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A betyár oldalas
titka
Ócsai Arcok:
Torma Zoltán
Göbölös Ibolya
bekerült
az Értéktárba

forrás: Norbi Update Lowcarb Nyrt.

Magyar bajnok
az Energy Kid’s

Rubint Réka

Alakformáló edzés az Egészség és Sportnapon
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Beköszöntő

program célja a tiszta és egészséges környzet elősegítésén túl, olyan
rendezvények szervezése, amelyek a szórakoztatás mellett tudatformáló
erővel is bírnak. Szeretnénk arra buzdítani mindenkit, hogy gondolkodjanak és cselekedjenek velünk ill. szépítsék, építsék saját környezetüket.
Szeretnénk, ha mindenki kellő nyitottságot és aktivitást mutatna és így
látványos eredmények születhetnének. Kísérje figyelemmel ezt az oldalt,
ahol minden hónapban új hírekkel jelentkezünk a témával kapcsolatban.

LÉNA ÜZENETE
L

énát egy hónapja fogadtuk örökbe. A hat éves
magyar vizsla azonnal családunk gyöngyszeme, vidámsága lett. No, jó, a kertünket kicsit kikaparta, az évelő virágágyásomat már az első magányos délelőttön hazavágta, de nem bánom. Rám
néz, és szinte beszél a szeme. A két mellső lábával
sokszor a lábamat öleli, úgy érzem, már nem tudja
másképp elmondani, hogy szeret. Én is szeretem.
A múlt héten emlődaganatot diagnosztizált nála
az állatorvos. Hirtelen fel sem fogtam miről beszél,
olyan természetességgel közölte velünk. A rák nem
válogat. Sem a házi kedvenceinknél, sem barátainknál, rokonainknál. Ilyenkor érti meg az ember
igazán, milyen fontos az egészség. Amikor már nincs,
mindent megadnánk, hogy újra a miénk legyen.

Június 11-én az Egészség és Sportnapon ingyenes szűrővizsgálatok, különféle sportbemutatók,
mászófal, buborékfoci és nem utolsó sorban Rubint Réka várja Önöket!

ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

EGÉSZSÉG ÉS
SPORTNAP
2016. JÚNIUS 11. 9:00-16:00
ÓCSAI SPORTPÁLYA

9:30

MÓKA TORNA

11:00

RUBINT RÉKA

12:30

ENERGY KID’S

A NAPSUGÁR EGYÜTTESSEL

13:00

SZABADTÁNC RITÁVAL

14:00

KYOKUSHIN KARATE BEMUTATÓ

14:30

KÖTÉLUGRÓ
SHOW

15:00

Persze tudom, rohanunk, nincs
időnk. De álljunk meg néha egy
kicsit. Ahogyan ezt tettük a májusi közös séta alkalmával, és erre
bíztatom Önöket június 11-én az
Ócsai Egészség és Sportnapon
is. Jöjjenek, foglalkozzunk kicsit
magunkkal, mozogjunk, vagy
éppen vegyünk részt olyan szűrővizsgálatokon, melyekre egyébként nem szánnánk időt. Találkozzunk ott, vagy
júniusban valamely más rendezvényen a városban. Fogadjuk örökbe a saját egészségünket! 

Paksi Zita
szerkesztő

SZÍVÜGYÜNK VOLT A SÉTA
S

étálni egyszerű, sétálni jó! Gondolta
ezt az a közel 150 részvevő, aki
velünk tartott május 22-én vasárnap
délután az első városi sétán. A halkan
duruzsoló csapat kellemes tempóban
gyalogolta végig a körülbelül 2,5 km-es
távot, melynek egy része a Tájvédelmi
Körzet földes útján vezetett. A talpalás
után Dr. Gallai Zoltán háziorvos mesélt
a gyaloglás jótékony hatásairól, arról,
hogy a napi rendszeres mozgás ilyen
formája fontos a betegségek megelő-

zésében. Megdolgoztatja a szívet, csökkenti a vércukorszintet:
„Gyermekkorunkban még természetes
a mozgás, amikor felnövünk, mégis elfelejtjük. Sokat ülünk, és az időhiány miatt
szinte mindenhová autóval megyünk.
Sajnos az ilyen mozgásszegény életmód
aztán hozza a betegségeket magával.”
Természetesen a rendszeres testmozgás mellett kiemelt szerepet játszik az
egészséges táplálkozás is – hallottuk
Reiman Katalintól, aki egészséges falato

kat hozott a csapatnak. Máktejet, köles
kőrözöttet, köles gombócot, brokkoli sa
látát kóstolhattunk.
„Nagy öröm számomra, hogy ennyien
összejöttünk, jövőre biztosan megismételjük!” – mondta Bukodi Károly polgármester, aki feleségével együtt teljesítette a távot. 

(zita)

KÖSZÖNJÜK AZ R+R KFT.-NEK A PÓLÓK FELAJÁNLÁSÁT!

forrás: Dormány Fotó

ZÖLD
ÓCSÁÉRT

A

NIPPON ZENGO GABIVAL

SZŰRŐVIZSGÁLATOK, BUBORÉKFOCI,
MÁSZÓFAL, EUROBUNGEE

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK A WWW.OCSA.HU WEBOLDALON
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Önkormányzati hírek

Önkormányzati hírek

Tájékoztatás a közterületnevek és a házszámok
felülvizsgálati kötelezettségéről

Interjú Bukodi Károly polgármesterrel

HELYI IGÉNYEKRE
HELYI SZAKIKAT
Idén a Zöld Ócsáért program keretén belül több rendezvényt is szervez az önkormányzat. Márciusban takarítottunk, áprilisban virágosítottunk, májusban és júniusban
pedig az egészség megóvása és megőrzése az események
központi gondolata. A soron következő rendezvényről, egy
online gazdaságélénkítő programról, és egy pályázati lehetőségéről beszélgettünk Bukodi Károly polgármesterrel.
Mi hívta életre az első Ócsai Egészség és Sportnapot?
Leginkább az, hogy ilyen még nem volt. Minden évben
szerveződik sportnap az általános iskolában, de soha sem
volt olyan komplex esemény, ami a nagyközönségnek szólt
volna. Véleményem szerint az egészség és a sport elválaszthatatlanok, ezért szerettem volna, ha nem csak a mozgásra
buzdítjuk az ócsaiakat, hanem ingyenes szűrővizsgálatokkal
a megelőzésre is felhívjuk a figyelmet. Rubint Réka egy alakreform edzést is tart, de ezen kívül számos más érdekesség
is várja a látogatókat. Javaslom, hogy tájékozódjanak a részletekről az ocsa.hu weboldalon.
Befejeződött a Széchényi úti, és az Akácos utcai buszmeg
álló felújítása, illetve a tél végi kátyúk kijavítása is meg
történt. Terveznek-e idén további burkolatjavítást?
Igen, tervezünk, hiszen egy-két utunkra ráférne a felújítás, ezért
is örülök egy pályázati lehetőségnek, ami pont ebben segítene.
Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása címmel jelent meg egy kiírás, melyen belül lehetőség nyílik
pályázni a belterületi utak felújítására. Mivel a Vadvirág utcára
igencsak ráfér a felújítás és a kész terveink is megvannak, ezért
pozitív elbírálás esetén sor kerülhetne erre az útszakaszra is. A
pályázatok elbírálása augusztus 5-én várható.

Testületi ülésen történt
M

ájus 25-én tartotta havi testületi ülését Ócsa Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete. Elfogadásra
került az Ócsa Városüzemeltetési Nonprofit Kft. beszámolója
a városban tervezett karbantartási munkálatokról, továbbá a
„Kertváros” Szociális Központ és az Ócsa és Társai Nonprofit
Kft. 2015. évi jelentése is.
Az előző évekhez hasonlóan, idén is támogatásban részesülnek a Révfülöpi Üdülőtáborban nyaraló palásti gyermekek és
hátrányos helyzetű ócsai gyermekek. A képviselők döntése
szerint 700.000 Ft összeget különítenek el erre a célra.
A „BURSA HUNGARICA” Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjpályázat elbírálásának szabályozásában pozitív
változás történt. A jogosultsági jövedelemhatár az öregségi
ÓCSAI KISBÍRÓ
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Az önkormányzat a közelmúltban csatlakozott egy úgy
nevezett online gazdaságélénkítő programhoz. Segítene
abban, hogy megértsük mit jelent ez pontosan?
Az ocsa.helyiszaki.hu, ahogyan azt a neve is sugallja, ócsai
vállalkozóknak, iparosoknak biztosít internetes felületet.
Bevallom őszintén, arra, hogy ehhez a programhoz csatlakozzunk, a facebook adta az ötletet. Pontosabban, hogy ezen
a közösségi oldalon szembesültem azzal, hogy a mesteremberek és a lakosok nehezen, vagy sokszor egyáltalán nem
találnak egymásra. Az oldal célja, hogy helyi igényekre helyi
vállalkozók nyújtsanak szolgáltatást, és tulajdonképpen itt
rejlik a gazdaságélénkítő hatás. Az oldal elindult, így arra
bíztatnám a vállalkozókat, hogy regisztráljanak ide, a lakosságot pedig arra, hogy bátran kezdjék el használni. A regisztráció az önkormányzat támogatásával ingyenes a felhasználóknak.
Bízom benne, hogy a weboldal segítségével a felmerülő
helyi igényekre helyi szakikat bízhatunk meg. 

