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  Beszámoló  
a 37. Ócsai kulturális napokról

  családi gyermeknap az óvodában

  magyar Bajnokságot  
nyertek az ócsai  
birkózók
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A testületi ülésen történt
Május hónapban kétszer ülésezett Ócsa Város Önkor mány     
zatának Képviselőtestülete. 

a május 7-ei rendkívüli ülésen a Napsugár óvoda bőví
téséhez szükséges önkormányzati önerő biztosításáról 

döntöttek a képviselők. A kivitelezés becsült értéke nettó 
150 millió Ft, ebből az építési-felújítási munkák értéke nettó 
120,5 millió Ft-ban került meghatározásra. Utóbbi összegre 
95%-os intenzitású állami támogatást nyert el a város, további 
pályázatoknak köszönhetően az önkormányzat által biztosí-
tandó önerő a jövőben még csökkenhet. A 60 gyermek elhe-
lyezését szolgáló bővítésen felül – ami a pályázatban eredeti-
leg szerepelt – az önkormányzat jelentősen nagyobb műszaki 
tartalmat vállalt fel. Az átépített épület teljesen új homlok-
zat-kialakítása és a konyha teljes körű, a jelenlegi szabványok-
nak megfelelő átépítése nélkülözhetetlen, bár a pályázatban 
nem támogatott elemek. Az ülésen az óvoda bővítés megva-
lósításához 29.478.798 Ft önerőt szavaztak meg a képviselők a 
2013. évi költségvetésben tervezett általános céltartalék terhé-
re. Az építkezés kiviteli munkálatait – közbeszerzési eljárás 
nyerteséként – a GOMÉP Ipari és Kereskedelmi Kft. végzi el. 

Május 30-ai ülésén a testület megszavazta a „Kertváros” 
Gyáli Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Tár   su   -
lási Megállapodásának módosítását. A változtatásokra egy  -
részt törvényi szabályozások miatt volt szükség, másrészt 
Felső  pakony Község Önkormányzata korábban jelezte, hogy 
nem kívánja a Társulás által biztosított szolgáltatásokat 
igénybe venni. A Társulási Megállapodás 2013. június 30-án 
lép hatályba. Elfogadták a képviselők a „Kertváros” Gyáli 
Kis  térség Szociális és Családvédelmi Központjának 2012. évi 
tevékenységéről szóló beszámolóját is.

Új energiamérőhely kerül kialakításra a Manóvár Böl  -
csőde és a Napsugár Napközi Otthonos Tagóvoda megnöve  -
kedett energia igénye miatt az intézmény területén. A munka 
költségét, 300ezer Ft + áfa összeget a 2013. évi költségvetés-
ben beruházási keret terhére biztosítja a város. A bölcsőde 
környezetének kialakítása során kiderült, hogy a szomszédos 
ingatlannal közös kerítés – melynek megépítése és karban   -
tartása az önkormányzat feladata – jelentős mértékben 
felújításra, illetve újjáépítésre szorul. A testület határozata 
szerint a két ingatlan között szilárd/fedett jellegű (tehát nem 
dróthálós), fa kerítést építenek. Még egy döntés született az 
óvoda bővítés kapcsán: az építési munkák műszaki ellenőr-
zését az Uranus 2002 Mérnöki Iroda látja majd el.

A kommunális hulladékgyűjtést településünkön ez idáig 
az ASA Kft. végezte el. A vállalat korábban azzal a kéréssel 
fordult az Önkormányzathoz, hogy a tonnánként fizeten-
dő lerakási díjat a város „vállalja át”, fizesse meg az ASA Kft. 
részére. Az Önkormányzat ettől elzárkózott, ezt követően 
az ASA KFt. június 30-i hatállyal a szerződést felmondta. Az 
Önkormányzat a szilárd hulladék gyűjtésével és szállításával 
július 1-től december 31-ig a Vertikál Építőipari és Kommunális 
Szolgáltató Zrt.-t bízza meg. Az idei év második felében a tele-

pülés felméri a számára rendelkezésre álló lehetőségeket és a 
hatályos jogszabályok betartása mellett kiválasztja azt a szol-
gáltatót, aki hosszú távon ellátja a hulladék-kezelés, a gyűjtési 
és a szállítási feladatokat.

Hagyomány, hogy az ócsai Képviselő-testület minden 
évben támogatja a Révfülöpi Üdülőtáborban nyaraló 
palásti gyermekek és a hátrányos helyzetű ócsai gyermekek 
üdültetését, továbbá a fakultatív programok megvalósítását. 
Az elmúlt évekhez hasonlóan 700 ezer Ft-tal járul hozzá az 
önkormányzat a táborozás költségeihez. 

Egyetértő véleményét fejezte ki az önkormányzat a Bolyai 
János Gimnázium és Kereskedelmi Szakközépiskola mű  -
köd    tetőjeként az intézmény alapító okiratának módosításáról. 
E szerint kivezetésre kerül a szakközépiskolai oktatás és Bolyai 
János Gimnázium elnevezésre változik az iskola neve. Az idei 
pedagógus napi ünnepségek megrendezéséhez az óvoda, az 
általános iskola és a gimnázium részére 50-50 ezer Ft-ot ítélt 
meg a Képviselő-testület. Ugyanekkora összeggel, 50 ezer Ft-tal 
járul hozzá az önkormányzat az Ócsai Birkózó Edzőközpont 
nyári, felkészülési technikai táborának megszervezéséhez. 
Végezetül szavaztak a képviselők arról, hogy a város részt 
kíván venni a Derogációs víziközmű projektek előkészítése 
tárgyában kiírt KEOP 7.1.0/11 számú pályázaton, amely során a 
szennyvíztisztító telep bővítése történhet meg.  

Fa burkolatok és meleg színek jellemzi a Manóvár Bölcsőde hangulatát,  
képeink a munkálatok finisében készültek
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FogAdóórA
Az elmúlt hónapokban – amint a szokatlanul sokáig 
elhúzódó téli időjárás enyhülni kezdett – elkezdődtek 
városunkban az útfelújítási munkálatok. Az e havi 
Fogadóórában Bukodi Károly polgármester számol be 
olvasóinknak az önkormányzati tulajdonú utak helyre
állításáról, illetve azt is megkérdeztük, mikortól, miként 
kezdődik a Nefelejcs óvoda bővítése, továbbá megemlít
jük az új, térfigyelő kamerarendszer kiépítését is.

Hány úthibát, mekkora felületen javítottak ki váro
sunkban?
B.K: Az elmúlt tél jelentős kárt okozott az utak minőségén 
nemcsak Ócsán, hanem országszerte is. A hideg, csapadékos 
időjárás hosszú ideig lehetetlenné tette a kátyúzási munkák 
elkezdését településünkön. Május első két hetében végeztük 
az úthibák javítását, közel 200 kátyút, repedést, süllyedést 
hozattunk rendbe. A javított útfelület nagysága 813 m2, közel 
háromszorosa az előre becsültnél. Lehetőségeinkhez mérten, 
előreláthatólag ősszel folytatjuk az ócsai utcák burkolatának 
rendbetételét.

