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�� Ajándék 2015-ös 
naptár 

���Adventi, karácsonyi 
beszámolók 

�� Hulladékszállítási naptár

Boldog új esztendot  

kívánunk minden  

kedves Olvasónknak!
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FOGADÓÓRA
A 2015-ös év els! interjújában az Önkormányzat által 
osztott t"zifa-segélyr!l, a járdaépítési programról és 
három közintézmény felújításának megkezdésér!l 
kérdeztük Bukodi Károly polgármestert:

December második felében indult el igazán a mostani 
f"tési szezon, hisz karácsony után köszöntöttek be a fagy-
pont alatti éjszakák. Számos ócsai családnak juttatott az 
önkormányzat t"zifát, enyhítve az évvégi kiadások okoz-
ta nehézségeket.
B.K.: A korábbi évekhez hasonlóan – a szükséges Képvisel!-
testületi döntés meghozatalát követ!en – az év utolsó hónap-
jában két helyi vállalkozó hordta ki a tüzel!anyagot azoknak 
a családoknak, akik a polgármesteri hivatal szociális munka-
társai, a Családsegít! Szolgálat és a Mozgáskorlátozottak Ócsai 
Egyesülete által összeállított listán szerepeltek. Ezúttal 500.000 
forinttal többet sikerült elkülönítenünk erre a célra, így összesen 
2 millió Ft érték" t"zifával segítettük a rászorulókat. 

Tavaly januárban élelmiszersegély is érkezett, várható-e a 
közeljöv!ben élelmiszerosztás?
B.K.: A Magyar Élelmiszerbank Egyesülettel állunk kapcsolat-
ban, az ! segítségükkel sikerült tartós élelmiszert adományoz-
nunk az el!z! években. Minden esetben a forrás az Európai 
Unió volt. Most azt a tájékoztatást kaptuk, hogy 2014-ben 
nem indított az unió segélyt hozzánk, és ebben az értelem-
ben az sem jó hír, hogy Ócsa, azaz Pest megye nem tartozik 
a kiemelten hátrányos helyzet" régiók közé (ide sorolhatjuk 
a szabolcsi és a borsodi települések jelent!s részét). 2015-ben 
új rendszerben, pályázatok útján lehet az uniós lehet!ségek-
hez hozzájutni, természetesen figyelni fogjuk a kiírásokat, és 
bízom benne, hogy sikeres pályázatok esetén lesz lehet!sé-
günk élelmiszer-adománnyal segíteni a helyieket.

Ismét lakossági járdaépítési pályázatot hirdetett az Ön  -
kormányzat, kik jelentkezhetnek?
B.K.: Immár negyedik alkalommal indítjuk útjára a járda-
építési programot, a mostani beadási határid! január 22-e. 
Azok jelentkezését várjuk, akik a tavaszi hónapok során a 
házuk el!tt szeretnék rendbe tenni a járdaszakaszt. El!nyt 
élveznek, akik szomszédaikkal összefognak, s így még na   -
gyobb járdafelület épülhet meg. Ezúttal a támogatott ingat-
lanok száma maximum 30 darab lesz, a korábbi gyakorlat-
nak megfelel!en mi adjuk az alapanyagot, a lakosok pedig a 
kivitelezést vállalják (részletes információ és jelentkezési lap 
a 6. oldalon található – a szerk.).

Sokáig húzódott a Bolyai János Gimnázium, a Nefelejcs 
Óvoda és az Egressy Gábor Szabadid!központ energeti-
kai felújításának elkezdése, végül decemberben sikerült 
nekiállni a munkálatoknak.
B.K.: Valóban rengeteg adminisztrációs és egyéb akadály 
gördült elénk az ide vonatkozó pályázatok kapcsán, szeren-

csére azonban decemberben sikerült elkezdenünk a gimná-
zium és az óvoda felújítását, a szabadid!központban pedig 
január hónapban tervezzük a kezdést, hiszen szerettük 
volna a karácsony el!tti, adventi rendezvényeket zavartala-
nul lebonyolítani. Minden intézményvezet!vel el!re terve-
zünk, ütemezünk, az els!dleges célunk, hogy a lehet! legke-
vesebb mértékben zavarjuk a tanítási/nevelési munkát 
a szóban forgó oktatási intézményekben. Azt gondolom, 
mindhárom épület esetében halaszthatatlan a most elvég-
zett felújítás, a szigetelések rendbetétele, a f"téskorszer"sí-
tés, a kazánok, a radiátorok cseréje. Fenntartóként jelent!s 
összeget tudunk spórolni a f"tésszámlákon, s ami talán 
még fontosabb, hogy olyan egészséges környezetet tudunk 
kialakítani az épületekben, ami energiahatékony, esztéti-
kus, s motiváló is egyben.

Polgármester úr, köszönöm a beszélgetést! 
B.K.: Engedje meg, hogy ezúton kívánjak minden kedves 
olvasónak boldog, sikerekben gazdag új évet!  �
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A TESTÜLETI ÜLÉSEN TÖRTÉNT

A 2014-es év utolsó testületi ülésén, december 17-én a 
képvisel!k elfogadták Ócsa Város Képvisel!-tes  tü  le -

té  nek 2015-ös évi munkatervét. A Gazdaság Bizottság, a 
Városfejlesztési, M"emlékvédelmi és Természetvédelmi Bi  -
zottság illetve a Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság éves 
munkaterveit szintén jóváhagyta testület.

Dr. Szabó György jegyz! tájékoztatást adott a Polgár  -
mesteri Hivatal 2014. évben végzett munkájáról. A statisz-
tika szerint a tavalyi év els! 11 hónapjában 7.397 ügyiratot 
iktattak, a hivatalban ügyintézéssel 24 f! foglalkozik. Ezek az 
adatok nem tartalmazzák a Pénzügyi Iroda munkájára vonat-
kozó adatokat, mivel ez az iroda valamennyi önkormányzati 
intézmény gazdálkodását és számviteli munkáját össze-
hangolja, ellen!rzi, munkájuk ügyiratszám szerint nehezen 
számszer"síthet!. A Képvisel!-testület és bizottságai decem-
ber közepéig 265 db határozatot hoztak és 18 db rendelet 
alkottak a 24 alkalommal tartott ülésen 2014-ben.

A dabasi székhely" Mátyus Bt. kapta meg az Ócsai Kisbíró 
nyomdai és terjesztési feladatait ebben az évben is, a 
megkötött megbízási szerz!dés egy évre szól. 

