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Ócsa Város Önkormányzatának lapja

2014. július

forrás: Dormány Foto Studio

pedagógusok köszöntése
megemlékezés a nemzeti
Összetartozás napján
püspök az ócsai szószéken
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Befejeződött a kültéri játékok telepítése az óvodákban
és a játszótéren. A játszótéri újdonságokról, és a város
díszpolgári címének adományozásáról kérdeztük ebben a
hónapban Bukodi Károly polgármestert:
B.K.: Mindkét óvoda és a szabadidőközpont is kapott egy-egy
kültéri játékot gyermeknap alkalmából. A játszótér bizonyult
a legnagyobb feladatnak, ugyanis ide nemcsak egy, a gyerekek
részéről már régen várt hintát szereltünk fel, hanem kisebb-nagyobb karbantartási munkákat is elvégeztünk. Ivókút került
beüzemelésre, illetve életbe lépett a nyitvatartási rend is: áprilistól szeptemberig 8:00-20:00 óra között, októbertől márciusig
9:00-18:00 óra között lesz nyitva a kapu Ezeken az időpontokon
kívül a játszótér zárva lesz. Ezzel egyrészt a környékbeli lakók
számára szeretnénk biztosítani a csendes pihenés lehetőségét,
másrészt azzal a céllal is zárjuk a parkot, hogy a nem rendeltetésszerű használat miatt ne menjenek tönkre a kisgyermekeknek szánt játékok. A fejlesztés itt nem zárul le, füvesítést és egy
rajztábla beszerzését is tervezzük a jövőben. Ezúton is szeretnék
köszönetet mondani azoknak a helyi vállalkozásoknak, aki segítették az eddigi munkákat: Barizskert Kft., C.S.O. Kft., KK Kavics
Beton Kft., Lavinamix Kft., Semmelrock, és a Zeolit Tüzép.
Június végén döntött a Képviselő-testület hogy idén
kiknek adományozza az „Ócsa Város Díszpolgára” címet.
B.K.: Ez a cím az Önkormányzat elismerése a város életében,
történetében maradandó értéket alkotó, vagy munkássá-

a testületi ülésen történt
j

únius 25-én tartotta szokásos hó végi ülését Ócsa Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete. Belső ellenőri
jelentésekről fogadtak el határozatot a képviselők: az önkormányzat által a 2013. évre átadott támogatások elszámolásáról, a 2013. évi zárszámadási rendeletről, a óvoda tavalyi
kihasználtságról, és a 2014. évi költségvetési rendeletről szóltak a beszámolók.
Több támogatási kérelem is érkezett az önkormányzathoz az elmúlt időszakban.
» Az Ócsai Birkózó Szakosztály a július 7-12. között tartandó
birkózó tábor megvalósításához kapott 100.000 Ft támogatást. Az utóbbi hónapokban a birkózók számos országos
és nemzetközi versenyen is jeleskedtek, többek országos
bajnokként tértek vissza egy-egy versenyről. Mivel a nyári
táborba érkeznek olyan sportoló gyerekek is, akik szerényebb anyagi körülmények közül érkeznek, ezért az edzőközpont az ő megsegítésükre fordítja majd a kapott összeget.
» Ócsa várossá válásának alkalmából a szeptemberben
megrendezésre kerülő „9. Városi Vigasságok” ünnepségen hagyományosan az Ócsai Polgári Kulturális
Egyesület (OPKE) szervezi meg a város tortájának elkészítését. A testület 100.000 Ft-al járult hozzá a tortához
szükséges alapanyagok beszerzéséhez.

ga alapján kiemelkedő
személyiségek
részére.
Díszpolgári címet kapott
idén Magyar Ilona és Magyar Mária. A testvérpár
részt vett Palást testvérközséggé
fogadásában,
népviseleteket gyűjtöttek, ezek bemutatására
babakiállítást szerveztek,
önkormányzati támogatással
megjelentették
az „Ócsai Népszokások”
című könyvet, és több évtizede fáradoznak azon,
hogy az ócsai hagyományokat a jövő nemzedéke is megismerje. Illetve posztumusz díszpolgári címet adományozott a
testület néhai Nádas Tamás műrepülő világbajnoknak, városunk szülöttének, aki idén márciusban tragikus körülmények
között hunyt el. Kitartása és szorgalma példaértékű városunk
minden lakója számára.
KEDVES OLVASÓINK!
Várjuk leveleiket a Kisbíró szerkesztőségébe (elérhetőségeink a 15. oldalon találhatók)! Kérjük, leveleikre minden esetben írják rá nevüket, címüket, nagyon
köszönjük!
» A Képviselő-testület minden évben támogatja a Révfülöpi
Üdülőtáborban nyaraló palásti gyermekek és hátrányos helyzetű ócsai gyermekek üdültetését. Az előző évekhez hasonlóan
700.000 Ft összeget szavaztak meg a képviselők, amely magában foglalja az ócsai rászoruló gyermekek, a Palástról érkező
gyermekek, valamint a fakultatív programok költségeit is.
» A Nefelejcs Napközi Otthonos Központi Óvoda és Manóvár
Bölcsőde pedagógusainak kirándulását 100.000 Ft-al támogatja az Önkormányzat.
Felhatalmazta a testület a polgármestert a számviteli könyvekből törölt közműfejlesztési (csatorna) hozzájárulás hátralékok behajtásához szükséges intézkedések megtételére. Az
adott hátralékossal esetenként önálló mérlegelési jogkörrel
megállapított – de legfeljebb 12 havi – időtartamú részletfizetési megállapodás megkötése lehetséges. Amennyiben az
előzőekben meghatározott megállapodás megkötésére nincs
lehetőség, vagy az abban foglalt fizetési kötelezettségének a
hátralékos nem tesz eleget, a hátralék, adók módjára történő
behajtása történik meg, illetve végrehajtási eljárás megindítására ad lehetőséget a mostani felhatalmazás.
A Képviselő-testület döntést hozott arról, hogy csatlakozni
kíván a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társuláshoz, annak érdekében, hogy a jövőben a társulás tagjaként könnyebben juthasson az önkormányzat uniós
támogatásokhoz.
ÓCSAI KISBÍRÓ

forrás: M.A.
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Pályázat neve:
Új Széchenyi Terv Környezet és Energia
Operatív Program KEOP-2012-5.5.0/A
Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás energiatakarékos átalakítása
Projekt neve:
„Az Egressy Gábor Szabadidőközpont
Energetikai korszerűsítése”
Projekt azonosító:
KEOP-5.5.0/A/12-2013-0198
Projekt időtartalma:
A Projekt megvalósítási időszakának
tervezett kezdő időpontja: 2014.05.01
A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2014.11.30
Projekt összköltsége:
90 513 320 Ft
A támogatás összege:
76 936 322 Ft
Támogatás aránya: 85%

Pályázat neve:
Új Széchenyi Terv Közép-Magyarországi
Operatív Program keretén belül KMOP3.3.3-13. Megújuló energiahordozó-felhasználás növelése
Projekt neve:
„Napelemes rendszer kialakítása az Ócsai
Halászy Károly Általános Iskolában”
Projekt azonosító:
KMOP-3.3.3-13-2013-0025
Projekt időtartalma:
A Projekt megvalósítási időszakának
tervezett kezdő időpontja: 2014.07.20
ÓCSAI KISBÍRÓ

Kedvezményezett neve
és elérhetősége:
Ócsa Város Önkormányzata
2364 Ócsa, Bajcsy-Zsilinszky út
Telefon: 06 29 378 125
Fax: 06 29 378 067
Közreműködő szervezet neve,
elérhetősége:
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
Környezeti és Energiahatékonysági
Operatív Programokért Felelős
Helyettes Államtitkárság
Természetvédelmi és Energetikai Divízió
1011. Budapest, Fő u. 44-50. (1440
Budapest Pf. 1.)