Felpezsdült az élet a Nefelejcs Óvoda házatáján, 
hiszen szeptembertől tagintézményként működik 
majd a Manóvár Bölcsőde, és hamarosan három új 
csoportszobával bővül az épület. Mikor kezdődik és 
milyen elemeket tartalmaz ez a beruházás?
B.K: A munkaterületet június elején adtuk át a kivitelező-
nek, annak érdekében, hogy a nyár folyamán az első szint 
munkálatainak nagy része befejeződhessen. Az óvodavezető 
asszonnyal, Szűcs Jánosné Jutkával május 23-án tartottunk 
szülői értekezletet, ahol tájékoztattuk a családokat az átalakí-
tásról, illetve az ezzel járó átmeneti változásokról. Az óvoda 
dolgozói úgy döntöttek, hogy a csoportok az építkezés ideje 
alatt is, bár ideiglenes átszervezéssel, de maradnak az épület-
ben. Ezért a beruházás – a jogszabályokat betartva – feszes 
tempóban fog haladni, szeptemberben már a megújult alsó 
szint, szép, új környezetben várja majd a gyermekeket, az 

első emelet kialakítása 
pedig az őszi hónapok 
feladata lesz. A beruházás 
teljes befejezése év végé-
re prognosztizálható.

Mely részei újulnak 
meg az épületnek?
B.K: Az eredeti pályázat 
három új szoba kialakí-
tását tartalmazta, ezt a 
tervet továbbgondolva és 
kibővítve számos olyan 
elképzelés megvalósul, melyek mind az óvodai szolgáltatás 
minőségét, korszerűségét növelik a jövőben. Csökkentjük a 
belmagasságot az alsó szinten, illetve új nyílászárókat helye-
zünk be szem előtt tartva az energiahatékonyság és a környe-
zettudatosság modern követelményeit. Megújul a teljes külső 
homlokzat és a konyha is jelentős átalakításon megy keresz-
tül. Utóbbi azért is elengedhetetlen, mert szeptembertől a 
bölcsődébe járó gyermekek ebédjéről is az ovi gondoskodik. 
Az építkezés nagy része a nyári szünet idején zajlik, a kivite-
lezőtől pedig azt kértük, hogy szeptember elején a gyerekek 
az elkészült, széppé varázsolt alsó szin   tet vehessék birtokba, 
az emelet bővítése pedig remélhetőleg csekély mér    tékben 
zavarja majd a „dolgos” hétköznapokat. Annak érdekében, 
hogy egy esztétikailag, szer       kezetileg, energetikai szempont-
ból megújuló kör    nyezetben tölthessék az ócsai gyermekek az 
ovis éveiket az óvodavezető asszony és jómagam is a szülők 
megértését kértük a következő hónapokban. A családok türel-
mét és segítő közreműködését nagyon köszönjük!

Végezetül ejtsünk pár szót a térfigyelő kamerák
ról. Korábbi lapszámunkban már tudósítottunk a 
Belügyminisztérium pályázatáról, amely segítségé
vel az ócsai közterületeken kamerákat helyeznek ki.
B.K: Az önkormányzat 6,5 millió forintos támogatásban része-
sült, amit a kamera rendszer kialakítására fordítottunk. Egy 
központi monitoring állomást szereltek be az Ócsai Rendőr  -
őrsön, ide érkezik az információ, a képanyag. A város ki- és beve-
zető útjain 5 db figyelő kamera, a vasútállomáson, a játszóté-
ren, az Egészségház parkolójába és annak környékére pedig 1-1 
kamera került fel. Összesen tehát nyolc helyen segíti a közbiz-
tonság megőrzését, a randalírozás, hangoskodás megakadályo-
zását az új rendszer, amely június 1-vel elkezdte működését.

Polgármester úr, köszönöm az interjút!

Kedves Olvasóink, továbbra is várjuk kérdéseiket, levelei
ket a Kisbíró szerkesztőségébe (elérhetőségeink a 15. olda
lon találhatók)! A beküldött dokumentumokra, kérjük, 
minden esetben írják rá nevüket, elérhetőségüket, nagyon 
köszönjük!  

forrás: Ócsa Város  
Önkormányzata

fo
rr

ás
: M

.A
. 

Június elejétől többek közt a játszótér környékét is védi  
a térfigyelő kamera rendszer
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Változás a Víziközmű  
ügyfélfogadási idejéBen 

A Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt. ócsai ügyfélszolgálatának 
ügyfélfogadási rendje május 15-től:

Hétfő: 12.00–16.00-ig
Szerda: 08.00–18.00-ig
Péntek: 08.00–12.00-ig

Helyszín: Egressy Gábor Szabadidőközpont
SároSi iStván, vezérigazgató

új ügyfélfogadási rend  
az okmányirodáBan

Tájékoztatom ügyfeleinket, hogy az ócsai Okmányiroda ügyfélfogadási 
ideje 2013. 05. 15-től megváltozott. Új ügyfélfogadási rend:

Hétfő: 08–16 óráig Csütörtök: 08–16 óráig
Kedd: 08–16 óráig Péntek: 08–12 óráig
Szerda: 08–18 óráig

Uitz Erika irodavEzEtő

a parlagfű elleni védekezést már most meg kell kezde-
ni – figyelmeztetnek a szakemberek. Azokon a szántó-

földi területeken, ahol a nagy mennyiségű csapadék, vagy a 
belvíz miatt a növényzet kipusztult, a terület száradása után 
a parlagfű tömeges megjelenése várható. 

Magyarországon – amely egyike Európa parlagfűvel leg  -
inkább fertőzött országának – a parlagfűszezon augusztus 
elejétől szeptember végéig tart, de a hatékony védekezés 
érdekében idejében fel kell készülni a gyommentesítésre. 
Mi    után a parlagfű magja hosszú életképességű, a termést 
hozó növény kiemelt veszélyforrás. Így minél előbb, június 
30-áig, még a virágbimbó kialakulása előtt ajánlatos a kaszá-
lás, vagy a növényvédőszeres irtás. Ezt követően a hatóság 
eljárást indít a parlagfű-mentesítés elmulasztása miatt.

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (NÉBIH) szak    -
emberei a mezőgazdaságilag nem művelt területeken a 
par    lagfű visszaszorítására a rendszeres, alacsony tarlóma -
gas   sággal elvégzett kaszálást ajánlják. A mezőgazdasági te  -
rületeken a növényvédőszeres és mechanikai gyomirtás 

gázszünet lesz június 11-én
Értesítjük Önöket, hogy 2013. 06. 11-én 8:00 órától 16:00 

óráig a településen a gázszolgáltatás a MOL Földgázszállító 
Zrt. gázvezetés kiváltási, karbantartási munkálatai miatt 
szünetel.

A GÁZSZÜNET MEGKEZDÉSE ELŐTT KÉRJÜK, 
SZÍVESKEDJENEK A GÁZVEZETÉKBE ÉPÍTETT 
FOGYASZTÓI FŐELZÁRÓT ÉS A GÁZMÉRŐNÉL  

FELSZERELT ELZÁRÓT ELZÁRT ÁLLAPOTBA FORDÍTANI!

 A gázszolgáltatás kimaradásáért szíves elnézésüket 
kérjük, az üzembe helyezés gyors és szakszerű elvégzéséhez 
nyújtott segítségüket köszönjük.   

 Tisztelettel:
takácS tamáS  

üzEmvEzEtő, magyar gázszolgáltató kft.

Változások az állampolgár-
sági ügyek intézésében
a módosító jogszabályok hatályba lépését követően az 

állampolgársági ügyek intézésében az anyakönyvveze-
tők már nem vesznek részt, helyükbe a fővárosi és megyei 
kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalai lépnek.

További szűkítést jelent az is, hogy az állampolgársági 
kérelem csak a járási hivatal székhelyén, továbbá olyan járá-
si hivatalban nyújtható be, ahol okmányiroda működik. 
Az átvételből tehát kizártak a kirendeltségek és a települési 
ügysegédek.

