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Fogadóóra
Új ügyfélszolgálati pont nyílik az Ócsai Polgármesteri 
Hivatalban, októberben lesz az idei őszi lomtalanítás, 
sportpálya épült a Nefelejcs óvodában – többek között 
ezek a témák kerülnek szóba az októberi Fogadóórában. 
Kérdéseinkre Bukodi Károly polgármester válaszol:

Új ügyfélszolgálati elérhetőséggel bővül a Pol  gár    mesteri 
Hivatal, pontosan melyik szolgáltató és mikor várja az 
ócsai ügyfeleket? 
B.K: Korábbi és a jövőbeni törekvéseink is arra irányulnak, 
hogy az ócsai lakosoknak ne kelljen elutazniuk ahhoz, hogy 
különböző hivatalos ügyeiket elintézhessék. Erre szolgált 
többek között az Építésügyi Szolgáltatási Pont kialakítása a 
műszaki irodában ez év elején, illetve a hulladékszállítással 
megbízott közszolgáltató, a Vertikál Kft. által hétfő délutá-
nonként biztosított ügyfélszolgálat is. Ez a kör bővül októ-
ber 14-től, amikor az ELMŰ-ÉMÁSZ kezdi meg panaszfelvé-
teli tevékenységét az Ócsai Polgármesteri Hivatalban, heti 
2 alkalommal, hétfőn 14-18 óra és pénteken 8-12 óra között. 
A panaszfelvétel írásban történik majd, munkatársunk fela-
data lesz a beszkennelt dokumentumok továbbítása a szolgál-
tató felé. A közeljövőben várhatóan a Tigáz Zrt. is megnyitja 
nálunk ügyfélkapuját, annak érdekében, hogy minél kényel-
mesebben, gyorsabban tudják a helyiek a gázszolgáltatóval 
felvenni a kapcsolatot.

A hulladékszállítást júliustól a Vertikál Kft. látja el váro-
sunkban. Az elmúlt hónapokban akadtak problémák a 
kukák ürítését, a szállítási napokat illetően. Sikerült-e 
ezeket orvosolni?
B.K: A szolgáltatót legtöbbször műszaki probléma akadá-
lyozta meg abban, hogy a szemetet az előre meghirdetett 
időpontokban el tudja szállítani. Továbbá nem volt pontos 
helyismeretük sem a város utcáit illetően. Az utóbbi hetek-
ben plusz egy teherautó érkezik, így bízom benne, hogy 
helyre áll a rend és tudják tartani az általuk vállalt hatá-
ridőket. Mindenkit arra kérnék, amennyiben kérdés vagy 
panasz merül fel, akkor azokat hétfőnként 14-18 óra között 
a Vertikál Kft. ügyfélszolgálati munkatársának jelezzék a 
Polgármesteri Hivatalban, ugyanitt vásárolhatók meg a 
szemeteszsákok is. Ennél a témánál maradva felhívnám az 
ócsai lakosok figyelmét, hogy az őszi lomtalanítást október 
7-16-a között végzi a szolgáltató (pontos időpontok és az utcák 
beosztása a 4. oldalon található – a szerk.), a zöld hulladék 
elszállítására („lombtalanításra”) novemberben kerül sor.

Végezetül újabb jó hírekről számolhatunk be az óvoda 
házatájáról…
B.K: Ígéretünkhöz híven szeptember 23-án a Napsugár ovisok 
visszaköltözhettek az immár felújított, gyönyörű csoport-
szobákba. Aznap egy megható ünnepség keretében köszön-
ték meg a gyerekek és az óvónénik az építkezésen dolgozók 
és az önkormányzat munkáját. Én pedig akkor és most is 

kiemelem és megköszö-
nöm az óvoda dolgozói 
és a szülők által nyúj-
tott önzetlen segítséget. 
A Nefelejcs óvodában sem 
telt el eseménytelenül 
a szeptember, elkészült 
ugyanis az óvodás korosz-
tály számára kifejlesztett, 
mozgásfejlesztő sportpá-
lya. A 6×12 méteres pályát 
az Ovi-Foci Közhasznú 
Ala     pítványhoz benyújtott 
sikeres pályázatnak köszönhetően tudtuk kialakítani. Ebben 
a modern és biztonságos környezetben az óvodások gyako-
rolhatják a labdarúgás, a kosárlabda, a kézilabda, a tenisz, a 
tollaslabda, vagy akár a röplabda alapjait. Bízom benne, hogy 
az ócsai gyerekek nagy kedvvel vezetik majd le energiáikat és 
mozgásigényüket az új sporteszközökkel!

Polgármester úr, köszönöm az interjút!

Kedves Olvasóink, várjuk leveleiket a Kisbíró szerkesztő-
ségébe (elérhetőségeink a 15. oldalon találhatók)! Kérjük, 
leveleikre minden esetben írják rá nevüket, címüket, 
nagyon köszönjük! 
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Sportpálya épült a Nefelejcs Óvodában
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LomtaLanítás óCsán
Tisztelt Ócsai Lakosok!

a z idei LOMTALANÍTÁST 2013. október 7-8-9. és októ-
ber 14-15-16. között végezzük a mellékelt utcabeosztás 

szerint. Kérjük Önöket, hogy a lomokat lehetőleg csak a szál-
lítás előtti este, vagy aznap 07:00 előtt helyezzék ki a saját 
ingatlanjuk elé!

az Ócsai lomtalanítás menetrendje

Dátum Helyszínek

2013.10.07

Ady E. u.
Árpád u. 
Bacsó B. u.
Bethlen G. u.
Bocskai I. u. 

Dr. Békési P u. 
Felsőkert u.
Iskola köz
József A. u.
Kálvin köz I

Kisfaludy u.
Lőrinci út
Mátyás u. = Bercsényi u.
Kálvin köz II
Kálvin u.

Némedi köz 
Némedi u.
Szabadság tér
Széchenyi u.
Türr I. u. 

Zrínyi M. u. 

2013.10.08

Bajcsy-Zs. u.
Felsőbabád
Árok u.
Berzsenyi D. u.

Csokonai u.
Esze T. u.
Falu T. u.
Gábor Á. u.

Jókai M. u.
Kiss E. u.
Klapka u. 
Liszt F. u.

Madách I. u.
Mindszenti tér
Munkácsy M. u.
Újvilág u.

Viola u.

2013.10.09
Hősök tere
Kertész u.
Kiss J. u.

Kiss János köz
Kút u.
Malom köz

Somogyi B. u.
Szabó D. u.
Temető köz

Temető u.
Újerdő u.
Üllői út

Vadász u.
Vágóhíd u.

2013.10.14

Alsópakony
Barackos u.
D. Szabó K. u.
Damjanich J. u. 

Diófa u.
Dózsa Gy. u.
Égetőhegy u.

Epreskert u.
Erdősor u.
Kölcsey F. u. 

Őrház u.
Szedres u. 
Székesi u.

