
ÓCSAI KISBÍRÓ

ÓCSAI KISBÍRÓ
ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 2014. SZEPTEMBER

fo
rr

ás
: M

. A
.

���Megújult a 
Falu Tamás  
Városi Könyvtár 

���Lovas  
SROJ¢UĒUVªJ�
Ócsán 

���Ócsai búza 
a Magyarok 
.HQ\HUªEHQ





Önkormányzati hírek 3

ÓCSAI KISBÍRÓ

FOGADÓÓRA
E havi cikkünkben az alsópakonyi lakóparkkal, az új 
buszmenetrenddel, a tömegközlekedés fejlesztésével és 
számos helyi beruházással foglalkozunk. Kérdéseinkre 
ezúttal is Bukodi Károly polgármester válaszol:

Nem maradnak üresen házak az Ócsai Szociális Lakó-
parkban a következ! f"tési szezon beköszöntével. Mikor 
telik meg teljesen a lakópark?
B.K.: Augusztus 15-ei határid!vel lezárult a házak bérleti 
jogai ra kiírt pályázat, melynek eredményeként a maradék 
kilenc ház is gazdára talál. Az elmúlt hónapokban sok ócsai 
családnak tudtunk segíteni azzal, hogy hozzájuthattak a 
házak bérleti jogához. Azt gondolom, hogy mind a korábbi 
devizahiteles pályázatok esetében, mind pedig a szociálisan 
rászorultak számára kiírt felhívást követ!en olyan családok 
kaptak fedelet a fejük fölé, akik számára ez a megoldás egy 
nagyon fontos, talán végs! lehet!séggel szolgált.

A leggyakrabban említett kérdéskör a közlekedés, hiszen 
a házak több kilométer távolságra vannak Ócsától. Si     ke  -
rült-e mára kialakítani megfelel! tömegközlekedést?
B.K.: Valóban a leggyakrabban elhangzó kritika a közleke-
dést említi, és rendszeresen érkezett kérés, kérdés az elmúlt 
egy évben a lakóparkban él!k részér!l is ezzel kapcsolatban. A 
valóság az, hogy korábban napi három buszjárat közlekedett 
Alsópakonyra, a tavalyi évben viszont nyolcra emelkedett ez a 
szám. A 2014. szeptember 1-t!l életbe lépett menetrend szerint 
a járatok száma tovább b!vül, tízre emelkedik, tehát további két 
délel!tti járat szolgálja ki az igényeket. A menetrend kialakításá-
ra közös egyeztetést, alapos igényfelmérést követ!en került sor. 
Itt hívnám fel a figyelmet arra, hogy a menetrend átalakításával 
egy régi problémát oldunk meg, hiszen a két új járat körbemegy 
a városon, a Polgármesteri Hivatalnál van a végállomás, tehát 
minden ócsai lakos számára használható, elérhet! a délel!tti 
ügyintézés során (Új menetrendet lsd. 10. oldalon – a szerk.).

A helyi buszközlekedésen túl hasznos lehetne a Volánbusz be   -
vonása a tömegközlekedésbe, ill. a kerékpárút megépítése is…
B.K.: Több alkalommal egyeztettem a Volánnál err!l a 
kérdésr!l. Ameddig nem épül buszforduló, addig a Volán 
biztosan nem tervezi a járatok elindítását. Az utazóközön-
ség számától függ!en, tehát a kihasználtság szigorú felmé-
rése után indulhatna részükr!l járat. A tömegközlekedés 
fejlesztésének szükségességét, a buszöböl és a kerékpárút 
megépítésének igényét többször jeleztem és továbbítottam 
a Nemzetgazdasági Minisztérium felé, !k ugyanis az illeté-
kes szaktárca, akik a következ! lépéseket meg tudják tenni. 

Három intézmény energetikai felújítását vették tervbe 
erre az évre, a munkálatok azonban még nem kezd!dtek el.
B.K.: Mint minden eddigi nyertes pályázatot, természetesen 
ezeket is megvalósítjuk. A Dózsa telepi óvoda, a Bolyai János 
Gimnázium és a szabadid!központ épületét érintik ezek a 
beruházások, remélhet! leg ok     tóber közepén el    kez    d!dnek 

a munkák. A felújítások 
terveinek egyeztetése, át   -
írá   sa az egész nyár során 
folyamatban volt. Amint 
ki   hir   detjük a kivitelez!t, 
minden intézményvezet!-
vel közösen egyeztetve 
össze  állítunk egy olyan 
ütem     tervet, amely szerint 
várhatóan els!sorban hét     -
végén, az !szi és a téli 
szünetben dolgoznak majd 
az épületekben. A célunk 
az, hogy a nevelést, az oktatást semmilyen körülmények között 
ne zavarja a felújítás.

Cserére szorult az általános iskola hátsó kerítése, az elmúlt 
hetekben itt is g!zer!vel zajlott az elbontás, az építkezés.
B.K.: Ez a kb. 2 millió Ft érték"  beruházás már halasztha-
tatlanná vált, hiszen a régi kerítés állapota nem volt bizton-
ságos. A szomszédos ingatlanok tulajdonosaival egyeztet-
tünk, ezt követ!en kezdtük el a munkálatokat, melyek során 
rendeztük a terepet, elbontottuk a labdafogó kerítést, 2 
méterenként új oszlopokat és kerítéselemeket helyeztünk ki. 
Így az iskola hátsó udvara ismét kihasználható, használható 
terület lesz a gyerekek számára.

Milyen fejlesztések várhatóak még az !sz során?
B.K.: Szintén régi adósság a Polgármesteri Hivatal Üll!i úti 
oldalának járdacseréje, amire a következ! hetekben kerül 
sor. Az es!s id!járás beállta el!tt új térk! burkolatot kap ez a 
szakasz. Korábban már említettem a városköszönt! táblákat, 
ezek, illetve információs táblák és térképek is kerülnek ki a 
városban több keresztez!désbe, forgalmas pontra, terveink 
szerint szeptember második felében.

