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Kétszer ülésezett október hónapban Ócsa Város Ön    -
kor     mányzatának Képvisel!-testülete. Október 2-án a 
képvisel!k többek közt elfogadták a Városüzemeltetési 
Nonprofit Kft. beszámolóját az Egészségház m"köd-
tetésér!l, illetve fels!bb jogszabály-változások miatt 
módosításra került a Szervezeti és M"ködési Szabályzat. 
Az önkormányzat idén !sszel is meghirdeti a Lakossági 
Járdaépítési Programot, ennek keretében 40 ócsai ingat-
lantulajdonost támogat a városvezetés a járdák megépí-
tésében. A#pályázatok leadási határideje: 2013. decem-
ber#31. (B!vebb információért lsd. írásunkat a témában, 
ill. jelentkezési lapot a 4. oldalon – a szerk.) 

október 30-án tartotta következ! ülését 
a testület, amelyen elfogadásra került 

az óvoda, az iskola és a gimnázium részletes 
jelentése a 2013/14-es oktatási év indításáról, 
az intézmények személyi, tárgyi feltételeir!l 
és nyertes pályázatokon keresztül a közeljö-
v!ben megvalósuló korszer"sítésekr!l. 

A Képvisel!-testület 2013. december 4-én 
18 órakor tartja az idei közmeghallgatást, 
amelynek helyszíne az Egressy Gábor Sza    bad  -
id!központ színházterme lesz.

Számos gazdasági, pénzügyi témában 
szü      letett határozat:

•  Jóváhagyták a 2013. évi bankbizonyla-
tok, kötelezettségvállalások aláírásáról, 
kapcsolódó szerz!dések ellen!rzésér!l 
szóló bels! ellen!ri jelentéshez kapcso-
lódó intézkedési tervet.

•  Módosításra került a 2013. évi költségve-
tésr!l szóló rendelet, amelyre a központi intézkedések, az 
egyes átvett pénzeszközök, a kapott támogatások valamint 
a beruházásokra felhasznált tartalékok miatt volt szükség.

•  Megtárgyalták és elfogadták a képvisel!k a 2014. évre 
szóló költségvetési koncepciót. A tervezet szerint bizto-
sítani kell a kötelez! önkormányzati feladatok ellátá-
sának fedezetét, illetve rangsorolni kell a feladatokat 
annak érdekében, hogy megtakarításokat lehessen elér-
ni. A#jöv!ben is valamennyi költségvetési szerv vezet!je 
köteles a takarékos és ésszer" gazdálkodás követelmé-
nyeinek megfelelni. A 2014.#év során tervezett f!bb beru-
házások: energetikai pályázat (Bolyai János Gimnázium, 
Nefelejcs Napközi Otthonos Központ Óvoda, Egressy 
Gábor Szabadid!központ), közvilágítás energetikai pályá-
zat, Nefelejcs Központi Óvoda tet!felújítása, járdaépítési 
pályázat, utak karbantartása, stb.

November 1-t!l egy f! konyhai dolgozót alkalmaz a 
Manó   vár Bölcs!dében a Városüzemeltetési Kft., a képvi-
sel!k határozatukban elfogadták a Kft. létszámának meg   -
emelését.

A testületi ülésen történt
Módosította a testület A közösségi együttélés alapvet! sza  -

bályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeir!l szóló 
önkormányzati rendeletet a 3,5 tonnánál nehezebb járm"-
vek, a személygépkocsinak nem min!sül! járm"vek, a mez!-
gazdasági vontatmányok, a vontatók, a pótkocsik, továbbá az 
egyéb járm"szerelvények tárolásának tekintetében. A rende-
letben eddig nem volt meghatározva a tárolás fogalma, amely 
a járm"vek Ócsa belterületi besorolású részeinek közterülete-
in történ!, 2 órát meghaladó elhelyezését jelenti a kiegészítés 
szerint. (Nem min!sül tárolásnak amennyiben a járm" áru 
le- vagy felpakolása miatt várakozik.)

A képvisel!k rendeletet alkottak az Ócsa településnév hasz-
nálatáról. A rendelet megalkotásának célja, hogy az önkor-

mányzat tudta és beleegyezése nélkül a 
településnevet ne használhassák, vala-
mint annak szabályozása, hogy az, aki a 
város nevét alkalmazni kívánja egyesü-
lete nevében vagy bármilyen civil tevé-
kenysége során, mi    lyen módon kérheti 
a hozzájárulás megadását.

A Napsugár Tagóvoda három cso  -
portos b!vítése kapcsán növekedni fog 
a csoportok száma és az intézménybe 
felvehet! maximális gyermeklétszám, 
ezért a testületnek módosítania kellett 
az óvoda alapító okiratát. Döntés szüle-
tett arról is, hogy a felújított intézmény-
ben riasztórendszer kerül ki   építésre, 
az árajánlatok közül a legkedvez!bbet 
fogadták el.

A Rákóczi Szövetség az ócsai ön     kor  -
mányzat támogatását kérte a „Be    irat   -

kozási ösztöndíj program”-hoz. A képvisel!k öt f! részére, 
mindösszesen 50 000 Ft támogatási összeget szavaztak meg. 
A Református M"emlék Templom dísz- és kültéri biztonsá-
gi kivilágítására 174 ezer támogatást fogadott el a testület. �

A Nefelejcs Napközi Otthonos Központi Óvoda és Manóvár Bölcs!de 
Napsugár Tagóvodája pályázatot hirdet 

6 f! óvodapedagógus
munkakör betöltésére.

A munkavégzés helye:
Pest megye, 2364 Ócsa, Barros utca 14.

A munkakör betölthet!ségének id!pontja:
2014. január 2. 

A pályázat benyújtásának határideje: 
2013. december 4.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információ  
a www.ocsa.hu oldalon 

ÁLLÁSHIRDETÉS



Önkormányzati hírek 3

ÓCSAI KISBÍRÓ

FogAdóórA
Újra járdaépítési program indul Ócsán, felújították a vá   -
rosi hirdet!táblákat és terítékre kerül az e havi Fogadó  -
órában a hulladékszállítás kérdése ismét. A Kisbíró kér   -
déseire Bukodi Károly polgármester válaszol:

Járdaépítési programot hirdet az ócsai önkormányzat, 
immár harmadjára. Kik pályázhatnak és mikor épülhet-
nek meg az új járdák?
B.K: A tavalyi évben indítottuk útjára a járdaépítési progra-
mot, amelynek sikerét az is tükrözi, hogy a második szakasz-
ban, 2013 !szén már kétszeresére n!tt a jelentkez!k száma. 
Eddig összesen 2282 méter új járda épült, illetve újult meg 
Ócsán önkormányzati támogatással. A programba minden 
olyan helyi ingatlantulajdonos jelentkezhet, akinek háza 
el!tt nincs vagy nem megfelel! állapotú a burkolat. Az önkor-
mányzat az alapanyagokat biztosítja, a jelentkez!k pedig 
a munkák elvégzését vállalják magukra. December 31-ig 
lehet leadni a szükséges dokumentumokat a Polgármesteri 
Hivatalban, a nyertes pályázók pedig februárban kapják meg 
az értesítést. Az új járdák tehát 2014 tavaszán, nyár elején 
fognak megépülni. (A járdaépítési program további részletei 
és jelentkezési lap a 4. oldalon található – a szerk.)

Megújultak, megtisztultak az elmúlt napokban a város 
közterületein található hirdet!táblák. Miként lesznek 
karbantartva a jöv!ben ezek a hirdetési felületek?
B.K: A táblák rendbetételére egyrészt azért volt szükség, mert 
az id!járás kikezdte az anyagukat, másrészt rengeteg olyan 
reklám is rajtuk maradt, amik már réges-rég aktualitásukat 
vesztették, szakadozva lógtak, rontották a városképet. Ezért 
eltávolítottuk az összes plakátot, papírdarabot, illetve van 
olyan tábla, ami újrafestést is igényelt. A hirdet!táblákon két 
sáv található, ez korábban is így volt: egyik oldalra az önkor-
mányzat és a helyi intézmények, civil szervezetek tehetik ki 
programjaikat, kötelez! tájékoztatásaikat, a másik oldalon 
pedig bárki elhelyezheti magán jelleg" hirdetését. Több szem-
pontból odafigyelünk a jöv!ben a táblák állapotára, megkérnék 
ezúton mindenkit, hogy kizárólag arra az oldalra tegyen felhí-
vást, amelyik rá vonatkozik. Az is nagyon fontos, hogy ne csak 
a felragasztásra, hanem a plakátok, papírdarabok eltávolítására 
is ügyeljen mindenki. A lakossági reklámokat a jöv!ben kb. 30 
nap után le fogjuk szedni, amennyiben a hirdet! ezt nem tette 
meg. Így tudjuk csak elkerülni, hogy a korábbi, nem túl esztéti-
kus utcakép kialakuljon ismét. A helyi egyesületekre, szerveze-
tekre  ugyanígy vonatkozik, hogy a plakátokat a rendezvénye-
ket követ!en ildomos eltávolítani. A közrem"köd! segítséget és 
az odafigyelést mindenkinek nagyon köszönöm!