Szilvafa u.
Szőlőhegyi u.
Táncsics M. u.

2013.10.15

Árvácska u.
Bem J. u.
Bimbó u.
Halászy K. u.

Katona J. u.
Liliom u.
Martinovics M. u.
Nefelejcs u.

Palást u.
Pipacs u.
Rózsa u.
Szegfű u.

Szirom u.
Török I. u.
Tulipán u.
Vadvirág u.

Virág u.

2013.10.16

Akácos u.
Arany J. u.
Baross u.
Deák F. u.

Géza fejedelem u.
Kossuth L. u.
Köztársaság tér
Magyar S. u = Bartók u.

Petőfi S. u.
Rákóczi F. u.
Vörösmarty M. u. 
Tölgyfa u.

Platánfa u.
Nyírfa u.
Kőrisfa u.
Szilfa u.

Jegenyefa u.
Hársfa u.

A lomtalanításkor zöld-, elektronikus és veszélyes hulla-
dékot (autógumi, akkumulátor, olaj, festékmaradék), építé-
si törmeléket ne tegyenek ki, mert azokat a hulladéklerakó 
nem veszi át, ezért elszállítani nem tudjuk! 

Közreműködésüket köszönjük!
Kunépszolg Kft.

Felhívásunk azok felé irányul, akik a környezettudatos-
ság jegyében szelektíven gyűjtik a hulladékot. A zsákok-

ba a PET palackokat a következő módszerrel kérnénk elhe-
lyezni:
 A palackról a kupakot LE KELL CSAVARNI, majd ezután 
összepréselni.
 Az így összepréselt PET palackra ezután vagy visszake-
rül a kupak, vagy nem, ez a feldolgozás szempontjából nem 
számít.

PET palackok szelektív gyűjtése
 A további technológiai műveleteket figyelembe véve a PET 
palackban LEVEGŐNEK nem szabad maradnia (a feldolgozó 
gép ugyanis nem tudja összepréselni).

A felhívás minden színű és formájú PET palackra érvé-
nyes.

Segítségüket nagyon köszönjük!
 

sándor györgy,  
Kunépszolg Kft. ágazatvezető
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a Gyáli Járás területén viszonylag nagyszámú veszélyez-
tetés kutyával szabálysértési eljárás indult ebben illetve 

a tavalyi évben. A feljelentésekből általában az állapítható 
meg, hogy a kutyát felügyelet nélkül bocsájtják közterületre, 
illetve kóborolni hagyják.

A fentiekre tekintettel és a megelőzés érdekében felhívom 
a lakosság figyelmét arra, hogy “aki a felügyelete alatt álló 
kutyát a település belterületén felügyelet nélkül bocsájtja 
közterületre, vagy kóborolni hagyja, illetve, aki veszélyes 
ebét nem zárt helyen tartja, vagy nem helyez el a ház (lakás) 

A Pest Megyei Kormányhivatal Gyáli Járási Hivatal Járási Gyámhivatal ócsai 
kirendeltségének ügyfélfogadási ideje:

A hónap utolsó hétfőjének kivételével minden hétfőn 13 órától 
16 óráig a Gyermekjóléti Szolgálat helyiségében 

(Egressy Gábor Szabadidőközpont,  
Ócsa, Bajcsy-Zs. u. 46-48., Tel.: 29/379-969). 

Időpont egyeztetés céljából érdeklődni lehet a 29/540-081-es telefonszá-
mon Szatmáriné Seregély Mónikánál.

Gyámhivatal kirendeltséG 
– üGyfélfoGadás

Az ócsai 
Dr. Pártos Lóránt Alapítvány

(2364 Ócsa, Falu Tamás u. 35.
Adószám: 18677203-1-13)

köszönetét  fejezi ki mindazon támogatóinak,
akik személyi jövedelemadójuk 1%-át 

az alapítvány javára ajánlották fel.

Az APEH 2012. évben 187 973 Ft-ot utalt
az alapítvány számlájára. 

A támogatást tanulmányi és sportversenyeken kiemelkedő eredményt 
elért tanulók jutalmazására használtuk fel.

Köszönjük a felajánlásokat!
dr. pártos lóránt AlApítvány, ócsA

köszönet

Kivonat az Ócsa Városüzemeltetési Nonprofit Kft. 2012. évi éves 
beszámolójából:

beVételek 

Működési árbevétel: 64 711,- e Ft
Egyéb bevétel:   3 771,- e Ft
Önkormányzati finanszírozás: 51 070,- e Ft

kÖltségek, ráFordítások

Anyagköltség: 53 880,- e Ft
Igénybe vett szolgáltatás: 12 306,- e Ft
Egyéb szolgáltatás:   6 102,- e Ft
Bérköltség: 54 717,- e Ft
Személyi jellegű egyéb kifizetés:   4 165,- e Ft
Bérjárulék: 10 710,- e Ft
Értékcsökkenés:   7 654,- e Ft
Egyéb ráfordítás:      474,- e Ft
Pénzügyi műveletek ráfordításai:   2 735,- e Ft

Mérleg szerinti eredmény:     -33 191,- e Ft

kivonat

Értesítjük a tisztelt lakosokat, hogy ELMŰ/ÉMÁSZ ügyfélszolgálati pont 
nyílik október 14-től az Ócsai Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálati irodájában. 

Ügyfélfogadás: 
Hétfő: 14.00-18.00,

Péntek: 08.00-12.00.

Új ügyfélszolgálat – ElMŰ/éMász

Ócsa Város Önkormányzata pályázatot hirdet a Helyi közlekedési  
közszolgáltatás ellátására 2014. január 1-től. A pályázati kiírás átvehető  
az Ócsai Polgármesteri Hivatal Titkárságán: 

2364 Ócsa, Bajcsy Zs.u.2.

Az ajánlatok benyújtásának határideje: 
2013. november 15. 10.00 óra

A Képviselő-testület fenntartja a jogot, hogy a pályázatot érvénytelennek 
nyilvánítja. 

ócsA város önKormányzAtA

Pályázat a helyi közlekedési  
közszolGáltatás ellátására

Veszélyeztetés kutyával – felhívás
bejáratán a veszélyes ebre utaló megfelelő figyelmeztető 
táblát, megvalósítja a szabálysértésekről, a szabálysértési 
eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 
2012. évi II. törvény 193. § (1) bekezdés a) pontjába illetve (2) 
bekezdésébe ütköző – ötezer forinttól százötvenezer forin-
tig terjedő pénzbírsággal sújtható – veszélyeztetés kutyával 
szabálysértési tényállást.”