Október 12-én önkormányzati választások lesznek, ismét 
megméretteti magát a polgármesteri székért?
B.K.: Úgy érzem, jó úton haladunk, az elmúlt években sok 
minden változott, fejl!dött Ócsán. Mindenképp folytatni 
szeretném az elkezdett munkát, s bízom benne, hogy októ-
ber 12-én megkapom az ehhez szükséges bizalmat az ócsai-
aktól. Szeptember 26-án 18 órakor választási fórumot tartok 
az Egressy Gábor Szabadid!központ nagytermében, ahol 
az elmúlt évek értékelése, és a jöv!beli tervek, elképzelések 
hangzanak majd el, minden érdekl!d!t szeretettel várok!

Polgármester úr, köszönöm az interjút, munkájához sok 
sikert kívánok!

KEDVES OLVASÓINK! Várjuk leveleiket a Kisbíró szer-
keszt!ségébe (elérhet!ségeink a 15. oldalon találhatók)! 
Kérjük, leveleikre minden esetben írják rá nevüket, címü-
ket, nagyon köszönjük!  �
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2014. év szeptember 4–22. között, hétköz-
napokon tüd!sz"rés lesz az Egressy Gábor 
Szabadid!központ kamaratermében.
Id!pontok
Hétfő, szerda: 11 óra 40 perctől 17 óra 20 percig.
Kedd, csütörtök, péntek: 7 óra 40 perctől 13 óra 
20 percig.

Tájékoztató a tüd!sz"r!k rendjér!l
2014. január elsejétől az alábbiak szerint 
módosult a tüdőszűrések rendje, #nanszírozása, 
mellyel kapcsolatban a lakosság részére az alábbi 
tájékoztatást adom:
1. A 18/1998. (VI.3.) NM rendelet a fertőző be-
tegségek és a járványok megelőzése érdekében 
szükséges járványügyi intézkedésekről című 
rendelet 2014. január 1-től – a javuló Tbc előfor-
dulási gyakoriság okán, országosan – már nem 
a lakosságra, hanem bizonyos rizikó csoportokra 
vonatkozik a kötelező, ingyenes szűrés.

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;

18 év fölött, az adott foglalatosságot betöltött 
személyeknek tehát jár az ingyenes szűrővizsgá-
lat, 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 
#zetniük, a szűrés helyszínén kapott, a törökbálinti 
kórház számára szóló csekk be#zetésével. A vizs-
gálat eredményéről három héten belül szakorvosi 
leletet adunk. 

3. Az 51/1997. (XII.18.) NM rendelet a kötelező 
egészségbiztosítás keretében igénybe vehető 
betegségek megelőzését és korai felismerését 
szolgáló egészségügyi szolgáltatásokról és a szűrő-
vizsgálatok igazolásáról című rendelt értelmében, 
életkorhoz kötötten, minden 40 év feletti személy-
nek 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 érdeké-
ben, hiszen a leggyakoribb tüdőbetegségek, mint 
COPD, asztma, tüdőrák és tuberkulózis csak korai 
felismeréssel gyógyíthatók igazán jó eredmény-
nyel. Ráadásul 40 év felett ezek a szűrővizsgála-
tok még ingyenesek is!
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A testületi ülésen történt

Augusztus 27-én tartotta soron következ! ülését Ócsa 
Város Önkormányzatának Képvisel!-testülete. 

A Gazdasági Bizottság nem javasolta a „Biztonságot Ócsa 
lakosainak” egészségfejlesztési és prevenciós program-

hoz történ! csatlakozást, mivel számos kétely felmerült a 
technikai megvalósítást és a költségek lakosság általi vállalha-
tóságát illet!en. A program egy egészszégkártyát – mely tartal-
mazza az állampolgárok alapvet! egészségügyi információit 
– és egy leletkezel! rendszert foglal magába. A képvisel!kkel 
összhangban a megkérdezett ócsai háziorvosok sem támogat-
ták a kezdeményezést, többek között adatvédelmi okokból sem.

Egyhangú szavazattal választotta meg a testület az októbe-
ri önkormányzati választások Helyi Választási Bizottságát, 
melynek tagjai Pappné Hajdu Katalin, Gergelyné Kopcsó 
Eszter, Kerepeczki Ferenc, póttagjai Szentkirályiné Süveges 
Ágnes és Havasi István.

Jogszabály által el!írt kötelet! feladat a város ivóvíz és 
csatornam" rendszereinek m"szaki dokumentálása, érté-
kelése és gördül! fejlesztési terv elkészítése. A képvisel!k 
felhatalmazták a polgármestert az üzemeltet! DPMV Zrt.-vel 
kötend! szerz!dés aláírására 1.250.000 Ft+áfa értékben.

Két napirendi pont is foglalkozott a város közvilágításá-
val, mindkett!t egyhangúlag szavazták meg a képvisel!k. 
Az Alsópakony településrész megközelítését biztosító 4515/4 
helyrajzi számú úton jelenleg nincs közvilágítási hálózat, 
korábban az önkormányzat elkészíttette a tervdokumen-
tációt, melyet az ELM# engedélyezett. Közvilágítási oszlop 
kerül továbbá a posta és egészségház közötti út mellé, jelen-
leg ezen a szakaszon sincs világítás, az esti órákban az ügye-
letre, a rendel!be gyalogosan érkez!k sötétben haladnak át 

az útszakaszon. A kivitelezési munkákat a mostani döntések 
értelmében mindkét esetben a legalacsonyabb árajánlatot 
tev! Kisduna-Vill Kft. végzi el.

Tudomásul vette a testület az Egressy Gábor Kulturális Szol  -
gáltató Nonprofit Kft. 2013. évi szabályszer"ségér!l szóló függet-
len bels! ellen!ri jelentésben foglaltakat, illetve elfogadták a 
Köztársaság téri játszótér kerítésének cseréjér!l szóló beszá-
molót. A kerítés augusztus elején jelent!sen megrongálódott (az 
Önkormányzat az ügyben feljelentést tett, a biztosítási ügyinté-
zés folyamatban van). Mivel a kerítéselemek többsége nem volt 
javítható a hegesztések eltörése nélkül, a lehajlott elemek pedig 
balesetveszélyt jelentettek, ezért az Önkormányzat a teljes csere 
mellett döntött. A$szerelést a Barizs Kert Kft. végezte, a teljes 
költség (anyagdíj, munkadíj és szállítás) 779.100,- Ft + áfa volt.