Egyesülete, valamint az Ócsai Polgári
Kulturális Egyesület. A fejlesztés szükségességét több objektív tény is indokolja.
Az épület elavultsága, korszerűtlensége miatt, jelenleg nem alkalmas a
feladatát magas színvonalon végezni. A
nyílászárók a kor követelményeinek és
a gazdaságossági szempontoknak már
nem felelnek meg, cserére szorulnak.
A fejlesztése eredményeképpen az intézmény pénzügyi fenntartása javul,
az egy főre eső közüzemi költség kedvezőbb lehet a jelenleginél, amely köszönhető a hatékonyabb fűtési rendszernek,
a nyílászárók, szigetelések révén energiahatékonyabb épületegyüttesnek.

Projekt rövid leírása:
A projekt célja az Ócsai Egressy Gábor
Szabadidőközpont energetikai megújítása. A fejlesztéssel érintett épület Ócsa Város Önkormányzat tulajdonában van. Nagyon aktív élet folyik a falak között, hiszen
a Szabadidőközpont a város kulturális
központjaként funkcionál. Több klubnak
és civil szervezetnek ad otthont az épület,
mint pl: Dal-Mese-Műhely, néptánccsoport, a Mozgáskorlátozottak Ócsai

Az elvégzendő munkák
összefoglalása:
» homlokzati hőszigetelés
» tető hőszigetelése
» födémek hőszigetelése
¡ pincefödém
¡ lapostető
» nyílászárók cseréje
» fűtéskorszerűsítés
¡ kazáncsere
¡ radiátorok cseréje.

A Projekt fizikai befejezésének
tervezett napja: 2014.09.30

Közreműködő szervezet neve,
elérhetősége:
Pro Regio Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési és Szolgáltató Nonprofit
Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság
1146 Budapest, Hermina út 17.

Projekt összköltsége:
43 180 000 Ft
A támogatás összege:
43 180 000 Ft
Támogatás aránya: 100%
Kedvezményezett neve és elérhetősége:
Ócsa Város Önkormányzata
2364 Ócsa, Bajcsy-Zsilinszky út
Telefon: 06 29 378 125
Fax: 06 29 378 067

Irányító Hatóság:
Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok
Irányító Hatósága
1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.
Projekt rövid leírása:
Az épület jelen állapotban nem rendelkezik villamosenergia termelő rend-
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szerrel. Az épületben hasznosított
energia teljes mértékben a közüzemi
hálózatból kerül vételezésre. A fenntartó éves villamosenergia költségei
nagyon magasak. Az önkormányzat
célja ezen költség csökkentése, a pályázati felhívásban megfogalmazott 50
kWp teljesítménykorlát figyelembevételével.

A projekt tárgya a Halászy Károly
Általános Iskola napelemes rendszerrel
való felszerelése. A projekt keretein belül
kiépítésre kerül egy 49,98 kWp teljesítményű napelemes rendszer, melynek
várható éves termelése 54 436 kWh/
év. Az épület éves villamosenergia-felhasználása éves szinten 70 492 kWh/év.
A napelemes rendszer várható termelé-

se a projekttel érintett épület villamos
energiaigényének több mint 75%-át lesz
képes fedezni. A projekt keretein belül a
tetőfelületen kerül a napelemes rendszer
elhelyezésre. Belső szereléssel az épület
elektromos helységében, vagy annak
közelében, kialakításra kerül az elosztó
szekrény, mely a napelem mező DC kábeleit fogadja.

Pályázat neve:
Új Széchenyi Terv Közép-Magyarországi
Operatív Program keretén belül KMOP3.3.3-13. Megújuló energiahordozó-felhasználás növelése

A támogatás összege:
45 236 130 Ft

Projekt rövid leírása:
Ócsa Város Önkormányzata célul tűzte
ki, hogy egy napelemes kiserőmű létesítésével csökkenti a villamos energiára
fordított kiadásait.
A projekt célja, napelemes rendszer
kialakítása a Bolyai János Gimnázium
és Kereskedelmi Szakközépiskolában.
A projekt keretein belül kiépítésre kerül
egy 49,98kWp teljesítményű napelemes rendszer, melynek várható éves
termelése 56 541 kWh/év. Az épület
éves
villamosenergia-felhasználása
éves szinten 61 960 kWh/év. A projekt
eredményeképpen a napelemes rendszer várható termelése a projekttel
érintett épület villamos energiaigényének több mint 85%-át lesz képes fedezni. A projekt keretein belül napelemes
rendszer elhelyezésre kerül sor. Belső
szereléssel az épület elektromos helységében, vagy annak közelében, kialakításra kerül az elosztó szekrény, mely
a napelem mező DC kábeleit fogadja.

Projekt neve:
„Napelemes rendszer kialakítása az
Ócsai Bolyai János Gimnázium és
Kereskedelmi Szakközépiskolában”
Projekt azonosító:
KMOP-3.3.3-13-2013-0010
Projekt időtartalma:
A Projekt megvalósítási időszakának
tervezett kezdő időpontja: 2015.02.30
A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2015.05.30
Projekt összköltsége:
45 236 130 Ft

Tájékoztatás
Tisztelt Ügyfeleink!
Tájékoztatom Önöket, hogy Ócsa Város Önkormányzat Képviselőtestülete 28/2013./XII.20./ számú ÖK. rendeletével a Polgármesteri Hivatalban
igazgatási szünet elrendeléséről döntött.
Figyelemmel a hivatkozott rendeletre, valamint
a hatékony munkaszervezés követelményére a
Polgármesteri Hivatal
2014. augusztus 11-től augusztus 16-ig
zárva tart, nem lesz ügyfélfogadás.
Legközelebbi ügyfélfogadási nap:
2014. augusztus 18. (hétfő)
du. 13.00 – 18.00 óráig lesz.