Rendeletet alkotott a testület a 2015-ös év igazgatá-
si szüneteir!l. Az Ócsai Polgármesteri Hivatalban 2015. 
augusztus 3. és augusztus 8. között (6 munkanap), továbbá 
2015. december 28. és 31. között (4 munkanap) igazgatási 
szünet lesz. A jegyz! az igazgatási szünet tartama alatt csök-
kentett létszámmal – ügyeleti rendszerben – gondoskodik 
az anyakönyvi igazgatási és egyéb haladéktalan intézkedést 
igényl! feladatok ellátásáról.

Minimális mértékben növekednek az új évben az étkezési 
térítési díjak. Az Ócsa Városüzemeltetési Nonprofit Kft. - az 
élelmezésvezet!kkel folytatott megbeszélés és a pénzügyi 
tapasztalatok alapján – az alábbi díjemelést terjesztette el!, 
melyet a képvisel!k elfogadtak:

 »  Az óvodai háromszori térítési díj bruttó 418 forintról, 
420 forintra, 

 »  az általános iskolában csak ebéd esetén bruttó 328 fo   -
rintról 330 forintra emelkedik, a háromszori étkezés díja 
változatlanul marad.

 »  Gimnáziumi ebéd a 7-8. osztályosok részére bruttó 326 
fo    rintról 330 forintra változik, a 9-10. osztályosok ebéd-
jének ára változatlan marad. 

 »  A szociális ebéd ára és a bölcs!dei térítési díjak nem 
változnak. 

A Képvisel!-testület az Önkormányzat 2014. december 31-i 
fordulónappal elkészített beszámolójának könyvvizsgálói 
ellen!rzésére, továbbá a 2015. évi gazdálkodásának folya-
matos könyvvizsgálatára az Auditcontact Kft.–t bízta meg, 
aki 900-900.000 Ft + áfa összegért végzi el a törvény által 
kötelez!en el!írt könyvvizsgálatokat.

Hatályon kívül helyezte a testület a helyi településren-
dezési el!írások tartalmáról szóló el!zetes tájékoztatás és a 
tervekkel kapcsolatos szakmai konzultáció szabályairól szóló 

10/2013.(VI.27.) önkormányzati rendeletet. A M"szaki, 
Beruházási és Vállalkozói Iroda munkatársai az érdekl!d! 
lakosoknak helyi építési ügyeikkel kapcsolatban minden 
el!zetes tájékoztatást és információt megadnak, helyi építé-
si ügyeik intézését továbbra is segítik.

A korábban f!építészi feladatokat ellátó Horváth Zoltán, 
a Tectum-Art Kft. ügyvezet!je a f!építészeti tevékenység 
ellátására irányuló szerz!dését felmondta. Mivel jelenleg 
településünkön több olyan folyamat zajlik, mely igényli a 
f!építészi feladatok folyamatos ellátását, ezért a Képvisel!-
testület Varga Lászlót, a polgármesteri hivatal munkatársát 
bízta meg 2015. január 1. és június 30. közötti határozott 
id!re a f!építészi feladatok ellátásával.

Az Egressy Gábor Nonprofit Kft. vezet!je, Jarábik Klára 
ügyvezet!i megbízatása 2014. december 31. napján lejárt. 
A Képvisel!-testület, mint 100%-os tulajdonos a következ! 
öt évre meghosszabbította az ügyvezet! megbízását, részé-
re havi bruttó 341.666 Ft alapbért és havi 30.000 Ft üzem-
anyag-költségtérítést állapítottak meg. �

Jó hír nekünk Ócsaiaknak, hogy az unió felé benyújtott, kiemelt projektek 
listája tartalmazza a beruházást, melynek jogi alátámasztását a Kormány 
1696/2014. (XI. 26.) Korm. határozata a 2014–2020-as programozási 
időszak országos jelentőségű közúti, vasúti és vízi közlekedési, városi és 
elővárosi közlekedési fejlesztéseinek indikatív listája nyújtja.

A rendelet indikatív projektlistába rendezve tartalmazza a közúthálózatot, 
a vasúthálózatot, a jelentős közlekedési csomópontokat és közösségi 
közlekedést érintő fejlesztéseket. Pest megyében több konkrét fejlesztés 
is megnevezésre került. Ilyenek az M2-es út, Budapest és Vác között 2x2 
sávos autópályává fejlesztése, az Albertirsa és Abony közötti M4-es út 2x2 
sávos autópályává fejlesztése, az Újhartyán és Albertirsa közötti szakasz 
2x2 sávos főúttá fejlesztése.

A 2015-2020 között megvalósuló projektek között pedig egy olyan fejlesztés 
is szerepel, melyet Ócsa lakossága már régóta várt: a Kőbánya-Kispest – 
Lajosmizse – Kecskemét vasútvonal szűk keresztmetszeteinek kiváltása és 
villamosítása. A kormányhatározat nem csak a konkrét projektet nevesítette, 
hanem beemelte a vasútvonal modernizálását a 2014-2020 között európai 
uniós támogatásból megvalósítandó nevesített projektek közé.

Az átadás után várható, hogy jóval gyorsabban, kényelmesebben, megújult 
szerelvényekkel lesznek elérhetőek a budapesti fejpályaudvarok, a 
biztosítóberendezések cseréjével pedig megszűnnek a műszaki problémák, 
ezzel pedig teljesül sokunk álma, hogy végre európai módon utazhassunk 
mi Ócsaiak is.  �

Kánai GerGely,  

Városfejlesztési BizottsáG elnöK

EURÓPAI UNIÓS FORRÁSBÓL  
�-8/+$7�0(*�$�.đ%�1<$�.,63(67��
LAJOSMIZSE VASÚTVONAL
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$� SURMHNW� DODSYHWĘ� FpOMD� HJ\� HJpV]VpJHV�� PRWLYiOy�
N|UQ\H]HW�PHJWHUHPWpVH��$�SURMHNW�NHUHWpEHQ�Q\tOiV-
]iUyFVHUpUH�� ND]iQFVHUpUH� YDODPLQW� XWyODJRV� N�OVĘ�
KĘV]LJHWHOpVUH�NHU�O�VRU��
$�SURMHNW�FpOMD�D]�yFVDL�(JUHVV\�*iERU�6]DEDGLGĘN|]SRQW�

HQHUJHWLNDL� PHJ~MtWiVD�� 1DJ\RQ� DNWtY� pOHW� IRO\LN� D� IDODN�
N|]|WW�� KLV]HQ� D� V]DEDGLGĘN|]SRQW� D� YiURV� NXOWXUiOLV�
N|]SRQWMDNpQW� IXQNFLRQiO�� 7|EE� NOXEQDN� pV� FLYLO� V]HUYH-
]HWQHN� DG� RWWKRQW� D]� pS�OHW�� PLQW� SO�� 'DO�PHVH� PĦKHO\��
.�VW|UJĘ� QpSWiQFFVRSRUW�� D� 0R]JiVNRUOiWR]RWWDN� ÏFVDL�
(J\HV�OHWH��YDODPLQW�D]�ÏFVDL�3ROJiUL�.XOWXUiOLV�(J\HV�OHW��
$�IHMOHV]WpV�V]�NVpJHVVpJpW�W|EE�REMHNWtY�WpQ\�LV�LQGR-

NROMD�� $]� pS�OHW� HODYXOWViJD�� NRUV]HUĦWOHQVpJH� PLDWW��

MHOHQOHJ� QHP� DONDOPDV� D� IHODGDWiW�
PDJDV� V]tQYRQDORQ� YpJH]QL�� $� Q\tOiV-
]iUyN�D� NRU� N|YHWHOPpQ\HLQHN�pV�D�JD]GDVi-
JRVViJL�V]HPSRQWRNQDN�PiU�QHP�IHOHOQHN�PHJ��FVHUpUH�
V]RUXOQDN��
$� IHMOHV]WpV�HUHGPpQ\HNpSSHQ�D]� LQWp]PpQ\�SpQ]�J\L�

IHQQWDUWiVD�MDYXO��D]�HJ\�IĘUH�HVĘ�N|]�]HPL�N|OWVpJ�NHGYH-
]ĘEE�OHKHW�D�MHOHQOHJLQpO��DPHO\�N|V]|QKHWĘ�D�KDWpNRQ\DEE�
IĦWpVL�UHQGV]HUQHN��D�Q\tOiV]iUyN��V]LJHWHOpVHN�UpYpQ�HQHU-
JLDKDWpNRQ\DEE�pS�OHWHJ\�WWHVQHN�
$�Q|YHNYĘ�HQHUJLDiUDN�YDODPLQW�D�N|UQ\H]HWWXGDWRVViJ�

PHO\�IRQWRV�V]HUHSHW�MiWV]LN�QDSMDLQNEDQ��PLQG�D�PHJYDOy-
VtWiV�PHOOHWW�V]yOQDN�����
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]iUyFVHUpUH�� ND]iQFVHUpUH� YDODPLQW� XWyODJRV� N�OVĘ�
KĘV]LJHWHOpVUH�NHU�O�VRU����
$�SURMHNW�DODSYHWĘ�FpOMD�HJ\�HJpV]VpJHV��PRWLYiOy�N|UQ\H-
]HW�PHJWHUHPWpVH�D]�LVNROiVNRU~�J\HUPHNHN�V]iPiUD��$]�
pS�OHWHN�pV�D�IĦWpVL�UHQGV]HU�MHOHQ�iOODSRWiEDQ�D]�HJpV]-
VpJHV� pV� NRPIRUWRV�� H]iOWDO� PDJDV� V]tQYRQDO~� RNWDWiVW�
DNDGiO\R]]iN��$�SURMHNW�HUHGPpQ\HNpQW�HJ\�HQHUJLD�KDWp-
NRQ\� pS�OHWHW� NDSXQN�� DPHO\� KRVV]~� WiYRQ� NLHOpJtWKHWL� D�
YiURV�LJpQ\HLW��DPHO\�LVNROD�D�J\HUPHNHN��pV�D�V]�OĘN�HOpJH-
GHWWVpJpW�IRJMD�V]ROJiOQL��$�IHMOHV]WpVW�MHOHQWĘV�PpUWpNEHQ�

LQGRNROMD��KRJ\�D]�LQWp]PpQ\�IHQQWDU-
WiVL� N|OWVpJHL�QDJ\RQ�PDJDVDN�� NRPRO\�
WHUKHNHW�MHOHQWHQHN�D]��]HPHOWHWĘQHN��$�IHODGD-
WHOOiWiVL�KHO\�HQHUJHWLNDL�IHMOHV]WpVH�HUHGPpQ\HNpSSHQ�D]�
LQWp]PpQ\�SpQ]�J\L�IHQQWDUWiVD�D�IHMOHV]WpV�UpYpQ�MDYXO��D]�
HJ\�IĘUH�HVĘ�N|]�]HPL�N|OWVpJ�NHGYH]ĘEE�OHKHW�D�MHOHQOHJL-
QpO��DPHO\�N|V]|QKHWĘ�D�KDWpNRQ\DEE�IĦWpVL�UHQGV]HUQHN��
D� Q\tOiV]iUyN�� V]LJHWHOpVHN� UpYpQ� HQHUJLDKDWpNRQ\DEE�
pS�OHWHJ\�WWHVQHN�
$�Q|YHNYĘ�HQHUJLDiUDN�YDODPLQW�D�N|UQ\H]HWWXGDWRVViJ�

PHO\�IRQWRV�V]HUHSHW�MiWV]LN�QDSMDLQNEDQ��PLQG�D�PHJYDOy-
VtWiV�PHOOHWW�V]yOQDN�
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ÓCSAI KISBÍRÓ

JÁRDAÉPÍTÉSI PÁLYÁZAT IV.
Ócsa Város Önkormányzatának Képvisel!-testülete ismét 
pályázatot ír ki a lakossági járdaépítés támogatására. 

A támogatható pályázatok száma 30 darab. A lakossági 
járdaépítési pályázatra azok az ingatlantulajdonosok 

jelentkezhetnek, akik az Önkormányzat által biztosított 
anyagból (sóder, cement) vállalják a munkák kivitelezését. A 
pályázaton indulhat minden olyan ingatlantulajdonos, aki 
el!tt jelenleg nincs szilárd burkolatú járda, vagy a meglév! 
járda járhatatlan, balesetveszélyes. El!nyt élveznek azok az 
ingatlantulajdonosok, akik el!tt helyi viszonylatban nagy 
gyalogosforgalom bonyolódik. További el!nyt jelent, ha több 

szomszédos ingatlan tulajdonosa egyszerre pályázik és ez 
által nagyobb egybefügg! járdaszakasz valósul meg.

A pályázatok benyújtásának határideje: 
2015. január 22.

A benyújtott pályázatok elbírálására a 2015. januári 
Képvisel!-testületi ülésen kerül sor. Az építést legkorábban 
2015. március végén lehet megkezdeni. A jelen felhívásban 
épül! járdáknak legkés!bb július 31-ig kell megépülniük.