A hagyomány!rz! szüreti felvonulás megtartása céljából 
a Képvisel!-testület az Ócsai Gazdakör részére az eddigi évek-
hez hasonlóan 150.000 Ft támogatásról döntött (a szeptember 
20-án megrendezésre kerül! szüreti felvonulás részletes útvo-
nala és a programok a 11. oldalon találhatók – a szerk.)  �

A Budapest–Lajosmizsei vasútvonal 
2014. szeptember 28-án ünnepli 
fennállásának 125. évfordulóját. 
Ebből az alkalomból gőzmozdonnyal 
vontatott nosztalgia szerelvény halad 
végig a vasútvonalon, mely érinti 
Ócsa Városának vasútállomását is. 
A szerelvény várhatóan délelőtt 11 órakor érkezik az ócsai állomásra, 
ahol ünnepség keretében emlékeznek meg az évfordulóról. A nosztalgia 
vonatra elővételben jegyeket lehet vásárolni. Bővebb információ a követ-
kező hetekben várható a www.ocsa.hu internetes oldalon. 

)7��8?�0>�*3)7*�5*898?*39.27*.�9�79�3*.�9�78&8�,

125 ÉVES A LAJOSMIZSEI VASÚTVONAL



5

ÓCSAI KISBÍRÓ

Rendezvények

Idén a változékony id!járás miatt az Egressy Gábor 
Szabadid!központban került megrendezésre az augusz-
tus 20-ai helyi ünnepség. Az új kenyeret Nt. Hantos Péter 
református lelkipásztor áldotta meg, a zenés m"sorban 
közrem"ködött Homoki Zsolt lantm"vész, Kovács Nóri 
népdalénekes, a Színjátszó Kör és az Ócsai Népdalkör.

Bukodi Károly polgármester ünnepi beszédében megemlé-
kezett Szent István király tetteir!l, az országalapítás kezde-

ti id!szakáról és a mai kor Magyarországának jogbiztonságot 
nyújtó Alaptörvényr!l és nemzeti büszkeségünkr!l is:

„Az Alaptörvényben a nemzeti hitvallás így szól: 
Mi, a magyar nemzet tagjai, az új évezred kezdetén, fele  -

l!s  séggel minden magyarért, kinyilvánítjuk az alábbiakat: 
Büszkék vagyunk arra, hogy Szent István királyunk ezer év      vel 
ezel!tt szilárd alapokra helyezte a magyar államot, és hazánkat 
a keresztény Európa részévé tette. Büszkék vagyunk az orszá-
gunk megmaradásáért, szabadságáért és függetlenségé   ért 
küz   d! !seinkre. Büszkék vagyunk a magyar emberek nagysze-
r" szellemi alkotásaira. Büszkék vagyunk arra, hogy népünk 
évszázadokon át harcokban védte Európát, s tehetségével, szor-
galmával gyarapította közös értékeit.” 

Csodálatos gondolatok ezek, olyanok, amelyek azt mutat-
ják, hogy a Szent István-i eszme örök érvény" hazánkban. 
Felvet!dik a kérdés, hogy ez az eszme, ez a büszkeség megta-
lálható-e bennünk, jelen van-e mindennapi életünkben itt, 
Ócsán? Büszkék vagyunk-e magyarságunkra, magunkra, 
amikor nemzeti ünnepeinken a szónokot hallgatjuk, a m"sort 
nézzük? Büszkék vagyunk-e lakóhelyünkre, amikor nap mint 
nap munkába indulunk innen, s aztán hazatérünk ide?

Sajnos én azt látom, hogy nem mindig. S azt kérdezem, 
miért nem?

Szent István-napi  

ünnepi megemlékezés

Államot alapítani, országot irányítani, megvédeni nem 
könny" feladat. Ráadásul akkora horderej" munka, külde-
tés, amit teljes tökéletességgel, hiba nélkül nehéz elvégezni. 
S$mindezt, az ország egy picike részeként, egy kisváros lako-
saként, néha megélni sem könny". Mégis az, hogy mi magya-
rok, mi ócsaiak ma itt vagyunk, egy évezredes munkának 
köszönhet!, amire igenis, hogy büszkének kell lennünk.

S legyünk büszkék városunkra is. Sok-sok minden történt itt 
az elmúlt években, ami mellett nem mehetünk el szó nélkül. 

Az omladozó orvosi rendel! helyett, új, korszer" egészséghá-
zat építettünk. A közbiztonság növelése érdekében rend!r!rs 
nyílt településünkön. Régi vágyunk teljesült a bölcs!de megnyi-
tásával, az óvoda b!vítésével, a polgármesteri hivatal akadály-
mentesítésével. Nyertes pályázatok révén megújult a sportpálya, 
teret adva a sportolni vágyó fiataloknak, s hétvégeken a szóra-
kozni vágyó id!sebbeknek. A Baross utcai óvodába, a szabadid!-
központ parkjába és a játszótérre új játékokat helyeztünk ki. 

A materiális dolgokon túl én személy szerint büszke vagyok 
arra is, 

 » ahogy a történelmi egyházak m"ködnek városunkban, 
ahogy a jöv! generációjához viszonyulnak, ahogy nyaran-
ta segítenek a családoknak a gyerekek táboroztatásával,

 » civil egyesületeinkre, amelyek a kulturális életünk szer-
vezésében vállalnak komoly szerepet,

 » pedagógusainkra, vállakozóinkra, kollégáimra,
 » a M"emlék templomra, a pincesorra, a tájvédelmi körzetre.

Büszke vagyok a városra, ahol élek.
Végezetül arra kérem Önöket, ne hallgassanak azokra, akik 

csak azt tudják mondani, hogy Magyarországon, Ócsán semmi 
sem jó. Bezzeg a másik országban, a másik településen…

Mikor ezeket a mondatokat, véleményeket hallják, emeljék 
fel fejüket! Annyi érték van ebben az országban és ebben a 
városban amire büszkének kell lennünk!

Tegyünk azért, hogy ez így is maradjon! Tegyünk ezért 
együtt, közösen!”  �
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M agyarország köztársasági elnöke kit"zte a 2014. évi 
helyi önkormányzati képvisel!k és polgármesterek 

általános választásának id!pontját. A szavazás napja: 2014. 
október 12. A szavazás 6.00 órától 19.00 óráig tart. 