(zita)

nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 140 százalékáról
(39.900 Ft), a 200 százalékára (57.000 Ft) emelkedik, így az
idei évben már valamennyivel többen részesülhetnek majd
a támogatásban az előző évekhez képest.
Elfogadta a Képviselő-testület Ócsa Város Önkormányza
tának 2015. évi zárszámadását.
Döntés született a Bolyai János Gimnázium menzájának
villámvédelmi szempontból történő felújításáról. A villámvédelmi tervet a Vill-Ász Bt. készítette el, a munkát a legkedvezőbb
ajánlatot benyújtó Olti László egyéni vállalkozó fogja elvégezni.
A testület döntött az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása című pályázaton való részvételről
és az ehhez szükséges saját forrás biztosításáról. A pályázat
lehetőséget adhat a Vadvirág utca felújítására, melyre az Ön
kormányzat már kész tervekkel rendelkezik. Elbírálás augusztus 5-én várható. 

Tisztelt ócsai Lakosok!
Tájékoztatom Önöket, hogy 2015. január 1.
napjától bevezetésre került az ún. Központi
Címregiszter (a továbbiakban: KCR), melynek célja, hogy a címek egy központi
rendszerbe kerüljenek, azaz a különböző
nyilvántartásokban (ingatlan-nyilvántartás, lakcímnyilvántartás, postai címnyilvántartás) szereplő címadatok pontosak és
naprakészek legyenek.
Ezzel kapcsolatos feladatok ellátását a
központi címregiszterről és a címkezelésről
szóló 345/2014. (XII. 23.) Korm. rendelet (a
továbbiakban: rendelet) írja elő. A rendelet
meghatározza nemcsak azon ingatlanok
körét, amelyeknek címmel kell rendelkezniük, hanem a címképzés folyamatát, valamint a már
bejegyzett cím módosításának és törlésének szabályait is.
A Kormány címképzésért felelős szervként az ingatlan
fekvése szerint illetékes települési önkormányzat jegyzőjét jelöli ki és a KCR létrehozásával kapcsolatos feladatok teljesítése keretében a felülvizsgálattal érintett címek esetében a
feladatok ellátását 2016. december 31-i határidővel írta elő.
Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének a közterületek elnevezésének, valamint az elnevezésük megváltoztatására irányuló kezdeményezés és a házszám-megállapítás
szabályairól szóló 5/2013. (III. 28.) önkormányzati rendelete
határozza meg helyi szinten a házszám-megállapítás szabályait, amelyekre ugyancsak mindenképpen figyelemmel
kell lenni a munkafolyamat ellátása során.
A fenti jogszabályok értelmében megkezdődött a lakosságot is érintő közterületnév, házszám, illetve címhelyek
felülvizsgálata, azok helyszíni felmérése és a címkezelési
eljárások megindításának előkészítése.
Ezek során megállapításra kerül a házszámok helyes sorrendje.
Házszám hiánya esetén új házszám kerül kiadásra, illetve amen�nyiben a házszámok újra kiosztása elkerülhetetlen, a házszám
módosítása szükséges. A címkezelési eljárás következtében a
címekben (közterület elnevezésében, házszámban stb.) bekövetkezett változásról a Polgármesteri Hivatal az érintett ingatlan tulajdonosán kívül az illetékes hatóságot (Okmányirodát)
határozatban értesíti. A lakcímkártyák ily módon szükségszerű
cseréjére minden esetben illetékmentesen kerül sor.
Címváltozás esetén:
Az ingatlanba bejelentett lakcímmel rendelkező személyek
lakcímkártyájának cseréje szükséges. A lakcímkártya cseréje hatósági döntés miatt illetékmentes.
A személyazonosító igazolványt nem kell cserélni, mert
abban nincs feltüntetve lakcím.
A jármű közúti forgalomban tarthatóságát igazoló ok
mány (forgalmi engedély) cseréje nem szükséges, ebbe –

kérelemre – illetékmentesen bejegyzik az
új címet.
A szolgáltatói szektor (pénzintézet,
távközlési szolgáltató, pénztárak, biztosítók)
felé a változást Önöknek kell jelezniük.
A Magyar Posta Zrt., a Vertikál Zrt., a
DPMV Zrt., az ELMŰ Nyrt., a FŐGÁZ Zrt. felé
a bejelentési kötelezettséget a jegyző hivatalból teljesíti.
Vállalkozás székhelyének (telephelyének) cím változása esetén a vállalkozás
képviseletére jogosult személy köteles
ezt ügyfélkapun keresztül a cégbíróságnak a változás bekövetkezését követő 180
napon belül bejelenteni, amely bejelentés
a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 53. § (1)
bekezdése értelmében illeték és közzétételi költségtérítés
megfizetése alól mentes.
Ha az ügyfélnek egy, az államigazgatáson kívüli szervezet
(pl. bank) előtt kell hitelt érdemlően igazolnia egy adott ingatlan címének helyességét vagy valódiságát, a hatóság az ügyfél
kérelmére a bizonyítani kívánt tényről, adatról hatósági bizonyítványt állíthat ki, ami azonban már illetékköteles.
Tanya elnevezése:
A külterületen fekvő elkülönülten, szigetszerűen elhelyezkedő
ingatlanoknak – különösen tanyáknak – is címmel kell rendelkezniük a KCR-ben. A cím megállapításához elsősorban a tanyatulajdonosok elnevezésre irányuló javaslata az irányadó.
Hivatalunk az érintett tanyatulajdonosokat hamarosan meg
keresi, hogy névjavaslataikat tegyék meg. Ha a tanya elnevezésére a tulajdonos a hivatal legalább kétszeri felhívására sem tesz
javaslatot, vagy a javaslat nem felel meg a jogszabályi előírásoknak, akkor a névről az önkormányzat képviselő-testülete dönt. A
Képviselő-testület a javaslatot elfogadja, ha az elnevezés a tulajdonos vezetéknevének szerepeltetésére irányul, és a településen
belül ugyanazzal a névvel nem szerepel másik tanya. A tulajdonos
által tett javaslat emellett akkor fogadható el, ha az adott ingatlan
pontos beazonosítását lehetővé teszi és a javasolt elnevezés nem
sérti a közízlést, nem kelt megbotránkozást, nem félrevezető és a
magyar nyelv helyesírási szabályainak is megfelel.
A fenti jogszabályi rendelkezések alapján a címkezelés
keretében – felsőbb jogszabályi rendelkezések által – kötelezően elvégzendő háttérmunka folyamatban van, melynek eredményes lefolytatása érdekében kérjük a Tisztelt
Lakosság megértését és együttműködését.
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a fenti eljárások miatti címváltozások folyamatosan megtekinthetők a www.ocsa.hu honlapon, valamint a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján. 
dr. Molnár Csaba
jegyző
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Göbölös Ibolya 1954-ben született. Ócsán nevelkedett és a mai
napig itt él családjával. Két fia
és három unokája teljesíti ki
jelenlegi életét.
1972-ben ismerkedett meg a
koronglövészettel, azon belül a
skeet lövészettel. Ibolyát természetszeretete és kitartása segítette abban, hogy a munka a család mellett szabadidejét feláldozva sporttal is foglalkozzon. Nem is akármilyen szinten,
hiszen edzője Ágoston Mihály kezei alatt Budapest bajnoklett, majd 1978-ban bekerült a válogatott mezőnybe.
Élete első világversenyén bronzérmet szerzett, amely
sporttörténeti jelentőségű, mivel ő volt az első magyar női
skeetlövő, aki érmet nyert, Európa-bajnokságon.
Közben megszületett 2 fia, de ő hamar visszament a versenyek világába. Most már 2 fiú nevelése, és főállása mellett
űzte szeretett sportját a skeet lövészetet.
A kemény munka meghozta gyümölcsét, ugyan is tagja
lett egy 3 fős csapatnak ( Igaly, Vasvári, Göbölös) akik 1990 és
2003 között Világbajnokságról és Európa bajnokságról érem
nélkül nem tértek haza.
Világbajnokságokon 5, Európa-bajnokságokon 9 csapat
érmet nyert, ebből kétszer nyertek Világbajnokságot, az
elsőt világcsúccsal, és négyszer nyertek Európa-bajnok
ságot.
2009-ig volt a válogatott tagja. 2010-ben lemondott a válogatottságról, mivel egészsége megromlott, és a gyógyszerei
miatt nem versenyezhetett. Nem szakadt el a sportágtól,

Fotók forrás: Berecz Éva

Göbölös Ibolya skeet
európa- és világbajnok
bekerült az Értéktárba

A BETYÁR
OLDALAS TITKA
A III. Juhfesztivál főzőversenyének győztes étele
mert akkor már volt néhány tanítványa, akik tőle kezdték
megtanulni a koronglövészetet. A versenyeken bíróként a
mai napig közreműködik.
Pályafutása és munkássága 1972-ben kezdődött. A Magyar
Postánál 40 évet töltött el, ebből 16 évet postavezetőként.
Jelenleg nyugdíjas, de nem unatkozik, hiszen a hét több
napját is a lőtéren tölti.
2015-ben nagy megtiszteltetés érte. Ócsa Város Önkor
mányzata úgy döntött, hogy elismeri élete során elért eredményeit, és Ócsa díszpolgárává választotta.
Gratulálunk Göbölös Ibolya skeet lövő Világ- és Európabajnok munkásságához, további életéhez sok örömöt, és jó
egészséget kívánunk. 

