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A TESTÜLETI ÜLÉSEN TÖRTÉNT
Május 27-én tartotta hó végi ülését Ócsa Város Ön    kor mány   -
zatának Képvisel!-testülete. 

A közbiztonság helyzetér!l és a Dabasi Rend!rkapitány-
ság, illetve az Ócsai Rend!r!rs által tett intézkedésekr!l 

szóló írásos beszámolót fogadták el ezúttal a képvisel!k els! 
határozatként. Az elmúlt évhez képest 2014-ben 15,5"%-kal 
több b#ncselekmény történt Ócsán. Az ismertté vált b#ncse-
lekmények dönt! többsége vagyon elleni b#ncselekmény, 
lopás és betöréses lopás volt. Azonban lakásbetörések száma 
7-r!l 5-re, a gépjárm#feltörések száma 5-r!l 3-ra, a közlekedé-
si balesetek száma 25-r!l 17-re csökkent.

Szintén elfogadták a képvisel!k Vad Tibor t#. hadnagy 
t#zoltóparancsnok beszámolóját a Dabas Hivatásos T"zoltó 
parancsnokság tavaly évi munkájáról. Az összefoglalóból 
kiderült, a 2014-es év kiemelt célkit#zései voltak a szabad 
területi t#zesetek, illetve a kéménytüzek és szénmonoxid 
mérgezések számának csökkentése. A tavalyi statisztika azt 
mutatja, hogy a t#zesetek száma csökkent, míg a m#szaki 
mentéseké emelkedett. A 2015-ös év legfontosabb feladata, 
hogy a tavaly elért eredményeket tartani tudja a t#zoltóság, 
továbbá folytatni kívánják a már elkezdett, következetes 
megel!z! tevékenységet.

A Képvisel!-testület, mint az Egressy Gábor Kulturális 
Szolgáltató Nonprofit Kft. 100 %-os tulajdonosa, az Ócsa 
és Társai Nonprofit Kft. 40 %-os tulajdonosa, és a Dél Pest 
Megyei Vízi-közm# Szolgáltató Zrt. 8 db A sorozatú törzs-
részvény tulajdonosaként a 2014. évi gazdasági eredmé-
nyér!l szóló mérlegbeszámolókat, és az ahhoz kapcsolódó 
könyvvizsgálói záradékokat elfogadta.

Az Önkormányzat minden évben támogatja a Révfülöpi 
Üdül!táborban nyaraló palásti gyermekek és hátrányos 
helyzet# ócsai gyermekek üdültetését. A 2014. évhez 
hasonlóan maximalizálva 700.000 Ft-ot biztosítanak erre 
a célra idén, amely összeg magában foglalja a Palástról, 
testvérvárosunkból érkez! gyermekek, az ócsai rászoru-
ló gyermekek, valamint a fakultatív programok részbeni 
költségét is.

Napirendre került a „Kertváros” Szociális és Család-
védel mi Központ 2014. évi tevékenységeir!l szóló beszá-
moló. A személyes gondoskodás keretébe tartozó szol-
gáltatásokat és szociális alapszolgáltatásokat biztosít az 
intézmény négy helyszínen: Gyál, Ócsa, Alsónémedi és 
Bugyi településeken. A Gyermekjóléti Szolgálat 2014-ben, 
mint a korábbi id!szakban is, a törvényességet szem el!tt 
tartva végezte szakmai munkáját. A törvény szellemé-
nek megfelel!en a hangsúly a prevencióra helyez!dött, 
így fontos szempontot jelentett a társszakmák képvise-
l!ivel, a jelz!rendszer tagjaival és a családtagokkal törté-
n! konszenzus megteremtése. Ennek jegyében került sor 
minden, a térséghez tartozó településen, a törvény által 
meghatározott éves jelz!rendszeres tanácskozás megren-
dezésére, valamint éves szinten minden településen hat 

alkalommal a szakmaközi megbeszélések megtartására. 
A#családgondozás helyi statisztikai adatai:

 »  Alapellátásban 44 gyermek részesült,
 »  védelembe vett gyermek 27 f!,
 »  szakellátásban él! gyermek 23 f!,
 »  utógondozásból, szakellátásból kikerült 0 f!,
 »  kizárólag tanácsadottként megjelent gyermek 10 f!.

A gyermekvédelmi jelz!rendszer tagjaival jól m#köd! kap-
csolatrendszere van az ócsai Gyermekjóléti Szolgálatnak, 
különösen a helyi polgár!rséggel, az Ócsai Halászy Károly 
Általános Iskolával és a véd!n!i szolgálattal, házi gyermek-
orvossal is. 

Következ! napirendi határozatként 80.000 Ft-tal támogat-
ja az Önkormányzat a Kertváros Szociális és Családvédelmi 
Központ által 2015. június 22-26. napja között szervezett 
nyári tábor költségeit.

Frissítette, aktualizálta a Képvisel!-testület az „Ócsa 
Város Díszpolgára” cím alapításáról és adományozásáról 
szóló rendeletet. A cím ünnepélyes átadására a jöv!ben a 
Magyar Kultúra Napi Rendezvény keretében kerül sor. Ehhez 
a díszpolgári cím elbírálási menetének újraszabályozására 
volt szükség. 

Elkészült Ócsa Város Önkormányzat Képvisel!-tes     tü-
le     tének a közterületek és középületek fellobogózásáról 
szóló rendelete is. Magyarország címerének és zászlajának 
használatáról, valamint állami kitüntetéseir!l szóló 2011. 
évi CCII. törvény értelmében azokon a középületeken, vagy 
azok el!tt, amelyeket a helyi önkormányzatok képvisel! -
-testületei, az állam, illetve a helyi önkormányzat által 
fenntartott, közfeladatokat ellátó intézmények a feladatuk 
ellátása során használnak, Magyarország zászlaját  vagy a 
lobogót állandó jelleggel ki kell t#zni, illetve fel kell vonni. 
A Törvény felhatalmazást ad továbbá a települési önkor-
mányzat képvisel!-testületének arra, hogy a közterületek-
nek a nemzeti ünnepeken történ! fellobogózását rendelet-
ben szabályozza.

Áprilisban döntöttek úgy a képvisel!k, hogy „a gyerme-
kétkeztetés feltételeit javító fejlesztések támogatására” 
elnevezés#, a nemzetgazdasági miniszter által kiírt pályá-
zaton indulni kíván a település. Id!közben felmérték az 
Ócsai Nefelejcs Napközi Otthonos Központi Óvoda kony-
háját arra vonatkozóan, hogy milyen eszközökre lenne 
szükség annak érdekében, hogy abból a hatályos jogszabá-
lyoknak és el!írásoknak is megfelel! tálalókonyhát tudjon 
az Önkormányzat a jöv!ben kialakítani. Az eszközbeszer-
zés és a tálaló konyha és mellékhelyiségeinek felújítási 
munkálatainak összköltsége: 9.366.780 Ft+ÁFA (bruttó: 
11.895.811 Ft). A Képvisel!-testület kötelezettséget vállalt 
arra, hogy a pályázati támogatás elnyerése esetén a saját 
forrás összegét, azaz 1.405.017+ÁFA (bruttó: 1.784.372 Ft) 
összeget a 2015. évi költségvetés általános tartalékok terhé-
re biztosítja.  �
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FOGADÓÓRA
Eltelt öt hónap a 2015-ös évb!l, e havi interjúnkban 
Bukodi Károly polgármestert kértük meg arra, foglalja 
össze az elmúlt közel fél év legfontosabb intézkedéseit:

B.K.: A tavaly !szi választás az Önkormányzat életében 
számos újdonságot hozott. Bizottságok alakultak, melyek új 
tagokkal, szakért!kkel és feladatkörökkel kezdték meg munká-
jukat. Több területen jelöltünk ki fejlesztési irányvonalat, 
tervek készültek, készülnek pl. a turizmust, városfejlesztést, 
településrendezést illet!en. Számos rendelet megalkotásával, 
hatályosításával voltunk adósok. Úgy is fogalmazhatnánk, a 
jogi hátteret hozzáigazítottuk a való élethez, a mindennapi 
munkához. A májusi Képvisel!-testületi ülésen pl. díszpolgári 
cím adományozását, a középületek fellobogózásának rendjét 
tárgyaltuk újra és öntöttük a jelenlegi formájába.