Ezen a napon két választás kerül lebonyolításra: a helyi 
önkormányzati képvisel!k és polgármesterek választása, 
valamint a nemzetiségi önkormányzati képvisel!k válasz-
tása.
A választói névjegyzék: A választópolgárok a névjegyzékbe 
történt felvételükr!l 2014. augusztus 25-ig kaptak értesítést.
Ajánlás: Jelöltet ajánlani ajánlóíven lehet. A választókerü-
letben választójoggal rendelkez! választópolgár 2014. szep-

Önkormányzati választások
október 12.

tember 8-ig ajánlhat jelöltet. Egy választópolgár több jelöltet 
is ajánlhat.
A szavazás: A választópolgár személyesen, a lakcíme szerinti 
szavazókörben szavazhat. Az a választópolgár, aki 2014. júni-
us 23-ig tartózkodási helyet létesített, és tartózkodási helyé-
nek érvényessége legalább a szavazás napjáig tart, átjelent-
kezéssel a tartózkodási helyén szavazhat. Átjelentkezésre 
irányuló kérelmet 2014. október 10-én 16.00 óráig lehet 
benyújtani a www.valasztas.hu oldalon vagy levélben, illetve 
személyesen a helyi választási irodában.

A szavazással kapcsolatos részletes tájékoztatásért láto-
gassa meg a www.valasztas.hu weboldalt, vagy forduljon a 
polgármesteri hivatalban m"köd! választási irodához.  �
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A helyi jelöltek névsorát, az ajánlóívek leadását követ!en, az 
Ócsai Kisbíró októberi számában jelentetjük meg. – a szerk.

100 kg ócsai búzát adott át Tápióbicskén 
a Magyarok Kenyere mozgalom felhívá-
sára július 27-én Ócsa Város képviseleté-
ben Kerepeczki Ferenc Gazdakör elnök, 
Rácz János gazdálkodó és Radics József 
Agrárbizottsági elnök. A gyűjtés során 
hazánkból és a határon túli magyarlakta 
vidékekről 200 tonna búza gyűlt össze, 
amit ünnepélyes összeöntés után a 

mohácsi malomban őrölnek meg. Ebből 
a lisztből készül a Magyarok kenyere, 
amit augusztus 20-án ünnepélyesen 
megáldanak. A maradék lisztből az idén 
nem csak a Böjte Csaba által alapított és 
vezetett dévai gyermekotthon részesült, 
hanem egy kárpátaljai gyermekotthon 
is. Czerván György agrárgazdaságért 
felelős államtitkár az átadás helyszínén 

üdvözletét küldte Ócsa város polgára-
inak, és nagyra értékelte a település 
segítőkészségét. Az esemény bizonyítja, 
hogy a Prof. Dr. Korinek László által 
elindított mozgalom nem csak ha-
zánkban, hanem a világon mindenhol 
követőkre talált a magyarok körében. 
Hálás köszönet a segítőknek!  �
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Társaságunk az Új Széchenyi Terv KMOP keretén belül 
„Vállalatok komplex innovációjának/Akkreditált klasz-
ter tagvállalatok komplex technológiai innovációjának 
WiPRJDWiVD´�FtPĦ�SiO\i]DWL�NLtUiVRQ�Q\HUW�HO������PLOOLy�
IRULQW� YLVV]D� QHP� WpUtWHQGĘ� WiPRJDWiVW�� $� IHMOHV]WpV�
|VV]N|OWVpJYHWpVH�N|]HO�������PLOOLy�IRULQW�YROW�

&pOXQN�D�&ORVWULGLXP�SHU¿QJHUV�pV�VDOPRQHOOiN�RNR]WD�EpO���
J\XOODGiVRN� HOOHQL� YpGHNH]pVEHQ�KDV]QiOKDWy� J\yJ\Q|YpQ\�
pV�V]HUYHV�N|WpVĦ�PLNURHOHP�NRPELQiFLyN�NLIHMOHV]WpVH�YROW�
$]�DQWLPLNURELiOLV�KR]DPIRNR]yNQDN�D�WHUPHOpVEĘO�W|UWp�

QĘ� NLWLOWiVD�PHJQ|YHOWH� D� NRUiEEDQ� VSRUDGLNXVDQ� pV]OHOW�
EHWHJVpJHN�J\DNRULViJiW��PLQW�SO��D]�HOKDOiVRV�EpOJ\XOOD�
GiV��PHO\HN�QDJ\DUiQ\~�HOKXOOiVW��pV�WHUPHOpVFV|NNHQpVW�
RNR]WDN�EDURP¿iOORPiQ\RNEDQ��$�&ORVWULGLXP�SHUIULQJHQV�
D]� HOKDOiVRV� EpOJ\XOODGiV� RNR]yMD�� D]� HJ\LN� OHJQDJ\REE�
JD]GDViJL�MHOHQWĘVpJJHO�EtUy�HPpV]WĘV]HUYL�SDWRJpQ�FVtUD�
EURMOHU�iOORPiQ\RNEDQ��$�NtVpUOHWHN�VRUiQ�~J\�WDOiOWXN��KRJ\�
D�Q\RPHOHP�NHOiW�=Q�pV�&X��JOLFLQiW�D]�HOĘiOOtWRWW�J\yJ\Q|�
YpQ\� NLYRQDWRNNDO� NRPELQiOYD� LQ� YLWUR� DONDOPDVDN� NHWWHV�
V]LQHUJLiEDQ�D�YL]VJiOW�6��HQWHULFD��pV�KiUPDV�NRPELQiFL�

yEDQ�D�YL]VJiOW�&��SHU¿QJHQV�PLNUREiN�RNR]WD�HVHWOHJHV�
EHWHJVpJHN� PHJHOĘ]pVpUH� ~J\�� KRJ\� D� QRUPiO� EpOÀyUD�
DONRWyNUD�V]HOHNWtYHQ�KDWYD�PHJDNDGiO\R]]iN�D�IDNXOWDWtY�
SDWRJpQ�PLNUREiN�HOV]DSRURGiViW��PtJ�D�QRUPiO�EpOÀyUD�
DONRWy�WHMVDYEDNWpULXP�pV�pOHV]WĘ�W|U]VHNHW�QHP�JiWROMiN��
$�OHJDONDOPDVDEE�DUiQ\~�HWDQRORV�YL]HV�H[WUDNWXPRW�pV�D�
NDNXNNIĦ�pV�UR]PDULQJ�NLYRQDWiW�PHJKDWiUR]RWW�DUiQ\EDQ�
HOHJ\tWHWW�N� D� PHJIHOHOĘ� PLNURHOHP�NHOiWWDO� pV� ODERUDWy�
ULXPL� KLGHJ� H[WUXGiWRURQ� JUDQXOiOYD�� ÀXLG�iJ\DV� V]iUtWyQ�
YLYĘ�pV�VHJpGDQ\DJJDO�NRPELQiOYD�iOOtWRWWXQN�HOĘ�NtVpUOH�
WL� SURWRWtSXV�JUDQXOiOW� ¿WRELRWLNXP�NHYHUpNHW�� �ÈOODWHWHWpVL�
NtVpUOHW�QNEHQ� WDSDV]WDOWDN� V]HULQW� D]� HWHWHWW� NRPELQiOW�
J\yJ\Q|YpQ\�NpV]tWPpQ\�HOĘQ\|VHQ�KDWRWW�D�EURMOHUHN�WHVW�
V~O\J\DUDSRGiViUD�pV�WDNDUPiQ\�KDV]QRVtWiViUD��
�'U��%$7$�=UW��WHUPpNHLW�QHPFVDN�0DJ\DURUV]iJRQ�pUWp�

NHVtWL��KDQHP�WiYRO�NHOHWL�pV�GpO�DPHULNDL�SLDFUD�LV�V]iOOtW��$�
������������IRULQW�|VV]N|OWVpJĦ�IHMOHV]WpV�UpYpQ�NLDODNtWRWW�
NpV]tWPpQ\HN�D�KRVV]~�WHQJHUL�KDMy]iVW�pV�D�WUySXVL�NOtPiW�
LV�NiURVRGiV�QpON�O�HOYLVHOLN��$]�~M�WtSXV~�J\iUWiVL�HOMiUiV�
VHJtWVpJpYHO� KDWpNRQ\DEE� WHUPpNHNHW� OHKHW� HOĘiOOtWDQL��
PHO\�iOWDO�D�WiUVDViJ�SLDFL�HOĘQ\K|]�MXWKDW����
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Több mint egy hónapja lóháton jár!rözik tíz ócsai polgár!r, 
els!sorban a város külterületein. Boros Tibort, az Ócsa 
Városi Polgár!rség vezet!jét kérdeztük a lovas szolgálat 
hátterér!l, érdekességeir!l, illetve szóba került a szervez!d! 
önkéntes t"zoltóság is:

Honnan jött az ötlet, hogy nyeregbe ülnek az ócsai polgár!rök?
B.T.: Még februárban keresett meg Rácz János – akivel akkor 
a Juhfesztivál szervezésén dolgoztunk –, hogy vannak lovai, 
s mi lenne, ha néhányan lóháton is teljesítenénk szolgálatot. 
Ebb!l az ötletb!l indult el tulajdonképpen a helyi lovas polgár-
!rség, melynek vezetését Tihanyi Attila vállalta magára. 

Volt-e szükség valamilyen speciális képzésre?
B.T.: Természetesen nem akárki és nem akármilyen lovon áll  -
hat polgár!r szolgálatba. Mind a lovaknak, mind lovasaiknak 
képzettnek kell lenniük, hiszen forgalomban, emberek, autók 
között közlekednek és váratlan helyzetekben kell jól, körülte-
kint!en teljesíteniük. Éppen ezért májusban elméleti képzésen 
és vizsgán vettek részt a polgár!reink. A képzést az Országos 
Polgár!r Szövetség (OPSZ) lovas tagozata tartotta, ennek eremé-
nyeként lovas felszereléssel, mellénnyel, lótakaróval, es!kabát-
tal és még sok más hasznos eszközzel láttak el minket. Azóta az 
OPSZ tartott nálunk helyszíni szemlét, ezen a célzott látogatá-
son olyannyira rendben találtak mindent, hogy a közeljöv!ben 
kihelyeznek hozzánk két újabb, képzett lovat.

Mikor jár!röznek a lovas polgár!rök?
B.T.: Amint idejük engedni, szinte minden másnap az esti órák-
ban ülnek nyeregbe. Az esti jár!rözés célja, hogy a külterülete-
ken lév! szántókat, bevetett term!földeket védjük, mivel a lovas 
magasabban ül, messzebbre ellát. Mindez a gazdák érdekeit is szol-
gálja, ezért többekt!l kapunk segítséget a lovak ellátásához, amit 
ezúton is nagyon megköszönök! A teljesített szolgálati órák alap-
ján az OPSZ-t!l is kapunk támogatást, ami szintén nagyon fontos, 
hiszen ennyi ló tartása, ellátása komoly kihívást jelent számunk-
ra. Sokan szeretnének csatlakozni, van aki a lovát ajánlotta fel, 
összességében egy nagyon hasznos kezdeményezés indult útjára, 
amit úgy látunk nagy örömmel fogadnak az ócsaiak.

A lovas polgár!rséggel szinte egy id!ben az önkéntes 
t"zoltóság megvalósulása is körvonalazódni látszik.
B.T.: Az egyik közösségi oldalon indult el a párbeszéd egy 
sajnálatos helyi t"zeset kapcsán, ezt követ!en tettük közzé a 
felhívást. Az internetes hozzászólók közül senki nem jelentke-
zett, viszont szerencsére szép számmal voltak, akik komolyan 
vették a gondolatot, közülük sokan n!k - a legnagyobb megle-
petésemre! A jelentkez!k jelent!s része olyan polgár!r, akik 
tisztában vannak az önkéntes munka mindennapi küzdel-
meivel, nehézségeivel, szépségével. Váradi Zoltán nyugalma-
zott t"zoltó hasznos tanácsokkal segíti a munkánkat, hiszen 
számos feltételnek kell megfelelni, nagyon sok segédanyagot 
kell az alakuláshoz áttanulmányozni. 

