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Városi Vigasság képekben



Ezúton is megköszönöm mindazok munkáját, akik segítet-
tek abban, hogy ezt a rendezvényt sikeresen és zökkenő-
mentesen lebonyolítsuk! így köszönet illeti a pedagóguso-
kat, a faluvédőket, a rendőreinket. Köszönjük az Every 
Dance csoportnak, a Kalimba együttesnek, az Ócsai Baptis-
ta Gyülekezet kórusának, az Ócsai Fúvós Zenekarnak szín-
vonalas műsorukat, az Ócsai Katolikus Egyházközösségnek 
a technikai segítséget.

Végül, de nem utolsósorban, köszönet jár az egész napos 
foglalkozásokért, bemutatókért, kóstolókért városunk meg-
becsült civil szervezeteinek és intézményeinek: Ócsai Öreg-
hegyi Pincesor Egyesület, Ócsai Polgári Kulturális Egyesü-
let, Frontvonal Alapítvány, Aluljáró Társaság, Ócsai Tájház, 
Duna–Ipoly Nemzeti Park, Dunaharaszti Modellező Klub, 
Kisbíró Szerkesztősége, Avon helyi képviselői.
Találkozunk egy év múlva!

Bukodi Károly 
Ócsa város alpolgármestere

A 3. Városi Vigasságról élénk társalgás folyik a 
www.ocsa.hu portálon. Az itt megjelent írásokból 

szemezgettünk a teljesség igénye nélkül:

Hilda:
 …szerencsére úgy döntöttünk, hogy elindulunk, meg-

érte. Este nyolc után értünk oda, de kicsit csalódottak 
voltunk abból a szempontból, hogy se enni, se inni nem 
kaptunk már. A közeli éjjel-nappali környékén azonban 
hemzsegtek a fiatalok és a sörözni vágyók. Nagyon jó 
lett volna, ha még este is lehetett volna valamiért sorba 
állni. Grillcsirke, kolbász, sör, bármi. Jövőre lehetne ezen 
változtatni? Egyébként a jazz, a Four For Dance nagyon 
tetszett. A tűzijáték pedig bámulatos volt, talán szebb az 
augusztusi budapesti tűzijátéknál is. Nagyon várjuk a 
következő Vigasságot!

benver:
 Múlt héten voltam egy előadáson. A roppant jó humo-

rú angol úriember (Magyarországon él magyar feleség-
gel évek óta) az angol ünnepekről beszélt. Nem a  
nagyobbakról, amit mindenki ismer, inkább jópofa  
furcsaságokról. A bevezetőjében azzal kezdte, hogy Ma-
gyarországon, ha valamit ünnepelnek, akkor az első 
kérdés: mi a kaja? Az ünnep maga másodlagos, a lényeg, 
hogy együnk-igyunk. Míg náluk elmegy az ember, jól 
érzi magát, ha kap kaját jó, ha nem, eszébe se jut. Igaza 
van. Én nem azt mondom, nyugatiasodjunk el teljesen, 
de néhány morzsát a mentalitásukból megemészthet-
nénk. Természetesen Hilda javaslatát valószínűleg érde-
mes a szervezőknek megfogadni a jövőre nézve. Amúgy 
gratulálok, a tűzijáték pazar volt. Egy kritikai megjegy-
zésem lenne: a gyerekkoncertet legközelebb, ha lehet, ne 
ebéd utánra időzítsék, az öt éven aluli korosztály ilyen-
kor alszik, pedig nagyon szívesen mentünk volna mi is.

feminimal:
 Elismerésem! A programok reggeltől estig klasszak 

voltak, a civilsátrak aktívak, a kaja, a házisütik és 
borok finomak, a tűzijáték pedig csodás! Pici kritika is: 
a lovasfogatok tűző napon ácsorgása nagyon nem tet-
szett, és sajnos a szemeteszsákok mennyisége is lehetne 
több. De ne ez legyen a végszavam, hanem inkább ez:  
Jövőre is megyek!

(ocsa.hu/fórum)

Következő számunkban részletes beszámolót és ér-
tékelést közlünk – további képekkel – a rendezvény-
ről Gönci György főszervező tollából.
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Városi Vigasság Ócsán
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Új középület Ócsán

Ócsa Város Önkormányzata a 
12/2007. (VI. 29.) számú rendeleté-
ben Ócsa Városért díjat alapított:

A díj I. fokozata adományozható 
azon – a városért, a település lakossá-
gáért hosszú, legkevesebb 10 éven át 
folyamatosan sokat tevő – természetes 
személynek, társadalmi, civil szerve-
zetnek, gazdálkodó szervezetnek, aki 
vagy amely kiemelkedő tevékenységé-
vel és példamutatásával folyamatosan 
a város érdekét, fejlődését, jólétét szol-
gálta.

A díj II. fokozata adományozható 
azon természetes személynek, gazdál-
kodó szervezetnek, aki vagy amely az 
adományozást megelőző évben a 
város hírnevének öregbítéséért kiemel-
kedő tevékenységet folytatott.

Az Ócsa Városért díj I. fokozatát 
Darázsi jános nyugalmazott tanár-
nak, az Ócsa Városért díj II. fokozatát 
Fodor jános nyugalmazott baptista 
lelkipásztornak ítélték oda.

Darázsi János több évtizeden ke-
resztül tanította, nevelte települé-
sünk ifjúságát. Nemcsak az iskolá-
ban, munkaidőben, hanem saját sza-
badidejéből is sokat áldozva azért, 
hogy a gyerekek iskola utáni elfoglalt-
sága is minél tartalmasabb legyen.

Nyugállományba vonulása után 
sem hagyott fel aktív tevékenységé-
vel. A maga csendes szerénységével 
gyűjti városunk hagyományait, ame-
lyek remélhetőleg az elkövetkező 
nemzedékek számára is értéket fog-
nak képviselni.

Fodor János tizenöt éven át volt 
megbecsült lelkipásztora a helyi bap-
tista gyülekezetnek. Szolgálati ideje 
alatt és példamutató munkájával 
épült fel a gyülekezet közösségi 
terme és lelkészlakása. Szolgálata túl-
terjed a baptista közösségen. jó kap-
csolatot ápolt a többi egyház lelki-
pásztoraival és tagjaival. Nyugalomba 
vonulása sem jelentett semmittevést. 

Azóta is rendszeres lelki gondozói 
szolgálatot végez a Szenvedélybete-
gek otthonában, a budapesti Kozma 
utcai és a tököli börtönben.

Mindig kész volt a konstruktív be-
szélgetésre, lelki támogatásra, segít-
ségre. Nyolcvankét évesen is nyitott 
mindenki felé, aktívan részt vesz vá-
rosunk formálásában, lakosai lelki és 
erkölcsi életének munkálása által.

Ócsa Város Önkormányzata és a 
Magyar Írók Egyesülete ez évben, a vá-
rosunkban élt Falu Tamás költőre és 
munkásságára emlékezve, irodalmi 
díjat alapított. A díjat évente azon fia-
tal írónak vagy költőnek adományoz-
zák, aki írásaiban a magyar vidéket és 
a mindennapok embereit ábrázolja.

A díjat eddigi munkásságával Bor-
bély lászló író érdemelte ki.

Borbély lászló író, újságíró első 
jelentős munkája a Sorslátó, melyben 
Galgóczi Erzsébet író szociográfusi 
munkásságát elemzi. 2002-ben Az an-
tikvárius című tárcanovellájával nem-
zetközi nagydíjat nyert. Szépirodalmi 
törekvéseit 2004-ben alkotói ösztön-
díjjal ismerte el a Nemzeti Kulturális 
Alapprogram Szépirodalmi Szakmai 
Kollégiuma.

Első könyve 2005-ben jelent meg, 
melyben két kisregénye olvasható. 
Könyvet írt Koncz Gábor és Dózsa 
lászló színművészekről, majd inter-
júkötetet készített Reviczky Gábor 
színművésszel. Ez év őszén jelenik 
meg üzenet a ringből című novellás-
kötete.

hitvallása szerint hírlapíró és szép-
író. Nem rohan szenzációk után, 
hanem jelen van a mindennapokban, 
s korunk emberét kívánja írásaiban 
felmutatni.

Találkozhattunk vele az Ócsai Kul-
turális Napok keretében, a lyukasóra 
folyóirat estjén. 

A díjak átadására a Városi Vigasság 
keretében került sor.

A kitüntetetteknek gratulálunk, to-
vábbi jó egészséget kívánunk!

kitüntetettjeink

határidőre elkészült és szeptember 
6-án, ünnepélyes keretek között ke-
rült átadásra a város igényesen felújí-
tott középülete. A régi postaépület-
ben került kialakításra a körzeti meg-
bízotti iroda – a rendőrség –, és 
költözhetett tágas, korszerű helyre az 
okmányiroda. Azóta a „lakók”már bir-
tokba vették az épületet, és kulturált 
környezetben várják az ügyfeleket.
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Az „Álláskulcs” kulcs ahhoz, hogy ön előtt kinyíljanak a csukott ajtók.
De belépnie Önnek kell!

2008. szeptember 1-jétől várjuk mindazon sorstársa-
ink jelentkezését, akik egészségügyi állapotuk megvál-
tozása miatt veszítették el korábbi munkájukat, vagy 
pedig betegségük következtében még soha nem volt al-
kalmuk a munkaerőpiacon való elhelyezkedésre. Ha 
Ön jelenleg munkanélküli, de szeretne ezen a helyze-
ten változtatni, és valamely szakmában elhelyezkedni, 
kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot! 