B!vebb információ a www.ocsa.hu oldalon található, illet-
ve a polgármesteri hivatal M"szaki, Beruházási és Vállalkozói 
irodájában kérhet!.  �

Ócsa Város önKormányzata

5�1>�?&9.�.,�3>1Ē�1&5 

LAKOSSÁGI JÁRDAÉPÍTÉS TÁMOGATÁSÁRA

Név:  ...........................................................................................................

Lakcím: ......................................................................................................

Telefonszám:  .............................................................................................

Az ingatlan címe, amely előtt a járda épül:  ...............................................

...................................................................................................................

Az építendő járda hossza és szélessége: ....................................................

Felelős kivitelező neve:  .............................................................................

Az építés során keletkező tört beton mennyisége (m3):  ............................

A pályázati lapot kérjük visszajuttatni postán vagy személyesen az Ócsai Polgármesteri Hivatal Titkárságára vagy a Műszaki, Beruházási és Vállalkozói  

Irodába.

Ócsa, 2015.  ..............................................................

Aláírás:  ............................................................................................

�
�

A tavalyi évben november 15-én tartottuk Ócsán a második elektronikai 
hulladékgyűjtést. Tájékoztatásul ezen a napon 9421 kg elektronikai 
szemét került összegyűjtésre és elszállításra. Emlékeztetőül májusban 
4449 kg hulladéktól mentesült Ócsa lakossága. Így összesítve 13 870 
kg hulladék került selejtezésre. Úgy gondolom ezt az irányvonalat a 
jövőben is folytatni fogjuk, és 2015-ben is szeretnénk megszervezni az 
elektronikai hulladékgyűjtést.
Ezúton szeretném megköszönni Nagy Károly és Molnár Tibor uraknak a 
segítségüket, hogy szakszerűen lebonyolították a novemberi gyűjtést. 
Végezetül, de nem utolsó sorban szeretnék köszönetet nyilvánítani az 
Ócsa Városi Polgárőrség tagjainak a gyűjtés napján nyújtott se   gítségükért. 
Köszönöm minden Ócsai lakos segítségét, akik hasonló véleményen 
vannak. Tegyük tisztába környezetünket, szabaduljunk meg a felhalmo-
zott e-hulladéktól legálisan.
Tiszta Ócsáért!

��0&7)48�?419�3�9*1*5�1�8.�0�5;.8*1Ē

KÖZEL 14 EZER KG ELEKTRONIKAI  
-:11&)�0�,>Ĳ19��88?*�9&;&1>�

A Magyar Élelmiszerbank Egyesület 2014-es karácsonyi élelmiszer gyűjtése 
során november 28-án és 29-én a 257 budapesti és vidéki élelmiszer 
áruházban a vásárlók összesen 195 tonna tartós élelmiszert ajánlottak fel 
a rászorulók számára, amely 55 tonnával meghaladja az előző évi értéket. 
A Tesco, az Auchan, a METRO és a Penny Market áruházakban a szervezet 
körülbelül 3500 önkéntese, köztük az akció fő támogatójának, a CIB 
Banknak mintegy 400 munkatársa segítette az adományok összegyűjtését. 
2014-ben közel 30 000 ezer csomagot állítottak össze az Élelmiszerbank 
munkatársai az élelmiszerüzletekben átadott adományokból.
A Mozgáskorlátozottak Ócsai Egyesülete az Élelmiszerbank felkérésére 
a Tesco áruházban közel 500 kg tartós élelmiszert gyűjtött, mely az 
egyesület rászoruló tagjai között került kiosztásra. Köszönjük minden jó 
szándékú adományozónknak, hogy a karácsony közeledtével több mint 
80 család részesülhetett az adományokból. Köszönjük az önkéntesek 
munkáját is, nélkülük nem tudtuk volna ezt megvalósítani.

24?,�80471�94?499&0��(8&.�*,>*8�1*9�3*0�;*?*9Ē8�,*
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A kommunális hulladék idén is változatlanul szerdán-
ként és csütörtökönként kerül elszállításra, a szelektív 

hulladék továbbra is minden hónap második péntekén. A 
tavaszi zöldhulladék gy"jtés április 8-án és 16-án, az !szi 
november 11-én és 19-én lesz. A lomtalanítás új rendszerben, 

Január
 Hé Ke Sz Cs Pé Sz Va
  1 1 2 3 4
  2 5 6 7 8 9 10 11
  3 12 13 14 15 16 17 18
  4 19 20 21 22 23 24 25
  5 26 27 28 29 30 31

Május
 Hé Ke Sz Cs Pé Sz Va
18 1 2 3
19 4 5 6 7 8 9 10
20 11 12 13 14 15 16 17
21 18 19 20 21 22 23 24
22 25 26 27 28 29 30 31

Szeptember
 Hé Ke Sz Cs Pé Sz Va
36 1 2 3 4 5 6
37 7 8 9 10 11 12 13
38 14 15 16 17 18 19 20
39 21 22 23 24 25 26 27
40 28 29 30

Március
 Hé Ke Sz Cs Pé Sz Va
  9 1
10 2 3 4 5 6 7 8
11 9 10 11 12 13 14 15
12 16 17 18 19 20 21 22
13 23 24 25 26 27 28 29
14 30 31

Július
 Hé Ke Sz Cs Pé Sz Va
27 1 2 3 4 5
28 6 7 8 9 10 11 12
29 13 14 15 16 17 18 19
30 20 21 22 23 24 25 26
31 27 28 29 30 31

November
 Hé Ke Sz Cs Pé Sz Va
44 1
45 2 3 4 5 6 7 8
46 9 10 11 12 13 14 15
47 16 17 18 19 20 21 22
48 23 24 25 26 27 28 29
49 30

Február
 Hé Ke Sz Cs Pé Sz Va
  5 1
  6 2 3 4 5 6 7 8
  7 9 10 11 12 13 14 15
  8 16 17 18 19 20 21 22
  9 23 24 25 26 27 28

Június
 Hé Ke Sz Cs Pé Sz Va
23 1 2 3 4 5 6 7
24 8 9 10 11 12 13 14
25 15 16 17 18 19 20 21
26 22 23 24 25 26 27 28
27 29 30

Október
 Hé Ke Sz Cs Pé Sz Va
40 1 2 3 4
41 5 6 7 8 9 10 11
42 12 13 14 15 16 17 18
43 19 20 21 22 23 24 25
44 26 27 28 29 30 31

Április
 Hé Ke Sz Cs Pé Sz Va
14 1 2 3 4 5
15 6 7 8 9 10 11 12
16 13 14 15 16 17 18 19
17 20 21 22 23 24 25 26
18 27 28 29 30