Pappné Hajdu Katalin
Települési Értéktár Bizottság elnöke

Elindult az ocsa.helyiszaki.hu
HELYI MEGOLDÁS HELYI IGÉNYEKRE!
Ócsa Város Önkormányzata támogatást nyújt a helyi vállalkozók és a lakosság
részére, hogy a helyben felmerülő lakossági igényekre a megoldásokat a helyi vállalkozók termékei és munkája, vagy annak hiányában a szomszédos települések
legközelebb eső vállalkozói szolgáltathassák.
www.ocsa.helyiszaki.hu

ÓCSAI KISBÍRÓ

7

Rendezvények

Ócsai Települési Értéktár

fotók forrása: Ócsai Települési Értéktár
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B

izonyosan minden háziasszony repertoárjában szerepel a
sült oldalas receptje. Ki így, ki úgy készíti el, de egy biztos,
hogy az omlós finomság sokunk kedvence. A III. Juhfesztivál
főzőversenyén a Fakanál Forgatók betyár oldalasa vitte el a
fődíjat, Aranyi János ócsai gyepmester vezetésével. A csapat
számos más főzőversenyen is tarolt már, kíváncsiak voltunk
mi lehet az általuk elkészített étkek titka. A csapat egyik tagja,
Berecz Éva közterület felügyelőnk mesélt a közös főzésről.

III. ÓCSAI JUHFESZTIVÁL TÁMOGATÓI
Ócsa Város Önkormányzata
Hunland Trade Kft Bugyi
Zeolit Tüzép Ócsa
Triso Kft
Virág Ferencné és Családja
Rácz János és Családja
Ócsai Gazdakör Szervezet
Ócsai Hagyományőrző
Egyesület
Kerepeczki Ferenc és Családja
Horváth Sándor és Neje
Gál Csaba és Családja
Valóczki Mihály és Családja
Ócsai Polgárőrség
Lakatos Heléna
Fóris Lajos és Neje
Szabó Tibor és Családja

Gere Imre és Családja
Bugyi Önkormányzata
Bozsik István és Neje Sáribesnyő
Varga József Üllő
Ponyiczki László és Családja
Végh László és Családja
Kormos Rebeka
Ócsai Rendőrség
Szabó Csaba Juh Törzstenyésztő
Fülöpháza
Sebők Mihály Juh
Törzstenyésztő Törtel
Hajnal János Juh Törzstenyésztő
Ágasegyháza
Vándor-Juhász Kft
Ócsai Takarékszövetkezet
Anita és Judit Szépségszalon

Volt megkötés azzal kapcsolatban, hogy milyen étellel lehet
indulni?
Nem. Bármit főzhettünk, egyetlen feltétel volt, hogy a helyszínen készüljön frissen. Kilenc csapat indult, tizennyolc féle
étel készült, szerintem egyik finomabb lett, mint a másik.
Mégis a ti betyár oldalasotok nyert. Mondhatjuk, hogy be
tyárosan finom lett?
Találó. De ne kérdezd, hogy mitől volt olyan finom, mert a mai
napig nem tudom. Amikor legelőször ettem a János sült húsából, akkor értettem meg, milyen az, ha valaki érzésből fűszerez. Sohasem tanulta, egész egyszerűen érzi. Amikor egyenként érzed az ízeket, de egyik sem hivalkodik, nem nyomja el a
másikat. Ez volt a betyár oldalas, Aranyi János fűszerezésével,
szívével-lelkével. Szerintem ez a titok, ha bárki a receptet várja
tőlem, azzal nem tudok szolgálni.
Te is így főzöl?
Azt hiszem igen. Imádok főzni, szeretem az ízeket. A tavalyi városi
vigasságon például egy gyerekkádnyi lángos tésztát dagasztottam
be és sütöttük meg. A főzés nálam hobbi, kikapcsol, jókedvre derít.
Hol találkozhatunk legközelebb a Fakanál Forgatókkal?
Valószínűleg a Városi Vigasságon.

(zita)
ÓCSAI KISBÍRÓ

Egressy Gábor Szabadidőközpont

fotók forrása: Mészáros Gábor

TÁNC ÜNNEPE A
SZABADIDŐKÖZPONTBAN
Az óvodában minden nap
gyereknap

Á

prilis 29-én sok-sok Ócsaival ünnepelhettük együtt a
Tánc Világnapját.
Az ünnepi program Kőműves Kata, fotóművész kiállításával nyílt meg.
Kata fotói táncszínházi előadásokon készültek, a képek
különlegessége, hogy a művész selyemre nyomtatta azokat.
Az igazán egyedinek mondható kiállítást Orgován-Szigeti
Réka nyitotta meg. Az ünnepi gálaműsoron városunk
tánccsoportjai mellett - Küstörgő Néptánccsoport, Energy
Kid’s, Flashdance Tánccsoport- vendég művészek is közreműködtek. A Szombat esti láz című televíziós műsorból is
jól ismert Bánhidi Petra és Josip Bartulovic előadásában
egy igazán tüzes és szenvedélyes táncot, argentin tangót
láthattunk. Vendégünk volt Pirovits Árpád, sztepptánc
világbajnok is, aki tanítványait
is magával hozta.
Az est különlegessége volt,
hogy ezen a rendezvényen mu
tatkoztak be először a Küstör
gőcskék, a felnőtt néptáncközös
ség gyermek csoportja.

ÓCSAI KISBÍRÓ
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Rendezvények

fotók forrása: Ócsai Nefelejcs Napközi Otthonos Központi Óvoda
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Néptánc, hip-hop, tangó, swing, sztepp, samba, cha-cha,
rumba , salsa, jive, twist, és még sorolhatnánk, közel 15 féle
táncot láthattunk ezen az estén.
A gálaműsor végén közös fotóval örökítettük meg ünnepünket.
Találkozzunk jövőre is! 

Hantos-.Jarábik Klára
kulturális igazgató

Hosszú idő óta az első gyönyörű verőfényes napra ébredhettünk május 21-én, mely éppen ideális volt, a hetek óta
tervezgetett titkos készülődéseink megvalósítására. Mire
is készültünk oly lázasan? A GYERMEKNAPRA!

A

Nefelejcs és Napsugár Óvodában, és a Manóvár Bölcső
dében dolgozók számára is, minden nap gyermeknap.
Hisz alapfilozófiánk, hogy a gyermek megismételhetetlen
személyiség. Tiszteljük, szeretjük őt. Fontos számunkra,
hogy az intézményeinkben eltöltött napjai élmény gazdagok
legyenek; harmonikus fejlődésükhöz, személyiségük kibontakoztatásához a legideálisabb körülményeket biztosítsunk.
Tudjuk, hogy a kisgyermekek lételeme a játék. Azt szerettük
volna, hogy ez a nap úgy váljon igazi Gyermeknappá, hogy a
gyerekek szüleikkel együtt játszanak, önfeledten, vidáman!
A jó hangulatot megalapozta kora reggel az Energy’Kids
Tánccsoport. Majd az óvoda kertjében, több tevékenységben
és játékban is részt vehettek az igen nagy számban megjelent
„gyermeknapozók”.
Kézműves asztalainknál gyűrűt, karkötőt, fonalpolipot és
Mignon figurát készíthettek.
Egy kicsit visszanéztünk a múltba. Részben azért, mert meg
nyitottuk újra az óvodakert helyén, sok-sok évvel ezelőtt működő KRESZ PARKOT. Részben pedig azért, mert Dédszüleink
elfelejtett játékaival, „Egy tucat” népi ügyességi gyermekjátékkal készültünk. Volt krikett, diótörő, horgászos, gólyamankó és
gólyaláb, óriás malom és amőba, Bodri kutya facsontjai, lengő

teke, gúzsdobáló, kukoricamorzsolás Dodó malacnak, kap
kodó… Célunk az volt, hogy ötleteket adjunk a szülőknek, hogy
egyszerű, természetes anyagokból hogyan lehet nagyszerű játékeszközöket készíteni.
Az Ovi-foci pályán ügyességi sportverseny, majd foci volt.
Közben vendégváró, frissen sült lángossal, és gyümölcssalátával kedveskedtünk.
A „Meseházban” megpihenhettek. Az Ócsai Óvodásokért
Alapítvány Koktélbárjában felfrissülve, a trambulinban
ugrálhattak, vagy felmászhattak egy igazi traktorra.
A FIESTA Tánccsoport kis táncosai után, a Zene-Bona Tár
sulat vidám műsora szórakoztatta a gyermekeket. Búcsú
zóul, mindenki húzhatott egy-egy zsákbamacskát.
A szervezők nevében szeretnék köszönetet mondani Miklós
Gábornak, Papp Katalinnak, Krisztián Lászlónak, Ócsa Város
Polgárőrségének, a „Mókus Szülőknek” és nem utolsó sorban
az Óvoda, a Bölcsőde és a Konyha összes résztvevőjének, mert
nélkülük nem lett volna ilyen sikeres ez a nap! 

Kulcsár Marianna
a Mókus csoport óvodapedagógusa

ÓCSAI KISBÍRÓ

Ócsai arcok

Rendezvények

A HARCOS ÚTJA
EGY VÉGET NEM ÉRŐ
HEGYRE TART
át fogja alakítani egész lényünket, sőt a környezetünket is.
Egyszerűen örömöt ad, ha ezt másokon is látom, ha erre
másokat is megtaníthatok.

A

z ócsai ökölvívó edző, akit legtöbben Edzőbá-nak ismernek, valódi útkereső. Kalandos életút az övé, és bár még
csak élete delén tart, sok mindent kipróbált a sportban és a
munkájában egyaránt. Azt mondja, mindig komplex tudásra törekedett. Jelenleg gyerekeket és felnőtteket edz, tanít a
mozgás szeretetére, de volt kidobó legény, kaszkadőr, mindemellett verseket ír, öt gyermek édesapja és nem utolsó
sorban egy igazi ezermester.