A 2014-es év pályázatok szempontjából igencsak esemény-
dúsan telt. Hol tartanak ezek a projektek?
B.K.: Lezárt pályázataink közül egy-kett! esetében elle-
n!rzést kaptunk. Örömmel mondhatom, hogy bár néhány 
dologban hiánypótlást kértek, az ellen!rzés minden esetben 
rendben találta a pályázatok anyagait. A tavalyi évben indul-
tak a már sokszor emlegetett energetikai felújítási pályázatok 
három intézményünkben, a Bolyai János Gimnáziumban, a 
Dózsa-oviban és a szabadid!központban. A kivitelezés május 
hónapban mindenhol sikeresen lezárult. A gimnázium 
épülete pedig, hasonlóan az általános iskolához, napelemes 
rendszert is kapott. 

Milyen területeken terveznek fejlesztéseket, küls! forrá-
sok bevonását a közeljöv!ben?
B.K.: Egyel!re nem érkezett hivatalos értesítés az uniós 
pályázati lehet!ségekr!l, izgatottan várjuk, milyen fejlesz-
tési irányban indulhatunk el. Jelenleg két, minisztériumok 
által meghirdetett pályázatunk 
van folyamatban. Egyrészt a Dózsa-
telepi óvoda konyháját szeretnénk a 
modern kor elvárásainak megfelel! 
tálalókonyhává alakítani, másrészt 
a belterületeinken komoly fejleszé-

sek várnak ránk az utak burkolatát illet!en, így a mostani 
lehet!ségek alapján a jelent!s forgalommal küzd! Vadvirág 
utcát hoznánk rendbe. Azt is látjuk, hogy komoly energiákat 
kell fektetnünk középületeink karbantartására. Els! lépcs!-
ként teljesen új tet!t kap a Dózsa-telepi óvoda, de sok teend! 
vár ránk az általános iskolában is.

A polgármesteri hivatalban szintén jelent!s strukturális 
átalakítások zajlottak.
B.K.: Valóban az új ciklusban egy más irányt szerettünk 
volna kit#zni magunk elé, ami nemcsak személyi, hanem 
a feladatköröket illet!en is hozott változásokat. Új jegyz!, 
dr."Molnár Csaba vezeti a hivatalt, és számos kolléga érkezett, 
akik a régi gárdával kiegészülve valamennyien azért dolgoz-
nak, hogy az ügyfelek elégedettebbek legyenek, a hivatalos 
ügyek intézése gördülékenyebben folyjon.

Polgármester úr, köszönöm az interjút!

Kedves Olvasóink, várjuk levelei ket 
a Kisbíró szerkeszt!ségébe (elérhe-
t!ségeink a 15. oldalon találhatók)! 
Kérjük, leveleikre írják rá nevüket, 
címüket, nagyon köszönjük!  �
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E ls! alkalommal rendezte meg Ócsa Város Önkormány-
zata a település testvérvárosainak találkozóját. A május 

29-31. közötti rendezvénysorozat apropója a skóciai Dalgety 
Bay várossal testvérvárosi szerz!dés aláírása volt. Hivatalos 
delegáció érkezett Ócsa valamennyi testvértelepülésér!l: 
Palástról (Szlovákia), Kose-b!l (Észtország) és Dalgety Bay- 
b!l (Egyesült Királyság). Minden várost saját zászlaja köszön-
tötte az Ócsai Polgármesteri Hivatal el!tt.

Május 30-án ünnepélyes keretek között került sor a skót 
és a magyar városok kapcsolatának hivatalos megpecsételé-
sére az Egressy Gábor Szabadid!központban. A két közösség 
közötti kapcsolat 2008 óta sikeres és gyümölcsöz!, az egysé-
ges célok érdekében a helyi önkormányzatok megállapod-
tak a környezetvédelemmel, kultúrával, kereskedelemmel, 
gazdasággal, oktatással és turizmussal kapcsolatos projektek 
fejlesztésében. Az egyik legfontosabb közös cél a két város 
polgárai és országaik közötti barátság, a kölcsönös látogatá-
sok, a cserediák programok, és a települések társadalmi és 
kulturális intézményei közötti kapcsolatok további kiépítése 
is. A szerz!dést skót részr!l Colin McPhail, a Dalgety Bay and 
Hillend Közösségi Tanács és a Dalgety Bay Testvérkapcsolati 
Szövetség elnöke, Kay Morrison, Fife grófság elnökhelyette-
se, Ócsa nevében Bukodi Károly polgármester és Horváth 
Tamás alpolgármester, a Pest Megyei Közgy#lés gazdasági 
és pénzügyi bizottságának elnöke írta alá.

A hivatalos program részét képezte a Hagyományok 
Kiállításának megnyitója a polgármesteri hivatal épületé-
ben, melyen minden ország képviselteti különleges, egyedi, 
színes tradicióját. A tárgyak, fotók június végéig megtekint-
het!k a városháza folyosóján. A megnyitót követ!en kere-
kasztal beszélgetés formájában a települések történelmér!l, 
jelenkori helyzetér!l, illetve Európai Uniós finanszírozási, 
pályázati lehet!ségekr!l esett szó. 

A delegációkat számos kötetlen program is várta: a 
Református M#emléktemplom, az Ócsai Tájház, az Öreg-
hegyi Pincesor, a Vadászház meglátogatása, lovaskocsikázás, 
a Fool Moon énekegyüttes koncertje, sétahajózás a Dunán, 
és budapesti városnézés. A találkozó brüsszeli forrásból, az 
Európa a Polgárokért program keretén belül valósulhatott 
meg. Minden vendég és házigazda azzal a gondolattal búcsú-
zott egymástól, amely a palásti városvezetést!l érkez! aján-

dék faragott órán látható: 
„Az id! múlik, barátságunk 
örökké tart.”

Köszönet illeti azon segí-
t!ket, akik önzetlen mun   -
kájukkal hozzájárultak ah   -
hoz, hogy a testvérváros 
találkozó egy felejthetetlen 
program legyen barátaink 
számára!  �

TESTVÉRVÁROSOK  
TALÁLKOZÓJA ÓCSÁN

!"##$%: M-%.$#"% G$/"#, M.A.
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A projekt keretében nyílászárócserére, kazáncserére 
YDODPLQW�XWyODJRV�N�OVĘ�KĘV]LJHWHOpVUH�NHU�OW�VRU��
A projekt célja volt az Ócsai Egressy Gábor Sza   bad  -

LGĘN|]SRQW�HQHUJHWLNDL�PHJ~MtWiVD��1DJ\RQ�DNWtY�pOHW�IRO\LN�
D�IDODN�N|]|WW��KLV]HQ�D�6]DEDGLGĘN|]SRQW�D�YiURV�NXOWX-

UiOLV�N|]SRQWMDNpQW�IXQNFLRQiO��7|EE�NOXEQDN�pV�FLYLO�V]HU-
YH]HWQHN�DG�RWWKRQW�D]�pS�OHW��PLQW�SO��GDO�PHVH�PĦKHO\��
QpSWiQFFVRSRUW��D�0R]JiVNRUOiWR]RWWDN�ÏFVDL�(J\HV�OHWH��
YDODPLQW�D]�ÏFVDL�3ROJiUL�.XOWXUiOLV�(J\HV�OHW��
$�IHMOHV]WpV�V]�NVpJHVVpJpW�W|EE�REMHNWtY�WpQ\�LV�LQGR-

NROWD��$�Q\tOiV]iUyN�D�NRU�N|YHWHOPpQ\HLQHN�pV�D�JD]GD-

ViJRVViJL� V]HPSRQWRNQDN� PiU� QHP�
IHOHOWQHN�PHJ��FVHUpUH�V]R��UXOWDN��
$� IHMOHV]WpVH� HUHGPpQ\HNpSSHQ� D]� LQWp]PpQ\� SpQ]�J\L�
IHQQWDUWiVD�MDYXO��D]�HJ\�IĘUH�HVĘ�N|]�]HPL�N|OWVpJ�NHGYH-

