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Gazdanap a Tájházban – képriport

Sport: atlétika, futás, labdarúgás
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Ócsán az !szi zöldhulladék-gy"jtést  
2015. november 11-én és 19-én végezzük. 

November 11-én (szerdán) azoknál az ingatlanoknál lehet kihelyezni 
a zöldhulladékot, ahol a kommunális hulladékot szerdánként, 

november 19-én (csütürtökön) ott, ahol a kommunális hulladékot  
csütörtökönként szállítjuk el. 

A levágott füvet és egyéb lágyszárú növényeket bármilyen zsákban,  
az ágat, gallyat maximum 70 cm hosszúságúra darabolva, kötegek-
ben összekötve, kell kihelyezni a szállítás napján legkés!bb reggel 6 

órára az ingatlan elé úgy, hogy a közlekedést ne akadályozza. 

A zsákok, kötegek elszállítása folyamatosan, a kihelyezett mennyi-
ségt!l függ!en, 2-3 nap alatt történik majd. Megértésüket köszönjük!

Kérjük, hogy az elszállítást követ!en már ne helyezzenek ki 
zöldhulladékot!

Kunépszolg Kft.
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Ócsa Város Önkormányzatának Képvisel!-testülete

2015. december 2. napján 18 órakor

az Egressy Gábor Szabadid!központ színháztermében 

közmeghallgatást tart  
az alábbi napirendekkel:

a) a 2015. évi költségvetési év áttekintése, 
b) egyebek. 

Mindenkit tisztelettel várunk!

Ócsa Város ÖnKormányzata
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A TESTÜLETI ÜLÉSEN TÖRTÉNT

Október 27-én tartotta szokásos hó végi ülését Ócsa Város 
Önkormányzatának Képvisel!-testülete. Elfogadták a 
képvisel!k a bels! ellen!rzési vezet!i tevékenységet ellátó 
EL-SZÁM Ellen!rz! és Számviteli Szolgáltató Kft. által 
elkészített 2016. évi bels! ellen!ri ütemtervet. 

Tudomásul vette a testület, hogy Dr. Sárkány Béla a Szép 
és Ép Fog Fogászati Kft-n belül fennálló munkaviszo-

nyát 2015. szeptember 1. napi hatállyal közös megegyezés-
sel megszüntette, és fogászati praxisjogáról lemondott. 
A!praxist Dr. Simon Fanni viszi tovább a jöv"ben. 

Rendeletet alkotott a testület költségvetés el!irányzat- 
módosítás céllal, ezzel az Önkormányzat 2015. évi költség-
ve tésér"l szóló 3/2015. (II.13.) önkormányzati rendeletet mó  -
dosították.

A Dabas és Környéke Üdül!tábor Alapítvány kuratóri-
um tagságának változtatásáról is döntöttek a képvisel"k. 
Korábban a mindenkori polgármestert delegálták az alapít-
vány ügyeinek intézése céljából, a mostani határozat értel-
mében az Önkormányzat képviseletében Murinainé Murár 
Emília települési képvisel" látja el a kuratóriumi feladatokat. 

Nem kíván csatlakozni az Önkormányzat az ASP (App  -
lication Service Provider), távoli alkalmazásszolgáltatást 
nyújtó informatikai rendszerhez, amíg jogszabály azt nem 
teszi kötelez"vé. Az új, fejlesztés alatt álló számítástechni-
kai rendszer a polgármesteri hivatalban jelenleg jól bevált 
és m#köd" alkalmazások kiváltását ajánlaná. A jelenlegi 

programok olyan országosan számos más település által 
is használt alkalmazások, amelyek folyamatos frissítését 
az azokat fejleszt" cégek szerz"dés alapján biztosítják, és 
minden tekintetben megfelelnek az adott területre vonat-
kozó jogszabályi el"írásoknak. 

A korábbi évekhez hasonlóan az Önkormányzat Ócsa 
közigazgatási területén belül lakó (ócsai lakcímmel rendel-
kez"), nehéz szociális helyzetben lév" családok és egyedül 
él" személyek részére a 2015-2016. téli id"szakban egyszeri 
alkalommal természetbeni támogatásként összesen max. 
2.000.0000,- Ft keretösszeg értékben t"zifát biztosít. 
A!rászorulók névsora a Polgármesteri Hivatal szociális ügy-
intéz"jének, a Családsegít" és Gyermekjóléti Szolgálat és a 
Mozgáskorlátozottak Ócsai Egyesületének javaslatai alapján 
kerül összeállításra. 

Új karácsonyi díszkivilágítás kerülhet a Bajcsy-Zsilinszky 
utcára, amennyiben az Önkormányzat sikeresen pályázik a 
Blachere Illumination Hungary Kft. által kiírt Fénydekorá-
ciós eszközök vásárlására és bérletére kiírt pályázaton. 

Az Ócsai Települési Értéktár Bizottság elnöke, Pappné 
Hajdu Katalin részére - a pozícióval járó feladatok szaksze-
r# és lelkiismeretes ellátásának ellensúlyozásaképpen 2015. 
november 1. napjától havonta a mindenkori küls"s bizottsá-
gi tagság tiszteletdíjának 85 %-ának megfelel" tiszteletdíjat 
állapítottak meg a képvisel"k.

Tudomásul vette a testület, hogy a „Közétkeztetési szol-
gáltatás nyújtása Ócsa város közigazgatási területén" tár-
gyú közbeszerzési eljárás során nyertesként kihirdetett TS 
Gastro Kft.-vel a szerz"dés aláírása meghiúsult. A cég arra 
hivatkozott, hogy általa el"re nem látható és elháríthatat-
lan ok következtében nem képes a közbeszerzési szerz"dés 
teljesítésére. 
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FOGADÓÓRA
E havi interjúnkban Bukodi Károly polgármestert a tél 
beköszönte el!tt arról kérdeztük, kapnak-e ebben az 
évben is segítséget a rászorulók a f"tési szezon beköszön-
tével, illetve szóba került a város üzemeltetésében lév! 
konyhák helyzete:

Évek óta nyújt Ócsa Város Önkormányzata segítséget a 
hideg id!járás okozta anyagi/f"tési nehézségeket enyhí-
tend!. Így lesz ez idén télen is?
B.K.: Igen, az Önkormányzat t#zifával segíti a szociálisan rászo-
rulókat – kisgyermekes családokat, egyedül él" nyugdíjasokat 
– annak érdekében, hogy a téli id"szakban a hideg id"ben ne 
kelljen fagyoskodniuk otthonukban. A tavalyi évben több mint 
192 család részesült az adományban. Ezt a gyakorlatot az idén is 
folytatjuk, 2.000.000 Ft-ot különítettünk el a költségvetésb"l 
erre a célra. Egy család maximum 3 mázsa t#zifában részesül-
het, melyet a helyben m#köd" t#zifa keresked"k szállítanak 
majd ki. A rászorultak névsora a Polgármesteri Hivatal szociális 
ügyintéz"jének, a Családsegít" és Gyermekjóléti Szolgálat és 
a Mozgáskorlátozottak Ócsai Egyesületének javaslatai alapján 
kerül összeállításra. Közelegnek az ünnepek, az év vége, minden-
hol nagyon sok ilyenkor a kiadás, bízom benne, hogy ezzel a 
segítséggel könnyíthetünk a családok mindennapi gondjain.