Ha Ön
–  18 éves elmúlt, de még nem töltötte be az öregségi 

nyugdíjkorhatárt (62 év),
–  legalább 8. általános iskolai végzettséggel rendelke-

zik,
–  jelenleg nincs állandó, bejelentett munkahelye,
–  jelenleg nem működtet saját magánvállalkozást, önál-

ló céget, 
–  rokkantsági foka és betegsége lehetővé teszi a napi 

4–8 órás munkavégzést, 
–  tisztességes munkáért korrekt fizetést szeretne kapni 

Miben segítünk? 
Mentor kollégánk egyéni, személyes találkozó kereté-
ben felméri az Ön munkaerő-piaci lehetőségeit, ill. kö-
zösen meghatározzák, hogy mely területek felé érde-
mes elindulni, ahol Ön jó eséllyel munkához juthat. 

– Kiscsoportos találkozásokon, személyre szabottan 
segítünk az elhelyezkedéshez szükséges „buktatókon” 
átjutni. (Önéletrajzírás, válogató interjúkra való felké-

szülés, álláskeresés, munkába állás, stb.). Amennyiben a 
jelenlegi szakképzettségével kicsi az esély az elhelyezke-
désre, felkutatjuk Önnek azokat a képzési formákat és 
lehetőségeket, amelyek az Ön számára a legnagyobb 
munkába állási lehetőséggel kecsegtetnek. 

– Mentor kollégáink országos szinten több száz mun-
kaadó céggel tartják a kapcsolatot, tehát érdemben tud-
nak ötleteket és kapcsolatokat adni. 
Milyen eredményt garantálunk?
– Az eddigi tapasztalataink szerint a lelkiismeretesen 
együttműködők legalább 50%-a 3 hónapon belül elhe-
lyezkedik és ráadásul olyan munkát végez, mely tényleg 
megfelelő a számára. Ugyanez az arány a nem támoga-
tott álláskeresőknél 10–15%. Önnek tehát négyszeres az 
esélye. Tévedés ne essék, Önnek meg kell dolgoznia a si-
kerért, a sült galambot hiába várja. ha Ön nem vesz 
részt a foglalkozásokon, nem keres állást, nem töpreng 
a lehetőségeken, nem emeli fel a telefont, azt várja, 
hogy kollégáink mindent megoldanak: semmi esélye 
nincs.

érdeklődés, jelentkezés: 
mentorunkat, Csernák Vilmosnét (Etelkát) hívhatja 
munkanapokon 9–18.00 óra között, és ő rögzíti jelent-
kezését. tel.: 06/70 218-6861
A Mozgáskorlátozottak Ócsai egyesületénél: 
tel./fax: 29/379-752
Fogadóóra:
hétfőn és csütörtökön 14–16-ig (Bajcsy-Zsilinszky út 2.)

Környezetszennyezés helyett…

Második alkalommal hirdette meg Ócsa város 
Önkormányzata veszélyeshulladék-gyűjtési ak-
cióját. Szeptember 13-án nyílott lehetőség arra, 
hogy akkumulátorokat, gumiabroncsokat, elekt-
ronikai és fémhulladékokat vihettek a város lakói 
a Polgármesteri Hivatal udvarára. Az ilyen kezde-
ményezés mindig sikeres, hiszen ezek a felesle-
gessé vált tárgyak nem foglalják otthon a helyet, 
és biztos, hogy nem kerülnek az útszélekre, 
erdőkbe sem. Óvjuk, védjük környezetünket, 
vegyük igénybe a következő hulladékgyűjtési 
akciót mindannyian!
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„Inkább leszek harangozó a saját falumban, 
mint egyetemi tanár Amerikában!”

Dr. Szűcs Lajos köszöntőbeszéde Ócsán, a dr. Békési 
Panyik Andor református lelkipásztornak emléket állí-
tó szobor avatásán szeptember 21-én:

Tisztelt egybegyűltek, kedves Testvéreim!
Egy olyan emberre emlékezünk, akitől van mit tanulnunk.  
Dr. Békési Panyik Andor az Ó- és Újszövetségi tudományok  
doktora, kiváló nyelvész, Kálvin-kutató, meghurcolt 56-os, törté-
nelemformáló mártír volt. De mégis, ami legfontosabb volt életé-
ben, s melyért mindegyiket vállalta: lelkipásztor volt ő.

Lelkipásztorként nem tűrhette, ahogy az orosz katonák ké-
nyük-kedvük szerint bánnak a magyar parasztemberekkel, 
ezért is szólalt meg oly éles hangon egy hozzá közel álló ember 
temetésén, s ezen prédikációja miatt hurcolták meg őt a ma-
gyarországi vörös fasizmus hajnalán, 1946-ban. Pásztor volt  
– a kegyelmes Isten által – saját közösségében, melyet olyannyi-
ra szeretett. Volt is egy mondása: „Inkább leszek harangozó  
a saját falumban, mint egyetemi tanár Amerikában!”

Feljelentések, besúgások korszaka ez, melyeket mind-mind 
egyenes gerinccel viselt a lelkipásztor. Békési Andor az Ige embe-
re is volt. Ezért készített beadványt a kollaboráló vezetőkhöz 
’56-ban, még a forradalom előtt, ezt írva: az Egyháznak vissza 
kell térnie az Ige szolgálatához. Leveleket írt, tüntetőleg szólalt 
fel különböző értekezleteken: ehhez akkoriban bizony, nagy bá-
torság kellett. Ám ő nem földi hatalmaktól, múlandó diktatúrák-
tól nyerte a bátorságát, hanem a Seregek Urától. Az Ige embere 
volt, ezért hozta be a forradalom alatt kalandos módon a kitele-
pített Ravasz László püspököt Leányfaluról, hogy együtt pászto-
rolják vissza az Egyházat a tiszta Igéhez, lemosva róla, amit a 
képtelen diktatúra ráhordott. Hányszor láttak az ócsaiak meg-
állni fekete kocsit a parókia előtt! Mindegyik alkalommal szelíd 
emberként, de bátran vallotta meg hitét, egy szabad Egyházért, 
egy igazabb Magyarországért. Mikor Békési Andor szobrát avat-
juk, gondoljunk arra, hogy ennek a közösségnek volt egy meg-
hurcolt, hitvalló lelkipásztora, akire méltán lehetünk büszkék, 
aki sose szégyellte Krisztus evangéliumát. Legyen példa mind-
annyiunk számára! Ámen.

Ócsa Város Önkormányzata szeretettel hívta Ócsa polgárait 
2008. szeptember 21-én, vasárnap 11 órára a református 
templomhoz Nt. dr. Békési Panyik Andor református lelki-
pásztor, Ócsa díszpolgára szobrának avatására.

A megjelenteket először az ócsai Református Gyülekezet lelki-
pásztora, Nt. hantos Péter köszöntötte, majd Bukodi jánosné ön-
kormányzati bizottsági elnök szólította a mikrofon elé a megem-
lékezőket.

Dr. Szűcs lajos, Pest Megye Közgyűlésének elnöke ünnepi be-
szédében röviden szólt Békési Panyik Andor életéről, munkássá-
gáról, elkötelezettségéről.

Bukodi Károly Ócsa alpolgármestere utalt augusztus 20-án el-
mondott szavaira, miszerint örvendetes módon szépülő városunk 
köztéri műalkotásokkal is gyarapodik. Ilyen a mai alkalom is. hoz-
zátette még, hogy ez a szobor pályázati és önkormányzati pénzből 
születhetett meg.

Ezt követően került sor janzer Frigyes szobrának leleplezé-
sére.

Főtiszteletű dr. prof. Békési Sándor, a Károli Gáspár Reformá-
tus Egyetem hittudományi Karának dékánja, a professzori kar  
nevében emlékezett a tudós ócsai lelkészre, úgy is, mint szellemi 
rokonára. Nt.Gulyás lászló református lelkipásztor a Délpesti  
Református Egyházmegye lelkészi kara nevében idézte fel a prédi-
kátor emberi nagyságát. Mrázné Gáspár Tünde, a presbitérium 
nevében versmondásával szolgált ez alkalommal.

Nt. hantos Péter ócsai református lelkipásztor szavaival és áldá-
sával ért véget az emlékezetes délelőtt.

(hy)

emlékezés és szoboravatás

VároSi – élet
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Az egykori ócsai lelkipásztorról keveset 
tudunk, pedig XX. századi magyar egyház-
történetünk egyik meghatározó alakja 
volt. Fontos szereplője, még inkább alakí-
tója volt az 1956-os, Református Egyhá-
zunkban végbement eseményeknek.

Panyik András néven 1910. február 
10-én született Ócsán a Kálvin utcában. 
Elemi és polgári iskoláit helyben végezte, 
majd a kőbányai Szent lászló Gimnázium-
ban érettségizett. 1928-ban iratkozott be 
a Budapesti Református Teológiai Akadé-
miára. Itt tanult 1928–32 között, majd 
Montpellier-ben (1931), Bonnban (1932) 
Karl Barthot hallgatta, majd Princetonban 
és Philadelphiában (1932–38) szerezte 
meg doktorátusát. 1938-ban változtat 
nevet. A State Island-i gyülekezet lelki-
pásztora volt négy esztendeig. Az Új-, és az 
Ószövetségi tudományok doktoraként 
tért haza. Kutatásainak középpontjában 
később mégis a dogmatika, Kálvin teoló-
giája állt. Rendkívüli tanár volt a Teológiai 
Akadémián, angolt és hébert tanított 
1938-1939-ben. Számos cikket, tanul-
mányt írt. Részt vett a jubileumi Kom-
mentár munkálataiban, szerkesztette az 
Evangéliumi Kálvinizmus könyvsoroza-
tot, és a hirdesd az Igét… kézikönyvet 

(1980). Kilenc önálló könyve jelent meg, 
s ő fordította le Kálvin jános: Tanítás a ke-
resztyén vallásra című művének 1559-es 
kiadását. (Budapest 1986).