]ĘEE�OHKHW��DPHO\�N|V]|QKHWĘ�D�KDWpNRQ\DEE�IĦWpVL�UHQG-

V]HUQHN��D�Q\tOiV]iUyN��V]LJHWHOpVHN�UpYpQ�HQHUJLDKDWpNR-

Q\DEE�pS�OHWHJ\�WWHVQHN�
$� Q|YHNYĘ� HQHUJLDiUDN� YDODPLQW� D� N|UQ\H]HWWXGDWRVViJ�
PHO\�IRQWRV�V]HUHSHW�MiWV]LN�QDSMDLQNEDQ��PLQG�D�PHJYDOy-

VtWiV�PHOOHWW�V]yOWDN��

0(*9$/Ï68/7�$=�(*5(66<�*È%25�6=$%$','ė.g=3217%$1� 
$=�(1(5*(7,.$,�)(-/(6=7e6

6$-7Ï.g=/(0e1<

A projekt keretében nyílászárócserére, kazáncserére 
YDODPLQW�XWyODJRV�N�OVĘ�KĘV]LJHWHOpVUH�NHU�OW�VRU��
$� SURMHNW� FpOMD� YROW� D� 1HIHOHMFV� 1DSN|]LRWWKRQRV� ÏYRGD�
HQHUJHWLNDL� PHJ~MtWiVD� D� PLQĘVpJL� QHYHOpV� IHOWpWHOHLQHN�
PHJWHUHPWpVH� pUGHNpEHQ�� $� IHMOHV]WpV� V]�NVpJHVVpJpW�
PLQG�D�WHOHS�OpV��PLQG�SHGLJ�D]�LQWp]PpQ\�KHO\]HWH�DOiWi-

PDV]WRWWD��$]�pS�OHW�HODYXOWViJD��NRUV]HUĦWOHQVpJH�PLDWW��
QHP�OHKHWHWW�PLQĘVpJL��KDWpNRQ\�QHYHOĘPXQNiW�YpJH]QL��$�
Q\tOiV]iUyN�D�NRU�N|YHWHOPpQ\HLQHN�pV�D�JD]GDViJRVViJL�
V]HPSRQWRNQDN�PiU�QHP�IHOHOWHN�PHJ��FVHUpUH�V]RUXOWDN��
$� SURMHNW� HUHGPpQ\HNpQW� HJ\� HQHUJLD� KDWpNRQ\� pS�OHWHW�
NDSXQN��DPHO\�KRVV]~� WiYRQ�NLHOpJtWKHWL� D� YiURV� LJpQ\H-

LW��DPHO\�yYRGD�D�J\HUPHNHN��pV�D�V]�OĘN�HOpJHGHWWVpJpW�

V]ROJiOMD��DPHOOHWW��KRJ\�D�QHYHOpV�V]tQYRQDOD�
LV�HPHONHGKHW�H]iOWDO��
$�IHMOHV]WpVW�MHOHQWĘV�PpUWpNEHQ�LQGRNROWD��KRJ\�D]�LQWp]-
PpQ\� IHQQWDUWiVL� N|OWVpJHL� QDJ\RQ� PDJDVDN�� NRPRO\�
WHUKHNHW�MHOHQWHWWHN�D]��]HPHOWHWĘQHN��$�Q|YHNYĘ�HQHUJLD-

iUDN�YDODPLQW�D�N|UQ\H]HWWXGDWRVViJ��PHO\�IRQWRV�V]HUHSHW�
MiWV]LN�QDSMDLQNEDQ��PLQG�D�PHJYDOyVtWiV�PHOOHWW�V]yOW��
$�SURMHNW�PHJYDOyVtWiVD�VRUiQ�NLHPHOW� V]HPSRQW� YROW� D]�
pS�OHW�HQHUJLDKDWpNRQ\ViJiQDN�PHJWHUHPWpVH��$�SURMHNW�
HUHGPpQ\HNpSSHQ�D]�pS�OHW�YiUKDWy��]HPHOWHWpVL�N|OWVp-

JHL� MHOHQWĘV�PpUWpNEHQ�FV|NNHQQHN��PHO\�D�KRVV]~� WiY~�
IHQQWDUWKDWyViJRW�KHO\H]L�SULRULWiVED��

0(*9$/Ï68/7�$�1()(/(-&6�1$3.g=,�277+2126�Ï92'È%$1� 
$=�(1(5*(7,.$,�)(-/(6=7e6

6$-7Ï.g=/(0e1<

A projekt keretében nyílászárócserére, kazáncserére 
YDODPLQW�XWyODJRV�N�OVĘ�KĘV]LJHWHOpVUH�NHU�OW�VRU��
$� SURMHNW� DODSYHWĘ� FpOMD� HJ\� HJpV]VpJHV�� PRWLYiOy�
N|UQ\H]HW� PHJWHUHPWpVH� D]� LVNROiVNRU~� J\HUPHNHN�
V]iPiUD��$�SURMHNW�HUHGPpQ\HNpQW�HJ\�HQHUJLD�KDWp-

NRQ\�pS�OHWHW�NDSWXQN��DPHO\�KRVV]~�WiYRQ�NLHOpJtWKHWL�
D�YiURV�LJpQ\HLW��DPHO\�LVNROD�D�J\HUPHNHN��pV�D�V]�OĘN�
HOpJHGHWWVpJpW�V]ROJiOMD��$�IHMOHV]WpVW�MHOHQWĘV�PpUWpN-

EHQ�LQGRNROWD��KRJ\�D]�LQWp]PpQ\�IHQQWDUWiVL�N|OWVpJHL�

QDJ\RQ�PDJDVDN��NRPRO\�WHUKHNHW�MHOHQWHW-
WHN�D]��]HPHOWHWĘQHN��$�IHODGDW�HOOiWiVL�KHO\�HQHUJHWL-
NDL� IHMOHV]WpVH�HUHGPpQ\HNpSSHQ�D]� LQWp]PpQ\�SpQ]-

�J\L� IHQQWDUWiVD� D� IHMOHV]WpV� UpYpQ� MDYXO�� D]� HJ\� IĘUH�
HVĘ�N|]�]HPL�N|OWVpJ�NHGYH]ĘEE� OHKHW�D� MHOHQOHJLQpO��
DPHO\� N|V]|QKHWĘ�D�KDWpNRQ\DEE� IĦWpVL� UHQGV]HUQHN��
D�Q\tOiV]iUyN��V]LJHWHOpVHN�UpYpQ�HQHUJLDKDWpNRQ\DEE�
pS�OHWHJ\�WWHVQHN�
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Értesítjük tisztelt olvasóinkat, hogy a Falu Tamás Városi Könyvtár 

2015. július 1-t!l augusztus 1-ig  
szabadság miatt zárva tart. 

Augusztus  3-tól  ismét  szeretettel  várjuk régi és új olvasóinkat.

GerGelyné Kopcsó eszter

0�3>;9�7;*?*9Ē������������������������������������������������������������������������

FELHÍVÁS!

Ezer Ft-ban Ezer Ft-ban
Bevételek

értékesítés nettó árbevétele 155.221
egyéb árbevétel 109.794

Bevételek összesen 265.015

Kiadások
anyagköltség 102.734
igénybe vett szolgáltatás 7.202
egyéb szolgáltatás 7.054
Anyag jelleg! ráfordítások összesen 116.990
bérköltség 79.615
személyi jelleg! ki"zetések 4.747
bérjárulék 17.262
Személyi ráfordítások összesen 101.624
Értékcsökkenési leírás 7.489
Egyéb ráfordítás 715
Pénzügyi m!veletek ráfordításai 1165

Kiadások összesen 227.983

Mérleg szerinti eredmény 37.032

Ócsa Város Képvisel#testülete a kft. 2014.évi gazdálkodásáról szóló 
beszámolót 2015.04.29-én megtartott testületi ülésén elfogadta.
Ócsa, 2015.05.11.