Több alkalommal foglalkozott a Képvisel!-testület az 
Önkormányzathoz tartozó közkonyhákkal ebben az évben. 
Szeptemberben nyertest hirdettek a közbeszerzési pályázat 
végén, most mégsem kötnek szerz!dést. Mi ennek az oka, 
ki fogja a jöv!ben üzemeltetni a konyhákat?
B.K.: Valóban ebben az évben érkezett el a pillanat, hogy 
rendbe tegyük az Önkormányzathoz tartozó konyhák hely-
zetét. A Képvisel"-testülete korábban úgy döntött, hogy a 
Nefelejcs Napközi Otthonos Központi Óvoda és Manóvár 
Bölcs"de konyháit, a Halászy Károly Általános Iskola, továb-
bá a Bolyai János Gimnázium Menzájának konyháját közbe-
szerzési eljárás lefolytatásával üzemeltetésbe kívánja adni. 
Az eljárás végén a nyertes pályázó a TS Gastro Kft. lett, aki 
azonban elállt a szerz"déskötési szándékától „általa el"re 
nem látható és elháríthatatlan ok következtében”. A kony-
hák kérdése így nem oldódik meg ebben az évben, új közbe-
szerzési eljárást írunk ki, amelynek végén újra nyertest 
hirdetünk. Terveink szerint a 2016/2017-es tanév, nevelési 
év kezdetén már az új üzemeltet" m#ködteti a konyhákat, 
addig pedig a Városüzemeltetési Kft. viszi tovább a felada-
tokat.

Polgármester úr, köszönöm az interjút!

Kedves Olvasóink, várjuk levelei ket a Kisbíró szerkeszt!sé-
gébe (elérhet!ségeink a 15. oldalon találhatók)! Kérjük, leve-
leikre írják rá nevüket, címüket, nagyon köszönjük!  �



ÓCSAI KISBÍRÓ

Az Ócsai Polgármesteri Hivatal 
a közszolgálati tisztvisel!kr!l szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) 

bekezdése alapján pályázatot hirdet

hatósági ügyintéz! 
munkakör betöltésére. 

A munkakörhöz tartozó f!bb tevékenységi körök:
Ipari és belkereskedelmi igazgatási feladatok, behajtási, közterü-

let-foglalási, fakivágási engedélyek kiadása, birtokvédelmi eljárások 
lefolytatása, közösségi együttélés alapvet! szabályainak megsértésével 

kapcsolatos eljárások lefolytatása, egyéb hatósági ügyek intézése, 
hatósági bizonyítványok kiadása, pályázati úton elnyerhet! támogatá-
sok igénybevételének el!készítése, projektkezelési feladatok ellátása, 

Építésügyi Szolgáltatási Ponttal kapcsolatos feladatok ellátása, címmeg-
állapítással és címképzéssel kapcsolatos feladatok ellátása, anyakönyvi 

feladatok ellátása. Ügyfelekkel való kapcsolattartás. A tevékenységi 
körébe tartozó jogszabályok folyamatos követése. 

A pályázati feltételekr!l, benyújtandó iratokról részletes információ  
a www.ocsa.hu oldalon található. 

A munkakör betölthet!ségének id!pontja: 2016. január 04.
A pályázat benyújtásának határideje: 2015. november 25. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Ruska Renáta 
személyügyi el!adó nyújt, a 06-29/378-125 telefonszámon.

5�1>�?&9

Az 1956-os forradalom 59. évfordulóján ünnepi m#sorral 
és koszorúzással emlékeztek az ócsaiak október 23-án a 

Szabadság téren. Hagyomány szerint az Ócsai Bolyai János 
Gimnzázium diákjai adtak m#sort, amely a forradalom 
fontosabb pillanatait, eseményeit idézte a megemlékez"k elé, 
felkészít" tanáruk Gál Zsófia volt. A m#sorban közrem#kö-
dött az Ócsai Fúvószenekar Serfel Viktor vezetésével. Bukodi 
Károly polgármester beszédében tisztelgett a h"sök el"tt, 
akik életüket adták a szabadság eszméjéért, a magyar haza 
függetlenségéért, mindemellett szükséges párhuzamot állí-
tanunk a forradalmi h"sök, az akkori történelem és a mai kor 
politikai, gazdasági eseményei között. A polgármester szólt az 
Európát elér", az európai keresztyén értékrendet veszélyez-
tet" migrációs hullámról, és arról: mint ’56-ban, a magyarok 
most is magukra maradtak a fenyeget", kormányunk és az 
egész magyar nemzet számára számos feladatot adó prob-
léma megoldásában. „Hittel, er!vel, közös akarattal, a közös-

ség erejével tudunk csak küzdeni magunkért, Európáért, és a 
saját, helyi közösségünkért. Csak így, tiszta szívvel léphetünk 
az ‘56-os h!sök nyomdokaiba és lehetünk méltók tetteik emlé-
kéhez.” – zárta beszédét Bukodi Károly. A megemlékezés végén 
az önkormányzat, helyi civil szervezetek és intézmények 
helyezték el koszorúikat a Szabadság szobornál.  �

ÜNNEPI MEGEMLÉKEZÉS  
OKTÓBER 23-ÁN
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ORSZÁGOS VERSENYT 
NYERTEK AZ ÓCSAI 
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11. alkalommal rendezték meg a Ludrovszky Gyula 
Polgár!r Közlekedésbiztonsági Emlékversenyt szeptem-
ber 19-én, ahol Pest megyét az Ócsa Városi Polgár!rség két 
tagja, Gacsal István és Riegel Tibor képviselték. A két ócsai 
polgár!r összetettben elhozta az aranyérmet a rangos 
megmérettetésr!l, és a különdíjra is !ket tartották a legér-
demesebbnek.

M ár a versenyen való részvétel is kitüntetés, hiszen az 
ország 2000 polgár"r szervezetéb"l, kb. 60 ezer pol    gár"r 

közül választották ki minden megye legkiválóbbjait, akik meg-
mutathatták szakmai tudásukat, sokoldalú rátermett   ségüket. 
Újpesten, a Magyar Autóklub központi bázisán az Országos 
Polgár"r Szövetség, az Országos Rend"r-f"kapi   tányság, és a 
Budapesti Rend"rf"kapitányság szervezésében, a Ford Közép- 
és Kelet-Európai Kft. biztosította járm#vekkel zajlott az egész 
napos rendezvény. 