Megtaláltad, amit kerestél?
Ha a kérdés arra vonatkozik, hogy elégedett vagyok-e a jelenlegi
életemmel, akkor a válaszom határozott igen. De sohasem kerestem semmit, vagyis nem így fogalmaznék. Az utamba sodort
az élet lehetőségeket, én pedig nem futamodtam meg. Szeretek
élni, megélni az életet. Egyébként szerintem, ha keresném, vagyis kicsit elébe
men
nék a dolgoknak, talán előrébb
tartanék. Sajnos nem vagyok önmenedzselő típus, viszont amit, amiket elértem arra büszke vagyok.
Ócsára is véletlenül sodort az élet?
Na, ez kivétel. Ide tudatosan költöztünk a párommal. Kerestünk egy nyu
godt környezetet, ahol felnevelhetjük
a gyerekeinket. Szeretek, szeretünk itt
élni.
Miért? Mit szerettek itt?
Legfőképpen azt, hogy a nagyváros
hoz képest itt meglepően nagy
nyugalom árad mindenből. Ebben a
kisvárosban minden megtalálható,
amire egy családnak szüksége lehet,
a város infrastruktúrája is folyamatosan fejlődik, de ami a legfontosabb, hogy jó ide hazaérkezni.
Ezért hívjuk ezt a várost úgy, hogy otthon.
Azt mondtad, hogy tizenegy éves korod óta sportolsz.
A szüleid vittek le az edzőterembe?
Nem. Én láttam meg egy felhívást talán egy villanyoszlopon
és döntöttem el, hogy kipróbálom. Cselgánccsal kezdtem,
aztán jött az ökölvívás, birkózás, karate, kick boksz, thai
boksz, kempo, majd a kevert harcművészetek. Ki akartam
ÓCSAI KISBÍRÓ

VERSENYEREDMÉNYEK

25 éves versenyzői múlt szinte
minden stílusban
23 arany, 9 ezüst, 21 bronzérem
eb.VI. 1993 Palermo (karate)

eb III. 2000 Bratislava (kick box)
vb IV. 1992 Róma (karate)
vb I. 2014 Budapest (kempo)

próbálni az összes harcművészetet, amit Magyarországon
lehet. Komplex tudásra törekszem, és a mai napig szeretek
tanulni, fejlődni.
Miért pont harcművészet?
Minden férfiban benne van a harci szellem. A modern korra
ez természetesen megszelídült és korlátozódott a küzdősportok szabályrendszereire. Viszont
maga a küzdelem most is végtelen
lehetőséget rejt magában. A harcos
útja egy véget nem érő hegyre tart.
Kezdő sportolóként azt gondoltam,
hogy amit el akarok érni az életemben, azt a sport segítségével fogom
megtenni, mert mozgás közben azt
éreztem, hogy egészen új dimenziók
nyílnak meg előttem.
Először, csak tettem, amit mondtak
később született meg az igény arra,
hogy többet, jobban csináljam, mint
mások, ezért kezdtem el csiszolni és
tökéletesíteni a technikáimat. Ma
már biztosan tudom, hogy a tökéletesen végrehajtott mozdulatok eredményeznek szabályos izmokat, és ez
a kulcs, a folyamatos fejlődéshez és az
eredményekhez.
Számodra mit ad a sport?
A mozgás az egyik legkönnyebben megragadható eszköz
ahhoz, hogy jól, jobban, sőt még jobban érezzem magam, hogy
kifejezhessem az érzéseimet, az érzelmeimet. Mindig segít, ha
bajban vagyok, ha pedig éppen jól érzem magam, akkor ettől
még jobban fogom. Azt gondolom: a harmónia harmóniát szül.
Minél inkább sikerül ezt a harmóniát a szellemi és a fizikai út között létrehozni, annál inkább érezhetjük az erőt, a
magabiztosságot. Életünk bármely területén is érjük ezt el,

fotók forrása: Torma Zoltán
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Sokak szemében a kivarrt, kisportolt férfiak amolyan
rosszfiú hatását keltik. Kihasználtad a külsőd adta elő
nyöket az életedben?
Annyiban igen, hogy évekig kidobóként dolgoztam az éjszakában, bár én nem a külsőm adta előnyök, hanem a képzettségem miatt voltam alkalmas erre a munkára. A küzdősportoktól
szinte egyenes út vezet az éjszakai életbe. Nem akarom tagadni,
sokáig vonzott ez a közeg, hiszen ez is a férfiasság egyik alapjára,
a védelmezésre épül. Sajnos az életben ez nem ilyen egyszerű és
nemes, pedig alapvetően szimpla a képlet. Van néhány ember,
akinek az a dolga, hogy rendet tartson. Amikor viszont már ezt
csak szavakkal teheti, akkor lebénítottnak érzi magát. Ebbe a
bénultságba belefáradtam és pár évvel ezelőtt abbahagytam.
Mikor hagytad abba az aktív sportot és kezdtél el gyerekekkel foglalkozni?
Nincs éles határvonal, sokáig ment a kettő együtt. Aztán
eljött a pont, amikor már nem én voltam a fontos, hanem
a tanítványaim és az ő eredményeik. Ez tölti ki a napjaimat,
a hét minden napján tartok edzéseket itt és Budapesten is.
A verseid igazi életbölcsességeket üzennek. Hogyan szü
letnek, mi az, ami inspirál?
Valaki fejbe rúg, és akkor írok egy verset. De a viccet félretéve, véleményem szerint nem attól jó egy vers, hogy szép
szavak kerülnek egymás mellé, rímekbe szedve, hanem
hogy van mondanivalója. A verseim az én szemszögemből
inkább egyfajta filozofálgatások. Leírom a gondolataimat,
és örülök, ha ezzel másoknak is örömet tudok szerezni. Az
egyik kötetem ezer példányban jelent meg az Alexandra
gondozásában, és én lepődtem meg a legjobban, amikor azt
a hírt hallottam, hogy elfogyott a boltból. Jó érzés volt.
Maradt olyan vágyad, ami kimaradt és még szeretnéd ki
próbálni? Van bakancslistád?
Nincs, nem vagyok egy tervező típus. Egy gyermekkori álom
viszont kimaradt. Szerettem volna hegyet mászni, igazi nagy
csúcsokat elérni, erről már lecsúsztam. De nem bánkódom,
sok más azért megvolt. Például ejtőernyőztem, sziklát másztam, voltam testőr, taxisofőr, alpinista, gyerekszínész, kaszkadőrködtem is.
De a leglényegesebb, hogy ma élj úgy, ahogy holnap szeretnél,
mert a holnap mindig bizonytalan. 

(paksi zita)

Csecsemőgondozási
tudáspróbán jeleskedtünk
A

Magyar Vöröskereszt Pest Megyei Szervezete Területi
Csecsemőgondozási Versenyét az újhartyáni Német
Nemzetiségi Általános Iskolájában 2016.04.15-én rendezték
meg. A Bolyai János Gimnázium mindkét csapata első helyezést ért el. Általános iskolai korcsoport csapattagjai: Gyön
gyösi Virág Inez, Horváth Boglárka, Kóródi Orsolya. Közép
iskolás korcsoport csapata: Kubik Emese, Racskó Tamás,
Völcsei Péter Mihály.
2016.04.30-án Solymáron megrendezett Pest megyei
fordulóban, az ifjúsági korcsoportban II. helyezést értek el
csak a Váci Szakképzési Centrum Selye János Egészségügyi
és Szociális Szakképző Iskolájának versenyzői előzték meg
őket, az gyermek korcsoportban pedig IV. helyezést értek el
diákjaink. Családias hangulatú, nagyszerű versenyen vehettünk részt. Nyolc csapat mérte össze elméleti és megszerzett
gyakorlati tudását. Az idei évben Fodor Antalné dr. nyitotta meg a versenyt. A zsűri elnök asszonya Dr. Andicsné dr.
Fridrich Katalin gyermekorvos volt. A solymári csecsemőgondozó versenyen egy elméleti és négy életszerű munkaállomást rendeztek be a résztvevők számára. A szakmai
tudáspróbák mellett a vöröskereszt-totó állomás, anyák
napi versírás feladata is színesítette a napi programot.
A közbeiktatott pihenőállomáson pedig Mátyás királlyal és
Isaurával is találkozhattak babakiállítás keretében a gyerekek. Az ebédszünetben táncos csoportok színvonalas előadásait nézhettük meg. Később helyi önkéntesek köszöntötték a
jelen lévő édesanyákat. Az ebédszünetben a felkészítőkkel
bejárhattuk az verseny állomásokat, megnézhettük elért
pontszámaikat és munkáikat. Kiválóan teljesítettek, szívből
gratulálunk, büszkék vagyunk rájuk.
Köszönet a Védőnői Szolgálat nevében a Vöröskereszt mun
katársainak a színvonalas lebonyolításért, a felkészülést és
megmérettetést vállaló gyerekeknek és szüleiknek, az osztály
főnökeiknek, Talapka Józsefné igazgató asszonynak, az Önkor
mányzatnak, Hajdúné Szaller Krisztának és a gim
ná
zium
technikai dolgozóinak közreműködő segítségükért. 

A felkészítő védőnő
ÓCSAI KISBÍRÓ
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Halászy Károly Általános Iskola

Halászy Károly Általános Iskola

ERDEI TÁBOR SZANDAVÁRON
(2016. május 18-20)

A

latát, a kisebbségi lét motiváló erejének csodálatát… Személyes
kapcsolatok alakultak ki, és reméljük, hosszú évekre szóló
barátságok születésénél bábáskodhattunk!
Az alábbi útvonalon barangoltunk: Szabadka – Völgypart – Kis
hegyes – Elemér – Óbega – Császár-tó – Écska – Újvidék – Péter
várad – Belgrád – Törökbecse – Sóskopó – aracsi pusztatemplom
– Óbecse – Zenta – Palics. De a szavak helyett regéljenek a képek! 

