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forrás: M. A.

Gazdanap a tájházban
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Önkormányzati választások
– ErEdményEk
a polgármester választás eredménye
A névjegyzékben lévő
választópolgárok száma

Szavazóként megjelent
választópolgárok száma

Érvényes szavazólapok
száma

7 602

2 591

2561

Sorszám
1
2
3
4
5
6

A jelölt neve
Bukodi Károly Zoltán
Uitz Erika
Dönti Károly
Török László
Sándor István
Magyar Péter

Jelölő
szervezet(ek)
FIDESZ-KDNP
Független jelölt
Független jelölt
Független jelölt
MSZP
JOBBIK

Kapott érvényes
szavazat
1 263
334
306
166
107
385

%
49,32 %
13,04 %
11,95 %
6,48 %
4,18 %
15,03 %

az egyéni listás választás eredménye
A névjegyzékben lévő
választópolgárok száma

Szavazóként megjelent
választópolgárok száma

Érvényes szavazólapok
száma

7 602

2 591

2548

Sorszám

A jelölt neve

1
2
3
4
5
6
7

Vellai József
Kardos Zoltán
Török László
Dr. Ács László
Inczeffy Szabolcs Zsombor
Radics József
Murinainé Murár Emília

Jelölő szervezet(ek)

Kapott érvényes
szavazat

JOBBIK
FIDESZ-KDNP
Független jelölt
JOBBIK
Független jelölt
Független jelölt
FIDESZ-KDNP

596
816
658
467
601
601
873

Sorszám
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

A jelölt neve

Jelölő szervezet(ek)

Dönti Károly
Magyar Péter
Kánai Gergely
Sólyom Gergely
Bukodi Jánosné
Uitz Erika
Dr. Pálinkó Attila
Horváth Tamás Ferenc
Viola Boldizsár
Sándor István
Erős Zoltán
Horváthné Udvardi Zsuzsanna
Dr. Vankó Zsuzsanna
Buza Ernő
Puskás Imre
Csupor László
Ehrlich Erzsébet
Ullmann Márta
Miklós Imre
Dr. Gallai Zoltán
Tarnavölgyi Zoltán Péter
Hantos Péter
Martin Ferenc

Független jelölt
JOBBIK
FIDESZ-KDNP
JOBBIK
Független jelölt
Független jelölt
Független jelölt
FIDESZ-KDNP
Független jelölt
MSZP
Független jelölt
Független jelölt
JOBBIK
FIDESZ-KDNP
FIDESZ-KDNP
Független jelölt
MSZP
Független jelölt
FIDESZ-KDNP
Független jelölt
JOBBIK
FIDESZ-KDNP
Független jelölt

Kapott érvényes
szavazat
628
654
741
384
595
790
353
701
179
267
102
82
378
717
722
371
199
260
635
756
420
703
175

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testületébe a szavazatok száma
alapján megválasztott képviselők (abc sorrendben):
1. Buza Ernő
5. Kardos Zoltán
2. Dr. Gallai Zoltán
6. Murinainé Murár Emília
3. Hantos Péter
7. Puskás Imre
4. Kánai Gergely
8. Uitz Erika

a tEstülEti ülésEn tÖrtént
o

któber 20-án tartotta alakuló ülését a helyi választásokat követően Ócsa Város Önkormányzatának új
Képviselő-testülete. Pappné Hajdu Katalin, a Helyi Választási
Bizottság elnöke beszámolt arról, hogy nem történt semmilyen rendkívüli esemény az ócsai szavazókörökben. Az
elnökasszony elmondta, hogy a szavazást követően Uitz
Erika megválasztott képviselő lemondott mandátumáról,
így helyébe a következő legtöbb szavazatot kapott Horváth
Tamás lépett. Ezt követően Ócsa Város Önkormányzatának
képviselői, Buza Ernő, Dr. Gallai Zoltán, Hantos Péter,
Horváth Tamás, Kánai Gergely, Kardos Zoltán, Murinainé
Murár Emília, Puskás Imre majd Bukodi Károly polgármester letették hivatali esküjüket.
ÓCSAI KISBÍRÓ

Jogszabályi előírásnak megfelelően az alakuló ülésen hoz
határozatot a testület a polgármester illetményéről és költségtérítéséről. Törvényben foglalt rendelkezések alapján
2014. október 12-től a polgármester illetményeként bruttó
454.500 Ft-ot, költségtérítésként havi bruttó 68.200 Ft-ot
fogadott el a testület.
Titkos szavazáson került sor a következő döntésre, mely szerint
a képviselők Horváth Tamást választották főállású alpolgármesterré. Az alpolgármester illetményeként bruttó 359.500 Ft-ot,
költségtérítésként bruttó 54.000 Ft-ot állapítottak meg.
Végezetül Buza Ernő képviselőt az Ügyrendi Bizottság
elnökévé, Dr. Gallai Zoltán és Kardos Zoltán képviselőket az
Ügyrendi Bizottság tagjaivá választották.
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Fogadóóra
Pár héttel a választások után beszélgetésre invitáltuk
Bukodi Károlyt, Ócsa újraválasztott polgármesterét. Szó
esett a választásokról, az elért eredményekről és a jövőbeli tervekről:

Hatalmas többséggel nyerte el a polgármesteri széket újra, a
nyolc fős Képviselő-testületbe pedig hét a Fidesz által jelölt
képviselő és egy független induló jutott be. Egyértelmű
sikert jelentenek ezek az eredmények.
B.K.: Valóban, ahogyan országos szinten, úgy Ócsán is elsöprő többséggel nyertek a kormánypárti erők. Ezúton is
nagyon köszönöm, köszönjük ezt a megtisztelő bizalmat. Az
ócsai önkormányzat testületének jelenlegi összetétele és a
polgármesteri voksoláson elért nagy szavazatkülönbség azt
jelenti, hogy az urnákhoz járuló helyi lakosok október 12-én
egyértelműen megjelölték azt az irányt, ami felé a következő
öt évben szeretnének haladni. A polgári demokratikus vezetés jelenleg az egyedüli politikai erő Magyarországon, amely
országos és helyi szinten alkalmas a közigazgatási, gazdasági, infrastrukturális feladatok ellátására. Bízom benne, hogy
a most megválasztott képviselők és jómagam az elkövetkezendő években oly módon tudjuk vezetni a várost és szolgálni lakosainak érdekeit, hogy 2019-ben igazolni tudjuk
mostani döntésüket.
Milyen tervekkel indul neki az új önkormányzati
ciklusnak?
B.K.: Jövőre ünnepeljük Ócsa várossá válásának tíz éves
évfordulóját. Olyan kulturális eseménysorozatokat,
programokat, kiállítást tervezünk, amelyekkel bemutatjuk az elmúlt egy évtizedet, azt a sok-sok változást,
melyek körülöttünk történtek. Ami a közeljövő beruházásait illeti: öt sikeres pályázat kivitelezése áll előttünk:
a szabadidőközpontban, a gimnáziumban és a Nefelejcs
óvodában összességében 312 millió Ft értékű energetikai
korszerűsítést tervezünk. Ezeken kívül a környezettudatosság jegyében, a villamosenergia költségek csökkentését célul tűzve ki napelemek kerülnek fel a gimnázium
és az általános iskola épületeire, a 100% támogatású

