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Fogadóóra

Nagy munkálatok folytak a Falu Tamás Városi Könyvtár
falai között a nyári zárvatartás idején. Pontosan milyen
felújítás történt?
B.K.: Egy tavalyi vizsgálat során kiderült, hogy meglehetősen
elavult az intézmény elektromos hálózata, konkrétan teljes
cserére szorul. A szokásos nyári zárásra időzítettük a felújítást,
hiszen nem kis feladat volt az épületet úgy átpakolni, a könyveket átcsoportosítani, elhelyezni, hogy semmiben ne essen kár.
Új vezetékek, kapcsolók, aljzatok lettek felszerelve és természetesen a falak újrafestése is elengedhetetlen volt a kőműves
munkákat követően. Augusztus közepétől ismét kinyitja kapuit az épület, szép környezetben fogadva a látogatókat.
Sajnos nem egy tűzeset történt július hónapban Ócsán,
illetve környékén. Van-e esély arra, hogy a tűzoltóság
hamarabb kiérjen a helyi tüzekhez, enyhítve, csökkentve
ezzel a tűz okozta károkat?
B.K.: Sajnos a nyári hónapokban a tavalyi évben is előfordult, hogy gondatlanságból kigyulladt a száraz aljnövényzet
az Ócsa melleti erdőkben. Szerencsére idén egyelőre ilyen
tűzeset nem történt, azonban családi házak nem egy alkalommal kaptak lángra a városban. A dabasi, budapesti tűzoltóknak átlagosan 20 perc feletti idő kell, hogy ideérjenek.
Éppen ezért indult útjára egy kezdeményezés az egyik internetes közösségi portálon a városlakók részéről, ahol civilek
felvetették egy önkéntes tűzoltóság megalakításának ötletét.
A kezdeményezést maximálisan támogatom, és igyekszem
minden segítséget megadni, információt, dokumetumokat
beszerezni a megalakulás feltételeiről, infrastrukturális
követelményeiről. Úgy tudom, Vad Tibor tűzoltó hadnagy
eljuttatta a szükséges jogszabályokat, utasításokat a szervezők számára. Mind a rendőrség, mind a polgárőrök részt
vesznek a toborzásban, jelenleg a felmérés folyik, kik,
hányan vállalnák a képzést, állnának önkéntes tűzoltónak.
A jelentkezéseket Boros Tibor (tel.: 30-99-44-925), az Ócsa
Városi Polgárőrség elnöke fogadja. Bízom benne, hogy össze-

Közeleg a város „születésnapja” alkalmából megrendezésre kerülő Városi
Vigasságok. Milyen újdonságok várhatók idén?
B.K.: Szeptember
13-án
lesznek az idei programok,
immár kilencedik alkalommal rendezzük meg
ezt a napot, azzal a céllal,
hogy minden városlakó részesülhessen egy nap önfeledt
kikapcsolódásban. Az idei Városi Vigasságok programajánlata felülmúl minden eddigit, hiszen nemcsak helyi tehetségek
mutatkoznak be produkcióikkal, hanem mind a gyerekeknek,
mind a felnőttek szórakoztatására olyan fellépőket sikerül
elhoznunk Ócsára, akik országszerte nagy népszerűségnek
örvendenek. Az aprónépnek lesz Alma együttes, a humorkedvelőknek a friss Karinthy-gyűrű díjas Szomszédnéni
Produkciós Iroda, főműsorként este pedig tűzijáték és Neoton
koncert (részletes program a 15. oldalon – a szerk.).

forrás: M.A.

Mikortól üdvözlik ismét táblák az Ócsára érkezőket?
B.K.: Jó ideje el kellett távolítani a város szélén lévő korábbi köszöntő táblákat állaguk megromlása miatt. Nemcsak
turisztikai okokból fontos, hanem a városképet is összességében szebbé teszik azok az üdvözlőtáblák, amelyeket
a város négy forgalmasabb bevezető útjára helyezünk ki
hamarosan. Ezzel egyidejűleg – szintén hiánypótlásként
– egyes csomópontokba információs és térképes táblákat
teszünk, melyek segítik majd az Ócsára érkező turisták tájékozódását. Az egységes stílusú és típusú táblák reményeim
szerint elnyerik majd a városlakók tetszését.

jön a megfelelő létszám
és megalakulhat a közeljövőben a helyi önkéntes
tűzoltóság.

Polgármester úr, köszönöm az interjút!
KEDVES OLVASÓINK!
Várjuk leveleiket a Kisbíró szerkesztőségébe (elérhetőségeink a 13. oldalon találhatók)! Kérjük, leveleikre minden esetben írják rá nevüket, címüket, nagyon
köszönjük!

Új kenyér ünnepe
Program az Ócsai Tájházban augusztus
19-én kedden 10:00–17:00 óra között.
„A szegény ember aranya” c. kiállítás
megnyitója 11 órakor Tüskés Tünde tanár
és szalmafonó népi iparművész gyűjtött és maga által készített munkáiból. A
megnyitó után szalmafonási bemutató,
kézműves foglalkozás, valamint kenyérsütés és kenyérlángos kóstoló várja a látogatókat.
Helyszín: Ócsai Tájház
Részvételi díj: teljes árú 1200 Ft,
kedvezményes 800 Ft, ócsai lakosok
500 Ft, csoportos 950 Ft.
Információ: Verbőczi Gyuláné Erika,
06 30 494 3368 (nyitva tartási időben)
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Bár augusztust írunk, az önkormányzat háza táján még
sincs „uborkaszezon” - a nyár során elvégzett feladatok
egy részéről, a helyi önkéntes tűzoltóság megalakulásának ötletéről és a közelgő városi napról is kérdeztük
Bukodi Károly polgármestert:
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2014. év szeptember 4–22. között, hétköznapokon tüdőszűrés lesz az Egressy Gábor
Szabadidőközpont kamaratermében.
Időpontok
Hétfő, szerda: 11 óra 40 perctől 17 óra 20 percig.
Kedd, csütörtök, péntek: 7 óra 40 perctől 13 óra
20 percig.