Három területen kellett helytállniuk a polgár"röknek. Els" 
körben elméleti tudásukat tesztelték, polgár"r ismeretekre 
és a KRESZ-re vonatkozó tesztkérdésekre is választ kellett 
adniuk. Gacsal Istvánt és Riegel Tibort Fucskó Ádám polgár"r 
segítette az elméleti, a törvényi módosításokkal kapcsolatos 
felkészülésben. A teszt után következtek az izgalmasabb 
feladatok: a vezetéstechnikai pályán különböz" nehézség# 
– pl. vizes pályás – gyakorlatokkal mérték a polgár"rök 
autóvezetési rutinját. Mivel mindkét ócsai polgár"r komoly 
vezetési tapasztalattal rendelkezik – Riegel Tibor koráb-
ban kamionozott, Gacsal István sof"rként dolgozik – így 
az ócsaiak kiválóan vették a pálya akadályait. A szituációs 
feladatok során konkrét helyzetet, a minden-napi szolgálat 
során is felmerül" problémákat kellett megoldani, el"ször 
a jár"rszolgálatra ka   pott járm#vet kellett átvizsgálni, majd 
egy autós-kerékpáros ütközésnél a szabályszer# intézkedést 
figyelték árgus szemekkel a pontozók, végül egy defektes 
autónál kellett szakszer# segítséget nyújtani. Az ócsai csapat 

nagyszer# teljesítményét ebben a versenyszámban külön 
kiemelte az értékel" bizottság. 

Lapunk kérdésére Boros Tibor, az egyesület elnöke el  -
mond   ta: „Akár egy ilyen szint# megmérettetésen, akár a 
min    dennapi szolgálatteljesítés során elvárás, hogy kollégá-
im tisztában legyenek az alapvet" polgár"r ismeretekkel, 
szabályokkal, az intézkedés során a törvény adta lehet"sé-
geinkkel. Azt gondolom, erre a versenyre a sok-sok év alatt, 
Ócsa közterületein teljesített tömérdek szolgálati óra, az élet-
tapasztalat adja a legkiválóbb felkészülést. Hálásak vagyunk 
az ócsai rend"röknek is, hiszen a köztünk lév" kiváló munka-
kapcsolat segít minket a fejl"désben, abban, hogy t"lük is 
sokat tanulhassunk. Rendkívül fontos, hogy stresszhelyzet-
ben hogyan reagál a polgár"r: a maximális helyzetfelmérési 
képesség, a higgadtság és a rutin azok az ismérvek, amelyek 
kollégáim szakmai felkészültségét megalapozták.”

Gacsal István és Riegel Tibor a versenyen nyújtott teljesít-
ményükkel elhozták tehát Pest megye számára a vándorserle-
get, továbbá eredményükért pénzjutalmat, oklevelet kaptak. 
Ezen kívül a Ford különdíját – egy hetes tesztvezetést a márka 
legújabb autójával – szintén az ócsai kett"s érdemelte ki. 
Összetettben Csongrád megye lett a második (Rescsik Zoltán, 
Laczi Zoltán), míg a dobogó harmadik fokára Békés megye 
(Gombköt" Sándor, Pljesovszki János) csapata állhatott.  

A nagyszer# részvétel ismét jó hírét vitte az Ócsa Városi 
Pol   gár"rség munkájának, az elismeréshez szívb"l gratulá-
lunk!  �
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Helyi hírek

Novemberi lapszámunk megjelenésének idejében már 
javában zajlik a 2015/2016-os nevelési év az Ócsai Halászy 
Károly Általános Iskolában. Az idei tanév programjairól, 
újdonságairól Kovácsné Kovácsi Beáta igazgató asszonyt 
kérdeztük:

Nagy sikernek örvendett az iskolanyitogató program ko   -
rábban, idén is megszervezik az óvodás korosztály számá-
ra, illetve szüleinek szóló rendezvénysorozatot?
K.K.B.: Nagyon fontosnak tartjuk, hogy a gyermekek az els" 
osztály megkezdése el"tt kapcsolatot alakítsanak ki az isko-
lával, megismerkedjenek a leend" tanítónénikkel, a környe-
zettel, ahol iskolás éveiket elkezdik. Éppen ezért találtuk ki 
kollégáimmal az iskolanyitogató napokat, melyek során 
minden hónapban más-más témával, újdonsággal várjuk a 
kicsiket és szüleiket. A legels" alkalom november 12-én lesz, 
szerettel várunk minden érdekl"d"t! (Részletes progam a 
plakáton – a szerk.)

Újdonság ebben az évben az elektronikus napló, hogyan 
lehet elérni ezt a felületet, mire használható?
K.K.B.: Az iskola honlapján (www.halaszyiskola.hu) megta-
lálható a belépési cím, minden szül" számára könnyen elér-
het" a rendszer. Biztatnék mindenkit az e-napló használa-
tára, hiszen nemcsak az osztályzatokat, értékeléseket lehet 
könnyen megtekinteni itt, hanem üzeneteket lehet váltani 
és a mulasztások, hiányzások száma is nyomon követhet". 
Leginkább fels" tagozatban lehet hasznos a szül"k számá-
ra az elektronikus rendszer, amikor a gyerekek hajlamosak 
elfelejteni, hogy elhozzák az ellen"rz"jüket, vagy aláíras-
sák a jegyeiket. Az iskola weboldalára számos más nagyon 

fontos dokumentumot is feltöltöttünk, pl. a nagycsaládosok 
számára kitöltend" nyilatkozat innen érhet" el és sok más 
közérdek# információ is megtalálható. 

Az évnyitón átadták az önkormányzat támogatásával 
megépült m"füves pályát az iskola udvarán.
K.K.B.: Egy új sportolási lehet"ség, forma nyílt meg a gyerekek 
el"tt a Magyar Labdarúgó Szövetség pályázatával és önkor-
mányzati önrésszel kialakított területen. Nagyon örülünk 
ennek a fejlesztésnek, és bízom benne, hogy az udvar többi 
részét is sikerül rendbe tennünk a közeljöv"ben.

Számos program várja a gyerekeket az idei tanévben, 
melyek ezek?

K.K.B.: Hosszú lenne felsorolni a teljes tanév 
rendezvényeit, így az els" félévet említeném 
els"sorban. Novemberben részt veszünk a 
Ház    hoz megy a zenede elnevezés# koncerten 
és a Falu Tamás Emléknap eseményein. Lesz 
nyílt nap és pályaválasztási szül"értekezlet is 
ebben a hónapban. Decemberben cip"sdoboz 
akcióval készül"dünk a karácsonyra, kará-
csonyi bolhapiacot tartunk, ünnepi m#sort 
készítünk és december 18-án lesz a karácsonyi 
koncert a Református M#emlék Templomban. 
Azt gondolom, hogy a gyerekek a tanórák 
mellett rengeteg színes, érdekes rendezvényen 
részt vehetnek idén is az iskola szervezésében.