Támogatás aránya: 100%
Kedvezményezett neve
és elérhetősége:
Ócsa Város Önkormányzata
2364 Ócsa, Bajcsy-Zsilinszky út
Telefon: 06 29 378 125
Fax: 06 29 378 067
Közreműködő szervezet neve,
elérhetősége:
Pro Regio Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési és Szolgáltató Nonprofit
Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság
1146 Budapest, Hermina út 17.
Irányító Hatóság:
Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok
Irányító Hatósága
1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.

Az igazgatási szünet ideje alatt 9.00-15.00 óráig
kizárólag halálesettel kapcsolatban anyakönyvi
ügyelet érhető el az alábbiak szerint:
2014. augusztus 11.
Barizs Gabriella
2014. augusztus 12-13.
Sallay Mária
2014. augusztus 14-15.
Prohászka Rita

20/391-5645
30/308-1652

Falugazdász – változás
az ügyfélfogadásban
Júniustól Nagyszegi Imréné várja a helyi
gazdálkodókat az Ócsai Polgármesteri
Hivatal nagytermében

70/246-8514
péntekenként 8:00-12:00 óra között.

Megértésüket köszönöm!
Ócsa, 2014. június 12.

Tel.: 30-461-7863

Tisztelettel:
dr. szabÓ GyÖrGy

Ócsa Város Önkormányzata
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rendezvények

NemzeTi
ÖsszeTarTozás
Napja
Első alkalommal rendezett megemlékező ünnepséget
Ócsa Város Önkormányzata, az Egressy Gábor Szabadidőközpont és a Székelykapu Baráti Társaság a Nemzeti
Összetartozás Napján, június 4-én.

forrás: M.A.
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trianoni békeszerződés aláírásának 94. évfordulóján
beszédet mondott Szkladányi Helység Anikó, Palást
polgármester asszonya, Puskás Imre a Székelykapu Baráti Társaság képviseletében, énekelt Gőbölös Krisztina a Budapesti
Operettszínház művésze, továbbá szavalt Migács Réka és Gál
Magdolna.
Bukodi Károly polgármester a helyi közösség összetartásának fontosságáról és Trianon kitörölhetetlen következményeiről beszélt:
„…Az 1920. június 4-én aláírt, az első világháborút lezáró békediktátum gyökereiben változtatta meg a Kárpát-medencében
élők, főleg és elsősorban a magyarság életét. Okozva ezzel máig
tartó, sokszor megoldatlan politikai, gazdasági, jogi és lélektani
problémákat, amikről lehet, hogy mi, akik az anyaországban
élünk, itt nőttünk fel, szinte semmit sem tudunk.
A diktátum által felvetett kérdések megoldására az elmúlt évtizedekben tett megoldási kísérletek nem jártak sikerrel. Éppen
ezért gondolta úgy 2010-ben Magyarország kormánya, hogy
ez a nap legyen a Nemzeti Összetartozás Napja. Emlékezzünk,
s emlékeztessük a nemzetet és a következő nemzedéket arra a
gyászos napra! Ugyanakkor merítsünk erőt tragédiánkból, s a
nemzeti összetartozás erősítésén munkálkodjunk.
Ennek a célnak egy kis szeletét itt láthatjuk körülöttünk.
Velünk van Palást község polgármester aszonya, felvidéki
magyar barátaink, itt vannak az Erdélyből és Románia más
területéről Ócsára költözők. Azt gondolom, ez mind összhangban van azzal, amit magunktól elvárhatunk, s amit a
kormány is célul tűzött ki. Ha lehet valamit kívánnom, akkor
azt kívánom, hogy kis közösségünkben maradjon ez így az
idők végeztéig. Kívánom, hogy sikerrel szőjjünk összetartozást a saját hétköznapjainkba, Ócsa városának közéletébe.
ÓCSAI KISBÍRÓ

Puskás Imre barátommal, a Székelykapu Baráti Társaság
vezetőjével úgy gondoltuk, hogy legyen ez a nap még szebb,
még meghittebb, ezért Kézdivásárhelyről vásároltunk
egy-egy padot. Ezeket a padokat a kézdivásárhelyi Csiszár
Dénes tanműhely tanulói készítették. Azt szeretnénk, ha ez
a két pad szimbolizálná a magyarság, a nemzet összetartozását, itt Ócsán, a Bolyai téren.
Végül engedjék meg, hogy Juhász Gyula Trianon című
verséből idézzek:
„…Trianon gyászos napján, magyarok,
Testvéreim, ti szerencsétlen, átkos,
Rossz csillagok alatt virrasztva járók,
Ó, nézzetek egymás szemébe nyíltan
S őszintén, s a nagy, nagy sír fölött
Ma fogjatok kezet, s esküdjetek
Némán, csupán a szív veréseivel
S a jövendő hitével egy nagy esküt,
Mely az örök életre kötelez,
A munkát és a küzdést hirdeti,
És elvisz a boldog föltámadásra…”.
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Helyi hírek, rendezvények

forrás: Nefelejcs Napköziotthonos Óvoda

16. „Családi gyermekNap”
az óCsai óvodákbaN
Hagyományainknak megfelelően 2014. május 31-én
megtartottuk rendezvényünket a Nefelejcs és Napsugár
Óvoda, valamint a Manóvár bölcsőde dolgozóinak szervezésében óvodáink játszóudvarán.

m

indkét óvodában széleskörű érdeklődés és látogatottság volt tapasztalható. Régi, jelenlegi és jövőbeni gyermekek, testvérek, szülők, nagyszülők játszhattak együtt
velünk. Gyülekező alatt a szabad játék lehetősége mellett
feldíszítettük az udvart színes zászlókkal, kialakítottuk a
szervezett játékok, foglalkozások helyszíneit. A Napsugár
Tagóvodában a köszöntést és programismertetést két neves
esemény követte: a „Mókás tojások” Nemzetközi Kreativitás
verseny díjazottjainak az ismertetése és az új mozgásfejlődést elősegítő játékkomplexum átadása. A frissítő zenés
torna után közös tízóraizás várta vendégeinket. A konyhás
nénik jóvoltából friss lángos és tea került felszolgálásra.
Az egészséges életmód hagyományát ápolva idény-, déli-,
konzerv- valamint befőtt gyümölcs felhasználásával készült
gyümölcssaláta várta a kóstolni vágyókat.
Mindkét óvodában a Lepke Bábszínház társulata „A haszontalan kecske” című darabját láthatták az érdeklődők.
Gyermekközeli előadásban, érdeklődést kiváltó csodát láthattunk általuk, mindnyájunk felfrissülésére. Az új udvarrész játékaiért, valamint a bábelőadásért Ócsa Város Önkormányzatának köszönetünket fejezzük ki.
A Napsugár Tagóvodában a mozgást fejlesztő játékok
mellett a kézműves tevékenységek szervezése keretén belül
újrahasznosított anyagokból való barkácsolás került előtérbe. A szükséges anyagokat (pet palack, fa golyó, karton,
Kinder műanyag tojás, WC papír henger), ötleteket közösen
gyűjtöttük össze. Példát mutatva az újrahasznosításra, a
hasznos időtöltés szervezésére. Nem csak pénzért lehet játékot venni. A közösen készített játék érték, egy ilyen egyszerű
játék esetében is.
A Nefelejcs Óvodában az óriás trambulinon való ugrálás
az ovi foci pályán való ügyességi játékok, labdajátékok színesítették a választékot a gyermekek örömére. Kreatív kézműves foglalkozásokon volt hűtőmágnes készítés, kavicsfestés,
papírsárkány készítés.