1945. március 6-án gyalog érkezett 
Ócsára, ahol a gyülekezet egyhangúan 
megválasztotta, és 38 évig volt az ócsai 
gyülekezet lelkipásztora.

Az állammal való „összetűzése” igen 
korán elkezdődött: 1946 nyarán egy pa-
rasztembert orosz katonák kiraboltak és 
megöltek. Temetésén a lelkész fölemelte 
a szavát: milyen az a közbiztonság, ahol 
orosz katonák így garázdálkodhatnak. Az 
igehirdetésnek meglett a következménye: 
rendőri felügyelet alá helyezték (nem 
hagyhatta el Ócsát), 1947-ig.

A forradalom előtti nyílt, és sokszor tit-
kos tevékenységét követően, 1956. októ-
ber 31-én kora délelőtt kalandos módon 
behozta Ravasz lászlót leányfaluról Buda-
pestre, hogy „vegye kézbe az egyház irá-
nyítását.” Másnap zajlott a Református 
Egyház Megújulási Mozgalmának ülése, 
mely Békési felszólalásával veszi kezdetét. 
Majd megfogalmazta többedmagával az 
Egyház ’56-os rádiónyilatkozatát.

A forradalom leverését követően 1957. 
március 6-tól 29-ig volt gyűjtőfogházban. 

Az ócsai gyülekezet óránként imádkozott 
elhurcolt lelkipásztoráért. Békési Andor 
1958–1959 után teljesen kivonta magát a 
közegyházi eseményekből. Nem vonult 
vissza, rá bízott közösségében folytatta 
egyházépítő munkáját.

Nem „kibékült a rendszerrel”, hanem 
elfáradt a végeláthatatlan harcban, ame-
lyet a közegyházért vívott. Ezért csönde-
sen és sokszor magányosan vonult vissza 
szeretett gyülekezetébe, hogy ott példa és 
ébresztő eszköz legyen a Szentlélek által.

Dr. Békési Andor 1976-ban kapott elő-
ször útlevelet, s addig szinte Ócsát sem 
hagyhatta el. hívták volna ki a Nyugaton 
is számon tartott lelkészt, ám ismert  
mondásából megérthetjük, miért is ma-
radt a reá bízott nyájjal. 1983-ban ment 
nyugdíjba, 1984-ben kinevezték kutató-
professzornak, egyben a Doktorok Kollé- 
giumának tajga lett. 79 évesen, 1989. feb-
ruár 28-án, halt meg. 1991. március 17-én 
volt posztumusz díszpolgárrá avatása. 
1999-ben a református templom melletti 
utcát róla nevezték el. Életével, tetteivel 
betöltötte Igei jelszavát, mely így szólt: 
„Nem szégyenlem a Krisztus evangéliu-
mát!” (Róma 1,16)

Nt. Hantos Péter református lelkipásztor

nt. dr. Békési panyik Andor ócsai református lelkipásztor élete

Janzer Frigyes

Ócsa legújabb köztéri szobrának alkotójáról egy vele készült in-
terjú bevezetőjeként a következőket olvashatjuk.

„janzer Frigyes Munkácsy-díjas, Érdemes Művész, a magyar fi-
gurális szobrászat kiemelkedő alkotója, akinek életművét érzé-
keny szemléletgazdagság jellemzi. Igazi köztéri szobrász, sokirá-
nyú anyaghasználattal. Kiváló portrészobrász; igen jelentős kis

plasztikai, éremművészeti munkássága is. A művész így vall magá-
ról: » híd szeretnék lenni a múlt és a jelen között. A művészetben 
kell egy folyamatosság, egymásra épülés. Ezt akarom életben tar-
tani«. janzer Frigyes több nyugat-európai országban járt tanul-
mányúton, s részt vett számos jelentős hazai tárlaton. Érmeit a 
lírai hangvétel, portréit az egyéniség tárgyilagos visszaadása jel-
lemzi. Szobraiban a harmónia és a dinamika kifejezésére törek-
szik.”

VároSi – élet



Dr. Beer Miklós váci megyés-
püspök a megüresedett ócsai 
plébánia élére 2008. szeptem-
ber 1-jétől Ország Tibor püs-
pöki tanácsost nevezte ki. 
Mivel itt kevesen ismerik még, 
egy bemutatkozó interjú erejé-
ig felkerestük őt az újonnan 
átalakított plébánián, hogy be-
széljen önmagáról, terveiről, 
elképzeléseiről.

– Cegléden születtem 1954-ben. Szüleim vásárosok voltak, ke-
veset voltak velem. Tulajdonképpen a nagyszüleim neveltek és 
tőlük kaptam a hitet is. Ők azok, akik megtanítottak imádkozni, 
akik elvittek a templomba. Később ministráns lettem, az Úr asz-
talának szolgálója. Biztos, hogy ezek a momentumok is közreját-
szottak abban, hogy végül pap lettem. Az életutam azonban 
nem volt egyszerű, mint ahogy egyikünké sem az. Vannak benne 
kanyarok, kitérők – nem egyenesen haladunk az Isten akarta 
úton.

A nyolcadik osztály elvégzése után mozdonyvezető akartam 
lenni, mert nagyon tetszettek a mozdonyok, és úgy gondoltam, 
milyen jó lehet azok fölött uralkodni, azt vezetni. A mozdonyve-
zetőséghez azonban kellett egy szakma, ezért kitanultam a jár-
műlakatos mesterséget. Templomba továbbra is jártam, és az 
egyik szentmisén meghallottam az Úristen hívását. lehettem 
olyan tizenhat éves, amikor az ottani káplán atya a hivatásról be-
szélt, arról, hogy ő hogyan lett pap. És ekkor éreztem, mondhat-
nám, hogy „hallottam”, ahogy Isten hív: jöjj és kövess engem!

olyan erős volt ez a megérintettség, hogy attól kezdve min-
den gondolatom és cselekedetem ebbe az irányba kulmináló-
dott. Szüleimmel megbeszélvén a dolgot – hátha csak valami 
képzelgés volt ez - , rábírtak arra, hogy fejezzem be az iskolát, le-
gyen egy szakma a kezemben. Miután megkaptam a szabaduló 
levelet, indultam el azon az úton, ami a pappá váláshoz veze-
tett.

Az 1960–70-es években a kispapnak jelentkezőket bevitték 
kétéves „átképzésre” katonának. Én sem úsztam meg ezt a nagy-
szerű lehetőséget. Nagyatádra, az ottani büntető ezredbe kerül-
tem, ami nagy tanulóiskola volt az emberség, az emberismeret 
szempontjából. Miután letudtam a két évet és leszereltem, Eger-
ben megkezdhettem teológiai tanulmányaimat.

– Az elődje prépost volt, Ön esperes. Hogyan épül fel az egy-
házi hierarchia, milyen tisztségek, rangok, címek léteznek?

– Az országon belül léteznek egyházmegyék, élükön a püs-
pökkel. A püspökségek esperesi kerületekre tagolódnak és azon 
belül működnek az egyházközségek, a plébániák. Én a Váci Es-
peresi Kerületnek voltam a vezetője, a huszonnyolc tagú papi 
testületet vezettem. Az esperesség tehát egy hivatal, ami többlet-

munkát jelent. Miután a Püspök Atya elhelyezett Gödről Ócsára, 
megszűnt az esperességem.

Vannak az egyházban különféle kitüntető címek, amelyeket a 
jó munkáért ajándékoz a püspök. Ilyen a préposti cím is. Nekem 
nincsenek címeim, kitüntetéseim, nem is vágyom rájuk. Nem 
azért dolgozom, nem azért szolgálom az Urat, hogy elismerje-
nek, kitüntessenek.

– Ha valaki új munkakörbe, beosztásba kerül, szinte min-
dent elölről kell kezdenie. Így van ez az Ön esetében is?

– Természetesen a papok életében sem jár zökkenőmentesen 
egy-egy áthelyezés, hiszen ahol addig dolgoztak, már beilleszked-
tek abba a közösségbe, mintegy eggyé váltak vele. Ilyenkor onnan 
kiszakadnak és egy teljesen idegen közegbe, környezetbe kerül-
nek. Mint ahogy én is Ócsára és Bugyira, hiszen két települést 
kaptam a Püspök úrtól ajándékba. Most nekem is elölről kell kez-
denem mindent. Megismerni az egyházközséget, az embereket, 
hiszen mindenhol más az emberek mentalitása. És természetesen 
a papnak kell alkalmazkodnia az emberekhez. Meg kell találni a 
közös hangot, a stílust, hogy közösséggé lehessen formálni őket. 
Ez a lényeg, hogy közösségben legyünk jézussal és egymással. 
Ezért dolgozunk, ez a papság feladata. Ez azonban nem megy 
egyik napról a másikra, ehhez idő kell, pár év biztosan.

Senkire nem szeretnék semmit ráerőszakolni, nincs is jogom 
hozzá. Én csak felkínálom a lehetőséget mindenkinek, hogy 
közel kerüljön Istenhez. Az a küldetésem, hogy együtt munkál-
kodjunk az üdvösségünkön.

– A papok időnkénti áthelyezése, az újrakezdés egyben kihí-
vás is?

– A Püspök úrnak is az a szándéka, hogy sokáig ne üljön meg 
senki egy helyen, mert belefásul, beleszürkül abba a közegbe, 
ahol tevékenykedik. Kell a papoknak is egy kis kihívás, megúju-
lási lehetőség. És ezt egy idegen, új helyen könnyebb megvalósí-
tani.

– A gyönyörűen felújított épületben beszélgetünk, amit kö-
zösségi háznak is szánnak. Hallhatnánk valamit a tervekről, el-
képzelésekről, esetleg már konkrétumokról is be tud számolni?