forrás: Dormány Foto Studio

Hogyan értékeli a kampányidőszakot és a helyi választások eredményét?
B.K.: Őszintén szólva, örülök, hogy túl vagyunk rajta és újra
a „szürke”, dolgos hétköznapokat éljük. A választások előtti felfokozott állapotban, amikor mindenki a kampányra
koncentrált, nehéz volt a napi teendőket ellátni, így örülök,
hogy ismét a munkára tudunk összpontosítani. Hosszú volt
ez az év ebből a szempontból, hiszen három választás van a
hátunk mögött. Azt gondolom, az országos médiában zajló,
sokszor lejárató propaganda megviselte az embereket, így
őszre, az önkormányzati választások idejére már érdektelenné, közönyössé váltak egy kissé. Ez megmutatkozott a
részvételi arányban, hiszen mindössze a választópolgárok
egyharmada ment el szavazni október 12-én.

pályázatok 88 millió Ft-os beruházást jelentenek. Mindig
fontosnak tartottam – s ez a jövőben is változatlan marad
–, hogy a lehetőségekhez mérten odafigyeljünk helyi
intézményeink karbantar tására, fejlesztésére. Mindezeken túl folytatni szeretnénk a járdaépítési pályázatot,
amelyet 2012-ben indítottuk útjára. Azóta kétszeresére
nőtt a jelentkezők száma, és az elmúlt években 3300 m
járda újult vagy épült meg a pályázatnak köszönhetően
Ócsa városában. Biztonságossá kell tennünk a vasúti átjátókat a gyalogos forgalom számára, van, ahol már kész
terveink vannak, s van ahol még a felmérés fázisában
vagyunk. Több tízmillió forintos beruházások ezek is,
mivel számos szabálynak, hatályos előírásnak kell megfelelni. A közbiztonságról már többször esett szó ezeken az
oldalakon is. A rendőrőrs munkatársainak és a rendkívül
aktív polgárőrségnek köszönhetően viszonylag csendes,
békés kisváros vagyunk. A biztonság megőrzése, fejlesztése érdekében várhatóan további térfigyelő kamerákat
helyezünk el a városban és az önkéntes tűzoltóság is hadba
áll jövő év első felében.
A téli időszak, a fűtési szezon beköszönte minden évben
megterheli a családok költségvetését. Lesz idén tűzifa
támogatás?
B.K.: Most sem hagyjuk magára a rászoruló családokat, a
korábbi évekhez hasonlóan idén is szállítunk tüzelő anyagot, amint az ehhez szükséges Képviselő-testületi döntést
meghoztuk.
Polgármester úr, köszönöm a beszélgetést! Kedves
Olvasóink, várjuk leveleiket a Kisbíró szerkesztőségébe
(elérhetőségeink a 15. oldalon találhatók)! Kérjük, leveleikre minden esetben írják rá nevüket, címüket, nagyon
köszönjük!
ÓCSAI KISBÍRÓ
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mérEggEl a HidEg EllEn?
a

közhiedelmekkel ellentétben az alábbiakban felsorolt anyagok eltüzelése TILOS, erről a levegőtisztasági
törvény rendelkezik, a megszegők bírságra számíthatnak.
FOKOZOTTAN EGÉSSZÉGKÁROSÍTÓAK,
FŐLEG A GYERMEKEK FEJLŐDŐ SZERVEZETÉRE
VESZÉLYES:
» Kommunális hulladék,
» bútorlap (gyantát és műanyagot tartalmaz),
» farost lemez, furnérlemez, pozdorja (ragasztóanyagot is
tartalmaz),
» kezelt fa (festék, lakk, vegyszer),
» bármilyen olyan fahulladék, ami laminálva, ragasztva,
festve van,
» műanyagot tartalmazó holmik (zacskó, palack),
» textília, cipő,
» gumi.

Vegyük figyelembe, ha a fent említett anyagok egyikét
égetjük, vagy a környezetünkben teszi ezt valaki, könnyen
elszenvedhetjük a következő egészségkárosodások valamelyikét: daganatos megbetegedések, impotencia, magzatkárosodás, máj- és vesekárosodás, májrák, légzési elégtelenség,
tüdőgyulladás,vérsejt-károsodás, halál. Az elmúlt években
több alkalommal is beszámolt a média róla, hogy műanyag
égetése halált okozott. Az esetek bármikor megismétlődhetnek, hacsak nem ismerik fel az égetők, hogy a legnagyobb
veszély pont rájuk leselkedik!
Szerencsére Ócsán biztosítva van ezen hulladékok szelektív elszállíttatása INGYEN!
Kérem, ha valaki rendellenes bűzt tapasztal, hívja a rendőrséget vagy jelezze a jegyzőnek.

TEGYÜNK EGYÜTT A TISZTA LEVEGŐÉRT!
FIGYELJÜNK ODA MÁSOKRA.
Faludy Zsanett

Ócsa Város Önkormányzata

SAJTÓKÖZLEMÉNY
EURÓPAI ÚNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULT ÓCSA VÁROS
ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE
Ócsa Város Önkormányzata sikeresen pályázott az Új
Széchenyi Terv Államreform Operatív Program keretében meghirdetett ÁROP-3.A.2-2013 „Szervezetfejlesztés

-

Az önkormányzat „Szervezetfejlesztés Ócsa Város Önlyázatát a Közigazgatási Reform Programok Irányító Ha-

A Kormány az Államreform Operatív Program 2011-2013.

-

-

ÓCSAI KISBÍRÓ

-
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A ROLFIM Szövetkezet és Ócsa Város Önkormányzata ismét elektromos és
elektronikai hulladék berendezés (e-hulladék) gyűjtést szervez, amely során
mindenki ingyen leadhatja összegyűlt e-hulladékát.

Mi az e-hulladék gyűjtési akció célja?
A gyűjtés szervezői elkötelezett hívei a környezet védelmének, ezért
szeretnék elérni, hogy Ócsa városában szélesedjen az újrahasznosítható
hulladékok begyűjtésének köre. Az e-hulladék különleges gyűjtést és
kezelést igényel, a sok újrahasznosítható másodnyersanyag mellett számos
mérgező anyagot – nehézfémet - is tartalmazhat, amelyek a környezet
számára nagy veszélyt jelenthetnek. Cél az, hogy az e-hulladék minél
nagyobb mértékben hasznosuljon, illetve a benne található környezetre,
emberre veszélyt jelentő mérgező anyagok ellenőrzött körülmények között
kerüljenek ki környezetünkből.
A gyűjtés során leadható elektronikai berendezések a teljesség igénye nélkül „minden ami valaha árammal, elemmel, akkumulátorral
működött”.
Azok számára, akik, nem tudják megoldani az e-hulladék elszállítását, de
szeretnének megszabadulni nagyméretű, nagytömegű e- hulladékuktól,
térítésmentesen igénybe vehető a „Házhoz megyünk érte akció”