Ezúton szeretném köszönetemet kifejezni 
az Ócsai Fészerkert étterem tulajdonosának, 
Korda Endrének, aki az elmúlt tanévben több 
alkalommal ingyen látta vendégül gyerme-
keinket egy ebédre, pedagógusaik kíséreté-
ben!   �

HALÁSZY- 
INFORMÁCIÓK

�
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������QRYHPEHU��������yUD� Az iskolánkban folyó pedagógiai munka bemutatása.  
Ismerkedés iskolánk épületével és taneszközeivel 

������GHFHPEHU��������yUD� Karácsonyi készülĞdés az iskolában 

������MDQXiU��������yUD� Amit az iskolaérettségrĞl tudni kell 

������IHEUXiU��������yUD� „Rend, rendszeresség, szabályok” 

������PiUFLXV��������yUD� A leendĞ elsĞs tanítók bemutatása�

�

Elektronikus Osztálynapló és Ellen!rz!könyv a következ! linken  
elérhet!: http://halaszy.e-naplo.hu/xkirpub/

 » A tanítási év els! tanítási napja: 2015. szeptember 1. (hétf!)
 » Az utolsó tanítási napja: 2015. június 15. (szerda)
 » A tanítási napok száma az általános iskolában száznyolcvanegy nap.
 » A tanítási év els! féléve 2016. január 22-ig tart.
 » Az iskolák 2016. január 29-ig értesítik ki a tanulókat, kiskorú tanuló 

esetén a szül!ket az els! félévben elért tanulmányi eredményekr!l.
 » A téli szünet 2015. december 21-tól 2016. január 2-ig tart. A szünet 

el!tti utolsó tanítási nap 2015. december 18. (péntek), a szünet utáni 
els! tanítási nap 2016. január 4. (hétf!).

 » A tavaszi szünet 2016. március 24-t!l március 29-ig tart. A szünet el!t-
ti utolsó tanítási nap március 23. (szerda), a szünet utáni els! tanítási 
nap március 30. (szerda).

MÉRÉSEK, ÉRTÉKELÉSEK A TANÉV FOLYAMÁN:
 » Difer mérés: 2015. november 25. 26. (szerda, csütörtök)
 » Idegen nyelvi mérés ideje:2016. május 18.
 » Kompetenciamérés ideje: 2016. május 25.
 » Net"t mérés ideje: 2016. január- május 30. (hétf!)

&�����������48�9&3�;�7*3)/*�
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A jelentkezés ütemterve:

I. A központi írásbelire jelentkezés 
határideje:

2015. december 8. (kedd).

Jelentkezni formanyomtatványon le   het. 
Beszerezhet" az általános iskolák ban. 
A hatodikosoknak középiskolánk ad Je   -
lentkezési lapot!

II. Központi írásbeli vizsga:
 » a hatodikosoknak: 

2016. január 16. (szombat) 10:00
 » a nyolcadikosoknak: 

2016. január 16. (szombat) 10:00
 » Pótló központi írásbeli vizsga: 

2016. január 21. (csütörtök) 14:00

III. Jelentkezési határid! a középisko-
lákba:

2015. február 12. (péntek)

Nyolcadikos diákok esetében az általá-
nos iskola a Tanulói adatlap egy példá-
nyát a Felvételi Központnak, a tanulók 
Jelentkezési lapjait pedig az egyes kö  -
zépfokú iskoláknak küldje meg!

Hatodikos tanuló esetében a szül" a 
Tanulói adatlapot a Felvételi Köz    pont-
nak, a Jelentkezési lapot a kö    zépfokú is  -
kolának küldje meg! (A ha    to   dikosoknak 
a középiskola ad forma    nyomtatványt.)

IV. Szóbeli meghallgatás – angol nyel-
vi társalgás (a nyelvi el"készít" osz   -
tályba jelentkez"knek):

2016. február 18. (csütörtök) 1230
 » I. pótló szóbeli:

2016. február 26. (péntek) 1410
 » II. pótló szóbeli:

2016. február 29. (hétf") 1410

Egyéb információk: 

Iskolalátogatás: Októbert"l – el"zetes 
bejelentkezés alapján – kedd délutá-
nonként folyamatosan.
Nyílt napok délel!tti óralátogatások-
kal:

A bemutató órákra október közepé-
t"l lehet regisztrálni az iskola honlap-
ján (www.bogim.hu).

Nyílt nap – bemutató foglalkozások -
kal – a nyelvi el"készít" osztályba je   -
lent   kez"knek: 

2015. november 6. (péntek) 1230

Iskolánk alapítványa, a dr. Pártos Ló   -
ránt Alapítvány novembert!l felvételi 
el!készít!t hirdet. A részletek október 
közepét"l a hon    lapon olvashatóak.

Az el"z" évek felvételi vizsgáinak fel  -
adatsorai megtekinthet"k a www.okta-
tas.hu honlapon! (Köznevelés/Közép  -
fokú felvételi eljárás)

A köznevelési törvény 56.§ (1) bekezdé-
sében meghatározott tanulók esetében 
a központi írásbeli vizsgán a leadott 
orvosi szakvéleményben foglaltaknak 
megfelel"en járunk el (pl. többletid" 
biztosítása, számológép használata, 
stb.).

Iskolánk Szakmai alapdokumentu-
mában sajátos nevelési igény" tanu-
ló nevelése és oktatása nem szerepel.
Ócsa, 2015. október 6.

talapKa JÓzsefné

.39�?2�3>;*?*9Ē
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Az ócsai Dr. Pártos Lóránt Alapítvány (2364 Ócsa, Falu Tamás u. 35.,  
Adószám: 18677203-1-13) köszönetét fejezi ki mindazon támogatóinak,  
akik személyi jövedelemadójuk 1%-át az alapítvány javára ajánlották fel.

A NAV 2014. évben 491 723 Ft-ot utalt az alapítvány számlájára.
A támogatást tanulmányi és sportversenyeken kiemelked! eredményt elért 
tanulók jutalmazására használtuk fel.

Köszönjük a felajánlásokat!
Dr. pártos lÓránt alapítVány Ócsa

Felvételi tájékoztató az Ócsai Bolyai  
János Gimnáziumban
.·]ªSLVNRO¢QN�D�����������HV�WDQªYEHQ�D]�DO¢EEL�WRY¢EEWDQXO¢VL�OHKHWĒVª�
geket kínálja: nyolcadikos tanulóknak: négyosztályos gimnázium (tagozatkód: 
������Q\HOYL�HOĒNªV]®WĒ�������JLPQ¢]LXPL�RV]W¢O\��WDJR]DWN´G��������KDWRGLNRV�
tanulóknak: hatosztályos gimnázium (tagozatkód: 002)

Négyosztályos gimnázium  
(tagozatkód: 001)
Ezt az osztálytípust els!sorban a jól tanuló 
diákoknak javasoljuk.
Az angol nyelv, a német nyelv és az informatika 
oktatása magasabb óraszámban folyik. 
Cél: az emelt szint# érettségi vizsga letétele.
Speciális tantárgy az emberismeret, etika. 
A diákokat a 11. és 12. évfolyamon, az általuk 
választott tantárgyakból, emelt szint# érettsé-
gire készítjük fel.
A gimnazisták két idegen nyelvet tanulnak.
Els! nyelv: angol vagy német.
Második nyelv: angol, német, olasz, francia, orosz.