Az anyakönyvi ügyek intézésének menetéről részletes 
tájékoztatás Ócsa Város hivatalos honlapján található (www.
ocsa.hu). E-mail: titkarsag@ocsanet.hu   

lovasné sallay mária, anyakönyvvEzEtő

megfelelő idő  ben történő elvégzését javasolják, mert a parlag -
fű eltávolítása később már nehezen oldható meg a kultúr-
növény károsodása nélkül.

Magyarországon hozzávetőlegesen minden ötödik ember 
szenved parlagfű allergiában, ezért fontos, hogy mindenki 
felelősséget érezzen a gyomnövény virágzásának megaka-
dályozásában, és környezetét gyommentesen tartsa. Az álla-
mi intézkedések mellett kiemelten fontos az állampolgárok 
hozzáállása. Legyen mindenkinek szívügye a parlagfű-men-
tesítés, tartsa mindenki rendben a portáját.

Akik nem tudják, hogyan kezdjenek neki a parlagfű-men-
tesítésnek, a gyommentesítéssel kapcsolatban további infor-
mációkért forduljanak a Magyar Növényvédő Mérnöki és 
Növényorvosi Kamarához (http://www.magyarnovenyor-
vos.hu/) és a megyei kormányhivatalok növény- és talajvé-
delmi igazgatóságaihoz (http://www.nebih.gov.hu/elerheto-
segek/elerhetosegek_1.html).   

vidékfEjlEsztési minisztériUm sajtóiroda

Védekezés a parlagfű ellen
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Idén 12. alkalommal került megrendezésre a borfesztivál 
az Öreghegyi Pincesoron május 18án. 

a jó hangulatú rendezvényen nemcsak zamatos borok 
mé   retteték meg magukat, hanem pálinka- és főző-

verseny is tarkította a programot a megjelentek legnagyobb 
örömére. 

Az Ócsa Öreghegyi Pincesor Egyesület ebben az évben is 
nagyszerű programot varázsolt városunk egyik legszebb 
kör    nyezetébe. Kiváló borok, gasztronómiai élvezetek, vidám 
baráti társaságok – reméljük a hagyományok jövőre is foly-
tatódnak!   

Xii. orbán nApi  
bor- és pinceünnep
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Ócsa Város Önkormányzata 2013. június 22én (szombaton) 
8:00–14:00 óra között veszélyes hulladék gyűjtést szervez.

Helyszín: Polgármesteri Hivatal udvara (2364 Ócsa, Bajcsy 
Zs.u.2.)

A leadható hulladékok
 » Akkumulátorok,
 » bármilyen elem típus (szá    -

raz, nikkel-kadmium, tartós, 
telefon és elektronikákból 
származók, riasztó berende-
zésekből származók stb.),

 » elektronikai hulladékok,

 » élelmiszerek felhasználá-
sából származó üveg, fém 
és papír hulladékok,

 » étolaj,
 » a csomagolási hulladékok, 

pl. ládák, raklapok (búto-
rok, egyéb lomok nem!),

 » fáradt olaj (motor- hajtómű, 
hidraulika olajok),

 » fénycsövek,
 » izzók,
 » műanyag hulladékok (pl. 

„PET” palackok, nylon zacs-
kók, ládák, kerti bútorok), 

 » lejárt gyógyszerek,
 » növényvédő szerek,

 » szennyezett csomagoló 
anya          gok (pl. festékes, 
hígítós, üve     gek, flakonok, 
nylonok,

 » festék maradékok,
 » kerékpár, motorkerékpár, 

személy, teher és mező   -
gazdasági gépjármű külső 
és belső gumik.

Kérem Önöket, hogy tegyenek környezetünk védelme 
érdekében! Tisztelettel: 

BUkodi károly polgármEstEr

Főzőverseny
1.  Volenszki és Fentor – tárkonyos 

raguleves cipóban
2.  Magyar Péter – őzpörkölt
3.  Bán László, Bodó Bálint – töltött 

káposzta füstölt csülökkel

Pálinkaverseny
Törköly kategória: 
1. Gál Testvérek
2. Szebedinszki János
3. Major Attila
Gyümölcs kategória: 
1. Gál Testvérek
2. Szebedinszki János
3. Fóris Lajos

Borverseny
I.kategória:
1. Berecz László
2. Kiss Balázs
3. Bodó Bálintné
II. kategória:
1. Szebedinszki János
2. Berecz László
3. Bodó Csaba
III. kategória:
1. Major Attila
2. Gécsek Attila
3. Kancsár Pál

A versenyek győztesei

Veszélyes hulladék gyűjtés

Ócsai KisbírÓ
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6 rendezvények

idén május 17-én, pénteken rendeztük meg, a ,,Ki mit tud?” 
iskolai tehetségkutató versenyt, a Diákönkormányzat szer-

vezésében. 
Alsósok és felsősök együtt versenyeztek! 
A következő kategóriákban vártuk a jelentkezőket: 
1. TÁNC 
2.  ZENE  ÉS  ÉNEK
3. VERS-ÉS PRÓZAMONDÁS 
4. EGYÉB 
A tavaly megrendezett sikeres Ki mit tud? után, a D.Ö. K. 

tagjai elhatároztuk, hogy hagyományt teremtve, minden 
évben megszervezzük a tehetségkutató versenyt. Idén úgy 
döntöttünk az Iskola Vezetésével együtt, hogy iskolánk tágas 
és szép sportcsarnokában fogjuk megrendezni az eseményt. 

Mindig is nagyon szerettem az ilyen vetélkedőket az isko-
lában. Az egész iskola felpezsdülve várta, hogy fellépjenek a 
diáktársaink. E mögött a rendezvény mögött nagy erőfeszí-
tések vannak. Minden kis mozzanatot aprólékosan ki kellett 
dolgoznunk, hogy ne csúszhasson hiba semmibe. Precízen 
kitaláltuk, és megszerveztük a munkát. Sokan segítettek a 
tanulók közül. Szinte ugrottunk Tünde néni ,,utasításaira”, 
mert ezek tulajdonképpen kérések voltak. Lufikat vásároltunk, 
rajzoltunk, festettünk, vágtunk, ragasztottunk. Végül előző 
nap délutánján feldíszítettük a tornacsarnokot is, és aztán alig 
vártuk a péntek reggelt, hogy bemutatkozzanak tehetségeink.

A zsűri tagjait is felkértük, s már jöhetett is a vers, ének, 
zene, színdarab és tánc!

Minden produkció mögött nagyon sok odafigyelés volt, és 
sok munka, tanárok, diákok együttes munkája. Már március 
végétől lázban készültek a fellépők, és így utólag is azt mond-
hatjuk, hogy megérte, hiszen a több mint negyven egyéni 
és csoportos fellépő színvonalasan szerepelt. „Elit” hely-
ről láthattam a produkciókat, mert segítettem a pontokat 

számolni, és a zsűri mellett ültem. A versenyzők színvonala-
san szerepeltek, mindenki nagy tapsot kapott. Voltak vicces 
fellépések, és voltak komolyak is. A tanároknak is volt külön 
számuk, csak hogy nekünk örömet okozzanak. A Hófehérkét 
parodizálták ki. Hihetetlenül viccesre sikerült!

A versenyzők szebbnél szebb és csinosabbnál csinosabb 
ruhákba öltöztek, felkészítő tanáraik nagyon izgultak értük. 
A mezőny nagyon szoros volt, mert mindenki jól szerepelt. 
Még együttesünk is volt a fellépők között, akik a szünetben 
dobszóval szórakoztattak. A furulya és fuvola, a vers, ének és 
tánc lekötötték figyelmünket és elkápráztattak táncosaink, 
hogy az alsósok színjátékairól ne is beszéljünk. Már szinte 
kiforrt színészpalántát is felfedeztünk a 3. osztályosok között.