Dr. Buzáné Icsó zsuzsanna

�,>;*?*9Ē

AZ ÓCSA VÁROSÜZEMELTETÉSI 
NONPROFIT KFT  

2014.ÉVI GAZDÁLKODÁSÁNAK ADATAI

A TeSzedd! – Önkéntesen a tiszta Magyarországért akció keretében május 
16-án hét lelkes ócsai találkozott reggel a polgármesteri hivatal el#tt, hogy 
az itt-ott fellelhet# szemetet összeszedje. A Kiss János utcán haladva hagy-
tuk el Ócsát majd az Erd#sor utcán jöttünk vissza a házakig. Itt végezvén 
– csak megjegyzem, hogy az utánfutó és az autó platója már majdnem tele 
volt szeméttel - a tájvédelmi körzet felé indultunk egy talajnövényzettel 
ben#tt szemétlerakó helyet megszüntetni. Akciónk sikeres volt, heten 
ennyi szemetet szedtünk, ha többen lettünk volna még több szemétt#l 
mentesítettük volna környékünket. Szeretném megköszönni azon lelkes 
ócsaiaknak, akik szabad idejüket nem sajnálva segítettek a szemét szedés-
ben, és a Duna–Ipoly Nemzeti Parknak a segítségét egyrészt a szedésben, 
másrészt, hogy biztosították az autót a szemét elszállítására.

KarDos zoltán  

9*1*5�1�8.�0�5;.8*1Ē
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Megalakult Ócsán a Települési Értéktár Bizottság, mely-
nek feladata összesíteni és rendszerezni a város és környé-
ke területén fellelhet! települési és tájegységi értékeket. 

A helyi értéktár létrehozásának célja, a térség természe-
ti környezetének, szellemi, anyagi, m#vészeti  alkotá-

sainak, hagyományainak, összegy#jtése, bemutatása, ezen 
keresztül az összetartozás er!sítése. A feladat: meglátni és 
megláttatni egy-egy helyi közösség speciális értékeit. Az 
értékek közérdekl!désre tartanak számot, egyediek, fenn-
tartandóak. Egy érték Települési Értéktárba kerülésére bárki 
tehet javaslatot. A javaslattev! a benyújtani kívánt értéket 
az Ócsai Polgári Kulturális Egyesület levelezési címére (2364 
Ócsa, Dózsa Gy. út 19.) küldheti el az Ócsa honlapján lév! aján-
lattételi lapon (www.ocsa.hu). Az Értéktár Bizottság a beérke-
zett javaslatokat megvizsgálja, kategorizálja és javasolhatja 
az egyes értékeknek a Megyei, illetve a Magyar Értéktárba 
vételét, azt követ!en Hungarikummá nyilvánítását.

Mit tekintünk települési értéknek?
 » Agrár és élelmiszer-gazdaság: borászat, mez!gazdasági 

termékek, élelmiszerek. 
 » Egészség és életmód: gyógyszerek, gyógynövények, 

gyógyvíz-és fürd!kultúra. 
 » Épített környezet: tudatos építési munka eredménye. 
 » Ipari és m#szaki megoldások: kézm#ipar, kézm#vesség. 
 » Kulturális örökség szellemi és tárgyi javai: Tánc, zene, 

régészeti lel!helyek. 
 » Sport: szabadid! eltöltése, szellemi sport, sportolói élet-

m#, csúcsteljesítmény. 
 » Természeti környezet: fizikai és biológiai képz!dmé-

nyek, ökológiai rendszerek, természeti tájak. 
 » Turizmus és vendéglátás szellemi és tárgyi termékei, pl.: 

turisztikai szolgáltatások, programok, étel és italkészíté-
si eljárások.  

A Települési Értéktár Bizottság a lakosság közrem#ködésé-
vel szeretné megvalósítani a helyi értékek felkutatását, és 
kér mindenkit, akinek tudomása van helyi értékekr!l, hogy 
javasolja azok felvételét a Ócsai Települési Értéktárba. Az 
Értéktárba felvett értékek sora folyamatosan b!vül. Védjük 
értékeinket és gondoskodjunk róla, hogy unokáink is élvez-
hessék, csodálhassák ezeket.   �

ócsaI településI értéKtár BIzottsáG

Települési Értéktár készül 
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ORBÁN-NAP
2015. május 16. képriport 

Köszönet
A május 1-én megrendezésre kerül! 

II. Ócsai Juhfesztivál támogatói-
nak köszönünk minden segítséget:
1. Ócsa Város Önkormányzata
2. Ócsai Takarékszövetkezet
3. Purina
4. Hunland
5. Balló Gábor
6. Gere Imre és Családja
7.  Jarábik Klára és az  

Ócsai Szabadid!központ

8. Jurászik Attila és Családja
9. Kerepeczki Ferenc és Családja
10. Máté Mihály
11. Ponyiczki Gábor
12. Radics József és Családja
13. Rácz János és Családja
14. Rácz Tamás és Családja
15. Valóczki Melinda és Családja
16. Barizskert Kft.
17. Fóris Lajos
18. Kardos Zoltán
19. Horváth Attila
20. Ócsa Városi Polgár!rség
21. Ócsa Városi Lovas Polgár!rség

22. Sz!nyi Ferenc (Lajosmizse)
23.  Hajduk Péter (Juhszövetség 

Ügyvezet! Igazgatója)
24.  Kádas Antal  

(Túrkevei Juhtenyészt!)
25.  Seb!k Mihály  

(Törteli Juhtenyészt!)
26.  Szabó Csaba  

(Kerekegyházi Juhtenyészt!)
27.  Dr. Varga János  

(Lajosmizsei Juhtenyészt!)
28. Barát János (Karcagi F!szakács)
29. Csíkos Imréné (Karcagi Szakács)

raDIcs József, rácz János
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GYERMEKNAP AZ ÓVODÁBAN
Május 16-án, szombaton a Nefelejcs központi óvodában 
szerveztük meg a családi „Gyermeknapot”. Hagyo má-
nya  inkhoz híven színes és változatos programokkal 
vártuk az érdekl!d!ket. Els! alkalommal történt, hogy a 
3#tagintéz   mény közös szervezésében került megrendezés-
re ez az ese   mény. 

đ szi programunk, az „Egészségnap” sikeréb!l kiindulva 
született meg az elképzelés, hogy a gyermeknapot is 

szeretnénk közösen megtartani. Hiszen egy intézmény va  -
gyunk, a szül!k számára pedig jó alkalmat szerettünk volna 
nyújtani egymás megismerésére, s a közösségi kapcsolatok 
szélesítésére. A „Manóvár” bölcs!de, a „Napsugár” tagóvoda így 
a „Nefelejcs” központi óvoda vendégszeretetét élvezhette ezen 
a napon.  A programok szervezése a „Méhecske” és a „Pitypang” 
csoportos óvodapedagógusok feladata volt. Az el!készületek 
során ismét megtapasztalhattuk azt a hihetetlen összefogást, 
mely a kollektívánkra jellemz!. Kíván   ságunk az volt: „Ez a 
nap legyen egy fergetegesen jó nap a gyerekeknek!”. Ennek 
szellemében tette mindenki a dolgát, már hetekkel a jeles 
nap el!tt. El!z! napokban kétségeink voltak, hogyan tudjuk a 
„Nefelejcs” óvoda felújítási munkálatai mellett, biztonságosan 

megtartani a rendezvényt. Köszönjük a brigádnak az együtt-
m#ködést, hiszen minden erejükkel segítették a terep megfe-
lel! elrendezését, rendbe tételét. Köszönet illeti a dolgozóin-
kat, kik szabad idejükben, munkaidejük leteltével végezték a 
takarítást, hogy másnap reggel kulturált körülmények várjuk 
az érkez! családokat. Köszönjük az óvodavezet!nknek, hogy 
megfelel! szakértelemmel koordinálta a munkálatokat és a 
szükséges alapanyagok beszerzését lehet!vé tette. 