El!z! lapszámunkban már szóba került a hulladékgazdál-
kodás kérdése. Lehet-e tudni, hogy ki fogja ellátni a szol-
gáltatást 2014-t!l?
B.K: A Vertikál Kft.-vel fél évre írtunk alá szerz!dést, amely 
de    cember végén lejár. Az új hulladékgazdálkodási törvény 

értelmé ben kizárólag olyan 
cégek végezhetik el ezt a 
közszolgáltatást Ma      gyar    -
or   szágon, amelyek ren    del      - 
keznek hulladékgaz   dál    ko- 
dási engedéllyel, hul     la    dék     - 
gazdálkodási köz        szol       gálta- 
tási engedéllyel, vala    mint 
az Országos Hul    ladék    gaz  -
dálkodási Ügy            nökség által 
kiállított min!sít! okirat-
tal, majd ezek birtokában 
szerz!dést kötöttek a tele-
pülési önkormányzattal. A törvényi változások mi    att a régi szol-
gáltató, az A.S.A. Kft. június végével felmondta a szerz!dését. 
Ekkor a beérkezett ajánlatok közül a legkedvez!bbet a Vertikál 
Kft. tette, 2013 második félévében tehát !k szállítják a szemetet 
Ócsán. Jelenleg folyamatban van a közbeszerzési kiírás elkészí-
tése, melynek eredményeként reményeink szerint sikerül olyan 
szolgáltatót megbíznunk, aki a következ! 10 évben ellátja majd a 
hulladákgazdálkodási feladatokat. 

Korábban is említettük és most sem tudunk elmenni a 
kérdés mellett: mikorra várható, hogy a kukák ürítése 
minden utcában a megadott napokon történik majd?
B.K: Munkatársaim folyamatos kapcsolatban állnak a Ver  -
tikál Kft.-vel, hiszen annak ellenére, hogy ügyfélszolgálati 
irodájuk m"ködik nálunk hétf!nként, nagyon sok telefon, 
kérdés, panasz a Polgármesteri Hivatalba fut be hétközben. 
Minden esetben továbbítjuk az észrevételeket, így volt ez a 
lomtalanítás heteiben is, amikor többen kifogásolták, hogy 
nem kaptak értesítést. Ezért kértük az illetékeseket, hogy a 
lakosság tájékoztatására sokkal nagyobb hangsúlyt fektesse-
nek, illetve fokozottan figyeljenek a szállítási napok betartá-
sára is. November 11-13-a között „lombtalanítást”, azaz zöld-
hulladék-szállítást végeznek, azt az ígéretet kaptuk, hogy 
ezúttal minden ügyfelüket írásban tájékoztatják az utcák 
pontos naponkénti beosztásáról.

Végezetül ejtsünk pár szót egy önkormányzati esemény-
r!l, a december elején sorra kerül! közmeghallgatásról.
B.K: December 4-én szerdán, 18 órákor lesz az idei közmeg-
hallgatás. Ezen az eseményen összefoglaljuk az önkormány-
zat ez évi munkáját és szóba kerülnek olyan helyi témák, 
melyek közérdekl!désre tarthatnak számot. Minden ócsai 
lakost tisztelettel meghívok ezúton is!

Polgármester úr, köszönöm az interjút!

Kedves Olvasóink, várjuk leveleiket a Kisbíró szerkeszt!-
ségébe (elérhet!ségeink a 15. oldalon találhatók)! Kérjük, 
leveleikre minden esetben írják rá nevüket, címüket, 
nagyon köszönjük! �
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JÁrdAéPÍtési PÁlYÁZAt  iii.
Ócsa Város Önkormányzatának Képvisel!-testülete ismé-
telten pályázatot ír ki a lakossági járdaépítés támogatásá-
ra. A támogatható pályázatok száma 40 darab.

a lakossági járdaépítési pályázatra azok az ingatlantulaj-
donosok jelentkezhetnek, akik az önkormányzat által 

biztosított anyagból (sóder, cement) vállalják a munkák kivi-
telezését és beadványukban megjelölik a kivitelezésért fele-
l!s személyt, aki a munkálatokat irányítja, írásban vállalja a 
munka min!ségi végrehajtását, valamint annak befejezését 
jelzi az önkormányzat felé. Az önkormányzat maximálisan 
1,4 méter szélesség" járda építését támogatja – a pályázó 
saját költségére építhet ennél szélesebbet is.

A pályázaton indulhat minden olyan ingatlantulajdonos, 
aki el!tt jelenleg nincs szilárd burkolatú járda, vagy a meglé-
v! járda járhatatlan, balesetveszélyes. El!nyt élveznek azok 
az ingatlantulajdonosok, akik el!tt helyi viszonylatban nagy 
gyalogosforgalom bonyolódik (intézmények, üzletek, közle-
kedési gy"jt! forgalmú helyszínek környezete). További 
el!nyt jelent, ha több szomszédos ingatlan tulajdonosa egy    -
szerre pályázik és ezáltal nagyobb egybefügg! járdaszakasz 
valósul meg.

Akárcsak az el!z! pályázatnál, csak olyan helyen támogat-
juk a járdaépítést, ahol vagy megszüntetik az ereszcsatorna 
közterületre történ! kivezetését (amennyiben ez így van), 
vagy pedig azt a járdaépítés során a járdaszint alatt bevezetik 
az árokba (ha nincs árok, akkor annak létesítésér!l a pályá-
zónak saját magának kell gondoskodnia). Amennyiben az 
építés során tört beton keletkezik - tehát a régi rossz m"sza-
ki állapotú járdát felbontják - a törmeléket az önkormányzat 
díjmentesen elszállíttatja. Ennek feltétele, hogy a konténer-
be csak tiszta betontörmelék kerülhet. Ellenkez! esetben a 
pályázónak magának kell fizetnie az elszállítás és elhelyezés 

költségét – ez esetben az elszállításig közterület-használati 
díj is felszámításra kerül.

Azon ingatlantulajdonosok esetében, akik a beton járdá-
tól eltér! (pl. viacolor) burkolatú járdát kívánnak építeni, 
az önkormányzat a megvalósítást a betonjárda anyagszük-
ségletének megfelel! összeggel támogatja. Fontos, hogy a 
térk!b!l építend! járda anyagbeszerzése csak a támogatás 
megítélése és a megállapodás aláírása után történhet meg 
– ezzel kapcsolatban a részletekr!l érdekl!djön személye-
sen vagy telefonon a M"szaki, Beruházási és Vállalkozási 
Irodában.

A pályázatok benyújtásának határideje: 

2013. december 31.

A benyújtott pályázatok elbírálása a 2014. januári Képvisel!-
testületi ülésen kerül sor. A kitöltend! és aláírandó megál-
lapodásokat a nyertes pályázók február elején kapják meg.  
A megállapodások mindkét példányát vissza kell juttatni 
az önkormányzathoz. Ekkor kerül sor a kivitelezés pontos 
id!pontjának egyeztetésére is. A megállapodás egyik – ön   -
kormányzat által is aláírt és ellenjegyzett – példányát a 
pályázó kés!bb visszakapja.

Az építést legkorábban március elején lehet megkezdeni. 
A jelen felhívásban épül! járdáknak legkés!bb július végéig 
kell megépülniük.

Azon pályázók számára, akik igénye indokolt és a rendel-
kezésre álló pénzügyi keretb!l nem elégíthet! ki, az önkor-
mányzat 2014 !szén várhatóan újabb pályázatot hirdet. �

Ócsa Város Önkormányzata

5�1>�?&9.�.,�3>1Ē�1&5 

LakoSSÁgI jÁRDaÉpíTÉS TÁmogaTÁSÁRa

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

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

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

Az ingatlan címe, amely el!tt a járda épül:  ...............................................

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

Az építend! járda hossza és szélessége: ....................................................

Felel!s kivitelez! neve:  .............................................................................

Az építés során keletkez! tört beton mennyisége (m3):  ............................

A pályázati lapot kérjük visszajuttatni postán vagy személyesen az Ócsai Polgármesteri Hivatal Titkárságára vagy a M"szaki, Beruházási és Vállalkozási 

Irodába.

Ócsa, 2013.  ..............................................................

