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10. Városi Vigasság részletes program 

Ócsai búza a Magyarok Kenyerében 

7½GĒV]ĲUªV�ªV�YHV]ªO\HV�KXOODGªNJ\ĲMWªV� 
lesz szeptemberben 
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A TESTÜLETI ÜLÉSEN TÖRTÉNT

Július 29-én tartotta lapzártánkhoz képest el!z! testületi 
ülését Ócsa Város Önkormányzata. 

E lfogadták a képvisel!k az Adóügyi Irodának az idei év 
els! félévének helyi adózás tapasztalatairól szóló beszá-

molóját. 2015. évt!l települési adó bevetésre nem került, bár 
törvényi el!írások alapján az Önkormányzatnak lehet!sége 
lett volna rá. Ezzel a pozitív döntéssel a lakosság számára 
igyekeztek könnyebbé tenni a már meglév! kötelezettségek, 
a fizetési határid!k betartását. 

Adóbevételek alakulása 2015. els! félévében (jelent!sebb 
tételek):

 »  Építményadó: 13 521 000 Ft,
 »  magánszemély kommunális adója: 13 835 000 Ft,
 »  ipar"zési adó: 162 822 000 Ft,
 »  gépjárm"adó: 39 383 000 Ft.

Egyéb díjakkal, pótlékokkal kiegészítve összesen: 
233#924#000 Ft.

Elkészült az Önkormányzat által 2014. évben átadott támo-
gatások elszámolásáról szóló jelentés, melyet a képvisel!k 
el       fogadtak. A városvezetés számos olyan civil szervezetnek 
nyúj    tott anyagi segítséget a tavalyi évben, akiknek munkája a 
helyi közösség építését, városunk biztonságát, hagyománya -
ink ápolását segítik el!. Támogatást kapott többek között: a 
Mozgás    korlátozottak Ócsai Egyesülete, a Halászy Károly Is   ko     -
lá   ért Alapítvány, a dr. Pártos Lóránt Alapítvány, az Ócsa Vá   -
ros Köz    biztonságáért Alapítvány, az Ócsai Polgári Kulturális 
Egye   sület, a Gazdakör Ócsai Szervezete, az Ócsa Városi Polgár  -
!rség, a Ócsa Város Sportegyesület és a helyi egyházak is.

Az Önkormányzat 2015. szeptember 1. napjától továbbra 
is vállalja és ellátja a m"ködtet!i feladatokat a kizáróla-
gos tulajdonában és az állami intézményfenntartó központ 
fenntartásában lév! köznevelési intézmények (Ócsai Halászy 
Károly Általános Iskola és Ócsai Bolyai János Gimnázium) 
kapcsán. 2014-ben a városnak a m"ködtetéssel kapcsola-
tos hozzájárulása közel 77 millió Ft volt. Nagyságrendileg 
jóval nagyobb (megközelít!leg kétszeres) terhet róna az 
Önkormányzatra, amennyiben a m"ködtetés átadásra 
kerülne az állam részére, így a képvisel!k a jelenlegi finan-
szírozási forma fenntartása mellett döntöttek.

A testület, mint az Ócsa Városüzemeltetési Nonprofit Kft. 
kizárólagos tulajdonosa a Kft. 2014. évi mérlegbeszámolói-
nak ellen!rzésér!l szóló jelentésben foglaltakat tudomásul 
vette, további intézkedést ezzel kapcsolatban nem fogalmaz-
tak meg. 

A képvisel!k áprilisban döntöttek arról, hogy az Ócsai 
Nefelejcs Napközi Otthonos Központi Óvoda és Manóvár Böl  -
cs!de konyháinak, valamint az Ócsai Halászy Károly Általános 
Iskola, továbbá az Ócsai Bolyai János Gimnázium Menzájának 
üzemeltetését közbeszerzési eljárás útján vállalkozásba kíván-
ják adni. Mostani ülésükön elfogadták a „Közétkeztetési szol-
gáltatás nyújtása Ócsa város közigazgatási területén” tárgyú 

közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódó ajánlattételi felhívás, köz    -
beszerzési dokumentáció, vállalkozási és helyiségbérleti szer-
z!dések tervezete cím" dokumentumokat. A közbeszerzési 
eljárás lefolytatása után várhatóan november/december hó  -
napban kötnek szerz!dést a nyertes vállalkozóval, aki a kony-
hákat a következ! öt évben üzemeltetni fogja.

A Szociális Családi Lakópark területén a Magyar Állam 
tulajdonában álló felépítmények, utak átadása a mai napig 
folyamatban van, annak ellenére, hogy a lakópark szóban 
forgó részei évekkel ezel!tt megépültek. A Magyar Nemzeti 
Vagyonkezel! Zrt. és Ócsa Város Önkormányzata 2014. júni-
usában egy év határozott id!re vállalkozási szerz!dést kötött 
egymással az ócsai ingatlanok üzemeltetési feladatainak ellá-
tása vonatkozásában. Mivel az ingatlanok idén júliusig még 
nem kerültek az Önkormányzat tulajdonába, így a szerz!dés 
meghosszabbítására volt szükség. Ennek értelmében 2016. 
júliusáig bruttó 460.778,- Ft/hó üzemeltetési díj ellenében az 
Önkormányzat üzemeltetésbe veszi az utakat, közterületeket.