A programra folyamatosan érkeztek a családok, s a közös 
„Zenés tornával” az els! pozitív élmények is megjelentek. 
Ezt követ!en a népi táncra járó gyermekek mutatták be 
kis m#sorukat, melyre Papp Renáta Rita óvodapedagógus, 
néptáncos kollégánk készítette fel !ket. 

Krisztián László a gyermekek számára is igen kedvelt 
dalokra táncolt a „Fiesta” klubba járó óvodásokkal. A feln!t-
tek sem bírták ki mozdulatlanul, a ritmus, a gyerekek öröm-
tánca magával ragadta a néz!ket is. 

Ezután mindenki megkereshette az !t leginkább érdekl! 
tevékenységet. Az „Ovi- foci” pályán egész délel!tt ügyességi 
és versenyjátékok, foci kerültek szervezésre. Az udvaron zsák-
ban futás várta a bátor jelentkez!ket. A trambulint felügye-
let biztosításával használhatták kedvük szerint a gyerekek.  
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Barkácsoló tevékenységek várták a mozgásban elfáradtakat 
egy kis kikapcsolódásra. Az újra hasznosítás jegyében készül-
tek kígyó karköt!k és béka báb papír gurigából, h#t!mágnes 
gipszformák felhasználásával, rongybabák a maradék texti-
lekb!l, papírhajtogatással sárkány báb, facsipeszb!l pillangó. 
A közkedvelt csillámtetoválásokat egy megfelel! szakérte-
lemmel, kézügyességgel rendelkez! csapat végezte. 

A „Limonádé bár” egész délel!tt biztosította a különleges 
italokat, melyeket a naperny!k alatti asztaloknál, egy jóíz# 
beszélgetéssel f#szerezve fogyaszthattunk. Ez alkalommal 
az epres „Barbie”nev# limonádé vitte el a pálmát, nagyon 
sokan kérték a friss eper csábításának engedve. A „Kikelet”, 
„Napsugár”, „Gumibogyó”, és „Limonádé” is sokakat csábí-
tott a friss gyümölcsök ízével és illatával. Menta és citromf# 
aromája terjengett a leveg!ben.

A konyhán gyümölcs tea és 500 db lángos készült, melyb!l 
morzsányi sem maradt. Minden eddiginél nagyobb látoga-
tottságra enged következtetni ez a tény.

A karate csoport bemutatója, a t#zoltó autó megérkezése 
olyan színfoltja volt a délel!ttnek, melyre sokáig emlékez-
ni fognak a résztvev!k. Hiszen izgalmas, érdekes, titokzatos 
világ, melyre példaképként tekintenek a gyerekek, feln!ttek 
egyaránt.

A záró program egy óvodapedagógusaink által el!adott 
mesejelenet volt, melynek címe: „Nagytakarítás a napnál”. 
Köszönet illeti a felkészít! Nyitrai Attilánét és a mesében 
szerepl! fiatal kollégan!ket. 

A program zárásaként távozáskor Zsákbamacskát” húzhat-
tak a gyermekek, és meglepetés ajándékkal, boldog, elégedett 
mosolyukkal zárult a gyermeknap.

Az elképzelésünk, kívánságunk valóra vált, a boldog mo  -
solygós gyermek arcok, felh!tlen jókedv, a családokkal töltött 
szeretetteljes percek bearanyozták e nap fényét. Kívánom, 
hogy a következ! rendezvényeinken ugyanilyen jól érezzék 
magukat vendégeink, kollégáink! Kívánom, hogy sokszor 
mondhassuk még el:

„Igen, ez egy fergetegesen jó gyermeknap volt!”
Köszönöm a szervez! társaimnak a program el!készítésé-

ben és koordinálásában nyújtott munkát! (Minárcsik Eszter, 
Borbély Imréné, Hitter Attiláné)

S köszönöm minden kedves kollégánknak azt az utánoz-
hatatlan kitartást, lelkesedést, együttm#ködést és összetar-
tozást mely minden közösségi programunk során tapasztal-
ható! „Igen, ez jó mulatság: OVIMUNKA volt!”  �

szemánné Galzó erIKa 
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EGY FOLYAMAT LEZÁRULT, EGY 
,'đ6=$.�(/.(='đ'�77
Cserkészet Ócsán

S zinte pontosan egy éve adtuk hírül Ócsa városának, hogy a 
század elején, egy évtizedes pályafutás után, a 928-as számú 

„Er!” cserkészcsapat újraalakítását tervezzük. Az i$úság tobor-
zása, a fiatal vezet!-jelöltek felkészítése és a közösségi szellem 
felépítése egy éve ilyenkor megkezd!dött. És egy év gyorsan 
elszaladt. Az els! táborban, tavaly nyáron, 11-en vettünk részt. 
A megjelentek többsége cserkészfogadalmat tett, és !szt!l már 
teljes er!bedobással folyt a kisebbek bevonása, és a különböz! 
!rsök kialakítása. Ez alatt az id! alatt kikristályosodott mi az 
ami m#ködik, mi az ami kevésbé, és merre induljunk, hogy a 
csapatalapítás révbe érjen. Rendeztünk tábortüzeket, csapat-
napokat, és nem utolsósorban minden héten volt cserkészfog-
lalkozás, ami a megszokás látszata miatt természetesnek t#nik, 
de igazából sokkal több energiát és önfeláldozást igényel, mint 
az egy-egy kiemelked! program megszervezése. Így gyarapo-
dott és stabilizálódott az Ócsai Cserkészcsapat, de még nem a 
hivatalos m#ködés keretei között. Id!közben a csapatparancs-
nok-jelölt megszerezte a szükséges képesítéseket, hogy teljes 
joggal és tudásbázissal igazgathassa a megalakuló csapatot. 
Az alakulás hivatalos eljárásának folyamata zökken!mente-
sen végigment, ezzel is tükrözve a Magyar Cserkész Szövetség 
támogató odafigyelését az ócsai csapatra. Így 2015 február 
14-én, az MCSSZ hivatalosan is elismerte az újjáalakult 928. Er! 
cserkészcsapatot Ócsán. 

Az esemény megünneplését április 12-én, délel!tt 10 óra -
kor tartottuk, az Ócsai Református Egyházközség M#emlék   -
templomában, ünnepi Istentisztelet keretei között. A cser-
készcsapat megalakulásának ünneplésén túl, az egész évben 
szorgalmasan foglalkozásokon résztvev! cserkészek is itt 
tettek  fogadalmat. A fogadalom szövegét Sáska Attila cser-
készsegédtiszt, csapatparancsnok mondta a gyermekek el!tt. 
A zöld nyakkend!ket Egerszegi Boglárka, az !rsvezet! adta 

a friss fogadalmas cserkészek nyakába, a nyakkend!gy#r#-
ket pedig Kozma Barbara, !rsvezet!-jelölt segítette fel. Az 
esemény végén Dömötör Gergely és Egerszegi Boglárka külön 
kitüntet! jelvényt kaptak, az eddigi áldozatos munkájukért. 

A csapat eddigi tagjai: Sáska Attila (!v, csst, cspk) Dömötör 
Gergely (Kosbor !rs vezet!je, segédtiszt-jelölt), Egerszegi 
Boglárka (!v.) Sáska Attiláné, Csupor Henrietta, Vura Emese, 
Tihanyi Kamilla, Egerszegi Eszter, Kozma Barbara (!rsveze-
t!-jelölt), Józsa Dániel. Az ünnepségen fogadalmat tettek: 
Dömötör Boglárka, Kiss Virág, Kiss Szabolcs, Veres Bíborka, 
Gacsal Bianka, Balogh Zsófia, Bálint Melissza, Csóka Gedeon.