Augusztus
 Hé Ke Sz Cs Pé Sz Va
31 1 2
32 3 4 5 6 7 8 9
33 10 11 12 13 14 15 16
34 17 18 19 20 21 22 23
35 24 25 26 27 28 29 30
36 31

December
 Hé Ke Sz Cs Pé Sz Va
49 1 2 3 4 5 6
50 7 8 9 10 11 12 13
51 14 15 16 17 18 19 20
52 21 22 23 24 25 26 27
53 28 29 30 31

HULLADÉKSZÁLLÍTÁSI NAPTÁR 2015
házhoz men! gy"jtés szerint történik (lásd cikkünk lent – a 
szerk.) Az elektronikus és a veszélyes hulladék gy"jtésének 
id!pontjai kés!bb kerülnek kiírásra, a Kisbíró oldalain és a 
városi weboldalon – www.ocsa.hu - is közzétesszük az ide 
vonatkozó információkat. �

JELMEGYARÁZAT
��Kommunális hulladékszállítás napja (hetente szerda-csütörtök)
��Házhoz menő pet-palack és papírhulladék gyűjtése

���Házhoz menő zöld hulladék gyűjtése (kommunális hulladékszállítással 
érintett ingatlanoknál)

ÓCSA TELEPÜLÉS HULLADÉKSZÁLLÍTÁSÁNAK 2015. ÉVI NAPTÁRI SZÁLLÍTÁSI RENDJE

+�=+2=�0(1đ�/207$/$1�7�6�
2015-BEN

A Vertikál Nonpro$t Zrt. a lomtalanítást 2015. év-
től az Önkormányzattal történt egyeztetés alapján 
házhoz men! rendszerben végzi el március 
15. és október 30. közötti id!szakban. A lom-
talanítás e módon történő elvégzése a lakosság 
számára is kényelmes, $gyelembe véve, hogy nem 
kell egy meghatározott időponthoz igazodni, sze-
mélyesen, telefonon, vagy e-mailen is lehetőséget 
biztosítunk az időpont egyeztetésére. Lomtalanítás 
alkalmával a háztartásban feleslegessé vált hasz-
nálati tárgyakat, eszközöket, bútorokat szállítjuk 

el évente 1  alkalommal, az ingatlantulajdonossal 
előre egyeztetett időpontban. A nagydarabos lom 
(pl. bútor) kivételével a kisebb méretű anyagok a 
hatékonyabb elszállítás és szétszóródás megakadá-
lyozása érdekében kizárólag bezsákolva, kötegelve 
kerülnek elszállításra.

Nem tartoznak a lomtalanítás körébe, így nem 
kerülnek elszállításra:

 » gally, salak, trágya, szalma, egyéb növényi 
és állati hulladék, építési, bontási hulladék, 
egyéb mezőgazdasági, ipari hulladék;

 » elektromos, elektronikai készülékek (pl. TV-
ké    szülék, hűtőgép);

 » veszélyes hulladékok, gumiabroncs;

 » heti szemétszállítás körébe tartozó háztar-
tási, valamint gazdálkodói-vállalkozói tevé-
kenységből származó hulladék.

Az elszállítás feltétele, hogy ne legyen díjhát-
ralék. Kérjük, hogy lomtalanítási igényét a 
24/535-535 telefonszámon, vagy a kommuna-
lis@vertikalrt.hu illetve kunepszolg@kunep-
szolg.hu e-mail címen jelezze a szolgáltató felé.
FONTOS Kérjük, hogy jelezze lomtalanítási igényét, 
és csak a lomtalanítás körébe tartozó hulladékokat 
készítse ki az előre egyeztetett időpontban.  �

VertiKál nonprofit zrt.

ÓCSAI KISBÍRÓ
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Rendezvények

M inden évben – alighogy elmegy a Mikulás - óvodáink 
dolgozói azon fáradoznak, hogy az éppen aktuális kará-

csonyt felejthetetlenné varázsolják gyermekeknek, feln!t-
teknek egyaránt. A dátumot pontosítanom kell, hiszen a 
Nefelejcs Óvoda zenei munkaközösségi tagjai már novem-
ber elején megtervezték, megálmodták az idei karácsony 
közös ünnepségét. 

Félre tettük a már kissé megkopott karácsonyi dalokat, s 
két új gyermekeknek való karácsonyi dalt tanultak meg az 
óvó nénik, majd minden csoportban a gyermekek is. 

Mi magunk (zenei team) egy olyan karácsonyi népdalt gyako-
roltunk, tanultunk, mely több versszakon keresztül meséli el 
Sz"z Mária szálláskeresését („Egek Királynéja”), s egy vak, kezet-
len lány csodás gyógyulását, mely jóságának méltó jutalma. A 
népdalt Kovács Nóritól tanultam az Ócsai Népdalkörben, s úgy 
gondoltam, hogy helye lenne ezen az ünnepségen. 

Mivel a hallgatóság meglehet!sen fiatal, apróka, ezért 
bábok segítségével tettük szemléletesebbé, érthet!bbé az 
ének cselekményét, felidézve az egykori csodás születést.

Kovács Nóri elfogadta meghívásunkat, s együtt énekelt az 
alkalmi kórussal, majd megajándékozott bennünket egyik kará-
csonyi dalával („Égi Király”). Nóri  tisztán, szívb!l jöv!en közve-
tít, sugároz; letisztult éneklése mindenkit elvarázsolt. A#gyerme-
kek arcát figyelve jóles! érzés járt át bennünket, hiszen sikerült 
egy felejthetetlen élménnyel gazdagabbá tenni !ket. (Az ünnep 
videofelvétele megtekinthet! az óvoda honlapján!)

A már el!bb említett két új dallal köszöntük meg vendég 
el!adóm"vészünknek csodás énekét.

Lélekemel!, amikor 120 gyermek lelkesen együtt énekel, 
kívánom, hogy mindenki részesüljön hasonló élményben! 
A m"sort furulyaszóval 
színesítette még két óvó 
néni, s a Medve csoport 
gyermekeinek  rövid kis 
karácsonyi köszönt!je.

Óvodánk egész közössé-
ge segítette az el!készü-

leteket, terveztük, varrtuk a bábok ruháját; kigondoltuk a 
fénytechnikát, díszletet, illetve öltöztettük ünnepi díszbe a 
tornatermet. Tettük mindezt az alkotás öröméért, az egész 
közösségért, de f!leg a gyermekek mosolyáért.