gázszünet
Tisztelt Ügyfeleink!
A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. Törvény
rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 19/2009.
Korm. Rendelet 94. §-a alapján tájékoztatjuk
Önöket, hogy az FGSZ Földgázszállító Zrt. a szállítóvezeték hálózaton és a gázátadó állomásokon

Rendezvényünk ideje alatt mindkét óvodában gyümölcsös
„KOKTÉLBÁR” volt látogatható. „Napsugár”, „Barbie”, „Kikelet”,
„Gumibogyó”, „Limonádé” ízű frissítőt vásárolhattak a vendégek. A bár bevétele az „Ócsai Óvodásokért Alapítvány” számlájára került befizetésre. Köszönjük a gyermekek szüleinek
a segítséget. Az ovisok és bölcsisek meglepetés ajándékát, a
buborékfújót Kovács László, a Játékok háza vezetője segítségével sikerült biztosítanunk.
Kellemes időtöltésben, jó szórakozásban, tartalmas közösségi élményben volt részünk. Köszönetünket fejezzük ki
minden résztvevőnek.

karbantartási munkákat végez. A tervszerű
megelőző karbantartás munkálatai Soroksár 1-2
VESOROKS1VEN gázátadó állomást érintően
2014. 07. 31-én 07.30 óra és 19.30 között
zajlanak.
A TMK munkálatok miatt az érintett gázátadóról
ellátott települések felé a fenti időpontban a

földgáz betáplálás szünetelni fog, amely 12 óra
szünettel jár.
Az elosztóhálózat teljes leürülésének elkerülése
érdekében kérjük, hogy a fent jelzett időpontban
ne vegyék igénybe a gázszolgáltatást.
Megértésüket és türelmüket kérve és
megköszönve
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rendezvények

borvaCsora

– Horváth károly ételkölteményeivel
A borban beszédes Istenek laknak. Beszélnek a szőlőről, a
borkészítésről és arról, aki megalkotta ezt a nemes italt.
A bor elviselhetőbbé teszi a fájdalmakat, felszabadultabbá az örömöket, minden egyes kortyban érezzük az élet
ízeit. Kóstolása közben bukfencezik a szánkban a jókedv,
és egész testünkben feléleszti a mámor utáni vágyat.
Mindezért csak egyvalamit kér: Hódolni a bájainak
minden egyes korttyal.

Figula Mihály borai
és Sauvignon Blanc Szőlőpálinkája

Ó

csán a Kulturális Napok keretében immáron második
alkalommal rendeztek borkóstolóval egybekötött vacsorát az Egressy Gábor Szabadidőközpontban. Az idén is telt
házas rendezvényen, több mint százan gyűltek össze hódolni a kiváló magyar borok és a hozzá illő ételek élvezetének, és
persze a közösségben eltöltött örömteli kikapcsolódásnak.
– Először merész vállalkozásnak tűnt a vacsorával egybekötött borkóstoló a szabadidőközpontban, hiszen az intézménynek nincs igazi konyhája, nincs megfelelő felszereltsége ehhez. – mondta Jarábik Klára az Egressy Gábor
Szabadidőközpont igazgatónője. – Ennek ellenére Horváth
Károly séf barátom és csapata kitűnően, és rendkívül kreatívan alkalmazkodott a helyi lehetőségekhez, és hideg ételeket
készített minden egyes borhoz. Károly a bemutatásra kerülő
italokból már hetekkel a rendezvény előtt kért a borásztól,
hogy végigkóstolva őket, a hozzájuk legjobban illő ételkölteményekkel kápráztassa el a vendégeket.
– Több fogásnál előnyben részesítettem helyi alapanyagokat,
és figyelembe vettem az itteni ízlést. – vette át a szót Horváth
Károly séf. – Egy helyi barátomtól kértem például azt a másfél
éves érlelt sonkát, amit paprika lekvárral tálaltunk. Emellett
használtunk még helyi kecskesajtot, túrót, a halat jómagam
füstöltem. A menü összeállításánál ötvöztük a hagyományos
népi szokásokat, és a korszerű ételkészítési-tálalási stílust.
Egész csapatunkkal – Horváthné Erika, Balló Gábor, Donné
Imre – elhivatottan, lelkesen készültünk, hogy a kitűnő borokhoz jól illő ételekkel, megfeleljünk a kedves vendégeknek.
– A bemutatkozó borász kiválasztásánál az volt a legfontosabb szempontunk, hogy az ország történelmi borvidékéről
hívjunk, a szakma által is elismert és tisztelt szakembert.
– folytatta ismét a szabadidőközpont igazgatónője, Jarábik
Klára. Borszakértő barátom, Szappanos Benedek választotta ki idén ifj. Figula Mihály balatonfüredi borászt, akit
nemrégiben „Pannónia Aranygyűrű”-vel tüntettek ki. Ezt az
elismerést olyan borásznak adják, aki mestersége mellett az
egész magyar borkultúra felvirágoztatásában is tevékenyen
részt vállal. Örömmel vette meghívásunkat, és az est után
elmondta, hogy nagyon jól érezte magát nálunk, rendkívül
kedves és borszerető embereket ismert meg. Azért pedig
kiváltképp hálás volt, és megtiszteltetésnek vette, hogy az
egész est folyamán, – melyen öt bort és egy pálinkát mutatott
ÓCSAI KISBÍRÓ

Bock Kékfrankos Rosé 2012

Érlelt, helyi házi sonka
szirmok tésztakosárban
tálalva, paprika lekvárral
(Figula borvacsora)

Mrs. Columbo
(Figula borvacsora)

rendezvények

Figula Rosé 2013

Horváth Károly (Falat), Horváthné Erika, Donné Imre és Balló Gábor
be –, nagy figyelemmel és érdeklődéssel hallgatták a jelenlévők. Úgy gondolom, sikerült színes kulturális programmal
is meglepnünk a közönséget. Hajnóczy Soma, bűvész – aki
2009-ben világbajnoki címet szerzett Pekingben – humoros
varázslatokkal bűvölt el minket. A Mrs. Columbo együttes
a bájos, kiválóan éneklő Galambos Dorinával pedig igazán
kellemes zenével járult hozzá a jókedvhez.
Az általunk rendezett borvacsorák egyedisége abban rejlik,
hogy a jó borok a gasztronómiai különlegességek mellett
színvonalas kulturális programmal is szolgálunk vendégeink
számára.
Szeretnénk folytatni a tavalyi Bock és az idei Figula borest
sikerén felbuzdulva a borvacsorákat. Jövőre is neves borászt
hívunk meg. Még korai arról beszélni, hogy melyik borászt,
melyik borvidékről, de azt elárulom, megfordult a fejünkben,
hogy egy neves hölgyet invitáljunk Ócsára.
Ezúton is szeretném megköszönni a városvezetésnek és
szponzorainknak, hogy támogatták a 38. Ócsai Kulturális
Napok rendezvényeit. Hálás vagyok a programokon fellépők és
vendégként-nézőként résztvevők lelkesedéséért - érdeklődéséért, valamint külön köszönet munkatársaimnak, akik szorgos
munkával segítették a kulturális napok megvalósítását.