– Az egyházközség vezetőivel együtt azt szeretnénk, ha meg-
telne élettel ez a plébánia, vagy kulturcentrum. Közösséget sze-
retnénk kialakítani, ezért programokat fogunk szervezni, sőt, az 
udvart is ilyen célra szeretnénk felhasználni. Kispályás foci-
pályát fogunk építeni gyermekeknek és felnőtteknek, a még  
kisebbeknek játszóteret, ahova édesanyjukkal bármikor eljöhet-
nek. A kapu nyitva áll bárki előtt.

Az épületben bibliaórák indulnak, hétfő esténként szeretet-
tel várjuk azokat, akiket érdekel a Szentírás. A péntek este a fia-
taloké, várom, hogy együtt legyünk, beszélgessünk az életről, a 
problémákról, bármiről, ami őket foglalkoztatja. Szeretnénk 
hangversenyeket rendezni. A mostani kiállítást továbbiak köve-
tik majd. A művészetnek is helye van ebben a házban.

Azt szeretném és kérem, hogy a testvérek mindebben legye-
nek partnerek, munkálkodjunk együtt, mert egyedül nem 
megy!

(Németh)
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2008. szeptember 9

Az ócsai református ifjúság 
felvidéki táboráról

Az ócsai ifjúság augusztus 4–8. között volt táborozni. A tavalyi Bala-
ton-körüli biciklitúra után idén a festői szépségű, felvidéki Kovács-
patakra mentünk. Kovácspatak Párkánytól pár kilométerre található, 
az Ipoly és a Duna találkozásánál. A közösség tavaly ősszel volt már 
egyszer itt, és szívesen látogatott vissza a régen úttörőtáborként,  
jelenleg pedig szállodaként és ifjúsági szállásként üzemelő helyre. Egy 
tisztességes felvidéki magyar ember kezében van ez a szálláshely, 
mely az erdő árnyékában, gyönyörű kilátással rendelkezik.

hétfőn negyvenen indultunk Ócsáról. Budapesten keresztül egé-
szen Szobig vonatoztunk, onnan pedig vasúti hídon haladtunk át a 
zöld határon, kihasználva az új lehetőségeket. Közben megtekintet-
tük a nem éppen széles Ipoly határfolyót, majd a partján tartottuk 
kezdő áhítatunkat. onnan gyalog érkeztünk a kosárlabda, tenisz, 
strandröplabda, focipályával, pingpongasztallal, és úszómedencé-
vel ellátott területre, ahol az utóbbiba gyorsan bele is vetettük ma-
gunkat. A konfirmált fiatalok számára itt derült ki, a hét mennyire is 
a sport körül fog forogni: ugyanis az olimpia évében egész hétre ki-
terjedő csapatversenyt rendeztünk, sport- és elméleti (activity, kvíz) 
játékokkal; és a Bibliai Igéket is úgy válogattuk össze, hogy a verseny-
ről, a sportolásról szóljanak. A csapatokat Pál apostol útitársairól 
(lukács, Barnabás, Priszcilla, stb.) neveztük el. Reggelenként össze-
vont, rövid áhítatok voltak, míg napközben sportversenyek zajlot-
tak. Este beszélgetős áhítatokat tartottunk, melynek során a nagy-
számú résztvevő miatt három csoportra osztottuk a fiatalokat. Ezek-
ben összesen öt lelkész/teológus szolgált. Első nap a hit fokozatairól 
beszélgetve mérhette fel mindenki: ő hol is áll az Istennel való kap-
csolatában? Második nap az életünkben, emberrel és a Mindenható-
val rendezni való dolgainkra világított rá az Ige. Közben a verseny, 
melyet a fiatalok a világhoz képest meglepő tisztasággal játszottak, 
egyre fokozódott, miközben az eredménytáblán követték figyelem-
mel az aktuális állást. A hétre a fiatalok egymásra is figyeltek: egy-
mással beszélgettek, sokszor egymást „lelkigondozták”, együtt ad 
hoc imádkoztak és hordozták egymás terhét. Szerdán a Róma 9,16. 
alapján döbbentek rá többen: eddig tán akarták, eddig talán futot-
tak, de a könyörülő Isten másképp döntött. Bizony, szerdán este 

tóth péter Domonkos 
prépost, Ócsa római kato-
likus plébánosa, huszonöt 
évi ócsai lelkipásztor-
kodás után 2008. szeptem-
ber 1-jén nyugdíjba vo-
nult. Tisztelettel köszön-
jük szolgálatát, kívánva 
neki nyugodt, boldog, 
békés és gazdag nyugdíjas 
éveket!

pünkösdi csodákat élhettek át többen, mikor olyan dolgokat tettek 
le az Úr elé, amelytől eddig saját akaratukból nem tudtak szabadul-
ni. Ez az élmény mindenkit megdöbbentett a táborban. Aznap este 
három levelet olvastunk fel. Mindhármat a táborra írták, ahogy előre 
megbeszéltük. Mindhármat ugyanazzal a címmel: Pál apostol levele 
az ócsai ifjúsághoz. Öröm volt hallani, milyen kiváló páli levél-írók 
jelentek meg a táborban, komoly témákat, akár kritikákat, hálákat 
említve meg az ócsaiak életéből.

Csütörtökön került elő a hervadhatatlan koszorúért való futás az 
I. Korinthus 9,24–27. alapján. Egy másik csoportban többen úgy 
érezték, mintha lelki futást éltek volna át az esti alkalmon. Néha 
gyorsabban, néha lassabban, de minduntalan az Úr megszólító ere-
jét megtapasztalva éltük át a szerdaihoz képest másfajta, mégis  
Istenben meggyökerező élményt. Pénteken a Filippi 3,12–14-et ol-
vasva tanított minket a hű Bárány a célegyenes helyes meglátására. 
Örvendetes volt, hogy az esti alkalmakon a sportpéldák a napközbe-
ni foglalkozások világából szinte önkéntelenül visszaköszöntek, így 
igen jól kapcsolódtak a sporttal kapcsolatos Igék az élményekhez.

Pénteken a csapatos kvízjáték is formálta közösségünket, ahol 
sokszor komoly egyházi-bibliai kérdésekre is tudtak meglepő pon-
tossággal válaszolni.

Szombaton az eredményhirdetéssel zártuk le a csapatversenyt, a 
„Titusz” győzelmével. A legfiatalabbakból álló ifjúsági csoport is a 
szombat reggeli „morzsa-szedegetésen” felemelő és egyben mély bi-
zonyságtételeket tudott elmondani, vallást téve az egyedüli Megvál-
tó Krisztusról. jó volt hallani, miképpen nyílnak meg 13–14 évesek 
nemcsak más fiatalok, hanem Isten előtt is!

Miután a tábor elején kihirdettük, hogy szombaton úrvacsora 
lesz, mindannyian kellően felkészülhettünk e sákramentális alka-
lomra. A szentség kiszolgáltatása kint a szabadban történt, az Úr asz-
tala mögött a gyönyörű hegyek, és a Duna által vájt völgy hirdette a 
Teremtő Isten nagyságát. A táborban mindenki úrvacsorázott. Azok, 
akik nem konfirmáltak még, egy áldásra jöhettek ki az Úr asztalához, 
így ők sem maradtak ki a közösségből. A kenyér-bor vétele sok em-
bert megragadott, s akkor már a táborra visszanézve többen mond-
hatták: „ahogy engem is megragadott a Krisztus jézus.” (Fil 3, 13.) jó 
volt látni, nem csupán a megtérő ifjakat, hanem a komoly, pozitív 
személyiségváltozáson átmenő fiatalokat, hogy az eddig gátlásoktól 
feszülők bátran jelentkeztek szolgálatra, hogy az indulatok szeretet-
té, a földhözragadtságok könnycseppé változtak. hála legyen az 
Úrnak, akié a dicsőség mindezekért! Ámen.

Nt. Hantos Péter–T. Csűrös András Jakab
református lelkipásztorok

hit – élet
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160/2008. (iX. 10.) sz. Ök. határozat 
(11 igen szavazattal) Ócsa Város Önkor-
mányzat képviselő-testülete 
1. a sport helyzete városunkban című beszámoló-

ban foglaltakat tudomásul veszi.
2. felkéri a jegyzőn keresztül a Pénzügyi Iroda 

vezetőjét, hogy a 2009. évi költségvetésben a 
város futballcsapatának, vendégjátékosoknak 
és bíróknak elhelyezésére szolgáló szabály-
szerű konténer jellegű öltöző megvételére, 
megfelelő nagyságú pénzösszeget tervezzen 
be.

* * * 
164/2008. (iX. 10.) sz. Ök. határozat 
(9 igen, 1 nem szavazattal, 1 tartózko-
dás mellett) Ócsa Város Önkormányzatá-
nak képviselő-testülete
1.  Az általa fenntartott közoktatási intézmények 

költségvetésének tervezésekor – figyelemmel 
a 2008/2009. tanév tanrendjének biztonsá-
gos végrehajtására –, a működési kiadási  
előirányzatok meghatározásánál az egységes 
elveken alapuló feladatfinanszírozást alkal-
mazza. A feladatfinanszírozás célját, elveit, 
módszereit a határozat 1. sz. melléklete,  
a finanszírozáshoz alkalmazott mutatókat  
a 2. sz. melléklete tartalmazza. 

2.  A feladatfinanszírozási rendszerben alkalma-
zott mutatóktól való eltérést külön képviselő-
testületi határozattal engedélyezheti. 

3.  A feladatfinanszírozásnál alkalmazott elveket, 
mutatókat (1. és 2. sz. melléklet) a Képviselő-
testület szükség szerint, de legalább 2 évente 
– első alkalommal 2010. június 30-ig – 
felülvizsgálja, szükség esetén módosítja. 