Korábbi üléseken több alkalommal felmerült megoldan-
dó feladatként néhány, az Önkormányzat tulajdonában és 
fenntartásában álló – közterületi ingatlan jöv!beni kert-
építészeti rendezése. Az egységes településkép kialakítá-
sa érdekében célszer", hogy ezen ingatlanok rendezésével 
kapcsolatos tervek egy és ugyanazon cég által kerüljenek 
elkészítésre. A H!sök tere, a Milleniumi Park és játszótér kert-
építészeti tervének vizsgálata, a településközpont növény-
kiültetési tervének kiegészítése, a könyvtár épület, valamint 
szabadid! központ melletti játszótér környezetrendezésének 
véleményezése tárgyában három árajánlat érkezett. A szük-
séges (terv)dokumentációk elkészítésére a székesfehérvá-
ri székhely" Green Flag Kft.-t bízták meg 320.000 Ft+ÁFA 
vállalkozási díj ellenében.

A képvisel!k hozzájárultak ahhoz, hogy Rácz István és Tóth 
Lajos méhészek a régi strand területének a lakott területekt!l 
távolabb es! részén 30 nm2-t igénybe véve 6 db kaptárt elhe-
lyezzenek. Tekintettel arra, hogy jelenleg az Önkormányzat a 
területet semmilyen módon nem hasznosítja, bérleti díjat nem 
állapítottak meg. Cserébe a méhészek vállalják az ingatlanrészt 
érint! rendes gazdálkodással, gyomtalanítással, karbantartás-
sal kapcsolatos feladatok ellátását 2016. április végéig.

Az Ócsai Kisbíró cím" önkormányzati havilap, továbbá 
Ócsa Város Önkormányzat hivatalos honlapjának szerkesz-
tésének feladatait megbízási szerz!dés keretében Kertészné 
Molnár Anna látja el határozatlan id!re 130.000 Ft+ÁFA/hó 
megbízási díj ellenében.

Hagyomány már városunkban, hogy szeptemberben az 
Ócsai Gazdakör lovaskocsis szüreti felvonulást és bált szer-
vez. Idén a rendezvény szeptember 19-én kerül megrende-
zésre. Az eddigi évekhez hasonlóan a testület idén is anyagi 
támogatást nyújt a hagyomány!rz! szüreti felvonulás szer-
vez!inek, az Ócsai Gazdakör 200.000 Ft összeg" támogatás-
ban részesült.

Folytatás a következő oldalon!
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FOGADÓÓRA
E havi interjúnkban Bukodi Károly polgármestert a nyári 
hónapok eseményeir!l, fejlesztéseir!l és a 10. Városi 
Vigasság programjairól kérdeztük:

Az iskolai szünid!ben m"füves futballpályát alakítottak 
ki az általános iskola hátsó udvarán? Ki, milyen célokra 
használhatja a pályát? 
B.K.: Több lépcs!s folyamat egyik állomásához érkeztünk a 
m"füves pálya kiépítésével. Ebben a folyamatban célul t"ztük 
ki az általános iskola hátsó udvarának rendezését. A tavalyi év 
során, szintán a nyáriszünetben, az udvar kerítése újult meg, 
ezáltal biztonságossá téve a gyerekek számára az udvaron 
tartózkodást. Idén következ! lépésként megépült a Magyar 
Labdarúgó Szövetség (MLSZ) pályaépít! programjának kere-
tében a m"füves grundpálya. Az építkezés 30% önkormány-
zati önrész mellett 70%-os társasági adó (TAO) támogatásból 
valósult meg, melyet az OBO Betterman Kereskedelmi és 
Szolgáltató Kft. biztosított számunkra. Bízom benne, hogy a 
pálya segítséget nyújt a mindennapos testnevelés órák gördü-
lékeny, változatos megtartásához. A hátsó udvar kialakítása 
ezzel nem ért véget, hiszen számos terv van a tarsolyunkban, 
melyekhez a közeljöv!ben meg kell találnunk a szükséges 
forrásokat.

Az iskolásokon kívül más is sportolhat az új pályán?
B.K.: Természetesen, s!t a pályázat keretében elkészült 
futballpályát az Önkormányzat köteles hasznosítani. Hét  -
köz   naponként délután, illetve hétvégén is kivehet!, bérel-
het! a pálya sporttevékenységre. (Az árakról Ócsa Város 
Önkormányzatának Képvisel!-testülete döntött, pontos 
infor    mációk lásd lent – a szerk.)