Hatosztályos gimnázium  
(tagozatkód: 002)
A képzési forma legf!bb célja a f!iskolai és 
egyetemi felvételre való felkészítés.
Az oktatás az új Kerettantervre épül.
9. évfolyamtól a tanulók érdekl!dési körük 
szerint humán és reál csoportban folytatják 
tanulmányaikat (emelt óra   számban tanulják a 
magyart, illetve a matematikát). 
Az angol nyelv, a német nyelv és az informatika 
oktatása magasabb óraszámban történik.
Cél: az emelt szint# érettségi vizsga letétele.
Speciális tantárgy az emberismeret, etika.
A tanulókat a 11. és 12. évfolyamon, az általuk 
választott tantárgyakból, emelt szint# érettsé-
gire készítjük fel.
7. és 8. osztályban a diákok egy idegen nyel-
vet tanulnak (választható: angol, német). 
9. évfolyamtól két idegen nyelv tanulása 
kötelez! (második nyelvként választható: 
német, angol, olasz, francia, orosz).

Nyelvi el!készít! (1+4) gimnáziumi 
osztály (tagozatkód: 003)
Ezt az osztálytípust az angol nyelvet tanuló, 
a nyelv iránt fokozottan érdekl!d! 
diákoknak ajánljuk. Nekik el!rehozott közép- 
vagy emelt szint# érettségit, illetve középfokú 
nyelvvizsgát kell majd tenniük.
A nyelvi el!készít! évfolyamon (9/Ny)

 » az els! idegen nyelv (angol nyelv) oktatá-
sa heti 15 órában folyik;

 » a második idegen nyelvet (német, olasz, 
francia, orosz) heti 3 órában tanítjuk;

 » az informatika heti óraszáma: 4 óra.
A nyelvi el!készít! évfolyam után 

 » speciális tantárgy az emberismeret, etika
 » a tanulókat a 11. és 12. évfolyamon, az álta-

luk választott tantárgyakból, emelt szint# 
érettségire készítjük fel.

http://www.bogim.hu
http://www.oktatas.hu
http://www.oktatas.hu
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Rendezvények

GÓLYABÁL 2015

SZÉPKORÚAK VILÁGNAPJA

Több évtizedes hagyomány gimnáziumunkban az "szi 
gólyaavatás. Az új diákoknak már az augusztus végi 

gólyanapon és az els" iskolahéten is játékos próbákat kell 
teljesíteniük a végz"s osztályok „jóvoltából”. Igazi bolyaisok-
ká azonban az októberi avatás után válnak. 

A rendezvényt idén is, mint minden évben a szabadid"-
központ színháztermében tartottuk. 

A m#sor az osztályok bemutatkozásával kezd"dött. 
A!7.b-sek osztályf"nökükkel, Csóli Rita tanárn"vel egy saját 
ma     gukról szóló színdarabot adtak el"; Dudla László tanár úr 
9.a osztályosai tánccal készültek; a nyelvi el"készít"s osztály 
– Ujvári Antónia tanárn" osztálya  - kivetített fotók segítsé-
gével idézett fel az eddigi közös élményeket. 

Miután a gólyák a „klasszikus” próbákat is kiállták (tojástö-
rés, lisztfújás, lufitánc stb.) a végz"sök igazi bolyais diákokká 
avatták "ket. 

A program a gimnáziumban a gólyabállal folytatódott, 
ahol a tanárok és diákok, régiek és újak egyaránt kellemesen 
töltötték az estét.  �

Bolyai

Ünnepi programsorozatra várta Ócsa Város Ön   kor   mány  -
zata és az Egressy Gábor Szabadid"központ Ócsa szépko-

rú lakosait október 1-jén, az Id"sek Világnapja alkalmából. 
Ökumenikus szertartás keretében öt házaspár er"sítette meg 
50 évvel ezel"tti házassági esküjét a Református M#emlék 
Templomban. Az est során az Egressy Gábor Szabadid"  -
központban Bukodi Károly polgármester köszöntötte a szép-
korú egybegy#lteket, majd Szívós Gy"z" színm#vész „Min  -
den szónál többet ér egy dal” cím# énekestje szórakoztatta 
a közönséget. 

Jó egészséget és családjaik körében eltöltött boldog éveket 
kívánunk városunk minden szépkorú lakójának!  �

A 2015. évi programon ökumenikus szertartás kere-
tében az 50. ÉVES HÁZASSÁGI ÉVFORDULÓJUKAT 
ÜNNEPL$K:

Takács Juliánna – Ruska Sándor 1965.05.08.
Bartha Juliánna – Szurán Sándor István 1965.05.15.
Gálik Kamilla – Vas István 1965.06.26.
Száz Ilona Terézia – Lázár Mihály 1965.11.06.
Balló Mária – Nyerges István 1965.11.20.

fo
rr

ás
: Ó

cs
ai

 B
. J.

 G
.

fo
rr

ás
: D

or
má

ny
 Fo

to
 St

ud
io



9

ÓCSAI KISBÍRÓ

Rendezvények

GAZDANAP AZ ÓCSAI TÁJHÁZBAN
H elyi termel"k, kézm#vesek mutathatták be portékáikat 

az Ócsai Tájházban megrendezésre kerül" Gazdanapon 
október 18-án. Igazi családdal programmal várták a szerve-
z"k az érdekl"d"ket. A hagyományokhoz h#en volt lovas-
kocsikázás, tökfaragás, terményekb"l baba készítése, ügyes-
ségi játékok, népi körhinta, gyertyamártás, gyerekel"adás. 
A feln"ttek kedvükre válogathattak a helyi és környez" 
gazdák, termel"k finomságaiból. Az id"járás is kedvez"re 
fordult az es"s októberi hónap derekán erre a napra, így igen 
szép számú közönség látogatott el ismét a Tájház gondos 
szervezésében megvalósuló rendezvényre.  �
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HÁTRÁNYOS MEGKÜLÖNBÖZTETÉS ÉRI!
Az Egyenl! Bánásmód Hatóság feladata az egyenl! bánás-
mód követelményének megsértése miatt benyújtott pana-
szok kivizsgálása és az egyenl! bánásmód szempontjainak 
érvényesítése. Ott vagyunk a közelében.

Keresse fel DR. SZATMÁRI ÉVA Pest megyei egyenl! bánás-
mód-referens ügyfélfogadását 

 November 9-én (hétf!) 
11:30 és 1:30 óra között a
Pest Megyei Kormányhivatal 
épületében (1052 Budapest, 
Városház u. 7.)

 November 16-án (hétf!) 
11:30 és 15:30 óra között a 
Pest Megyei Kormányhivatal 
épületében (1052 Budapest, 
Városház u. 7.)

 November 23-án (hétf!) 
11:30 és 15:30 óra között a 
gyáli Arany János Közösségi 
Ház épületében
(2360 Gyál, Körösi u. 118-120.)

 November 24-én (kedd) 
11:30 és 15:30 óra között
a dabasi Polgármesteri 
Hivatal épületében (2370 
Dabas, Szent István tér 1/B.) 