4.  úgy határoz, hogy Megyeri István közoktatási 
szakértői véleményében javasolt középtávú, 
feladatarányos finanszírozás megvalósítása 
az Ócsa Város Önkormányzata által fenntar-
tott Halászy Károly Általános Iskola vonatko-
zásában két ütemben történjen. Az első ütem 
vonatkozásában az alábbiakat határozza meg 
a 2008/2009-es tanévre nézve: 

a)  Az első osztályban egy osztállyal kevesebb 
indítása

b)  A tanulószoba megszüntetése
c)  A munkaközösségek számának hatra csök-

kentése
d)  A napközi időszaka a tanórák befejezésé-

től 16.00 óráig tart, továbbá 16.00 órától 
16.30 óráig terjedő időszakban összevont 
felügyeletet kell  biztosítani

e)  Egy igazgatóhelyettesi státus megszünte-
tése

f)  Az SNI csoportok  kifutó rendszerben  meg-
szüntetésre kerüljenek  2009/2010. tanév-
től kezdődően

g)  Törekedni kell továbbá a rendkívül alul-
finanszírozott napközis csoportok számá-
nak csökkentésére.

5.  A második ütem a 2009/2010-es tanév vonat-
kozásában Megyeri István pedagógiai szakér-
tő által elkészített feladatfinanszírozási rend-
szer és annak mutatószámai figyelembevéte-
lével, megvalósításával történjen. 

6.  A feladatfinanszírozási rendszer 2008. évi 
költségvetést érintő módosulásait legkésőbb 
a  2008. évi zárszámadás keretei között kell 
kimutatni, illetve az előirányzatokat szükség-
szerűen módosítani. 

7.  Az I. ütem tapasztalatait felülvizsgálja a 2009. 
évi költségvetés elfogadásával egyidejűleg. 

8.  Ócsa Város Képviselőtestülete – tekintettel 
arra, hogy az ad hoc Bizottság a munkáját 
eredményesen befejezte – a Halászy Károly 
Általános Iskola átvilágítására létrehozott ad 
hoc Bizottságot megszünteti. 

***

167/2008. (iX. 10.) sz. Ök. határozat 
(10 igen szavazattal)
1.  Ócsa Város Önkormányzat Képviselő- 

testülete elismeri és megköszöni Tóth Péter 
Domonkos C. Prépost Ócsán végzett munká-
ját, a város lakóinak érdekében tett fáradozá-
sát. Nyugdíjas éveihez jó erőt, egészséget 
kíván.

2.  Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testüle-
te elismeri és megköszöni Szvétek László 
művészeti vezető és az Ócsai Természetvédel-
mi és Idegenforgalmi Közhasznú Egyesület 
szervező munkáját, amellyel a városban két 
estét kitöltő színvonalas kulturális programot 
biztosított.

3.  Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testüle-
te megköszöni Bukodi Károly alpolgármester 
és minden közreműködő munkáját, akik a 
Városi Vigasság ünnepség szervezésében és 
lebonyolításában részt vettek.

Ócsa Város Önkormányzat képviselő- 
testületének
11/2008./(iX.12.) számú rendelete a 
2008. évi költségvetésről szóló
1/2008.(ii. 29.) számú önkormányzati 
rendelet módosításáról

1. §
Ócsa Város Önkormányzatának 2008. évi költ-
ségvetéséről szóló 1/2008. (II. 29.) számú ön-
kormányzati rendeletének 3. paragrafusának 
első bekezdése ezen rendelet 2. § alapján módo-
sul.

2. §
(1) A Képviselő-testület Ócsa Város Önkormány-
zat 2008. évi költségvetésének:
Bevételi főösszegét: 1 347 617 Ft-ban
Kiadási főösszegét : 1 507 061 Ft-ban 
A hiány összegét: 159 444 Ft-ban
állapítja meg.

3. §
Ócsa Város Önkormányzatának Polgármesteri 
Hivatalának bevételi és kiadási előirányzatának 
módosításait az 1. és 2. számú melléklet tartal-
mazza. 

Ócsa Város önkormányzata Képviselő-testülete
2008. szeptember 10-i ülésén a következő fontosabb határozatokat hozta:

Köz – élet

Ócsa Város Önkormányzatának
14/2008. (iX. 12.) sz.

Ök. rendelete
a járművek parkoló- és tárolóhelyei  
kialakításáról és a járművek parko-
lási rendjének szabályozásáról szóló 
1/2007. (ii. 2.) számú rendelet mó-
dosításáról

Ócsa Város Önkormányzatának Képvise-
lő-testülete a járművek parkoló- és 
tárolóhelyei kialakításáról és a járművek 
parkolási rendjének szabályozásáról 
szóló 1/2007. (II. 2.) számú rendeletet 
(továbbiakban: R) az alábbiak szerint 
módosítja:
1. §
Az R. 2. § (3) bekezdés első mondata az 
alábbiak szerint módosul:
„Közterületen üzemképtelen járművek 
harminc napon túl nem tárolhatók.”
2. §
Ezen rendelet a kihirdetését követő 8. 
napon belül lép hatályba.
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Ócsa Város Önkormányzat képviselő- 
testületének 15/2008. (iX. 12.) számú 
rendelete a szociális ellátások igény-
bevételéről szóló 2/1999. (i. 27.) 
számú Önkormányzati rendelet mó-
dosításáról

1. §
A szociális ellátások igénybevételéről 
szóló 2/1999. (I. 27.) sz. ÖK. rendelet 
(továbbiakban: R) az alábbi 18. §-sal 
egészül ki. 

18. §
(1)  A közforgalmú személyszállítási uta-

zási kedvezményekről szóló 85/2007. 
(IV. 25.) Kormányrendelet 3. § b) 
pontja (érvényes állandó vagy ideig-
lenes diákigazolvánnyal rendelkező 
személyek) alapján a kedvezményes 
bérlet vásárlására jogosult szemé-
lyek részére az Önkormányzat a  
ténylegesen megvásárolt helyi bérlet 
árának 100%-áig, kérelemre utazási 
támogatást biztosít azon igénylők-
nek, ahol az egy főre jutó átlagos 
havi jövedelem a mindenkori mini-
málbér négyszeresét nem haladja 
meg. 

(2)  A 85/2007. (IV. 25.) Kormányrende-
letben foglaltaknak megfelelően azon 
65 év alatti nyugdíjasok részére, akik 
jogosultak a kedvezményes bérlet 
megvásárlására, az Önkormányzat a 
ténylegesen megvásárolt helyi bérlet 
árának 100%-áig, kérelemre utazási 
támogatást biztosít, amennyiben az 
egy főre jutó átlagos havi jövedelem a 
mindenkori minimálbér négyszeresét 
nem haladja meg.

(3)  A kérelmezőknek az igényüket írás-
ban kell bejelenteniük, és a bérlet 
megvásárlását igazolniuk. A kérel-
mekkel kapcsolatban az Önkormány-
zat Képviselőtestülete határoz.

2. §.
Ezen rendelet a kihirdetését követő 
8. napján lép hatályba, de rendelkezé-
seit 2008. szeptember 1-jétől kell alkal-
mazni.

Ócsa Város Önkormányzat képviselő-testü-
letének 13/2008. (iX. 12.) sz. Ök. rendelete 
a közterületen történő szeszesital-fogyasz-
tás tilalmáról 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete a szabálysértésekről szóló 1999. évi 
LXIX. törvény 1. §-ának (1) bekezdésében ka-
pott felhatalmazás alapján a közterületen 
történő szeszesital-fogyasztás tilalmáról a 
következő rendeletet alkotja:

A rendelet hatálya
1. §

A rendelet hatálya Ócsa Város Önkormányzat 
közigazgatási területén lévő közterületekre 
terjed ki.

Értelmező rendelkezések
2. §

E rendelet alkalmazásában
a)  közterület: az ingatlan- nyilvántartásban 

közterületként nyilvántartott földrészlet, 
valamint a belterületi földrészlet és épít-
mény közhasználatra átadott része;

b)  szeszes ital: a gyógynövények gyógyászati 
jellegű szeszes kivonata, valamint ezek 
felhasználásával készült termékek és az 

alacsony (1,2%-nál kevesebb) alkoholtar-
talmú üdítőitalok kivételével minden al-
koholtartalmú ital.

Szeszesital-fogyasztás korlátozásának 
szabályai

3. §
(1)  Közterületen tilos a szeszes ital fogyasztá-

sa a (2) bekezdésben foglalt esetek kivéte-
lével.

(2)  A szeszesital-fogyasztás tilalma nem ter-
jed ki:

a)   az érvényes közterület-használati enge-
déllyel rendelkező vendéglátóegységre, 
annak előkertjére, kitelepülése területére, 
nyitvatartási időben;

b)  az engedéllyel szervezett és engedéllyel 
rendelkező rendezvény területére, a ren-
dezvény ideje alatt.

4. §
(1)  Aki e rendelet 3. §-ában foglalt tilalmat 

megszegi, szabálysértést követ el és 
30 000 Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújt-
ható.

(2)  Az (1) bekezdésben meghatározott sza-
bálysértés tetten ért elkövetője 3000 Ft-
tól 10 000 Ft-ig terjedő helyszíni bírság-
gal sújtható.

Záró rendelkezések
5. §

E rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép 
hatályba. 

Vox Populi
a közterületen történő alkoholfogyasztást tiltó rendelet 

kapcsán
Ócsa Város Önkormányzata rendeletben tiltotta 
meg a város közterületein történő alkoholfogyasz-
tást. Az ennek nyomán a város honlapjának fórumá-
ban megjelent véleményekből tallóztunk. Zárójel-
ben: csak a kisebb stilisztikai és helyesírási hibákat 
javítottuk ki.

