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A testületi ülésen történt
m

ájus 28-án tartotta hó végi ülését Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, ahol elfogadták a
„Kertváros” Gyáli Kistérség Szociális és Családvédelmi
Központjának 2013. évi tevékenységéről szóló beszámolóját. A településen a gyermekjóléti szolgáltatást 2013-ban is
zökkenőmentesen látták el, a korábbiakhoz hasonlóan 2,5 fő
családgondozó közreműködésével. 70 gyermek részesült alapellátásban, a családgondozók 2013 augusztusában megkezdték
a gyermekvédelmi munkát az Ócsai Lakóparkban is. Számos
családnak sikerült segítséget nyújtani a pályázat beadásában,
közülük többeknek sikerült beköltözniük a Lakóparkba. Ennek
kapcsán a családgondozók úgy látják, hogy a kliensek nagy
segítséget kaptak Bukodi Károly polgármestertől.
Elfogadta a városvezetés a Polgármesteri Hivatal adóügyi
irodájának tájékoztatását a 2014. I. félévben tervezett adók
teljesítéséről. Kiemelendő, hogy a testület az adómértékek

megállapításánal nagy mértékben figyelembe vette a helyi
igényeket: Ócsán három adónem esetében (építményadó,
kommunális adó, idegenforgalmi adó) a törvényi maximumtól jelentős mértékben kevesebbet kell fizetniük az adózóknak.
Elfogadták a képviselők az Ócsa és Társai Nonprofit Kft.
2013. évi gazdasági eredményről szóló mérlegbeszámolóját,
és az ahhoz kapcsolódó könyvvizsgálói záradékot. 100%-os
tulajdonosként az önkormányzat hozzájárult ahhoz, hogy az
Ócsa Városüzemeltetési Nonprofit Kft. bankot váltson, és
a jövőben a számlavezetési és egyéb azzal kapcsolatos pénzügyi ügyleteit a Kereskedelmi és Hitelbank Zrt-nél bonyolítsa. Végezetül határozott a testület arról is, hogy módosuljon a Kft. alapító okirata, hiszen a „gyermekétkeztetés és a
szociális étkezők ellátása” lényegesen nagyobb szerepet kap,
mint a korábban fő tevékenységként megjelölt „zöldterületek karbantartása”

eredmények az eP-választáson
a
huszonegy, Magyarországnak kiosztott európai parlamenti képviselői hely nyertesei mellett többen az
országhatárokon kívülről jelölve küzdötték be magukat az
EU törvényalkotói házába – hárman Erdélyből Románia,
ketten a Felvidékről Szlovákia jelöltjeként érkeznek, és egy
magyar származású hölgy még Hollandiából is mandátumhoz jutott, így elmondhatjuk, 27 magyar ülhet 2014 és 2019
között az Európai Parlamentben.
A magyarországi választás nagyarányú kormánypárti
fölényt hozott, ennek megfelelően 12 Fidesz–KDNP-képviselő
utazik Brüsszelbe: Pelczné Gáll Ildikó, Szájer József, Tőkés
László, Deutsch Tamás, Gyürk András, Gál Kinga, Schöpflin
György, Erdős Norbert, Bocskor Andrea, Deli Andor, Kósa
Ádám és Hölvényi György.
A második legjobb eredményt elért Jobbik várhatóan Morvai
Krisztinát, Balczó Zoltánt és Kovács Bélát küldi a plenáris

toborzó
a

mikor a híradásokban áradó folyókról, belvízről, villám
árvízről, szélviharról, vagy más természeti pusztításról
hallunk, akkor bizonyára sokan gondolkozunk el azon, hogy
vajon hogyan is tudnánk segíteni.
Keressük azon 18. életévét betöltött Pest megyében lakó-,
vagy tartózkodási hellyel rendelkező magyar állampolgárokat, akik kedvet éreznek az önkéntes munkához és szívesen
tennének annak érdekében, hogy lakóhelyük környezete
biztonságosabbá váljon.
A mentőcsoportok a megyei katasztrófavédelmi igazgatóság szakmai irányításával, elsősorban saját járásuk területén
belül alkalmazhatók, szükség esetén a szomszédos járásokban,
de veszélyhelyzetben az ország bármely részén bevethetőek.
A mentőcsoportok egy adott szakfeladatra koncentrálva
is létrejöhetnek, melyek területi rendeltetésű polgári védelÓCSAI KISBÍRÓ

testületbe, a legnagyobbat bukó MSZP Szanyi Tibort és Ujhelyi
Istvánt. A szocialistákhoz hasonlóan két hely hullt a Gyurcsány
Ferenc vezette DK ölébe, amit Molnár Csaba és Niedermüller
Péter foglal majd el. Egy hely a Bajnai-féle Együtt–PM-nek is
jutott, ami Jávor Benedeké, ill. várhatóan az LMP Meszerics
Tamással vág neki a következő 5 éves EP-ciklusnak.
A választások estéjén még úgy tűnt, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség két magyar EP-képviselőt ad majd, Winkler
Gyulát és Sógor Csabát, másnap viszont kiderült, lesz egy harmadik mandátum is, ami Vincze Loránté. Felvidékről a teljesen
(MKP) és a félig magyar (Most–Híd) párt is küldhet politikust,
előbbi a régi pártelnök Csáky Pált, utóbbi pedig Nagy Józsefet.
Mandátumot szerzett Hollandiából is egy magyar származású jelölt. A Kati Piriként (Piri Katalin) ismert politikusnő a
Munkáspárt színeiben jutott EP-képviselői helyhez.

BuL.

mi szervezetként működnek. A 2014-es év feladatául tűztük
ki, hogy a mentőcsoportok meglévő létszámát bővítsük.
Tekintettel arra, hogy önkéntesekből álló szerveződésről van
szó, így bárki jelentkezését szívesen fogadjuk, aki szeretne
bekapcsolódni saját településének védelmében a helyi szintű
káresemények felszámolásába.
A Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság lehetőséget
ad önkénteseknek arra, hogy belépjenek a már megalakított
járási mentőcsoportokba. Előzetesen jelentkezni, a www.ocsa.
hu oldalról letölthető nyilatkozat kitöltésével és a lakcíméhez
legközelebbi Katasztrófavédelmi Kirendeltség e-mail címre
történő megküldésével lehet. Monor Katasztrófavédelmi
Kirendeltség: monor.kk@katved.gov.hu.
Segítő közreműködésüket köszönjük!