Ócsán a őszi zöldhulladék-gyűjtést 2014. november 12-én és 20-án végezzük. November 12-én (szerdán) azoknál az ingatlanoknál lehet kihelyezni a
zöldhulladékot, ahol a kommunális hulladékot szerdánként, november 20-án
(csütürtökön) ott, ahol a kommunális hulladékot csütörtökönként szállítjuk el.
A levágott füvet és egyéb lágyszárú növényeket zsákban, az ágat, gallyat
maximum 70 cm hosszúságúra darabolva, kötegekben összekötve, kell kihelyezni a szállítás napján legkésőbb reggel 6 órára az ingatlan elé úgy, hogy a
közterületet ne szennyezze. A zsákok, kötegek elszállítása folyamatosan, a
kihelyezett mennyiségtől függően, 2-3 nap alatt történik majd. Megértésüket
köszönjük!
A hulladékgyűjtő gépjármű elhaladása után a kihelyezett zsákokat
nem áll módunkban elszállítani!
Az utcák, ahol november 12-én, szerdán lehet kihelyezni a zöldhulladékot (vasúti sínektől dél-nyugatra):
Ady Endre köz, Ady Endre köz II., Ady Endre köz III., Ady Endre utca, Arany
János utca, Árok utca, Árpád utca, Bacsó Béla utca, Bajcsy-Zs. Utca, Baross
utca, Berzsenyi utca, Bethlen Gábor utca, Bocskai utca, Bolyai tér, Csokonai
utca, Damjanich utca, Deák Ferenc utca, Dr.Békési Panyik Andor utca, Esze
Tamás utca, Falu Tamás utca, Felsőkert utca, Gábor Áron utca, Géza fejedelem
utca, Hősök tere, Iskola utca, Jókai utca, József Attila utca, Kálvin köz I., Kálvin
köz II., Kálvin utca, Kertész utca, Kisfaludy utca, Kiss Ernő utca, Kiss J. utca, Kiss

forrás: www.wordpress.com

Az e-hulladékgyűjtés ideje:
2014. november 15. (szombat), 08:00-13:00 óra között.
Az e-hulladékgyűjtés telepített gyűjtőhelye:
Ócsai Polgármesteri Hivatal udvara

szolgáltatása. Ennek keretében a szervezők vállalják az összekészített
eszközök elszállítását november 15-én, amennyiben legalább 100 kg
e-hulladék gyűlt össze. Ez a mennyiség kb. 3-4 db nagyméretű műszaki
tárgy (pl.: hűtő, mosógép, tv). Az igények bejelentését a 06-1-269-02-34es telefonszámon várjuk 2014. október végéig, munkanapokon 08:0016:00-ig. Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy a Rolfilm Szövetkezet
munkatársai kizárólag november 15-én, és kizárólag előzetes telefonos
egyeztetés alapján mennek ki az ingatlanokhoz. Bármilyen más cégtől
vagy más időpontban jelentkező szállítók esetében kérjük járjanak el
körültekintően saját és otthonuk biztonsága érdekében! Kérjük önöket,
hogy az októberi lomtalanítás során ne helyezzék ki az elektronikai hulladékot, védjük így közösen környezetünket! Együttműködő
munkájukat köszönjük!

János köz, Klapka utca, Kossuth Lajos utca, Köztársaság tér (Millenium tér),
Kút utca, Liszt Ferenc utca, Lőrinc utca, Madách utca, Magyar Sándor utca,
Malom köz, Mátyás utca, Mindszenti tér, Munkácsy Mihály utca, Némedi köz,
Némedi utca, Petőfi Sándor utca, Rákóczi utca, Somogyi Béla utca, Szabadság
tér, Szabó Dezső utca, Széchenyi utca, Temető köz I., Temető köz II., Temető
utca, Türr István köz, Türr István utca, Újvilág, Üllői köz, Üllői utca, Vadász
utca, Vágóhíd utca, Viola köz, Viola utca, Vörösmarty utca, Zrínyi Miklós utca,
FELSŐBABÁD: Nap utca, Rádai utca, Égerfa utca, Felsőbabád-ÁG területe.
Az utcák, ahol november 20-án, csütörtökön lehet kihelyezni a
zöldhulladékot (vasúti sínektől észak-keletre):
Akácos utca, Árvácska utca, Barackos utca, Bem József utca, Bimbó utca,
D.Szabó Károly utca, Diófa utca, Dózsa György utca, Égetőhegy utca, Epreskert
utca, Erdősor utca, Halászy Károly utca, Katona József utca, Kölcsey utca,
Lilaakác utca, Liliom utca, Martinovics utca, Nefelejcs utca, Őrház utca, Palást
utca, Pipacs utca, Rózsa utca, Szedres utca, Szegfű utca, Székesi út, Szilvafa
utca, Szirom utca, Szőlőhegyi utca, Táncsics Mihály utca, Török Ignác utca,
Tulipán utca, Üllői út (utca), Vadvirág utca, Virág utca, ALSÓPAKONY: régi
állami gazdaság terület, LAKÓPARK: Jegenyefa utca, Hársfa utca, Tölgyfa
utca, Szilfa utca, Kőrisfa utca, Nyírfa utca, Platánfa utca.
KunépsZolg KFt.
ÓCSAI KISBÍRÓ

6

rendezvények

Az 1956-os forradalom kezdetének és a Magyar Köztársaság kikiáltásának évfordulóján ünnepi műsorral és koszorúzással emlékeztek az ócsaiak október 23-án a Szabadság
téren. Az Ócsai Bolyai János Gimnzázium diákjainak
műsora méltón állított emléket a forradalmár hősök előtt
(felkészítő tanáruk Gál Zsófia volt), közreműködött az
Ócsai Fúvószenekar Serfel Viktor vezetésével.

forrás: M.A., Mészáros Gábor

b

ukodi Károly polgármester ünnepi beszédében szólt az
1989-es év eseményeiről, a demokrácia adta szabadságról,
és az összetartó közösség egységes céljairól:
„1989 nyarán, egészen pontosan július 6-án, bemondták a rádióban, a deles hírekben, hogy a Legfelsőbb Bíróság felmentette
Nagy Imrét és társait az ellenük emelt vádak alól. 25 évvel voltam
fiatalabb mai önmagamnál, és mindazt amit Nagy Imréről, meg
az 1956-os eseményekről tudtam, nem az iskolában tanultam.
Egészen addig ez nem lehetett tananyag. Tilos volt róla nyilvánosan beszélni. De akkor egyszerre csak lehetett. Mindenkinek. Az
idősebbeknek, akik ott voltak, akik megélték, és a fiatalabbaknak,
aki várták, hogy végre valaki kimondja az igazságot. És a hírek
tovább fokozódtak. Délután bemondták, hogy meghalt Kádár
János. Micsoda szimbolikus hír volt ez akkor!
Azon a napon, 1989 nyarán minden magyar emberben született egy vízió a jövőről. Sokan, sokféleképp képzelték akkor, de
egy valamiben azt gondolom, minden magyar egyetértett:
szabad, demokratikus Magyarországot szeretnénk! Olyat,
amilyet a hős forradalmárok, apáink, anyáink, nagyszüleink,
elődeink képzeltek. Amiért oly sokan az életüket áldozták az
előző évszázadokban, 1848-49-es szabadságharc során, a 20.
század világháborúiban, és 1956-ban is. Végül 1989. október
23-án, az 56-os forradalom évfordulóján kikiáltották a Magyar
Köztársaságot. Több tízezer ember gyűlt össze az Országház
előtti Kossuth Lajos téren. Katonai díszegység sorakozott fel,
ünnepélyesen felvonták az
állami zászlót, és a magyar
nép sorsfordulóihoz kötődő történelmi zászlókat az
állami zászlóhoz vitték. Déli
12 órakor, a harangszó után
megjelent országházi dolgozószobájának erkélyén Szűrös
Mátyás, az Országgyűlés elnö-