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

�
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A csiperkeágazatban a Bio-Fungi Kft. képviseli 
Magyarországon az elérhet! legmodernebb technológiát.

a gombatermeszt! kapacitás 25 ezer tonnáról 50 ezer ton  -
nára emelése, a gombaágazatban évi 20 milliárd forint 

plusz bevétel elérése is cél az Európai Unió 2014 és 2020 
közötti új pénzügyi id!szakában – mondta a Vidékfejlesztési 
Minisztérium agrárgazdaságért felel!s államtitkára Ócsán. 
Czerván György nyitotta meg október közepén a Bio-Fungi Kft. 
új gombaüzemét és logisztikai központját, kapcsolódva a cég 
által szervezett A gombatermesztés fenntarthatósága Közép-
Kelet Európában cím" kétnapos nemzetközi konferenciájához.

 Czerván György a gombaágazatban elérend! célok között 
említette 60 gombatermeszt! farm létesítését, 100 gomba-
komposzt-el!állító és h!kezel! egység felépítését, 15 ezer 
tonnányi gombakonzerv készítésére képes feldolgozói kapa-
citás létesítését. Az ágazat tervezett bevétel-növekedéséb!l 
50 százalékot exportból remélnek az ágazatban, amely a 
célok elérése esetén 5 ezer új munkahely megteremtését 
is biztosítaná. Az államtitkár hozzátette: fejleszteni kíván-
ják a gombatermeszt! szakemberképzést, a jelenleg három 
helyen folyó fels!fokú képzés mellett szeretnék elindítani 

Tisztelt Ócsai Lakosok!

Ócsa Város Képvisel!-testülete közmeghallgatás tart 

2013. december 4-én (szerdán) 18 órakor

az Egressy Gábor Szabadid! Központ színháztermében,  
az alábbi napirendi pontokkal:

1.  A 2013. évi munka értékelése, tervek a 2014-es évben
2.  Egyebek

A közmeghallgatásra ezúton minden érdekl!d!t  
tisztelettel meghívunk!

Ócsa Város Önkormányzata

közmEgHaLLgaTÁS – mEgHíVÓ

Több éve biztosít Ócsa Város Önkormányzata ösztöndíjat azon diákoknak, 
akik a fels!oktatásban tanulnak, illetve érettségi el!tt állnak, szeretnének 
továbbtanulni és szociális helyzetük miatt támogatásra szorulnak. 

Pályázati típusok:
„A” típusú pályázat: azon diákoknak, akik már fels!fokú tanintézet hall-
gatói. Ez az ösztöndíj 10 hónapra szól, naptári évre és minden évben újra 
benyújtott pályázattal lehet elnyerni.
„ B” típusú pályázat: azon diákoknak, akik a 2013/14-es tanévben fejezik be 
középiskolai tanulmányukat és fels!oktatási intézményben szeretnének 
továbbtanulni. Ez az ösztöndíj sikeres felvételi vizsga esetén háromszor 
10 hónapra szól.

Ócsa Város Önkormányzata a 192/2013./IX.11./számú Képvisel!-testületi 
határozata alapján a BURSA HUNGARICA ösztöndíjpályázathoz ebben az 
évben 800 000 Ft támogatási összeggel csatlakozik.

A pályázat benyújtásának módja és határideje:
A pályázat beadásához a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és 
Együttm"ködési Rendszerében (EPER-Bursa rendszer) egyszeri pályázói 
regisztráció szükséges, melynek elérése:
https://www.eper.hu/eperbursa/paly/palybelep.aspx

A pályázat rögzítésének és az önkormányzathoz történ!  
benyújtásának határideje: 2013. november 15.

A pályázatot papíralapon (nyomtatott formában) az Ócsai Polgármesteri 
Hivatalban kell benyújtani.

A pályázat további feltételeir!l és a jogosultság megállapításáról informá-
ció kérhet! a Polgármesteri Hivatal Hatósági és Ügyfélszolgálati Irodáján 
Pintérné Sz!ke Erzsébett!l ügyfélfogadási id!ben személyesen, telefonon a 
06 29 578 511-es számon, illetve emailen a szociroda@ocsanet.hu címen.

':78&�-:3,&7.(&�+*18Ē409&9�8.�
önkoRmÁnyzaTI öSzTönDíjpÁLyÁzaT

Felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyelmét,  
hogy a hulladékszállításért felel!s közszolgáltató, a Vertikál Kft. 

november 11-13-a  
között zöldhulladék-szállítást végez.

Az utcák napok szerinti beosztásáról,  
ill. az egyéb részletekr!l a szolgáltató írott formában  

tájékoztatja ügyfeleit, a felhívás a www.ocsa.hu oldalon  
is megtalálható.

zöLDHuLLaDÉk-SzÁLLíTÁS

Új gombaüzem és logisztikai központ létesült ócsán
a szakmunkás-, illetve a középfokú képzést is; az agrárku-
tatói hálózat újjászervezése révén pedig az elmúlt években 
megsz"nt magyarországi gombakutatás területének pozíci-
onálását is tervezik. 

A Bio-Fungi Kft. által szervezett tanácskozásra mint-
egy 250 résztvev! jött el és több mint tíz országból, így 
Horvátországból, Romániából és Boszniából érkeztek ügyfe-
lek, de jelen voltak az iparág képvisel!i is mások mellett 
Hollandiából, Lengyelországból és Németországból.

 Czerván György a cég új fejlesztésével kapcsolatban kiemel-
te: a termel!üzem létrehozása 900 millió forintba került, 
amelyhez 300 millió forint támogatást kaptak, a komposztá-
ló üzemmel együtt pedig 2,2 milliárd forintos b!vítésr!l van 
szó. Mutsy Árpád, a cég ügyvezet! igazgatója hangsúlyozta: 
a csiperkeágazatban a cég képviseli Magyarországon az elér-
het! legmodernebb technológiát és feladatuknak tartják, 
hogy meggy!zzék a magyar gombatermeszt!ket a gépesítés 
és a folyamatos fejlesztés szükségességér!l. A mintegy 23 éve 
m"köd!, magyar tulajdonban lév! cég tavaly 4,8 milliárd 
forint árbevételt ért el, idén a várakozások szerint ez az összeg 
közel 6 milliárd forint lesz. �

 Forrás: mtI
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Rendezvények

október 6-án az aradi vértanúkra emlékeztek  
a Halászy Károly Általános iskolában

0HJHPOªNH]Ē�½QQHSVªJ�RNW´EHU����¢Q

„1849. október 6-án, szombaton az !szi felh!k közül még 
ki sem bújt a reggeli fénysugár, amikor megnyílt az aradi 
vár északkeleti kapuja. Négy tábornokot kísértek a közeli 
sánchoz - Kiss Ern!t, Lázár Vilmost, Dessew"y Arisztidot és 
Schweidel Józsefet. Amint felsorakoztak, Kiss Ern! szabad 
szemmel maga vezényelt t#zparancsot. A hajnali puskaro-
pogás után két órával újra kinyílt a várkapu, és kilenc tábor-
nok lépett ki rajta, hogy utolsó útját tegye a felállított kilenc 
bitófa felé.

Néhány perc múlva Lahner György, Leiningen Károly, 
Knezich Károly, Pöltenberg Ern!, Aulich Lajos, Nagy Sándor, 
Török Ignác, Vécsey Károly és Damjanich János tábornok 
eltorzult arcát s a bitófákon függ! hulláját világította be 
a felh!k mögül kibontakozott nap. Bevilágította azért, 
hogy keresztfákká avassa fényével a szégyenoszlopokat. 
Bevilágította azért, hogy Golgotává avassa azt a helyet, 
amelyen a zsarnoki önkény bakója oly kit#n!en m#ködött.

Ó csa Város Önkormányzata és az Egressy Gábor Sza    bad  -
id!    központ szervezésében megemlékez! ünnepség 

ke   retében tisztelgett városunk az 1956-os forradalom 
57.#évfordulóján. A Himnusz és Bukodi Károly polgármester 
ünnepi beszédét követ!en az Ócsai Bolyai János Gimnázium 
tanulói „Október lángjai” cím" m"sorukkal állítottak emlé-
ket a forradalom áldozatainak, felkészít! tanáruk Gál Zsófia 
volt. Az ünnepség az Önkormányzat, helyi intézmények és 
civil szervezetek koszorúzásával zárult a Szabadság téren. 
Közrem"ködött az Ócsai Fúvószenekar Serfel Viktor veze-
tésével. �

A kivégzés után reggel nyolc órakor, mint a Kálváriára, 
úgy zarándokolt a nép, és zokogva imádkozott a tizenhárom 
vértanú teteme mellett.”

Ez történt azon – az azóta nemzeti gyásznappá magasztosult 
– napon.

Iskolánkban err!l a tragikus, de egyben felemel! napról 
stúdióm"sorral szoktunk megemlékezni; hangulathoz ill! 
zenével, versekkel, a fentebb idézett esemény elmondásával.

Idén szakítottunk ezzel a hagyománnyal, és a magyar nép   -
zenekincsb!l válogattunk ’48-as dalokat, melyekhez a forra-
dalom és szabadságharc október 6-ig vezet! útjának állomá-
sait idéztük fel egy-egy mondatban.