Különleges faültetvényt, ún. oxyfát telepítettek Ócsa 
határába július hónapban. Hová ültették a facsemetéket 
és milyen haszonnal jár ez a város számára?
B.K.: Számos alkalommal tárgyalt a Képvisel!-testület az 
ültetvény sorsáról, végül pár hónapja született meg a döntés, 
hogy az Önkormányzat hozzájárul az oxyfa telepítéséhez 
Alsópakony területén. Személy szerint örömmel fogadtam 
a kezdeményezést, egyrészt mert az oxyfa egy különleges 
tulajdonságokkal rendelkez! klímanövény, kiemelked!en 
hasznos a leveg! min!ségének javításában és a környezet 

megóvásában. Másrészt anyagi érdekünk is f"z!dik a majda-
ni oxyfa erd!höz, a kitermelésb!l ugyanis az Önkormányzat 
részesedést kap.

Az idei év különleges Ócsa számára, hiszen 10 éve avatták 
a települést várossá. Szeptemberben milyen programok-
kal várja a 10. Városi Vigasság az ünnepl!ket?
B.K.: A kerek születésnap alkalmából nem maradhatnak el a 
szeptember 5-i rendezvényen a hagyományos elemek, de persze 
újdonságokkal is várjuk az ócsaiakat. A f!z!verseny, a városi 
futás és a helyi tehetségek bemutatkozása minden évben nagy 
sikert arat, idén lesz sok bulizós zene, rengeteg gyerekprogram, 
gólyalábasok, kalandpark, Gubás Gabi koncertje. A délel!tt 
során a polgármesteri hivatal udvarán az „Ezerarcú Ócsa” fotó-
versenyre érkezett m"vekb!l egy rendhagyó kiállítást nyitunk 
meg. Azt gondolom, mindenki megtalálja majd a kedvére 
való programot, este pedig az elmaradhatatlan t"zijáték és a 
Csík Zenekar fergetes koncertje teszi fel a koronát a jubileumi 
Vigasság programjaira. (Részletes program a 6. oldalon találha-
tó – a szerk.) Mindenkit szerettel várunk!

Polgármester úr, köszönöm az interjút!

Kedves Olvasóink, várjuk levelei ket a Kisbíró szerkeszt!sé-
gébe (elérhet!ségeink a 11. oldalon találhatók)! Kérjük, leve-
leikre írják rá nevüket, címüket, nagyon köszönjük!  �

A nyár során a Halászy Károly Általános Iskola udvarán 
m"füves focipálya került kiépítésre. A kivitelezéshez szüksé-
ges 30%-os öner!t az Önkormányzat költségvetéséb!l rendel-
kezésre bocsátotta, a fennmaradó részt a Magyar Labdarúgó 
Szövetség (MLSz) pályázata finanszírozta. Az MLSz-el kötött 
együttm"ködési megállapodás alapján a pályázat keretében 
elkészült futballpályát az Önkormányzat köteles hasznosíta-
ni, bérbe adni, azaz köteles biztosítani azt, hogy tanítási id!n 
túl az iskolai tanulókon kívül bárkinek – bérleti díj megfize-

tése ellenében – lehet!sége legyen a pálya sportcélú, rendel-
tetésszer" használatára. A képvisel!k döntése értelmében a 
m"füves futballpálya – ünnepnapok kivételével – minden 
nap bérbe vehet! rendeltetésszer" sporttevékenység végzé-
sére az alábbi id!intervallumokban: hétf!t!l péntekig 16-20 
óráig, szombaton 8-14 óráig, vasárnap 9-14 óráig. A bérleti díj 
mértéke pályavilágítással bruttó 4.000 Ft/óra, pályavilágí-
tás nélkül bruttó 3.000 Ft/óra. A#bérleti díj magában foglalja 
mindkét esetben az öltöz!k és a zuhanyzó használatát.  �
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Helyi hírek

2015. szeptember 8. és 30. napja között, hétköznapokon 
tüd!sz"rés lesz az Egressy Gábor Szabadid!központban.

Id!pontok: 
Hétf!, szerda: délután 11:40–17:20
Kedd, csütörtök, péntek: 07:40–14:20

Tájékoztató a tüd!sz"r!k rendjér!l
2014. január elsejét!l az alábbiak szerint módosult a tüd!-
sz"rések rendje, finanszírozása, mellyel kapcsolatban a 
lakosság részére az alábbi tájékoztatást adom:
1. A 18/1998. (VI.3.) NM rendelet a fert!z! betegségek és a 
járványok megel!zése érdekében szükséges járványügyi 
intézkedésekr!l cím" rendelet 2014. január 1-t!l – a javuló 
Tbc el!fordulási gyakoriság okán, országosan – már nem a 
lakosságra, hanem bizonyos rizikó csoportokra vonatkozik a 
kötelez!, ingyenes sz"rés. Ezek a következ!k:

a) hajléktalanok; hajléktalanokkal foglalkozó dolgozók;
c)  utcai szociális munkát végz!k; népkonyha foglalkozta-

tottai;
e) a közérdek" önkéntes tevékenységet folytatók;
f)  büntetés-végrehajtási intézetek; rend!rségi fogdák; kö   -

zösségi szállások dolgozói;
g) bizonyos egészségügyi dolgozók;