Pest Megyei KatasztrófavédeLMi igazgatóság
Monor KatasztrófavédeLMi KirendeLtség

forrás: MNO
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Szorgos munkával telnek majd a nyári hónapok az ócsai
közintézmények falai között. A Dózsa-telepi óvodában,
a szabadidőközpontban, a könyvtárban, sőt az iskolák
épületeiben is fontos átalakítások várhatók. Mindezekről
a Fogadóórában ebben a hónapban Bukodi Károly polgármestert kérdeztük:
Hamarosan vége a tanévnek, idén azonban nem csend
és nyugalom költözik a nevelési intézmények falai közé,
hiszen ekkor tudnak elindulni a felújítási munkálatok.
B.K.: Valóban, amint kezdetét veszi a nyári szünet és a gyerekek jól megérdemelt pihenésükre mennek, szakemberek
veszik át helyüket és látnak neki azoknak a korszerűsítési
folyamatoknak, melyek már elodázhatatlanok és szerencsére ebben az évben sikerült rájuk támogatást nyernünk.
A Nefelejcs óvoda, a Bolyai János Gimnázium és az Egressy
Gábor Szabadidőközpont energetikai pályázat révén kap
hatékonyabb fűtési rendszert, kazánt, radiátorokat, új nyílászárókat, szigetelést. A Falu Tamás Könyvtárban cserére
szorul az elektromos hálózat, július-augusztusban erre is
sor kerül. Friss hír, hogy napemeles rendszert szerelünk fel
mindkét iskolában 100%-os támogatással, együttesen 88.4
millió Ft értékben, az általános iskolában idén, a gimnáziumban pedig a 2015-ös év során.
A környezettudatosság mellett gazdasági előnye is van a
napelemek üzembe helyezésének.
B.K.: Jelenleg mindkét épületben a hasznosított energia
teljes mértékben a közüzemi hálózatból kerül vételezésre,
így a villamosenergia költségei nagyon magasak. Az önkormányzat célja, hogy a magas villanyszámlákon csökkentsünk. Előzetes számítások szerint a napelemes rendszer
várható termelése a villamos energiaigény több mint 75 %-át
lesz képes fedezni. Modern technológiák és gazdaságosság –
ezek az idei év fejlesztéseinek legfontosabb szempontjai.

Előző számunkban írtunk
arról, hogy megújul a játszótér és új játékok lesznek a város több pontján.
B.K.: Így van, ezek kihelyezése részben megtörtént, például gyereknap
alkalmából a szabadidőközpont kapott egy
csúszdával, mászókával
felszerelt kinti játékot,
illetve szállítunk mindkét óvodába is egy-egy
játékelemet. A játszótérre
pedig különösen figyelmet szeretnék fordítani, hiszen az utóbbi években sajnos
leromlott a terület és annak környékének állapota. A rendezés során nemcsak egy hintával bővül tehát a tér, hanem
ismét szeretnénk egy olyan hellyé varázsolni, ahol szívesen
tartózkodnak az ócsai kisgyermekes családok. Éppen ezért
kérek mindenkit arra, ha már rendbe tesszük a játszóteret
és új játékokkal kedveskedünk a gyerekeknek városszerte,
bátran szóljanak rá a nagyobbakra a nem rendeltetésszerű
használat miatt, vagy értesítsék a polgárőröket, ill. a közterület-felügyelőket, hogy intézkedni tudjanak. Bízom benne,
hogy közösen megóvhatjuk értékeinket és a mostani helyreállítás tartós lesz.
Polgármester úr, köszönöm az interjút!
KEDVES OLVASÓINK!
Várjuk leveleiket a Kisbíró szerkesztőségébe (elérhetőségeink a 15. oldalon találhatók)! Kérjük, leveleikre minden
esetben írják rá nevüket, címüket, nagyon köszönjük!

Fontos megbeszélést tartottak a város közbiztonságát illetően májusban, milyen témák kerültek napirendre?
B.K.: Ezen a május 19-ei megbeszélésen jelen volt Rácz Ferenc
alezredes, az Ócsai Rendőrőrs parancsnoka, Mezei Tamás
törzszászlós, körzeti megbízott, Boros Tibor, az Ócsa Városi
Polgárőrség elnöke, illetve Berecz Éva és Magyari Tibor közterület-felügyelők. Megvitattuk a nyári vendégmunkások
helyzetét és megállapítottuk, hogy a szomszédos településekhez, pl. Alsónémedihez, Bugyihoz képest nálunk vannak
a legkevesebben. Ahhoz hogy ez így is maradjon, vagy
csökkenjen a számuk, használni kell és használni is fogjuk
azokat a jogi eszközöket, amelyek a rendelkezésünkre állnak.
Mindemellett arra kérem a lakosságot, hogy ne adják ki házaikat, illetve ne alkalmazzanak romániai idénymunkásokat,
ezzel segítve a rend őreinek munkáját. Megállapodtunk
továbbá abban, hogy fokozottabb ellenőrzések lesznek a
vasútállomáson, valamint azoknál az üzleteknél, amelyek
környékén italozás folyik, és a játszótér környékén is.
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szabadult meg a város

Ó

csa Város Önkormányzata 2014. július 5-én (szombaton)
8.00–14.00 óra között veszélyes hulladék gyűjtést szervez.
Helyszín: Polgármesteri Hivatal udvara (2364, Ócsa, BajcsyZsilinszky u. 2.)
INGYENESEN leadhatóak az alábbi hulladékok:
» Akkumulátorok,
» bármilyen elem típus (száraz, nikkel-kadmium, tartós,
telefon és elektronikákból származók, riasztó berendezésekből származók stb.),
» elektronikai hulladékok,
» élelmiszerek felhasználásából származó üveg, fém és
papír hulladékok,
» étolaj,
» csomagolási hulladékok, pl. ládák, raklapok (bútorok,
egyéb lomok nem!),
» fáradt olaj (motor- hajtómű, hidraulika olajok),
» fénycsövek,
» izzók,
» műanyag hulladékok (pl. „PET” palackok, nylon zacskók,
ládák, kerti bútorok),
» lejárt gyógyszerek,
» növényvédő szerek,
» szennyezett csomagoló anyagok (pl. festékes, hígítós,
üvegek, flakonok, nylonok,
» festék maradékok,
» kerékpár, motorkerékpár, személy, teher és mezőgazdasági gépjármű külső és belső gumik.

Tisztelt Ócsai Lakosok!
2014. 05. 17-ére szerveztük Ócsán az elektronikai hulladékgyűjtést. Az adatok alapján úgy gondolom a gyűjtés
hatékony volt. Összesen 4449 kg hulladékot gyűjtöttünk
össze, pontosítva ennyi elektronikai hulladéktól mentesült a lakosság háztartása.
Szeretném megköszönni azt az együttműködést,
amelyről tanúbizonyságot tettek, miszerint az elektronikai szemét nem az erdőbe vagy az út szélén eldobálva
tárolandó. Ha módom lesz rá, mint képviselő ősszel újra
megszervezem az elektronikai hulladékgyűjtő napot.
Köszönöm segítségüket! Tegyünk azért, hogy Ócsáról
minél több elektronikai hulladék kerüljön el legálisan.
Tisztelettel:

Kardos zoLtán

A lakossági, házhoz menő üveges gyűjtés időpontja Ócsán:
2014. július 18.