sz. b.
„Értő fogyasztóra, borivókra van szükség, akik érzik, értik a műveket, a kompozíciókat. A jó borok finoman hangszerelt alkotások. A jó bor halkan és tisztán szól, akár egy gregorián ének, mely
feledhetetlenül simogatja a pincék templomi csendjét.”
(Figula Mihály)

Vivat Bacchus a capella énekegyüttes
(Bock borest)

Figula borvacsora
Kedvenci
horgászhalunkbóli
készült tatár roppanósrai
tálalva, Madárvártai
salátával (Bock borest)i

A fotókat készítette: Mészáros Gábor, Balotai Zoltán
ÓCSAI KISBÍRÓ
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kÖzHaszNúsági jeleNTések
A közhasznú szervezet címe: 2364. Ócsa, Bajcsy Zs. u. 46-48.
A tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenység bemutatása:
Az önkormányzati kulturális közfeladat szerződés szerinti
átvállalása, kulturális, művészeti kiegészítő tevékenység,
máshova nem sorolható egyéb szórakoztatás a társaság fő
feladata.
Ócsa Város kulturális életének szervezése, évi több alkalommal színházi rendezvények bonyolítása, a 37. Ócsai
Kulturális Napok megrendezése, Képzőművészeti Tábor
rendezése, a hagyományos Városi Vígasság megrendezése
a várossá avatás alkalmából, emléknapokra szóló emlékünnepségek bonyolítása (január 22., március 15., augusztus 20.,
október 23., stb), Adventi és karácsonyi rendezvénysorozatok
szervezése tartozik a 2013.évi közhasznú cél szerinti tevékenységek körébe.
Kapott önkormányzati támogatások összege:
41.404 eFt
Egyéb, más szervezettől kapott
támogatások összege:
2.811 eFt
Felhasználásuk: a fenti programok, események bonyolításához kerültek felhasználásra.

Alapítványunk a 2013-as évben is az alapító okiratában kitűzött céljainak megfelelően működött.
Fő célkitűzésünk az iskola berendezéseihez szükséges
erőforrások megteremtése, oktatási segédeszközök és
egyéb eszközök beszerzése volt. Hozzájárultunk az iskola
tanulóinak jutalmazásához, az osztályok, csoportok támogatásához.
Vásároltunk:
» dekorációs anyagot
» mesekönyveket, foglalkoztató füzeteket
» a papírgyűjtés győzteseit megjutalmaztuk, tombolatárgyakat szereztünk be
» társasjátékokat szereztünk be
» számítástechnikai kellékeket
» osztálykirándulásokat támogattunk
» szigetelőanyagot, fűrészárut vásároltunk az épület
karbantartásához
» terítőkkel láttuk el az ebédlőt
» sportszereket, mezeket vásároltunk, feliratoztattuk
azokat
ÓCSAI KISBÍRÓ

Kivonat az Egressy Gábor Kulturális Szolgáltató
Nonprofit Kft. 2013. évi egyszerűsített éves
beszámolójából:
Bevételek:
Működési árbevétel:
Egyéb bevétel:
Önkormányzati finanszírozás:
Pénzügyi bevétel:

9.276 e Ft
2.811 e Ft
41.404 e Ft
2 e Ft

Költségek, ráfordítások:
Anyagköltség:
Igénybe vett szolgáltatás:
Egyéb szolgáltatás:
Bérköltség:
Személyi jellegű egyéb kifizetés:
Bérjárulék:
Értékcsökkenés:
Egyéb ráfordítás:
Mérleg szerinti eredmény:

10.409 e Ft
19.496 e Ft
781 e Ft
14.399 e Ft
3.749 e Ft
3.406 e Ft
1.601 e Ft
181 e Ft
-529 e Ft

» fűtőtesteket szereltünk be a tanáriba
» a LÜK képességfejlesztőhöz új feladatlapokat
» nyomtatópatront szereztünk be
2013. évben az Alapítvány bevételei és kiadásai:
A kapott támogatás:
960 e ft
Helyi önkormányzati támogatás:
30e ft
A pénzügyi műveletek bevételei:
2 e ft
Az 1%-ból befolyt összeg:
498 e ft
Az anyagjellegű ráfordítások összege:
521 e ft
(a vállalt célok elérése érdekében felmerült költségek)
Értékcsökkenési leírás:
34 e ft
Az alapítvány a vezető tisztségviselőinek és tagjainak nem
nyújtott semmilyen juttatást, bért vagy díjat.
Köszönjük a támogatásokat, és arra kérjük Önöket, hogy
ebben az évben is támogassák a SZJA 1%-val iskolánkat, ezen
keresztül tanulóinkat. Bízunk benne, hogy 2014-ben is figyelemmel kísérik munkánkat, és támogatnak bennünket.
Köszönjük!

Helyi hírek

aszfaltrajzverseny
m

forrás: Puncs Bazár

ájus utolsó napján az ócsai Puncs Bazár udvari és utcai
területén aszfaltrajzversenyt szerveztünk. Három korosztályos kategóriában lehetett nevezni: óvodás, valamint
általános iskolai alsó és felső tagozatos korcsoportban. 13 órára
érkeztek meg az ifjú aszfaltrajzolók, akik hamarosan kezükbe
is vették a krétákat és nekiláttak színesíteni az aszfaltot. Nagy
siker volt a gyermekek között a kavicsfestés is.
A rajz témája szabadon válaszható volt. Közben megérkezett vendégünk, Király L. Norbi, aki elégedett mosollyal
nyugtázta az ifjú titánok aszfaltbetyárkodását.