Tanulóink énekeltek, zenéltek és mondták a szövegeket. Ez   -
úton is szeretnénk köszönetet mondani valamennyiüknek, 
valamint Utry Dániel tanár úrnak! �
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„Olyan feledhetetlen összetartozás- és együvé tartozás-érzése volt az ember-
nek, hogy ez a mindig széthúzó magyarság végre egységes tudott lenni. 
Minden ember a testvérének érezte a másikat. Amikor sorbaálltunk akár 
kenyérért akár vízért, vagy valami élelmiszerért, egymást el!re enged! el!zé-
kenységgel fordultak egymáshoz az emberek. Valami csodálatos, katartikus 
érzés volt az emberekben. Mintha valami ezeréves átoktól vagy b"nt!l 
szabadultunk volna meg. Dávid legy!zte Góliátot. Igazi, bels! felszabadult-
ság érzése volt az a határtalan türelem és szeretet, amely az embereknek 
egymáshoz való kapcsolatában is kifejezésre jutott.

Sajnálom az utánam jöv! generációt, hogy ezt a érzést nem élték át. Mert 
ilyen nagyon ritkán adódik egy nemzet életében. Világtörténelmi jelent!ség" 
esemény volt ez. Bele kell borzongani.” 

Jakab Zoltán, budapesti mérnök,  
a forradalom túlél!jének visszaemlékezése.

EmLÉkEk az 1956-oS foRRaDaLomRÓL
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Helyi hírek, rendezvények

Ez az a rendezvény, amir!l nem szabad lemaradni!

REGISZTRÁLJON MIHAMARABB!

Az idei szeptemberben is három napon át papírt gy"jtöt-
tek diákjaink és az intézmény dolgozói. Rekordot döntöttük, 
15 tonna papírhulladék gy"lt össze. Gratulálunk a gy!ztes 
osztályoknak (13.c, 12.b, 11.a).

Október elejét!l nyílt napok keretében (délel!tti óraláto-
gatások, beiskolázási szül!i értekezletek, stb.) várjuk az érdek-
l!d! 6. és 8. osztályos diákokat és szüleiket iskolalátogatásra. 

Szeretettel meghívjuk Önt Falu Tamás költ! születésének 132. évforduló-
ján tartandó megemlékezésünkre.

Id!pont: 2013. november 11.

A Falu Tamás Emléknap keretében megrendezésre kerül a Falu Tamás 
Szavalóverseny.
Helyszín: Egressy Gábor Szabadid!központ
Id!pont: 13:00

Emlékünnepség, koszorúzás Falu Tamás sírjánál az ócsai temet!ben.
Id!pont: 15:30
Beszédet mond: Virág Miklós költ!
Közrem"ködnek az Ócsai Halászy Károly Általános iskola diákjai  
Füle Andrea vezetésével.

Szeretettel várunk mindenkit!

,*7,*1>3��045(8��*8?9*7�0�3>;9�7;*?*9Ē

mEgHíVÓ – faLu TamÁS EmLÉknap

Bolya(i)hírek – iskolai rendezvények, programok
Legközelebbi nyílt napunk 2013. november 12. (kedd), 

regisztrálni a honlapon (www.bogim.hu) lehet.
A nyelvi el!készít! osztály iránt érdekl!d!k számára is 

szervezünk egy bemutató órákkal egybekötött délutáni 
iskolalátogatást 2013. november 8-án (pénteken), 14:30 -tól. 
Regisztrálni szintén a honlapon lehet.

A hatosztályos gimnáziumba jelentkezni kívánó diákok 
szülei számára 2013. november 12-én, 17:00-tól rendkívüli 
szül!i értekezletet tart az iskola igazgatója, Talapka Józsefné. 
Minden érdekl!d! szül!t szeretettel várunk!

Ebben a tanévben is megemlékeztünk az aradi vértanúk-
ról, illetve ’56 h!seir!l. 

Fergeteges gólyaavatás keretében (2013. október 18.) isko-
lánk teljes jogú tagjai lettek a bejöv! osztályok diákjai. 

Amire még ebben az évben készülünk…
November 8-án, pénteken egész éjszaka sportolunk; az 

iskolai diákjaiból szervez!d! csapatok hajnalig kosaraznak.
November 15-én az OBO Arénában, Dabason végz!s diákja-

ink szalagavató ünnepségére kerül sor.
November 23-tól iskolánkban felvételi el!készít!t 

tartunk a hatodikos és nyolcadikos diákok számára 
matematikából és magyarból. A részletekr!l iskolánk 

honlapján (www.bogim.hu) tájékozódhatnak.
December 13-án, pénteken a tolerancia nap a közösségi 

szolgálat köré szervez!dik. Diákjaink személyesen találkoz-
hatnak azoknak a civil szervezeteknek a képvisel!ivel, akik a 
segítséget „kiközvetítik” az arra rászorulóknak.

Ugyancsak december 13-án kerül sor az október óta levelez! 
verseny formájában zajló Bolyai Matematika Emlékverseny 
dönt!jére.

December 21-én (a szünet el!tti utolsó tanítási napon) 
délel!tti színházi el!adás keretében készítjük fel lelkünket 
a karácsonyra.

6]HUHWHWWHO�YiUMXN�D�OHHQGĞ�HOVĞ�RV]WiO\RV�J\HUPHNHNHW�
pV�V]�OHLNHW�HOĞDGiVDLQNUD��Np]PĬYHV�pV�LVNRODHOĞNpV]tWĞ�

IRJODONR]iVDLQNUD��PHO\HN�LGĞSRQWMDL�D�N|YHWNH]ĞN�

2013. november 14. 17 óra
$]�LVNROiQNEDQ�IRO\y�SHGD-
JyJLDL�PXQND�EHPXWDWiVD��
,VPHUNHGpV�LVNROiQN�pS�OH-
WpYHO�pV�WDQHV]N|]HLYHO�

2013. december 12. 17 óra
.DUiFVRQ\L�NpV]�OĞGpV

2014. január 16. 17 óra
$PLW�D]�pUHWWVpJLUĞO�WXGQL�NHOO

2014. február 13. 17 óra
2WWKRQL�IHODGDWRN�D]�LVNROD���
NH]GpV�HOĞWW��$�EHLUDWNR]iV�
rendje

2014. március 20. 17 óra
Å-y�J\HUHN��URVV]�J\HUHNµ
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Rendezvények

támoGatÓInk Voltak:

ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

KISS ANITA  
szül! (jóga)

VIRÁG ZSUZSANNA  
szül! (gyermektorna)

SCHERER SZÜL#K  
ment!k

PINTÉR ILDIKÓ SZÜL#  
25 kg gomba felajánlója

KOVÁCS LÁSZLÓ  
Játékok háza

TÖMÖSKÖZI ÁGNES 
keramikus

Sok-sok további szül!,  
akik a teákat, süteményeket,  

kávékat és ezek ízesít!it 
felajánlották.
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egésZségnAP  
AZ óVodÁBAn
Intézményünkben az egészséges életmódra nevelés a 
mindennapi pedagógiai munkánkban meghatározó 
szerepet tölt be. A családi egészségnapi programunkkal 
tudatosan erre kívánjuk a szül!k, gyermekek figyelmét 
ráirányítani. Mondhatjuk már hagyománynak is az 
október 05-én megtartott óvodai egészségnapot, hiszen 
ebben a nevelési évben immár 3. alkalommal szerveztünk 
mozgásra épített szombat délel!ttöt.

I zgatottan vártuk az alkalmat a program több újdonsá-
ga miatt. Csatlakozott hozzánk új tagintézményünk a 

Manóvár Bölcs!de, az Ovi-foci program is beindult és a 
Teaház is „kinyitott”. Kissé h"vösebben indult a várva-várt 
nap reggele az el!z! napokhoz képest, így a bemelegít! 
néhány perces torna bölcs!désnek, óvodásnak, feln!ttnek 
egyaránt jól esett. Ezután következett az „ovi futam”, amely 
az óvodát megkerül! futás, mozgás lehet!ségén kívül a 
versengést, versenyzést is megindította. A futam végén az 
óvodás gyermekek apró ajándékként lufit kaptak,  az els! 3 
befutó pedig 1-1 társasjátékot is átvehetett a „Játékok háza” 
felajánlásaként.

A továbbiakban felkínált lehet!ségek teret adtak a gyer-
mekek széleskör" érdekl!désének. Az óvónénik, gondozó-
nénik különböz! ügyességi és mozgásos játékokat kínáltak. 
Tornatermünkben együtt jógázhatott bölcs!dés, óvodás, 
de kipróbálhatták ezt a feszültségoldó, önbizalom növe-
l! mozgást anyukák, apukák is a gyermekükkel együtt. 
Párhuzamosan a fedett helyen szervezett mozgásokkal a 
szabadban is kínáltunk programokat. A gyerekek megismer-
kedhettek a Magyar Vöröskereszt ment! és gyermekment! 
kocsijaival, melynek minden évben nagy sikere van. 