Ezek a következők:
a) hajléktalanok; hajléktalanokkal foglalkozó
dolgozók;
c) utcai szociális munkát végzők; népkonyha
foglalkoztatottai;
e) a közérdekű önkéntes tevékenységet folytatók;
f) büntetés-végrehajtási intézetek; rendőrségi
fogdák; közösségi szállások dolgozói;
g) bizonyos egészségügyi dolgozók;

Tájékoztató a tüdőszűrők rendjéről
2014. január elsejétől az alábbiak szerint
módosult a tüdőszűrések rendje, finanszírozása,
mellyel kapcsolatban a lakosság részére az alábbi
tájékoztatást adom:
1. A 18/1998. (VI.3.) NM rendelet a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében
szükséges járványügyi intézkedésekről című
rendelet 2014. január 1-től – a javuló Tbc előfordulási gyakoriság okán, országosan – már nem
a lakosságra, hanem bizonyos rizikó csoportokra
vonatkozik a kötelező, ingyenes szűrés.

18 év fölött, az adott foglalatosságot betöltött
személyeknek tehát jár az ingyenes szűrővizsgálat, beutaló nélkül.
2. A 33/1998. (VI.24.) NM rendelet a munkaköri,
szakmai illetve személyi higiénés alkalmasság
orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről című
rendelet szerint a mellkasröntgen vizsgálatot erre
a célra igénylő lakosoknak 1.700 Ft térítési díjat kell
fizetniük, a szűrés helyszínén kapott, a törökbálinti
kórház számára szóló csekk befizetésével. A vizsgálat eredményéről három héten belül szakorvosi
leletet adunk.

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.
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
20/391-5645
2014. augusztus 12-13.: Sallay Mária
30/308-1652
2014. augusztus 14-15.: Prohászka Rita
70/246-8514
Megértésüket köszönöm!
Ócsa, 2014. június 12.
Tisztelettel:

3. Az 51/1997. (XII.18.) NM rendelet a kötelező
egészségbiztosítás keretében igénybe vehető
betegségek megelőzését és korai felismerését
szolgáló egészségügyi szolgáltatásokról és a szűrővizsgálatok igazolásáról című rendelt értelmében,
életkorhoz kötötten, minden 40 év feletti személynek joga van évente egyszer tüdőszűrő vizsgálaton
részt venni, beutaló nélkül, költségmentesen.
Ehhez TAJ-kártyával kell rendelkeznie.
A kötelező tüdőszűrés tehát ma már csak
kockázatnak kitett munkakörökben dolgozókra
vonatkozik. Azonban az egészségével foglalkozó
valamennyi felnőtt lakosoknak ajánlott részt
venni szűrővizsgálaton a betegségek megelőzése,
illetve korai stádiumban való felismerése érdekében, hiszen a leggyakoribb tüdőbetegségek, mint
COPD, asztma, tüdőrák és tuberkulózis csak korai
felismeréssel gyógyíthatók igazán jó eredménynyel. Ráadásul 40 év felett ezek a szűrővizsgálatok még ingyenesek is!

AZ IDEJÉBEN FELISMERT MELLDAGANAT GYÓGYÍTHATÓ!
A korai felismerés eszköze a mammográfiás szűrővizsgálat.
Az Ócsán lakó 45–65 éves nők, akik utolsó mammográfiás vizsgálata óta
eltelt 2 év, meghívólevelet kapnak, amin szerepel, hogy mikor várják őket
a Flór Ferenc Kórházban (2143 Kistarcsa, Semmelweis tér 1., tel.: 06 (28)
507-126) vizsgálatra.

Kivonat az ócsa Város Sportegyesület 2013. évi
A közhasznú szervezet címe: 2364. Ócsa, Bajcsy Zs. u. 2.
A tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenység bemutatása: Sporttevékenység szervezése és biztosítása.
Közhasznú tevékenység főbb eredményei: Folyamatosan
növekvő létszám, utánpótlás bázis (U7, U9, U11, U13 korosztályok) működtetése, női csapat bajnoki indítása, infrastruktúra további fejlesztése.
Kapott támogatások összege: 13.562 eFt
Támogatás tárgyévi felhasználásának bemutatása:
A társasági adó bevételekből felújítottuk az öltözőt. Vásároltunk egy konténert a játékvezetői öltöző kialakításához.
Ezen kívül cserepadokat, a lelátóra székeket, laptopot, eredményjelző-táblát, utánpótlás-csapatunknak felszerelést vettünk. Ebből a támogatásból csapataink utazási költségének
egy részét is finanszíroztuk. Az önkormányzat működési
támogatás egy részét megbízási díjak, rezsi számlák kifizetésére fordítottuk. Ebből a pénzből biztosítottuk a tao-s pályázat önrészét is. Nevezési, utazási díjak, versenyszervezési és
díjazási költségek is szerepeltek kiadásaink között.
Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok
bemutatása: Az egyesület 2013. évi működése a befolyó

Vegyen részt Ön is a mammográfiás szűrővizsgálaton!
A szűrővizsgálat ingyenes.
Információ:
Budapest Főváros Kormányhivatala
Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve
tel.: 06 (1) 465-3823

A LEHETŐSÉG ADOTT! ÉLJEN VELE!