Ezzel lezárult a csapat megalapításának folyamata, és meg-
nyílik egy id!szak, amikor Ócsán jelen vannak a cserkészek. 
Szeretnénk, hogyha ez nem csak az !rsi foglalkozásokon és a 
kirándulásokon valósulna meg, hanem valóban hasznos tagjai 
lehetnénk városunk közösségének. Hálásan köszönjük minden-
kinek aki eddig bármivel is támogatott minket. Kü    lönösen is az 
Ócsai Református Egyházközségnek, és vezet! lelkipásztorának 
Hantos Péter nagytisztelet# úrnak, aki min   den fórumon támo-
gatta, és hangsúlyozta a csapat megalakulásának fontosságát. 
Köszönjük Pánczél Károly országgy#lési képvisel! úr interne-
ten közzétett üdvözl! gondolatait, melyek a következ!ek voltak: 
„Ezúton is gratulálok mindenkinek, aki részt vett az Ócsai 928. 
számú Er! Cserkészcsapat újjáalakításában. A Cserkészcsapatnak 
sikeres m#ködést, gazdag i$úsági, kulturális és spirituális prog-
ramokat, tagjai életére a Jóisten áldását kívánom!”Továbbra is 
szeretettel várjuk a gyermekeket a foglalkozásokra péntekenként 
15:00-tól az Ady Endre utca 1-ben. Ha az id!pont nem megfelel!, 
vagy egyéb kérdés merül fel, keressék bátran a csapatparancsno-
kot a református lelkészi hivatalban.  �

t. sásKa attIla (cserKészseGéDtIszt, csapatparancsnoK)
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Rendezvények

ÜNNEPI JELMEZTÁBOR ÓCSÁN
Ócsa várossá avatásának 10. évfordulója alkalmából a gyerekek az ócsai népviselettel is  
megismerkedhetnek a nyári táborban

Különleges eseménynek ad helyet augusztus 24-28-ig az 
Egressy Gábor Szabadid!központ.

A jelmeztervezés titkai cím# tábort, 8-14 éves gyerekek 
számára ajánljuk. 

A tábor vezet!je Földi Andrea, aki hasonló foglalkozáso-
kat tart a budapesti Katona József Színházban, a Bajor Gizi 
Színészmúzeumban és számos vidéki színházban is.

„A tábor tematikája, a jelmez, az öltözködés, a viselettörté-
net témakörére épül. Kimondottan erre a korosztályra fóku-
szálva a rajzolás, kollázs, papír- és textilmunkák segítségé-
vel kalandozunk ezekben a témákban. A résztvev! gyerekek 
megismerkednek a f!bb textilfajtákkal, vagy képzeletbeli 
világkörüli útra indulunk, hogy szemügyre vegyük más 
földrészek, népek viseletét, furcsa öltözködési szokásait. 
Elmegyünk képzeletben egy 19. századi bálba is, de el!t-
te megnézzük, mit viseltek a hatalmas ruhák alatt, és ha 
vannak fiú részvev!k megvizsgáljuk a férfiak ruházatát is. 
Gyönyör# eredeti öltözékekb!l inspirálódunk, szemügyre 
vesszük a rajta lév! technikákat, hogy aztán együtt öltöz-
tessünk korabeli papírbabát. Festünk, díszítünk velencei 
maszkot, tütüt készítünk (fiúk árny-színházat). A tábor érde-
kessége, hogy a gyerekek közelebbr!l megismerkedhetnek 
majd  az ócsai népviselettel. Vendégünk lesz Magyar Ilona 
és Magyar Mária, a téma szakért!i, akik gyönyör# babákon 
örökítették meg a viseleteket.”

Földi Andrea, jelmeztervez!
 

Program
 » Érkezés minden reggel 9 órakor (a pontos részletekr!l 

még pár nappal a tábor kezdése el!tt e-mailben tájékoz-
tatót küldünk) 

 » Kreatív foglalkozás

 » Ebéd az Ócsai Fészerkertben
 » Edéd utáni leveg!zés, pihen! a szabadid!központ kert-

jében
 » Kreatív foglalkozás és filmvetítés

1. nap:  Textilek, viselettörténeti foglakozás, id!utazás, a világ 
viseletei és fel lehet próbálni eredeti szárikat.

2. nap:  Bálok, hatalmas ruhák, alsóruhák, f#z!k, régi technikák, 
díszítések. Báli ruhás babakészítés. Film a témáról.

3. nap:  Ócsa népviselete, viaszvirág készítés.
4. nap:  Délel!tt a kalapokkal, fejdíszekkel foglalkozunk, dé   -

lután a velencei karnevállal.
5. nap: Táncosok, balettcip!k, tütükészítés.

A tábor hétf!t!l csütörtökig 16 óráig tart, pénteken már 
15.45-re várjuk a szül!ket, hogy kis kiállításon bemutassuk 
miket is készítettek, tanultak a gyerekek a héten.

A tábor id!pontja: 2015. augusztus 24-28-ig
A tábor ára:  15.000 Ft/hét, ami tartalmazza az eszközöket, 

anyagokat és az ebédet.

A tábor maximális létszáma korlátozott. Lehet egy-egy napra 
is jönni, akkor a napidíj: 2.500Ft + az ebéd ára. 

B!vebb információ található a szabadid!központ face-
book oldalán.

Érdekl!dni és jelentkezni az alábbi telefonszámon lehet:
Földi Andrea,  
jelmeztervez!, táborvezet!  
Tel: 20/3515867

JaráBIK Klára

KulturálIs IGazGató
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Egyházak júniusi programjai
NAP ÓRA ALKALOM

03. Szerda 19 bibliaóra

05. Péntek 17:30 Pedagógusok 
köszöntése. El#adó: 
Uzsalyné Pécsi Rita, 
téma: Miért nem 
elég a „százszor 
megmondtam”?

07. 
Vasárnap

9
10

17

imaóra
istentisztelet, 
úrvacsora
istentisztelet

10. Szerda 19 bibliaóra

NAP ÓRA ALKALOM

14. Vasárnap 9
10
17

imaóra
istentisztelet
istentisztelet

17. Szerda 19 bibliaóra

21. Vasárnap 9
10
17

imaóra
istentisztelet
istentisztelet

24. Szerda 10 bibliaóra

28. Vasárnap 9
10
17

imaóra
istentisztelet
istentisztelet

Baptista nyári gyermektábor id!pontja: 2015. augusztus 3-7-ig. 
Helyszín: Ócsa Kiss Ern! utca 14. 
Információ és jelentkezés: www.baptistatabor.hu 
Alkalmainkra mindenkit szeretettel várunk. A változtatás jogát 
fenntartjuk!
B!vebb információ: www.ocsaibaptista.hu 

Az Ócsai Katolikus Egyházközség hírei

Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus!  Mindenekel!tt bemutatko-
zom: Baksa-Novák Károly szalézi katolikusok hittanár vagyok,  
jelenleg itt Ócsán oktatom a 2-os, 6-os, 7-8-os és az i$úsági korosz-
tályt, amiért mind Tibor atyának,  mind pedig egykori tanítványa-
imnak és a szül!knek lehetek hálás, akik újra elhívtak bizalmat 
adva személyemnek és hivatásomnak. Szentségi házasságban élek, 
jelenleg három, de hamarosan négy apró gyermeket nevelünk fele-
ségemmel. 23 évesen tértem meg igazán egy kiváló i$úsági közös-
ségben Albertfalván, majd egy fiatal szalézi atya lelkivezetése 
mellett végeztem el a Pázmány Péter Katolikus Egyetem hittanári 
szakát; szakdolgozatom az erkölcstan és a pasztoráció (ezen belül 
is az i$úság pasztoráció) témakörében mozog. Az i$úi lelkekre 
oly’ veszélyes tévtanításokat vizsgálom és igyekszem Krisztushoz 
méltó megoldásokat találni ellenükben.  Már 2 évet taníthattam 
itt Ócsán 2006-tól 2008-ig, P. Tóth Péter Domonkos atya mellett, 
akit!l igen sok mindent tanulhattam, leshettem el, nem egyszer az 
épít! viták keretében. Neki is igen sokat köszönhetek, megbecsü-
lése, szigorú, de korrekt velem való viszonya sokban gazdagított. 
Hitetlen el!életem ugyanakkor segít abban, hogy megérthetem a 
nem hív!, keresgél!, vagy akár közömbösnek mutatkozó fiatalokat, 
s így nem egyszer sikerült már közös nevez!t megtalálva egy irány-
ba indulnunk. Most is ezzel a szándékkal jelentkezem, s szeretném 
a kés!bbiekben, amennyiben ez lehetséges a Kisbíró hasábjait 
ilyentén érdekességekkel, vagy meglátásokkal, együtt gondol-
kodásra sarkallva Titeket, Testvéreim! Mind a Szerkeszt!ségnek,  
mind Tibor atyának köszönöm, hogy erre lehet!séget adnak. Most 
ugyanakkor csak a nyári el!ttünk álló programokról szeretnék szót 
ejteni:

Nyáron, ahogy az már hagyományos, ismét lesz nyári tábor mely-
re szeretettel invitálom gyermekeiteket és Titeket is: a Fülei nyári 
ókori hittan táborra
Helyszín: Füle, Keresztel! Szent János plébánia
Id!pont: 2015. 07. 12 – 19.  