2013. szeptember 10.
BABáK lászló

gyáli Járási Hivatalvezető
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ÉvkezdÉs a HaLászyban
Elkötelezettség - a kulcsszó minden, iskolai színtéren 
jelenlévő számára, mely a mai feladatokkal és kihívások-
kal teli világunkban még inkább fontossabb. 

t erry Fox végigfutott egész Kanadán, és így huszonnégy-
millió dollárt gyűjtött a rák ellenes küzdelemre. Ami igazán 

csodálatos, hogy mindezt egy lábbal vitte véghez. A szívében 
kitűzött cél erősebb volt, mint a testében lévő fájdalom. Az 
elkötelezettség azt jelenti: késznek lenni rá, kerül, amiben 
kerül, saját magunknak tett ígéretet betartjuk, minden áron. 
Ha elkötelezted magad valamire, akkor semmilyen kifogást 
nem fogadsz el – csak eredményeket!

A jelenleg megújuló köznevelés, a folyamatosan válto-
zó törvényi keretek nyomon követése nagyobb figyelmet, 
elkötelezett hozzáállást vár el a pedagógus társadalomtól.  A 
szülők részéről is ugyanez mondható el, hiszen nem alhat-
nak a nélkül jó lelkiismerettel, hogy ne ismernék meg gyer-
mekeik számára a legjobb feltételeket, a problémák megoldá-
sának legígéretesebb módját. 

Ugyanez szükséges a gyermekek részéről is. Hiszen gond-
talan tévézéssel töltött órák és színjeles bizonyítvány bizony 
igen ritka kombináció.

S végül elkötelezettséget vár el a fenntartótól, hogy a 
törvényi keretekkel a legjobb módját találja meg annak, hogy 
mind a gyermek, mind a szülő, mind a pedagógus megelége-
dettséggel végezze mindennapi feladatait.

Az oktatás területén a 2013. szeptember 1-jével kezdődő új 
tanévben olyan változások léptek életbe, amelyek célja egy 
hatékonyabb és jobban működő oktatási rendszer kialakítása. 

Ennek kapcsán néhány fontos változásra szeretném felhív-
ni a figyelmet, melyek iskolánkat is érintik:  
1. Iskolánk új neve immár Ócsai Halászy Károly Általános 

Iskola.  
2. A Nemzeti Alaptanterv és a kerettantervek alapján az 

első és az ötödik évfolyamon új óratervek kerültek beve-
zetésre. Így lehetőségünk nyílt emelt szintű osztályo-
kat indítani. Nevezetesen emelt szintű énekes és emelt 
szintű angolos első osztályosaink vannak. Ez azt jelenti, 
hogy ebbe az osztályba tartozó gyermekek magasabb 
óraszámban tanulhatják az angolt illetve az éneket. 

A felső tagozatra már minden nap lesz ezekből a tantár-
gyakból órájuk. Természetesen ez felmenő rendszerben 
minden évfolyamon lehetőség lesz. 

3. Szintén kiváló lehetőség, hogy ötödik osztályban a 
magyar, az angol és a matematika órákat nívócsopor-
ban tanítjuk. Vagyis az osztályokat csoportokra bontva, 
kisebb létszámban, így nagyobb hatékonysággal oktat-
hatjuk ezeket a tantárgyakat. 

4. A testnevelés órákon az ötödik osztály első félévében 
úszásoktatásra nyílik mód. Ennek keretében gyermeke-
ink térítésmentesen tanulhatják meg az úszás fortélya-
it testnevelő tanáraik segítségével, esetleg csiszolhatják 
tudásukat szakszerű segítséggel. 

5. Immár 4 évfolyamon (első, második, ötödik és hatodik) ve   -
hetnek részt gyermekeink mindennapos testnevelésben.

6. Ettől a tanévtől nyílik lehetőség arra, hogy az órarendbe 
illesztett tantárgyon való jelenlét által vehessenek részt 
azok a gyerekek hitoktatáson, akik eddig esetleg leter-
heltségük miatt voltak kénytelenek erről lemondani. 

7. Fontos tudnivaló továbbá, hogy ettől a tanévtől az isko-
la által szervezett foglalkozásokon részt kell vennie 
minden diáknak, kivéve, hogyha a szülő kérelmére az 
igazgató a távolmaradásra engedélyt ad. A távolmaradást 
írásban kell kérelmeznie a szülőknek, melyhez segítségül 
egy eseti és egy állandó távolmaradási kérelem nyomtat-
ványt is a szülők rendelkezésére bocsátottunk. Minden 
esetben az igazgató bírálja el ezeket a kérelmeket. 

8. Fontos ezekkel a foglalkozásokkal kapcsolatban megemlí te-
ni, hogy év közben nincs mód arra, hogy az ezeken való rész-
vételt változtassák. Vagyis amilyen foglalkozásra a gyer-
mek jelentkezett, azokon a tanév végéig részt kell vennie. 
Minden tanév májusában nyílik mód a változtatásra.

9. Változás történt a házirendünkben is, hiszen az elsősök 
meg    emelkedett óraszáma miatt az ebédeltetés rendjét 
is át kellett gondolnunk. Így legkisebbjeink az ötödik 
órában ebédelnek, majd ezután folytatják tovább a tanu-
lást. A hét órával rendelkező osztályok, illetve a szakkörö-
kön való résztvevők számára a hetedik óra előtt tartunk 
egy hosszabb szünetet annak érdekében, hogy kényel-
mesen tudjanak étkezni.   

6 Helyi hírek6
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Helyi hírek, rendezvények

október 1-jét 1991-ben hirdette az ENSZ az Idősek 
Világnapjává. Egy nap, amikor fejet hajthatunk szüle-

ink, nagyszüleink, dédszüleink fáradságos munkája előtt, 
megköszönhetjük a sok-sok áldozatot, amit a hosszú évek 
során hoztak értünk, a családért, szeretteikért.

Ünnepi programokat szervezett Ócsa Város Önkor mány  -
zata és az Egressy Gábor Szabadidőközpont október első 
napjára. Délután 5 órától az 50 éve házasodott párok erősí-
tették meg házassági esküjüket ökumenikus szertartás kere-
tében a Református Műemléktemplomban. Ezt követően a 
szabadidőközpontban Bukodi Károly polgármester köszön-
tötte a város szépkorú lakosait, majd Szerelmem, Sárdy 
címmel színházi műsort tekinthettek meg az egybegyűltek.

Blaskó Mária versével kívánunk jó egészséget, szeretettel 
teli éveket Ócsa minden időskorú lakója számára:

Ünnepség az Idősek  
Világnapján

Az 50. házassági évfordulójukat ünneplők:  
Gál Etelka – Ullmann József, Konkoly Ilona – Benedek Antal Ferenc,  

Windberg Anna Éva – Juhász János, Nyerges Erzsébet – Jobbágy Ferenc Lajos. 
További nagyon sok boldogságban, együttlétben eltöltött éveket kívánunk!