18 év fölött, az adott foglalatosságot betöltött személyeknek 
tehát jár az ingyenes sz"r!vizsgálat, beutaló nélkül.
2. A 33/1998. (VI.24.) NM rendelet a munkaköri, szakmai 
illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és 
véleményezésér!l cím" rendelet szerint a mellkasröntgen 
vizsgálatot erre a célra igényl! lakosoknak 1.700 Ft térítési 
díjat kell fizetniük, a sz"rés helyszínén kapott, a törökbálinti 
kórház számára szóló csekk befizetésével. A vizsgálat ered-
ményér!l három héten belül szakorvosi leletet adunk. 
3. Az 51/1997. (XII.18.) NM rendelet a kötelez! egészségbizto-
sítás keretében igénybe vehet! betegségek megel!zését és 
korai felismerését szolgáló egészségügyi szolgáltatásokról 
és a sz"r!vizsgálatok igazolásáról cím" rendelt értelmé-
ben, életkorhoz kötötten, minden 40 év feletti személynek 
joga van évente egyszer tüd!sz"r! vizsgálaton részt venni, 
beutaló nélkül, költségmentesen. Ehhez TAJ-kártyával kell 
rendelkeznie.

A kötelez! tüd!sz"rés tehát ma már csak kockázatnak kitett 
munkakörökben dolgozókra vonatkozik. Azonban az egész-
ségével foglalkozó valamennyi feln!tt lakosoknak ajánlott 
részt venni sz"r!vizsgálaton a betegségek megel!zése, illet-
ve korai stádiumban való felismerése érdekében, hiszen a 
leggyakoribb tüd!betegségek, mint COPD, asztma, tüd!rák 
és tuberkulózis csak korai felismeréssel gyógyíthatók igazán 
jó eredménnyel. Ráadásul 40 év felett ezek a sz"r!vizsgála-
tok még ingyenesek is!  �

Dr. AntAl GAbriellA,  
9�)Ē,>�,>.39�?*9�9�7�0'�1.39�+Ē.,&?,&9�
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2015. augusztus 01- én búzagyűjtést szervezett az Ócsai Gazdakör, ezzel 
is csatlakozva az országos mozgalomhoz. Rekord mennyiségű, 1200 kg 
búza gyűlt össze, amit az ócsai gazdák jóvoltából sikerült átadni augusztus 
02-án Tápióbicskén, a megyei gyűjtőponton. Az országosan összeadott 
gabonát ünnepélyesen Pécsett összeöntötték, majd a a Mohácsi Malomban 
lisztté őrölték. Ezt követően ebből készült a „Magyarok Kenyere”, amit 
Államalapításunk Ünnepén szegtek meg. A megmaradt lisztből (a tavalyi 
évben 200 tonna) a Böjte Csaba testvér által vezetett alapítvány, és egy 
kárpátaljai magyar gyerekeket segítő szervezet részesült. 
Az Ócsai Gazdakör köszönetet mond segítségükért:
Kerepeczki Ferenc, Radics József, Sponga Károly, Barizs Gedeon,  
Balló István, Török István, Gudmon Zsolt, Szabó Béni, Virág Ferenc,  
Ordasi Károly, Virág Gábor, Kis Balázs, Viola László, i#. Ordasi János,  
Orgován Károly, Rácz János, Orgován Ádám, Valóczki Mihály, Rózsa János, 
Gere Imre, Nyulas Pál gazdatársainknak a nagylelkű felajánlásaikért!

7&).(8�/�?8*+

AZ ÖSSZEFOGÁS KENYERE

Id!pont: szeptember 19., szombat 10-16 óra

Rendezvényünk 11 órakor Csákvártól- Gömörig c. kiállítás megnyitójával 
kezdődik. Melyben Eperjesi Lászlóné Paranai Mónika, népi iparművész 
mutatja be gömöri hímzéseit, valamint Zombori László népi iparművész 
csákvári fazakait. A nap folyamán csákvári főzőedényekben készült 
ételek és a gömöri hímzés világába lehet belekóstolni. 14 órától vetítés-
sel egybekötött előadást tart Zombori László a csákvári fazekasságról. 
A Tájházban lévő épületek és abban lévő kiállítások a nap folyamán 
egész nap várják a látogatókat. A programon való részvétel ingyenes!

KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG NAPJA  
AZ ÓCSAI TÁJHÁZBAN

Ócsa Város Önkormányzata 2015. szeptember 19-én (szombaton)  
8.00 - 14.00 óra között veszélyes hulladék gyűjtést szervez.
Helyszín: Polgármesteri Hivatal udvara (2364, Ócsa, Bajcsy-Zs.u.2.)
INGYENESEN leadhatóak az alábbi hulladékok:

 » Akkumulátorok,
 » bármilyen elem típus  

(száraz, nik    kel-kadmium, tartós, 
telefon és elektronikákból szár-
mazók, riasztó berendezésekből 
származók stb.),

 » elektronikai hulladékok,
 » élelmiszerek felhasználásából 

származó üveg, fém és papír 
hulladékok,

 » étolaj,
 » csomagolási hulladékok,  

pl. ládák, raklapok  
(bútorok, egyéb lomok nem!),

 » fáradt olaj (motor- hajtómű, 
hidraulika olajok),

 » fénycsövek,
 » izzók,
 » műanyag hulladékok (pl. „PET” 

palackok, nylon zacskók, ládák, 
kerti bútorok), 

 » lejárt gyógyszerek,
 » növényvédő szerek,
 » szennyezett csomagoló anyagok 

(pl. festékes, hígítós, üvegek, 
%akonok, nylonok,

 » festék maradékok,
 » kerékpár, motorkerékpár,  

személy, teher és mezőgaz-
dasági gépjármű külső és  
belső gumik.

Kérem Önöket, hogy tegyenek környezetünk védelme érdekében!
':04).�0�741>� 
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ÓCSAI KISBÍRÓ

A Határtalanul pályázat keretében az Ócsai Halászy 
Károly Általános Iskola 7. évfolyamos tanulói 2015. június 
2-4. között tanulmányi kiránduláson vettek részt. A prog-
ram címe: „Irodalom és túrázás a Biharban”. 

R eggel 7 órakor megérkeztek a buszok, elbúcsúztunk szüle-
inkt!l és elindultunk. Els! állomásunk Nagyszalonta 

volt. Az Arany portán már várt Bennünket egy kedves néni, 
aki sokat mesélt Arany Jánosról. Az udvaron álló eperfáról 
pár szem gyümölcsöt csipegettünk, majd a szoborparkon 
keresztül elindultunk a Csonka toronyhoz. A szoborparkban 
Arany János, Kiss István, Sinka István, Zilahy Lajos és Kulin 
György szobra áll. A Csonka toronynál egy vicces bácsi veze-
tett be bennünket a torony történetébe. A 
torony háromemeletes, melyben Arany kiál-
lítás található. A második emeleten található 
az a fotel melyben Arany meghalt. 

Szalontáról Nagyváradra mentünk. Meg   -
tekintettük a csodálatos bazilikát – leny"gö-
z! freskókkal, szobrokkal. Végigsétáltunk a 
Kanonok soron. Szállásunk a Két Góbé Pan  -
zióban volt. A szobák székely motívumokkal 
díszített bútorokkal berendezettek. Tulajdonosa honismeret 
vezet!, és elvitt bennünket a várba. 

Másnap a reggeli után a Mézgedi cseppk!barlang felé 
vettük utunkat. Magyarremetén találkoztunk János bácsi-
val, a helyi idegenvezet!nkkel.  

A barlanghoz erdei úton mentünk, madárcsicsergés, és 
patakcsobogás kíséretében. A barlangban érdekes csepp-
k! képz!dményeket csodálhattunk meg. Ezt követ!en a 
magyarremetei Árpád kori templomot néztük meg, ahol 
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János bácsi érdekes bemutató el!adását hallgattuk meg. 
A kora délutáni órákban a Pádis fennsík következett. Egy 
hosszú és fárasztó gyaloglást követ!en értünk fel a Boga k! 
kilátóhoz, 1300 m magasra. Az id!járás viccel!dött velünk, 
hol sütött a nap, hol pedig esett az es!. Láttunk zergét, lova-
kat, juhnyájat, és a környék a lábunk alatt hevert. 

A Turul Panzióban és kempingben volt a szállásunk. 
Vacsora után Gyula citerázott. Este még kint voltunk egy 

kicsit a kertben. A reggeli nemcsak finom 
volt, hanem „élménydús” is, a szemünk el!tt 
sütötték a kenyérlángost, és közben meséltek 
a vendéglátóink. 

A harmadik napon Nagykárolyba látogat-
tunk. Az ottani gimnázium magyar tagoza-
tán tanuló 9. b osztályos diáktársaink vártak 
ránk. A rövid ismerkedést követ!en közösen 
meglátogattuk a Károlyi kastélyt, valamint 

Ka$ka Margit szül!házához is elmentünk. Oda nem lehet 
bemenni, mert ma is lakják. Utolsó állomásunk Ady Endre 
szül!faluja volt, Érmindszent. Meglátogattuk a szül!házat, 
emlékeztünk a költ!re, majd elindultunk haza. 

Nagyon jól éreztük magunkat sok élménnyel gazdagod-
tunk. Új ismereteket szereztünk az ott él! magyaroktól és 
magyarokról.  �

2�7(8*�&3)7*& 
���'�48?9�1>48�9&3:1�

!"##$%: Ó-%., H./$%0( K. Á/). I%1.