Kérem Önöket, hogy tegyenek környezetünk védelme érdekében!
Tisztelettel:

Az üveggyűjtés alkalmával kérjük, hogy csak tiszta öblös
üveg kerüljön kihelyezésre, ép állapotban. Sík üveget és
üvegcserepet nem áll módunkban elszállítani. A kihelyezés átlátszó zsákban lehetséges. Kommunális hulladékkal, egyéb más szelektív hulladékkal szennyezett zsákot
nem áll módunkban elszállítani.

BuKodi KároLy PoLgárMester

vertiKáL nonProfit zrt.

Ócsa, 2014. május 20.

Álláshirdetés az óvodában
A Nefelejcs Napközi Otthonos Központi Óvoda – Ócsa a
„Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
Nefelejcs Napközi Otthonos Központi Óvoda
és Manóvár Bölcsőde
3 fő óvodapedagógus munkakör betöltésére.
A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör legkorábban 2014. szeptember 1. napjától tölthető be.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt
Assenbrenner Istvánné nyújt, a 06-29-378-065-os telefonszámon. A pályázati feltételekről és a jelentkezés módjáról
bővebb információ a www.nefelejcsovoda.hu és a www.ocsa.
hu oldalon található.
ÓCSAI KISBÍRÓ

Falu tamás városi Könyvtár
nyári nyitvatartás
Értesítjük tisztelt olvasóinkat, hogy a könyvtár
2014. június 23-tól augusztus 11-ig
felújítási munkák és szabadság miatt zárva tart.
Ezt megelőzően, ill. augusztus 11-től a szokásos nyitvatartási rendben várjuk kedves olvasóinkat:
Hétfő:
Kedd:
Szerda:
Csütörtök:
Péntek:
Szombat:

11–18 óráig,
8–15 óráig,
szünnap,
11–18 óráig,
8–15 óráig,
8–11 óráig.

faLu taMás
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ÚjrA cserkészet ócsÁn

Forrás: vk.cserkesz.hu

A cserkészmozgalom célja, hogy ne legyen szükség cserkészmozgalomra. Ez nem azt jelenti, hogy önmagunkat
feleslegesnek tartjuk. A cserkészet célja, hogy a fiatalokat
nevelje „emberebb emberré és magyarabb magyarrá”.
Ha a fiatalok meg vannak nevelve, nincs szükség többé
cserkészetre.

a

cserkészet három olyan értéket választott pillérül,
melyeket ma is épp olyan komolyan kell vennünk, mint
azt az első ócsai cserkészcsapat megalakulásakor 1931-ben
tették. Ez a három pillér, amelyeken megállva a Föld cserkészei kötelességei teljesítésre fogadalmat is tesznek: az Isten,
a haza és az embertárs. Ez a hármas értékrend vezette nagytiszteletű Nagy Kornélt, református lelkipásztort és csapatparancsnokot, aki az első ócsai cserkészcsapatot alapította
1931-ben. Az első fogadalomtételre a Petőcz-féle erdőben
került sor 1931. július 26-án délután 4 órakor. Itt 20 cserkész
tett fogadalmat, és 17 kiscserkész ígéretet. A fogadalomtételt
megelőző cserkészpróbára Velmann Lajos készítette fel a
jelölteket. Így alakult meg a 928-as számú Erő cserkészcsapat (cs.cs.). Idővel a csapatot átnevezték, és az Ócsán méltán
híres Halászy Károly lett a névadó. Zászlójukra pedig ők is
az ifjak játékos nevelését tűzték. Mutatja ezt az a kis előadás
is, amivel a gyerekek készültek az alakulási ünnepségre. A
JAMBÓREE (Dzsembori: a cserkészek világtalálkozója) szó
betűit átrendezve a céljukat írták ki: A JÓ EMBER.
Közel tíz év aktív cserkészmunka után azonban Nagy Kornélt
a püspök máshová rendelte a lelkipásztori szolgálat végzésére, így a 928-asok vezető nélkül maradtak, és szépen lassan
elnéptelenedett a csapat. Ennek a folyamatnak az 1945-ös év
vetett véget, amikor hivatalosan kihirdették a Halászy Károly
cs.cs. megszűnését. A csapat hivatalos tárgyait: a zászlót, a
pecsétet és a csapatnaplót minden bizonnyal ekkor átadták a
Magyar Cserkész Szövetség (MCSSZ) vezetőinek raktározásra,
de ezek a tárgyak mára a XX. század történelmének áldozatai
lettek. Eltűntek, semmit sem tudunk róluk. Még a levéltárból
is eltűnt minden információ a csapat létezéséről. Pedig ez
alatt az évtized alatt nagy előrelépések történtek. Segédtiszti
képzésben részesült, és tiszti fogadalmat tett Alberti Imre,
Varga János, Velmann László és Volcz Dénes. Ennyi segédtiszt
egy vidéki csapatban azt jelenti, hogy rengetek erőt, energiát és nem utolsósorban hitet fektettek a cserkészmunkába.
Többen is voltak csapatparancsnokok, felelős vezetők.
2013-ig pedig úgy látszott, hogy ez a befektetés hiábavaló volt. Akkor azonban történt valami. A Magyar Cserkész
Szövetség centenáriumi évét ünnepelte, és az ennek emléket
állító Nemzeti Nagytábor helyszínének az Ócsa mellett található területet választották. Cserkésszokás, hogy a tábor ugyan
lakott területen kívül van, mégis a legközelebbi településsel
fémjelzik a tábor helyét. Így írta be magát Ócsa minden magyar
cserkész szívébe és az MCSSZ történetébe. A tábornak vége lett,
és Ócsán látszólag minden ment tovább a régi kerékvágásban.
De sokak szívében megfogant a gondolat és a remény: Ócsán is