A végén a zsűri meghozta a döntését és mindenki megkapta a 
kiérdemelt jutalmát. Kovácsné Kovácsi Beáta Igazgató asszony, 
mint a zsűri elnöke mindenkit megdicsért a díjkiosztáskor, és 
mi mindannyian nagyon örültünk, hogy ennyi tehetséges 
gyerek jár iskolánkba. A jutalom az első és második helyezett-
nek torta volt, a harmadiknak egy nagy csomag cukorka. Ennyi 
tortát együtt még sosem láttam, hiszen 19 sorakozott a kispa-
don és ,,gazdára” várt. A jó hangulatú program után már most 
mindenki nagyon várja a jövő évi Ki mit tud vetélkedőt!   

CsErna Boglárka 8.B osztályos tanUló

Ki mit tud? A HAlászy  
Károly áltAlános  
isKolábAn
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Helyi hírek, rendezvények

sport- és egészségnAp

m ájus 11-én zajlott le a Halászy Károly Általános Iskolában 
a hagyományos tavaszi sportnap. A szervezők ebben az 

évben is törekedtek egyfajta komplex szemléletformálásra.
Ennek megfelelően a versenysportokon kívül az egészsé-

ges életmód és táplálkozás épp úgy 
terítékre került (szó szerint is), mint 
a balesetmegelőzés, elsősegélynyúj-
tás, vagy a szabadidő-sportok széles 
skálája.

A napot reggel 9-kor ifj. Kovács János 
birkózó szakedző tanítványai kezd-
ték látványos birkózó, majd lélegzet-
elállító akrobatika bemutatóval.

Ezt követően a résztvevők renge-
teg színes program közül választ-
hattak.

A futófolyosón a hagyományos 
ma     jális vidám feladatait próbálhat  -
ták ki, a csarnok emeletén kondigépeken fejleszthette min  -
denki erejét, állóképességét, a folyosón az 1 perc és nyersz játék 
számtalan feladatában tesztelhette ügyességét a nagyérdemű.

Közben az udvaron hatalmas ping-pong csaták zajlottak, 
és ment a tollaslabda is, valamint a legkisebbek két légvár-
ban vezethették le energiájukat.

Szó szerint, és átvitt értelemben is az egyik legszínesebb 
programja volt a rendezvénynek a Kölyök Atlétika verseny. 

közeleg a nyári szünet, a szabadságok ideje. Reméljük 
minél többen kapcsolódnak ki ilyenkor a könyvek biro-

dalmában. Az ócsai Falu Tamás Városi Könyvtárba nemré-
giben új könyvek érkeztek. A könyvtár dolgozói várnak 
minden kedves régi és új olvasót, hogy szabadon válogassa-
nak az izgalmas irodalmi csemegékből!  

Néhány cím a kínálatból:
Ken Follett A titánok bukása
Yann Martel Pi élete
Ken Follett A megfagyott  világ
elliott r SMith  
 Szociál pszichológia
Stephenie MeYer Újhold
SaM eliott Kötés A-tól Z-ig
Stephenie MeYer Hajnalhasadás
JaroSlava Dovcová A kötés iskolája 
Stephenie MeYer Napfogyatkozás                   
chriStopher clouDer Kreatív 
 játékok kisgyermekeknek
vavYan Fable Barbárság tengere
GerlinDe orDer Új gyógyító  mesék

nora robertS …hol nem volt                              
bartoS eriKa Anna, Peti,  Gergő…
Danielle Steel Örök barátok                         
SzepeS Mária Pöttyös Panni 
 Naplója
leSlie l. lawrence A játék 
 rabszolgái
liane SchneiDer Bori Óvodába 
 megy 
Frei taMáS A megmentő                                   
varró Dániel Nem, nem,  hanem
aDaM brown A kód
Törökország útikönyv
paul YounG A viskó

Horvát szigetek útikönyv
barneY StinSon A tesó kódex
roMhánYi JózSeF Szamárfül
leiner laura A Szent Johanna 
gimi 1-8. kötet
váMoS MiKlóS Szitakötő
eben alexanDer A mennyország 
 létezik
lJuDMila ulicKaJa A mi Urunk 
 népe

Müller péter Sorsról és életről
Gabriel G. Marquez Száz év 
 magány
Müller péter Jóskönyv
Szabó MaGDa Az ajtó
popper péter Ne menj a romok 
közé!
cSernuS iMre A fájdalom arcai
polcz alaine Egész lényeddel

A Kölyök Atlétika (nagy örömünkre) rövidesen szerves része 
lesz az új kerettantervnek. A kezdeményezés célja a rengeteg 
korszerű,  színes eszközzel, játékos feladatokkal már egészen 
fiatal kortól megismertetni, megszerettetni a gyerekekkel 
ezt a gyönyörű sportágat. A versenyben részt vevő hat csapat 
jó hangulatú, izgalmas és látványos versenyt vívott.

Közben Kovács Bernadett dietetikus tartott gyakorlatias 
és rendkívül hasznos előadást az 
egészséges táplálkozásról a legkiseb-
beknek. Az ABONETT cégtől kapott 
finom termékekre ügyes kezek készí-
tettek ízletes, ugyanakkor egészsé-
ges krémeket, amit a nap folyamán 
sok zöldséggel és gyümölccsel körít-
ve mindenki megkóstolhatott.

Közben a hátsó udvaron Nye   nyes  -
tyán Balázs és Kruppa Dávid íjászok 
és szüleik jóvoltából sokan kipró-
bálhatták az íjászkodást. Mellettük 
az aszfalt pályán egy kevéssé ismert 
közlekedési eszköz, a segway hasz-

nálatába kóstolhattak bele a bátor jelentkezők. Szájtátva ámult 
a közönség Maka Zoltán speciális olimpiai bajnok tollaslabda 
bemutatóján, melynek során a labda és a versenyző hihetetlen 
gyorsasága miatt ez a sportág új értelmezést nyert. A napot a 
hagyományos tanár-diák röplabda meccs zárta, amit most a 
diákok nyertek, amihez ezúton is gratulálunk!  

spák józsEf

olVAsniVAlóK nyárrA 

Nyári nyitvatartás
Értesítjük tisztelt olvasóinkat, hogy a Falu Tamás Városi Könyvtár  
2013. július 4-től augusztus 5-ig szabadság miatt zárva tart.
A könyvtár nyitvatartása
Hétfő: 11–18 óráig, 
Kedd: 08–15 óráig, 
Szerda: szünnap, 

Csütörtök: 11–18 óráig, 
Péntek: 08–15 óráig,
Szombat: 08–11 óráig.

Várjuk Önöket!

nyitvAtArtás
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Olykor felmerül a kérdés az emberben: Mire ez a hajcihő? 
Minek a kultúra, a művészetek adta vizuális, akusztikus, 
kulináris és egyéb szórakozás? Fáradtak, fásultak va   gyunk, 
a hétköznapi őrlőmalom sokszor nem akar engedni a 
szorításból, este ágyba zuhanunk, a reggel pedig mindig 
indul tovább… 

ám ha a víz alól olykor-olykor felbukkan a fejünk, látni 
lehet, hogy nemcsak ebből áll az élet. A zűrös-szorgos 

mindennapok többen vannak, sajnos jóval többen. De kell, 
hogy legyenek különleges, lelket feltöltő ünnepnapok is, 
amikor találkozunk valami ismeretlennel, újjal, széppel, 
amitől sírunk vagy nevetünk, nagyon, túlcsordulva, katarti-
kusan érzünk. 