„Kedves Jegyző úr és Polgármester úr! Nem tudom, 
hogy ezt mégis hogyan gondolták? Nem ez a megol-
dás arra, hogy a fiatalok hol tudják jól érezni magu-
kat ebben a városban. (sic!) Azzal, hogy majd a 
rendőröknek nem lesz más dolguk hétvégén, mint 
hogy járják a parkokat, és akinél van egy sör vagy 
bármi azt majd egyből 3000 Ft-ra megbüntetik vagy 
kicsit többre. Nem beszélve arról, hogy nem csak a 
fiatalok szoktak alkoholos tartalmú italt fogyaszta-

Köz – élet

Ócsa Város Önkormányzat képviselő-
testületének 16/2008. (iX. 12.) sz. Ök. 
rendelete a helyi menetrend szerinti 
közforgalmú buszközlekedés hatósági 
árformába tartozó viteldíjainak leg-
magasabb hatósági árként való meg-
állapításáról és azok alkalmazási fel-
tételeiről szóló 14/2007. (Viii. 31.) sz.  
Ök. rendelet módosításáról

1. §.
Érvényes viteldíjak

2008. szeptember 1-jétől
a) vonaljegy ára  90 Ft
b) teljes árú bérletjegy ára  2410 Ft
c) kedvezményes 
     havi bérletjegy ára 702 Ft
d) kedvezményes negyedéves/
     háromhavi bérletjegy ára  2106 Ft
e) kedvezményes 
     négyhavi bérletjegy ára 2808 Ft
f) kedvezményes 
     féléves bérletjegy ára 4212 Ft
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Ócsa Város Önkormányzata képviselő-tes-
tületének 12/2008. (iX. 12.) számú rende-
lete a „Bursa hungarica” Felsőoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíjpályázat elbírá-
lásának szabályairól

A rendelet célja
1. §

E rendelet célja, hogy a „Bursa Hungarica” Felső-
oktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer adott 
évi fordulójához csatlakozva az Önkormányzat e 
jogcímen nyújtott önkormányzati ösztöndíjrész-
szel olyan pénzbeli szociális juttatást biztosítson 
– a rendelet hatálya alá tartozó felsőoktatási hall-
gatók részére –, amely a megyei önkormányzat 
támogatásával és az intézményi ösztöndíjjal ki-
egészülve hozzájárul a szociálisan hátrányos helyze-
tű fiatalok felsőoktatási tanulmányainak folyta-
tásához szükséges esélyegyenlőség megterem-
téséhez.

A rendelet hatálya
2. §

(1)  Ócsa Város Önkormányzata a „Bursa Hungarica” 
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályá-
zat keretében az Önkormányzat költségve-
tésének terhére ösztöndíjban részesíti azt az 
Ócsán bejelentett lakóhellyel rendelkező pályá-
zót, aki megfelel a „Bursa Hungarica” Felső-
oktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerről 
szóló, az adott tanévre vonatkozó oktatási  
miniszteri rendeletben, továbbá a „Bursa 
Hungarica” Felsőoktatási Önkormányzati Ösz-
töndíjrendszerre vonatkozó Általános Szerző-
dési Feltételekben meghatározott előírásoknak 
és e rendelet szabályai szerint szociális rászo-
rultsága megállapítható.

(2)  Ösztöndíjban az a pályázó részesülhet, aki ma-
gyar állampolgár, vagy az Európai Gazdasági 
Térség munkavállalójának családtagjaként le-
telepedési joggal rendelkezik.

(3)  E rendelet hatálya – összhangban a felsőokta-
tásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény 140. 
§-ának (3) bekezdése rendelkezéseivel – nem 
terjed ki:

a)  a katonai, illetve rendvédelmi képzésben részt 
vevő felsőoktatási hallgatókra,

b)  középfokú oktatási intézmény keretei között 
folyó felsőfokú szakképzésben résztvevő tanu-
lókra,

c)  doktori (PhD) képzésben résztvevőkre,

e)  külföldi intézménnyel hallgatói jogviszonyban 
állókra.

A szociális rászorultság feltételei
3. §

(1)  E rendelet vonatkozásában az tekinthető szoci-
álisan rászorulónak, akinek havi jövedelme, 
vagy a hallgató által is lakott közös háztartás-
ban élő közeli hozzátartozóinak az egy főre 
jutó havi jövedelme az öregségi nyugdíj min-
denkori legkisebb összegének 140%-át nem 
haladja meg.

(2)  A pályázónak pályázata benyújtásakor bünte-
tőjogi felelőssége tudatában nyilatkozni kell a 
saját, valamint a vele közös háztartásban élő 
közeli hozzátartozóinak jövedelemi viszonyai-
ról.

(3)  A nyilatkozathoz csatolni kell a közölt jövedel-
mi adatok valódiságát bizonyító okiratokat az 
alábbiak szerint:

a)  a havonta rendszeresen mérhető jövedelmek-
nél (pl. munkaviszony, bedolgozói jogviszony, 
gyermektartásdíj) a kérelem benyújtását meg-
előző 3 hónap átlagáról;

b)  nyugdíj, nyugdíjszerű ellátás, rendszeres társa-
dalombiztosítási, családtámogatási és szociális 
ellátás, a Foglalkoztatási Törvény alapján ka-
pott ellátások esetén a kérelem benyújtásának 
hónapjában folyósított ellátás összegéről;

c)  egyéb jövedelmek esetén (pl. vállalkozói jogvi-
szony, megbízási jogviszony) a kérelem benyúj-
tását megelőző 12 hónap átlagáról.

(4)  Amennyiben a pályázó felsőfokú diplomával 
nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe 
felvételt még nem nyert, érettségizett személy, 
aki a pályázat benyújtásakor munkaviszony-
ban áll, az összjövedelem, illetve egy főre jutó 
jövedelem kiszámításánál a munkaviszonyból 
származó jövedelmét nem lehet figyelembe 
venni.

különös rászorultsági feltétel
4. §

E rendelet alkalmazásában különösen rászoruló-
nak kell tekinteni:
–  aki, vagy akivel közös háztartásban olyan sze-

mély él, akinek havi jövedelme a társadalombiz-
tosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosul-
takról, valamint e szolgáltatások fedezetéről 
szóló 1997. évi LXXX. törvény (továb- 
biakban: Tbj.) szerinti jogcímen folyósított;

–  aki állandó lakóhelyén kívüli felsőoktatási in-
tézményben folytat tanulmányokat, a lakóhely 

Köz – élet

„Bursa Hungarica”ni a közterületen. Nagyon szeretném tudni, hogy 
melyik városban van ilyen rendelet, mert ez egysze-
rűen nevetséges szerintem…                             (ocsai7)

Nem hinném, hogy nevetséges lenne, sőt. Minden-
nek megvan a helye és ideje, szerintem az alkohol-
fogyasztáshoz az utca (közterület) nem a megfelelő 
hely. Én örülök a rendeletnek. Több helyen van hason-
ló, azt hiszem, de ha nincs, az sem baj, végre valami-
ben úttörők vagyunk. A rendeletben, nem hinném, 
hogy a fiatalokat külön nevesítik egyébként, és azt 
sem hiszem, hogy a rendőröknek csak ez lenne a  
dolguk,sajnos.                                              (charlieboy)

Nem győzöm hangsúlyozni, hogy az ocsai7  
nem azonos velem, ugyanis én is csak üdvözölni 
tudom a rendeletet. Mindennek megvan a helye és 
ideje, igyanak a hölgyek, urak bent a kocsmában – 
van belőle elég – , vagy otthon! Jó lenne, ha a gyere-
keink az élelmiszerboltok előtt nem italozó, dülön-
gélő, hangoskodó „erős fiúkat, lányokat” látnának!

                                 (ócsai)
Szánalmas, hogy ez a legnagyobb problémátok. 

Szerintem rengeteg nagyobb probléma van az utcá-
kon, mint hogy pár fiatal iszogat valahol… – …És 
arról se beszéljünk, hogy a fiatalok isznak, elvileg 
alkoholt sem vásárolhatnak, inkább azt büntessék, 
aki ad nekik…                                     (Krisz-corrado)

Kocsmatöltelékek legyünk vagy zugivók? Ez itt a 
kérdés. A fiatalok meg csak ne panaszkodjanak a 
vendégmunkásokra, amíg jól esiknekik a „más sze-
mete” fölött jópofának lenni a kislányoknak. Szé-
gyenfalu ez, ahol senki nem akar semmit csinálni, 
ami előrébb vihetné. Ha csak a városvezetéstől vár-
juk a változást, akkor ilyen esetekre számíthatunk. 
Persze egyszerűbb lett volna nem barbárnak nevel-
ni a gyerekeinket, de az pont a Mónika időpont-
jában jár haza az iskolából. A jó példa is ragadós?

 (macskajancsi)

Online fotókidolgozás

(további információ az üzletben)

Digitális képkidolgozás bármilyen 
adathordozóról

Házi videofelvételek DVD-re írása

Rendezvények, családi események 
fotózása,videofelvétel készítése

Üzleti video, céginformációs anyagok 
és referenciafilm készítése



2008. szeptember 13

Köz – élet
és a felsőoktatási intézmény közötti távolság a 
100 km-t meghaladja, az igazolt utazási költsé-
get az egy főre jutó jövedelem meghatározásá-
nál kiadásként kell figyelembe venni,

–  aki nem a Tbj. szerinti közös háztartásban él, az 
általa lakott lakásfenntartási költségeit is figye-
lembe kell venni az egy főre jutó jövedelem 
megállapításánál.