Kivonat az Ócsa Város Sportegyesület 2013. évi egyszerűsített éves beszámolójából:
Bevételek:
Értékesítés nettó árbevétele:
82 e Ft
Egyéb bevétel:
19.347 e Ft
Összes bevétel:
19.431 e Ft
Költségek, ráfordítások:
Anyagjellegű ráfordítás:
Személyi jellegű ráfordítás:
Értékcsökkenési leírás:
Egyéb ráfordítások:
Összes ráfordítás:

6.758 e Ft
15 e Ft
6.329 e Ft
100 e Ft
13.202 e Ft

Tárgyévi eredmény:

6.229 e Ft

Működési árbevétel:
Egyéb bevétel:
Bevételek összesen:

122.466
112.770
235.236

Anyagköltség:
113.099
Igénybevett szolgáltatás 14.652
Egyéb szolgáltatás:
6.977
Bérköltség:
73.790
Személyi jellegű kifizetések: 4.118

Bérjárulékok:

14.133

Értékcsökkenési leírás:
Egyéb ráfordítás:
Fizetendő kamatok:
Költségek összesen:

7.463
419
2.735
237.386

Mérleg szerinti eredmény: -2.150

Szüreti
Felvonulás és Bál
A felvonulás szeptember 20-án
12.00 órakor indul az Egressy Gábor
Szabadidőközpont elől.

ÓCSAI KISBÍRÓ

támogatások és tagdíjak révén egész évben biztosított volt,
valamint lehetőség nyílt az infrastruktúra további fejlesztésére. Ebben az évben is megrendeztük a hagyományos terematlétikai versenyünket. Atlétikai szakosztályunk ismét
delegálhatott egy versenyzőt a Budapest Válogatottba, valamint részt vehetett a Csehországban megrendezett Olimpia
Reménységek Versenyén. A sportpálya felújítása után Bozsiktorna rendezői lehettünk. U19-es csapatunk megnyerte a
2012-13-as bajnokságot. Ócsán először indult bajnokságban
női csapat.

A Városi Vigassághoz kapcsolódva a MAVIR ócsai alállomása
megnyitja kapuit, hogy az érdeklődők – kicsik és nagyok – bepillantást
nyerhessenek hazánk villamosenergia-ellátását biztosító hálózat
és alállomás működésébe.
Helyszín: MAVIR ZRt. ócsai alállomása, Ócsa külterület,
Bajcsy-Zsilinszky u. folytatása
Látogatási időpontok: 2014. szeptember 6. 10:00 óra és 14:00 óra.
További információ, csoportok előzetes bejelentkezése az info@mavir.hu
e-mail címen vagy a 06-1/304-1780-as telefonszámon.

Állomások:
» Bajcsy Zs. u-Széchenyi sarok
(Sarokház Pizzéria)
» Székes u. – Vadvirág u. sarok (régi
Piactér bejárat)
» Vasútállomás
» Templom-tér
Fellépnek: Ócsai Énekkar, Rosmarein
tánccsoport Vecsés, Fiesta Kulturális

és Sport Egyesület, Küstörgők
Kísér: Jerzsele Familia
Szüreti Bál 19.30-tól az Egressy Gábor
Szabadidőközontban, jegyek kizárólag
elővételben a szabadidőközpontban
vásárolhatók.
Meglepetés fellépő énekes!

ÓCSAI KISBÍRÓ
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Tavaly augusztus 20-án nyitotta meg kapuit Ócsa első
bölcsődéje. Az elmúlt egy év tapasztalairól nyilatkozott
lapunknak Czinkéné Sziletka Mariann szakmai vezető:
Sz.M.: Az elmúlt egy év mindnyájunk életében jelentős változásokat hozott. Miután ünnepélyes keretek között átadták a
Manóvár Bölcsődét, nekünk kellett lefektetnünk intézményünk szabályrendszerét, amely nélkülözhetetlen a mindennapi működéshez és együttműködéshez. Munkánkat Szakmai
programunk alapján végezzük, amely a kisgyermekek testi-,
szellemi és pszichés igényeihez igazodik. Ez tulajdonképpen
egy vezérfonal a gondozás - nevelés hatékony megvalósítása
érdekében. Tartalommal a kisgyermeknevelők személyisége,
habitusa, és kreativitása tölti meg. Ezért ugyanazon szakmai
program mellett a két csoport többféleképpen kivitelezte a
mindennapi teendőket. Emellett ki kell emelnem azt, hogy
szerves egységként működünk a két tagóvodával, igazodunk
az óvodák szokásaihoz, és irányelveiket a bölcsődés korosztály
sajátosságaihoz mérten igyekszünk átvenni.
Milyen programokon vehettek részt az elmúlt évben a
gyerekek?
Sz.M.: Az óvodákkal közös programjaink voltak, pl. az őszi
Egészségnap, amelyen a bölcsőde is képviseltette magát. A
gyerekekkel közösen lesétáltuk az „óvoda-kört”, és az alkalomhoz igazodva kreatív tevékenységet is biztosítottunk számukra
a mozgásos játékokon kívül. A Gyereknapot szintén közösen
szerveztük az óvodával. Ezek a rendezvények, a szülőcsoportos
beszélgetések, és a mindennapi rendszeres kapcsolat is hozzásegített bennünket ahhoz, hogy harmonikus és bizalmon alapuló
kapcsolat alakuljon ki a szülők és a kisgyermeknevelők között.
Milyen újdonságok szerepeltek az előző nevelési év
eseményei között?
Sz.M.: Az Adventi időszakban a szülők bevonásával közös
Adventi-délelőttöt tartottunk, amikor együtt sütöttünk