Az Ócsai Kulturális Napok számtalan katarzist hozott el 
azok számára, akik kimozdultak, akikben gondolatok ébred-
tek, akik meghatódtak vagy nagyot, tiszta szívből kacagtak. 
Akik őszintén nyitottak voltak arra, hogy előtérbe helyez-
zék lelkük sóvárgását: adni valami pluszt, rég, vagy soha 
nem látottat, hallottat. S bár a mindennapok úgyis egyfor-

KultúrA – A léleK tápláléKA
gondolatok, élmények, fotók a 37. Ócsai kulturális napok apropóján

ma láncszemekként, monoton követik egymást, kell hogy 
legyen egy-egy gyöngyszem, ami kitűnik, évente legalább 
egyszer… 

Nagyszabású programtervvel, széles spektrumú ajánlat-
tal állt elő az Egressy Gábor Szabadidőközpont a Kulturális 
Napok 2013-as rendezvénysorozatára. A hagyományok őrzé-
se, az állandó programelemek és a rendkívüli, friss ötletek 
kettőse kitűnően megfértek egymás mellett.

Szerencsés az, aki Ócsára látogatott május utolsó hetében, 
még szerencsésebb az, akinek „helyben” adatott meg az a 
rengeteg élmény, amit a szabadidőközpont kínált. Minden 
nap egy-egy témakört ölelt fel, átgondolt koncepcióval járta 
körbe a kultúra egy szegmensét. Az első nap estéjén ócsai 
képzőművészek mutatták be alkotásaikat, majd a nyitógála 
egyesítette a régi és az új elemeket, helyi tehetségek produk-
ciói, majd egy különleges swing/jazz előadás, és diavetítés 
szórakoztatta a nagyérdeműt. A városi gyereknap sikerét a sok 
palacsintától maszatos, ragyogó arc bizonyította – a számlál-
hatatlan kézműves alkotás, a zenés ökomese, a kirakóverseny, 

8 rendezvények
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a teltházas táncbemutatók, a karakoke és a táncház mind-
mind a gyerekek jókedvét garantálták. Nem hiányozhatott a 
programok közül az Egressy Galéria újabb fotótárlata és egy 
nem mindennapi komolyzenei koncert a Református temp-
lomban. A színházi élményre szomjazó közönség a Szűz és 
a Szörny című tragikomédiát láthatta a szabadidőközpont 
színpadán. A Rocknap koncertjei ismét megmutatták, a mű   -
faj örök – helyi „erőknek” és a vendég fellépőknek köszön-
hetően igazi rock buli kerekedett! Környezettudatosságra és 
vé   delemre hívta fel a figyelmet az Öko és Stílus nap minden 
program  eleme: újrahasznosított bútorok, ruhák, természetes 
alap  anyagok, passzív ház, fotókiállítás, filmszalagokból, bake-
litből készült ruhák bemutatója mutatta meg a látogatóknak, 
hogyan vigyázhatunk jobban a minket körülvevő világra. 
A Bornap újdonságnak számított: kóstolgatás, beszélgetés, 
lágy blues és jazz zene, a cappella dallamok, humor, gasztronó-
miai érdekességek kalauzolták el a vendégeket Bacchus világá-
ba. A zárónapon a harminc éves Ócsai Népdalkör fergeteges 
produkciója és táncház koronázta meg a programsorozatot.

Köszönet az ócsaiak nevében a szervezőknek, támogatóknak, 
alkotóknak, fellépőknek és mindenkinek, aki tevékenyen részt 
vett a 37. Ócsai Kulturális Napok létrehozásában. Végül köszönet 
a szervezők nevében minden ócsainak és vendégnek, aki úgy 
érezte, ott a helye az idei rendezvények egyikén, mindegyikén, 
percekre vagy órákra, mert a kulturális élvezetek eme széles 
tárháza értékes ajándék volt minden nyitott lélek számára.  

• ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
•  „KERTVÁROS” GYÁLI KISTÉRSÉG 

TÖBBCÉLÚ ÖNKORMÁNYZATI 
TÁRSULÁSA

•  ÓCSA-SOROKSÁR IPARI ÉS 
VAGYONKEZELŐ SZÖVETKEZET

• NAGÉV CINK KFT.
• FELSŐBABÁDI ZRT.
• MPF-FÉG KFT.
• Dr. BATA ZRT.
• R+R KFT.

Főnix Tüzép Kft., Vellinger-Hús Kft., Semmelrock Kft., Ócsai Malom Kft., 
Örkényi Takarékszövetkezet, Bredák Piac Kft., +Dick Kereskedelmi Kft., 
Bemboz Alkusz Kft., Pe-Ru Kft., Czibula és Társa Bt., Barizskert Kft.,  
Dr. Nagyiványi Pál, Dr. Kocsis és Társa Bt., Dr. Gallai és Társa Bt.,  
Filó és Társai Bt., Nagykadácsi Kft. – Orvosi ügyelet, Gácsi László,  
Bejó Motor Műhely Kft., „Zeolit” Kkt., Halmosi és Társa Bt., Viola Károly, 
Inter-Pohor Bt., Fentech Bt., Tímár Trans Kft., Ági-Kontír Bt.,  
Arnoldo Pizzeria, Dormány Fotó Videó, Ócsautó Kft., Sponga és Társai Kft., 
Dr. Viola Enikő, Kerekes Klára, Miklósné Orgován Jolán, Szemők Tibor, 
Játékok Háza, Vellai Kerékpár Udvar, Toronyház 2001. Kft., Kis2 Trans Bt., 
Suller-Monopoly 2012 Kft., Ami Víz-Gáz Kft., Ber Center Kft., Puncs Bazár Bt., 
Csupor László, Csatári Péter, Tóth Attila, Elvíra Áruda Kft., Balog-Gumiszervíz, 
Café Light Corner Kft., Ócsai Református Egyházközség,  Kaufman Kft., 
Elohim Kft.

KÖSZÖNJÜK!

A 37. ÓcsAi kulturális nApok 
támogAtÓi:

9rendezvények
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Helyi hírek

Ócsai KisbírÓ

rendőrségi hírek 
Tisztelt Ócsai lakosság!
Az elmúlt időszak, sajnos nem múlt esemény nélkül. 

Városunk területén három alkalommal történt kisboltok 
sérelmére betörés. Ez az ügy túlnyúlik a mi hatáskörünkön, 
mert a megyében több, mint 40 alkalommal történt ilyen 
eset, ami miatt nem a kapitányságunk, hanem a Megyei-
főkapitányság intézkedik. Részleteket nem írhatok, de azt 
tudom, hogy jó nyomon halad a nyomozás.

Pár alkalommal történt magánlakásokba besurranással 
el    követett lopás, mely során az éjszakára nyitva hagyott 
ajtón, ablakon ment be az elkövető és lopott el kisebb 
értékeket. Ebben is tart a nyomozás, ami szintén jól halad. 
Bízom benne, hogy a következő írásomban az eredményről 
számolhatok be.