A pályázók rászorultsági 
rangsorolási feltételei

5. §
(1)  Az ösztöndíjban részesülő pályázóknak az Álta-

lános Szerződési Feltételek szerinti elsőbbségi, 
rangsorolása az alábbi pontszámok alapján 
történik:

–   a pályázó félárva: 5 pont
–   a pályázó árva: 10 pont
–   a pályázó gyermeket nevel, gyermekenként: 5 pont
–   a pályázóval közös háztartásban 3 kiskorú eltar-

tott él: 5 pont
–   a pályázóval közös háztartásban 3-nál több kis-

korú eltartott él, minden további eltartott után: 
+2 pont

–   a pályázó olyan betegségben vagy fogyatékos-
ságban szenved, amely miatt Tbj. szerinti ellá-
tásban részesül: 5 pont

–   a pályázóval Tbj. szerinti közös háztartásban 
olyan személy él, akinek jövedelme a Tbj. szerin-
ti ellátásból származik, személyenként: 5 pont

–   a pályázóval közös háztartásban élő közeli  
hozzátartozója munkanélküli, személyenként:  
5 pont

–   a pályázót egyedül neveli eltartója: 5 pont
–   a pályázó állandó lakóhelyén kívül tanul:  

5 pont
–   a lakóhely és a felsőoktatási intézmény közötti 

távolság az 50 km-t meghaladja: +5 pont
–   a lakóhely és a felsőoktatási intézmény közötti 

távolság a 200 km-t meghaladja: +5 pont
–   az utazási időtartam a 2 órát meghaladja  

+5 pont
–   a pályázó kollégiumi igényét elutasították:  

5 pont
–   a pályázó albérletben él: 10 pont
A pontszámok a feltételeknek megfelelően össze-
adódnak.
(2)  Az (1) bekezdésben meghatározott tényeket az 

alábbi okiratokkal kell igazolni:
–   halotti anyakönyvi kivonat az árvaság igazolá-

sára,
–   születési anyakönyvi kivonat az eltartott kisko-

rúakról,

–   gyámhatóság vagy bíróság jogerős döntése az 
egyedül nevelés tényéről,

–   Tbj. megállapító határozata e jogcímen folyósí-
tott ellátásokról,

–    felsőoktatási intézmény igazolása a kollégiumi 
igény elutasításáról,

–   albérleti szerződés az albérletben lakás esetén
–   utazási költséget igazoló hivatalos számla, 

amely az utazás időtartamát és távolságát is iga-
zolja.

Pályázati kiírás és elbírálás feltételei
6. §

(1)  Az önkormányzat az Ösztöndíjrendszerhez 
évente csatlakozhat.

(2)  A csatlakozási döntésre vonatkozó nyilat-
kozat évenkénti aláírását a Képviselő-testü-
let döntése után a polgármester teszi meg, 
amennyiben az önkormányzat költségveté-
si rendeletében e jogcímen az ösztöndíj  
támogatásra saját forrás felhasználását  
jóváhagyta.

(3)  Az „A” típusú ösztöndíjban kizárólag olyan 
felsőoktatási hallgatók részesülhetnek, 
akik állami felsőoktatási intézményben, il-
letve az Oktatási Minisztérium és az intéz-
mények közötti megállapodás alapján nem 
állami felsőoktatási intézményben folyó 
nappali tagozatos, államilag finanszírozott 
első alapképzésben, első kiegészítő alap-
képzésben, első szakirányú továbbképzés-
ben vagy első akkreditált iskolai rendszerű 
felsőfokú szakképzésben vesznek részt. Az 
ösztöndíj időtartama 10 hónap, azaz két 
egymást követő tanulmányi félév.

(4)  A „B” típusú ösztöndíjra kizárólag olyan, a 
pályázat kiírásakor utolsó éves, érettségi 
előtt álló középiskolás, illetve felsőfokú dip-
lomával nem rendelkező, felsőoktatási in-
tézménybe  felvételt még nem nyert érettsé-
gizett fiatalok pályázhatnak, akik a pályázat 
kiírását követő tanévtől kezdődően  állami 
felsőoktatási intézményben, illetve az Okta-
tási Minisztérium és az intézmények közötti 
megállapodás alapján nem állami felsőokta-
tási intézményben folyó nappali tagozatos, 
államilag finanszírozott első alapképzés-
ben, első kiegészítő alapképzésben, első 
szakirányú továbbképzésben vagy első akk-
reditált iskolai rendszerű felsőfokú szak-
képzésben vesznek részt. Az ösztöndíj idő-
tartama 3510 hónap, azaz hat egymást  
követő félév lehet.

(5)  Az ösztöndíj pályázat odaítéléséről a Szociál-
politikai Bizottság és Oktatási, Kulturális és 
Sport Bizottság együttes ülésén dönt.

(6)  A pályázatokat Ócsa Város Polgármesteri Hi-
vatal hirdetőtábláján, az önkormányzat hon-
lapján, illetve a városi könyvtárban teszi 
közzé.

(7)  Az ösztöndíj megállapítása iránti pályázatot a 
hivatalhoz lehet benyújtani évente egy alka-
lommal a pályázati kiírásban meghatározott 
időpontig. A határidő elmulasztása jogvesz-
tő.

(8) Az elbírálás során:
a)   a határidőn túl benyújtott vagy formailag 

nem megfelelő pályázatokat a bírálatból ki 
kell zárni

b)   minden határidőn belül benyújtott formailag 
megfelelő pályázatot érdemben kell elbírálni 
és a döntést írásban meg kell indokolni

c)   ha a pályázat hiányos, annak öt napon belüli 
kiegészítésére kell felhívni a pályázót.

Az ösztöndíj mértéke
7. §

(1)  Az önkormányzati ösztöndíj mértékét „A” és 
„B” típusú pályázók esetében a bizottságok 
együttes ülésükön egyéni elbírálás alapján ál-
lapítják meg.

(2)  Az e rendelet szerint „B” típusú pályázat alap-
ján támogatott hallgatók szociális rászorult-
ságát évente felül kell vizsgálni.

(3)  A bizottság visszavonja a támogatást, ha a tá-
mogatásban részesített állandó lakóhelye az 
önkormányzat illetékességi területén meg-
szűnik, vagy a „B” típusú pályázó szociális rá-
szorultsága már nem áll fenn, vagy az ösztön-
díjas a kért igazolásokat nem bocsátja az ön-
kormányzat rendelkezésére. A visszavonás 
csak a döntést követő tanulmányi félévtől ér-
vényesíthető.

(4)  A pályázó az elbíráló szerv döntése ellen fel-
lebbezéssel nem élhet.

Záró rendelkezések
8. §

(1)  A rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép 
hatályba, rendelkezéseit a 2009. évre kiírt 
pályázatok elbírálásánál kell először alkal-
mazni.

(2)  A rendelet alapján megállapított „A” típusú 
ösztöndíjakat a 2008/2009. tanév II. félévé-
re, a „B” típusú ösztöndíjakat a 2009/2010. 
tanév I. félévére kell első ízben folyósítani.
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Közlemény
Ezúton tájékoztatom a Tisztelt Érdekelteket, hogy Ócsa Város helyi épí-
tési szabályzatának módosítása három területre vonatkozóan lezárult.  
A tervdokumentációt megtekinthetik, és az ezzel kapcsolatos észrevé-
teleiket a kifüggesztéstől számított 30 napon belül a Polgármesteri  
hivatal Műszaki Irodájában hivatali órákban tehetik meg. 

Egyben tájékoztatom a tisztelt érdeklődőket, hogy a 2008. 07. 23. 
napjától megtekinthető tervek véglegesített terveit is meg lehet tekin-
teni a Polgármesteri hivatal Műszaki Irodájában.

2008. szeptember 5.
Horváth Zoltán, Ócsa főépítésze 

Felhívás
Az Egressy Gábor Kht. amatőr könnyűzenei együttesek részére tehet-
ségkutató versenyt és fesztivált rendez.
A verseny időpontja: 2008. november hónap 
A verseny helyszíne: Egressy Gábor Szabadidőközpont 
kategória: pop, rockzene 
A verseny és a fesztivál célja, hogy Ócsán és környékén élő tehetséges, 
fiatal zenekarok ismertséget és bemutatkozási lehetőséget kapjanak. 
A zenekarok november hónapban, két fordulóban, élőben mutathat-
ják meg zenei tudásukat szakmai zsűri előtt.
A zenekarok iránymutatást, értékelést kapnak a szakértő zsűritől  
további fejlődésük érdekében.
A zsűri tagjai:

Gönczi „Apuka” György, a Pink Floyd Tribute Band vezetője
Gregus „Béka” Miklós, a Wall Street Band tagja
kurta katalin művelődésszervező

Díjak:
1. díj: Stúdióhasználat 100 000 Ft értékben
2. díj: hangszervásárlási utalvány
3. díj: hangszervásárlási utalvány
közönségdíj: hangszervásárlási utalvány
A fesztiválról tudósítást készít a Dabas Televízió, Dabas Rádió, Pont 

FM Rádió.
Pályázni lehet demo anyag (kazetta, CD, vagy DVD) 3 példányban 

elkészített leadásával, személyesen vagy levélben, valamint kérjük 
mellékelni a zenekar rövid történetét, a tagok névsorát, elérhetősé-
gét.

A pályázati anyagok beérkezési határideje:
2008. október 10. péntek 20.00 óra.
Cím: Egressy Gábor Kht., 2364 Ócsa, Bajcsy-Zsilinszky u. 46–48. 

Bővebb informácó: 06-29-378-043, egressy.szabkozp@freemail.hu  
Várjuk minden tehetséges, saját számokat játszó zenekar jelentkezé-

sét!