Inczeffy Zsuzsa
nevelő

Öt nap móka és kacagás
Rózsaszentmártonon

Forrás: Halászy Károly Általános Iskola

Forrás: Halászy Károly Általános Iskola

Betyárok és szabadsághősök
nyomában a Délvidéken
Határtalanul pályázati program (HAT-15-05-0571) keretén belül 2016. április utolsó hetében csodálatos 5 napot
töltöttek az Ócsai Halászy Károly Általános Iskola 7. évfolyamos tanulói közül 34-en a Vajdaságban.
A Határtalanul! program célja a magyar-magyar kapcsolatok építése, személyes kapcsolatok kialakítása, elmélyítése.
A program a nemzetpolitikai célt fordítja le konkrét tapasztalatokra, azaz a Határtalanul! a nemzeti
összetartozás operatív programja.
…és mit tanultunk, mit hoztunk haza ma
gunkkal? Az elfogadás, és együttélés példáját, a
tenni akarás fáradhatatlan lendületének fuval-

A

z 5. c osztály, 23 fővel, egy hetes erdei iskolában vett
részt egy mátrai kis faluban 2016. április 11-től 15-ig.
Az egy hétig tartó program keretében megismerkedtek
Rózsaszentmárton múltjával és jelenével, megtekintették
a Lignitbányászati Emlékházat, a Faluházat és rózsakertet.
A „Búzaszemtől a kenyérig” programban a búzaszem útját
követhették a határban éppen aktuális fejlődési stádiumban lévő őszi búzával, megnézték a mezőgazdasági gépeket
majd ellátogattak a Rózsa Pékségbe, ahol beavatták őket

a kenyér és péksütemények elkészítésének rejtelmeibe.
Délután a kenyértésztából lángost sütöttek a táborban.
A „Szorgos munkások birodalma” programban bepillanthattak a méhek csodálatos világába, utána pedig mézeskalácsot süthettek és díszíthettek. Túráztak a 397 m magas
Somlyóra ahol gyönyörködhettek az erdő sztyeppe élővilágában, az éjszakai túrán pedig bátorságpróbán vettek részt.
Kipróbálták a fazekas korongot ahol kreálhattak szebbnél
szebb marokedényeket agyagból. Az egyik legnagyobb
élményt egy spitz-kutyatenyészet és a dél amerikai papagájok megcsodálása jelentette. Az eltelt öt nap alatt még sok
játék, móka és kacagás jellemezte az együtt töltött napokat.
Az osztály közös élményekkel gazdagodva és még jobban
összetartó kis közösségként utazott haza. 

Murinainé M.E.
osztályfőnök

KÖSZÖNET
„Nem mindegy, hogy kinek az életébe épülsz be, és nem mindegy, hogy ki épül be a te életedbe.”
(Böjte Csaba)
Köszönetet szeretnék mondani a Bolyai János Gimnázium tanulóinak és felkészítő tanáruknak Horváthné Gyovai
Melindának, hogy bemutatták felsős tanulóinknak „ Kámforrá válok, ahogy megmozdul a nagymutató” című
előadásukat az Egressy Gábor Szabadidőközpontban.
A Magyar Kultúra Napi ünnepi rendezvényen már láthattuk ezt a műsort, most a „halászy-s” diákok életébe épülhettek be azok az értékes gondolatok, amit a gimnazisták közvetítettek számukra.
Nagy Margit
gyógypedagógus

ÓCSAI KISBÍRÓ
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1. nap: 10 óra körül érkeztünk
első állomásunk színhelyére, az
Ipolytarnóci Ősmaradványok
Természetvédelmi Területére,
ahol meglátogattuk a Miocén
Parkot, majd ősvilági élőlények
ről 3D-s filmet láthattunk.
A geológiai tanösvényt végigjártuk, majd még játszhattunk
is egy kicsit.
Ipolytarnócról Hollókőre utaz
tunk, ahol felsétáltunk a várba,
kigyönyörködhettük magunkat a természetben, majd elgyalogoltunk a Falumúzeumba. Itt bepillantást nyerhettünk
elődeink életébe.
Hollókőről Szandára vitt utunk, itt elfoglaltuk szálláshelyünket.
2. nap: A falut és környékét fedeztük fel. Reggel felmásztunk a szandai várromhoz, útközben megnéztük Máriácska
Káponkáját / kápolna/, aminek egyedi történetét is megismerhettük Varga János bácsitól. Ő kalauzolt bennünket, és mesélt a
helyi érdekességekről, szokásokról . Vele íjászkodtunk délután,
segített a „ falukutatáson”. Késő este vadlesre vonultunk.
3. nap: Átsétáltunk Terénybe, ahol egy tanyát fedeztünk
fel, mezőgazdasági gépeket, haszonállatokat figyelhettünk

meg. Később beavattak minket
a sajtkészítés rejtelmeibe.
Hazaérkezés után volt aki
máris visszafordult volna.
Film és könyv
A „Nagy könyv” verseny helyét
idén a „Film és könyv „ vetélkedő váltotta fel. Két művet kellett
megismerniük a gyerekeknek
könyv és film formájában.
Az egyik Brian Selcznik: A le
leményes Hugo Cabret, a másik Fekete István: A koppányi
aga testamentuma című mű volt.
Helyezettek:
1. Bereczky Emese, Halmosi Virág és Virág Viktória 5. osztályos tanulók
2. Acosta András, Kristóf Dávid és Mércse Andrea 8. osztályos
tanulók
3. Gál Vivien, Komáromi Alexa, Petrik Georgina és Szabó
Noémi 7. osztályos tanulók
Ezúton is gratulálunk a nyerteseknek! 

Füle Andrea
és Juhászné Schlotter Klára

AZ ÓCSA-HALÁSZY KÁROLY ISKOLÁÉRT ALAPÍTVÁNY
2015. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓJA
Alapítványunk a 2015-ös évben is az alapító
okiratában kitűzött céljainak megfelelően
működött.
Fő célkitűzésünk a nevelés, oktatás, képesség
fejlesztés, ismeretterjesztés, kulturális tevékeny
ségek folytatásához szükséges eszközök beszer
zése. Az iskolai oktatás tárgyi feltételeinek
megteremtése, eszközök beszerzése. Az iskolában
folyó oktató-nevelő munka támogatása, a tehetséggondozás korszerűbb eszközeinek a megteremtése. Tanórán kívüli foglalkozások, szakkörök
támogatása, a szükséges eszközök beszerzése. Az
alapítvány másik fontos célja, hogy ösztönözze az
embereket, azok csoportjait, jogi és természetes
személyeket, hogy támogassák azokat a kezdeményezéseket, amelyek az ócsai általános iskolában tanuló gyerekek testi és lelki egészségének a
megőrzésére, szabadidőjük szervezett eltöltésére
irányulnak. Támogatjuk az iskolai költségvetésben
nem biztosított oktatási, nevelési, környezeti feltételek javítására, műszaki, technikai berendezések
beszerzésére irányuló törekvéseket.

Vásároltunk:
»» Tintapatronokat a nyomtatáshoz, az osztálytermekbe oktatási kellékeket, fali táblákat, vonalzókat. A tornateremi öltöző komfortosabbá
tételéhez polcokat. Az iskola diákjainak egységesebb megjelenéséhez pólókat. A termekbe
díszléceket.
»» Beszereztünk villanyszerelési anyagokat, dekorációs anyagokat, az ebédlőbe terítőket,
»» Támogattuk a 4. évfolyam erdei iskolai részvételét, az 5. évfolyam cirkuszi látogatását,
a 8. évfolyam látogatását a Terror-házába, a
révfülöpi tábort, az összes diák karácsonyi rendezvényének lebonyolítását.
»» Több rendezvényt, a felsős farsangot, a március
15-i ünnepséget, a Ki mit tud-ot, a LÜK versenyt,
a terematlétika versenyt, a családi sportnapot,
a Halászy-napokat, a Környezetvédelmi vetélkedőt, a Kézmosás világnapját, a karácsonyt, a
papírgyűjtést, és a ballagást is támogattuk.