legyen cserkészcsapat! Istennek hála, a gondolat nem maradt
terméketlen. 2014 márciusában megindultak az egyeztetések.
Kezdetét vette a gyerekek toborzása és most, pár hónappal a
szervezés megkezdése után már vannak eredményeink és
kilátásaink. Az MCSSZ különleges figyelemmel és jelenléttel
kíséri az alakulás folyamatát. Rengeteg segítséget és lehetőséget köszönhetünk nekik. Nagytiszteletű Hantos Péter
református vezető lelkipásztor kezdeményezésére és segítségével sikerült egy olyan támogatói csoportot létrehozni, akik
nélkül meddő lenne a munkálkodásunk. A helyi egyházak
bevonásával ehhez a támogatói közösséghez csatlakozott
Bukodi Károly polgármester, Kovácsné Kovácsi Beáta, az Ócsai
Halászy Károly Általános Iskola igazgató asszonya, Talapka
Józsefné, az Ócsai Bolyai János Gimnázium igazgató asszonya
és Jarábik Klára, az Egressy Gábor Szabadidőközpont vezetője.
Van egy csapatparancsok-jelöltünk, 6 vezető-jelöltünk, és a
legfontosabb: közel húsz gyermek jár hétről-hétre az őrsi foglalkozásokra, és válnak egyre inkább „emberebb emberré és magyarabb magyarrá.” Kész van a nyári táborozás pontos terve
és megkezdődtek az előkészületek. Ketten még idén őrsvezető
képzésben részesülhetnek és két vezető tervezi ősszel a segédtiszti képzésre való jelentkezést. Szeptembertől pedig újból
toborozni fogunk, akkor már több korcsoportból gyerekeket,
beindítva ezzel egy rendes cserkészévet. A múltra visszatekintve sok egyezés van, íme az egyik legszembetűnőbb: az eredeti csapat is a református iskola kistermében, illetve udvarán
tartotta a foglalkozásokat. Az MCSSZ nem adja ki semmilyen
más alakuló csapatnak a 928-as számot, mert az az ócsai csapatot illetni. Nagy Kornél a következőket írta 1935-ben: „Az egyik
táborban küzdünk az ifjúságért, a világbékéért és boldogságért
sóvárgó hívő keresztyének, élükön a Krisztussal. A másik tábor
világfelforgató elemek, a hitetlenek, kommunisták tömege,
élükön a Sátánnal. Jövőnk sorsa azon fordul meg, hogy kinek a
zászlaja alá állunk!” Ócsán reményeink szerint 2015 januárjától
hivatalosan is áll majd a 928-as számú újraalakult cserkészcsapat Krisztus zászlaja alatt, és munkálkodik azon, hogy minél
többen legyenek a gyerekekből A JÓ EMBERek.

Írta: sásKa attiLa, csaPatParancsnoK-jeLöLt
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Xiii. orbÁn-nAPi
Pince és borünneP
dén 13. alkalommal rendeztük meg Orbán-napi Pince és
Borünnepünket. Már a délelőtt folyamán meglepetést
okozott a rengeteg nevező, akik bor és pálinka mintáikat
érkeztek leadni. Rekord mennyiséget neveztek: 70 pálinka
és 40 bor indult a versenyen. Igazán nehéz döntése volt a
zsűrinek, mert a minőség évről évre javul, és csúcs borok és
pálinkák kerültek elbírálásra. Déli 12 órakor Bukodi Károly
polgármester köszöntötte a megjelenteket, majd Pánczél
Károly országgyűlési képviselő úr nyitotta meg a rendezvényt. 13 és 14 óra között bírálták el a főzőverseny nevezé-

seit, itt 11 induló volt. Széles volt a paletta, őz, vaddisznó,
belsőség került zsűrizésre, a nevezők finomabbnál finomabb
ételeket szolgáltak fel a bírák elé. Az idő kegyes volt, kellemes hőmérséklet, és enyhe szél jellemezte a napot. 17 órakor
megkezdődött a díjkiosztó, előtte Bihari Gellért humorista
szórakoztatta a közönséget. A főzőverseny legjobbja címvédést hajtott végre, hisz a tavalyi első Fentor-Volenszki-Balog
csapat volt a legjobb idén is, áfonyás vaddisznócsülköt főztek
vajas galuskával és házikenyérrel. A borok terén nem volt
meglepetés Szebedinszki János, hisz évek óta az élmezőnyben van, itt említeném a Gál Testvéreket, akik a pálinka
mezőnyben szerepeltek kitűnően. Nagy segítség nyújtott
Balló Benő és Tóth Béla, akik a bírálat lebonyolításában
segédkeztek, és Nagy László, aki az üstök mögött helytállva
készítette el a finom gulyást és marhapörköltet. Köszönet jár
az ócsai Polgárőrség munkájáért, akik segítettek levezetni a
rendezvényt minden fennakadás nélkül. Hálásan köszönöm
segítőinknek és támogatóinknak a segítséget, és minden
vendégünknek, hogy megtiszteltek részvételükkel!

radics józsef,

„nemcsAk A hÚszéveseké A vilÁg”
r

endszeresen hírt adunk lapunk hasábjain
Halenkár Lászlóné, az Évgyűrűk aktív tagjaaz Ócsai Évgyűrűk Nyugdíjas Klub aktív
ként saját, személyre szabott költeményeiéletéről, s nincs ez most másként, hiszen az
vel kedveskedik a többieknek. Így történt
idei év is hasonlóan programdúsan telik a
március 28-án is, erre az alkalomra meghínyugdíjasok körében, mint a korábbiak. Az év
vást kapott Radics József, aki többször
első hónapjaiban számos meghívásnak eleget
látta már vendégül a klubtagokat, főzött
tett a csapat, ugyanis három klubbal is tartfinomságokat különböző rendezvényekre.
Segítőjüket verssel és ajándékkal köszönötják a kapcsolatot, így mindig van lehetőség,
ték a klubtagok József-nap apropóján.
alkalom a találkozásra. Februárban három
Immár hagyomány, hogy az Orbán-napi
helyszínen farsangoztak, márciusban pedig
bor és pinceünnepen az Évgyűrűk vendéa Kistérségi Nyugdíjas Klubok Jubileumi
forrás: Dormány Foto Studio gül lát környékbeli nyugdíjasokat. Ebben az
Találkozóján is részt vettek. Utóbbi alkalmon
évben május 17-én Gyálról és Inárcsról érkeztek a vendégek,
alsónémedi, bugyi és környékbeli települések szépkorú polgáCsatári Péter főzőtt a sokaságnak, akik kikapcsolódni gyűlrai jöttek össze egy vidám délutánra. Az ócsai nyugdíjasok
tek össze az ócsai pincéknél.
negyedévente névnapokat ünnepelnek, zsíros kenyérrel, süteA nyár folyamán számos program kínálkozik, falunapok
ménnyel, s elsősorban jó hangulattal köszöntik egymást.
ill.
augusztusban három napos kirándulás Berekfürdőre. KíIdőközben megalakult a klubon belül a „Bohémek bandávánunk az ócsai nyugdíjasoknak nagyon jó egészséget, és
ja”, akik ünneplőben, cseresznyés kötényben egy fergeteges
erőt, hogy mindennapjaikat – példát mutatva sokak számára
hangulatú dalcsokorral örvendeztetik meg a közönséget,
– ugyanilyen vidáman, tele életszeretettel éljék, mint most!
azokon az összejöveteleken, ahová meghívást kapnak. Sőt,
ÓCSAI KISBÍRÓ

forrás: Dormány Foto Studio
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Az iskolában folyó mindennapi munkát időnként felváltja egy kis móka, kacagás, hangos dorbézolás. Jó alkalom
erre, a gyermekek egészségvédelme és szemléletformálása miatt rendezett sportnap. Vagy a téltemető farsangolás.
Vagy egy sok tehetséget felsorakoztató KI MIT TUD. S jó
alkalom erre a SZÜLŐK-NEVELŐK BÁLJA is.