A délel!tt folyamán a szabad játék lehet!ség az udvari 
játékok által is biztosítva volt, pl. hintázás, mászás, csúszás, 
egyensúlyozás, trambulinozás. Bölcs!dés gyermekeink a 
kisgyermeknevel!k és szül!k felügyelete mellett a kimon-
dottan életkori sajátosságaiknak megfelel! eszközökön 
csúsz    dázhattak, mászókázhattak és kézügyességükr!l, krea-
tivitásukról is tanúbizonyságot adhattak 1-1 alma, körte, süni 
díszítésével, kiegészítésével. 

Újdonságként szolgált az Ovi- foci pálya. A mozgásfejlesz-
tés eszközeként a legnagyobb érdekl!dés övezte. A délel!tt 
folyamán egymást váltva vehették birtokba a gyerekek az új 
sporteszközöket. Els! alkalommal „nyitott ki” a Teaház. Az 
egészségnap meghitt perceit tölthettük el a teaház asztalkái 
körül a Mókus csoportban, ahol gyermek és szül! hangulatos 
környezetben fogyaszthatta el a kedvenc teáját, cappuccino-
ját 1-1 finom süteménnyel. Az Ócsai Óvodásokért Alapítvány 
támogatására Napsugár és Nefelejcs bögréket vásárolhattak 
vendégeink. 

Az egészséges életmód tudatos alakításával egyik célunk, 
hogy a gyermekek naponta többször fogyasszanak zöldsé-
get, gyümölcsöt. Ezen a napon is a dadus nénik folyamato-

san kínálták a jelenlév!ket gyümölcssalátával és nyers zöld-
ségfélékb!l összeállított tálakkal. Nagy érdekl!dés övezte a 
„zöldségszobrászatot”, ahol a gyermekek nemcsak megnéz-
hették a különböz! zöldségfélékb!l készített érdekességeket, 
hanem maguk is készíthettek katicákat, süniket, hajókat, 
várakat fogvájó, szegf"szeg, szemes bors és sok-sok zöldség 
felhasználásával. 

Tapasztalataink azt mutatják, hogy évr!l-évre nagyobb az 
érdekl!dés az egészségnap iránt, idén közel 300 f! töltötte 
együtt kellemesen a szombat délel!ttöt a Nefelejcs óvodá-
ban. Köszönjük, hogy ilyen sokan megtiszteltek bennünket 
jelenlétükkel. Köszönjük az intézmény dolgozóinak, konyhai 
dolgozóknak, hogy ismét egy felejthetetlen program része-
sei lehettünk ezen a napon.

Terveink között szerepel a folytatás a következ! nevelési 
évben is. �

8?�11Ē8.3��5&3>.0�.)&� ,:':?3&.�1�8?1�3�
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Gazdanap  az  
ÓcsaI tájHázban

Kávéházi esték

Immár hagyományosnak mondható az ócsai Gazdanap, 
amelyet Kaláka Szombat elnevezéssel szervez az Ócsai 

Tájház helyi társszervezetekkel közrem"ködve. Idén október 
19-én mutatkoztak be az ócsai gazdálkodók terményeikkel, 
portékáikkal. Finom kóstolók, vásár, gyerekeknek kézm"-
ves foglalkozások, töklámpás faragás, koszorú fonás, állat-
simogató, körhinta várta az érdekl!d!ket. Ebben az évben 
is meghirdették a lekvárok és savanyúságok versenyét – a 
zs"rinek nehéz dolga volt a rangsor felállításánál, hiszen 
nagyon sokan jelentkeztek és adtak ízelít!t a télire bef!z!tt, 
elkészített finomságokból. A szervez!k nevében köszönet 
illeti a program létrehozásában segédkez!ket és valamennyi 
résztvev!t, akik jelenlétükkel megtisztelték az eseményt! �

a z Ócsai Polgári Kulturális Egyesület által szervezett 
Kávéházi Esték vendége október 22-én Nádas Tamás 

m"repül! világbajnok volt. Különösen nagy érdekl!dés 
övezte az ócsai származású világbajnok pályafutását, életét, 
városunkban töltött gyermekkorát. A beszélgetést egy 
kisfilm el!zte meg, ahol ízelít!t kaphattunk a m"repülés 
rejtelmeir!l. El!ször záporoztak a kérdések, majd a mode-
rátor tette fel az érdekl!d!kt!l összegy"jtött kérdéseit. 
A#beszélgetés során finom süteményeket ettünk és meleg 
teát, kávét ittunk. A rendezvény végeztével még sokan és 
hosszan beszélgettek Nádas Tamással, aki valószín"leg nem 
bánta meg, hogy elfogadta az OPKE meghívását! �

5&553��-&/)��0&9&1.3��450*�*13�0

Az Ócsai Tájház Márton-napi újbor ünnepre vár mindenkit 

november 10-én, vasárnap! 

Gyerekeknek játszóház, kézm"ves foglalkozások, gyertyamártás, 
lámpáskészítés, állatsimogató, feln!tteknek borkóstolás. 

10 és 13 órakor pince túra indul az Öreg-hegyre. 
Részvételi díj: feln!tt 1200 Ft, kedvezményes 800 Ft, helyieknek: 500 Ft. 

További információ: Verb!czi Gyuláné Erika, tel.: 30/494-3368.

mÁRTon-napI újboR ünnEp

9rendezvények
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Kultúra

egressY gAlériA
a z Egressy Gábor Szabadid!központ aulájában találha-

tó Egressy Galéria megvalósításának gondolata 2012. 
augusztusában született meg. Az addig kihasználatlan, 
hatalmas falfelület remek helyszínként szolgálja azt a célt, 
hogy minél több m"vész munkája juthasson el az ócsai 
közönséghez. A galéria tavaly augusztus 20-án Novák László 
kiállításával nyitotta meg kapuit, a most látható Julián 
Montoni-kiállítás már a 10. a sorban (A chilei fotográfusról 
és munkáiról lsd. interjúnkat. – a szerk.). A#tárlatok szervezé-
sekor a szabadid!központ együttm"ködik az Ócsai Fotóklub 
vezet!jével, Mészáros Gáborral. A galéria f!védnöke Bukodi 
Károly, Ócsa város polgármestere.

A fotókiállításokon kívül a galéria természetesen helyt 
ad más képz!m"vészeti alkotásoknak. A nyaranta a 
Nemzetközi Képz!m"vészeti Táborban alkotó m"vészek 
tárlata – ahol els!sorban festmények kerülnek bemuta-
tásra – minden év januárjában nyílik. Egyéb képz!m"vé-
szeti alkotások is megcsodálhatóak voltak ebben az évben, 
hiszen augusztusban és szeptemberben Berta István faze-
kas népi iparm"vész kerámiáit tekinthették meg az ócsa-
iak. A jöv!re vonatkozó tervekr!l kérdésünkre Jarábik 
Klára igazgató asszony elmondta: november 22-én nyílik 
meg Simán Benedek különleges, festményszer" fotóinak 
kiállítása, illetve 3 fotóm"vész közös, egyedülálló „Nagy 
vadak” cím" sorozata február 22-én, a Vadászbál rendez-
vényhez kapcsolódva kerül bemutatásra. Jöv!re a 38. Ócsai 
Kulturális Napokon két valódi különlegesség várható: 
Barbalics Nándor nagy méret", egyedi módon kivitele-
zett fotói, illetve Mészáros Gábornak az Ócsai Református 
M"emléktemplomról készített képsorozata, amelynek a 
Református templom ad majd helyet.

Az Egressy Galéria kapui mindig nyitva állnak, szeretet-
tel várnak mindenkit a megnyitókra és a hétköznapokon 
egyaránt. Az Egressy Galéria 2013 facebook csoportjához 
bárki csatlakozhat, aki a jöv!ben követni szeretné a galéria 
eseményeit.
�

Magyarország egy chilei szemével
Julian Simón Montoni Martíneznek már 
a neve is egzotikusan cseng, s azok akik 
fotóin, el!adásain keresztül megismer-
ték !t bizton állíthatják: ! is, alkotásai 
is valóban különleges színfoltot jelente-
nek itt Európa, Magyarország közepén, 
Ócsán. A#chilei Julián nemcsak fotókiál-

lításával örvendeztette meg az ócsaiakat, közvetlen hangvé-
tel" el!adásait az Ócsai Bolyai János Gimnázium diákjai is 
nagy érdekl!déssel hallgatták. 