2015. évben az Alapítvány bevételei és kiadásai:
»» A kapott támogatás: 1429 e ft
»» Helyi önkormányzati támogatás: 180 e ft
»» Az anyagjellegű ráfordítások összege: 1724 e
ft (a vállalt célok elérése érdekében felmerült
költségek)
»» Személyi jellegű ráfordítások: 42 e ft
»» Az 1%-ból befolyt összeg: 488 e ft
Az Alapítvány a vezető tisztségviselőinek és tagjainak nem nyújtott semmilyen juttatást, bért
vagy díjat.
Köszönjük a támogatásokat, és arra kérjük Önö
ket, hogy ebben az évben is támogassák az SZJA
1%-val iskolánkat, ezen keresztül tanulóinkat.
Bízunk benne, hogy 2015-ban is figyelemmel
kísérik munkánkat, és támogatnak bennünket.
Köszönjük.
2016 május 4.
Ócsa-Halászy Károly Iskoláért Alapítvány

ÓCSAI KISBÍRÓ

Forrás: Halászy Károly Általános Iskola
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Egyházak hírei

Egyházak júniusi programjai
Ócsai Református Egyházközség
2016. június havi gyülekezeti alkalmaink:

NAP
2. Csütörtök

7. Kedd

ÓRA
17
19
10
16
18

ALKALOM
Ifjúsági Bibliaóra (14-18 évesek) – Református Iskola
Ifjúsági Bibliaóra (18 év felettiek) – Református Iskola
Főistentisztelet – Kálvin-ház
Kóruspróba – Református Iskola
Felnőttek Bibliaórája – Református Iskola Tanácsterem

8. Szerda

15

Asszonykör - Református Iskola Tanácsterem

9. Csütörtök

17
19
10
15
16
18

Ifjúsági Bibliaóra (14-18 évesek) – Református Iskola
Ifjúsági Bibliaóra (18 év felettiek) – Református Iskola
Főistentisztelet – Kálvin-ház
Hálaadó Istentisztelet – Evangélikus Imaház
Kóruspróba – Református Iskola
Felnőttek Bibliaórája – Református Iskola Tanácsterem

21. Kedd

17
19
10
16
18

Ifjúsági Bibliaóra (14-18 évesek) – Református Iskola
Ifjúsági Bibliaóra (18 év felettiek) – Református Iskola
Főistentisztelet – Kálvin-ház
Kóruspróba – Református Iskola
Felnőttek Bibliaórája – Református Iskola Tanácsterem

22. Szerda

15

Asszonykör - Református Iskola Tanácsterem

23. Csütörtök

17
19
10
15
16
18

Ifjúsági Bibliaóra (14-18 évesek) – Református Iskola
Ifjúsági Bibliaóra (18 év felettiek) – Református Iskola
Főistentisztelet – Kálvin-ház
Hálaadó Istentisztelet – Evangélikus Imaház
Kóruspróba – Református Iskola
Felnőttek Bibliaórája – Református Iskola Tanácsterem

17
19

Ifjúsági Bibliaóra (14-18 évesek) – Református Iskola
Ifjúsági Bibliaóra (18 év felettiek) – Református Iskola

5. Vasárnap

12. Vasárnap
14. Kedd
16. Csütörtök
19. Vasárnap

26. Vasárnap
28. Kedd
30. Csütörtök

Nyári Helyi Református Gyermek és Ifjúsági Tábor: 2016. július
25-29. A Cserkésztáborra lelkipásztori ügyletek alatt lehet
jelentkezni, 2016. július 9-18. között kerül megszervezésre.
Református Lelkészi hivatali rend:
LELKIPÁSZTORI ÜGYELET: Kedd 15–18 óra; Szerda 8–11 óra (Keresz
telési, esketési, temetési megbeszélés, lelkigondozói beszélgetés,
szervezési ügyek intézése, igazolások, ajánlások, dokumentumok
kiadása, pénztári befizetések)
GONDNOKI ÓRA: PÉNTEK: 17:00-18:00 (Ügyintézés pl.: egyházadó befizetése, adakozás Isten dicsőségére (különböző alkalmakból is), emlékharang kérés, számlaügyintézés, presbitériumi ügyintézés… stb.)

Pünkösd után
F

olytatva a Lélekről való elmélkedést Márai Sándor bölcs
sorai jutottak eszembe, íme: „Az ember, mérhetetlen
gőgjében és hiúságában, hajlandó elhinni, hogy a világ tör
vényei ellen is élhet, megmásíthatja azokat és büntetlenül
lázadhat ellenük.
Mintha a vízcsepp ezt mondaná: „Én más vagyok, mint a
tenger.”
Vagy a szikra: „Rajtam nem fog a tűz.”
De az ember semmi más, mint egyszerű alkatrésze a világnak. (…)
A kő, a fém is tovább él, mint az ember. Ezért mindaz,
amit testünkön át jelentünk a világban, jelentéktelen. Csak
ÓCSAI KISBÍRÓ

Rendezvények

Ócsai Református Lelkészi Hivatal: 2364 Ócsa, Ady E. u. 2.
Az ez évi (esetleg az elmaradt előző évi) egyházadó rendezésére lehetőség van a gondnoki órán, és lelkészi ügyeleteken egyaránt.
Külön időpontok kérhetők lelkigondozásra, vagy bármilyen ügy in
tézésére a (06-29-)951-181-es telefonszámon, valamint az ocsa.ref@
gmail.com-os e-mail címen. További információkat új honlapunkon
találnak, melyet szíves figyelmükbe ajánlunk: www.ocsaref.hu
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(Fotók forrása: Róka Ildikó)
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Az Ócsai Katolikus közösség programja

Nálunk járt az Ízörzők stábja. A műsor ősszel
kerül adásba, pontos időpontjáról értesítjük
olvasóinkat!

A szentmise állandó időpontjai július 31-ig:
»» Hétfő és Szerda:
7:30.
»» Péntek és Szombat:
18:00.
»» Vasárnap
9:00

Nemesócsán vendégeskedett
az Ócsai Népdalkör

Minden Hétfőn 18 órakor Biblia óra.
Minden Pénteken 18 órakor Ifjúsági hittan a plébánián.
Előzetes jelentkezés szükséges a plébánosnál.

Forrás: Nemesócsai Népdalkör)

Ócsai Baptista Gyülekezet istentiszteleti rendje:
Imaóra vasárnaponként 9:00 órától kezdődik, ami alatt bibliaköri
foglalkozásokat tartunk a gyermekek számára.
Istentiszteletek vasárnaponként 10:00 és 17:00 órától,
bibliaórák szerdánként 19:00 órától kezdődnek.
Minden szombaton 18 órától ifjúsági óra van az imaházunkban.
Alkalmainkra mindenkit szeretettel várunk! A változtatás jogát
fenntartjuk!
Részletes információ: www.ocsaibaptista.hu

Baptista gyermektábor az olimpia évében
– nem csak baptistáknak
A tábor időpontja: 2016. augusztus 1-5.
Amire számíthattok:
»» sok játék és sport
»» zene és jó hangulat
»» bibliai történetek és tanulságok
»» tízórai és ebéd

EZ IS MÁJUSBAN TÖRTÉNT

Ezen felül, ami jár: póló és munkafüzet
Ami a jelentkezőktől elvárható:
»» megfelelő életkor: 6-14 év
»» részvételi díj: 3990 Ft

XV. Orbán-napi Bor- és
Pinceünnep

Jelentkezni a baptistatabor.hu honlapon lehet.
A létszám korlátozott, ezért a jelentkezés sorrendjét vesszük figyelembe!

A szervezők

a lelkünk erősebb és maradandóbb, mint a kő és a fém –
ezért soha nem szabad másképpen látnunk magunkat, mint
lelkünk térfogataiban.
Az erő, mely a romlandó testi szövetben kifejezi magát,
nemcsak alkatrésze, hanem értelme a világnak. Ez az erő
az emberi lélek. Minden más, amit a világban jelentünk és
mutatunk, nevetséges és szánalmas.” (Márai Sándor) Milyen
igaz, és milyen mély látása ez a lelki embernek a Szentírás
ezért is biztat minket: „Ha Lélek szerint élünk, Lélek szerint
is járjunk.” (Galata 5, 25) SDG! 

Nt. Hantos Péter
református lelkipásztor
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Sport

E

zzel a címmel hirdetett az OPKE egy nem mindennapos
kirándulást.
Az időjárás nem volt kegyes hozzánk, mert már napok óta
hallottuk az előrejelzést, hogy esik és esni is fog. Ez azonban
nem szegte a kedvünket, sőt, kihívásnak éreztük a természet
fricskáját.
Annak rendje és módja szerint el is indultunk hajnali 4 óra
30 perckor. Akkor még nem esett, minden bátor résztvevőnek jó volt a kedve és készen álltunk az indulásra. Izgalmas
volt ez a hajnali időpont. Hallgattuk a természet korai rezdüléseit. Szép lassan el is indult a csoport.
Természetesen a gumicsizma és az esőkabát elengedhetetlen kellék volt. Ezek nélkül a "védőfelszerelések" nélkül vezetőnk Nagy László nem is engedte el e vállalkozó szellemű, de
a szeszélyes természetet nem ismerő túrázókat.
A derengő sötétségben el is indult a menet. Először pallókon
vízfolyások felett vezetett az utunk, de nemsokára megtalált
minket a dagonyázó, bokáig érő sár, mocsár. Újra gyermeknek érezhettük magunkat, azzal a különbséggel, hogy most
szabad volt a sárban bokáig süllyedni. Újraéltük gyermekkorunk bűnös cselekedeteit, mikor többször is megfordulva
végig tapicskoltunk a sárban.
Lassan hajnalodott, de a napfelkeltének nyoma sem volt,
mert a felhőktől nem volt esélyünk látni a napot. Mi ettől
még elszántabbak voltunk és már az éneklés halk foszlányait bedobva eszköztárunkba, mentünk a szemerkélő
esőben. Egyszer csak vad csörtetésre lettünk figyelmesek.
Kicsit mindenki a vezetőnkhöz Nagy Lacihoz igazodott, aki
elmondta, hogy vaddisznó csörtetett el mellettünk, majd
szinte párhuzamosan ezzel egy csodálatos őz szökkent át az
útvonalunk vonalában.
Elszánt kis csapatunk (26 fő) egyre lelkesebb volt.

A jó vezetési és szociális érzékenységgel megáldott vezetőnknek, néha a józan gondolkodását latba vetve kellett
visszafogni a csapatot, megtervezve, hogy az adott időjárási
viszonyok mellett milyen távot tud megtenni a társaság.
Kb. 3 órás túrázás után értünk vissza a Madárvártához,
ahol meleg virsli, puha kenyér, mustár, ketchup várt ben
nünket. Ja és ne feledkezzünk meg egyik tagtársuk felajánlott finom pálinkájáról, Nagy Laci vezetőnk finom boráról
sem.
Az OPKE évente egyszer rendez kirándulást. Igyekszünk
olyan túrát szervezni, ami nincs a Város palettáján. Ez is egy
ilyen volt.
Őszintén bízunk benne, hogy aki részt vett ezen a kiránduláson, nem bánta meg.
Máris gondolkodunk a jövő évi kirándulásunkon, ami
biztosan megint egy szokványostól eltérő erőpróba lesz. 