ke, aki akkor átmenetileg a köztársasági elnöki teendőket is
ellátta és bejelentette, hogy hazánk, a Magyar Köztársaság
független, demokratikus jogállammá alakul.
Óriási eufória volt ez mindazoknak, akik évizedek óta
várták a történelmi igazságtételt, és azoknak - akik mint
én is – fiatalságuk miatt sok mindent nem értették még, de
érezték az akkori pillanatok drámai jelentőségét. Következő
év májusában összeült a szabadon választott parlament. Az
elsőként elfogadott törvényben az 1956-os forradalom és
szabadságharc kezdetének, valamint a köztársaság kikiáltásának emlékére nemzeti ünneppé nyilvánították október
23-át. Azóta ez a nap munkaszüneti nap. Nemzeti ünnep.
Az ember a hétköznapokban sodródik, folyton-folyvást
sietve megy, teszi a dolgát, s közben a tennivalók tengerében
sok mindent elfelejt. De ha azt akarja, hogy eszébe jusson
valami, akkor lelassítja lépteit, felidézi emlékeit, és ha kell,
megáll. Egy napra leteszi a munkát, hogy legyen végre ideje
elgondolkodni, mit miért csinál. Ez a nap ezért lett nemzeti
ünnep. Hogy tudjuk, hogy legyen időnk emlékezni rá, hogy a
demokrácia és a szabadság nem magától értetődő, természetes állapot, hanem oly nehezen kiharcolt, legfőbb nemzeti
kincsünk, melyet óvnunk és vigyáznunk kell.
Számunkra 2014-ben adott az a történelmi környezet,
adottak azok a demokratikus feltételek, melyekért a forradalmárok 1956-ban bátran szembe mentek az elnyomó orosz
tankokkal. Nemzetünk akkor kivívta függetlenségét, melyre
minden magyar méltán lehet büszke a mai napon. A mi feladatunk, hogy éljünk a szabadság adta lehetőségekkel, s úgy
gondolom, hogy ezt ebben az évben, 2014-ben, amikor három
választás van a hátunk mögött, tisztességgel meg is tettük.
Mindhárom alkalommal, az országos, az Európa Parlamenti
és 11 nappal ezelőtt, az önkormányzati választások során a
magyar nép, és mi ócsaiak is egyértelműen megjelöltük az
irányt, amely felé haladni szeretnénk. Letettük a voksunkat
a polgári demokrácia mellett, olyannyira egységesen, egyértelműen, mint korábban talán sosem.
Azt kívánom mindnyájunknak, hogy merítsünk erőt ebből
az egységből, és az összetartó közösség erejével irányítsuk
életünket egy olyan cél felé, amelyet 1956 és 1989 őszén oly
sokan megálmodtak.”
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Helyi hírek

z Országos Polgárőr Szövetség szervezésében minden
évben nagyszabású rendezvény keretén belül kerülnek
átadásra a szakma kitüntető díjai nemzeti ünnepünk, október 23-a alkalmából. A mintegy 200 meghívottat Tasnádi
László, a Belügyminisztérium rendészeti államtitkára
köszöntötte október 17-én, a Stefánia Palotában. Az államtitkár ünnepi beszédében kiemelte: „A polgárőrök egyre
nagyobb szakmaisággal, elhivatottsággal, elkötelezettséggel
végzik a rendőrséget támogató tevékenységüket, a cél, hogy
minden településen legyen polgárőr egyesület vagy csoport, s
ezek működjenek együtt!”
Az ünnepség során az Ócsa Városi Polgárőrség az „Év
Polgárőr Egyesülete” kitüntető díjat vehette át, Tihanyi Attila
pedig az „Év Lovas Polgárőre” elismerésben részesült. Boros
Tibor elnök a díjak kapcsán elmondta: fontos szempont volt a
kitüntetések odaítélésekor, hogy az egyesületnek van múltja,
hiszen 22 éve szolgálják a várost, jelene, ezt számszerűleg az
évi több mint 10 ezer szolgálati óra bizonyítja, és aktív jövőképe, hiszen hamarosan önkéntes tűzoltósággal fog bővülni
az egyesület tevékenységi köre. Két éve, amikor Boros Tibort
választották új elnökükké, a stabil alapokon nyugvó Ócsa
Városi Polgárőrség új célokat tűzött ki maga elé, melyek közül
talán a legfontosabb a személyi állomány fiatalítása volt. Mára
elmondható, hogy sok fiatal ócsai lett egyesületi tag, ők hozzáállásukkal, szorgalmukkal új lendületet adnak a csapatnak.
Boros Tibor kiemelte: „Egész Ócsa elismerése ez a díj,
hiszen a lakosság együttműködése, egymásra figyelése és
sokrétű segítsége nélkül nem tudnánk elérni azokat az eredményeket, amelyekre méltán lehetünk büszkék. Négy telefonon napi 24 órában vagyunk elérhetők, így nagyon sok hívás

a

legfőbb és legjobban felkavaró hír, hogy városunkban
egy férfi az általános iskolából hazatérő kislányt molesztált. A férfi a lány mellét megfogta és a nemi szervét elővette. A lánynak sikerült a féritől megmenekülni, sérülése nem
keletkezett. Aznap rögtön a bejelentés után a Polgárőrség, a
Közterület-felügyelet és a Rendőrség együttesen az elkövető keresésére indult, mely ekkor nem vezetett eredményre.
A feljelentés felvétele mellett az elkövetőről grafika készült,
ami alapján sikerült számunkra a személy beazonosítása.
Ezután a sértett gyermek kora miatt különböző eljárások
voltak kötelezőek – melyek lassították a nyomozói munkát
–, ezután az elkövető általunk elfogásra és előállításra került
a Dabasi Rendőrkapitányságra, ahol a kihallgatása után
szabadlábon védekezése mellett folyik az eljárás. Mára már
sikerült több sértett beazonosítása, mellyel kapcsolatban
további sértettek jelentkezését is várjuk. Tudom, hogy nehéz
egy ilyen eset sértettjének beszámolni az esetről és azt újból

befut hozzánk. A rendőrséggel és a Közterületfelügyelet munkatársaival együtt azt gondolom
hatékonyan tudunk fellépni a bűnmegelőzés
és a felderítés terén Ócsa
városában. Természetesen köszönjük segítőinknek, az önkormányzatnak és minden szponzorunknak, akik anyagilag és
egyéb úton megkönnyítik munkánkat.”
Szívből gratulálunk az országos elismerésekhez Boros
Tibor elnöknek, Tihanyi Attilának, a lovas csoport vezetőjének és minden ócsai polgárőrnek, akik önkéntes munkájukkal nap mint nap vigyázzák a város nyugalmát!