Tisztelt Ócsai Lakosság!

a z elmúlt időszakban súlyos bűncselekmény nem történt 
városunkban, a bosszantó és értelmetlen temetői inci-

denst leszámítva. Az elkövetett cselekmény, természete-
sen bűncselekmény, amiben a Dabasi Rendőrkapitányság 
nyomozói dolgoznak. Gondolom, mindenki előtt már ismert 
a temetőben több helyen elkövetett sírrongálás, mely során 
számos helyről virágokat téptek ki, üres cigarettás és gyógy-
szeres dobozokat dobáltak szét, valamint egy helyen az elkö-
vető a sír tetejére helyezte ürülékét. Az esettel kapcsolatban 
több kihallgatás már megtörtént, de várjuk a lakosság részé-
ről az érdemleges információkat.

Eljött a szeptember, az iskola, az óvoda és a bölcsőde kezde-
te. Ez az időszak a járművezetőktől nagy odafigyelést igényel, 
mert a gyerekek sem szokták még meg a közlekedés rendjét 

Rendőrségi hírek
és a fokozott óvatosságot. Az általános iskola előtt folyama-
tos a reggeli és a délutáni jelenlét a részünkről a gyalogát-
kelőhelynél a biztonságos közlekedés érdekében.

Állományukban változás történt, Kálmán Attila r.ftőrm. 
úr Dabason teljesít ideiglenesen szolgálatot, jelenleg ott van 
rá szükség. A helyét kitöltve kaptunk egy új kollégát, Kovács 
Géza r.tőrm. urat, akit már szeptember hónapban láthattak 
dolgozni. A kolléga még nem kapott szolgálati telefont, ezért 
az Ő elérhetőségét nem tudom megadni, amint lesz telefon-
szám, tájékoztatom a lakosságot.

A két iskolában idén is működni fog az „iskola rendőre 
program”, ennek keretén belül én továbbra is az általános 
iskolába fogok járni, míg Kovács úr a gimnáziumba látogat 
majd el. Az iskolával kapcsolatos problémákkal, kérdésekkel 
is nyugodtan keressenek fel bennünket. A korábbi évekhez 
hasonlóan, idén is szeretnék osztályfőnöki órákra bemenni 
az iskolába és előadásokat tartani, melyek témáit a tanárok-
kal előre egyeztetjük. 

mezei tAmás r.tzls.

Hallgassunk az okosabbra és jól fogunk járni,
Okos szóra ki nem hallgat, meg fogja még bánni. 
Hallgassunk az öregekre, ők sokat átéltek, 
Ifjú ész, új könyv, divat ezzel föl nem érnek. 

Blaskó Mária: jó tanács

Hallgassunk jó szüleinkre, az ő szavuk drága, 
Áldott leszel, hogyha hallgatsz szüleid szavára. 
Hallgassátok sziveteknek mit súg a Jóisten, 
Mert őnála bölcsebb, szentebb és szeretőbb nincsen.

A tanévkezdésre 39 új diákot fogadtunk, így iskolánk létszá-
ma jelenleg 618 fő. Iskolánk honlapja minden információt 
megad a felkínált szakkörökkel kapcsolatban, de érdemes 
nyomon követni az iskolai eseményekről szóló híradásokat, 
az étlapot, az egyéb fontos tudnivalókat is. Az intézmény-
ben dolgozó minden pedagógussal együtt azon dolgozunk, 
hogy az ócsai gyermekek színvonalas oktatásban, jó nevelés-
ben és kiemelt figyelemben részesüljenek. Ezúton is kérem 

a szülők együttműködését a szülői értekezletek látogatásá-
ban, az iskolai programokon való részvételben, s iskolánk 
pénzbeli vagy kétkezi támogatásában is. 

Kívánok mindenkinek: gyermeknek, szülőnek és pedagó-
gusnak is szép és örömökben gazdag új tanévet. 

Kovácsné Kovácsi BeátA
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Ócsai KisbírÓ

„ÉnEk az EsőbEn”
8. Városi Vigasság

Várossá válásának nyolcadik évfordulóját ünnepelte 
Ócsa szeptember 14-én. Bár az égiek nem voltak kegyesek 
hozzánk – hiszen délutánig kitartó esőfelhők áztatták a 
Polgármesteri Hivatallal szembeni téren összegyűlteket 
– az ócsaiak mégis szép számban eljöttek, hogy kikapcso-
lódjanak, szórakozzanak, együtt legyenek. 

a hétköznapi rohanásban sokszor nem jut idő megállni 
beszélgetni, odafigyelni a mellettünk élőre, ismerkedni, 

nyitni a többi városlakó felé. A Vigasságok, a megannyi színes 
program nem titkolt szándéka a közösségteremtés. Az eső 
ellenére vagy talán épp azért, hogy közösen nevettünk Szent 
Péter fricskáján, takartuk a bográcsokat, költöztettük fel a 
nézőteret a színpadra, álltunk sorban a takarmányboltban 
gumicsizmáért és „énekeltünk, táncoltunk az esőben”, eggyé 
kovácsolódott az a csapat, akik a kora reggeli programoktól 
kezdve egészen az esti utcabálig jókedvűen kitartottak. 

Hagyomány szerint futóversennyel indult a nap, közel 
350 nevező (jóval többen, mint tavaly!) vállalta a megmé-
rettetést. Az Ócsai Kyokushin Karate Csoport Kerekes Gábor 
vezényletével tartott bemelegítőt, majd Spák József tanár 
úr rajtjelére nekiiramodott a népes mezőny az 1800 méte-
res távnak. (A nyertesek névsorát lsd. keretes írásunkban – a 

A VárosI Futás első HelyezettjeI:

Alsós fiúk: 
DoNICH BENJÁMIN

Alsós lányok: 
GÖBÖLÖS VIKTÓRIA

Felsős fiúk: 
TÓTFALUSI DÁVID

Felsős lányok: 
KARDoS ZSÓFIA
14-18 éves fiúk: 
MÁRKI BENCE

14-18 éves lányok: 
BARIZS BoGLÁRKA
18-40 éves férfiak: 
VARGA LEVENTE
18-35 éves nők: 

SCHVARCZNÉ ÁDÁMCSIK ANITA
40 év feletti férfi: 

RoSENTHAL LÁSZLÓ
35 év feletti nők: 
PoLGÁR ARANKA

8 rendezvények

fo
rr

ás
: D

or
má

ny
 Fo

to
 St

ud
io

, M
.A

., B
al

ot
ai

 Z
ol

tá
n



Ócsai KisbírÓ

szerk.) A befutók - Radics Józsefnek és segítőinek hála – pala-
csintával és üditővel frissülhettek fel. A futóverseny győzte-
seinek kihirdetését követően a Küstörgő Néptáncsoport és az 
Ócsai Népdalkör produkciója következett a színpadon.