Pappné Hajdu Katalin

Az UFÓ-k háza tájáról

Forrás: Fentor Csaba

A megszokott kedd esti közösségi fu
tásain mellett a futócsapat néhány
tagjának május elsején jelenése volt,
de nem a majálison hanem a Duna
varsányi Majálisfutáson. 10 km-es
távon egyéni csúcs született és a csalá-

di futáson is teljesítették a gyerekek a
távot. A hónap közepén rendeztük a
Dabasi Futónapra és a június közepén
rajtoló K&H félmaratonra felkészítő
futásunkat. A résztvevők egy része
4,5 és 9 km-t futott és többen 15 km-t
teljesítettek, míg ketten edzésképpen
félmaratont futottunk Ócsa utcáin.
Május 19-én ért városunkba a Nemzeti
Bormaraton stafétája melynek keretében az Ócsa-Monor közötti 26 km-es
távot a város képviseletében NémethDöltl György futotta le a meglehetősen viharos időben. Őt az UFÓ-k
csapata a rajttól a városhatárig kísérte. A Drogmentes maraton váltója is

érintette városunkat. Az érkező futókat Alsónémediig kísértük, ahonnan
továbbmentek a budapesti befutóig.
Május 3. hétvégéjén pedig több ócsai
futótársunk részt vett a Tiszakécskei
Futás 14 km-es távján, illetve a kecskeméti 10 km-es Mercedes futáson, ahol a
működő gyártórészleg mellett futhattunk a dolgozók biztatása mellett. 

Fentor Csaba

Magyar Bajnok az Energy Kid’s, történelmi pillanat
a versenyen

Fotók forrása: Papp Katalin

Fotók forrása: Ócsai Polgári Kulturális Egyesület

Napfelkelte az Ócsai Tájvédelmi körzetben
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Sport

H

osszú felkészülés és egy sikeres kvalifikáció után 5
kategória Magyar Bajnokaként tértünk haza a Magyar
Látványtánc Sportszövetség versenyéről. Kemény verseny
volt, hosszú három nap. Nem gondoltuk, hogy életre szóló
élményben lesz részünk, ugyanis egyik koreográfiánk (Floor
Phantoms) a mellett, hogy legyőzött minden más produkciót, hip-hop történeti pillanatot írt. Hazánkban még nem
volt olyan lány csapat, aki tisztán b-girls koreográfiával
tudott volna kiállni és helytállni. Dél-Afrikától New Yorkig
érkeznek az elismerő hozzászólások a produkcióhoz és több
nemzetközi bajnok és a hip-hop történetével foglalkozó
szakember érdeklődött a csapatról. Boldogok vagyunk, hogy
mi értük ezt el és bízunk benne, hogy Ócsa nevét be tudjuk
írni ennek a kultúrának a jelenébe és nemzetközi porondon
is képviselhetjük városunkat.
A verseny eredményei:
»» Floor Phantoms – hip-hop junior csapat 1. hely – Magyar
Bajnok
»» Pop Kids – pop gyerek csapat 1. hely – Magyar Bajnok
»» Conga – pop junior egyéni 1. hely – Magyar Bajnok
»» Kisszöcske – hip-hop gyerek egyéni 1. hely – Magyar Bajnok

BIRKÓZÁS EREDMÉNYEK ÁPRILIS
2016.04.09-én Országos Női Junior Rangsorverseny Nagycenken
Bukodi Noémi III. helyezést ért el.
2016.04.16-án Budapest és Pest megyei körzeti szabadfogású gyermek
és diák birkózóversenyen elért ócsai eredmények:
kisgyerek
Dudás Rómeó I.
Eszényi Kristóf II.
kisdiák
Lakatos Szilvia III.
Gyarmati Krisztián III. Czompál Milán I.
Bukodi Gergely III.
Botor Gábor II.
Zakor Norbert II.
nagygyerek
Lakatos Péter I.
Szecsődi Mirella III.
Czompál Szófia III.
nagydiák
Eszényi Bendegúz II. Gálik Zsolt I.
Mátyás Ádám I.
Major Péter III.
Czompál Olivér I.
Nagy Ádám II.
Április 22.-én az ócsai Szakosztály közgyűlést tartott a szülők és
sportolók részvételével. Id. Kovács János vezetőedző technikai beszámolót tartott és az eredményeket jónak minősítette. Hajdú Kálmán a
Szakosztály elnöke a pénzügyi részét elemezte. Köszönjük sportolóink
nevében Polgármester Úrnak hogy erkölcsileg és anyagilag támogatta
az ócsai verseny megrendezését.
Májusi eredmények:
2016. május 21-én rendezték meg Tatabányán a serdülő kötöttfogású
országos bajnokságot. Domonkos Dániel 50 kg-ban III. helyezést ért el.
GRATULÁLUNK AZ EREDMÉNYEKHEZ!

»» Ladibirds – Sport mazsorett/Cheerleading junior formáció 1. hely – Magyar Bajnok
»» M&Ms Dance – hip-hop junior duó 2. hely
»» Ecc-pecc – nyílt kategória gyerek formáció 2. hely
»» Kontraszt – nyílt kategória junior csapat 3. hely
»» Love and peace and smiling faces – nyílt kategória junior
formáció 3. hely
»» Colorful – pop junior formáció 3. hely és KÜLÖNDÍJ

Papp Kati

CSALÁDI SPORTNAP A HALÁSZYBAN
Május 7-én került megrendezésre
iskolánkban a szokásos családi
sportnap.
Reggel 9 órakor rövid megnyitóval és
látványos bemutatókkal hangolódtak a résztvevő gyerekek, és a szép
számmal megjelent szülők a nap
eseményeire. Bepillantást kaptunk
az Ócsa SE ökölvívó szakosztályának
munkájába, amelyet Torma Zoltán vezetésével színes, és veszélyes
küzdősport elemek gazdagítottak. Az Energy Kids fellépése, a szokásos
fergeteges produkciók megalapozták az egész nap jó hangulatát.
Ezek után az alsó és felső tagozat külön forgatókönyv szerint négy-négy helyszínen vett részt különböző megmérettetésekben. Szerepelt a programban
zsinórlabda, ötödölő-váltó, NETFIT felmérés, táblajátékok, street-ball, pingpong, küzdősport edzés, és egy hasznos előadás, amelyik a dohányzás káros
hatásaival szembesítette mellbevágó őszinteséggel a résztvevőket.
Ebéd után került sor a családi váltó versenyekre, melynek során 12
családi csapat küzdött egymással nagyon jó hangulatban.
A napot egy látványos akrobatikus ugrókötél bemutató zárta.
A rendezvényen végén 530-an csodálkoztak azon, hogy milyen hamar
elrepült ez a szombat, pedig addig se TV, se számítógép közelében nem
járt senki. Lám, lám a sport…
Spák József
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Fpotók forrása: Spák József

16

18

Közérdekű információk

Közérdekű
Rendezvények
információk

Zöldhulladék elszállítás

T

ájékoztatjuk Ócsa település ingatlanhasználóit, hogy
a hulladékról szóló törvény 2016. április 01-i módosításával a közszolgáltatási díj számlázását az állami tulajdonú
Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő
Zrt vette át. Társaságunk közszolgáltatóként, az új helyzetben a díjak kiszámlázására és beszedésére csak a 2016. április
01-ét megelőző időszakot érintően jogosult.
A hulladékgyűjtő edény méretét esetenként meghaladó
emblémás többlethulladék zsákot az ingatlanhasználók
bizonylattal, aláírás és irat ellenében a helyi ügyfélszolgálatnál vehetik át, a díját az NHKV ZRT. utólag fogja kiszámlázni.
A 2016. áprilisban indult elkülönített zöldhulladék gyűjtés céljára szolgáló zsák biztosításáért, mint kötelező közszolgáltatási résztevékenységért, közszolgáltatási díjat 2016. 04.
01.-től nem számlázhatunk.
A zöldhulladék gyűjtését a jogszabályi változások miatt
évente 10 alkalommal kell az ingatlanhasználó részére biztosítani. A zöldhulladékot kizárólag csak biológiailag-lebomló zsákban szállíthatjuk el.
A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről szóló 385/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet 4. § (6)
bekezdése, az alábbiakat tartalmazza:

KIVONAT AZ ÓCSA VÁROSÜZEMELTETÉSI
NONPROFIT KFT. 2015. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓJÁBÓL
Bevételek:
Működési árbevétel:
Egyéb bevétel:
Pénzügyi műveletek bevételei:
Költségek, ráfordítások:
Anyagköltség:
Igénybe vett szolgáltatás:
Egyéb szolgáltatás:
Bérköltség:
Személyi jellegű egyéb kifizetés:
Bérjárulék:
Értékcsökkenés:
Egyéb ráfordítás:
Pénzügyi műveletek ráfordításai:
Mérleg szerinti eredmény:

88 481,- e Ft
125 692,- e Ft
7,- e Ft
78 839,- e Ft
10 239,- e Ft
7 535- e Ft
82 181,- e Ft
4 701,- e Ft
17 903,- e Ft
7 660,- e Ft
15,- e Ft
252,- e Ft
+ 4 855,- e Ft
dr. Buzáné Icsó Zsuzsanna
ügyvezető

FELHÍVÁS!