Júliustól megváltozott a hadigondozotti ellátásra jogosul-
tak köre, az err!l szóló igényléseket a járási hivatalokhoz 
nyújthatják be az érintettek. Az els! joger!re emelkedett, 
hadigondozásról szóló határozatokat Tarnai Richárd Pest 
megyei kormánymegbízott adta át augusztus 7-én Ócsán.

M arosi Jánosné és Schiesz Józsefné a II. Világháborúban 
veszítették el édesapjukat, csonka családban kellett 

feln!niük. A családjukat jogosan megillet! hadigondozotti 
ellátást az ’50-es évek elején a kommunista hatalom vette 
el t!lük. A kormány mostani intézkedésével egy régóta fájó 
seb begyógyítására nyílik lehet!ség, azok a hadiözvegyek 
és hadiárvák, akiknek ellátását politikai okokból szüntették 
meg az ’50-es években, mostantól életük végéig újra része-
sednek az ellátásban. Ennek az intézkedésnek köszönhet!en 
vehette át ünnepélyes keretek között augusztus 7-én Marosi 
Jánosné és Schiesz Józsefné Tarnai Richárd kormánymegbí-

zottól az ellátás folyósításáról szóló joger!s határozatot az 
Ócsai Okmányirodában. A kormánymegbízott az esemény 
kapcsán úgy fogalmazott, egy nemzetnek tisztelnie és 
becsülni kell azokat, akik a hazáért vívott harcban sérültek 
meg vagy vesztették életüket, és ennek a tiszteletnek gyakor-
lati tettekben is meg kell mutatkoznia. „Nem azzal kell 
tör!dnünk, miért nem történt meg még ennek a történel-
mi igazságtalanságnak a helyreállítása, nekünk itt és most 
kell megtennünk mindazt, ami megtehet!.” – tette hozzá a 
kormánymegbízott. 

2015. július 3-án hirdették ki a hadigondozásról szóló 1994. 
évi XLV. törvény módosítását, amely lehet!séget teremt a 
volt hadiárvák rendszeres járadékának megállapítására. A 
törvénymódosításnak köszönhet!en a második világhá-
borúban elesett, elt"nt és hadifogságban elhunyt katonák 
árváinak anyagi támogatás állapítható meg. �
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8 Rendezvények

SZÜLETÉSNAPI FLASHMOB
Táncolj Ócsa! 

Ó csa várossá válásnak 10. évfordulója alkalmából váro-
si táncot (flashmobot) szervezünk, melyre mindenkit 

várunk sok szeretettel! A flashmob egy nyilvános helyen 
létrejött figyelemfelkeltés. Ócsán célunk városunkra felhív-
ni a figyelmet és megmutatni, mire képes a közösség össze-
fogással és megmutatni, hogy a közösségben mekkora er! 
rejlik. Sokan vagyunk, akik számára fontos ez a város. Közös 
táncunkkal összetartozásunkat fejezhetjük ki és megmutat-
hatjuk, hogy tenni szeretnénk azért, hogy városunk közössé-
ge még er!sebb legyen.

Kicsik, nagyok, feln!ttek, gyerekek, fiúk, lányok gyertek, 
táncoljunk együtt! Fel   készít! próbát augusztus 26-án, szer     dán 
18 órától és szeptember 4-én 18 órától tartunk az Egressy Gábor 
Sza   bad      id!     központban.  Itt elsajátítható a koreográfia, melyet 
a Városi Vigasságon szeptember 5-én 19 órakor táncolunk el 
közösen a Templom téren. A tánc egyszer", mindenki számára 
megtanulható, így várjuk a gyerekeket, fiatalokat, szül!ket és 
nagyszül!ket is!

Gyere! Légy részese a táncoló tömegnek!

5&55�0&9&1.3
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Kedves Ócsaiak!

A 2015. szeptember 05-i Városi Vigassághoz kapcsolódóan, 
útlezárásokra és forgalomkorlátozásokra fog sor kerül-

ni. Lezárásra kerül a Református M"emlék Templom közvet-
len környéke, a Templom tér, valamint a Bajcsy-Zsilinszky 

utca Kiss János utca és SPAR parkoló közötti szakasza. A lezá-
rás szeptember 05-én 06.00-24.00-ig tart! Megértésüket és 
türelmüket el!re is köszönjük!
Tisztelettel: 

�(8&�;�748.�541,�7Ē78�,
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Rendezvények

S zent István-napi ünnepi megemlékezésre hívta az ócsai 
családokat az Önkormányzat, a történelmi egyházak és 

az Egressy Gábor Szabadid!központ. Az új kenyér megál-
dására, az ünnepi m"sorra és a családi programokra idén a 
Tájházban került sor. Szatmári Ágnes kiállításának megnyi-
tója, népi játékok, kenyérsütés gazdagították a programot. 
A#rendezvényt a Duna-Ipoly Nemzeti Park támogatta.  �

AUGUSZTUS 20. AZ ÓCSAI TÁJHÁZBAN

Felvonulás kezdete: 11.00 óra; útvonal a térkép szerint 
(Állomások: 1. Bajcsy Zs. u–Széchenyi sarok (Sarokház 
Pizzéria); 2. Székes u.–Vadvirág u. sarok (régi Piactér bejárat); 
3. Vasútállomás; 4. Templom-tér
Fellépnek: Küstörg!k, Ócsai Népdalkör, Energy Kid’s, Fiesta 
Tánccsoport. Zenekari kíséret: Jerzsele family
Szüreti Bál kezdete: 20.00 óra;  
Helyszín: Egressy Gábor Szabadid!központ
Fellép! meglepetés sztárvendég! Zene: Jerzsele Family. 
Jegyek el!vételben a szabad id!központban, ára: 2000 Ft.
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NAP ÓRA ALKALOM

02. Szerda 19 bibliaóra

06. Vasárnap 9
10

17

imaóra
istentisztelet, 
úrvacsora
istentisztelet

09. Szerda 19 bibliaóra

13. Vasárnap 9
10
17

imaóra
istentisztelet
istentisztelet

NAP ÓRA ALKALOM

16. Szerda 19 bibliaóra

20. Vasárnap 9
10
17

imaóra
istentisztelet
istentisztelet

23. Szerda 19 bibliaóra

27. Vasárnap 9
10
17

imaóra
istentisztelet
istentisztelet

30. Szerda 19 bibliaóra

Minden vasárnap az imaóra alatt bibliaköri foglalkozást tartunk gyer-
mekek számára. Alkalmainkra mindenkit szeretettel várunk. A#változ-
tatás jogát fenntartjuk! B!vebb információ: www.ocsaibaptista.hu 

Szeptemberi istentiszteleti alkalmak az Ócsai Baptista 
Gyülekezetben:

Július 6-10. között immáron másodjára rendezte meg a 
katolikus közösség a Szentháromság Plébánián az ócsai 

gyerekek számára a napközis tábort. Nagy várakozással 
néztünk a hét elé, hisz szerettük volna a tavaly oly jól sike-
rült tábor hangulatát visszaidézni. A napközis táborban 41 
jelentkez!t tudtunk fogadni, túlnyomó többségben 6-10 
éveseket. Igyekeztünk színes programokat kínálni számuk-
ra a hét folyamán. 

A szigethalmi vadasparkba tett látogatás és a kecskeméti 
strandfürd!zés mellett kézm"ves foglalkozások és sport-
délután színesítette a tábori életet. Már reggel 7-kor gyer-
mek zsivajtól volt hangos a plébánia udvara, és a szül!k az 
uzsonna után jöttek gyermekeikért. A gyerekek színvonalas 
étkeztetését és energia pótlását a már tavaly is bizonyított 
Horváth Károly és felesége Erika oldotta meg ötletesen és 
b!ségesen beérkezett felajánlásokból. Öröm volt nézni, 
ahogy új barátságok köt!dtek, és az elhalványuló barátságok 
újra feléledtek. Tibor atya is önfeledten kapcsolódott bele a 
gyermekekkel való foglalkozásokba. A hét folyamán számos 

%LUN´]¢V�
Az Inárcson tartott nemzetközi tábor színes tapasztalatok-
kal gazdagította birkózóink tudását. A színvonalas tábor 
lebonyolításáért köszönet a szervez!knek és köszönet 
Ócsa Város Önkormányzatának, hogy támogatta a tábor 
megvalósulását.

Augusztus 9-14-ig az Erzsébet tábor keretein belül öt ócsai 
(Bukodi Noémi, Kardos Zsófia, Domokos Vivien, Domokos 

Benedek, Horváth Gergely) Zánkán, birkózó tá     borban vettek 
részt. A délel!tti és a délutáni edzések mel   lett kísér! edz!jük 
(Rutterschmid Richárd) külön edzéseket tartott nekik, hogy 
kondíciójukat és tudásukat még jobban csiszolja. Persze jutott 
id!, pihenésre és fürd!zésre is. Mindenki számára a tábor szép 
emlékekkel és új tapasztalatokkal zárult, amelyeket a verse-
nyeken tudnak majd kamatoztatni.

Szeptemberben kezd!dnek a felkészít! edzések, amelyre 
minden birkózni vágyót szívesen várunk!

Érdekl!dni: hétf!t!l péntekig délutánonként a birkózó-
teremben.  �

���ªYHVHN�N·V]·QWªVH�
A nyár során két szépkorú ócsai lakost is köszöntött Bukodi Károly 

polgármester kerek születésnapjuk alkalmából. Végh Jánosné 
(szü   le   tési név: Nagy Margit) és Kucsera Pálné (születési név: Fabók 
Erzsébet) 90.#születésnapjukat ünnepelték júliusban. Ezúton is kívá-
nunk nekik nagyon jó egészséget, szeretteik körében eltöltött boldog 
éveket!  �

NAPKÖZIS TÁBOR A KATOLIKUS  
.�=�66�*�6=(59(=�6�%(1

segíteni vágyó szül! és fiatal segítette munkánkat bekap-
csolódva a közösség életébe. A tábort vendégvárással egybe-
kötött Morzsa-partyval zártuk, mely során azon gyerekeket 
jutalmaztuk akik a tábor során kit"ntek figyelmességükkel 
és segít!készségükkel, amelyet a társaik és a feln!ttek felé 
tanúsítottak. Péntek este a szentmisén a Cser család orgoná-
val kísért éneke tett mély benyomást azokra is,  akik el!ször 
látogatták meg templomunkat. 