átélni, de szükséges, mert ezzel közreműködik abban, hogy
mások ne élhessék át ezt a megrázkódtatást.
A városban működő térfigyelő rendszer segítségével több
szabálysértés, illetve bűncselekmény elkövetőjét sikerült
beazonosítanunk. Így tudtunk kettő alkalommal kerékpárlopással kapcsolatban sikeresen intézkedni, valamint más
még jelenleg is folyó bűncselekményekben az elkövetőket
beazonosítani. A rendszer jól működik, az ígéretek szerint
további kamerák felhelyezésével bővítik a jövőben.
Október hónapban megtörtént városunkban is az önkormányzati választás, melyen rendkívüli esemény nem
történt, rendben lezajlott.
Továbbra is várjuk Önöktől a bejelentéseket, észrevételeket az újságban és az ocsa.hu oldalon közzétett telefonszámainkon. Szükséges a lakosság segítsége az eredményes
munkavégzésünkhöz!

MeZei taMás r. tZls.
ÓCSAI KISBÍRÓ

forrás: Ócsa Városi Polgárrség
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gazdanap – kaláka
vasárnap a tájHázban
e

gész évben hagyományőrző programokkal és állandó kiállításokkal várja látogatóit az Ócsai Tájház. Október 19-én került
sor az őszi Kaláka Vasárnapra, amikor ócsai és környékbeli gazdálkodók és kézművesek mutatkoztak be. Csodálatos színkavalkád fogadta azt a több száz látogatók, akik a napsütéses októberi időben ellátogattak a Tájház udvarára. Vidám tökfaragványok, a betakarított őszi termésekből kompozíciók, kóstolók, citeraszó és népdalcsokor, gyerekelőadás és kemencében
sült tök mennyei illata lengte be a környéket. Ezúttal is megmérettették magukat a nyáron eltett finomságok, lekvárok, savanyúságok és idén újdonságként a sütőtökből készült étkek is. Gratulálunk a szervezőknek, Verbőcziné Erikának és segítőinek
a nagyszerű programokért, a családias hangulatért! A résztvevők száma, vidám hangulata minden bizonnyal a legnagyobb
elismerést adták.

márton-napi újbor ünnep – noVember
Az Ócsai Tájház Márton-napi újbor ünnepre vár mindenkit november
9-én, vasárnap. Tájház együttes megtekintése, kemencében sült
finomságok, „ludaskása” kóstolója. Gyerekeknek játszóház és kézműves foglalkozások. 10 és 13 órakor pincetúra az ócsai Öreg-hegyre.
Időtartam: 10.00-17.00 óra között
Helyszín: Ócsai Tájház (Ócsa, Dr. Békési Panyik Andor u. 4-6.)
Kapcsolattartó: Verbőczi Gyuláné, Erika, Tel: +36 30 494 3368
Részvételi díj: 1200 Ft, kedvezményes: 800 Ft,
ócsai lakosoknak: 500 Ft, csoportos: 950 Ft.

ÓCSAI KISBÍRÓ
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forrás: M.A.
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forrás: Mészáros Gábor
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az üvEgHEgyEn
innEn és túl
Városunkban is helye volt a Magyar Népmese Ünnepének,
amit Benedek Elek születésnapjához igazított a Magyar
Olvasótársaság, akik 2005-ben indították el ezt a hagyományteremtő kezdeményezést.

a

mese, mesemondás felnőttől gyermeknek szóló fabuláktól, a családi anekdotákig mindig is része volt a családok életének. Korábban a felnőttől felnőttnek szóló, munka
vagy közösségi alkalmakkal való mesélésnek fontos szerep
jutott. Ma is jelen vannak ezek, de a gyerekekkel foglalkozó intézményekben egyre inkább a kultúra részévé, a nyelvi
fejlesztés egy eszközévé növi ki magát a mese műfaja.
Az Egressy Gábor Szabadidőközpontban második éve került
megszervezésre a program. A Pompás Napok csapatának közreműködésével két néptáncpedagógus, zenész és mesemondó varázsolta elő Macskacicó történetét. Külön-külön, három korcsoport
számára elevenedett meg a történetben az „elátkozott királykisasszony”, a „legkisebb királyfi” és az „öreg király” a nagy színházterem közepén. A mesei térben minden gyerek részese lett az
eseményeknek. Volt alkalom beöltözni, átlényegülni királyfiaknak, bárókisasszonyoknak, strázsának vagy épp mezei vadvirágnak. Az interaktív mesejáték egyik célja a gyermekek belső képalkotásának serkentése. Az alkotók, Becze Ádám, Kormos Rebeka,
Izsák Zoltán és Zsótér Boglárka kiemelten fontosnak tartják a
vizuálisan túlterhelt mindennapokban, hogy a gyerekek fantáziáljanak a szavakkal megfestett, képzeletbeli útnak indulásról, az
odvas fáról, az arany és ezüst szállal szőtt keszkenőről, szomorúságról és hét-határra szóló vigasságról.
Ezen a szeptember 30-ai délutánon több mint 100 szempár csillogott, miközben a legmozgékonyabb gyerekek is figyeltek, koncentráltak és gondolatban koptatták a messzelépő csizmájukat. A szervezők alkalmat teremtettek a gyerekek és családok számára, hogy
beöltözve fényképezkedhessenek Mészáros Gábor fotóművész
segítségével, amely még emlékezetesebbé tette az eseményt.

KorMos rebeKa
ÓCSAI KISBÍRÓ
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Meghívó
Falu tamás emléknap
Szeretettel meghívjuk Önt Falu Tamás költő születésének
133. évfordulóján tartandó megemlékezésünkre.
Időpont: 2014. november 11. kedd
A Falu Tamás Emléknap keretében megrendezésre kerül
a Falu Tamás Szavalóverseny.
A verseny helyszíne: Egressy Gábor Szabadidőközpont.