Egressy kuckó
H

iánypótló Internetes csoportot hoztak létre a facebook
közösségi portálon az Egressy Gábor Szabadidőközpont
és a Dal-Mese-Műhely szervezői. A kezdeményezés célja,
hogy rendszeresen tudják tájékoztatni az ócsai családokat
azokról a programokról, amelyeket 1-10 éves korú gyerekeknek, szüleiknek szólnak. A csoporthoz bárki csatlakozhat,
illetve várják a gyermek és ifjúsági programokkal kapcsolatos ajánlásokat is. Az elsődleges cél, hogy minél szélesebb
körhöz eljussanak az információk azokról az eseményekről,
amelyek településünk kulturális és szabadidős életét színesítik.
Állandó augusztusi programként a Mesés játszóudvar
várja csütörtökönként 16.00-19.00 óra között nagy szeretetÓCSAI KISBÍRÓ
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mézeskalácsot. Az itt készült süteményeket megkóstolhatták, és csomagoltunk is belőle minden jelenlévőnek! Ez a
feladat különös együttműködést igényelt a kollégák részéről. Emellett a Napsugár tagóvoda óvónői is meglátogattak
minket a Mikulásnapi, illetve az óvodai karácsonyi ünnepség idején egy kedves bábelőadással.
Az „Óvoda-nyitogató” szintén egy új kezdeményezés…
Sz.M.: Valóban, fontos kiemelnünk ezt délelőttöt a programok sorából, hiszen az „Óvoda-nyitogató” alkalmával a
szülők gyermekikkel felkereshették mindkét óvodát, betekinthettek bármelyik csoportba, és bekapcsolódhattak az
adott tevékenységbe. A délelőtt további részében pedig a
megbízott óvónők látogattak át a bölcsődénkbe, hogy a
szülők kérdéseire válaszoljanak, ami nagyon pozitív megítélésben részesült a szülők részéről! Remek alkalom volt az
esetleges kételyek eloszlatására, és az óvodai élettel kapcsolatos félelmek enyhítésére.
Hányan „ballagtak el” az oviba, és hány új kisgyerek érkezik szeptembertől?
Sz.M.: Az előző évben is magas volt a bölcsődébe jelentkezők száma, és sajnos, vagy szerencsére idén is többen jelentkeztek, mint ahány férőhelyünk felszabadul az óvodába
távozók által. Bölcsődénk 24 férőhelyes, szeptember elsejével 12 gyermek kezdi meg az óvodai életet, és folyamatosan
mennek óvodába a novemberben, decemberben és januárban 3. életévüket betöltők. Ez nem akadályozza a bölcsődei
beszoktatást, mivel az is lépcsőzetesen zajlik. Így tulajdonképpen „kicserélődnek” a bölcsődébe járó gyerekek. Viszont
vannak gyermekek, akik maradnak a 2014/2015-ös nevelési
évre is, életkorukból adódóan. Összegezve az elmúlt évet, sok
élményben és néha nehézségben is volt részünk - utóbbiakért kárpótol a gyermekek őszinte és hálás mosolya, valamint a velük elért sok-sok pozitív változás az önállósodás, a
beszédfejlődés, a szokások kialakítása terén!

tel az ócsai gyerekeket az Ady Endre u. 3. szám alatt (a műemlék templommal és a lelkészi hivatallal szemben). 17.00-17.20
között mese és történet mesélés, a nagyobbakkal a mese
után interaktív beszélgetés lesz a hallottakról. Díj: becsület
kassza rendszerben gyerekenként 100 Ft.
Szeptember 4-től harmadik évét kezdi meg a Dal-MeseMűhely Klub.
Szeretettel várják az 1-5 éves korú gyerekeket kézügyességet (manuális képességeket) fejlesztő, közösségi beilleszkedést segítő foglalkozásokra.
Időpont: csütörtök 10.00-11.00,
Díj: 1.000 Ft/hónap/gyermek.
A programokról részletes ismertetőt a Facebook/EGRESSY
KUCKÓ csoportban olvashatnak az érdeklődők. További
információ: Kormos Rebeka, + 36 20 211 7451.

PaláSti táBorozóK
Margita-ilonán
„Mindazon javak közül,
amelyekben a bölcsesség részesít bennünket,
a barátság a legértékesebb.”
(Epikurosz)
vente egyszer látogatjuk meg testvérvárosunkat, Palástot
iskolánk tanulóival a nyári táborozás alkalmával. Idén
összesen tizenkilencen vettünk részt, 17 gyerek és két felnőtt.
Nem a szokásos palásti táborban fogadtak bennünket kedves
barátaink. Rezidenciánk nem az Ivánka Kastély volt, hanem
Magdika, aranyos táborvezetőnk a Margita-Ilona-i sport és
kempingtáborban szervezte az idei találkozónkat, ahol egy
héten át jobbnál jobb programok követték egymást. A nyári
turistaidény alatt a Margita-Ilona termálfürdő üdülőterülete
négy 25 oC vízhőmérsékletű medencében kínálja szolgáltatásait. Gyermekeink szabadidejének kellemessé tételéről a sport
és szórakoztató attrakciók komplexuma gondoskodott.
Természetesen a pihenésé, a kikapcsolódásé, a strandolásé
és a barátkozásé volt a főszerep. Sokat labdáztunk, tollasoztunk, pingpongoztunk, hintáztunk, sakkoztunk, lengőtekéztünk, trambulinoztunk, kosaraztunk, röplabdáztunk és
kézműveskedtünk ezen a héten. Mindenki nagyon jól érezte magát július 7-e és 12-e között. Vendéglátóink mindent
megtettek, hogy feledhetetlen hetet töltsünk a táborban! Az
időjárás kedvező volt, mert amikor már „elegünk volt” a strandolásból, napfürdőzésből, mert ,,leégtünk”, akkor beborult
egy rövid időre, de másnap már verőfényes napsütésre ébred-