Egy alkalommal történt betörés városunkban, mely elkö-
vetője elfogásra került. Ez a kispesti fehérbőrű személy, 
nappal 8 óra 30 perckor a Martinovics utcában ugrott át a 
kerítésen, látva, hogy az ott lakók távoztak a kocsijukkal. 
Az udvaron belül kesztyűben, minden helyiséget kinyitott, 
szétnézett. Erre lett figyelmes egy szomszéd, aki ügyesen 
nem szólította meg az idegen férfit, hanem haladéktalanul 
értesített engem. A járőrök értesítésével együtt azonnal a 
helyszínre siettem, ahol még láttam, hogy a férfi valóban 

egy nem oda tartozó személy, és baltával a kezében éppen 
a ház bejárati ajtaját akarta felfeszíteni. Sajnos a férfi engem 
észrevett és a kerítéseken keresztül menekült. Több telken át 
végül a Katona utcában sikerült megfogni, egy diófa tetején 
bújt el. A férfi elszámoltatásra került, mely során kiderült, 
hogy már körözte őt a hatóság ilyen cselekmény elkövetései 
miatt. Jelenleg előzetesben várja a bírósági tárgyalást.

Köszönetemet szeretném kifejezni a lakosság részére, akik 
segítettek a fent említett elkövető elfogásában. Ügyesen és 
okosan, senki nem próbált hősködni, az értesítés és a bejelen-
tés mellett döntöttek. Figyeltek egymásra, egymás értékeire. 
Az ilyen összetartás szüntetheti meg a bűnözést egy terüle-
ten, ahol a lakosság egymásra figyel és jó kapcsolata van a 
rendvédelmi szervekkel.

A városunkban zajló útfelújítási munkák miatt fokozott 
figyelmet és türelmet kérek a közlekedőktől. Megjegyzem, 
hogy az építést kivitelező kérésére a sebesség korlátozó tábla 
betartatása miatt a Dabasi Rendőrkapitányság több alkalom-
mal küld ki traffipaxot erre az útszakaszra, mindenki közle-
kedjen óvatosan!  

Tisztelettel:
mEzEi tamás r. tzls.
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anyák napi mulatságra várta május 6-án délután a gyer-
mekeket, szülőket, nagyszülőket a Dal-Mese-Műhely 

klub és az Egressy Gábor Szabadidőközpont. A megérkezés és 
a finomságokkal teli batyuk kibontását követően felcsendül-
tek az alkalomhoz illő, anyák napi dalok, versikék. A gyere-
kek közös foglalkozás keretében csodaszép, csuklóra köthető 
bokrétákat készítettek, s köszöntötték édesanyjukat, nagy-
mamájukat az Ispiláng, ispiláng, ispilángi rózsa kezdetű 
dalra. A könnyekkel teli szemek hálás mosollyal köszönték 
meg a figyelmességet. A program családi táncházzal és tánc-
tanulással zárult, a talpalávalót ezúttal is az Így tedd rá! népi 
zenekar húzta. A vidám zeneszó és az édesanyák köszönté-
se nagyszerű hangulatot teremtett ezen a május eleji, szép 
ünnepen.  

Ebben az évben is – az előző évek sikerein felbuzdulva 
– nagy lelkesedéssel készültünk a május 18án megrende
zésre kerülő Családi Gyermeknapra a Nefelejcs Óvodában 
és a Napsugár Tagóvodában. Mindkét helyszínen izgal
mas versenyek, kézműves tevékenységek tarkították ezt 
a napot. Kezdetben kevés lurkó szállingózott, de később 
annál többen lettünk. 

a Nefelejcs Óvodában Marianna óvó néni vezetésével 
vidám zenés-tornás bemutatót láthattunk. A lelkes kis 

csapat jó hangulatot teremtett! Ezután minden kisgyerek 
egy festőpalettás nyakláncot kapott, ezen jelezve, mennyi 
„megpróbáltatáson” vett részt. Volt talicskázás, zsákba 
ugrás, labirintus, népi játékok, mint pl. „frászkarika”, söprűs 
akadálypálya, „1 perc és nyersz”! Szóval csupa izgalmas 
kaland! Az ügyes kis kezek szélfogókat barkácsolhattak, óriás 
méretű lapra rajzolhattak. A pillangók, lovacskák, virágok 
képei tükrözték a jó hangulatot. 

A dadus nénik finom gyümölcssalátával kedveskedtek, 
a konyhás nénik pedig lángossal leptek meg mindenkit. 
Közben az óvoda dolgozói által készített eszközökből is sokat 
vásároltak a szülők ajándékként gyermekeiknek, aminek a 
bevétele az óvoda alapítványát gazdagítja. Köszönjük!!

A Napsugár óvodában is hasonló tevékenységek zajlottak. 
A megnyitón Orff-zenéjére közösen táncoltak, mozogtak 
óvó nénik, gyerekek. A lángos evés után ott is mindenki 
összemérhette az erejét kötélhúzásban, versenyjátékokban. 
A nap fénypontja pedig a Fiesta Táncklub fellépése volt, akik 
később a gyerekeknek is tanítottak egy vidám táncot.

S mint minden évben, most is kis ajándékkal leptük meg 
a résztvevőket.

Jó hangulatban telt ez a nap! Több mint tíz éves hagyo-
mánya van az óvodai gyermeknapi programunknak. 
Visszatekintve az elmúlt tíz évre soha ilyen nagyszámú 
érdeklődést nem tapasztaltunk, mint az idei évben. Ezúton 
is köszönjük az óvoda minden dolgozójának lelkes közremű-
ködését, és köszönjük a szülőknek, hogy ilyen sokan részt 
vettek a gyermeknapi programunkon.   

nyitrai attiláné

óvodapEdagógUs

csAládi gyermeKnAp  
Az óVodábAn 
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Egyházak hírei

Ócsai Református Egyházközség
2013. június havi gyülekezeti alkalmaink:

NAP ÓRA ALKALOM

7. Péntek 17 Összevont Ifjúsági Bibliaórai Közösség – KISIMATEREM + 
Röplabdázás

9. Vasárnap 10 FőIstentisztelet – TEMPLOM

9. Vasárnap 16 Református Istentisztelet – Evangélikus Imaház

11. Kedd 18 Fiatal Felnőttek Bibliaórája – Református Lelkészi Hivatal

12. Szerda 16 Házi Bibliaóra – Török Ignác u. 61.

13. Csütörtök 18 KÖZPONTI RESBITERI BIBLIAÓRA – KISIMATEREM

14 Péntek 17 Összevont Ifjúsági Bibliaórai Közösség – KISIMATEREM + 
Röplabdázás

16. Vasárnap 10 FőIstentisztelet – TEMPLOM

18. Kedd 18 Fiatal Felnőttek Bibliaórája – Református Lelkészi Hivatal

19. Szerda 16 Házi Bibliaóra – Török Ignác u. 61.

20. Csütörtök 16 ASSZONYKÖR – Református Iskola Tanácsterem

21. Péntek 17 Összevont Ifjúsági Bibliaórai Közösség – KISIMATEREM + 
Röplabdázás

23. Vasárnap 10 FőIstentisztelet – TEMPLOM

23. Vasárnap 16 Református Istentisztelet – Evangélikus Imaház

25. Kedd 18 Fiatal Felnőttek Bibliaórája – Református Lelkészi Hivatal

26. Szerda 16 Házi Bibliaóra – Török Ignác u. 61.

27. Csütörtök 18 KÖZPONTI BIBLIAÓRA – KISIMATEREM

28. Péntek 17 Összevont Ifjúsági Bibliaórai Közösség – KISIMATEREM + 
Röplabdázás

30. Vasárnap 10 FőIstentisztelet – TEMPLOM

egyházak júniusi programjai Állandó programjaink:
istentisztelet minden hónap 1. és 3. vasárnapján 8.30 órától.