A délelőtti főzőverseny idén is nagy népszerűségnek örven-
dett: több, mint 20 sátorban rotyogtak, gőzölögtek a finomságok. 
Két kategóriában indulhattak a helyi szakácsok, legtöbben húsos 
étellel neveztek. A zsűri – Horváth Károly, Kardos Zoltán, Csatári 
Péter és Ladoniczky Emilné – órákon át kóstolt, pontozott, érté-
kelt, míg megszületett az eredmény. Húsos étel katergóriában a 
Tapsi Hapsi csapata gombás nyúlpörkölttel győzedelmeskedett, 
a nem húsos ételek mezőnyében pedig a Chili Futár baráti kör 
harcsapörköltje ízlett a zsűrinek legjobban. A nyertesek egy négy 
főre szóló ebéd meghívást kaptak a Hilton Szálló éttermébe, a 
második és harmadik helyezettek a BioFunghi Kft. ajándékcso-
magjait és az Ócsa Jóga ajándékkuponjait vehették át. Kardos 
Zoltán a Gellért Szálló különdíját adta át Radics Józsefnek a 
rendezvényen nyújtott önzetlen segítségéért.

11 órától Ament Éva bútorfestő bemutatóval egybekö-
tött kiállításának megnyitóján vehetett részt a nagyérde-
mű a Tájházban, ezzel egyidőben az apróságokat Gryllus 
Vilmos szórakoztatta a színpadon verses-mesés előadásával. 
Koradélután az Ócsai Kyokushin Karate Csoport és Szabó Máté 
BMX világbajnok bemutatóján már az eső is csendesedett, 
így gyűlni kezdett a téren a szép számú nézősereg. A sopro-
ni Strokes ütőegyüttes végleg elűzte a szürke esőfelhőket. A 
csapat, akik a Csillag születik tehetségkutató műsorban váltak 
ismertté, Dubai, Manchaster és London után az ócsai színpa-
don bizonyította, mi mindenből lehet zenét, ritmust elővará-

zsolni. A fiúk - akik 17 éve zenélnek együtt - PVC csövek, kukák, 
hordók, merőkanalak, lábasok segítségével varázsoltak films-
lágereket, ismert dallamokat a színpadra. Fergeteges műsoru-
kat visszatapssal jutalmazta a helyi közönség. Hasonló sikert 
aratott az Energy Kid’s tánciskola bemutatója, ahol nemcsak a 
nyári Európa bajnokságról aranyérmekkel hazatérő táncosok, 
hanem szüleik produkciója is a show részét képezte.

Talán idén is a legtöbben a városi tortát felvágását várták. 
A „Városi rózsaszirom torta” fantázianevű cukrászremekmű 
elkészítésében az OPKE közreműködött, illetve a felkért szak-
emberek, Horváthné Zrupkó Erika, Horváth Károly, Kardos 
Zoltán, Donné Imre és Balló Gábor segédkeztek. (A torta 16 
szeletes verziójának receptjét lsd. keretes írásunkban – a szerk.) 
A Roy és Ádám trió koncertjét követően tűzijáték és a Dokk 
együttes zenéjével aláfestett utcabál zárta a programsorozatot.

Köszönet a szervezők nevében a rendezvény főtámogató-
jának a K&H banknak, továbbá minden fellépőnek, közre-
működőnek, akik az időjárás ellenére lelkesen helytálltak, 
illetve az Ócsa Városi Polgárőrségnek és a Rendőrségnek, akik 
szintén egész napos jelenlétükkel biztosították a Vigasságok 
zavartalan lebonyolítását. 

Jövőre, szép időben, ugyanitt – ünnepeljük újra együtt a 
szüli      napot, legyünk büszkék a helyi tehetségekre, a nagysze-
rű progamokra és Ócsa minden lakójára, akik hisznek abban, 
hogy a közösséghez tartozás szilárd alapja lehet a város fejlő-
désének! 

tortarecept
A 8. Városi Vigasságok rózsaszirom tortájának receptje 16 szeletes 
változatban

Piskóta hozzávalók: 8 db tojás, 16 dkg cukor, 24 dkg liszt, csipet 
sütőpor. Ebből a hagyományos módon kettő-kettő db fehér és kakaós 
lapot sütünk.
Töltelékek: ½l tej, 10 dkg cukor, 1 tasak vaníliás pudingpor, kevés só. 
Ezeket megfőzzük és kihűtjük, hozzákeverünk ½l felvert tejszínhabot, 
ez lesz az alap. Az első réteg ennek a krémnek az 1/3 része, amelyet 
fahéjas párolt almával ízesítünk. A második réteg a krémnek a további 
1/3-a, melyet pár csepp  rózsavizzel fűszerezünk, a harmadik réteg a 
maradék krém erdei gyümölcsökkel keverve.
A krémeket töltéskor egy kevés hideg vízben oldott és utána melegített 
zselatinnal fogatjuk meg. A torta betöltésénél a piskótalapokat válto-
gatva rakjuk. A legvégén a torta tetejét marcipánlappal fedjük. A tortát 
6 órás hűtés után szeletelve fogyasszuk. Jó étvágyat!

9rendezvények
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szüreti felvonulás és  
szent-Mihály nap

Ó csa városa csatlakozott ahhoz az 1300 magyar település    hez, 
melyek idén részt vettek az Itthon vagy – Magyarország, 

szeretlek! programsorozatban szeptember utolsó hétvégéjén. 
A közmédia kezdeményezésének célja az volt, hogy Szent Mihály 
ünnepén megmutassuk, milyen szép az országunk és mennyi 
értéket őriz. Az Itthon vagy – Magyarország, szeretlek! hétvégé-
jén Ócsán szeptember 28-án szüreti felvonuláson és bálon vehet-
tek részt az érdeklődők. Következő este, 29-én az Egressy Gábor 
Szabadidőközpontban Pál Dénes énekes és Tűzvarázs produkció 
szórakoztatta a közönséget, majd fél tízkor - a többi 1300 tele-
püléssel egy időben – Ócsán is fellobbant a Szent Mihály-napi 
őrláng összetartozásunk és a magyar nemzeti hagyományok 
tiszteletének szimbólumaként. 

támogatÓink

Radics József, Rácz János és Kerepeczki Ferenc, az Ócsai Gazdakör elnöke  
köszönetet mondanak a szüreti rendezvény támogatásáért a következőknek:

Ócsa Város 
Önkormányzata

Elektro Porta
Potom Diszkont
Gálné Víg Mariann
Solymosi János
Zeolit Tüzép
F1 Gumi és Futómű Kft.
Rácz Anita
Pekker Boldizsár
Mónika Alakformáló 

Stúdió
Benkovics Sándor
Bajor Söröző
Zooland 
Göbölös Károly
Főnix Tüzép Kft.
Sarokház Étterem
Magdika Szivárvány
Henning Kft.
Creativ Papyrus

Szabrina Italáru
Szabóné – Uniqua 

Biztosító
Fentor ABC
Halmosi és Társa Bt.
Foris Kft. és Kiss 

Balázs
Balog László 

– Gumiszervíz
Szabó Miklós
Szemők Tibor
Gudmonné Kati 

– Virág
Dinko Ékszer
Balu Elektronika
Horváth Sándor 

– Fittness
Vita Gyümölcs Kft.
Birizdó Hús és 

Hentesáru
Filó és Társai Bt.