Ócsai táborozók
a Margita-Ilona-i
sport- és
kempingtáborban

forrás: Diós Boglárka
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tünk. Gasztronómiai élményekben is volt részünk, hiszen
nem egy szlovák specialitással ismerkedtünk meg nagyobb
vagy kisebb ízharmóniát tapasztalva.
Kedves segítőmmel, kolléganőmmel, Tankó Mártival vigyáztuk tanulóink minden lépését éjjel-nappal. Faházakban
laktunk, és kiélvezhettük a környezettudatos életmód teendőinek beépítését a mindennapjainkba, hiszen a környezetünkért való felelősségvállalás nem csak hasznos és divatos dolog,
de szerencsére igaz rá az is, hogy bármilyen kicsi tevékenységgel elkezdhetjük. Mi zsetonokat használtunk a zuhanyzásra, így nem pazaroltuk a vizet. Ehhez annyira hozzászoktak
a gyerekeink, hogy elhatározták, a látottakat, tapasztaltakat
itthon is be fogják vezetni, egyelőre zseton nélkül...
Feledhetetlen élmény marad mindannyiunk számára a
Margita-Ilonán eltöltött idő!
Szívből köszönjük a vendéglátást és a sok szép élményt,
no meg az új barátokat. Valóban jól telt a hetünk, és tényleg
mindenki példásan viselkedett! Aranyos, jól nevelt gyerekekkel még az egy hetes együttlét is egy pillanatnak tűnik.
Gyorsan elszállt az idő, és élményekben gazdagon, sok barátot szerezve tértünk haza! Szép emlékként fogják feleleveníteni tanulóink a Margita- Ilonán eltöltött napokat! Táborozó
gyerekeink jobban megtanulták a közösségben élők egymásra figyelését, az összetartozás örömét és szépségét, a segítségnyújtás alapvető létét, valamint a környezettudatos
magatartás mindennapos elfogadását és gyakorlását.
Köszönjük a lehetőséget mindazoknak, akik ezt megteremtették: Helység Anikó és Bukodi Károly Polgármesterek, Kovácsné
Kovácsi Beáta Igazgató Asszony valamint végül, de nem utolsó
sorban Magdika, a tábor mindenese. Köszönjük szépen a táborozás lehetőségét a résztvevő gyerekek nevében is!
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Egyedülálló kiállításnak ad otthont az Ócsai Református
Műemlék Templom, ahol szeptember végéig látható
Mészáros Gábor fotóművész „Kőbe vésett idő” című tárlata.
A különleges kulturális csemegét maga az alkotó, illetve
Nt. Hantos Péter lelkipásztor ajánlja olvasóink figyelmébe:

lélhettünk. Érdemes egyesével, az időt rászánva végignézni a
fotókat, hiszen új aspektusból lehet rácsodálkozni az épület
részleteinek gazdagságára. Minden szimbólumnak, mely
a fotópapíron megjelenik, fontos jelentése van, s általuk is
fokozódik az a hatalmas erő, spirituális jelenlét, ami a 800
éves templom falai között körbevesz minket.
A fotók megkomponálása vagy a papírra történő megjelenítés az izgalmasabb feladat?
M.G.: Számomra mindkettő ugyanolyan kihívással, ugyananynyi izgalommal jár. A Kőbe vésett idő anyaga azért is különleges, mert nagyon jó minőségű, strukturált felületű papírra lett
nyomtatva, így kicsit érdes a felület, három dimenziós a hatás.
Ócsa után hová utazik a kiállítás?
M.G.: 2015. áprilisában egy párizsi galériába kaptam meghívást.
H.P.: Bízunk benne, és dolgozunk rajta hogy nemcsak oda,
hanem a magyar és a francia premontrei központba, ill.
Németországba, Berlinbe is sikerül megszerveznünk egy-egy
tárlatot. Ehhez személyes kapcsolataimat is fel kívánom használni. Mindezeken kívül Magyarországon a Református Egyház
kiemelkedő épületébe is szeretnénk eljuttatni a Dunamelléki
Református Egyház központjába Budapesten, és számos más
érdeklődés is mutatkozik. Fontosnak tartom elmondani azt is,
hogy a fotókiállításnak keretet adó Egressy Galéria aktivitása
az elmúlt években új színt hozott a város életébe, és lehetőséget nyújt a helyi intézmények, az iskolák tanulói számára,
hogy változatos, egyedülálló kulturális értékekkel ismerkedhessenek meg. Gábor kiállítása Ócsa hírnevét viszi tovább a
világban, bármerre is jár majd, ezért köszönet illeti az alkotót!
M.G.: Szintén szeretném hálámat kifejezni a református
közösségnek, akik ilyen nyitottsággal befogadták a fotókat
és segítették a munkát, illetve Jarábik Klárának, az Egressy
Gábor Szabadidőközpont igazgatójának, a Galéria főszervezőjének, aki szintén végig támogatásáról biztosított.
Sok sikert kívánok a jövő évi tervekhez, olvasóinkat pedig
bátorítanám arra, ha eddig nem tették meg, szakítsanak
időt és látogassanak el a Református Műemlék Templomba
szeptember végéig, hisz csodálatos, katartikus élményt
nyújt a Mészáros Gábor fotósorozata!

2014. július 28. - augusztus 3.
Idén is nagy várakozás előzte meg az ócsai képzőművészeti tábort a résztvevők részéről, annál is inkább, hiszen
ezúttal az egy hétig tartó fantasztikus alkotóközegbe két
külföldi művész is érkezett. Katona-Zsombori Máriát, a
tábor vezetőjét kérdeztük a tábor második napján:
Miben más a 2014-es tábor az előzőekhez képest?
KZsM.: Tavaly nagyon családias közegben dolgoztunk,
egyetlen határontúli magyar művész érkezett hozzánk,
tehát kizárólag magyarul folyt az eszmecsere, a „tábori lét”.
Idén viszont egy francia szobrászművész, Olivier Bonnin,
illetve két kísérője, Daniel de Pailla és Thibaut Sauviat,
továbbá Julián Montoni Martinez chilei fotós is csatlakozott
hozzánk, tehát igazán nemzetközi a hangulat! Már első nap
nagyon jól összejött a csapat, hiszen közös nyelvünkön, a
művészet nyelvén remekül megértjük egymást.
Ebben az évben milyen művészeti ágak képviseltetik
magukat?
KZsM.: Kilencen gyűltünk össze ezúttal, öten festünk,
vannak fotósok és Olivier Franciaországból. Ő a szabadidőközpont előtt készül hatalmas tömbökből kéz formájú szobrot kifaragni, ami díszíti majd a kertet és ülőalkalmatosságként is szolgál majd. A fotósok persze járják a természetet, a
pincesort és az Ócsa körüli, gyönyörű tájat. Mi pedig bent
festünk, kint pedig rajzolunk. Minden szempontból színes
a csapat, a végeredményt jövő év januárjában, a Magyar
Kultúra Napja alkalmából megszervezett kiállításon láthatja
majd a nagyérdemű.
Betekinthetnek-e az alkotás folyamatába a kíváncsi szemek?
KZsM.: Igen, hagyomány már az ócsai táborban, hogy nyílt
napot rendezünk, amit mindig nagy siker kísér. Ilyenkor
bárki bejöhet hozzánk a szabadidőközpontba és bepillanthat a műhelymunkába, kérdéseket tehet fel, megnézhetik
hogyan készül egy-egy mű. Azt gondolom, ebben az évben
minden résztvevő különösen törekedett arra, hogy sikerüljön hitelesen bemutatnia saját gondolatait a táborban készí-