„Keret nélkül” cím" kiállítása sikert aratott az Egressy 
Galériában. Milyen stílusban készültek ezek a képek?
Vannak közöttük dél-amerikai fotók dokumentarista meg  -
közelítéssel, ezzel a m"fajjal azonban már felhagytam. 10 
éve jöttem el Chile-b!l, azóta bejártam a világ számos pont-
ját, most ún. „utcai fotókat” készítek. A legfontosabb, hogy 

munkám során igyekszem láthatatlan maradni. Úgy fotó-
zom az alanyaimat, hogy a felvételek készítésének pillana-
tában !k err!l ne tudjanak. A cél az, hogy a fotó hangulata, a 
rajta szerepl!k gesztusai, mimikái tükrözzék, közvetítsék az 
én gondolataimat, hangulatomat, érzéseimet.

A gimnazisták etika és rajz óráról érkeztek a kiállításra és 
az azt követ! el!adásokra. Milyen kérdéseket váltottak ki 
a munkái az ócsai tizenévesekb!l?
Természetesen nagyon sokukat érdekelte, mit keresek én 
itt, hogyan kerültem Magyarországra? A válasz, mint oly 
sok fontos dologra az életben: a szerelem. Öt éve fogalma-
zódott meg bennem el!ször, hogy szeretnék normális életet 
élni, nem folyton a világban bolyongani. Szeretnék családot, 
gyerekeket, ahogy a “nagykönyvben” meg van írva. Másfél 
évvel ezel!tt találkoztam egy csodálatos magyar lánnyal 
Spanyolországban, !t és a szívemet követtem, amikor 
Budapestre költöztem. A gimnazistákkal természetesen 
alkotói szempontból vitattunk meg egy-két képet, hiszen 
a fényképészet a mai modern kor egyik talán legfontosabb 
m"vészeti ága. Nagyon lelkesen és kíváncsian csodálkoztak 
rá a fotók készítésének hátterére, történetére. Az etikai kérdé-
sek pedig újabb vetületet adtak a beszélgetésnek. Sok szabályt 
- legyen az az én morális értékrendem, vagy akár m"vészeti, 
netán jogszabályi formula – követnem kell, amikor fényké-
pezem. Beszéltem a diákoknak a m"vészi felel!sség fontos-
ságáról és arról, ha az ember bátor, kedves a környezetéhez és 
persze óriási szerencséje is van, akkor lehet igazán el!csalni a 
kamerából azt, amit a fejemben megálmodtam.

Julian Simón Montoni Martínez ócsai kiállítását követ!  en 
novemberben Budapesten, a Wekerlei Kultúrház és Könyv  -
tárban mutatja be fotóit, 2014-ben pedig részt vesz egy 
dél-amerikai fotóm"vészek anyagából összeválogatott tárla-
ton a Parlamentben. Julián munkái a facebook.com/monto-
niphotography oldalon naponta, frissen nyomon követ-
het!k. �
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Rendezvények
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lámpás nap

„legYen FüggönY mögött A VilÁg…”
Énekverseny a lakóparkban

n agy érdekl!dés övezte a Lámpás Nap rendezvényt 
október 28-án. A Dal-Mese-M"hely és az Egressy Gábor 

Szabadid!központ közös szervezésében kicsik és nagyok 
világító lámpásokat alkottak, dekoráltak. El!kerültek az 
üvegfestékek, matricák és ragasztók. Miután mindenki elké-
szült és a mécsesek is világítottak, a lampionos menet átsé-
tált az Ócsai Tájházba, ahol hangulatos töklámpások, énekek 
és körjáték színesítette a programot. A jókedvre és a nagy 
sikerre való tekintettel a Lámpás Nap várhatóan jöv!re is 
megrendezésre kerül. Köszönet a közrem"ködésért és támo-
gatásért a Tájháznak és a Creativ Papyrus-nak! �

Dalversenyt hirdettek a Máltai Szeretszolgálat munkatár-
sai az Ócsai Lakóparkban él! gyerekek számára. A korábbi 
foglalkozások során már több alkalommal kiderült, hogy 
szép számmal akadnak pacsirtahangú fiatalok a nemrég 
városunkba költözött családok körében. 

október 28-án este zsúfolásig megtelt a Málta-ház. Iz     ga  -
tottan várta a fellépést a sok kipirult arcú gyerek, szül!, 

újságírók, kamerák és a zs"ri. A kíváncsi hangzavar egyszerre 
néma csönddé változott, amint az els! csapat dalolni kezdett. 
Bizonyára egyik!jük sem szerepelt még ehhez hasonló verse-
nyen. Minden gyermek próbálta magából kihozni a legtöbbet, 
már azzal is, hogy vállalták a megmérettetést a családtagok, 
barátok, kíváncsi ismeretlenek gy"r"jében.

Hat versenyszámot hallgathattunk meg. Kedves, izgulós, 
érzelmekkel és !szinteséggel teli dallamokat. Abban a fél órá   -
ban mi, feln!ttek minden küls! körülményr!l elfeledkez-
tünk. Kint rekedtek a filléres gondok, a hétköznapi küzdel-
mek, a devizahitel, a beilleszkedés, megannyi konfliktus, az 
új körülményekhez való alkalmazkodás terhei. 

Egy vékony gyerekhangon megszólaló Balázs Fecó-sláger 
varázslatosan töltötte meg a piciny klubszobát: „A csönd volna 

jó. Kicsit könnyebb napok… Érints meg még egyszer, lassan. Úgy 
alszom el. Legyen függöny mögött a világ. Érints meg még 
egyszer, lassan, érzékenyen, és kívánj jó éjszakát.” $k voltak 
azok, a szélrózsa minden irányából Ócsára, ebbe a kis közös-
ségbe érkez! gyerekek, akik hangjukkal, csillogó szemük-
kel a függöny, a falak mögé rekesztették a világ nehézségeit. 
S#visszaadtak nekünk valamit abból a jóból, amiben talán csak 
a gyermeki lélek tud ilyen tisztán hinni… �
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Egyházak hírei

Ócsai Református Egyházközség
2013. november havi gyülekezeti alkalmaink:

NAP ÓRA ALKALOM

7. Csütörtök 18 Központi Bibliaóra – kisimaterem

8. Péntek 17 Központi I$úsági Bibliaóra – kisimaterem

10. Vasárnap 10 F!Istentisztelet – templom

10. Vasárnap 16 Újborért való hálaadó Úrvacsorás Istentisztelet – 
Evangélikus Imaház

11. Hétf! 15 Konfirmációi el!készít! – kisimaterem

12. Kedd 18 Fiatal Feln!ttek Bibliaórája – Református Lelkészi Hivatal

13. Szerda 16 Házi Bibliaóra – Török Ignác utca 61.

14. Csütörtök 16 Asszonykör – kisimaterem

14. Csütörtök 18 Feln!ttkonfirmációs csoport - Református Lelkészi Hivatal

15. Péntek 17 Központi I$úsági Bibliaóra – kisimaterem

17. Vasárnap 10 F!Istentisztelet – templom

18. Hétf! 15 Konfirmációi el!készít! – kisimaterem

19. Kedd 18 Fiatal Feln!ttek Bibliaórája – Református Lelkészi Hivatal

20. Szerda 16 Házi Bibliaóra – Török Ignác utca 61.

21. Csütörtök 18 Központi Bibliaóra – kisimaterem

22. Péntek 17 Központi I$úsági Bibliaóra – kisimaterem

24. Vasárnap 10 F!Istentisztelet – templom

24. Vasárnap 16 Hálaadó Istentisztelet – Evangélikus Imaház

25. Hétf! 18 Adventi Evangélizációs Istentisztelet – Kálvin-ház

26. Kedd 18 Adventi Evangélizációs Istentisztelet – Kálvin-ház

27. Szerda 18 Adventi Evangélizációs Istentisztelet – Kálvin-ház

28. Csütörtök 10 Szórvány Úrvacsorás Istentisztelet – Székesi Szociális Otthon

28. Csütörtök 18 Adventi Evangélizációs Istentisztelet – Kálvin-ház

29. Péntek 18 Adventi Evangélizációs Istentisztelet – Kálvin-ház

30. Szombat 18 Adventi Evangélizációs Istentisztelet – Kálvin-ház
December 1. 
Vasárnap 10 Teológusnap Úrvacsorás F!Istentisztelet – templom

December 1. 
Vasárnap 16 Teológusnapi szeretetvendégség – Kálvin-ház

egyházak novemberi programjai

Novemberi istentiszteleti alkalmak a baptista gyülekezetben:

NAP ÓRA ALKALOM NAP ÓRA ALKALOM

10. vasárnap 9
10
17

imaóra
istentisztelet
istentisztelet

20. szerda 19 bibliaóra

11. hétf!
–16. szombat

18 hitmélyít! 
esték, igét 
hirdet: I$. 
Kulcsár Tibor 
lelkipásztor

24. vasárnap 9
10
17

imaóra
istentisztelet
istentisztelet

17. vasárnap 
hitmélyít! hét, 
záró napja

9
10
17

imaóra
istentisztelet
istentisztelet

Minden héten, szombaton i%úsági óra este 6 órától.
Minden vasárnap az imaóra alatt bibliaköri foglalkozást tartunk 
gyermekek számára.
A vasárnapi istentiszteleteket él! adásban közvetítjük weboldalunkon.
Alkalmainkra mindenkit szeretettel várunk.  
B!vebb információ: www.ocsaibaptista.hu

H alottak napja. Advent, várakozás a Megváltóra, a megvál-
tásra, az új, az újjá teremtett életre. E sor és id!szak legele-

jén pedig október 31. a Reformáció Emlékünnepe. Halálból 
új élet a reformáció, a folyamatos reformáció talaján sarjadt 
történelmi vonatkozásban is, de sarjad ma is lelki vonatkozás-
ban. Mit is jelent e szó: reformáció (latin eredet" szó = „vissza-
alakítás”), hitmegújítás: hitújítás. A hitünk megújulása. Erre 
lenne, és van a legnagyobb szükség. Hit nélkül nincs megtarta-
tás, és újjászületés semmilyen vonatkozásban. Sok gyógyulási 
csodánál mondja Jézus: „…a te hited megtartott téged, menj 
el békeséggel.” (Lukács ev. 8, 48.) Múlt, jelen, és jöv! együtt áll. 
Megújulás a visszaalakítás által nem más, mint megtartatás a 
jelenben. Jézus mindig a jelenben felé hittel fordulókat szólítja 
így meg, akik felismerik meglátogatásuk idejét, hogy itt van 

Református Lelkészi hivatali rend: 
Lelkipásztori ügyelet: Hétf!n: 15 órától 17 óráig, Szerda: 9 órától 
11#óráig, Csütörtökön: 14 órától 17 óráig, Pénteken: 9 órától 11 óráig;

Egyházpénztári ügyelet: Szerdán 16:30-tól 18 óráig, Pénteken 
16:30-tól 18 óráig.

Kérjük testvéreinket, hogy, akik nem rendezték még egyház-
adójukat, tegyék meg a negyedik negyedévben. Megtehetik ezt 
az egyházpénztári, és lelkészi ügyeleteken egyaránt.

Külön id!pontok kérhet!k lelkigondozásra, vagy bármilyen ügy 
intézésére a (29)-378-142-es telefonszámon, valamint az  
ocsa.ref@gmail.com-os e-mail címen.

reFormÁciótól AdVentig
az Istennek Szentje, itt van a Szabadító, itt van a Gyógyító, itt 
van a megújulás forrása, akire vártunk, akire vártam, akire 
várok: „adventus Domini”, az Úr eljövetele kifejezés az Advent 
igazi jelentése. $reá várunk, és $ 2013-ban, annak Adventjéhez 
közeledve is tart felénk, hogy megszólítson, gyógyító érinté-
se elérjen, hogy reformáljon, visszaalakítson: „Hol van a régi, 
arcod az égi? Az angyalok már nem ismernek Rád.” Van-e 
hitünk fogadni $t? Van-e hitünknek oly ereje, hogy rábocsás-
suk életünket megváltó kezére, hogy $ visszaformáljon olyan-
ná bennünket, amilyenek valójában vagyunk, lehetnénk? Adja 
az ÚR, hogy legyen, hogy a betlehemi jászolbölcs!höz közeled-
ve ezért imádkozzunk minden nap, minden percben, minden 
szívdobbanásunkban! Ámen! �
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A Római Katolikus és a Református temetési szolgálat díja egységesen:  
17 000 Ft.
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bozsIk-torna

október 26-án Bugyin rendezte az MLSZ a Bozsik-torna 
következ! for     du  ló  ját. Ezúttal a 13 éves korosztály vett 

részt a megmérettetésen, melyen két csoportban zajlot-
tak a mérk!zések. Az ócsai csapat Alsó   némedivel 1:1-es 
döntetlent játszott, Kiskunlacháza felett 4:1-re gy!ztünk, 
Bugyi csapatától pedig 2:1-ra kaptunk ki. Az ócsai góllöv!k 
Tóth Róbert, Ofella Bence és Pekker László voltak. A#Bozsik-
torna !szi szezonjából hátra van még egy alkalom, tavasz-
szal pedig további hat forduló vár a fiatal focistákra.

13sport

2UV]¢JRV�G·QWĒ� 
az equina lovasfarmon

a magyarországi lovassport kiemelt versenyhelyszíne az 
ócsai Equina Lovasfarm, hiszen komoly akadályparkkal, jó 

infrastruktúrával és kit"n! talajjal rendelkezik a pálya. Október 
12-én került sor az év egyik legrangosabb versenyére: országos 
dönt! rendezési jogát nyerte el Ócsa az Equina Lovasfarmon 
keresztül az Aranyos Kupa versenyrendszerében. Az immár 27. 
éve megrendezett, régi hagyományokra visszatekint! Aranyos 
Kupa a magánlótartók megmérettetése, a Magyar Lovas 
Szövetség Díjugrató szakága által szponzorált eseménysorozat. 
Az október eleji ócsai dönt!n nemcsak az Aranyos Kupa bizott-
ság, hanem Budai Gyula államtitkár is részt vett, a versenyt 
Bukodi Károly polgármester nyitotta meg. A kétfordulós 
dönt!ben két pályán mérték össze tudásukat az ifi és a feln!tt 
versenyz!k, s bár a két korosztály együtt versenyzett, felállításra 
került a legstílusosabb i%úsági és feln!tt ranglista is.

Az Equina Lovassport Egyesület nagy hangsúlyt fektet az 
utánpótlásra, hisz komoly gyerekcsapattal vesznek részt az 
országos versenysorozatokban. Számos helyezés, kupa bizo-
nyítja az egyesület szakmai profizmusát és sikereit. Fekszi 
Fruzsina ifi versenyz! például az Equina LSE Bobherceg nev" 
lovával idén országos bajnokságot nyert, Csákányi Dorottya 
korábban saját lovával képviselte Ócsa és Magyarország 
színeit a portugál Díjugrató I%úsági Európa Bajnokságon.

Az Ócsai Tájvédelmi Körzet mellett lév!, 11 hektár területen 
fekv! Equina Lovasfarm nemcsak a versenysport számára 
tökéletes helyszín, ugyanis lovasoktatás, lovastorna, kocsiká-
zás, kisállatsimogató, kézm"veskedés és megannyi program 
várja az érdekl!d!ket. A farm célja, hogy a lovaglás fejleszt! 
hatását minél több gyermekhez eljuttassa. Az egyensúly, a jó 
testtartás, az iskolai érettség kialakítása, továbbá a szabadté-
ri sportolás, mozgás öröme mellett minden látogató elsajá-
títhatja a felel!sségteljes állattartás és gondozás alapjait is. 

Az Equina Lovasfarm szeretettel vár mindenkit, aki lova-
golni szeretne vagy akár csak kirándulni, sétálgatni és a 
természetben, állatok között élvezni a madárfütyürészést, a 
lónyerítést, a természet csendjét és nyugalmát. �
További információ:  
www.lovasfarm.com, facebook.com/equinalovasfarm

pest meGyeI U21 a-o. dÉlI csoport  
9. fordUlÓ Után

hely csapat M GY D V LG KG GK P

1. Taksony SE 9 8 0 1 29 8 21 24
2. Fels!pakony SK 9 7 0 2 27 19 8 21
3. Ócsa VSE 9 5 0 4 27 17 10 15
4. Alsónémedi SE 8 4 0 4 20 22 -2 12
5. Ráckeve VAFC 9 3 1 5 19 27 -8 10
6. Bugyi SE 9 3 0 6 23 20 3 9
7. Szigetszentmiklós-Erima 9 3 0 6 22 33 -11 9
8. Táborfalva KSE 8 1 1 6 15 36 -21 4
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10. fordUlÓ Után

hely csapat M GY D V LG KG GK P

1. Bugyi ASE 10 9 0 1 46 9 37 27
2. Taksony SE II. 10 8 0 2 41 10 31 24
3. Szigetszentmárton FC 10 7 2 1 39 24 15 23
4. Fer-Al-Ko Kiskunlacháza 10 7 0 3 26 18 8 21
5. Inárcs VSE 10 7 0 3 21 13 8 21
6. Ócsa VSE 10 5 2 3 31 26 5 17
7. Dunavarsányi TE 10 4 3 3 25 19 6 15
8. Táborfalva KSE 10 4 1 5 40 26 14 13
9. Érdi VSE II. 10 3 3 4 20 29 -9 12