F

ontos a kikapcsolódás gyermeknek, pedagógusnak, szülőnek egyaránt. De nem csak az iskola szereplőinek, hanem
minden embernek egyaránt elengedhetetlen feltétel a boldog élethez az, hogy időnként hagyjon időt a feltöltekezésre,
azért, hogy erőt merítsen a továbblépésre.
Iskolánkban immár negyedik éve rendezzük meg jótékonysági bálunkat, pontosan azért, hogy lehetőséget adjunk szülőnek, tanárnak egyaránt erre a feltöltekezésre, továbbá arra,
hogy közelebb kerülhessenek egymáshoz a tanulás szempontjából oly fontos személyek. Mindezeken kívül természetesen
iskolánk támogatása is kiemelten fontos cél volt, amikor elindítottuk ezt a programot 2011-ben. Olyan jó látni, hogy mind
pedagógus, mind szülő, mind diák egyaránt kiveszi részét a
munkából, azért, hogy iskolánk gyarapodhasson.
Csak felsorolással szeretném megemlíteni, hogy mi mindenben lehetett részünk ezen a jó hangulatú eseményen.
Hagyományosan a bál fővédnöke Bukodi Károly Polgármester Úr nyitotta meg az estét. Majd kis műsorral alapoztuk meg a jó hangulatot, melynek szereplői voltak a tanárok,
a szülők és a diákok képviselői is. Volt ott vers, ének és tánc is.
Iskolánk pedagógus kórusa, Csóka-Vasass Kinga vezetésével a
szülők táncosai és Papp Sára 6.b osztályos tanuló is emelte az
est fényét. Ezután következett természetesen a finom vacsora, majd a jó hangulatú zene és tánc. Köszönjük a GARDEN
PARTY önzetlen felajánlását, hogy évről-évre támogatnak
bennünket. Köszönjük Ócsa Város Önkormányzatának,
hogy szívén viseli az Ócsai Halászy Károly Általános Iskolába
járó gyermekek sorsát azzal is, hogy egy jótékonysági estet
engedélyez számunkra, melynek bevételét az iskolára fordít-

forrás: Ócsai Halászy K. Ált. Isk.

jótékonysÁgi bÁl
Az ÁltAlÁnos
iskolÁbAn
hatjuk. Köszönjük a szponzoroknak ezúton is, hogy ismét
támogattak bennünket, s a vacsorához, illetve a tomboladíjakhoz hozzájárultak.

akiknek jár a kÖszÖnet:
Borsos Csaba
HENNING KFT
Gudmon Pál
Ócsa Város Önkormányzata
Kerepeczki Ferenc
Arnoldó Pizéria
Buda Sándor
Szivárvány
Vellinger László
Bokor Sándor
Czetőné Kriszta
Elektroporta
Puncsbazár
Stoics család
TESCO Ócsa
Nyírán András
Potom Diskont
Diamond Szépségsziget
Bagolyvár Étterem
Filó és Társai BT.
Marosi Cukrászat
Garajszki Viktória
MOGYI kft.
METTEX Kft.
Elvira Áruda kft.
Horváth Attila WINART
Két Klári virág-üzlet
Lótusz Kozmetika
ELOHIM kft.
Tücsi Szépségszalon
Creatív Papirus
Krisztián László
Bálint Csaba és Tündi
Göbölösné Bárány Edina
Computerfutár
Hegyikristály Ajándék és Virágbolt
GARDEN PARTY zenekar
Ócsai REÁL Üzlet
Birizdó hentesüzlet
Tímár Blanka
Szemők Tibor és Ágota
Gálné Vígh Mariann
Füzesséryné Falusi Ibolya
Bukodi Pálné és lánya Ildikó
Szabóné Czeczó Anikó
Nyerges Ágnes és családja
Egressy Gábor Szabadidőközpont
Kovácsné Kovácsi Beáta
Bodrogi Kúria
Láng Tüzép
KÖSZÖNJÜK!
Sajnos iskolánk sorsa nem mindenki számára egyformán
fontos, s a bál célja nem mindenkinek világos. Szeretném, ha
minden ócsai polgár tudná, hogy vannak városunkban, iskolánk tőszomszédságában olyan személyek, akiknek önös céljaik fontosabbak a közösség céljainál. Egy város életében pedig
mi más lehetne fontosabb, mint a felnövekvő nemzedék, az ő
nevelésük, gyermekéveinek boldogabbá tétele. Ezt pedig nagyban megnehezíti, a feljelentés, a rossz hír keltése, a vádaskodás.
Mindezek ellenére a bál céljai megvalósultak. Jól éreztük
magunkat, s a szülői munkaközösség iskolai hátsó udvarra
gyűjtögetett pénze is gyarapodhatott.
Végül szóljon a köszönet a szervezőknek. A pedagógusok
részéről Murinainé Murár Emíliának és Prokopecz Jánosnénak, a szülők részéről pedig Bálintné Borbély Tündének és
Bocskainé Gudmon Krisztinának. Reményeink szerint jövőre újra találkozunk.

Kovácsné Kovácsi Beáta igazgató
ÓCSAI KISBÍRÓ

forrás: M.A., Dormány Foto Studio
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38. ócsAi kulturÁlis nAPok
- kéPes összeÁllítÁs
kÖszÖnjÜk támoGatÓinknak!
ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
„KERTVÁROS” GYÁLI KISTÉRSÉG
TÖBBCÉLÚ ÖNKORMÁNYZATI
TÁRSULÁSA
Dr. BATA ZRT.
METTEX KFT.
ÓCSA-SOROKSÁR IPARI ÉS
VAGYONKEZELŐ SZÖVETKEZET
VERTIKÁL ZRT.
NAGÉV KFT.

MPF-FÉG KFT.
FELSŐBABÁDI ZRT.
ÓCSAUTÓ KFT.
R+R KFT.
CAMINUS ZRT.
VELLINGER-HÚS KFT.
SEMMELROCK KFT.
ÖRKÉNYI TAKARÉKSZÖVETKEZET
SYNGENTA SEEDS KFT.
BREDÁK PIAC KFT.
SPONGA ÉS TÁRSAI KFT.
FŐNIX TÜZÉP KFT.
BEMBOZ ALKUSZ KFT.
MON-DA KFT.
TOP-PALETT KFT.
PE-RU KFT.
CZIBULA ÉS TÁRSA BT.
BARIZSKERT KFT.
DR. NAGYIVÁNYI PÁL
DR. KOCSIS ÉS TÁRSA BT.
DR. GALLAI ÉS TÁRSA BT.
FILÓ ÉS TÁRSAI BT.
BEJÓ MOTOR MŰHELY KFT.
ZEOLIT KKT.
HALMOSI ÉS TÁRSA BT.
VIOLA KÁROLY
INTER-POHOR BT.