forrás: Mészáros Gábor, Varjú Viktória, Julián Montoni

Hogyan fogadta az ócsai közönség a különleges fotókat?
H.P.: Lassan két hónapja látható a „templom a templomban” fotósorozat, így elmondhatom, hogy mind a gyülekezet, mind pedig a hozzánk látogató turisták nagy örömmel
nézik végig a tárlatot. A kiállítás anyaga olyan részleteket hoz
közel, amelyeket eddig szabad szemmel csak távolról szem-

Xi. ócSai neMzetKözi
forrás: Mészáros Gábor

Hogyan keletkezett a kiállítás anyaga, honnan jött a
„templom a templomban”- megjelenítés ötlete?
M.G.: Tavaly nyáron a képzőművészeti tábor résztvevőjeként nagy gondban voltam, mert tikkasztó kánikula fogadott
minket Ócsán, így tulajdonképpen bemenekültem a református bazilika hűs falai közé. Azonnal magával ragadott a templom hangulata, folyton újabb és újabb témákra leltem, így
egy éven keresztül semmi mást nem fotóztam. Az alapvető
koncepcióm az, hogy a templom tulajdonképpen egy helység,
nem egy szakrális hely. Nincs varázs, nincs egy felettes erő
koncentrált jelenléte. Sokkal inkább az emberek miatt, akik
ellátogatnak a falak közé, lesz jelen Isten. Éppen ezt szimbolizálva a fotókon a fény, ugyanúgy mint az emberek, kintről
érkezik, ezért nem használtam belső fényforrásokat. A kő, a
templom falainak alapanyaga pedig örök, ezért fotóztam a
kőből készült részleteket, s innen ered a kiállítás címe is.
H.P.: Ez a szemlélet azonos azzal a Szentírási tanítással mely
szerint az a szent hely, amely tökéletesen az Istennek odaadott, tehát ahol az emberek imádkoznak, Isten IGÉje hirdettetik, a sákramentumok szolgáltatnak ki, legyen az egy egyszerű
szoba vagy akár egy 13. századbeli bazilika. Ettől függetlenül
a lélekben nyitott ember számára mégis érzékelhető e hely
spiritualitása, hiszen az évszázados imádság hatalmas ereje
hatja át e falakat, mely által Isten Szentlelke munkálkodott, és
munkálkodik ma is minden Istentiszteleten.

tett festményekkel, fotókkal. A közös célunk az volt, hogy
megtaláljuk Ócsa „arcát”, azt a hangulatot, képi formát, pillanatot, amit ez a város nyújt nekünk.
A tábor idei résztvevői:
Katona-Zsombori Mária
Simon Tímea
Győrffy Sándor
Revák István
Olivier Bonnin

Julián Montoni Martinez
Varjú Viktória
Fekete Balázs
Mészáros Gábor
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laBdarúgáS
Eseménydúsan teltek az elmúlt hónapok az ÓVSE labdarúgó szakosztályának háza táján. A bajnokság vége, lengyelországi torna, edzőváltás – csak egy pár az elmúlt idők
történéseből, melyekről bővebben Kövér István szakmai
vezetőt kérdeztük:
Hogyan értékeli az előző szezont, hozták-e a várt eredményeket a csapatok?
K.I.: Tisztelettel üdvözlök minden kedves olvasót! Igen jók
az előzetes információk az egyesületről, valóban sok minden
történt az utóbbi időben nálunk. Nos, az előző szezonról pár
szóban: el kell ismernünk a várakozásokhoz képest talán
egy hajszállal, de sajnos rosszabbul teljesítettünk, felnőtt
csapatunk bár az eddigi évekhez képest messze a legtöbb
pontot szerezve, de sajnos csak hatodik lett és tőlük már
évek óta várunk egy dobogós helyezést, így egy kicsit csalódottak voltunk. Az ifjúsági csapatunk (U21) egy nagyon jó
őszi kezdés után egy nagyon rossz tavaszi idényt produkálva negyedik helyen végzett, de tőlük is egyértelműen
dobogót vártunk, így ha csak a harmadik helyben gondolkozunk, akkor is egy helyezéssel lemaradtak a várttól. Nem
rossz eredmények ezek, de olyan tehetséges játékosokból
álló nagyszerű csapatokról van szó, hogy egyszerűen nem
lehet már más az elvárás, mint a dobogó valamelyik foka,
akár a jövőre nézve is! Nagyon szép eredménynek könyvelhetjük el viszont a lányok negyedik helyét, hisz egy fiatal,
alakuló csapatról van szó és nagyon nehéz mezőnyben
érték el ezt a helyezést. Gratulálunk nekik és edzőjüknek id.
Hajdu Gusztávnak még egyszer! Az U7, 9, 11, 13 utánpótlás
csapataink nem bajnoki rendszerben mérkőznek, viszont
ahol a tornaszerű Bozsik program hétvégéken megjelentek
ott szinte biztos, hogy valamely kis csapatunk nagyot alkotott, és nem utolsó sorban ők lesznek a jövőnk, így nagyon
fontosak, nekik is és edzőjüknek ifj.Hajdu Gusztávnak is
gratulálunk újra!
Edzőváltás történt, hiszen id. Hajdu Gusztáv elhagyta a
szakmai stábot. Mi volt ennek az oka, békésen történt-e az
elválás, ill. sikerült-e olyan edzőt találni, akinek a hozzáállása, szakmai múltja, elképzelései egyeznek a kitűzött
célokkal?
K.I.: Igen, valóban történtek személyi változások is labdarúgó csapatainknál, id. Hajdu Gusztáv elköszönt tőlünk, aki
mindig nagyszerű munkával támogatta a rábízott csapatokat. Most egy kicsit úgy érezte elfáradt, fel kell töltődnie,
reméljük, amint kipiheni magát újra hadra fogható lesz,
addig is sok sikert kívánunk neki a civil élethez! Helyette,
illetve az edzői gárda bővítése miatt felállítottunk egy
hosszútávon alkalmazható koncepciót, mely szerint kidolgozunk egy, az ócsai labdarúgásra jellemző futball stílust
és mostantól minden csapatunk e szerint a struktúra
szerint dolgozik majd. Ezzel a feladattal engem bízott meg
az egyesület vezetősége, és ezzel egy időben a labdarúgó
ÓCSAI KISBÍRÓ
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Egyházak hírei