A Gyóni Evangélikus Egyházközség felújított, ócsai Rédei Ifjúsági 
Szállója várja a táborozni vagy a környéken kirándulni vágyó 
csoportokat. Az épület befogadóképessége 13 fő, de az udvaron 
sátorozási lehetőség is van. A szállás díja 2000 Ft/fő/éj. Érdeklődni 
és jelentkezni a következő telefonszámon lehet: 20/824-6181.

Köszönjük mindazok segítségét, akik adójuk 1%-ával a 
Magyarországi Evangélikus Egyház céljait támogatták.

Ócsai Evangélikus Gyülekezet

Júniusi istentiszteleti alkalmak a baptista gyülekezetben:

NAP ÓRA ALKALOM NAP ÓRA ALKALOM

07. péntek 18 pedagógus 
nap

16. vasárnap 9
10
17

imaóra
istentisztelet
szabadtéri 
istentisztelet /
imaházunkban 
nem tartunk 
istentiszteletet/

08. szombat 14 háziasszonykör 19. szerda 19 bibliaóra
09. vasárnap 9

10
17

imaóra
istentisztelet
istentisztelet, 
bibliaköri évzáró

22. szombat 16 ifjú házasok 
alkalma

12. szerda 19 bibliaóra 23. vasárnap 9
10
17

imaóra
istentisztelet
istentisztelet

26. szerda 19 bibliaóra

30. vasárnap 9
10
17

imaóra
istentisztelet
istentisztelet

Minden héten, szombaton ifjúsági óra este 6 órától. 
Június 9.ig, az imaóra alatt bibliaköri foglalkozást tartunk 
gyermekek számára. Alkalmainkra mindenkit szeretettel 
várunk. Bővebb információ: www.ocsaibaptista.hu

„győztesek és Vesztesek”

Nyári gyermekhetet rendez az Ócsai Baptista Gyü    le  -
kezet. Akik jelentkeznek, mindenképpen a győztesek-
hez sorolhatók, hiszen

• játékos versenyekkel
• érdekes előadásokkal
• változatos ebéddel
•  kézműves vagy hangszeres foglalkozásokkal
• angol nyelvi ismeretekkel 
• gazdagodhatnak mindennap a résztvevők.

A hétvégén ajándékvásárral és a nagyközön   ség előt-
ti bemutatóval, valamint akadály versennyel zárjuk a 
programsorozatot.

Ideje:  
2013. augusztus 5–10ig 9:00–15:00ig

A gyermekhét díja 3000 Ft/fő 
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sport

lAbdArúgás

birKózás
Bajnokságot nyertek az Ócsai Edzőközpont sportolói

pest megyei i-iii.o. u17  
(25. fordulÓ után)

hely csapat M GY D V LG KG GK P

1. Taksony SE 20 19 1 0 172 12 160 58
2. Felsőpakony SK 19 14 2 3 104 32 72 44
3. Kiskunlacháza SE 20 14 1 5 98 42 56 43
4. Bugyi SE 19 11 1 7 76 59 17 34
5. Ócsa VSE 19 4 2 13 60 104 -44 14
6. Halásztelek FC 17 3 2 12 49 100 -51 11
7. Szigetbecse SE 18 3 1 14 37 152 -115 10
8. Kakucs KSE 16 1 0 15 27 122 -95 3

pest megyei déli ii.o. u19  
(28. fordulÓ után)

hely csapat M GY D V LG KG GK P

1. Ócsa VSE 28 24 0 4 148 34 114 72
2. Pereg SE 28 21 3 4 115 33 82 66
3. Bugyi SE 28 21 1 6 87 35 52 64
4. Táborfalva KSE 27 20 1 6 109 35 74 61
5. Ráckeve VAFC 28 19 5 4 116 29 87 61*
6. Taksony SE 27 16 2 9 74 39 35 50
7. Gyáli BKSE-Legea 28 13 4 11 85 62 23 43
8. Hernád SE 28 12 1 15 52 54 -2 37
9. Jászkarajenői FC 28 11 2 15 57 84 -27 35

10. Dömsödi SE 27 10 2 15 69 60 9 32
11. Újhartyán ISE 28 9 3 16 56 94 -38 30
12. Kakucs KSE 28 8 1 19 43 168 -125 25
13. Dunavarsányi TE 27 7 3 17 39 84 -45 24
14. Dabas-Gyón FC 28 7 1 20 48 99 -51 22
15. Dánszentmiklósi KSK 28 4 2 22 40 137 -97 14
16. Délegyháza KSE 28 4 1 23 34 125 -91 12*

* -1 pont

PEst mEgyEi déli iii.o. fElnőtt 
(25. fordulÓ után)

hely csapat M GY D V LG KG GK P

1. FC Dabas II. 25 22 2 1 121 20 101 68
2. Taksony SE II. 25 17 6 2 104 32 72 57
3. Fer-Al-Ko Kiskunlacháza 25 18 2 5 89 42 47 56
4. Szigetcsép SE 24 17 2 5 59 28 31 53
5. Bugyi ASE 25 17 1 7 100 37 63 52
6. Szigetszentmárton FC 24 14 4 6 66 49 17 46
7. Dabas-Gyón FC II. 24 12 2 10 95 69 26 38
8. Inárcs VSE II. 25 9 3 13 46 67 -21 30
9. Ócsa VSE 25 8 5 12 55 64 -9 29

10. Tatárszentgyörgy SE 24 5 3 16 31 90 -59 18
11. Pusztavacs SE 24 4 4 16 43 140 -97 16
12. Újhartyán ISE II. 25 3 2 20 33 101 -68 11
13. Szigetbecse SE 24 2 4 18 28 59 -31 10
14. Inárcs VSE I. 25 2 4 19 28 100 -72 10

m ájus 3-án került megrendezésre a Diák II-es korcsopor-
tú birkózók részére (2002/2003-as, külön jóváhagyás-

sal a 2004-ben születtek) az év legrangosabb szabadfogá-
sú birkózó versenye, a Magyar Bajnokság. A bajnokságot a 
Magyar Birkózó Szövetség és a rendező Budapesti Kertvárosi 
Sportegylet szervezte meg a Szerb Antal Gimnázium sport-
csarnokában nagyszámú szurkoló közönség előtt. A verse-
nyen 217 sportoló indult, 13 súlycsoportban, az ország külön-
böző településeiről. 

Az egész napos bajnoki rendezvény csapatversenyét az 
Ócsai Edzőközpont versenyzői nyerték, míg második helyen 
az S.M.T.K. Budapest, harmadik helyen a D.S.C. Miskolc 
csapatai végeztek.

Egyéni eredmények:
Domokos Dániel – Magyar Bajnok
Pridjeni Dániel – Magyar Bajnok

Takács Zsolt (2 évvel fiatalabb, külön engedéllyel indult) – 
Magyar Bajnoki III. helyezés

Bozsik Levente – Magyar Bajnoki III. helyezés

A május 18-ai Dunaszerdahelyen (Szlovákia) rendezett 
Nemzetközi Szabadfogású Birkózó Versenyen nyolc ócsai 
birkózóval indultunk, öt Nemzetközi Bajnokunk lett:

Takács Zsolt
Kozma Bálint
Kosovics Márton
Cserna Gábor
Marosi Dávid

II. helyezés: Kovács János Dávid, Domokos Roland Dániel
III. helyezés: Kosovics Ádám

A nyolc sportolóval csapatban III. helyezést értünk el.  

ifj. kováCs jános Edző

Forrás:  
Ócsai Birkózó Edzőközpont





Haláleset
Neve: Szabó Irén
Házassági neve: Lehoczki Károlyné
Születés helye, ideje: 
Berekböszörmény, 1931. augusztus 27.
Haláleset helye és ideje:  
Ócsa, 2013. április 19.