FENTECH BT.
TÍMÁR TRANS KFT.
ÁGI-KONTÍR BT
ARNOLDO PIZZERIA
DORMÁNY FOTÓ VIDEÓ
KAUFMAN KFT.
NAGYKADÁCSI KFT.
DR. VIOLA ENIKŐ
MIKLÓSNÉ ORGOVÁN JOLÁN
GOGOLÁKNÉ KEREKES KLÁRA
SZEMŐK TIBOR
JÁTÉKOK HÁZA
VELLAI KERÉKPÁR UDVAR
SAROKHÁZ ÉTTEREM
MOGYI KFT.
KIS2 TRANS BT.
CREATÍV PAPYRUS
BALOG GUMISZERVÍZ
AMI-VÍZ GÁZ KFT.
MARGÁL BT.
ELOHIM KFT.
PUNCS BAZÁR BT.
CSUPOR LÁSZLÓ
ELVÍRA ÁRUDA KFT.
CSATÁRI PÉTER
ÓCSAI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG
MAGYAROK EURÓPÁBAN EGYESÜLET

KÖSZÖNJÜK!

ÓCSAI KISBÍRÓ
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forrás: Ócsai Halászy K. Ált. Isk.

„ki mit tud?” A hAlÁszy kÁroly
ÁltAlÁnos iskolÁbAn
,,Emberi érték a tehetség, ami majdnem mindenkiben megtalálható, csak sokáig kell faragni a követ, hogy végül megcsillanjon a drágakő.” Dr. Czeizel Endre

2

014. május 23-án, pénteken tartottuk meg iskolánkban
a ,,Ki Mit Tud?” iskolai tehetségkutató versenyt a D.Ö.K.
szervezésében.
A következő kategóriákban léptek fel gyermekeink:
1. Tánc-egyéni és csoportos, 2. ének-zene, 3. vers és prózamondás, 4. egyéb.
Tanulóink megmutathatták tehetségüket a hétköznapitól
eltérő formában. Tánccal, énekes vagy hangszeres produkcióval, egy-egy szavalattal, mesével rukkoltak elő a fellépők
mindannyiunk örömére. Csaknem valamennyi osztályból
szerepeltek ezen a napon, a közel négy órás műsorban.
Nagyon szépek és felkészültek voltak a gyerekek. Színvonalas volt a műsor, és ez köszönhető a felkészítő kollégáknak
is, nemcsak a szereplőknek. Öröm volt látni, hogy osztályközösségek fognak össze, betanulnak egy-egy mesejátékot,
táncolnak, énekelnek. Bábelőadás is volt a kicsik örömére, és
az előadók is a kis korosztály képviselői voltak, elsősök.
Köszönjük a színvonalas műsort az előadóknak és a felkészítő
pedagógusoknak, szülőknek, koreográfusoknak. Külön köszönetet mondok a Halászy Károly Általános Iskoláért Alapítványnak,
ÓCSAI KISBÍRÓ

hiszen a nyertesek díjait megfinanszírozták. Köszönöm minden kollégám támogató segítségét és a zsűri
odaadó munkáját, végül, de nem
utolsó sorban a Diákönkormányzat
valamint a Kis Zöldek segítő háttérmunkáját.
Gratulálunk a nyerteseknek
(névsoruk megtalálható az iskolai honlapon) és további sok
sikert kívánunk nekik!

Mrázné gásPár tünde

Egyházak hírei
Katolikus Egyházközség programja

Ócsai Református Egyházközség
2014. június havi gyülekezeti alkalmaink:

NAP

ÓRA

ALKALOM

1. Vasárnap

10
16
17

FőIstentisztelet Konfirmációs Fogadalomtétel - Templom
Énekkari próba – Református Iskola termeiben
Központi Baptista Kórus Koncertje – Templom

5. Csütörtök

10
18

Szórvány Istentisztelet – Székesi Szociális Otthon
Pünkösdre Bűnbánati Úrvacsorára előkészítő Istentisztelet
– templom

6. Péntek

18

Pünkösdre Bűnbánati Úrvacsorára előkészítő Istentisztelet
– templom

7. Szombat

18

Pünkösdre Bűnbánati Úrvacsorára előkészítő Istentisztelet
– templom

8. Vasárnap

10
15

Pünkösdvasárnapi Úrvacsorás FőIstentisztelet – templom
Pünkösdvasárnapi Úrvacsorás Református Istentisztelet
– Evangélikus Imaház
Pünkösdvasárnap Úrvacsorás SzórványIstentisztelet
– Felsőbabád

16
9. Hétfő

10

Pünkösdhétfői Úrvacsorás Ünnepzáró FőIstentisztelet
– templom

10. Kedd

16
18

Cserkészfoglalkozás – Református Parókia udvara
Fiatal Felnőttek Bibliaórája – Református Lelkészi Hivatal

11. Szerda

16

Házi Bibliaóra – Török Ignác u. 61.

12. Csütörtök

16

Asszonykör – kisimaterem

13. Péntek

17

Összevont Ifjúsági Bibliaórai Közösség – kisimaterem

15. Vasárnap

10
16

FőIstentisztelet – templom
Énekkari próba – Református Iskola termeiben

17. Kedd

16
18

Cserkészfoglalkozás
Fiatal Felnőttek Bibliaórája – Református Lelkészi Hivatal

18. Szerda

16

Házi Bibliaóra – Török Ignác u. 61.

19. Csütörtök

18

Központi Bibliaóra – Református Lelkészi Hivatal

20. Péntek

17

Összevont Ifjúsági Bibliaórai Közösség – KISIMATEREM

22. Vasárnap

10
15
16

FőIstentisztelet – TEMPLOM
Református Istentisztelet – Evangélikus Imaház
Énekkari próba – Református Iskola termeiben

24. Kedd

16
18

Cserkészfoglalkozás a Református Parókia udvarán
Fiatal Felnőttek Bibliaórája – Református Lelkészi Hivatal

25. Szerda

16

Házi Bibliaóra – Török Ignác u. 61.