Köszönet érte mindenkinek!
Kánainé Gelencsér judit

�;4)&;*?*9Ē�-*1>*99*8

Karácsonyi ünnepély a Napsugár Óvodában
A karácsonyi ünnepséget vidám készül!dés el!zte meg. Az 
adventi koszorún már a harmadik gyertyát is meggyújtot-
tuk, növelve a várakozás izgalmát. Minden csoport mézeska-
lácssütéssel, ajándékkészítéssel, a csoportszoba és a folyosó 
díszítésével hangolódott az ünnepre. A mindennapi tevé-
kenységek végzése közben karácsonyi zene szólt vagy a gyer-
mekek tiszta éneklése sz"r!dött ki a termekb!l.

December 16-án, kedden a gyermekek és a feln!ttek egya-
ránt ünnepl!ruhában érkeztek az óvodába. Az aulában a 
csillogó karácsonyfa mellett foglaltak helyet a kis óvodások.

El!ször az általános iskola alsós tanulóitól hallhattunk 
karácsonyi dalokat. A kórust Kovácsné Kovácsi Beáta vezé-
nyelte. A hangulatos dallamok után a Napocska csoport nagy-
csoportosai játszották és mondták el József Attila: „Betlehemi 
királyok” cím" versét. Ezt követ!en minden gyermekcsoport 
elénekelte a kedvenc karácsonyi dalát, vagy pedig el!adták 
az ünnepi verseiket.

Meglepetésként a gyáli Kodály Zoltán Zeneiskola tanára, 
Zabán László és egyik növendéke, Dáni Bianka nyújtottak 
át nekünk egy zenei csokrot. A citerazene, a furulyaszó és a 
cseng! énekhang felváltva ejtették ámulatba a kis néz!ket.

Végül a csillagszórók pattogó szikrái körül közös éneklés-
sel zártuk az ünnepi m"sort. A gyerekek ebédig az ajándékok 
bontogatásával és az új játékok kipróbálásával töltötték az 
id!t, amiben nagy örömüket lelték.  �

ViráG jÓzsefné ÓVodapedaGÓGus

„KARÁCSONY VAN,  
KARÁCSONY…”
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9Rendezvények, önkormányzati hírek

Iskolánkban a téli ünnepkör hagyományait, szokásait egy 
három hétig tartó programsorozat keretei között ismerték 
meg tanulóink. Minden hét els! napján meggyújtottunk 
egy-egy gyertyát az adventi koszorún, meghallgattunk 
néhány gondolatot az advent id!szakáról és elénekeltünk 
egy-egy dalt. Így készültek az adventi hetek alatt iskolánk 
diákjai a legszebb napra, az iskolai karácsonyra. 

M inden osztályból választottunk „mécses-felel!st”, aki -
nek vezetésével levonultak az osztályok a tornacsarnok-

ba hétf! reggelente, mikor meghallották az iskolarádióban a 
karácsonyi dalt. Az óra végén az iskolai adventi koszorúról 
vihették el az osztályok termeikbe a lángot.

Az els! gyertyagyújtáskor Országh Tibor katolikus atya 
beszéde után A hókirályn! cím" diafilmet tekintettük meg. 
A második alkalmat Sáska Attila református segédlelkész 
nyitotta meg, miután a fels! évfolyamok más országok 
karácsonyi szokásait mutatták be. A harmadik adventi közös 
óránkban Horváth Zsolt baptista lelkész köszöntötte a gyere-
keket. Az 5.b el!adott három karácsonyi dalt, melyet hetek 
alatt titokban tartottak, így meglepetésként ért minket is. 

Karácsonyi alkotásokból rajzkiállítás készült a 3 hét folyamán. 

December 19-én az 
iskolai karácsonyi m"  -
sort az els! évfolyam 
adta el!, melyben a klasszikus balett szak   kör is közrem"kö-
dött. Ezt a m"sort a Mindenki Kará   cso   nyán is megtekinthet-
ték a szül!k.

Ezúton is köszönjük azoknak a lelkes szül!knek, akik az 
otthoni adventi készül!dés mellett a mi rendezvényünkre 
is gondolva, ízletes süteményeket készítettek számunkra 
hétr!l hétre.  �

l. K., sz. m. 

$GYHQWWĒO�NDU¢FVRQ\LJ� 
D]�¢OWDO¢QRV�LVNRO¢EDQ

!"
##

$%
: Ó

&%
()

 H
(*

$%
3.

 K
$#

"*
. Á

*+
. I

%4
.

�MM¢�DODNXOW��FVD�9¢URV�2NWDW¢VL��.XOWXU¢OLV�� 
ªV�6SRUW�%L]RWWV¢JD
Szeretettel köszöntöm önöket megújult bizottságunk 
tagjai: Murinainé Murár Emília, Kánai Gergely képvi-
sel!k, valamint Kormos Rebeka, és Puskás Ilonka szak-
ért!k nevében. Bizottságunk megalkotta a 2015-dik évre 
szólómunkatervét, melynek f! elveit szeretném ismertet-
ni önökkel.

Nyitottság, tájékozódás, párbeszéd. E bizottság tiszte fog   -
lalkozni a nevében jelzetteken túl a társadalmi kap  -

csolatokkal, egyházakkal, civil szervezetekkel, intézménye-
inkkel, a helyi turizmus fejlesztésével, összefoglalva olyan 
közösségi témákkal, amelyek nagyban meghatározzák váro-
sunk polgárainak közérzetét, jelenét, és jöv!jét.

Munkatervünk a nyitottság jegyében kész, s!t szorgal-
mazza a közös gondolkodást: így a tárgyévben kihelyezett 
ülések keretében meglátogatunk minden intézményt, 
több alkalommal konzultálni kívánunk a civil szerveze-
tek képvisel!ivel, egyházaink vezet!ivel, olyan szakér-
t!i csoportokkal, amelyek magas színvonalon segíteni 
tudják településünk fejlesztését, fejl!dését a megjelölt 
területeken.

Az érdemi tájékozódást, párbeszédet követ!en célunk 
olyan képvisel! testületi döntések el!készítése, és szakmai 
megalapozása, melyek hatékonnyá, dinamikussá, napra-
késszé teszik a hatáskörünkbe helyezett területeken való 
városi, önkormányzati tevékenységet.

Célunk a problémák feltárása, az azokról való !szinte, és 
konstruktív konzultáció, és az érdemi megoldások megkere-
sése, megvalósítása.