B

izonyára mindenki értesült róla a médiákon és a pletykákon keresztül, hogy városunkban az ékszerboltban
egy brutális elkövető az eladót megtámadta és az ékszerekkel elmenekült a helyszínről. Az elkövető az eladó hölgyet
elkábította és az alélt állapotát kihasználva, nyugodtan
összeszedte az értékeket és távozott. A városunkban működő térfigyelő rendszernek és Kálmán Attila r.ftőrm. úrnak
köszönhetően sikerült az elkövető beazonosítása. Kálmán
úr több napi felvételt kielemezett, mely során láthatóvá vált,
hogy az elkövető már egy korábbi időpontban is meg akarta
tenni a cselekményét, de ettől külső akadályok miatt állt el.
Valamint ebből a kielemzésből derült ki, hogy honnan érkezett és az, hogy merre távozott. A társa is így lett megállapítva és az, hogy az elkövetés után átöltözött. Ezen információk
alapján tudták a nyomozók beazonosítani és elfogni.
Ezen szép intézkedés mellett eltörpül, bár szerintem a város
nyugodt mindennapjaira tekintettel fontos intézkedés volt az
is, amikor sikerült a városunkban kerékpárlopásra szakosodott elkövetőket beazonosítani és elfogni. A bűncselekményeket elismerték és a gyors intézkedésnek köszönhetően a kerékpárok nagy része is a jogos tulajdonosokhoz visszakerült.
Egy egyszerűnek induló rendőri ellenőrzés során megállításra, majd igazoltatásra került egy hatósági jelzés nélkül
közlekedő személygépkocsi vezetője. Az ellenőrzés során
kiderült, hogy a járműnek nem csak rendszáma nincsen,
hanem annak alvázszámát is kivágták, a motorszámot pedig
azonosíthatatlanná tették. A jármű lefoglalásra, míg annak
üllői lakhelyű vezetője elfogásra és előállításra került. A
jármű szakértő bevonása mellett sikeresen beazonosításra
került, amiből megállapítást nyert, hogy azt kettő nappal az

Mikor elkészültek a színes művek, a három tagú zsűri
Norbival kiegészülve megkezdte a rajzok pontozását, értékelését. Véleményük szerint minden rajz ötletes volt és
nagyon jó témák kerültek az aszfaltra. Miközben ment a
pontok összesítése, a gyerekek ócsai csúcsot állítottak fel a
Trabanton(ban) lévő utasok számát tekintve.
Az eredményhirdetéskor minden gyermek kapott ajándékot a szép rajzokért, a kategóriánkénti első 3 helyezett pedig
külön jutalmazásban is részesült.
EREDMÉNYEK:
I. ovisok: 1. Tajti Dorina 2. Kiss Laura 3. Horváth Máté.
II. iskola alsó tagozat: 1. Korda Milán 2. Schwarzkopf Vivien
3. Korda Bence.
III. iskola felső tagozat: 1. Kiss Dániel 2. Pesti János 3. Szabó
Nikolett.
Köszönjük a zsűritagok – Szűcs Jánosné óvodavezető, Pappné
Hajdu Katalin OPKE elnök, Kormos Rebeka foglalkozásvezető – aktív segítségét, Király L. Norbinak és menedzserének
(Kohut Edit), hogy ott voltak velünk, valamint köszönjük az
ócsai polgárőröknek a helyszín biztosítását!

intézkedés előtt tulajdonították el Budapest, XIX. kerületből. A jármű vezetője ellen az eljárás megindult, aki a cselekményt elismerte, már a bíróság előtt felel tettéért, míg a
jármű tulajdonosa boldogan átvette a szeretett kocsiját.
Egy táska lopás esetében is eredményesen dolgoztunk,
ugyanis a sértett bejelentésétől számított kettő órán belül
Kálmán Attila r.ftőrm. úr az elkövetőket elfogta és előállításra kerültek a kapitányságra. Az eltulajdonított értékek sajnos
már csak részben kerültek elő, mert a pénz egy részét elköltötték, a többit elégették. Az eljárás folyamatban van ellenük.
Egy felhívással folytatnám írásom: Városunkban ugyan még
nem jelentek meg, de a környező településeken már járnak
olyan személyek, akik azzal keresik meg főleg az idős embereket, hogy vásároljanak szénmonoxidmérő berendezést, mert a
törvény kötelezően előírja. Ezért a készülékért a bolti ár háromszorosát kérik el, mert kihasználják azt, hogy aki ebben nem
jártas, nem tudja a pontos árakat. Tehát nem használhatatlan
terméket árulnak, csak magas áron kínálják. Az eszközre valóban szükség van, minden olyan házban ahol a fűtési rendszer
ezt megkívánja, de kérem ne a becsengető árusoktól vásároljanak ilyet, hanem a szakboltokban, ahol az eladó a megfelelő
készüléket tudja átadni, amire még garanciát is vállalnak. Ezek
a készülékek életet menthetnek, ha jól, megfelelően működnek.
Továbbra is várjuk bejelentésüket mindhárman, az újság
15. oldalán megjelentetett telefonszámainkon. Ne feledjék,
hogy a lakosság együttműködésére továbbra is szükségünk
van, mert csak így tudunk hatékonyan fellépni a bűnelkövetőkkel szemben.
Tisztelettel:

ÓCSAI KISBÍRÓ
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Egyházak hírei

egyházak júliusi programjai
Ócsai Református Egyházközség
2014. július havi gyülekezeti alkalmaink:

NAP

ÓRA

ALKALOM

3. Csütörtök

16

Központi bibliaóra – Református Lelkészi hivatal

4. Péntek

17

Összevont Ifjúsági Bibliaórai Közösség – Kisimaterem

5-től 20-ig

Cserkésztábor

Katolikus Egyházközség programja
Nyári miserend július és augusztus hónapokban:
Vasárnap: 9 óra
Hétfő: 18 óra
Szombat: 19 óra
I. Katolikus tábor gyerekeknek a plébánián július 14-19-ig. Reggel
7.30-tól 17 óráig különféle programokra várjuk szeretettel a gyerekeket.
Jelentkezni Havasiné Ági néninél lehet.
Júliusi istentiszteleti alkalmak az Ócsai Baptista Gyülekezetben:

NAP

6. Vasárnap

10

FőIstentisztelet – Templom

6. Vasárnap

15

Református Istentisztelet – Evangélikus Imaház

10. Csütörtök

16

Asszonykör – Kisimaterem

11. Péntek

17

Összevont Ifjúsági Bibliaórai Közösség - Kisimaterem

09. Szerda
13. Vasárnap

13. Vasárnap

10

FőIstentisztelet – Templom

17. Csütörtök

18

Központi Bibliaóra – Református Lelkészi hivatal

18. Péntek

17

Összevont Ifjúsági Bibliaórai Közösség - Kisimaterem

20. Vasárnap

10

FőIstentisztelet – Templom

20. Vasárnap

15

Református Istentisztelet – Evangélikus Imaház

24. Csütörtök

16

Asszonykör – Kisimaterem

25. Péntek

17

Összevont Ifjúsági Bibliaórai Közösség - Kisimaterem

27. Vasárnap

10

FőIstentisztelet – Templom

31. Csütörtök

18

Központi Bibliaóra – Református Lelkészi hivatal

Református Lelkészi hivatali rend
Nyári lelkipásztori ügyelet: kedd 15 órától - 18 óráig, csütörtökön: 14 órától - 17 óráig, pénteken: 9 órától - 11 óráig;
Nyári egyházpénztári ügyelet: 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.