A versenyzés feltétele: egy Falu Tamás Vers mellett egy Gyóni Géza verssel is készüljenek a szavalók! Jelentkezni az iskolák magyartanárainál és
a Falu Tamás Városi Könyvtárban nyitvatartási időben lehet.
A szavalóverseny kezdési időpontja: 13 óra.
15 óra 30 perc: Emlékünnepség, koszorúzás Falu Tamás sírjánál
az ócsai temetőben.
Közreműködnek: Virág Miklós, Györgyövicsné Virág Szilvia és az Ócsai
Halászy Károly Általános iskola 4.b osztályos tanulói.
SZERETETTEL VÁRUNK MINDENKIT!

világnapja
ü

nnepi programsorozatra várta Ócsa Város Önkormányzata és az Egressy
Gábor Szabadidőközpont
a város szépkorú lakosait október 1-jén, az Idősek
Világnapja
alkalmából.
Kilenc házaspár ökumenikus szertartás keretében erősítette meg 50 évvel ezelőtti
házassági esküjét a Református Műemlék Templomban, ezt
követően a szabadidőközpontban került sor az ünnepségre,
melyen Bukodi Károly polgármester köszöntötte az egybegyűlteket. Bárdóczy Attila színművész és Szabó Mónika
zongoraművész „Hulló levelek” című sanzon estje zárta a
rendezvényt. Ezúton is jó egészséget és családjaik körében
eltöltött boldog éveket kívánunk városunk minden szépkorú lakójának!

a 2014. éVi proGramon az 50. éVes
1. Antics János - Antics Jánosné, Balog Julianna
Házasságkötés ideje: 1964. március 14.
2. Fentor József László – Fentor József Lászlóné, Kun Borbála
Házasságkötés ideje: 1964. augusztus 11.
3. Vellai László – Vellai Lászlóné, Klement Mária Jolán
Házasságkötés ideje: 1964. október 03.
4. Pelsőczi Rudolf – Pelsőczi Rudolfné, Kancsár Éva
Házasságkötés ideje: 1964. október 24.
5. Urgyán Antal – Urgyán Antalné, Rakita Ilona
Házasságkötés ideje: 1964. december 19.
6. Kardos József – Kardos Józsefné, Kánai Mária
Házasságkötés ideje: 1964. október 24.
7. Kovács Sándor Vilmos – Kovács Sándor Vilmosné, Nyerges Eszter
Házasságkötés ideje: 1964. október 24.
8. Márki Zoltán– Márki Zoltánné, Riegel Mária
Házasságkötés ideje: 1964. július 11.
9. Szemők László – Szemők Lászlóné, Babik Erzsébet Katalin
Házasságkötés ideje: 1964. április 25.

ÓCSAI KISBÍRÓ

forrás: Mészáros Gábor

A szavalóversenyre általános iskolás (alsó és felső tagozatos),
középiskolás és felnőtt kategóriában lehet jelentkezni.
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iv. óvodai
Egészségnap

forrás: Nefelejcs Óvoda
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vodai nevelőmunkánk a családi nevelésre épül, együtt
szolgálja a gyermek fejlődését, kiegészíti azt. Rendezvényeinken a szülők segítőtársként vesznek részt, jelenlétükkel emelik a rendezvény hangulatát, osztoznak az együttlét
örömében gyermekeikkel, a többi szülővel, az óvoda dolgozóival. A környezettel való ismerkedés óvodai nevelésünk
egészében érvényesül, áthatja az óvodai életet. E folyamatban a
gyermekek egyénenként változó életkori lehetőségeinek figyelembevételével alakítjuk az egészséges életmódbeli szokásokat,
a mozgásigény kielégítésére, a mozgás fejlesztésére törekszünk.
Szeptember 27-én az idei egészségnapi rendezvényünkre is sok óvodás, bölcsődés jött el családostul, a helyszín a
központi Nefelejcs Óvoda volt. A közösségi összefogás, a
szülők aktív részvétele garantálta a rendezvény sikerét, eredményességét.
Minden évben zenés bemelegítéssel hangolódunk az „Ovi
futásra”, melynek résztvevői az idén egy-egy lufit kaptak, az
első három helyezett óvodás pedig személyre szóló ajándéknak örülhetett.
Programkínálatunk az idén is változatosnak ígérkezett:
Sportolási lehetőségek:
» Tánc kicsiknek, nagyoknak a Fiesta tánccsoport vezetőjével, Krisztián Lászlóval,

» Ovifoci,
» hipp - hopp Papp Katival,
» zenéstorna kicsiknek,
» versenyjátékok, akadálypálya, stb.
Egészségzóna:
» Teaház, finom teák, sütemények kóstolása,
» zöldségszobrászat,
» gyümölcssaláta fogyasztása egész délelőtt,
» elsősegélynyújtás, betekintés egy mentőautóba.
Megunhatatlannak bizonyult ezen a napon is az ovifoci, a
táncos-zenés mozgás profi segítőinkkel, valamint a zöldségszobrászat.
A Medve csoport mesés átalakulása minden betérőt varázslatos hangulatba kerített. A Teaház immár második alkalommal óriási sikert aratott, mely lelkes óvónőink kreativitását,
igényességét tükrözte. Ezúton is köszönjük a szülőknek az
önkéntes adakozást, mely óvodánk alapítványát gazdagítja.
Ebéd előtt igazi önfeledt szórakozásban volt része szülőknek,
gyermekeknek, hiszen a Fővárosi Bábszínház két művésze
egy nagyon tanulságos és vidám mesejelenettel örvendeztetett meg bennünket. Az előadás címe: Mese a tisztaságról.
Senki nem ment haza üres gyomorral. A finom ebédről
az óvoda konyhája gondoskodott, mely nemcsak finom, de
egészséges is volt.
Találkozunk jövőre, addig is egy jó tanács:
„Ne gyógyítsuk a betegséget, hanem előzzük meg!”
(Ismeretlen szerző)
Támogatóink voltak: Ócsa Város Önkormányzata, Játékok
Háza, Bio - Fungi Kft, Szülők közössége

Kánainé gelencsér Judit
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kedd esténként