EGYENL" BÁNÁSMÓD 
# MINDENKIT MEGILLET!

Forduljon az Egyenl!  
Bánásmód Hatóság  

ügyfélszolgálatához, ha
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Sport

ATLÉTIKA 2015

BIRKÓZÁS

Ebben az évben ritkán olvashattunk atlétáink munkájá-
ról. Ez nem jelenti azt, hogy nem dolgozna a csapat ugyan-
úgy, mint az el!z! években, s!t…

Idén versenyz"ink száma elérte a húsz f"t, amibe gyermek 
korosztályú, újonc, serdül", ifi és junior atléták is találha-

tók. Köszönhet" ez többek között annak, hogy hosszú évek 
óta újra két edz"vel tudunk dolgozni. Több mint egy éve 
segíti a szakosztály munkáját, külön dobó szakágat vezet-
ve Szauer Pál dobóedz". A keze alatt ügyes dobópalánták 
cseperednek, akik már egy-egy versenyen is bemutatkoztak 
jó eredményekkel, helyezésekkel. Többek között Bálint Máté 
Szentesen nyert versenyt diszkoszvetésben, Gyöngyösi Virág 
pedig az Újonc Fedettpályás OB-n lett ötödik súlylökésben.

Ezek után fokozott figyelem alá kerülhetett a könny#at-
létikai szakág, ahol a sprint, gát, ugró és összetett számok 
játsszák a f"szerepet. Jó néhány dönt"s és pontszerz" 
helyet szereztünk korosztályos versenyeken Debrecenben, 
Miskolcon, Zalaegerszegen és Budapesten is.

Örvendetes, és a jöv"re nézve biztató eredményeket értek 
el a szezonban versenyz"ink. Ki kell emelni Barizs Bogi telje-
sítményét, aki junior korúként a Fedettpályás Feln"tt OB-n 
tudta kiharcolni a dönt"be jutást, és ott a feln"tt magyar 
élmez"nyben ért el dicséretes hetedik helyet gátfutásban.

Az újonc fiúknak sikerült több bajnoki címet is szerezni. 
Papp Tomi a Fedettpályás Újonc OB-n szerzett ezüstérmet 
összetettben még márciusban. De ezzel nem elégedett meg, 
mert júliusban végre felállhatott a dobogó legfels" foká-
ra, amikor az ötösugrás országos bajnoka lett. A szezont az 
Összetett Országos Bajnokság zárta Székesfehérváron. Itt 
Tomi ismét nem talált legy"z"re, de mellette az összetett 
csapatversenyt is sikerült megnyerni a Pintye József, Papp 
Tamás, Hrubos Dominik, Sallai Ákos összetétel# négyesnek.

A néhány hetes pihen"t követ"en már megkezd"dött az 

Budapest szabadfogású területi bajnokság
2015.10.03-04.  BVSC-birkózócsarnok
Eredmények:
Bajnok 1. helyezett: Czompál Olivér
3. helyezett: Gálik Zsolt
3. helyezett: Kovács János 
2. helyezett: Horváth Gergely
2. helyezett: Czompál Milán
3. helyezett: Botor Gábor
3. helyezett: Lakatos Péter
2. helyezett: Lukácsi Gergely
2. helyezett: Domokos Dániel
2. helyezett: Kardos Máté

alapozás kemény id"szaka, ami a jöv" évi sikeres versenyzést 
hivatott el"készíteni. Nem lesz sétagalopp, de csak ez teremt-
heti meg a következ" versenyszezonra a sikeres szereplés 
lehet"ségét. Pillanatnyilag ehhez kívánunk mindenkinek 
er"t, kitartást!

Szép volt gyerekek, hajrá Ócsa!

Diák I-es szabadfogású rangsorverseny
2015.10.17. Orosháza
3 helyezett: Domokos Dániel
Szabadfogású II. korcsoportos diákolimpia
2015.10.22.  Szentes 
34 indulóból 2. helyezett: Gálik Zsolt
15 indulóból 3. helyezett: Czompál Olivér
10 indulóból 3. helyezett: Szlovicsák Róbert

Két birkózónk októberben Nemzetközi Edz"tábor     ban vett részt 
Spanyol   országban: Bukodi Noémi és Kardos Zsófia. Az "szi 
szünetben Diák, Serdül" Edz"tábor volt Török  szent   miklóson, 
amelyen Domokos Dániel képviselte az birkózóinkat.

További jó eredményeket!
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12 Sport

Hónapokkal ezel!tt adtunk el!ször hírt az UFÓ-ról, azaz 
az Utcai Futás Ócsán csapatáról. Akkor Varga Rudolf 
számolt be az új sportolási lehet!ségr!l, az összefogásról, 
a csapatszellemr!l. Azóta új vezet!je lett a neonsárga 
pólóban keddenként nekiinduló lelkes futóknak. Fentor 
Csaba futónagykövetet kérdeztük a helyi futóéletr!l:

Hányan futnak jelenleg rendszeresen Ócsán, milyen 
korosztály, mekkora távolságokat? 
F.CS.: Szerencsére manapság már egyre többen. Évekkel ezel"tt 
nem láttam futót az utcákon. Ugyan ismertem olyan ócsaiakat, 
akik versenyekre járnak, de rajtuk kívül senki nem futott. Ez 
most megváltozott. A csapatunkon kívül egyre több ismer"st 
látok futkározni, és szerencsére nem csak a fiatalabb korosztály-
ból. Csoportunkban is az 5 évest"l az 50 évesig terjed a korosztály, 
akik akár hosszabb távokon is versenyeznek. Vannak akik rend-
szeres félmaraton futók és már a maratoni távot is teljesítették.

Miért jobb együtt futni, mint egyedül? 
F.CS.: Igazából egyéne válogatja, hogyan szereti csinálni. Min   -
denki önállóan kezdi, aztán meglát egy csapatot futni és vagy 
a kíváncsiság, vagy a tapasztalatszerzés miatt csatlakozik, és 
általában itt ragad. De emellett sokan vannak akik inkább egye-
dül zenére futnak, mert nem szeretnek beszélgetni vagy épp 
azt gondolják nem tudják tartani az iramot. Pedig aki egyszer 
kipróbálja a közösségi futást, az ragaszkodik hozzá. Nagyon jó 
a hangulata, motiváló tud lenni, figyelünk egymásra, támogat-
juk, buzdítjuk a másikat, és így a fejl"dés garantált. 

Milyen segítséget kapnak egymástól futás közben?
F.CS.: Nagyon sokat számít a jó szó, a jótanács. Megosztjuk a 
tapasztalatokat akár a versenyekr"l, akár a felszerelésekr"l 
legyen szó. Megtanuljuk hogyan kell az er"t beosztani, taná-
csot tudunk adni a helyes cip"vásárláshoz is. Futás közben 
pedig sokat számít a helyes tempó megválasztása és az eset-
leges holtpont leküzdésében a futótárs biztatása.