ÓRA

ALKALOM

02. Szerda

19

bibliaóra

06. Vasárnap

9
10
17
19
9
10
17
19
9
10
17

imaóra
istentisztelet
istentisztelet
bibliaóra
imaóra
istentisztelet
istentisztelet
bibliaóra
imaóra
istentisztelet
istentisztelet

16. Szerda
20. Vasárnap

NAP

ÓRA

23. Szerda
27. Vasárnap

19
9
10
17

28. Hétfő–
augusztus 2.
Szombat

ALKALOM
bibliaóra
imaóra
istentisztelet
gyermektábor
megnyitó
istentisztelet
Minden nap:
8:00-15:00-ig.
Vízparti parti
gyermektábor
a Baptista
Imaházban

Alkalmainkra mindenkit szeretettel várunk. Bővebb információ:
www.ocsaibaptista.hu
A változtatás jogát fenntartjuk.
Óvodával kapcsolatos információ: www.hajnalcsillagovi.hu
VÍZPARTI PARTY
Az Ócsai Baptista Gyülekezet nyári gyermekhetet szervez
2014. július 28-tól augusztus 2-ig, minden nap 8-15 óráig.
Amit kínálunk: izgalmas csapatjátékok, éneklés, érdekes bibliai
történetek, kézműves foglalkozások, finom ebéd.
Részvételi díj: 2990 Ft
További részletek és jelentkezés: www.baptistatabor.hu
Akiknek nincs internet hozzáférésük,
jelentkezésüket leadhatják SMS-ben is!
Küldje SMS-ben „VÍZPARTI PARTY” a +36-20/529-3527 (nem emeltdíjas)
telefonszámra és munkatársunk felhívja.

forrás: Ócsai Református
Egyházközség

pedagógusok köszöntése
a

Református Műemlék Templom adott otthont az ócsai
pedagógusok köszöntésének június 1-én, Pedagógus nap
alkalmából. A 38. Ócsai Kulturális Napok keretén belül különleges koncertélményben lehetett részese annak a több száz tanítónak, tanárnak, óvodapedagódusnak és a komolyzene iránt
érdeklődőknek, akik a Baptista Központi Énekkar koncertjét
hallgatták meg. Mészáros Gábor fotóművész „Kőbe vésett idő”
című kiállítását Nt. Hantos Péter református lelkipásztor nyitotÓCSAI KISBÍRÓ

ta meg, majd a pedagógusokat köszöntötte Pánczél Károly
országgyűlési képviselő is. A templomi koncertet követően
fogadásra várták a résztvevőket a Kálvin-házba, ahol Bukodi
Károly polgármester méltatta a szakma helyi képviselőinek
munkáját. Nagy László soraival kívánunk ezúton mi is egészséget és a következő tanévre nagyon sok örömteli pillanatot:
„Vezesd őket, utat ne tévessz,
S magadhoz mindig hű maradj,
Mert élen állsz, és messze látszol,
Sose feledd, példa vagy.”

Egyházak hírei

püspÖk az óCsai szószékeN
2014. június 16-án a Délpesti Református Egyházmegye
városunkban tartotta aktuális Egyházmegyei Közgyűlését.
közel 120 megjelent lelkészi és gondnoki/presbiteri személy azért érkezett, hogy az Ócsai Református
Műemlék Templomban tartsák meg rendes évi egyházmegyei közgyűlésüket, amelyen a református egyházat és
gyülekezeteit egyaránt érintő kérdésekre és helyzetekre
adnak demokratikus válaszokat, és hoznak határozatokat. A
közgyűlés jelentőségét emelte, hogy Főtiszteletű Dr. Szabó
István, a Dunamelléki Református Egyházkerület Püspöke is
megjelent, Igehirdetésével pedig nemcsak hogy megnyitotta a közgyűlést, hanem Bibliai alapot és nyitányt is adott a
jelenlévőknek. Az igehirdetésében kiemelte, hogy a keresztyén ember egyik fontos ismertetőjegye a tanulás, a taníthatóság. Ez egybecsengett Bukodi Károly Polgármester úr
köszöntőjével. Hadd idézzem most Polgármester úr szavait:
„Ócsa Város nevében nagy szeretettel, és örömmel köszöntöm
Önöket közös örökségünkben az Ócsai Református Műemlék
Templomban. Ahogy a város zászlaján, úgy szívünkben is
szent ez a hely, településünk létének szimbóluma. Bizonyosan
nem véletlen, hogy pont most üdvözölhetem itt e közgyűlés
megtisztelő jelenlétét, amikor látható jele e világszínvonalú
fotóművészeti kiállítás a helyi református közösség, a város,
a helyi kulturális életet szervező Szabadidőközpont együttműködésének, melynek alapja az az értékrendszer, melyet
Önök is képviselnek a Délpesti Református Egyházmegyében.

forrás: Ócsai Református Egyházközség

a

Szívből
kívánom,
hogy
tanácskozásuk, határozataik
ezen a helyen itatódjanak át
Isten jelenlévő Szentlelkének
áldásával, és munkálkodjanak hatékonyan a Délpesti
régióban azon, hogy nemzetünk lelki felemelkedése
helyi közösségi értékekben
is bontakozzon ki, ahogy ez
történik nálunk is, hiszen a
helyi református közösség,
nagytiszteletű Hantos Péter
vezető lelkipásztor úrral az
élén meghatározóan, értékelvűen támogatja városunk
töretlen fejlődését minden
szinten. Mindezért pedig
egyedül Istené a dicsőség,
Soli Deo Gloria! Isten áldja kedves mindnyájukat! Köszönöm
megtisztelő figyelmüket! Áldás, békesség!”
A közgyűlés lebonyolítása után a résztvevők közös ebédre gyűltek össze az Egressy Gábor Szabadidőközpont színháztermében. Gyülekezetünk Presbitériumának, szolgáló
közösségének, ifjainak közös vendéglátó szolgálata nagy
elismerést vívott ki a közgyűlés résztvevőiben. Nt. Takaró
András esperes úr ezt így fogalmazta meg: „Igazán otthon
éreztük magunkat Ócsán.” Ez úton is tisztelettel, és szeretettel köszönjük meg Polgármester úr, és Alpolgármester úr
támogatását, és a méltó köszöntő beszédet, valamint Jarábik
Klára kulturális igazgatónőnek és a Szabadidőközpont kedves
munkatársainak a hely biztosítását, és tevőleges segítségüket. Ez az alkalom bizonyosan öregbítette Ócsa jó hírét, mivel
az ideérkezők megtapasztalhatták a helyiek őszinte hitből,
szeretetből fakadó összefogását, együtt munkálkodását.
Legyen ezért egyedül Istené a dicsőség!