szakosztály szakmai vezetését is rám bízták, amit ezúton
is köszönök, hisz nem kis megtiszteltetés számomra. A fent
említett célok eléréséhez és a folyamatosan növekvő számú
igazolt sportolóink mellé kellettek új edzők is, akiket volt
szerencsém nekem kiválasztani és a csapatok vezetésével megbízni. Így került most hozzánk két új edző is, akik
természetesen a megfelelő edzői végzettséggel is rendelkeznek. Egyikük Monori Zsolt, úgy gondolom ő nagy erősítése lesz az edző stábnak – úgymond nagy fogás –, hiszen
Újhartyánban, majd Újlengyelben végzett igen jó munkát,
s immár nálunk irányítja a női csapatot és az újjáalakult
U18-as csapatot. Mivel én a szakmai vezetés mellett az U21-es
illetve a felnőtt csapatot is irányítom, így ha ideje engedi
akkor besegít nekem is. Másikuk a felnőtt csapat egyik kapusa, Stefkó Ferenc, aki óriási ambíciókkal az utánpótlás csapatok közül vezényel mindjárt kettőt is. Régi motoros az edzői
stábban még és igen magas szintű munkát végez a lurkókkal
ifj.Hajdu Gusztáv, akit nagyon szeretnek a srácok, így nem
volt kérdés, hogy szeretnénk vele tovább dolgozni. Róluk
egyébként biztos, hogy nagyon sokat fogunk még hallani,
egy reményteljes korosztály az övék!
Lengyelországba utazott az ifi csapat július elején, milyen
eredménnyel zárták a tornát?
K.I.: Fantasztikus élményekkel gazdagodtunk, egy nagyszerű nemzetközi tornán szerepelhettünk, amiről úgy gondolom, hogy mind az U21-es játékosok, mind pedig a szakmai
stáb nagyszerű tapasztalatokkal térhetett haza. Érdemes
volt látni, érezni, hogy más országok labdarúgása miben is
különbözik, vagy éppen egyezik meg a miénkkel, illetve egy
ilyen torna megrendezése micsoda óriási dolog! Kemény
mérkőzéseken, nagyon kiegyenlített mezőnyben, óriási
küzdelemben végül is a B döntő harmadik helyét szereztük meg, de e tapasztalatok birtokában biztosan állíthatom,
hogy lesz ez még jobb is! Mindamellett ezúton is köszönjük
a támogatóinknak, illetve az elnök úrnak, Bukodi Károlynak,
hogy áldozatos munkájukkal lehetővé tették ezen tornán a
részvételünket!
A következő szezont tekintve elkezdődött-e már a felkészülés, melyik csapat, milyen tervekkel, célokkal vág neki
az új idénynek?
K.I.: A fent említett koncepciónak, várt vagy elvárt eredményeknek megfelelően mindenki elkezdi az edzéseket, illetve
a felnőtt csapat, az U21, és a lányok már el is kezdték, hisz
nekik már lassan elindul a bajnoki szezon. Edző mérkőzések
folyamatosan kerülnek lekötésre, amiket lejátszottuk, azokat
nagyrészt sikerrel vívtunk meg, de természetesen nagyon
sok munka vár még ránk! Első mérkőzésünk már itt is van a
nyakunkon augusztus 10-én a felnőtt csapatunk Pest Megyei
Kupában mérkőzik meg Táborfalvával, amire sok szeretettel
várunk mindenkit, bár ez a mérkőzés idegenben lesz lebonyolítva.
Köszönöm szépen a figyelmét mindenkinek, akik olvasnak rólunk és esetleg még a mérkőzésekre is kijárnak,
továbbra is várunk minden sportolni vágyó vagy a sportot
csak szimplán kedvelő embert bázisunkra az ócsai sportpályára! Továbbra is, rendületlenül: HAJRÁ ÓCSA!!!

egyházak augusztusi
programjai

tábor a katolikus plébánián

Augusztusi istentiszteleti alkalmak az Ócsai Baptista Gyülekezetben:

NAP
03.vasárnap

06.szerda
10.vasárnap
13.szerda
17.vasárnap

ÓRA
9
10
17
19
9
10
17
19
9
10
17

ALKALOM
imaóra
istentisztelet,
úrvacsora
istentisztelet
bibliaóra
imaóra
istentisztelet
istentisztelet
bibliaóra
imaóra
istentisztelet
istentisztelet

NAP

ÓRA

20.szerda
24.vasárnap
27.szerda
31.vasárnap

ALKALOM

19
9
10
17
19

bibliaóra
imaóra
istentisztelet
istentisztelet
bibliaóra

9
10
17

imaóra
istentisztelet
óvoda évnyitó
istentisztelet

B

arátság hét címmel rendezte meg első hittanos táborát
az ócsai katolikus egyházközség a plébánián. Már hónapokkal korábban elkezdtük a szervezést és a napi programok
összeállítását. Mégis, július 14-én nagy izgalommal vártuk
a gyerekeket, hiszen az első alkalom mindenki számára sok
meglepetéssel szolgálhat. Ebben nem is volt hiány, úgy a
gyerekeknek, mint a szervezőknek.
Dióhéjban összefoglalom a hét programját: Hittanos
foglalkozások, kézműves foglalkozások több témában is,
mikroszkopikus rovar figyelés, vízipisztoly párbaj, fürdés a
dabasi strandon, számháború a pincéknél és sok játék, főleg
foci a plébánia udvaron vélő focipályán.