n

eonsárga pólós futók jelennek meg minden kedd este a
város utcáin, és róják-róják a köröket. A kérdésre, hogy kik
ezek a „földönkívüliek”, s hogy valóban másik bolygóról érkeztek-e Varga Rudolf, Ócsa Futónagykövete válaszolt lapunknak:
Milyen céllal jött létre az UFÓ? Mit takar ez a mozaikszó?
V.R.: A legfontosabb az volt, hogy mozgásra biztassunk mindenkit, aki akár csak egy kis hajlamot is érez iránta. Közösségben,
csapatban, egy jó társaságban gyorsan telik az idő, a kilométerek fogynak, s nem utolsó sorban az egészségünkért is sokat
teszünk. Utcai Futás Ócsán – ezt takarja a rövidítés, mely egyfelől leír bennünket, s emellett az indulásunk elején a csodálkozó
városbeliek is úgy néztek ránk, mint a földönkívüliekre.
Ki vezeti a csapatot?
V.R.: Mivel ez nem hivatalos sportegyesület, hanem csapat, csoport, klasszikus edző sincs, egymás tapasztalataiból tanulunk, a
rutinosabbak segítik a kezdőbbeket. Én találtam ki tavaly júniusban, hogy Ócsán is lehetne közösségi futásokat szervezni (fő
kommunikációs csatornánk a Facebook), s mivel Dunaharasztin
ez nagyon jól működik, jó a csapat, jó a Futónagykövet, ezért
bíztam benne, pár ember talán velem tartana. Nem hittem
volna, hogy ekkora sikert ér el a kezdeményezés.
Hányan, milyen korosztály vesz részt az edzéseken?
V.R.: A legfiatalabb futó 4, a legidősebb 65 éves, a lehető legvegyesebb korosztály a mienk: óvodás gyermektől a többgyermekes családanyákon keresztül a nyugdíjas idősig vannak
tagjaink. Jó időben 30 fő felett vagyunk, de minimum 10-15
futó mindig jön, illetve fontos tagjaink a biciklis kísérők is,
akik többedmagukkal kísérnek bennünket.
Mit jelent a Futónagykövet elnevezés, milyen feladatokkal, kötelezettségekkel jár?
V.R.: A Budapesti Sportiroda (BSI) megkerülhetetlen szereplője a hazai futók életének, ő szervezi az összes nagy versenyt,
maratont, félmaratont, s egyéb távokat. Létrehoztak egy
pályázható címet, s aki az adott városában vállalja, hogy rendszeres időközönként közös futásokat szervez, egyesíti a futni
vágyókat, segít a kezdőknek, az helyi Futónagykövetként
részt vehet a mozgás népszerűsítésében. Időnként a heti 1-2
alkalmas futásokon kívül egyéb futóeseményeket is szervezünk, legutóbb Albertirsa-Dabas-Monorierdő-Ócsa fogott
össze, s szervezett közös futást.
Milyen rendezvényeken vettek ez idáig részt?
V.R.: Mindenki a maga tudásának megfelelően indul különféle versenyeken, az összes BSI rendezvényen képviseltetjük
magunkat, s a környékbeli versenyeken is. A teljesség igénye
nélkül az elmúlt hónapokban voltunk a Spar futófesztiválon,
a Wizzair futáson, Night Runon, vagy épp az Ócsai Városnap
futásán, ahol futóink 8 érmet gyűjtöttek be. Emellett októ-

forrás: bennárik tamás

sport

berben teljesítménytúrán is megmérettük magunkat,
20 illetve 30 km-es távokat teljesítve. Következő érdekes
esemény a Rossmann Mikulásfutás, ahova már több mint
20 indulót regisztráltunk a csapatból!
Hogyan lehet csatlakozni?
V.R.: Ez nagyon egyszerű minden kedden futunk a vasútállomástól, ott gyülekezünk az aluljáró Dózsa telepi végénél, csak
el kell jönni, s kocogni egy jót. 19:00-kor indulunk egy lassú
kezdőknek való körre, ami 2,3 km, majd 19:30-kor befutjuk Ócsa
belvárosát kényelmes tempóban, 3,6 km, ezt követően 20:00kor indulunk egy 4,4 km-es körre, ami már kicsit tempósabb.
Tehát lehet futni 2,3 km-től akár 10 km-ig is, mindenkit
szeretettel várunk! Facebookon is fent vagyunk: BSI Futó nagykövet – Ócsa, eseményként pedig a Kedd esti UFÓ –t
kell keresni.

labdarúgás
u21 kÖzép-csoport 8. FordulÓ után
hely
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

csapat
Ikarus BSE
Ócsa VSE
Alsónémedi SE
Felsőpakony SK
Kistarcsai VSC
Ferencvárosi FC
UFC Gyömrő
Péteri KSK

9. Mogyoród FC
10. Üllő SE

M
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D

V

LG

KG
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P

6
8
7
8
7
7
6
7

6
5
5
5
4
4
3
2

0
1
0
0
2
0
1
0

0
2
2
3
1
3
2
5

40
38
40
50
17
19
19
10

2
23
11
25
9
13
17
25

38
15
29
25
8
6
2
-15

18
16
15
15
14
12
10
6

6
8

1
1

2
1

3
6

8 15 -7 5
13 46 -33 4

hely

csapat

M

GY

D

V

LG

KG

GK

P

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

SILK
Dunavarsányi TE
Táborfalva KSE
Bugyi ASE
Szigetcsép SE
Ócsa VSE
Dabas-Gyón FC II.
Vasadi RSC
Kiskunlacháza SE

11
11
10
10
11
11
10
11
11

11
9
7
7
6
6
5
5
4

0
0
2
0
1
0
3
1
2

0
2
1
3
4
5
2
5
5

60
37
53
39
36
47
33
25
40

8
13
10
17
22
20
11
31
22

52
24
43
22
14
27
22
-6
18

11

4

2

5

25 28

-3

33
27
23
21
19
18
18
16
14
14

10. Inárcs VSE
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Egyházak hírei

Egyházak novemberi
Ócsai Református Egyházközség
2014. november havi gyülekezeti alkalmaink:

NAP

ÓRA

ALKALOM

1. Szombat

15

Temetői Istentisztelet – Kopjafa – Református Temető

2. Vasárnap

10

Főistentisztelet – Templom

2. Vasárnap
4. Kedd

15

Úrvacsorás Hálaadó istentisztelet – Evangélikus Imaház

18

Fiatal Felnőttek Bibliaórája – Református Lelkészi Hivatal

5. Szerdától – 12. szerdáig minden hétköznap este 18 órakor a Baptista Gyülekezet
Hitmélyítő hetén veszünk részt – Baptista Imaház
8. Szombat

8

Közösségi szolgálat/munka, templomunk, kertjeink,
épületeink rendbetétele

9. Vasárnap

10

Főistentisztelet – Templom

13. Csütörtök

15

Asszonykör - Kisimaterem

14. Péntek

17

Ifjúsági Közösség Bibliaóra – Kisimaterem

14. Péntek

18

Énekkari próba – Református Iskola termeiben

16. Vasárnap

10

Főistentisztelet – Templom

16. Vasárnap

15

Hálaadó istentisztelet – Evangélikus Imaház

18. Kedd

18

Fiatal Felnőttek Bibliaórája – Református Lelkészi Hivatal

19. Szerda

15

Házi Bibliaóra – Török Ignác u. 61.

20. Csütörtök

18

Központi Bibliaóra - Kisimaterem

21. Péntek

17

Ifjúsági Közösség Bibliaóra – Kisimaterem

21. Péntek

18

Énekkari próba – Református Iskola termeiben

22. Szombat

9

Adventi gyermek, és ifjúsági csendesnap
– Kálvin-ház

23. Vasárnap 10

Főistentisztelet – Templom

November 24. hétfőtől – 29. szombatig ADVENTI evangélizációs hét –
minden este 18 órától Evangélizációs Istentisztelet a Kálvin-házban vendég
Igehirdetőkkel.
Szeretettel várunk minden érdeklődőt az evangélizációs Istentiszteletekre!
30. Vasárnap 10

teológusnapi-adventi úrvacsorás istentisztelet a
templomban professzor, és teológusok szolgálatával