Neve: Kovács Andrea 
Születés helye, ideje:  
Budapest, XIII., 1969. augusztus 24.
Haláleset helye és ideje:  
Ócsa, 2013. április 28.

Neve: Zátrok Orbán
Születés helye, ideje:  
Peszéradacs, 1930. október 29.
Haláleset helye és ideje:  
Ócsa 2013. május 1.

Neve: Varga János
Születés helye, ideje:  
Lajosmizse, 1956. január 22.
Haláleset helye és ideje:  
Ócsa, 2013. május 13.

Házasságkötés
Férj: Huber László
Feleség: Oláh Rita
Házasságkötés helye és ideje:
Ócsa, 2013. május 11.

Huszonötödik  
házassági évforduló:
Férj: Rézműves Mihály
Feleség: Dolányi Zsuzsanna
Házasságkötés helye és ideje: 
Ócsa, 1988. május 7.

Férj: Rakó László Tibor
Feleség: Kocsis Judit
Házasságkötés helye és ideje: 
Ócsa, 1988. május 7.

Férj: Mráz Zoltán
Feleség: Jáger Julia Andrea
Házasságkötés helye és ideje: 
Ócsa, 1988. május 14.


Férj: Greksa László
Feleség: Takács Margit
Házasságkötés helye és ideje: 
Ócsa, 1988. május 14.

Ötvenedik  házassági  
évforduló:
Férj: Máté András
Feleség: Tolnay Veronika
Házasságkötés helye és ideje: 
Ócsa, 1963. május 25.

Ötvenötödik házassági  
évforduló:  
Férj: Takács István
Feleség: Fodor Juliánna Eszter
Házasságkötés helye és ideje: 
Ócsa, 1958. május 24.

lovasné sallay mária

anyakönyvvEzEtő

Polgármesteri hivatal 2364, Ócsa, 
Bajcsy Zs. u. 2. • E-mail: polghiv@
ocsanet.hu • Tel: 29-378-125, 29-378-501, 
Fax: 29-378-067
Ócsa Városüzemeltetési Nonprofit Kft
Tel: 29-378-125/28 mellék
Okmányiroda Bajcsy Zs. u. 26.,  
Tel: 29-378-504
Orvosi ügyelet Ócsa, Szabadság tér 4. 
(új Egészségház), 104 vagy  
06-1-301-6969 
Központi orvosi rendelő Ócsa, Sza   bad -
ság tér 4.
Felnőtt háziorvosok dr. Kocsis 
János Rendelés: hétfő, szerda, csütör-
tök, péntek, 8:00–12:00 óráig, kedden 
14:00–18:00 óráig. Rendelő telefon: 
29-378-071 • dr. Inczeffy Zsolt Rendelés: 
hétfő, kedd, csütörtök, péntek,  8:00–
12:00 óráig, szerdán 14:00–18:00 óráig. 
Rendelő telefon: 29-378-110 • dr. Gallai 
Zoltán Rendelés: kedd, szerda, csütörtök, 
péntek, 8:00–12:00 óráig, hétfőn 14:00–
18:00 óráig Rendelő telefon: 29-378-073 
Gyermekorvos dr. Koszteleczky 
Mónika Rendelés: hétfő, kedd, szerda, 

péntek, 8:00–12:00 óráig, csütörtök 
14:00–18:00 óráig, Rendelő telefon: 
29-378-164
Védőnői tanácsadások I. körzet: 
Szabóné Ádámcsik Tünde, Tel: 29-578-523 •  
II.körzet: Kardosné Pintyőke Viktória, 
Tel: 29-578-522, • III.körzet: Brassai Júlia, 
Tel: 29-578-523
Fogászat Dr. Sárkány Béla, Tel: 20-440-5210, 
Dr. Baranyai Edit, Tel: 29-378-030
Korona Gyógyszertár Szabadság tér 5., 
Tel: 29-578-090
Rendőrség Ócsai Rendőrörs,  
Tel: 29-378-007 • Körzeti Megbízottak: 
Mezei Tamás zászlós, 70-609-3735; 
Kálmán Attila főtörzs őrmester:  
30-718-4748
Polgárőrség Tel: 30-9944925, 30-9944923, 
30-6886056, 70-6064005 (éjszaka) 
Hivatásos Tűzoltóság Dabas Telefon: 
29-560-020, 29-360-105
Posta Szabadság tér. 3., Tel: 29-378-056
Egyházak Ócsai Református Egyház
közösség Tel/fax: 29-378-142, E-mail: 
ocsa.ref@gmail.com • Ócsai Baptista 
Gyülekezet: E-mail: gyulekezetve ze to   

 @ocsaibaptista.hu • Ócsai Katolikus 
Egyházközösség:  Tel: 29-378-285 •  
Evangélikus Egyházközösség: 
20-8246181
Egressy Gábor Szabadidőközpont Tel: 
29-378043, E-mail: info@egressyszk.hu
Falu Tamás Városi Könyvtár Tel: 
29-378-158, E-mail: konyvtar@ocsanet.hu
Nefelejcs Napköziotthonos 
Óvoda Tel.: 29-578-840 •  
Napsugár tagóvoda: 29-378-084,  
Email: info@nefelejcsovoda.hu
Halászy Károly Általános Iskola  
Tel.: 29-378-023,  
E-mail: iskola@halaszy-ocsa.sulinet.hu
Bolyai János Gimnázium és 
Kereskedelmi Szakközépiskola  
Tel.: 29-378-045, E-mail: gimi@bogim.hu 
Ócsai Tájház Dr. Békési Panyik Andor 
u. 4-6., www.ocsaitajhaz.hu 
Tourinform iroda Tel: 29-578-750, 
Email: ocsa@tourinform.hu
Közterületfelügyelet Magyari Tibor: 
70-3681843
Gyepmester Police Bt.,  
Tel.: 06-1-358 0526

közérdekű telefonszámok, elérhetőségek

Ócsai KisbírÓ
Ócsa Város Önkormányzatának ingyenes lapja • Megjelenik havonta 3200 példányban • Kiadja: Mátyus Nyomda bt. • Felelős 
kiadó: Mátyus Gyula • szerkesztő: Kertészné Molnár anna • szerkesztőség címe: Ócsa Város Önkormányzata – Polgármesteri 
Hivatal, 2364, Ócsa, bajcsy-Zs. u. 2. • Telefon: (29) 378-125 / 23-as mellék • Fax: (29) 378-067 • Email: ocsaikisbiro@gmail.com, 
molnar.anna@ocsa.hu • Tervezés, tördelés: Elektropress stúdió • Együttműködő Partnerünk: Dormány Foto studio

15közérdekű információk

Anyakönyvi hírek 

            AZ ÓCSAI KISBíRÓ  
HIRDETÉSI ÁRAI

1/1 oldal: 32.000 Ft + 5% áfa
1/2 oldal: 20.000 Ft + 5% áfa
1/4 oldal: 10.000 Ft + 5% áfa

1/8 oldal: 4.800 Ft + 5% áfa
1/16 oldal: 2.400 Ft + 5% áfa

április–május

Szűcs Miklóst 90-ik születésnapja alkalmából ajándékkosárral és Orbán Viktor 
miniszterelnök úrtól érkezett emléklappal köszöntötte Bukodi Károly polgármester. 

Jó egészséget, boldog születésnapot kívánunk!
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