Bejó Motor Műhely Kft.
Elvira Festék áruda
Két Klári Virág
Forest Vadászkastély
Írókéz Papír Írószer
Barizs Gedeon
Csupor László
Computer Futár Kft.
Erzsi Virágbolt
Volgflant Kft.
Éden Café
Falusy Ibolya
Lackó Viktória
Virág Ferenc
Sponga és Társa Kft.
Szabó Béni
Dosáné Víg Katalin
Inter-Poho Kft.
Lotus Kozmetika
Lázár Zoltán
Dormány Foto Studio

10 rendezvények
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Helyi hírek, rendezvények

Lakóparki hírek

Magyar népmese napja  
Ócsán

s zeptemberben elkezdődött az iskola, az óvoda az Ócsai 
Lakóparkban élő gyerekek számára is, a felnőttek pedig 

igyekeznek kialakítani, komfortossá tenni családjuk számára 
az új környezetet. Két hetente az Ócsai Baptista Gyülekezet 
kezdeményezésére adomány alkalmak szerveződnek. A Máltai 
Közösségi Ház ad helyet a programnak, ahol a lakók élelmisze-
reket, bútort, ruhát és nem utolsó sorban szellemi adományt 
kaphatnak. A fiatal közösség tagjai, akik az ország különbö-
ző területeiről érkeztek maguk végzik a szervezői munkát, 
önkéntesen vállalják a takarítást a közösségi házban, továb-
bá felajánljanak ruhaneműket, feleslegessé vált ágyat, polcot 
azoknak, akik valamiben hiányt szenvednek. Hasznos taná-
csok is elhangzanak, pl. olcsó mosószer előállításáról.

A családok legfontosabb teendője most a téli tüzelőről való 
gondoskodás, a Máltai Szeretszolgálat munkatársai nagy 
segítséget jelentenek a szervezési feladatok ellátásában.

A mindennapi élet dolgai mellett a lakók összegyűltek egy 
lakógyűlésre, ahol megvitattak néhány hosszabb távú ügyet 
is, mint egy pályázati lehetőségekre alkalmas szerveződés 
megalapítását, az alsópakonyi lakóközösséggel való kapcsolat 
felvételének lehetőségét, munkateremtő összefogás ötletét.

A koraőszi időszakban a lakók folyamatosan elkezdték a ker-
tek rendezését, fák ültetését – van olyan háziasszony, aki már az 
új kertjében termett tökből, paradicsomból főzött be az elmúlt 
napokban. A gyerekekhez pedig színes programok jutottak el 
szeptember 30-án, a Magyar Népmese Napján az Egressy Gábor 
Szabadidőközpont munkatársainak jóvoltából. 

a Magyar Népmese Napja alkalmából várták színes prog-
ramokkal a Dal-Mese-Műhely munkatársai az ócsai 

gyerekeket az Egressy Gábor Szabadidőközpontban szeptem-
ber 30-án, Benedek Elek születésének évfordulóján. Délelőtt a 
legkisebbek hallgathattak bele a magyar népmesék varázsla-
tos világába, sok ének, kézműveskedés és tánc kísérte a progra-
mot. Koradélután a lakóparkban élő gyermekekhez is eljutott a 
műsor, majd 3 órától a 7-8 éves korosztályt várta mesemondás 
és táncház a szabadidőközpontban. „Őseinktől kincsekkel teli 
tarisznyát kaptunk örökségbe, de mintha egyre gyakrabban 
tétlenül néznénk ennek háttérbe 
szorulását, elfelejtését. Vegyük 
birtokba, ismerjük meg, fényesít-
sük újra és adjuk tovább az eleink-
tők kapott, élet   hosszig érvényes, 
értékes, unokáink szá    má   ra is 
feltétlenül megőrzendő, mesebe-
li kincseket!” (Részlet a Ma     gyar 
Olvasástársaság felhívásá   ból, az ő 
kezdeményezésükre ün          nepeljük 
e jeles napot 2005 óta.) 
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Egyházak hírei

Ócsai Református Egyházközség
2013. október havi gyülekezeti alkalmaink:

NAP ÓrA ALkALom

1. Kedd 17 50 éve megesküdött házaspárok megáldása – templom

1. Kedd 18 Fiatal Felnőttek Bibliaórája – Református Lelkészi Hivatal

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

3. Csütörtök 10 Szórvány Istentisztelet – Székesi Szociális otthon

3. Csütörtök 16 Asszonykör – kisimaterem

3. Csütörtök 18 Felnőtt Konfirmációi előkészítő - kisimaterem 

4. Péntek 17 Összevont Ifjúsági Bibliaórai Közösség - Református Iskola 
Tanácsterem

6. Vasárnap 10 FőIstentisztelet – templom

7. hétfő 15 Konfirmációi előkészítő - kisimaterem 

8. Kedd 18 Fiatal Felnőttek Bibliaórája – Református Lelkészi Hivatal

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

10. Csütörtök 18 Központi bibliaóra – kisimaterem

11. Péntek 17 Összevont Ifjúsági Bibliaórai Közösség - Református Iskola 
Tanácsterem

13. Vasárnap 10 FőIstentisztelet – templom

13. Vasárnap 16 Hálaadó Istentisztelet – Evangélikus Imaház

14. hétfő 15 Konfirmációi előkészítő - kisimaterem 

15. Kedd 18 Fiatal Felnőttek Bibliaórája – Református Lelkészi Hivatal

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

17. Csütörtök 16 Asszonykör – kisimaterem

17. Csütörtök 18 Felnőtt Konfirmációi előkészítő - kisimaterem 

19. Szombat
Egyházmegyei Ifjúsági Evangélizáció Tápiószőlősön  - gyülekezés a 
templomnál reggel 7:30 – kor a megbeszélés szerint.

20. Vasárnap 10 FőIstentisztelet – templom

21. Hétfő 15 Konfirmációi előkészítő - kisimaterem 

22. Kedd 18 Fiatal Felnőttek Bibliaórája – Református Lelkészi Hivatal

23. Szerda – Nemzeti ünnep
24. Csütörtök 18 Központi bibliaóra – kisimaterem

25. Péntek 17 Összevont Ifjúsági Bibliaórai Közösség - Református Iskola 
Tanácsterem

27. Vasárnap 10 Reformációi FőIstentisztelet – templom

27. Vasárnap 17 Reformációi Emlék Istentisztelet – baptista imaház

28. hétfő 15 Konfirmációi előkészítő - kisimaterem 

29. Kedd 18 Fiatal Felnőttek Bibliaórája – Református Lelkészi Hivatal

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

31. Csütörtök 16 Asszonykör – kisimaterem

31. Csütörtök 18 Felnőtt Konfirmációi előkészítő - kisimaterem 

Református Lelkészi hivatali rend: 
Lelkipásztori ügyelet: Hétfőn: 15 órától 17 óráig, Szerda: 9 órától 11 
óráig, Csütörtökön: 14 órától 17 óráig, Pénteken: 9 órától 11 óráig;

Egyházpénztári ügyelet: Szerdán 16:30-tól 18 óráig, Pénteken 
16:30-tól 18 óráig.