Alkalmainkra mindenkit szeretettel várunk. Bővebb információ:
www.ocsaibaptista.hu

A változtatás jogát fenntartjuk.
Óvodával kapcsolatos információ: www.hajnalcsillagovi.hu
Ócsai Református Egyházközség
2014. augusztus havi gyülekezeti alkalmaink:

NAP

ÓRA

ALKALOM

1. Péntek

17 óra Összevont Ifjúsági Bibliaórai Közösség - Kisimaterem

3. Vasárnap

10 óra FőIstentisztelet – TEMPLOM

3. Vasárnap

16 óra Református Istentisztelet – Evangélikus Imaház

4-től 8-ig

HELYI REFORMÁTUS GYERMEK – HITTANOS – IFJÚSÁGI TÁBOR:
hétfőtől péntekig, 9 órától – 17 óráig, kezdés minden nap 9 órakor
a Kálvin-ház Nagytermében. Szeretettel várjuk a gyermekeket, hittanosokat, fiatalokat. Program: énektanulás, korosztályos BIBLIAI
foglalkozások, sport, kézművesség.

forrás: Ócsai Katolikus Egyházközség
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10. Vasárnap 10 óra FőIstentisztelet – TEMPLOM
14. Csütörtök 18 óra Központi Bibliaóra – Református Lelkészi Hivatal
15. Péntek

17 óra Összevont Ifjúsági Bibliaórai Közösség - Kisimaterem

17. Vasárnap

10 óra FőIstentisztelet – TEMPLOM

17. Vasárnap

16 óra Református Istentisztelet – Evangélikus Imaház

20. Szerda

Az ÚJ KENYÉR megáldása a Millenniumi téren 9 órától

21-től 23-ig

Úrvacsorára előkészítő Istentisztelet sorozat, csütörtöktől
szombatig, 18 órai kezdettel a TEMPLOMban.

24. Vasárnap 10 óra Új Kenyér ünnepi Úrvacsorás FőIstentisztelet – TEMPLOM
28. Csütörtök 18 óra Központi bibliaóra – kisimaterem
29. Péntek

17 óra Összevont Ifjúsági Bibliaórai Közösség – Kisimaterem

31. Vasárnap

10 óra FőIstentisztelet – TEMPLOM

31. Vasárnap

16 óra Új Kenyér ünnepi Úrvacsorás Hálaadó Istentisztelet Evangélikus Imaház

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

A gyerekek minden nap teljes ellátást kaptak, tízórai, ebéd,
uzsonna, melyet Horváth Károly és Erika szorgos és lelkiismeretes munkájának köszönünk meg. Ide kapcsolódik köszönetünk és hálánk kifejezése egyházközségünk tagjainak, akik
első szóra szeretettel ajánlották fel terményeiket a gyerekek
ellátásához. Így mindig volt mit enniük és inniuk, ami a nagy
melegben nagyon fontos volt. És végül, de nem utolsó sorban
hálát mondunk a jó Istennek és köszönetet a főszervezőknek:
Havasiné Szováti Áginak, Vellai Katinak és Jolika néninek, óvodai
hitoktatónknak. A gyerekek és szülők visszajelzése alapján egy
új és jó kezdeményezés elindulásának lehettünk részesei.

Katolikus Egyházközség programja
Nyári miserend július és augusztus hónapokban:
Vasárnap: 9 óra
Hétfő: 18 óra
Szombat: 19 óra

ÓCSAI KISBÍRÓ
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anyakönyvi hírek
Haláleset (Ócsán történt halálesetek)
Születési dátum
Papp Lászlóné Ortutay Ilona Erzsébet 1930. augusztus 30.
Horváth Béla Jenőné Kovács
Veronika Ilona
1954. november 3.
Krizsán Istvánné Takács Margit 1935. június 19.
Koskai Andrásné Visnyei Mária
1925. január 17.
Peli Zoltán
1939. május 7.
Házasságkötés
2014. június 27.
2014. július 12.
2014. július 12.
2014. július 19.

Haláleset ideje
2014. június 17.
2014. június 20.
2014. június 29.
2014. június 29.
2014. június 28.

Tóth Tivadar Ernő – Timár Blanka
Koczó Dávid – Hargitai Blanka Csilla
Harmati Péter – Vad Zsuzsanna
Nagy Tibor – Verbőczi Dorottya

Ötvenedik házassági évforduló
1964. július 11. Márki Zoltán – Riegel Mária
Hatvanadik házassági évforduló
1954. július 24. Kúti Bálint – Kelemen Mária Magdolna
Újszülöttek (a védőnői szolgálat adatai alapján)
Gyermek neve
Szülők neve
Virág Erzsébet Julianna Kalányos Erzsébet, Virág István
Balog Pál
Czeglédi Orsolya, Balog Pál
Tarba Lili
Prsan Ágnes, Tarba Dávid
Vida Sándor Olivér
Soltész Titanilla, Vida Sándor
Gudmon Márta
Doricsák Zsófia, Gudmon Zsolt
Csere Attila
Tóth Mónika, Csere István

Születési idő
2014. június 21.
2014. június 22.
2014. június 23.
2014. június 27.
2014. július 02.
2014. július 08.

Huszonötödik házassági évforduló
1989. július 27. Haramza László – Murányi Anikó

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

¡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

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

Fizetett politikai hirdetés