KulturáliS – élet
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2007 májusában új időszámítás kezdődött az Ócsai Polgári Kulturális Egyesü-
let életében. A vezetőségválasztás után rendeztük jogi státusunkat, bejegyeztet-
tük az egyesületet a cégbíróságon. Mielőtt azonban belevágnánk az új felállás-
ban kitűzött célok részletezésébe, valamint az elért eredmények és várható fel-
adatok részletezésébe, tekintsünk vissza némiképp a múltra.

A jelenlegi formában működő egyesület, rövidítve OPKE, a Polgári Kör és az 
Ócsai Kulturális és Közösségfejlesztő Egyesület integrációjából jött létre.

Az Ócsai Polgári Kör 1995. július 18-án egy lakitelki kirándulás keretében 
alakult meg. Nevéhez fűződik a II. világháborús hősök emlékére állított emlék-
tábla és kopjafa az alsópakonyi honvédségi területen. Kezdeményezésükre ter-
vezte és készítette el Kiss Károly kőfaragó az ócsai temetőben nyugvó tizenhét 
katona síremlékét. Az Ócsai Polgári Kör kezdeményezésére felújításra került az 
I. világháborús emlékmű és még ebben az évben létrehozták a műemléktemp-
lom melletti téren a millenniumi emlékparkot. Nevükhöz fűződik a település 
bejövő útjainál elhelyezett úgynevezett beköszöntő tábla „Üdvözöljük Árpád- 
kori településünkön”. Hosszasan sorolhatnám azokat a rendezvényeket, jól  
sikerült kirándulásokat, irodalmi esteket, kiállításokat, amelynek megrendezé-
sében részt vettek vagy megvalósítottak. 

De engedjék meg nekem, hogy tiszteletem mellett a továbbiakban a máról 
írjak. Céljaink között ugyan nem szerepelnek városépítő tervek, de szűkös le-
hetőségünket igyekszünk maximálisan kihasználni. Programjaink a város pol-
gárait célozzák meg, mert meggyőződésünk, hogy ép lelkületű, kiegyensúlyo-
zott emberek tudják városunk érdekeit szűkebb és tágabb körben képviselni.

A jelenlegi formában működő egyesület új alapszabályt alkotott, melyben a 
teljesség igénye nélkül a következő célokat határozta meg: kulturális programok 
szervezése, kulturális kiadványok összeállítása, magyar és nemzetközi hagyo-
mányőrzés, a természetes és épített környezet védelme, az ifjúság aktivizálása.

A regionális együttműködés keretében szándékunkat fejeztük ki Gyál Város és 
Kistérsége Civil Szervezeteinek Összefogása Szövetség tagságához való csatlkozásra.

2008. évi programjaink mennyisége és minősége jelzi, hogy tagságunk ko-
molyan kíván tenni városunk kultúrájáért, a településen élő emberek (kicsik 
és nagyok, fiatalok és idősek) szórakozásáért. Mint ahogy azt megfogalmaztuk, 
az OPKE elsősorban az úgynevezett „magas kultúra” meghatározásában leírt 
területekkel foglalkozik, úgymint tanulás, művelődés. 

Feladatunknak érezzük, hogy ne csak az egyesület tagjait mozgósítsuk egy-egy 
programra, hanem a tagságon keresztül a város többi lakosát is megnyerjük.

Ebben az évben sikeres gyermekrajzversenyt rendeztünk „Így szeretem az 
Édesanyámat” címmel. „Gyaloglás és egészségmegőrző tréning” címen látoga-
tást tettünk a Madárvártába. Ezúton is szeretnénk köszönetet mondani Nagy 
Lászlónak, aki egy csodálatos programmal ajándékozta meg a résztvevőket. 

Sikeres programjaink valósultak meg a Városi Vigasságon, úgymint a kerékpár-
verseny, amit a Dabasi Rendőrkapitányság közreműködésével bonyolítottunk le 
(a fődíj egy mountain bike kerékpár volt az indulók nagy örömére), a torta- és 
süteménysütő verseny, melynek megrendezéséből hagyományt szeretnénk  
teremteni és az elmaradhatatlan szellemi táplálék, a TOTÓ, amit több mint 
száz ember töltött ki. Októberi terveink között szerepel egy sakkverseny meg-
rendezése több korcsoportban, melynek időpontjáról az Ócsai Hírmondóban 
tájékoztatjuk az érdeklődőket és végül, de nem utolsósorban, szeretném beje-
lenteni, hogy még ebben az évben megrendezésre kerül egy terítő-kiállítás, ahol 
az ócsai lányok és asszonyok saját készítésű munkájukat mutathatják be,  
természetesen előzsűrizés után. 

Beszéljünk egy kicsit az OPKE dédelgetett gyermekéről, az Ócsai Hírmondó-
ról. Előző számunkban hírt adtunk arról, hogy Tóth Péter Domonkos címzetes 
prépost úr, aki az újság főszerkesztője volt, nyugdíjba vonult. Készültünk erre, 
ezért örömmel mondhatom, hogy a tagság Fraczszak Rysard urat választotta 
meg főszerkesztővé, aki eddigi pályafutása során több ízben foglalkozott újsá-
gok szerkesztésével. (Vele az Ócsai Hírmondó egy későbbi számában ismerked-
hetünk meg.) Terveink szerint az újság külső megjelenésében nem változik, 
belső tartalmát azonban részben megváltoztatjuk. A profilunkhoz illően  
aktuális helyi és környékbeli kulturális eseményeket szeretnénk közölni a ked-
ves olvasóval, valamint az OPKE életével, működésével kapcsolatos cikkeket, 
képeket kívánunk megjelentetni. Meg kell említenünk, hogy az Ócsai Hírmon-
dó finanszírozása 90%-ban az Ócsa Város Önkormányzatától pályázat útján 
nyert 1 millió forintból történik. (Ezúton is köszönjük a lehetőséget.) Az örö-
münkbe egy kis üröm is vegyült, ugyanis a pályázat későn került kiírásra, így 
az első félévben csak egyszer, utólagos finanszírozással tudtunk megjelenni.

Végezetül szeretném bejelenteni, hogy az Ócsai Polgári és Kulturális Egyesü-
let minden hónap utolsó keddjén, este 18 órai kezdettel összejövetelt tart az 
Egressy Gábor Szabadidő Központban. Minden érdeklődőt szeretettel várunk. 
Várjuk az új tagokat, akik elhivatottan tenni szeretnének Ócsa város kultúrájá-
ért; a pártoló tagokat, akik idő hiányában tevőlegesen ugyan nem tudnak részt 
venni a szervezésben, de szívesen állnak kezdeményezéseink mellé. Mindkét 
formát egy belépési nyilatkozat kitöltésével lehet kezdeményezni. Elérhetősé-
günk a város honlapján (www.ocsa.hu) a civil szervezetek között megtalálható, 
vagy a fent megadott időpontban személyes találkozásra is van lehetőség.

Bízom abban, hogy a jövőben még nagyobb lendülettel tudjuk városunk ér-
dekeit képviselni, és még nagyobb létszámot tudunk mozgósítani program-
jainkhoz. 

Találkozzunk minden hónap utolsó keddjén, és októberben a sakkversenyen!
Pappné Hajdu Katalin elnök

Ócsai polgári kulturális egyesület

SzíneS – élet
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Bemutatkozó kiállításra szóló meghívót kaptam a na-
pokban a Dabas és Térsége Kézműves Egyesülettől a 
dabasi tájházba. Sok kézműves kiállítást láttam már, 
rendeztem, vagy voltam magam is kiállító. Ami miatt 
ez az esemény mégis szót érdemel, az az, hogy a kéz-
művesek sorában három ócsai alkotó nevét is fel-
fedeztem: Némethné Kozma Ilona kosárfonóét, 
Tömösközi Ágnes keramikusét és Varga Zoltán fa-
faragóét. A hajdani, hangulatos kúriaépületben ka-
pott helyet a tárlat, ott, ahol a nemrég alakult egye-
sület is működik. A kiállított alkotások magas 
technikai tudásról, művészi érzékről ta-
núskodtak, lévén az alkotók maguk is mes-
terei „szakmájuknak”.
Gratulálunk valamennyi kézműves 
mesternek, de különösen a „mieink-

nek”, akik ez alkalommal Ócsát 
is képviselték!

(NGy)

Kézműves kiállítás 

Focihírek
2008. 08. 24 17.00 Ócsa–Fc Dabas Se ii 0:1
Nem játszott jól a csapat, de csak egy szerencsés góllal
tudott fölénk kerekedni az ellenfél.
2008. 09. 07. 16.30 inárcs–Ócsa 2:4
Felnőtt csapatunk idegenben nyert a hétvégén.
Gólszerzőink: Ordasi (3), Berki (1)
2008. 09. 13. 16.30
Mozgalmas hétvégét tudhatunk magunk mögött. Három
korosztályos csapatunk is pályára lépett szombaton és vasárnap.
  hernád ii–Ócsa 2:3
Gólszerzőink: Ordasi Zsolt (2), Magyar Péter (1)
U16-os korosztály Felsőpakony–Ócsa 3:0
U19-es korosztály Ócsa–Monorierdő 0:2

Ócsa Város Önkormányzatának lapja
Megjelenik havonta 2800 példányban

Kiadja: Mátyus Nyomda Bt. 
Felelôs kiadó: Mátyus Gyula 

Fôszerkesztô: Kempf Károly Ignác
Szerkesztôk: Gyüge Szilvia, Németh György

Szerkesztôség címe: 2373 Dabas-Gyón, Tavasz utca 7.
Telefon: 06-70/317-9602

E-mail: ocsaikisbiro@vipmail.hu
 Együttmûködô partnerünk: Dormány Foto Studio 
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