Értesítjük tisztelt olvasóinkat, hogy a Falu Tamás Városi Könyvtár 2016.
július 01-től július 30-ig szabadság miatt zárva tart. Augusztus 1-től
ismét szeretettel várjuk régi és új olvasóinkat.
Gergelyné Kopcsó Eszter
könyvtárvezető

ÓCSAI KISBÍRÓ

„(6) A képződés helyén a zöldhulladékot a zöldhulladék
elkülönített gyűjtésének céljára gyártott gyűjtőedényben
vagy biológiailag-lebomló hulladékgyűjtő zsákban kell
gyűjteni, kivéve a (7) bekezdés szerinti, valamint azt az esetet,
ha a zöldhulladékot házi vagy közösségi komposztálás útján
komposztálják.”
Társaságunk járatnaponként, valamennyi, szerződéssel ren
delkező ingatlanhasználó részére, 1 db biológiailag-lebomló
gyűjtőzsákot biztosít. A VERTIKÁL emblémával ellátott gyűjtő
zsák 2016. I. félévére szóló mennyiségét, az ingatlanhasználók
aláírás (bizonylat) ellenében a helyi ügyfélszolgálatnál vehetik át. A következő félévi mennyiséget 2016. június hó második
felében szintén az ügyfélszolgálatnál vehetik át.
Zöld hulladék szabvány gyűjtőedényben is kihelyezhető.
amennyiben az edényre jól láthatóan
„ZÖLD HULLADÉK” feliratot helyeztek.
2016. évi zöldhulladék gyűjtési időpontok a település teljes
területén az alábbiak:

Május

Június

Július

Aug.

Szept.

Október

Nov.

23.

27.

25.

22.

26.

24.

7. ; 28.

Köszönjük megértését és a szelektív gyűjtés érdekében tett
intézkedését. 

VERTIKÁL Nonprofit Zrt

Tájékoztatás
F

elhívjuk az Ócsa település külterületén a termőföldek, valamint belterületén a mező- és erdőgazdasági művelés alatt álló ingatlan tulajdonosainak,
használóinak, valamint a termőföldnek nem minősülő ingatlan tulajdonosainak, használóinak a figyelmét, hogy a Pest Megyei Kormányhivatal Dabasi Járási
Hivatala határszemlét tart az alábbi időpontokban:

2016.06.07. (kedd)
2016.06.14. (kedd)
2016.06.21. (kedd)
2016.06.28. (kedd)

A Pest Megyei Kormányhivatal Dabasi Járási Hivatal
végzése alapján kérjük az érintett ingatlantulajdonosokat, hogy a meghatározott helyen és időben a hatósági
ellenőrzés megtartását szíveskedjenek elősegíteni azzal,
hogy az ingatlanra való bejutást biztosítsák.
További részletek megtalálhatók az ocsa.hu weboldalon (Polgármesteri Hivatal/Hirdetmények/ 100-117/2016
szám alatt.)

Pest Megyei Kormányhivatal
Dabasi Járási Hivatala

Anyakönyvi hírek
Haláleset
Név
Bukodi Ambrus
Szalai Istvánné Gula Erzsébet
Horváth Józsefné Aranyos Emília
Borsos Gyula
Jeszenszki Pálné Fabók Ilona
Bartha József
Juhász Lászlóné Krisztián Emilia
Técsi Lajos Miklósné
Molnár Magdolna

Születési idő
1954. június 25.
1928. február 10.
1937. április 15.
1966. június 21.
1931. augusztus 9.
1934. szeptember 16.
1932. október 13.

Haláleset ideje
2016. április 4.
2016. április 4.
2016. április 8.
2016. április 14.
2016. április 15.
2016. április 23.
2016. április 26.

1924. március 30.

2016. április 27.

Esküvő
Balla Bernadett – Farkas György
Mózsik Krisztina – Nagy Gábor
Svébis Henrietta – Valasek László
Kulcsár Rita – Takács Miklós
Papp Tímea – Faragó József Richárd

2016. május 2.
2016. május 7.
2016. május 10.
2016. május 10.
2016. május 14.

Harazin Erika Tímea – Illés Zoltán Sándor
Genetheim Teréz – Kiss Kálmán
Györkös Hajnalka – Bartos Zoltán
Horvát Réka – Rupp Tamás

2016. május 21.
2016. május 21.
2016. május 21.
2016. május 27.

Huszonötödik házassági évforduló
Stoics Szilvia – Szénási Attila József

1991. május 4.

Ötvenedik házassági évforduló
Nyerges Juliánna – Szécsi Lajos
Kánai Rebeka – Pátkai Imre

1966. május 21.
1966. május 28.

Születések
Gyermek neve
Galambos Zana Petra
Csitári Tamás
Simon Gergő
Medgyessy Daniella
Pete András

Szülők neve
Lukács Tünde – Galambos Csaba
Milesán Lívia – Csitári László
Lévay Ágnes – Simon Tamás
Sepsi Henrietta – Medgyessy István
Boros Ágnes – Pete Bálint

Születési idő
2016. április 11.
2016. április 22.
2016. április 27.
2016. április 28.
2016. április 28.
Sallay Mária
anyakönyvvezető

Közérdekű telefonszámok, elérhetőségek
Ócsai Polgármesteri hivatal
2364, Ócsa, Bajcsy Zs. u. 2. •
E-mail: polghiv@ocsanet.
hu • Tel: 29-378-125, 29-378-501,
Fax: 29-378-067
Ócsa Városüzemeltetési
Nonprofit Kft
Tel: 29-378-125/28 mellék
Okmányiroda Bajcsy Zs. u. 26.,
Tel: 29-378-504
Orvosi ügyelet Ócsa, Szabadság
tér 4. (új Egészségház),
104 vagy 06-1-301-6969
Központi orvosi rendelő
Ócsa, Szabadság tér 4.
Felnőtt háziorvosok
dr. Kocsis János Rendelés: hétfő,
szerda, csütörtök, péntek, 8–12
óráig, kedden 14–18 óráig.
Rendelő telefon: 29-378-071 •
dr. Inczeffy Zsolt Rendelés:
hétfő, kedd, csütörtök, péntek,
8:00–12:00 óráig, szerdán
14:00–18:00 óráig.
Rendelő telefon: 29-378-110 •
dr. Gallai Zoltán
Rendelés: kedd, szerda, csütörtök, péntek, 8:00–12:00 óráig,
hétfőn 14:00–18:00 óráig
Rendelő telefon: 29-378-073
Gyermekorvos dr. Koszteleczky
Mónika Rendelés: hétfő, kedd,

szerda, péntek, 8:00–12:00 óráig,
csütörtök 14:00–17:00 óráig,
Rendelő telefon: 29-378-164
Védőnői tanácsadások
I. körzet: Szabóné Ádámcsik
Tünde, Tel: 29-578-523 •
II.körzet: Kardosné Pintyőke
Viktória, Tel: 29-578-522, •
III.körzet: Brassai Júlia,
Tel: 29-578-523
Fogászat Jenei Fogászat,
Dr. Simon Fanni
Tel: +36 20 373 8078,
Web: www.jeneifogaszat.hu.,
Dr. Baranyai Edit,
Tel.: 29-378-030
Állatorvos Dr. Kardos József
Ócsa Kiss Ernő u.8.,
06-30-2034206
Fiziotherápia
Tel: 29-578-525
Korona Gyógyszertár
Szabadság tér 5.,
Tel: 29-578-090
Rendőrség
Ócsai Rendőrörs, Tel: 29-378-007
• Körzeti Megbízottak:
Mezei Tamás törzszászlós,
70-609-3735; Kálmán Attila
főtörzsőrm: 30-718-4748;
Kovács Géza törzsőrmester
tel: 70-489-1039

Polgárőrség Tel: 30-9944925,
30-9944923, 30-6886056,
70-6064005 (éjszaka)
Hivatásos Tűzoltóság
Dabas Telefon:
29-560-020, 29-360-105
Posta Szabadság tér. 3.,
Tel: 29-378-056
Egyházak
Ócsai Református
Egyházközösség
Cím: 2364 Ócsa, Ady E. u. 2.
Tel/fax: 29-951-181,
E-mail: ocsa.ref@gmail.com
honlap: www.ocsaref.hu
• Ócsai Baptista Gyülekezet:
E-mail: gyulekezetvezeto
@ocsaibaptista.hu
Tel: 29-950-420
• Ócsai Katolikus Egyházközösség:
Tel: 29-378-285 , email:
keresztenyocsa@gmail.com
Evangélikus Egyházközösség:
Tel.: 29-368-174
Egressy Gábor
Szabadidőközpont
Tel: 29-378043,
E-mail: info@egressyszk.hu
Falu Tamás
Városi Könyvtár
Tel: 29-378-158,
E-mail: konyvtar@ocsanet.hu

Nefelejcs Napköziotthonos
Óvoda Tel.: 29-578-840
• Napsugár tagóvoda:
29-378-084,
Email: info@nefelejcsovoda.hu
Hajnalcsillag Baptista Óvoda
2364 Ócsa, Damjanich u. 31.,
Tel.: 06-20-3184573,
E-mail: info@hajnalcsillagovi.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
Berecz Éva: 70-395-1877
Gyepmester
Töves-Gold Magánnyomozó és
Állatmentő Kft., Tel.: 20-938-5192
Falugazdász Nagyszegi Imréné,
Tel.: 30-461-7863
Hulladékszállítás
www.vertikalzrt.hu
szallitas@kunepszolg.hu
24/535-535
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