Mik ezek a feltételek?
B.T.: Egy alakuló önkéntes t"zoltó csapat kizárólag t"zoltás-
sal foglalkozhat, tehát pl. veszélyes anyagokkal, különböz! 
speciális mentésekkel nem találkozunk. Minimum négy 
f!nek kell lennie egy id!ben szolgálatban, szükség van egy 
legalább 4000 liter vízzel rendelkez! autóra, ennek megfe-
lel! parkolóhelyre, 220 Volt ellátással. Az el!írások szerint öt 
perc áll az önkéntes t"zoltónak rendelkezésre, amialatt az 
autónál kell lennie, és további öt perc alatt a t"zeset hely-
színére kell érnie, így összesen max. tíz perc alatt a helyszí-
nen tudnánk lenni, ami jóval rövidebb id!, mint a dabasi, a 
monori vagy a budapesti t"zoltók jelenlegi kiszállási ideje. 
Egy komolyabb t"zesetnél ez nagyon sokat számít!

Mikorra várható, hogy helyi t"zoltókocsi érkezzen ki els!    -
ként egy ócsai t"zesethez?
B.T.: A jelentkez! önkénteseknek képzésen kell részt venniük, 
a tárgyi feltételek beszerzéséhez pedig pénzre lesz szükség. 
Bízom benne, hogy még ebben az évben vonulóképes csapatot 
tudunk felállítani. Nagyon jó kapcsolatot ápolunk a városve-
zetéssel, a rend!rséggel és a közterület-felügyel!kkel is, napi 
szinten segítjük egymás munkáját. Hiszem, hogy a polgár-
!rség tevékenységi körének kib!vítésével, tehát a Polgár!r és 
Önkéntes T"zoltó Egyesület megalakításával nagy el!relépést 
teszünk a város és lakói biztonsága érdekében!  �
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Kirándulás a Tisza-tónál
Július végén Ócsa legfiatalabb korosz-
tálya, óvodás és kisiskolás korosztály 
látogatott el hazánk egyik különleges 
szabadid!központjába, a poroszlói 
Ökocentrumba, amely Európa legna-
gyobb édesvízi akvárium bemutató 
helye. Kicsik és nagyok felh!tlenül jól 
érezték magukat az igényesen kialakí-
tott környezetben, új és új élmények-
kel gazdagodva a vízi él!lényekr!l. A 
gyerekek a tutajos élményparkot talál-
ták a legszórakoztatóbbnak. A$nagyobb 
gyerekek segítették a kisebbeket és a 
csapatból, csak egy nagyfiú lett vizes – 
nem egészen önhibáján kívül.

Nagy köszönettel tartozunk Ócsa Város Önkormány za tának, az 
Egressy Gábor Szabadid!központnak és a Máltai Közösségi Ház  -
nak, hogy kirándulásunkat támogatta és a szervezést segítette. 

Dal-Mese-M"hely Klub – !sz
Szeptember 4-én, csütörtökön 10 órakor 3. évét kezdi meg 
a Dal-Mese-M"hely Klub az Egressy Gábor Szabadid!   köz  -

pont   ban. A heti rendszeres 
foglalkozásra az 1-5 éves 
gyerekeket és anyukáikat 
várják a szervez!k, azzal 
a céllal, hogy az óvodás 
kort megel!z! id!szakban 
fokozatosan legyen le      he  -

t!ségük a gyerekeknek a közösséghez hozzászokni. Az 50 
perces foglalkozáson mindig van közös alkotás, ének és játék 
tanulás, közös gyümölcsevés. Az elmúlt évek tapasztalata 
mutatja, hogy mind a gyerekeknek, mind a szül!knek hasz-
nos az itt eltöltött id! az óvodás évek el!tt. B!vebb informá-
ciók a www.egressyszk.hu oldalon vagy telefonon a + 36 20 
211 7451 számon érhet!ek el.  �

forrás: Juhász József
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Becsengettek…

Szeptemberben ismét több száz ócsai diák ült be az iskolapadba. Ennek apropóján egyik kedves olvasónk, Halenkár 
Lászlóné juttatta el szerkeszt!ségünkbe „Iskolakezdés” cím" versét:

Az iskola folyosóján szól a cseng! vészesen
Kezd!dik a tanítás, kell mostmár a fegyelem.
A sok diák sorakozik, s azt gondolja magában –
A szeptember elseje t"nne el a csudában!

A gondtalan nyaralásnak véget kell már vetni,
S az iskolatáskát a vállukra kell venni.
Benne lapul a sok könyv, füzet, ceruza, toll, körz!,
S az új tolltartó, mely mindezeket !rz!.

Az új tanévben, új könyvekb!l öröm lesz a tanulás,
Remélem, hogy ezt gondolja minden egyes kisdiák.
Unokáim figyelmébe ajánlom e sorokat,
Azért mert a tanuláshoz MÉG nem fenik a fogukat.

Augusztus közepét!l ismét várja régi és leen-
d! olvasóit a Falu Tamás Városi Könyvtár. A 

nyár során megújult a teljes elektromos hálózat, 
új vezetékek, kapcsolók, lámpatestek, bejárati ajtó 
kerültek fel. A frissen festett szobákban számos 
most érkezett olvasnivaló, gyermek- és szépiro-
dalmi m" várja az ócsai olvasóbarát közönséget!

MEGÚJULT A FALU  

TAMÁS VÁROSI 

.�1<97�5

Gyermek és i"úsági irodalom

Bartos Erika Bogyó és Babóca rajzol
Döme bárányhimlős, ezért nem mehet el bará-
taival a bábszínházba. De Bogyó, Babóca és Pihe 
nem hagyja búslakodni a krumplibogarat. Eközben 
Vendel, a szarvasbogár Baltazárral, a méhecskével 

friss szamócáért indul az erdőbe. Útközben azonban alaposan össze-
vesznek… (forrás: Pagony Könyvek)

Mi Micsoda Mini sorozat Gyere velünk a tanyára • Hol 
javítják az autót? • Itt a nyár, csuda jó a Balaton
Berg Judit Rumini
Lewis, Clive Staples Narnia Krónikái 1-7
L!rincz L. László Az éjszaka doktora
Kerstin Gier Id!tlen szerelem (trilógia)