Végül célunk a rendszeres, és !szinte tájékoztatás a bizott-
ság munkájáról, javaslatairól, tapasztalatairól, és várjuk 
polgáraink visszajelzését, hogy a közös bölcsesség jó ered-
ményei vezessenek, és er!sítsenek meg bennünket abban, 
hogy er!feszítéseink nem hiábavalóak, mert városunk kö  -
zös   ségének örömére, megelégedésére szolgálnak.

Mindehhez kérjük tisztelettel az önök segítségét, épít! 
együttm"ködését!

Áldott, boldog, jó egészségben, örömben, békességben gaz  -
dag Új Esztend!t kívánok minden kedves ÓCSAI POLGÁR  -
NAK bizottságom nevében, Isten áldja meg önöket, és család-
jaikat!  �
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ÓCSAI KISBÍRÓ

12 Rendezvények

KONCERTSOROZAT  
$�6=$%$','đ.�=3217%$1
V isszatekintve a 2014-es évre, úgy gondolom, hogy egy 

eseményekben gazdag  és igazán sikeres évet tudhatunk 
magunk mögött. Terveink nagyobb részét sikerült megvaló-
sítanunk és nagyon sok pozitív visszajelzést kaptunk az év 
során. Munkánkat a megkezdett úton szeretnénk tovább 
folytatni.

2015-ben ünnepeljük Ócsa várossá válásának 10. évforduló-
ját. Ez alkalomból a civil szervezetekkel együttm"ködve 
egész évben különleges, többnapos rendezvényekkel várjuk 
városunk lakóit.

Nagy öröm számunkra, hogy a szabadid!központ támo-
gatást nyert a Nemzeti Kulturális Alap Zenei Kollégiuma 
által kiírt pályázaton. Így a 2015-ös évben nyolc alkalomból 

„Anya! Az ünnepközpontba jöttünk!”– mondta egy kislány 
a tavalyi Mikulás váró m"hely alkalmával. 

S zervez!ként megmelengette a szívem ez a gyermeki 
mondat. Több éve kezd!dött meg az együttm"ködés az 

Egressy Gábor Szabadid!központ támogatásával, a Creative 
Papyrus csapatával és más támogatókkal, ahol a f! hang-
súlyt a legkisebb korosztálynak szánt programok kapták. 
A mellékelt fotókkal szeretnénk tovább népszer"síteni az 
Egressy Kuckó tevékenységét, amely magába foglalja az 1-5 
éves korosztály heti rendszeres gyermekfoglalkozásait, illet-
ve ünnepkörökhöz kapcsolódó el!adások és programok szer-
vezését az óvodás és iskolás korosztály számára. Terveink 
szerint az i$úsági életet érint! lehet!ségekr!l is rendsze-
resen hírt adunk ezen a 
felületen. Az Egressy Kuckó 
információs csoportjához a 
Facebook felületén várjuk a 
szül!k, nevel!k, fiatalok csat-
lakozását: 
(www.facebook.com/
groups/1510375912507493 ) 

Kormos reBeKa

álló koncertsorozat várja majd az érdekl!d!ket januártól 
egészen május végéig. 

A meghívott együttesek: Éles Gábor Trió és Tóth Vera, 
Bolba Éva és a Jazzterlánc (gyermek koncert), Gyárfás István 
Trió, Neil Young Sétány, Hot Jazz Band, Tímár Sára és zeneka-
ra, Mardi Gras Jazz Band, Hétesleg Moldvai Csángó Zenekar.

A felújítási munkálatok is elkezd!dnek januárban, így a 
39. Ócsai Kulturális Napok rendezvény sorozattal nyithatjuk 
meg a már megújult szabadid!központ kapuit. Az Egressy 
Gábor Szabadid!központ hivatalos facebook oldalán folya-
matosan figyelemmel kísérhetik munkánkat.

Szeretettel várjuk Önöket ebben az évben is!  �
jaráBiK Klára Kulturális iGazGatÓ
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Egyházak hírei

Ócsai Református Egyházközség
2014. január havi gyülekezeti alkalmaink:

NAP ÓRA ALKALOM

1. Csütörtök 10 Az Újévi Könyörgés Istentisztelete – Kálvin-ház

4. Vasárnap 10 Főistentisztelet – Kálvin-ház

6. Kedd 18 Fiatal Felnőttek Bibliaórája – Református Lelkészi Hivatal

7. Szerda 15 Házi Bibliaóra – Török Ignác u. 61.

8. Csütörtök 15 Évkezdő ASSZONYKÖR – Kisimaterem

9. Péntek 15 Kon$rmációi előkészítő - Kisimaterem

9. Péntek 18 Énekkari próba – Református Iskola

9. Péntek 19 I%úsági Bibliaóra – Kisimaterem

11. Vasárnap 10 Főistentisztelet – Kálvin-ház

11. Vasárnap 15 Újévi Könyörgés Istentisztelete – Evangélikus Imaház

13. Kedd 18 Fiatal Felnőttek Bibliaórája – Református Lelkészi Hivatal

14. Szerda 15 Házi Bibliaóra – Török Ignác u. 61.

15. Csütörtök 18 KÖZPONTI-PRESBITERI BIBLIAÓRA – Kisimaterem

16. Péntek 15 Kon$rmációi előkészítő - Kisimaterem

16. Péntek 18 Énekkari próba – Református Iskola

16. Péntek 19 I%úsági Bibliaóra – Kisimaterem

18. Vasárnap 10 Főistentisztelet – Kálvin-ház

18. Vasárnap 17 Ökumenikus Nyitó-Istentisztelet – Baptista Imaház

19. Hétfő 18 Ökumenikus Istentisztelet – Baptista Imaház

20. Kedd 18 Ökumenikus Istentisztelet – Baptista Imaház

21. Szerda 18 Ökumenikus Istentisztelet – Baptista Imaház

22. Csütörtök 18 Ökumenikus Istentisztelet – Református Kálvin-ház

23. Péntek 15 Kon$rmációi előkészítő – Kisimaterem

23. Péntek 18 Ökumenikus Istentisztelet – Református Kálvin-ház

24. Szombat 18 Ökumenikus Istentisztelet – Református Kálvin-ház

25. Vasárnap 10 Úrvacsorás Főistentisztelet – Kálvin-ház

25. Vasárnap 17 Ökumenikus Záró-Istentisztelet – Református Kálvin-ház

27. Kedd 18 Fiatal Felnőttek Bibliaórája – Református Lelkészi Hivatal

28. Szerda 15 Házi Bibliaóra – Török Ignác u. 61.

29. Csütörtök 18 Központi Bibliaóra – Kisimaterem

30. Péntek 15 Kon$rmációi előkészítő – Kisimaterem

30. Péntek 18 Énekkari próba – Református Iskola

30. Péntek 19 I%úsági Bibliaóra – Kisimaterem

(J\K¢]DN�MDQX¢UL�SURJUDPMDL

Januári istentiszteleti alkalmak az Ócsai Baptista Gyülekezetben:

NAP ÓRA ALKALOM

04. Vasárnap 9
10

17

imaóra
istentisztelet, 
úrvacsora
istentisztelet

05. Hétfő– 
10. Szombat

18 aliansz imahét

11. Vasárnap 9
10
17

imaóra
istentisztelet
aliansz imahét 
záró alkalom

NAP ÓRA ALKALOM

14. Szerda 19 bibliaóra

18. Vasárnap 9
10
17

imaóra
istentisztelet
istentisztelet

25. Vasárnap 9
10

imaóra
istentisztelet

28. Szerda 19 bibliaóra

Az ökumenikus imahét rendjér!l b!vebben gyülekezetünk honlap-
ján és az imaháznál lév! hirdet!táblán adunk tájékoztatást! Minden 
vasárnap az imaóra alatt bibliaköri foglalkozást tartunk gyermekek 
számára.
Alkalmainkra mindenkit szeretettel várunk. A változtatás jogát 
fenntartjuk.
B!vebb információ: www.ocsaibaptista.hu 
Óvodával kapcsolatos információ: www.hajnalcsillagovi.hu

Ócsai református egyházközség lelkészi hivatali nyitva tartási  
rendje 2015. január 5-t!l:

Hivatali általános nyitva tartás
HÉTF%: hivatali szünnap; KEDD: 10:00 - 18:00; SZERDA: 8:00-
16:00; CSÜTÖRTÖK.: 10:00 - 18:00; PÉNTEK: 9:00 - 18:00 
(Ügyintézés pl.: egyházadó befizetése, adakozás Isten dics!ségére 
- különböz! alkalmakból is -, emlékharang kérés, stb.)

Lelkipásztori ügyelet:
KEDD: 15:00-18:00; SZERDA: 8:00-11:00; CSÜTÖRTÖK: 14:00-17:00; 
PÉNTEK: 9:00-11:00 (Keresztelési, esketési, temetési megbeszélés, 
lelkigondozói beszélgetés, szervezési ügyek intézése, igazolások, 
ajánlások, dokumentumok kiadása, stb.)

Gondnoki óra:
PÉNTEK: 17:00-18:00 (Ügyintézés pl.: egyházadó befizetése, adako-
zás Isten dics!ségére - különböz! alkalmakból is -, emlékharang 
kérés, számlaügyintézés, presbitériumi ügyintézés, stb.)

Ócsai Református Lelkészi Hivatal: 2364 Ócsa, Ady E. u. 2.
Külön id!pontok kérhet!k mindenféle ügy intézésére,  
lelkigondozásra a (06-29)-378-142-es telefonszámon, valamint  
az ocsa. ref@gmail.com e-mail címen.

Kérjük testvéreinket, hogy, akik nem rendezték még el!z! évi 
egyházadójukat, tegyék meg. Megtehetik ezt az egyházpénztári, és 
lelkészi ügyeleteken, valamint a hivatal általános nyitvatartásán 
egyaránt.

Ócsai Katolikus Egyházközösség programja:
Szentmiséink: hétf! és szerda 7.30 óra, péntek és szombat 18 óra, 
vasárnap 9 óra.
Minden hétf!n 18 órakor Biblia óra. Minden szerdán 19 órakor 
I$úsági hittan a plébánián.
Január 31-én szombaton 19 órától rendezzük meg a már hagyomá-
nyos farsangi bálunkat a Egressy Gábor Szabadid!központban. 
Belép! jegyek már vásárolhatók Virág Teréznél (Némedi u. 14/a) 
illetve a plébánián.



Hirdessen az Ócsai Kisbíróban!
2015-ben továbbra is változatlan árakkal várjuk 
megrendeléseiket! 

HIRDETÉSI ÁRAINK

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

Információ: 
molnar.anna@ocsa.hu,  
36-70-4433072



Haláleset 
Név Születési id! Haláleset ideje
Kaizer László 1956. március 2. 2014. december 3.
Bató Károly 1947. november 3. 2014. december 8.

Névadó 
Gyermek neve Szül!k neve Névadó id!pontja
Murár Petra Ti&ani Antics Hajnalka  2014. december 6.
(2014. 02. 12.) – Murár Csaba

Huszonötödik házassági évforduló
Kovács Miklós Gábor – Helenkár Márta 1989. december 2. 
Bolvári Péter – Faragó Erzsébet 1989. december 9.
Fehérvári Attila János – Vorák Tünde 1989. december 9.

Ötvenedik házassági évforduló
Urgyán Antal – Rakita Ilona 1964. december 19.
Tóth István József – Domoszlai Mária 1964. december 19.

Születések
Gyermek neve Szül!k neve Születési id!
Czárák Boglárka Valler Noémi – Czárák Lajos 2014. november 2.
Kozma Jázmin Zselyke Ruszó Vanda – Kozma János 2014. november 12.
Polákovics Boglárka  
Csenge Dániel Friderika – Polákovics Attila 2014. november 14.
Hajdu Zsó$a Kovács Mariann – Hajdu Balázs 2014. november 24.
Baly Dávid Pisák Beatrix – Baly Ákos 2014. november 26.
Sut Vanessza Barbara Lakatos Szilvia – Sut József 2014. november 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, 8–12 
óráig, kedden 14–18 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

.·]ªUGHNĲ�WHOHIRQV]¢PRN��HOªUKHWĒVªJHN

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: ocsaikisbiro@gmail.com, 
molnar.anna@ocsa.hu • Tervezés, tördelés: Elektropress Stúdió • Együttm"köd! Partnerünk: Dormány Foto Studio
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Operátorokat, gépkezel!ket keresünk 
gyáli kontaktlencse gyárba folyamatos 
munkarendbe. Ingyenes buszjárat: 
Alsónémedi, Dabas, Ócsa. 

Jelentkezés: 30/338-2005

ÁLLÁSHIRDETÉS
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HELLO ÓCSA! 
MÁR ITT IS ELÉRHET! 
A TELEKOM!
A Telekom szélessávú internet és TV szolgáltatásai most 
már Ócsán is elérhet!ek, együtt még kedvez!bb áron.

További információkért keresd üzletköt" kollégáinkat: 
+36 30 457 7457;  +36 30 701 6939
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