A táborban kialakult közösségi szellem arra ösztönöz 
minket, hogy az év folyamán különböz! programokkal 
rendszeresen felidézzük és életben tartsuk azt a vidámsá-
got, segít!készséget amelyet megtapasztaltunk. Köszönet 
illeti mindazokat akik lelkes odaadásukkal és adományaik-
kal megkönnyítették munkánkat, hozzásegítettek minket a 
gondtalan és hasznos együttléthez.  �
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Haláleset 
Név Születési id! Haláleset ideje
Hegyesi Sándor 1956. május 10. 2015. június 8.
Angelov Anton Vaszilev 1970. december 6. 2015. június 10.
Csaba Elemér 1949. november 17. 2015. június 11.
Hassai József 1947. szeptember 29. 2015. június 12.
Cserna Józsefné Kancsár Margit 1938. november 13. 2015. június 17.
Szabó Ferencné Gubányi Erzsébet 1934. augusztus 2. 2015. június 19.
Tóth Jenőné Birgés Éva 1968. február 1. 2015. június 21.
Rózsa Ferencné Nagy Etelka 1943. április 7. 2015. június 22.
Diószegi Gyula 1964. november 12. 2015. június 23.
Pátkai Béla 1947. augusztus 10. 2015. július 4.
Kovács Istvánné Sándor Ilona 1930. április 16. 2015. július 21.
Kungli János 1930. december 27. 2015. július 23.

Esküv! 
Nagy Krisztina – Terhes Róbert 2015. július 10.
Gudman Erzsébet Anikó – Virág Norbert 2015. július 14.
Lajos Bettina – Bicskei István 2015. július 24.
Csupor Henrietta – Dömötör Gergely 2015. augusztus 11.
Pinner Gabriella – Kiss Gergő Edvárd 2015. augusztus 13.
Faragó Judit – Kovács Zsolt 2015. augusztus 15.

Huszonötödik házassági évforduló
Tóth Erzsébet – Ádám Károly 1990. augusztus 10.
Bartos Andrea Klára – Pelsőczi Tibor 1990. augusztus 10.

Ötvenedik házassági évforduló
Drevenyi Julianna – Biró László 1965. augusztus 28.

Születések
Gyermek neve Szül!k neve Születési id!
Zöld Lilla Kávai Lilla – Zöld Sándor 2015. június 9.
Pop Szabrina Amira Szabó Szabina – Pop Rémusz 2015. június 9.
Lakatos Melanie Evelin Kis Debora – Lakatos Vilmos 2015. június 12.
Virtics Babett Mogyorósi Tímea – dr. Virtics Ferenc 2015. június 16.
Virág Ferenc Jakab Alexandra – Virág Ferenc 2015. június 16.
Fritz Vince Erős Nikoletta – Fritz Norbert 2015. június 16.
Zsolnai Janka Lilla Szentesi Anett – Zsolnai Balázs 2015. június 22.
Petrőcz Teodor Hegedűs Viktória – Petrőcz Ariel 2015. június 29.
Cziba Regina Melissza Pintye Ivett Mónika – Cziba Tamás 2015. július 9.
Denke Borka Pál Gabriella – Denke Péter 2015. július 13.
Hollossi Leticia Erős Edit Ildikó – Hollossi István 2015. július 13.
Papp Levente Mező Hajnalka Ilona – Papp László 2015. július 27.
Sebestyén Mia Kánai Eszter – Sebestyén Szabolcs 2015. július 31.
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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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ERVIN  

TAKARMÁNYBOLTJA
Cím: 2364 Ócsa, Damjanich u. 31.  

Tel: 06-20/803-52-88

Nyitvatartás: H-P: 7-18-ig, Szo: 6-14-ig

E havi akció:
Minden kedves Törzsvásárlónknak  

az egész zsákos UNI, Ecomic takarmányok 
árából 10% kedvezményt adunk!
VÁRJUK SOK SZERETETTEL!
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Hirdessen  
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HIRDETÉSI ÁRAINK

Hirdetésfelvétel: ocsaikisbiro@gmail.com

1/1 oldal: 32 000 Ft + 27% áfa
1/2 oldal: 20 000 Ft + 27% áfa
1/4 oldal: 10 000 Ft + 27% áfa
1/8 oldal: 4 800 Ft + 27% áfa
1/16 oldal: 2 400 Ft + 27% áfa