Mit tesz az, akinek összetörték a szívét? Úgy van. 
Telefonál a legjobb barátnőjével, csokoládét maj-
szol és hetekig dagonyázik a boldogtalanságban. 
Csak az a bökkenő, hogy az akarata ellenére időu-
tazóvá vált Gwendolynnak egészen más dolgokra 
kell tartalékolnia az energiáit: például a túlélésre. 
Mert azok a szálak, amelyeket a kétes hírű Saint 
Germain gróf még a múltban illesztett egymás-

hoz, immár a jelenben is veszélyes hálóvá szövődtek. Ahhoz, hogy 
felfedjék a titkot, Gideonnak és Gwendolynnak nem elég eltáncol-
ni egy menüettet a 17. század egyik legpompásabb bálján, hanem 

hanyatt-homlok kell belevetniük magukat a kalandokba bármelyik 
évről is legyen szó…
Érzelmi hullámvasút az évszázadokon keresztül: Gideon és Gwen kalandjai 
Kerstin Gier, kitűnő bestseller-szerző tollából. (Forrás: Könyvmolyképző 
Kiadó)

Feln!tt szépirodalom

Zusak, Markus A könyvtolvaj
George R.R. Martin A t"z és jég dala 1-5
J.R .dos Santos Az isteni formula
Robert Galbraith (J.K.Rowling) Kakukkszó

Amikor egy zűrös életű modell lezuhan londoni laká-
sa erkélyéről és meghal, mindenki azt gondolja, ön-
gyilkos lett. A bátyjának azonban kétségei támadnak, 
és felfogadja Cormoran Strike magánnyomozót, hogy 
nézzen rá az ügyre. Strike háborús veterán, aki meg-
sérült Afga   nisztánban, ráadásul az élete is romokban 
van. Az ügy pénzügyi mentőövet dob neki, de ennek 
megvan az ára – minél mélyebben ássa bele magát 

a #atal modell életébe, annál sötétebbnek tűnnek a dolgok, és ő maga is 
annál szörnyűbb veszélynek teszi ki magát… A Kakukkszó J.K. Rowling 
Robert Galbraith írói álnéven írt nagysikerű első bűnügyi regénye. (Forrás: 
Könyvmolyképz! Kiadó)

Stephenie Meyer A burok
Erin Morgenstern Éjszakai cirkusz

ÍZELÍT# A KÍNÁLATBÓL

Iskolakezdés
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Egyházak hírei, helyi hírek

Egyházak szeptemberi programjai

Szeptemberi istentiszteleti alkalmak az Ócsai Baptista 
Gyülekezetben:

NAP ÓRA ALKALOM

03. Szerda 19 bibliaóra

07. Vasárnap 9
10

17

imaóra
istentisztelet, 
úrvacsora
istentisztelet

10. Szerda 19 bibliaóra

14. Vasárnap 9
10
17

imaóra
istentisztelet
istentisztelet

NAP ÓRA ALKALOM

17. Szerda 19 bibliaóra

21. Vasárnap 9
10
17

imaóra
istentisztelet
istentisztelet

24. Szerda 19 bibliaóra

28. Vasárnap 9
10
17

imaóra
istentisztelet
istentisztelet

Minden héten, szombaton i%úsági óra este 6 órától.
Minden vasárnap az imaóra alatt bibliaköri foglalkozást 
tartunk gyermekek számára.
A változtatás jogát fenntartjuk!
Alkalmainkra mindenkit szeretettel várunk. B!vebb infor-
máció: www.ocsaibaptista.hu
Óvodával kapcsolatos információ: www.hajnalcsillagovi.hu

Ócsai Katolikus Egyházközség
Miserend:
Hétf! és Szerda: 7.30; Péntek és Szombat: 18 óra;  
Vasárnap: 9 óra
Állandó programjaink:
» Hétf! 18 óra: Biblia óra
» Els! szombat 15-18-ig: gyermekfoglalkozás a plébánián.
» Utolsó szombat 17 óra: Taizei imaóra a templomban,

    19 óra: Ismeretterjeszt! el!adás a plébánián.
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Új menetrend lép életbe a helyi buszközlekedésben 2014. 
szeptember 1-t!l. Újdonság, hogy két plusz járattal b!vül a 
közlekedés, mindkét délel!tti járat végighalad a városon, 
tehát igénybe vehet! a napi ügyintézésel során. A két új járat 
menetrendje az alábbiakban olvasható, a teljes részletes 
menetrend a városi honlapon, a www.ocsa.hu oldalán talál-
ható.

Városháza 8:30
Katolikus templom 8:31
Bolyai János Gimnázium 8:32
Ócsa vasútállomás 8:34
Akácos u. 8:37
Dózsa Gy. u. 8:39
Martinovics u. 8:41
Katona J. u. 8:43
Alsópakony 8:51

Alsópakony 8:55
Katona J. u. 9:00
Martinovics u. 9:02
Dózsa Gy. u. 9:04
Akácos u. 9:06
Falu Tamás u. CBA üzlet 9:09
Bolyai János Gimnázium 9:10
Katolikus templom 9:12
Városháza 9:14

Városháza 11:15
Katolikus templom 11:18
Bolyai János Gimnázium 11:19
Ócsa vasútállomás 11:20
Akácos u. 11:23
Dózsa Gy. u. 11:25
Martinovics u. 11:27
Katona J. u. 11:28
Alsópakony 11:33

Alsópakony 11:35
Katona J. u. 11:40
Martinovics u. 11:41
Dózsa Gy. u. 11:43
Akácos u. 11:45
Falu Tamás u. CBA üzlet 11:48
Bolyai János Gimnázium 11:49
Katolikus templom 11:51
Városháza 11:53

Hajnalcsillag Baptista Óvoda  
ünnepélyes átadása  
2014. augusztus 30.  
Bővebben a következő  
számban!
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9. Városi Vigasság 
– Útlezárások
Tisztelt Ócsai Lakosok!
A 2014. szeptember 13-án megrendezésre kerül!, 9.$Városi 
Vigasság programjainak zavartalansága miatt útlezárások-
ra lesz szükség.

Ezen a napon, 06:00–24:00-ig lezárásra kerül a Bajcsy-
Zsilinszky utca a Városháza és a Falu Tamás utca közötti 
szakasza. (06:00–17:00-ig az üzletek nyitvatartási ideje alatt 
a Falu Tamás utcai zárási pont a K§H Bank épületének vona-
láig tart, hogy az utcában lév! üzletek forgalma zavartalan 
maradhasson.) Kérünk Mindenkit, hogy a SPAR parkolót 
17:00 után ne használják, mert a t"zijáték itt kerül kiépítés-
re, ill. megrendezésre. 