26. Csütörtök

16

Asszonykör – KISIMATEREM

27. Péntek

17

Összevont Ifjúsági Bibliaórai Közösség – KISIMATEREM

29. Vasárnap

10
16

Főistentisztelet – TEMPLOM
Énekkari próba – Református Iskola termeiben

Református Lelkészi hivatali rend
Lelkipásztori ügyelet:
Kedd 15 órától 18 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.
Külön időpontok kérhetők lelkigondozásra, vagy bármilyen
ügy intézésére a (29)-378-142-es telefonszámon, valamint
az ocsa.ref@gmail.com-os e-mail címen.

Változnak a szentmisék!
Hétfő és Szerda: 7.30 óra
Péntek és Szombat: 18 óra
Vasárnap: 9 óra
Minden Hétfőn 18 óra Biblia óra
Június 14 Szombaton 15-18-ig gyermekfoglalkozás a plébánián.
Június 28 Szombat: 17 óra: taezéi imaóra
19 óra: ismeretterjesztő előadás a plébánián,
vendégünk: Spijsák Péter Pál kapucinus
szerzetes.
Itt szeretném felhívni az újság olvasó testvérek figyelmét, hogy a
katolikus temetőben a lejárt sírhelyeket újra kell váltani. A meg nem
váltott sírhelyek újra eladásra kerülnek.
Júniusi istentiszteleti alkalmak az Ócsai Baptista Gyülekezetben:

NAP

ÓRA

01. Vasárnap

9
10

04. Szerda
08. Pünkösdvasárnap
09. Pünkösdhétfő

ALKALOM

NAP

ÓRA

15. Vasárnap

16

imaóra
istentisztelet
úrvacsora
istentisztelet

9
10
17

19
9
10
17
10

bibliaóra
imaóra
istentisztelet
istentisztelet
istentisztelet

18. Szerda
22. Vasárnap

19
9
10
17
19
9
10
17

25. Szerda
29. Vasárnap

ALKALOM
imaóra
istentisztelet
istentisztelet,
bibliaköri
évzáró
bibliaóra
imaóra
istentisztelet
istentisztelet
bibliaóra
imaóra
istentisztelet
istentisztelet

Június 7-én és 14-én szombaton ifjúsági óra este 18 órától.
Június 14-ig vasárnaponként az imaóra alatt bibliaköri foglalkozást
tartunk gyermekek számára.
Alkalmainkra mindenkit szeretettel várunk. Bővebb információ:
www.ocsaibaptista.hu
A változtatás jogát fenntartjuk.
Óvodával kapcsolatos információ: www.hajnalcsillagovi.hu

FelHíVás
Az Ócsai Baptista Gyülekezet idén is szervez gyermektábort, mely július 28. és augusztus 1. között
lesz a Baptista Imaháznál. Tábor témája: Vízparti
parti. Gyermekek a héten tengerhez és folyókhoz
köthető bibliai történeteket ismerhetnek meg sok
játék, és vidámság mellett, valamint lesz kézműves
foglalkozás is.
A tábor várható költsége maximum 3500 Ft, mely
magában foglalja a gyermekek napközbeni étkezését is.
Jelentkezés és további információ a
www.baptistatabor.hu honlapon található.
További jelentkezési lehetőség a postaládákba
bedobott jelentkezési lapok visszajuttatásával az
Ócsa, Kiss Ernő utca 14. címre.

ÓCSAI KISBÍRÓ
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sport, hirdetés

m

ájus hónapban tartotta tisztújító közgyűlését az Ócsa
Város Sportegyesület. A következő 5 évben az egyesület
vezető tisztségeire megválasztott személyek:
» Elnök: Bukodi Károly,
» alelnök: Jámbor Zoltán,
» titkár: Szabó Gábor,
» elnökségi tag: Horváth Attila,
» elnökségi tag: Spák József.
Munkájukhoz sok erőt és kitartást kívánunk!

HIRDETÉS

pest meGyei u21 i o. Déli csoport
12. ForDulÓ után
hely

csapat

M

GY

D

V

LG

KG

GK

P

1. Taksony SE

12

11

1

0

34

9

25

34

2. Felsőpakony SK

12

11

0

1

42

15

27

33

3. Bugyi SE

12

6

1

5

28

26

2

19

4. Ócsa VSE

12

5

1

6

37

34

3

16

5. Alsónémedi SE

11

4

2

5

31

16

15

14

6. Ráckeve VAFC

11

4

1

6

16

21

-5

13

7. Újlengyel DSE

12

2

2

8

23

37

-14

8

8. Ferencvárosi FC

12

0

0

12

9

62 -53

0

25. ForDulÓ után
hely

csapat

M

GY

D

V

LG

KG

GK

P

1. Taksony SE II.

25

18

5

2

101 26

75

59

2. Bugyi ASE

25

19

1

5

110 33

77

58

3. Inárcs VSE

25

16

4

5

55

33

22

52

4. Fer-Al-Ko Kiskunlacháza

25

16

4

5

73

54

19

52

5. Dunavarsányi TE

25

14

3

8

75

45

30

45

6. Táborfalva KSE

25

13

4

8

87

45

42

43

7. Ócsa VSE

25

12

7

6

74

52

22

43

8. Szigetszentmárton FC

25

10

6

9

73

77

-4

36

9. Dabas-Gyón FC II.

25

9

3

13

68

90 -22 30

25

8

3

14 41 68 -27 27

10. Érdi VSE II.

Itt a nyár és vele együtt a fesztiválok is! Legyen
szó akár a Budavári sör fesztiválról, akár a Sziget
fesztiválról, irodánkban minden nagyobb hazai
fesztiválra kaphatók jegyek, bérletek. Ezeken felül
természetesen továbbra is állunk rendelkezésükre
koncert és színház jegyekkel is.

Polgármesteri Hivatal szomszédságában található
irodánkban!
Kedd–Csütörtök: 10:00–17:00
Szerda–Péntek:10:00–16:00
Szombat: 10:00–14:00