30. Vasárnap

teológusnapi szeretetvendégség a Kálvin-házban
teológusok szolgálatával
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Lelkészi hivatali nyitvatartási rend
Hivatali általános nyitva tartás
HÉTFŐ: hivatali szünnap; KEDD: 10:00 - 18:00; SZERDA: 8:0016:00; CSÜTÖRTÖK.: 10:00 - 18:00; PÉNTEK: 9:00 - 18:00
(Ügyintézés pl.: egyházadó befizetése, adakozás Isten dicsőségére
különböző alkalmakból is, emlékharang kérés, stb.)
Lelkipásztori ügyelet:
KEDD: 15:00-18:00; SZERDA: 8:00-11:00; CSÜTÖRTÖK: 14:00-17:00;
PÉNTEK: 9:00-11:00 (Keresztelési, esketési, temetési megbeszélés,
lelkigondozói beszélgetés, szervezési ügyek intézése, igazolások,
ajánlások, dokumentumok kiadása, stb.)
Gondnoki óra:
PÉNTEK: 16:30-18:00 (Ügyintézés pl.: egyházadó befizetése, adakozás Isten dicsőségére különböző alkalmakból is, emlékharang
kérés, számlaügyintézés, presbitériumi ügyintézés, stb.)
Ócsai Református Lelkészi Hivatal: 2364 Ócsa, Ady E. u. 2.
Külön időpontok kérhetők mindenféle ügy intézésére,
lelkigondozásra a (06-29)-378-142-es telefonszámon, valamint
az ocsa. ref@gmail.com e-mail címen.
Novemberi istentiszteleti alkalmak az Ócsai Baptista Gyülekezetben:

NAP

ÓRA

02. Vasárnap

ALKALOM

9 imaóra
9:30 istentisztelet,
úrvacsora
10:30 gyülekezeti
tanácskozás
17 istentisztelet

05. Szerda –
08. Szombat

18

09. Vasárnap

9
10
17

imaóra
istentisztelet
istentisztelet
hitmélyítő este

18

hitmélyítő esték

10. Hétfő–
12. Szerda

hitmélyítő esték

NAP

ÓRA

ALKALOM

16. Vasárnap

9
10
17

imaóra
istentisztelet
istentisztelet

19. Szerda

19

bibliaóra

20. Csütörtök

19

férfi bibliaóra

23. Vasárnap

9
10
17

imaóra
istentisztelet
istentisztelet

26. Szerda

19

bibliaóra

30. vasárnap

9
10
17

imaóra
istentisztelet
istentisztelet

Minden szombaton ifjúsági óra 18 órától
Minden vasárnap az imaóra alatt
bibliaköri foglalkozást tartunk gyermekek számára
Alkalmainkra mindenkit szeretettel várunk.
A változtatás jogát fenntartjuk!
Bővebb információ: www.ocsaibaptista.hu
Óvodával kapcsolatos információ: www.hajnalcsillagovi.hu
Ócsai Katolikus Egyházközösség programja:
Miserend:
Hétfő: 7:30 óra
Péntek, Szombat: 18 óra
Szerda: 7:30 óra
Vasárnap: 9 óra
Állandó programjaink:
Hétfő 18 óra Biblia óra
Első szombat 15-18-ig gyermekfoglalkozás a plébánián.
Utolsó szombat 17 óra Taizei imaóra a templomban, 19 óra
Ismeretterjesztő előadás a plébánián.
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Haláleset:
Név
Marton Ion
Adamek István
Balló Istvánné
Nagy Rozália
Szarka Lászlóné
Cseri Berta
Házasságkötés
2014. október 25.

Születési idő
1963.szeptember 2.
1952. szeptember 24.

Haláleset ideje
2014. szeptember 16.
2014. szeptember 20.

1932. május 3.

2014. szeptember 28.

1926. szeptember 2.

2014. október 6.

Áldott Géza – Hajdu Nóra

Huszonötödik házassági évforduló
1989. október 7.
Varga József – Bódvai Anna
1989. október 7.
Antics Zsolt János – Danyi Judit
1989. október 14.
Kucsera István – Horváth Terézia Erzsébet
1989. október 21.
Filep László Tamás – Tóth Katalin

Ócsai Polgármesteri hivatal
./20(ê_o](>]f_ouVo*q*.*¡
E-mail: polghiv@ocsanet.
dq¡Pah6.5)/34)-.1(.5)/34)1,-(
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, Szabadság tér 4.
Felnőtt háziorvosok
dr. Kocsis János Rendelés: hétfő,
szerda, csütörtök, péntek, 8–12
óráig, kedden 14–18 óráig.
Naj`ahþpahabkj6.5)/34),3-¡
dr. Inczeffy Zsolt Rendelés:
hétfő, kedd, csütörtök, péntek,
8:00–12:00 óráig, szerdán
14:00–18:00 óráig.
Naj`ahþpahabkj6.5)/34)--,¡
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
Pj`a(Pah6.5)134)1./¡
II.körzet: Kardosné Pintyőke
Regpne](Pah6.5)134)1..(¡
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,
Pah6.5)/34),,3¡
Körzeti Megbízottak:
Mezei Tamás törzszászlós,
70-609-3735; Kálmán Attila
főtörzsőrm: 30-718-4748;
Kovács Géza törzsőrmester

Ötvenedik házassági évforduló
1964. október 3.
Vellai László – Klement Mária Jolán
1964. október 24.
Kardos József – Kánai Mária
1964. október 24.
Kovács Sándor Vilmos – Nyerges Eszter
1964. október 24.
Pelsöczi Rudolf – Kancsár Éva
Hatvanadik házassági évforduló
Alsónémedi, 1954. október 24. Gere Imre – Borbély Erzsébet
Születések
Gyermek neve
Krizsán Erik
Kuzsof Balázs
Cserna Levente Noel
Magériusz Géza
Kovács István
Sponga Sándor Nelson

Szülők neve
Születési idő
Gyöngyösi Ágnes- Krizsán Gyula
2014. szeptember 7.
Nagy Mariann – Kuzsof Balázs
2014. szeptember 13.
Mezei Csilla – Cserna Attila
2014. szeptember 23.
Magériusz Vivien – Krizsek Géza 2014. szeptember 25.
Varga Piroska – Kovács Gábor
2014. szeptember 25.
Sponga Sándor – Medveczki Orsolya 2014. szeptember 24.

tel: 70-489-1039
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
Egyházközösség
Tel/fax: 29-378-142,
E-mail: ocsa.ref@gmail.com
¡Ócsai Baptista Gyülekezet:
E-mail: gyulekezetvezeto
@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
¡J]loqcnp]crk`]6
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
Állatmentő Kft., Tel.: 20-938-5192
Falugazdász
Nagyszegi Imréné,
Tel.: 30-461-7863
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TISZTELT ÓCSAI LAKOSOK!
Örömmel értesítjük Önöket, hogy immár 1 éve
működik irodánkban a Ticket Express-es
jegyértékesítés. A különböző színházi előadásokra,
koncertekre, rendezvényekre vásárolt jegyek mellé
meglepetéssel is kedveskedünk
vendégeinknek. Keressen bátran, akár magát
szeretné megajándékozni egy élménnyel,
akár szeretteit karácsonyra.
Várjuk szeretettel
minden hétköznap 10:00-16:00 óra között
a polgármesteri hivatal
szomszédságában található
irodánkban!
Üdvözlettel:
Kerekes Nóra
irodavezető