Aki eljön, egy ókori törzs tagjává válhat, megismerkedhet a többi 
törzzsel, életükkel, hitvilágukkal, szokásaikkal s közben játszhat 
gondtalanul élvezheti a nyarat, hagyhatja a szül!ket felüdülni 8 
napon keresztül!  8 nap: 15.000 Ft (szállás, teljeskör# ellátás, vi   -
dám programok reggelt!l estig). Lássuk, hogyan éltek az !skeresz-
tények, ismerjük meg a történelemben megtörtént események 
valóságát! Mert nem minden igaz, ami hírlik!!! Segít!ket is kere-
sünk 18 éven felüliek illetve vállalkozó kedv# szül!k személyében! 
Ételadományokat és egyéb felajánlásokat is szívesen fogadunk, 
amelyekkel a gyermekek, i$ak nyaralásának fényét emelhetjük! 
Érdekl!dni, jelentkezni lehet mindkét esetben:
 » Baksa – Novák Károly sc, hitoktatónál (Telefon: 0620/3334977, 

E-mail: dayf.u1971@gmail.com) 
 » Az erre kialakított facebookos oldalakon, vagy a személyes olda-

lamos privát üzenetben. 
 » Személyesen: minden szerdán délután 14:00 - 20:00-ig a plébá-

nis hittantermében. 
 » P. Országh Tibor ócsai plébános atya szentmise el!tt, után a 

sekrestyében, illetve a hivatalos id!ben telefonon: 29-378-285.

A 15.000 Ft-os részvételi díjat részletekben is lehet fizetni, május-jú-
nius-júliusban, tetsz!leges összegekben.

A legközelebbi alkalommal már a lélekhez közelebb álló gondola-
taimat is meg szeretném osztani a kedves olvasókkal. 

Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus!
Testvéri szeretettel:

Baksa-Novák Károly SC
ócsai katolikus hitoktató

Júniusi istentiszteleti alkalmak az Ócsai Baptista Gyülekezetben

Labdarúgás
U21 I. O. NYUGATI-CSOPORT 11. FORDULÓ UTÁN

hely csapat M GY D V LG KG GK P

1. Hegyvidék UFC-TFSE-Gerrzo 11 9 1 1 47 10 37 28
2. Fels#pakony SK 11 6 1 4 40 23 17 19
3. Taksony SE 10 6 1 3 29 16 13 19
4. Százhalombattai VUK SE 10 5 2 3 32 31 1 17
5. Ócsa VSE 10 5 2 3 19 27 -8 17
6. Alsónémedi SE 11 5 1 5 27 30 -3 16
7. Tárnok-Bolha 10 4 1 5 16 16 0 13
8. Solymári SC 10 3 3 4 19 23 -4 12
9. Viadukt SE-Biatorbágy 11 3 3 5 7 16 -9 12

10. Sóskút SKE 11 3 3 5 17 28 -11 12
11. Ráckeve VAFC 10 2 1 7 20 26 -6 7
12. Ferencvárosi FC 11 2 1 8 11 38 -27 7

1đ,�1<8*$7,�&623257�����)25'8/��87�1
hely csapat M GY D V LG KG GK P

1. Pénzügy#r SE 19 17 1 1 112 9 103 52
2. Dabas-Gyón FC 19 15 3 1 102 9 93 48
3. Metis NFC Green 19 13 3 3 50 22 28 42
4. Halásztelek FC 19 11 3 5 63 25 38 36
5. Szigetszentmiklósi TK 20 9 2 9 38 43 -5 29
6. Tárnok-Bia SE 19 7 1 11 30 36 -6 22
7. Hidegkúti Angyalok 19 7 1 11 37 77 -40 20
8. Ürömi SC 19 5 3 11 30 36 -6 18
9. Ócsa VSE 20 5 0 15 22 82 -60 15

10. FC Dabas 19 3 3 13 18 99 -81 12
11. T-Bálint LA SE 20 3 2 15 18 82 -64 11

*(-2 pont)

Egyházak hírei, Sport
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Sport

Idén március 29-én voltunk a Magyar Látványtánc Szövet-
ség kvalifikációs bajnokságán, ahol legnagyobb ered-

ményünk a 33 f!b!l álló Játék generációkon át formáció 
arany min!sítése lett. Ebben a koreográfiában a legfiatalabb 
versenyz! 4 éves, a legid!sebb 44. Nemcsak a nagy létszám, 
hanem a nagy korkülönbség is kuriózumnak számított és 
elnyerte nemcsak a zs#ri, de a közönség tetszését is a produk-
ció. Arany min!sítés mellett Különdíjat is kaptunk és igazi 
példaképpé és mintává vált a koreográfia a szövetségben. 
Lépten-nyomon gratuláltak nemcsak nekem, de a táncosok-
nak is. Más egyesületek is elismer!en nyilatkoztak a produk-
cióról.

Cheerleadingben arany min!sítést nyertünk Pom-pom 
Show formációval, hip-hop csapatunk pedig 4. helyen végzett.

A Magyar Bajnokságra 177 csapat 3248 versenyz!je 875 
koreográfiával nevezett. Kemény harcokban és nagy verse-
nyekben a Játék generációkon át formációnk hatalmas közön-
ségsikert bezsebelve 2. helyen végzett, cheerleading formáci-
ónk Magyar Bajnok lett és hip-hop csapatunk az elmúlt évek 
legnehezebb mez!nyében 4. helyen zárta a versenyt.

Büszkék és boldogok voltunk, mert kicsik és nagyok is sokat 
dolgoztak a produkciókkal és sikerült egy olyan koreográfiát 
megalkotnunk, mely egyedülálló volt a Magyar Bajnokságon 
korosztályi sokszín#ségével. 

Jöv!re terveim között szerepel egy 50 f!s produkció 
megalkotása, de a témája még titok! Ehhez továbbra is várjuk 
a táncos kedv# érdekl!d!ket, gyerekeket és feln!tteket egya-
ránt.

Idei edz!táborunk augusztus 24-28-ig lesz, ahol break 
világbajnok is tart majd edzéseket, de talajtorna, akrobatika, 
cheerleading és showtánc is várja a táncosokat. Err!l b!vebb 
információt a 06/209670717-es telefonszámon, vagy email-
ben a katicadance@gmail.com címen lehet kapni!  �

papp KatI

,,,��26=7��'�/�)(/1đ77�����)25'8/��87�1
hely csapat M GY D V LG KG GK P

1. SILK 28 25 1 2 114 20 94 76
2. Bugyi ASE 28 23 1 4 105 35 70 70
3. Dunavarsányi TE 28 22 2 4 99 26 73 68
4. Táborfalva KSE 28 17 4 7 108 37 71 55
5. Dabas-Gyón FC II. 27 16 3 8 79 41 38 51
6. Szigetcsép SE 28 15 1 12 74 59 15 46
7. Kiskunlacháza SE 27 14 4 9 92 53 39 46
8. Inárcs VSE 28 14 2 12 74 57 17 44
9. Ócsa VSE 28 14 0 14 123 52 71 42

10. Vasadi RSC 28 13 2 13 63 67 -4 41
11. Szigetszentmárton FC 28 11 2 15 90 75 15 35
12. FC Dabas III. 28 11 2 15 64 90 -26 35
13. Újhartyán ISE II. 28 8 1 19 52 130 -78 25
14. Tatárszentgyörgy 28 3 1 24 36 128 -92 10
15. Szigetbecse SE 28 2 1 25 33 137 -104 7
16. Monorierd# II. 28 1 1 26 20 219 -199 4

CSILLOGÓ ÉRMEK ÉS BAJNOKI CÍM  
AZ ENERGY KID’S HÁZATÁJÁN

Az elmúlt id#szak eseményei:

2015.05.22. II. Korcsoportos Kötöttfogású Diákolimpia, Újpest
69 kg-ban 2. helyezett Szlovicsák Róbert  

(Alsónémedi, Ócsa - FTC)

Az el#z# újságban egy birkózónk neve tévesen jelent meg.  
Nagyon sajnáljuk, szeretnénk helyre igazítani. 