Kerekes Nóra

18. ForDulÓ után
hely

csapat

M

GY

D

V

LG

KG

GK

P

1. Százhalombattai TC

16

15

1

0

93

7

86

46

2. Dabas-Gyón FC

16

11

4

1

74

17

57

37

3. Halásztelek FC

16

8

1

7

29

24

5

25

4. Ócsa VSE

16

7

1

8

36

44

-8

22

5. Nagykőrösi Kinizsi TL FC

16

10

2

4

57

23

34 19*

6. MNFC

16

6

1

9

26

41

-15

7. Viadukt SE-Biatorbágy

16

6

0

10

27

44

-17 18

8. Péteri KSK

16

2

0

14

11

71 -60

6

9. Üllő SE

16

2

0

14

9

91 -82

6

19

*-13 pont
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sport

Azt vallja, sporttal csak pozitív energiákat lehet felszabadítani, és soha nem
késő elkezdeni, hogy tegyünk magunkért, egészségünkért, s ezáltal egy teljes
életért. Torma Zoltán legelső gondolata
beszélgetésünk során az volt: semmikor
nem lehetünk túl öregek ahhoz, elkezdjünk mozogni! Zoli jónéhány éve Ócsán
él, közel három és fél évtizede foglalkozik küzdősportokkal, idén tavasszal
pedig a dobogó legtetejére állt a Kempo
Világbajnokságon.
Úgy tudom, box és thai box edzőként dolgozol, hogyan jutottál a kempo közelébe?
T.Z.: A University Boxing Klubban edzősködöm, a különböző küzdősportok edzései
szimultán folynak egymás mellett. Így szó szerint a kempo
„közelében” telnek a napjaim, néha be is állunk egymás edzéseire. A klubon belül érkezett a javaslat, hogy induljak az április
24-25-26-án megrendezett világbajnokságon. Komolyabban
egy hónappal a verseny előtt kezdtem el a felkészülést.
Budapesten volt ez a verseny, mekkora a viadal, hány
országból érkeznek sportolók?
T.Z.: Ezúttal több mint 30 ország képviseltette magát, sokan
uniós országokból, de voltak arab és dél-amerikai versenyzők is
szép számban. A 38 éven felüliek esetében összevonták a súlycsoportokat, ebben a kategóriában sikerült aranyérmet szereznem.
Miben különbözik a kempo a többi küzdősporttól?
T.Z.: Korábban nagyon sok stílust kipróbáltam és versenyeztem is közel 25 éven keresztül. A cselgáncs, az ökölvívás, a

forrás: Torma László

vilÁgbAjnok lett Az ócsAi kemPos

kickbox, a taibox, a kungfu és a kyokushin
karate mind-mind közel állnak hozzám.
Ezen a versenyen knock down szabályrendszerben indultam, ami full kontakt küzdelmet jelent, fejre ütni nem lehet, a rúgások
teljes erejűek combra, testre, és fejre egyaránt. Van benne földharc, fojtások, feszítések, a kezünkön
ötujjas mma kesztyű, rajtunk pedig gí (karateruha) van.
Mik a terveid a jövőt illetően?
T.Z.: Szeretném a tanítványaimat versenyeken indítani, és
megtalálni az utat ahhoz, hogy kellőképp kitartóak és motiváltak legyenek. Nem a versenyek a legnehezebbek, vagy az
a pár perc, amíg bizonyítani, szerepelni kell, hanem a hosszú
folyamat, a felkészülés, ami odáig elvezet. Egy sportoló életében éppen ezért a mentális tréning legalább olyan fontos,
mint a fizikai. Érdekes, hogy a mai fiatalok körében a lányokat jobban lehet motiválni, nem adják fel olyan könnyen az
edzéseket, pontosabbak, precízebbek.
Sok sikert, jó felkészüléseket és eredményes versenyeket
kívánok nektek!

forrás: Ócsai Birkózó Edzközpont

birkózó sikerek

a

z Ócsai Edzőközpont birkózói ismét jeleskedtek május
24-én, ezen a napon két nagyszabású versenyen vettünk
részt. Egyrészt Szlovákiába, Dunaszerdahelyre utaztunk
ahol 9 ország 17 csapattal képviseltette magát. Két nemzetközi bajnokunk született: Domokos Dániel és Czompál
Olivér. Második helyen végzett Hajdú Kálmán és Kis Mózes,
harmadik lett Kardos Zsófia, aki kilenc nap kemény munkával fogyasztott le 8 kg-t és erejét meghazudtolva küzdött a
harmadik helyezésért. Hollósi Péter ötödik helyezést ért el.
Köszönetet szeretnék mondani a Polgármesteri Hivatal
vezetőségének, hogy támogattak minket a kiutazásban, illetve azoknak a kedves szülőknek, akik elkísértek bennünket és
segítették a munkánkat (Kardos, Czerna és Czompál szülők).
Ugyancsak ezen a napon csapatunk másik fele a Centrum
csapatbajnokságra ment, ahol első helyen végeztünk. Itt kell
kiemelnem Kozma Bálint és Gálik Zsolt aranyérmes birkózókat.

Június végén egy lány és egy fiú birkózónk Nápolyba utazik
egy nemzetközi felkészítő táborba Kovács Levente vezetésével. Végezetül július második felében megrendezzük Inárcson
a szokásos felkészítő technikai edzőtáborunkat, ahová három
külföldi csapatot is szeretnénk meghívni.

ÓCSAI KISBÍRÓ
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Anyakönyvi hírek

április– május

Haláleset (Ócsán történt halálesetek)

Hrubos László
Keresztes István
Nyerges Pál
Érsek József
Balázs Istvánné
(Péter Irén)
Migács Sándor
Andacs Dávid
Füstös Ferencz
Házasságkötés
2014. május 17.
2014. május 17.
2014. május 30.
2014. május 31.

Születési dátum
1970. november 5.
1930. szeptember 25.
1944. március 6.
1951. június 13.

Haláleset ideje
2014. április 27.
2014. május 6.
2014. május 6.
2014. május 7.

1948. február 18.
1948. július 12.
1930. január 23.
1927. július 22.

2014. május 9.
2014. május 13.
2014. május 16.
2014. május 18.

Huszonötödik házassági évforduló
1989. május 6.
Virág Csaba – Ozanna Zsuzsanna
1989. május 13. Kiss János 0 Göbölös Zsuzsanna
1989. május 13. Kocsis Ferenc István – Varga Mária Magdolna
1989. május 13. Varga László – Csóka Irén
1989. május 20. Hajdu Antal Tamás – Balázs Éva
1989. május 13. Faragó József – Farkas Zsuzsanna
Ötvenedik házassági évforduló
1964. május 9.
Bálint József – Konkoly Zsófia
1964. május 16. Takács István – Pátkai Ágnes
1964. május 30. Nagy József – Czirák Mária

saLLay Mária

Csinos Zoltán – Mészáros Anetta
Veibl Csaba – Györkös Kitti
Mosonyi Alexander – Hencz Klára Orsolya
Valóczky Péter Károly – Molnár Ilona

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,
Szabadság 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

AZ ÓCSAI KISBÍRÓ
HIRDETÉSI ÁRAI

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

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

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; Kálmán Attila
főtörzsőrm: 30-718-4748;
Kovács Géza törzsőrmester
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
• 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
Állatmentő Kft.,
Tel.: 20-938-5192

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,
KISBÍRÓ
molnar.anna@ocsa.hu • Tervezés, tördelés: Elektropress Stúdió • Együttműködő Partnerünk: Dormány FotoÓCSAI
Studio

TÖBB EZER
TERMÉK
2
250 m -en!
HATALMAS
VÁLASZTÉK,
KEDVEZÔ ÁRAK!
Ócsa, Üllôi út 25. Nyitva tartás: H–P.: 9–18, Szo.: 9–13