Kérjük testvéreinket, hogy, akik nem rendezték még egyház-
adójukat, tegyék meg a negyedik negyedévben. Megtehetik ezt 
az egyházpénztári, és lelkészi ügyeleteken egyaránt.

Külön időpontok kérhetők lelkigondozásra, vagy bármilyen ügy 
intézésére a (29)-378-142-es telefonszámon, valamint az ocsa.ref@
gmail.com-os e-mail címen.

Egyházak októberi programjai

Ócsai Evangélikus Gyülekezet
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 épületben 2000 Ft/fő/
éj, sátorhely 1000 Ft/fő/éj. Érdeklődni és jelentkezni a következő 
telefonszámon lehet: 20/824-6181.

Állandó alkalmaink:
istentiszteletet minden hónap 1. és 3. vasárnapján 8.30 órától 
tartunk.

Októberi istentiszteleti alkalmak a baptista gyülekezetben:

NAP ÓrA ALkALom NAP ÓrA ALkALom

02. Szerda 19 bibliaóra 16. Szerda 19 bibliaóra

05. Szombat 14 háziasszonyok 
alkalma

20. Vasárnap 9
10
17

imaóra
istentisztelet
istentisztelet

05. Szombat
17 órától: Dr. Erdélyi Judit kardiológus 
szakorvos előadása, témája: „A re  la-
xá   cióról másként”, illetve „Lehet-e 
szabadulni a stressztől”. Az előadás 
után fórumbeszélgetés.

06. Vasárnap 9
10

16

imaóra
istentisztelet 
úrvacsora
hálaadó 
istentisztelet

23. Szerda 19 bibliaóra

09. Szerda 19 bibliaóra 27. Vasárnap 9
10

17

istentisztelet
gyülekezeti 
tanácskozás
reformációs 
istentisztelet

13. Vasárnap 9
10
17

imaóra
istentisztelet
istentisztelet

30. Szerda bibliaóra

Minden héten, szombaton ifjúsági óra este 6 órától.
Minden vasárnap az imaóra alatt bibliaköri foglalkozást tartunk 
gyermekek számára.
A vasárnapi istentiszteleteket élő adásban közvetítjük weboldalunkon.
Alkalmainkra mindenkit szeretettel várunk.  
Bővebb információ: www.ocsaibaptista.hu

Ócsai Katolikus Egyházközösség

Állandó Programjaink:
Minden Hétfőn 18 órakor Biblia óra a plébánián. 
Minden Pénteken 18.30-kor Hittanulók csoportjának oktatás. 
Minden hónap utolsó szombatján 17 órakor taezei imaóra,  
19 órakor ismeretterjesztő előadás sorozat.

Minden szombaton 15-18 óra között gyermek foglalkozások a 
plébánián.

Minden hónap első szombatján 18 órakor diákmise.

Szentmiséink:

Hétfőn és szerdán 7:30., Pénteken és szombaton 18, Vasárnap 9 óra.

A szentmisék előtt fél órával rózsafüzért imádkozunk.

Hivatali idő: Hétfőn 9 - 17., Pénteken 9 - 12 és 14 - 17. (tel: 378-285)

Változó programjaink:
Október 23-án kirándulás Pannonhalmára. 
December 7-én Zarándoklat Máriazellbe.  
Mindkettőre jelentkezni lehet a plébánián hivatali időben.



Ócsai KisbírÓ

V ilágkupán szerepelni minden sportoló álma. Különösen 
nagy esemény ez, ha valakinek gyerekként adatik meg, 

hogy ilyen rangos versenyen szerepeljen.
2013. augusztus 11-én Tiszaújvárosban rendezték meg a 

Triatlon Felnőtt és Junior Európa-kupa futamot. Ezen rangos 
eseményen lehetőséget kaptak a magyar gyermek és serdülő 
korcsoport legjobbjai, hogy a gála helyszínén, az igazi nagy sztá-
rok, a példaképek által használt pályán összemérhessék tudásu-
kat. Nyers Kamilla városunk kiváló triatlonistája országos rang-
listavezetőként biztos indulója volt a nagyon erős mezőnynek. 

Ranglistavezetőként rajthoz állni mindig nagyon nehéz, hi    -
szen mindenki őt szeretné legyőzni, így az ő vállára nehezedik a 
legnagyobb teher. Kamilla azonban nem roppant össze a teher 
alatt, hozta remek formáját, igazolta, hogy ma Magyarországon 
ő a legjobb serdülő lány triatlonista. Magabiztos győzelmet 

Újabb nemzetkÖzi siker atlétikában

s zeptember 28-án az Ikarus 
pá    lyán rendezték meg a ha   -

gyo    mányos, öt ország fiataljait 
fel   vonultató válogatott viadalt. 
Csehország, Horvátország, Szlo  -
vá   kia, Szlovénia és Magyarország 
fiatal atlétái (U16) versengtek a 
helyezésekért. A korosztályos 
nem  zeti válogatottba a várakozásoknak megfelelően egye  -
sü letünk versenyzője, Soltész Gréta is helyet kapott. Ezúttal 
ismét fő versenyszámában, a 100 méteres gátfutásban 
állt rajthoz. A rendkívül erős, és korukhoz képest nagyon 
jól képzett mezőnyben a két Cseh lány mögött az előkelő 
harmadik helyet sikerült megszereznie. 

Gratulálunk!
A nemzetek közötti pontversenyben a sehek szerezték 

meg az első helyet Magyarország és Horvátország előtt.

birkózás
2013. június 15-el véget ért a tanítás, de az Ócsai Edzőközpont 
birkózói nem hagyták abba a munkát. Június 17-én kezdő-
dött egy nagyszabású edzőtábor Inárcson id. Kovács János, 
Kovács Levente, Kocsis Gábor és ifj. Kovács János vezetésével, 
ami igen fontos és hasznos volt az őszi versenyek megkezdé-
se előtt. Természetesen egész nyáron edzettünk próbára téve 
a teherbírásunkat a 40 fokos melegben.

Az eredmény magáért beszél: szeptemberben került meg          -
rendezésre a Vasas SC-nél a gyermek, diák és serdülő Budapest 

Ócsai győzelem a Tiszaúj -
városi Világkupa-futamon
Nyers Kamilla maga mögé utasította a mezőnyt

aratott. Tette ezt úgy, hogy szabálytalan depózás miatt 10 mp-es 
büntetést kapott, amelyet közvetlenül a célba érkezés előtt 
kellett letöltenie. Azonban ezen a versenyen még ez is belefért. 
Győzelmét semmi sem veszélyeztette.