ÓCSAI KISBÍRÓ

13

14

sport,rendezvények

labdarúgás
forrás: Spák József

Véget ért a bajnoki szezon, gratulálunk az ÓVSE csapatainak
az elért eredményekhez!

pest megyei u21 i o. Déli csoport
14. ForDulÓ után
hely

csapat

M

GY

D

V

LG

KG

GK

P

soltész gréta azerbajdzsánban

1. Taksony SE

14

12

2

0

40

11

29

38

2. Felsőpakony SK

14

11

1

2

45

19

26

34

m

3. Alsónémedi SE

14

7

2

5

48

22

26

23

4. Ócsa VSE

14

6

1

7

42

40

2

19

ájus 30. és június 1. között Azerbajdzsán fővárosában,
Bakuban rendezték meg az Ifjúsági Olimpia Európai
Kvalifikációs versenyét. Erre a komoly megmérettetésre
egyesületünk fiatal gátfutója is elutazhatott az ifjúsági válogatott tagjaként.
A versenyre való felkészülésre igen nagy erőket mozgósítottunk. A megelőző három hónapban heti öt edzéssel
készültünk, amely a dombra futásokkal, résztávos edzésekkel, komoly szökdelő és technikai gyakorlatokkal igen
nagy odafigyelést igényelt. Ebben a nehéz időszakban nagy
segítsége volt Grétinek edzőtársa, Barizs Bogi, aki mostanra szintén kiváló gátfutóvá fejlődött. Együtt vettek részt a
fontos hazai versenyeken Debrecenben, Tiszaújvárosban,
és több alkalommal Budapesten is. Együtt versenyeztek
Csehországban, Svitavy-ban is az Olimpiai Reménységek
Versenyén, ahol mindketten idei legjobbjukat futották, és
tovább gazdagították nemzetközi tapasztalataikat.
Bakuba több órás repülőút után (isztambuli átszállással)
érkezett a magyar küldöttség, ahol igazi olimpiai hangulat,
erre a versenyre épített olimpiai falu fogadta őket. A verseny
végig jól szervezetten, (meglepően) profi lebonyolítással
zajlott. Több szép magyar siker is született.
Gréti versenyszámában, a 100 méteres gátfutásban a verseny
első négy helyezettje kvalifikálta magát az augusztusi, Kínában
(!) megrendezésre kerülő Ifjúsági Olimpiai Játékokra. Az első
négybe kerülés most még túl nagy falatnak bizonyult, de az
elvégzett rengeteg munka, a nagy munkabírás, a pozitív hozzáállás mindenképpen dícsérendő, és további reményekre ad okot.
Kikapcsolódásként rövid kitérő következik rokon atlétikai
versenyszámokban, mint a távolugrás és a sprint számok, és
gőzerővel dolgozunk tovább. Jövőre Ifi VB!
Szép volt lányok! Hajrá Ócsa!

5. Ráckeve VAFC

14

6

1

7

25

27

-2

19

6. Bugyi SE

14

6

1

7

31

35

-4

19

7. Újlengyel DSE

14

3

2

9

28

47

-19

11

8. Ferencvárosi FC

14

0

0

14

10

68 -58

0

26. ForDulÓ után
hely

M

GY

D

V

LG

KG

GK

P

1. Taksony SE II.

csapat

26

19

5

2

102 26

76

62

2. Bugyi ASE

26

20

1

5

117 33

84

61

3. Fer-Al-Ko Kiskunlacháza

26

17

4

5

82

55

27

55

4. Inárcs VSE

26

16

4

6

55

34

21

52

5. Dunavarsányi TE

26

15

3

8

77

46

31

48

6. Ócsa VSE

26

13

7

6

78

53

25

46

7. Táborfalva KSE

26

13

4

9

88

47

41

43

8. Szigetszentmárton FC

26

10

6

10

73

80

-7

36

9. Érdi VSE II.

10.
11.
12.
13.
14.

Dabas-Gyón FC II.
Szigetcsép SE
Újhartyán ISE II.
Tatárszentgyörgy SE
Szigetbecse SE

Helyszín: Ócsai Tájház (Ócsa, Dr. Békési Panyik Andor u. 4-6.)
Időpont: 2014. július 28- augusztus 1.
Ajánlott korosztály: 6-10 éves gyerekek számára
Egy parasztház hétköznapjai. Várjuk 6-11 éves korú gyerekek jelentkezését,
akik szívesen megismerkednének egy parasztház mindennapi tevékenységeivel (kenyérsütés, mosás-vasalás, állattartás, szövés-fonás, hímzés
stb.). A foglalkozások 8-13 óráig tartanak. Előzetes jelentkezés szükséges.
Részvételi díj: 10.000.- Ft /5 nap. Étkezés önellátással.
Információ: Verbőczi Gyuláné, Erika, 06 30 494 3368

ÓCSAI KISBÍRÓ
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3

14

44

68

-24 30

9
5
4
3
2

3
5
3
5
1

14
16
19
18
23

68
50
41
35
40

97
72
135
88
116

-29
-22
-94
-53
-76

20
15
14
7

V

LG

KG

GK

P

30

18. ForDulÓ után
hely

KaláKa nyár az Ócsai Tájházban

26

26
26
26
26
26

csapat

M

GY

D

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 19

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

*-13 pont

15

anyakönyvi hírek

május – június

Haláleset (Ócsán történt halálesetek)

Varga János
Bai István
Lázár Ambrus
Valoczki Tamás
Sándor

Születési dátum
1955. március 2.
1960. augusztus 5.
1960. december 31.

Haláleset ideje
2014. május 14.
2014. május 21.
2014. június 3.

Újszülöttek (a védőnői szolgálat adatai alapján)
Gyermek neve
Fábián Ákos
Czibula Dorka
Dana
Garai Dóra

1966. február 10.

2014. június 10.

Házasságkötés
2014. június 14. Migács István – Puporka Beáta
Huszonötödik házassági évforduló
1989. június 17. Böttger Antal – Füstös Erzsébet

Szabó Viktória
Marianna
Rácz Virág
Nagy Benett
Fokk Máté

Ócsai Polgármesteri hivatal
./20(ê_o](>]f_ouVo*q*.*¡
E-mail: polghiv@ocsanet.
dq¡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.
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
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

Szülők neve
Jakab Viktória,
Fábián Ákos
Fanczal Ildikó,
Czibula Ernő
Kúti Krisztina,
Garai Miklós
Kurucz Viktória,
Szabó István
Rácz Nikoletta,
Rácz Nándor
Szabó Bettina,
Nagy Rajmund
Tolnai Krisztina,
Fokk István

¡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

Születési idő
2014. május 6.
2014. május 13.
2014. május 17.
2014. május 19.
2014. május 25.
2014. május 26.
2014. május 28.

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

ÓCSAI KISBÍRÓ
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NPMOBSBOOB!PDTBIV t 5FSWF[ÏT UÚSEFMÏT&MFLUSPQSFTT4UÞEJØ t &HZàUUNǻLÚEǮ1BSUOFSàOL%PSNÈOZ'PUP4UVEJP

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