Milyen rendezvényen vettek részt az UFÓ-k az elmúlt 
hónapokban, milyen eredményekkel?
F.CS.: A csapat évek óta megméretteti magát a környékbe-
li versenyeken. A budapesti nagy BSI futórendezvényeken 

mindig részt veszünk. De eljutottunk már a Dunakanyarba és 
a Szelidi-tóhoz is. A tavasz általában a Margit-szigeti Vivicittán 
kezd"dik 10 km-en vagy félmaratonon, aztán minden hónap-
ban jön a következ" nagy rendezvény. Van aki minden hétvé-
gén versenyez. Természetesen a részvétel fontosabb mint az 
eredmény, de versenyt még nem adtunk fel és számos csapat-
tagunk dobogós helyezéseket is szerzett, például a kecskeméti 
félmaratonon, vagy éppen az ócsai városfutáson is. 

Mir!l szól az országfutás, kik neveznek, hányan, milyen 
távolságon?
F.CS.: Az Országfutás egy idei kezdeményezés, ami a márci-
usi els" esemény után okóber 24-én újra megrendezésre 
került. Célja, hogy a résztvev"k “virtuálisan” körbe fussák 
vagy gyalogolják a 2246 km-es országhatárt. Ezt települé-
sek közti futással lehet megtenni és minimum 5 km-t kell 
vállalni. Mi 10 km-t terveztünk úgy hogy Ócsáról indulva 
Alsónémedire futottunk, majd onnan vissza a rajthoz. Az 
eseményre az UFÓ-kon kívül több más településr"l is jelez-
ték részvételüket, de az országos eseményen több ezren 
vettek részt, az összkilométerszám elérte az 50 ezret.

Milyen terveik vannak a jöv!re nézve?
F.CS.: Az idei els" 10 km-es városi futásunk nagy sikere 
után kötelez" ránk nézve, hogy jöv"re újra megszervezzük 
a versenyt, de emellett folytatni szeretnénk a hagyományos 
kedd esti csapatfutásunkat is, s"t szeretnénk b"víteni egy 
hétvégi eseménnyel is, mert aki a hétköznapi elfoglaltság 
mellett szeretne áldozni a mozgásra, annak legyen lehet"sé-
ge akár egy szombat vagy vasárnap délel"tti futásra. A verse-
nyeken való kiemelt részvétel továbbra is nagyon fontos, és 
szeretnénk minél több futni vágyót bevonni közösségünkbe.

Hogyan lehet csatlakozni az UFÓ csapatához?
F.CS.: A csapatunkhoz bárki csatlakozhat, akár a facebook 
csoportunkon keresztül (BSI Futónagykövet-Ócsa) vagy akár 
csak eljön egy kedd esti futásunkra 19 órától a vasútállomás-
hoz. Mindenkit szívesen látunk, aki kipróbálná magát több-
féle távon, többféle tempóban.

Jó sportolást, jó futást!

UTCAI FUTÁS ÓCSÁN – UFÓ
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U19 II. OSZTÁLY DÉL – 8. FORDULÓ UTÁN
hely csapat M GY D V LG KG GK P

1. Alsónémedi SE 7 7 0 0 38 8 30 21
2. Ráckeve VAFC 7 5 1 1 21 11 10 16
3. Bolha FTSE 8 4 2 2 28 18 10 14
4. Tököl VSK 7 4 0 3 29 14 15 12
5. Halásztelek FC 8 4 0 4 29 26 3 12
6. Ócsa SE 7 3 1 3 16 17 -1 10
7. Sóskút SKE 8 3 0 5 16 21 -5 9
8. Bugyi SE 6 2 1 3 9 10 -1 7
9. Fémalk-DDTE 7 1 1 5 18 31 -13 4

10. Kiskunlacháza SE 7 0 0 7 11 59 -48 0

,,,��2��'�/�)(/1đ77�ȁ�����)25'8/��87�1
hely csapat M GY D V LG KG GK P

1. Érdi VSE II. 10 8 0 2 39 12 27 24
2. Tököl VSK II. 9 7 1 1 50 10 40 22
3. Kiskunlacháza SE 10 7 0 3 31 13 18 21
4. Inárcs VSE 10 7 0 3 32 17 15 21
5. Diósdi TC II. 10 6 1 3 44 22 22 19
6. Ócsa VSE 10 6 1 3 25 18 7 19
7. FC Dabas III. 10 5 1 4 27 17 10 16
8. Szigetcsép SE 10 5 1 4 22 29 -7 16
9. Dunavarsányi TE II. 9 5 0 4 20 29 -9 15

10. Fels!pakony KSE II. 10 4 0 6 23 40 -17 12

1đ,�1<8*$7,�&623257�ȁ����)25'8/��87�1
hely csapat M GY D V LG KG GK P

1. Környe SE 7 6 1 0 43 5 38 19
2. Baracs SE 7 6 1 0 40 10 30 19
3. Tatárszentgyörgy SE 7 5 1 1 31 9 22 16
4. Szigetszentmiklósi TK 7 3 3 1 11 13 -2 12
5. Százhalombattai TC 7 3 1 3 16 20 -4 10
6. Halásztelek FC 5 1 1 3 13 16 -3 4
7. Törökbálinti LASE 6 1 1 4 4 19 -15 4
8. Tárnok KSK 5 1 0 4 7 11 -4 3
9. FC Dabas 6 1 0 5 1 24 -23 3

10. Ócsa VSE 7 0 1 6 3 42 -39 1

Kárpáti Barátok Kupa

Labdarúgás eredmények

6 csapat vett részvételével rendezték meg október köze-
pén azt a labdarúgótornát Erdélyben, ahol az ócsai 

Székelykapu Baráti Társaság csapata els" helyezést ért el. 
A rendezvény színvonalas, a vendéglátás fantasztikus volt. 
A Nemzeti Összetartozás jegyében már harmadszor talál-
koztak a focicsapatok. Jöv" nyáron, június 4-én a Nemzeti 
Összetartozás Napja alkalmából "ket várjuk vissza Ócsára.

Erdélyi vendéglátóink gondoskodtak csodálatos hegyi 
programokról is. Az ócsai csapat ellátogatott a Madarasi 
Hargitára és a Kelemen Havasokban, 1900 méter magasság-
ba. Idén decemberben találkozunk barátainkkal Diósdon 
a Focival az autonómiáért elnevezés# tornán, itt 30 csapat 
vesz majd részt átfogóan a teljes Kárpátmedencéb"l.  �
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Egyházak hírei, Sport

NAP ÓRA ALKALOM

01. vasárnap 9
10

17

imaóra
istentisztelet, 
úrvacsora
istentisztelet

02. hétf! 
–07. szombat

18 hitmélyít! esték

08. vasárnap 9
10
17

imaóra
istentisztelet
istentisztelet

11. szerda 19 bibliaóra

15. vasárnap 9
10
17

bibliaóra
istentisztelet
istentisztelet

18. szerda 19 bibliaóra

NAP ÓRA ALKALOM

22. vasárnap 9
10
17

imaóra
istentisztelet
istentisztelet

25. szerda 19 bibliaóra

29. 
advent els! 
vasárnapja

9
10
17

imaóra
istentisztelet
istentisztelet

Minden szombaton 19-órától 
i%úsági óra.  Minden vasárnap az 
imaóra alatt bibliaköri foglalko-
zást tartunk gyermekek számára. 
Alkalmainkra mindenkit szere-
tettel várunk. A változtatás jogát 
fenntartjuk! B"vebb információ:  
www.ocsaibaptista.hu 