Egész nap le lesz zárva a Dr. Békési Panyik Andor utca 
Városháza és Türr István utca közötti szakasza, valamint a 
Református M"emlék Templom mindkét oldala, amelyek a 
L!rinc és Kálvin János utcák elejét érintik.

A 08:30-kor kezd!d! Városi futás útvonalát is biztosít-
juk. Igyekszünk a forgalmat a lehet! legrövidebb ideig 
korlátozni! A futás útvonala: Városháza–Bajcsy-Zsilinszky 
utca–Zrínyi utca–Némedi utca–Bajcsy-Zsilinszky utca–
Városháza.

Elkerül! utakról minden zárás esetében gondoskodunk.
Megértésüket és türelmüket el!re is köszönjük!
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Fizetett politikai hirdetés

Fizetett politikai hirdetés



Haláleset: nem történt

Házasságkötés
2014. augusztus 9. László István – Bodnár Erika
2014. augusztus 9. Buzás Zsolt – Mátai Mónika
2014. augusztus 9. Kelemen Zoltán – Mészáros Mariann
2014. augusztus 16. Tóth István – Tóth Andrea Mária

Huszonötödik házassági évforduló
1989. augusztus 5. Sevecsek András Mihály – Gál Andrea Erzsébet
1989. augusztus 12. Bugyi László – Szabolcsi Ágnes
1989. augusztus 19.  Cserna Attila Csaba – Ullmann Tünde
1989. augusztus 26. Valóczki István – Molnár Andrea Ilona

Ötvenedik házassági évforduló
1964. július 25.  Szabó Antal – Strbák Mária
1964. augusztus 11. Fentor József László – Kun Borbála

Ötvenötödik házassági évforduló
1959. augusztus 15. Bujáki Imre – Udvari Julianna

Újszülöttek (a véd!n!i szolgálat adatai alapján)
Gyermek neve Szül!k neve Születési id!
Máté Roland Nagy Kitti, Máté Roland 2014. július 23.
Kiss-Trivál Bella Trivál Éva, Kiss Gyula 2014. július 26.
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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 rendel!  

Ócsa, Sza   bad  ság tér 4.

Feln!tt háziorvosok  

dr. Kocsis János Rendelés: 

hétf!, szerda, csütörtök, 

péntek, 8:00–12:00 óráig, 

kedden 14:00–18:00 óráig. 

 Rendel! telefon: 29-378-071 •  

dr. Incze#y Zsolt Rendelés: 

hétf!, kedd, csütörtök, péntek,$ 

8:00–12:00 óráig, szerdán  

14:00–18:00 óráig.  

Rendel! telefon: 29-378-110 •  

dr. Gallai Zoltán Rendelés: 

kedd, szerda, csütörtök, 

péntek, 8:00–12:00 óráig, 

hétf!n 14:00–18:00 óráig 

Rendel! telefon: 29-378-073 

Gyermekorvos  

dr. Koszteleczky Mónika  

Rendelés: hétf!, kedd, szerda, 

péntek, 8:00–12:00 óráig, 

csütörtök 14:00–18:00 óráig, 

Rendel! telefon: 29-378-164

Véd!n!i tanácsadások  

I. körzet: Szabóné Ádámcsik 

Tünde, Tel: 29-578-523 •  

II.körzet: Kardosné Pinty!ke 

Viktória, Tel: 29-578-522, •  

III.körzet: Brassai Júlia,  

Tel: 29-578-523

Fogászat Dr. Sárkány Béla,  

Tel: 20-440-5210,  

Dr. Baranyai Edit,  

Tel: 29-378-030

Fiziotherápia Tel: 29-578-525

Korona Gyógyszertár 

Szabadság tér 5.,  

Tel: 29-578-090

Rend!rség Ócsai Rend!rörs,  

Tel: 29-378-007 • 

 Körzeti Megbízottak:  

Mezei Tamás törzszászlós, 

70-609-3735; Kálmán Attila 

f!törzs!rm: 30-718-4748; 

Kovács Géza törzs!rmester  

tel: 70-489-1039

Polgár!rség Tel: 30-9944925, 

30-9944923, 30-6886056, 

70-6064005 (éjszaka) 

Hivatásos T"zoltóság 

Dabas Telefon: 29-560-020, 

29-360-105

Posta Szabadság tér. 3.,  

Tel: 29-378-056

Egyházak  

Ócsai Református Egyház közösség  

Tel/fax: 29-378-142,  

E-mail: ocsa.ref@gmail.com  

• Ócsai Baptista Gyülekezet: 

E-mail: gyulekezetve ze to   

 @ocsaibaptista.hu

• Ócsai Katolikus Egyházközösség:   

Tel: 29-378-285 ,  email:  

keresztenyocsa@gmail.com 

Evangélikus Egyházközösség: 

20-8246181

Egressy Gábor Szabadid!központ 

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 

Állat   ment! Kft.,  

Tel.: 20-938-5192

Falugazdász

Nagyszegi Imréné,  

Tel.: 30-461-7863
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ÓCSAI KISBÍRÓ
Ócsa Város Önkormányzatának ingyenes lapja • Megjelenik havonta 3200 példányban • Kiadja: Mátyus Nyomda 
Bt. • Felel!s kiadó: Mátyus Gyula • Szerkeszt!: Kertészné Molnár Anna • Szerkeszt!ség címe: Ócsa Város Önkormányzata – 
Polgármesteri Hivatal, 2364, Ócsa, Bajcsy-Zs. u. 2. • Telefon: (29) 378-125 / 23-as mellék • Fax: (29) 378-067 • Email: ocsai-
kisbiro@gmail.com, molnar.anna@ocsa.hu • Tervezés, tördelés: Elektropress Stúdió • Együttm"köd! Partnerünk: Dormány 
Foto Studio
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Anyakönyvi hírek 
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225500   mm22--eenn!!
HATALMAS

VÁLASZTÉK,
KEDVEZÔ ÁRAK!

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

Hirdessen  
az Ócsai Kisbíróban!

HIRDETÉSI ÁRAINK

Hirdetésfelvétel: ocsaikisbiro@gmail.com

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
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