Edzője Zemen János szerint (1976. Montreal – olimpiai döntő 
1500m), Kamilla bármire képes lehet, egy ragyogó sportpálya-
futás állhat előtte. Azonban ehhez rengeteg munkára, kitar-
tásra és alázatra van szükség. Kettejük munkakapcsolata ki  -
váló, így mindketten bizakodva néznek a jövő elé.

Ehhez a szép eredményhez gratulálunk és a jövőbeni 
megmérettetésekhez jó felkészülést, kitartást és mindenek 
előtt sérülésmentes alapozást kívánunk! 

Rangos esemény helyszíne volt szeptember 28-án az ócsai sportpálya. Mi 
voltunk a házigazdái az idei szezon első Bozsik Tornájának. Az ócsai gyerekeken 

kívül Bugyi, Inárcs és Újlengyel ovis, kilenc és tizenegy éves focista palántái 
vettek részt az eseményen, a mozgalmas délelőtt végén mindenki örömmel 

vette át megérdemelt jutalmát. Hajrá utánpótlás, hajrá Ócsa!
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Bajnokság. Innen bajnokként tértek haza: Takács Zsolt, 
Kosovics Ádám, Gálik Zsolt, Czompál Olivér.
Harmadik helyen végzett Domokos Dániel (korábbi magyar 
bajnok), ötödik helyen végzett Kovács János Dávid és Kozma 
Bálint, a Diák I-es korosztályban pedig  Cserna Máté bron-
zérmet szerzett.

Köszönöm a birkózó szakosztály nevében az Ócsai Ön    -
kor    mányzat vezetőségének a lehetőséget, amit számunkra 
biztosítottak a felkészüléshez. Továbbra is szorgalmasan 
ké     szülünk, hiszen rengeteg verseny vár ránk a 2013/14-es 
tanévben, elsősorban a Magyar Bajnokság! 

ifJ. Kovács János, utánpótlás vezetőedző



EGYÉN ÉS KÖZÖSSÉG

2013.10.26.14.00
EGRESSY GÁBOR SZABADIDŐKÖZPONT

WORKSHOP/KIÁLLÍTÁS/KONCERT
SZÍNDARAB/BEUGRÓ/PÁNIKSZOBA

ELŐADÁS/KEREKASZTAL BESZÉLGETÉS
(A PROGRAMVÁLTOZÁS JOGÁT FENNTARTJUK)

TOVÁBBI RÉSZLETEK HAMAROSAN  FACEBOOKON

LENDÜLETBEN AZ IFJÚSÁG 
EGYESÜLET

T E M AT I K U S  N A P



Ócsai KisbírÓ

Haláleset
Neve: Boldi Zita
Házassági neve: Fazekasné  
Boldi Zita
Születés helye, ideje:  
Csenger, 1969. október 25.
Haláleset helye és ideje:  
Ócsa, 2013. augusztus 19.

Neve: Lungu Gheorghe
Születés helye, ideje:  
Mogosesti (Románia), 
1959. május 19.
Haláleset helye és ideje:  
Ócsa, 2013. augusztus 30.

Neve: Stan Constantin
Születés helye, ideje:  
Pechea (Románia) 1971. június 2.
Haláleset helye és ideje:  
Ócsa, 2013. augusztus 30.

Neve: Popa Janeta
Születés helye, ideje:  
Smulti (Románia), 
1984. február 14.
Haláleset helye és ideje:  
Ócsa, 2013. augusztus 30.

Neve: Berecz József
Születés helye, ideje:  
Ócsa, 1947. július 29.
Haláleset helye és ideje:  
Ócsa, 2013. szeptember 21.

Házasságkötés
Férj: Karsai József Sándor
Feleség: Dani Annamária
Házasságkötés helye és ideje:
Ócsa, 2013. szeptember 6.


Férj: Schvézner Zoltán Csaba
Feleség: Szilágyi Anett
Házasságkötés helye és ideje:
Ócsa, 2013. szeptember 21.

Huszonötödik  
házassági évforduló:
Férj: Harazin László
Feleség: Szőllősi Edit
Házasságkötés helye és ideje: 
Ócsa, 1988. szeptember 10.

Férj: Morvai István
Feleség: Tar Edit
Házasságkötés helye és ideje: 
Ócsa, 1988. szeptember 10.

Férj: Lázár András
Feleség: Füri Magdolna
Házasságkötés helye és ideje: 
Ócsa, 1988. szeptember 17.

Férj: Barcz József
Feleség: Szűcs Éva
Házasságkötés helye és ideje: 
Ócsa, 1988. szeptember 24.

Ötvenedik  
házassági évforduló:
Férj: Benedek Antal Ferenc
Feleség: Konkoly Ilona
Házasságkötés helye és ideje: 
Ócsa, 1963. szeptember 21.

Férj: Lázár Mihály
Feleség: Nyilas Ágnes
Házasságkötés helye és ideje: 
Ócsa, 1963. szeptember 28.

lovAsné sAllAy máriA

anyaKönyvvezető

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 rendelő Ócsa, 
Sza   bad  ság tér 4.
Felnőtt háziorvosok dr. Kocsis 
János Rendelés: hétfő, szerda, 
csütörtök, 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
Fiziotherápia Tel: : 29-578-525
Korona Gyógyszertár 
Szabadság tér 5., Tel: 29-578-090
Rendőrség Ócsai Rendőrörs,  
Tel: 29-378-007 • 
 Körzeti Megbízottak:  
Mezei Tamás törzszászlós, 
70-609-3735;  
Menyhárt Attila zászlós:  
70-232-5737; 
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 ,  
 email: keresztenyocsa@gmail.com 
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 
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
Suller Róbert: 70/395-1877
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
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anyakönyvi hírek 

AZ ÓcSAi kiSBírÓ  
HirDETÉSi ÁrAi

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

augusztus-szeptember

ÁllÁshirdetés

Gyálra kontaktlencse gyárba operáto
rokat keresünk 6+2, három műszakos 
munkarendbe. Buda pestről, Vecsésről, 
Gyálról céges busszal a bejárás meg  
oldott. 

érdeklődni lehet: 06703421653
Önéletrajz: toborzas@sforras.hu
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100 grammos Milka
csokoládé több ízben 
189 Ft
* MVM: 5

++  11  mmeegglleeppeettééss
AAKKCCIIÓÓ!!

AA KK CC II ÓÓ !!
Bref 

wc-golyó 

duo pack

480 Ft 250
grammos

Tchibo
family

390 Ft
* MVM: 3

Ajánlatunk az újság megjelenési napjától a készlet erejéig érvényes.
Áraink az ÁFÁ-t tartalmazzák. Kiszolgálás csak háztartási mennyiségben.

* MVM = Maximálisan vásárolható mennyiség / vásárló / nap.

Ócsa, Üllôi út 25. Nyitva tartás: H–P.:  9–18, Szo.: 9–13
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