Novemberi istentiszteleti alkalmak az Ócsai Baptista Gyülekezetben:

Egyházak novemberi 
programjai
Az Ócsai Katolikus közösség programja

Miserend: 
– hétf" és szerda 7.30, péntek és szombat 18, vasárnap 9 óra

Állandó programok:
– Minden hétf"n 18 órakor Biblia óra
– Minden pénteken 19 órakor I%úsági hittan
–  Minden szombaton 11 órakor Katekumenek ( hittanulók) 

csoportja

FUTÓVERSENY
A szeptember 5-i futóverseny helyezettjeit helyhiány 

miatt ebben a lapszámunkban tudjuk közzé tenni. Gra   -
tulálunk az eredményekhez, jó sportolást, jó egészséget kívá-
nunk a jöv"ben is!

1,8 km
Alsós fiú: 
1. Hajdu Erik, 2. Olti Mózes, 3. Bálint Máté
Alsós lány: 
1. Olti Boglárka, 2. Papp Liliána, 3. Szem"k Szonja
Fels!s fiú: 
1. Havasi Gerg",  2. Kállai Vince, 3. Máté Martin
Fels!s lány: 
1. Marosi Janka, 2. Kereszti Laura, 3. Szatmári Gréta
Középiskola fiú: 
1. Hajdu Ákos, 2. Dudás Medárd 3. Tóth Márk
Középiskola lány: 
1. Barizs Bogi, 2. Kardos Zsófi, 3. Boncsarovszki Bigitta

Feln!tt férfi: 
1. Tóth József, 2. Máté Péter, 3. Papp Zoltán
Feln!tt n!i: 
1. Kispál Erika, 2. Kúti Erika, 3. Baloghné Mezei Éva
Senior férfi: 
1. Magócsi László, 2. Havasi Zsolt, 3. Soltész Dénes
Senior n!i: 
1. Drozdik Andrea, 2. Máté Móni, 3. Szöll"siné Balló Mónika

10 km
18 év alatt férfi: 
1. Miklósváry Jonatán, 2. Hajdu Ákos, 3. Fekete Balázs
18 év alatt n!: 
1. Pécsi Natália, 2. Kardos Zsófia
Feln!tt férfi: 
1. Somogyi Károly, 2. Schmitter Attila, 3. Herczeg Tamás
Feln!tt n!i: 
1. Khell Róza, 2. Jenei Enik", 3. Baumgartner Zsófia
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Egyházak hírei

Haláleset 
Név Születési id! Haláleset ideje
Koltai Dávid 1926. február 8. 2015. szeptember 5.
Boda László 1963. április 13. 2015. szeptember 11.
Balog László 1942. március 15. 2015. szeptember 13.
Buzek Bálint 1936. december 30. 2015. szeptember 15.
Sebesvári Gyuláné  
Panyik Mária 1919. december 29. 2015. szeptember 21.
Mórocza Károly Lajosné  
Kánai Mária 1938. július 15. 2015. szeptember 30.

Esküv! 
Darázsi Krisztina – Migács Róbert 2015. október 16.
Biró Adrienn – Kovács Bence 2015. október 24.

Huszonötödik házassági évforduló 
Tóth Emilia – Kozma Zsolt 1990. október 4.
Szalai Ágnes Anikó – Holi János 1990. október 6.
Virág Ildikó – Varga Gábor 1990. október 20.
Kuti Erika – Borsos Gyula 1990. október 26.

Ötvenedik házassági évforduló
Hörömp! Mária – Galacz András 1965. október 16.
Molnár Ilona – Kristóf Sándor 1965. október 30.

Születések
Gyermek neve Szül!k neve Születési id!
Dömötör Dominik Varga Szabina – Dömötör Zsolt 2015. szeptember 3.
Szabó Lili Gargya Nikolett – Szabó László 2015. szeptember 7.
Kókai Vanessza Gubányi Dóra Éva – Kókai József 2015. szeptember 9.
Zsiga Patrik Fentor Ildikó – Zsiga László 2015. szeptember 11.
Balogh  
Zselyke Tünde Tóth Viktória – Balogh Zol-tán 2015. szeptember 14.
Kocsis  
Mirabella Ráhel Mráz Tünde – Kocsis Attila 2015. szeptember 18.
Barizs Milán Renátó Pintye Mária Zsuzsanna – Barizs József 2015. szeptember 19.
Kaminszky  
Jázmin Hanna Komáromi Nikoletta – Kaminszky Tamás 2015. szeptember 19.
Kovács  
Jázmin Noémi Kovács Andrea 2015. szeptember 28.
Szakos Viktória  
Jázmin Ladányi Andrea Ilona – Sza-kos László 2015. szeptember 30.
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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, csütör-
tök, 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 Jenei Fogászat,  
Tel: +36 20 373 8078,  
Web: www.jeneifogaszat.hu.,  
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: 
Tel.: 29-368-174
Egressy Gábor 
Szabadid!központ 
Tel: 29-378043,  
E-mail: info@egressyszk.hu
Falu Tamás  
Városi Könyvtár  
Tel: 29-378-158,  
E-mail: konyvtar@ocsanet.hu

Nefelejcs  
Napköziotthonos Óvoda  
Tel.: 29-578-840  
• Napsugár tagóvoda:  
29-378-084,  
Email: info@nefelejcsovoda.hu
Halászy Károly  
Általános Iskola  
Tel.: 29-378-023,  
E-mail:  
iskola@halaszy-ocsa.sulinet.hu
Bolyai János Gimnázium 
Tel.: 29-378-045,  
E-mail: gimi@bogim.hu 
Ócsai Tájház  
Dr. Békési Panyik  
Andor u. 4-6., www.ocsaitajhaz.hu 
Tourinform iroda  
Tel: 29-578-750,  
Email: ocsa@tourinform.hu
Közterület-felügyelet  
Magyari Tibor: 70-3681843
Berecz Éva: 70-395-1877
Gyepmester  
Töves-Gold Magánnyomozó és 
Állat   ment" Kft.,  
Tel.: 20-938-5192
Falugazdász  
Nagyszegi Imréné,  
Tel.: 30-461-7863
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ÓCSAI KISBÍRÓ
Ócsa Város Önkormányzatának ingyenes lapja • Megjelenik havonta 3200 példányban • Kiadja: Mátyus Nyomda Bt. • Felel!s 
kiadó: Mátyus Gyula • Szerkeszt!: Kertészné Molnár Anna • Szerkeszt!ség címe: Ócsa Város Önkormányzata – Polgármesteri 
Hivatal, 2364, Ócsa, Bajcsy-Zs. u. 2. • Telefon: (29) 378-125 / 11-es 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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