10. Dabas-Gyón FC II. 10 3 3 4 27 38 -11 12
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8. fordUlÓ Után

hely csapat M GY D V LG KG GK P

1. Százhalombattai TC 7 7 0 0 50 3 47 21
2. Dabas-Gyón FC 7 4 2 1 35 9 26 14
3. Nagyk!rösi Kinizsi TL FC 7 4 2 1 30 8 22 14
4. Halásztelek FC 7 4 1 2 19 13 6 13
5. Ócsa VSE 7 3 1 3 19 26 -7 10
6. Viadukt SE-Biatorbágy 7 3 0 4 17 14 3 9
7. MNFC-Pinkbull 7 2 0 5 5 28 -23 6
8. Péteri KSK 6 1 0 5 6 29 -23 3
9. Üll! SE 7 0 0 7 1 52 -51 0

labdarugás





ÓCSAI KISBÍRÓ

Haláleset
Neve: Csákvári József
Születés helye, ideje:  
Vámosmikola, 1946. július 15.
Haláleset helye és ideje:  
Ócsa, 2013. szeptember 23.
\
Neve: Dr. Z. Szabó Zoltán
Születés helye, ideje:  
Debrecen, 1944. január 27.
Haláleset helye és ideje:  
Ócsa, 2013. szeptember 26.
\
Neve: Budai Irén Mária
Házassági neve:  
Hodászy Józsefné
Születés helye, ideje:  
Szombathely, 1934. március 20.
Haláleset helye és ideje:  
Ócsa, 2013. október 9.
\
Neve: Fábián József
Születés helye, ideje:  
Budapest, VIII., 1937. február 3.
Haláleset helye és ideje:  
Ócsa, 2013. október 17.
\

Házasságkötés
Férj: Kovács Róbert
Feleség: Szántó Zsuzsánna
Házasságkötés helye és ideje:
Ócsa, 2013. október 12.
\
Férj: Juhász Csaba Gábor
Feleség: Antics Alexandra
Házasságkötés helye és ideje:
Ócsa, 2013. október 18.

Huszonötödik  
házassági évforduló:
Férj: Gálik István
Feleség: Nagy Mária Magdolna
Házasságkötés helye és ideje: 
Ócsa, 1988. október 1.
\
Férj: Csurgó István
Feleség: Fehér Franciska
Házasságkötés helye és ideje: 
Ócsa, 1988. október 8.
\
Férj: Szabó Béni
Feleség: Bán Gabriella
Házasságkötés helye és ideje: 
Ócsa, 1988. október 8.
\

Férj: Sz!ke Tamás
Feleség: Nagy Erzsébet
Házasságkötés helye és ideje: 
Ócsa, 1988. október 15.
\
Férj: Dormány Tivadar
Feleség: Varga Andrea
Házasságkötés helye és ideje: 
Ócsa, 1988. október 22.
\
Férj: Helyes József
Feleség: Németh Mária
Házasságkötés helye és ideje: 
Ócsa, 1988. október 29.

Ötvenedik  
házassági évforduló:
Férj: Csilus József
Feleség: Szász Etelka Juliánna
Házasságkötés helye és ideje: 
Ócsa, 1963. október 19.
\
Férj: Jenei György
Feleség: Jakab Mária Gizella
Házasságkötés helye és ideje: 
Ócsa, 1963. október 26.

LoVasné saLLay márIa
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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, 8:00–12:00 
óráig, kedden 14:00–18:00 óráig. 
 Rendel! telefon: 29-378-071 •  
dr. Incze"y Zsolt Rendelés: hétf!, 

kedd, csütörtök, péntek,# 8:00–
12:00 óráig, szerdán 14:00–18:00 
óráig. Rendel! telefon: 29-378-110 •  
dr. Gallai Zoltán Rendelés: kedd, 
szerda, csütörtök, péntek, 8:00–
12:00 óráig, hétf!n 14:00–18:00 
óráig Rendel! telefon: 29-378-073 
Gyermekorvos  
dr. Koszteleczky Mónika  
Rendelés: hétf!, kedd, szerda, 
péntek, 8:00–12:00 óráig, 
csütörtök 14:00–18:00 óráig, 
Rendel! telefon:  
29-378-164
Véd!n!i tanácsadások  
I. körzet: Szabóné Ádámcsik 
Tünde, Tel: 29-578-523 •  
II.körzet: Kardosné Pinty!ke 
Viktória, Tel: 29-578-522, •  
III.körzet: Brassai Júlia,  
Tel: 29-578-523

Fogászat Dr. Sárkány Béla,  
Tel: 20-440-5210, Dr. Baranyai Edit, 
Tel: 29-378-030
Fiziotherápia Tel: : 29-578-525
Korona Gyógyszertár 
Szabadság tér 5., Tel: 29-578-090
Rend!rség Ócsai Rend!rörs,  
Tel: 29-378-007 • 
 Körzeti Megbízottak:  
Mezei Tamás törzszászlós, 
70-609-3735;  
Menyhárt Attila zászlós:  
70-232-5737; 
Polgár!rség Tel: 30-9944925, 
30-9944923, 30-6886056, 
70-6064005 (éjszaka) 
Hivatásos T"zoltóság 
Dabas Telefon: 29-560-020, 
29-360-105
Posta Szabadság tér. 3.,  
Tel: 29-378-056
Egyházak Ócsai Református 
Egyház közösség Tel/fax: 29-378-
142, E-mail: ocsa.ref@gmail.com  
• Ócsai Baptista Gyülekezet: 
E-mail: gyulekezetve ze to   
 @ocsaibaptista.hu  
• Ócsai Katolikus Egyházközösség:   
Tel: 29-378-285 ,  
 email: keresztenyocsa@gmail.com 

Evangélikus Egyházközösség: 
20-8246181
Egressy Gábor  
Szabadid!központ  
Tel: 29-378043,  
E-mail: info@egressyszk.hu
Falu Tamás Városi 
Könyvtár Tel: 29-378-158,  
E-mail: konyvtar@ocsanet.hu
Nefelejcs Napköziotthonos 
Óvoda Tel.: 29-578-840 •  
Napsugár tagóvoda: 29-378-084, 
Email: info@nefelejcsovoda.hu
Halászy Károly Általános Iskola  
Tel.: 29-378-023, E-mail:  
iskola@halaszy-ocsa.sulinet.hu
Bolyai János Gimnázium 
Tel.: 29-378-045,  
E-mail: gimi@bogim.hu 
Ócsai Tájház Dr. Békési Panyik 
Andor u. 4-6.,  
www.ocsaitajhaz.hu 
Tourinform iroda  
Tel: 29-578-750,  
Email: ocsa@tourinform.hu
Közterület-felügyelet  
Magyari Tibor: 70-3681843
Suller Róbert: 70/395-1877
Gyepmester  
Police Bt., Tel.: 06-1-358 0526
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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 / 23-as mellék • Fax: (29) 378-067 • Email: ocsaikisbiro@gmail.com, 
molnar.anna@ocsa.hu • Tervezés, tördelés: Elektropress Stúdió • Együttm"köd! Partnerünk: Dormány Foto Studio
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Anyakönyvi hírek 

AZ ÓCSAI KISBÍRÓ  
HIRDETÉSI ÁRAI

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

szeptember-október

 90-ik születésnapján köszöntötte családja körében  
Pap Ferencné Marika nénit Bukodi Károly polgármester. További egészségben  

és szeretetben gazdag éveket kívánunk ezen a kerek évfordulón!
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1 kg-os tojás nélküli
tészta több fajta

332200  FFtt

++  11  mmeegglleeppeettééss  AAKKCCIIÓÓ!!

AA KK CC II ÓÓ !!
1 literes Coccolino
öblítô koncentrátum
több illatban (* MVM 5)

553300  FFtt

8 tekercses, 
3 rétegû illatos
wc-papír (* MVM 5)

336600  FFtt
Ajánlatunk az újság megjelenési napjától a készlet erejéig érvényes.

Áraink az ÁFÁ-t tartalmazzák. Kiszolgálás csak háztartási mennyiségben.
* MVM = Maximálisan vásárolható mennyiség / vásárló / nap.

Ócsa, Üllôi út 25. Nyitva tartás: H–P.:  9–18, Szo.: 9–13
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Tisztelt Ócsai Lakosok!

Örömmel értesítjük Önöket, hogy immár 1 éve m!    -
ködik irodánkban a Ticket express-es jegyérté-
kesítés. A különböz" színházi el"adásokra, kon  -
cer    tekre, rendezvényekre vásárolt jegyek mel   lé 
meglepetéssel is kedveskedünk vendégeinknek. 
Keressen bátran, akár magát szeretné megaján-
dékozni egy élménnyel, akár szeretteit karácsonyra. 

Várjuk szeretettel minden hétköznap 10:00–16:00 
óra között az Ócsai Polgármesteri Hivatal szom-
szédságában található irodánkban!

Üdvözlettel:

Kerekes Nóra
  irodavezet!