2015 04. 04. Nyuszi Kupa
38 kg: 4. helyezett Czompál Milán (Ócsa)

Gratulálunk neki!

Edz!k

BIRKÓZÁS



Hirdessen  
az Ócsai Kisbíróban!

HIRDETÉSI ÁRAINK

Hirdetésfelvétel: ocsaikisbiro@gmail.com

1/1 oldal: 32 000 Ft + 27% áfa
1/2 oldal: 20 000 Ft + 27% áfa
1/4 oldal: 10 000 Ft + 27% áfa
1/8 oldal: 4 800 Ft + 27% áfa
1/16 oldal: 2 400 Ft + 27% áfa



Haláleset 
Név Születési id! Haláleset ideje
Fülöp István 1929. augusztus 12. 2015. április 01.
Ignácz Attila Károlyné 1952. július 26. 2015. április 01.
Greksa József 1929. október 27. 2015. április 10.
Kessler Joseph Zenonné  
Fritz Teréz 1920. szeptember 16. 2015. április 21.
Sepsi Ferenc Gábor 1953. március 24. 2015. április 21.
Tabajdi Gyuláné Illés Mária 1942. október 16. 2015. április 23.
Már" Tibor 1965. augusztus 29. 2015. április 28. 
Gáll Miklósné Nagy Irma 1928. október 02. 2015. április 29.

Esküv! 
Vancsik Petra – dr. Buza Gábor Attila 2015. május 2.
Sánta Diana – Pataki Csaba 2015. május 5.
Jarábik Klára – Hantos Péter 2015. május 9.
Fülöp Barbara – Kuzsof József 2015. május 16.
Bodor Csilla – Winkler László 2015. május 20.
Jusztin Mónika – Sipos Dániel 2015. május 23.
Molnár Rita – Radics József 2015. május 23.

Huszonötödik házassági évforduló
Török Mária – Kozma Sándor 1990. május 5.
Lázár Marianna – Takács István 1990. május 5.
Tiszó Margit – Sipos József 1990. május 26.

Ötvenedik házassági évforduló
Lovistyán Ida – Dombos Béla Ferenc 1965. május 1.
Takács Juliánna – Ruska Sándor 1965. május 8.
Vaczlau Terézia – Németh Géza 1965. május 15.
Barta Juliánna – Szurán Sándor István 1965. május 15.

Születések
Gyermek neve Szül!k neve Születési id!
Ferenczi Doroti Brigitta Rádóczi Bernadett – Ferenczi Dávid 2015. április 3.
Pataki Tamás Sz#ke Szilvia – Pataki Tamás 2015. április 18.
Bejó Maja Erdei Kinga – Bejó László 2015. április 27.
Kaufman Zalán Szabados Éva – Kaufman Péter 2015. április 27.
Zsákai Zsó"a Ilia Judit – Zsákai Dávid 2015. április 28.
Tóth-Mátyás Bianka Tóth Beatrix – Tóth-Mátyás Róbert 2015. április 28.
Tóth Áron Dominik Kóczián Vivien – Tóth Levente 2015. április 30.

8&11&>�2�7.&�&3>&0�3>;;*?*9Ē

Ócsai 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 rendel!  
Ócsa, Sza   bad  ság tér 4.
Feln!tt háziorvosok  
dr. Kocsis János Rendelés: hétf!, 
szerda, csütörtök, péntek, 8–12 
óráig, kedden 14–18 óráig.
Rendel! telefon: 29-378-071 •  
dr. Incze"y Zsolt Rendelés: 
hétf!, kedd, csütörtök, péntek," 
8:00–12:00 óráig, szerdán 
14:00–18:00 óráig.  
Rendel! telefon: 29-378-110 •  
dr. Gallai Zoltán  
Rendelés: kedd, szerda, csütör-
tök, péntek, 8:00–12:00 óráig, 
hétf!n 14:00–18:00 óráig 
Rendel! telefon: 29-378-073 

Gyermekorvos dr. Koszteleczky 
Mónika Rendelés: hétf!, kedd, 
szerda, péntek, 8:00–12:00 óráig, 
csütörtök 14:00–18:00 óráig, 
Rendel! telefon: 29-378-164
Véd!n!i tanácsadások  
I. körzet: Szabóné Ádámcsik 
Tünde, Tel: 29-578-523 •  
II.körzet: Kardosné Pinty!ke 
Viktória, Tel: 29-578-522, •  
III.körzet: Brassai Júlia,  
Tel: 29-578-523
Fogászat Jenei Fogászat,  
Tel: +36 20 373 8078,  
Web: www.jeneifogaszat.hu.,  
Dr. Baranyai Edit,  
Tel.: 29-378-030
Fiziotherápia  
Tel: 29-578-525
Korona Gyógyszertár 
Szabadság tér 5., Tel: 29-578-090
Rend!rség  
Ócsai Rend!rörs,  
Tel: 29-378-007 • 
 Körzeti Megbízottak:  
Mezei Tamás törzszászlós, 
70-609-3735; Kálmán Attila 
f!törzs!rm: 30-718-4748;  
Kovács Géza törzs!rmester  
tel: 70-489-1039

Polgár!rség  
Tel: 30-9944925, 30-9944923, 
30-6886056, 70-6064005 
(éjszaka) 
Hivatásos T"zoltóság 
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 ,  email:  
keresztenyocsa@gmail.com 
Evangélikus Egyházközösség: 
Tel.: 29-368-174
Egressy Gábor 
Szabadid!központ 
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 
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
Közterület-felügyelet  
Magyari Tibor: 70-3681843
Berecz Éva: 70-395-1877
Gyepmester  
Töves-Gold Magánnyomozó és 
Állat   ment! Kft.,  
Tel.: 20-938-5192
Falugazdász  
Nagyszegi Imréné,  
Tel.: 30-461-7863
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ÓCSAI KISBÍRÓ
Ócsa Város Önkormányzatának ingyenes lapja • Megjelenik havonta 3200 példányban • Kiadja: Mátyus Nyomda Bt. • Felel!s 
kiadó: Mátyus Gyula • Szerkeszt!: Kertészné Molnár Anna • Szerkeszt!ség címe: Ócsa Város Önkormányzata – Polgármesteri 
Hivatal, 2364, Ócsa, Bajcsy-Zs. u. 2. • Telefon: (29) 378-125 / 11-es mellék • Fax: (29) 378-067 • Email: ocsaikisbiro@gmail.com, 
molnar.anna@ocsa.hu • Tervezés, tördelés: Elektropress Stúdió • Együttm"köd! Partnerünk: Dormány Foto Studio
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Anyakönyvi hírek 

mailto:polghiv@ocsanet.hu
mailto:polghiv@ocsanet.hu
mailto:ocsa.ref@gmail.com
mailto:gyulekezetvezeto@ocsaibaptista.hu
mailto:gyulekezetvezeto@ocsaibaptista.hu
mailto:konyvtar@ocsanet.hu
mailto:info@nefelejcsovoda.hu
mailto:iskola@halaszy-ocsa.sulinet.hu
mailto:gimi@bogim.hu
http://www.ocsaitajhaz.hu
mailto:ocsa@tourinform.hu
mailto:ocsaikisbiro@gmail.com
mailto:molnar.anna@ocsa.hu
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