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Háromszor ülésezett Ócsa Város Képviselő-testülete janu-
ár hónapban. A január 10-ei rendkívüli ülésen a testület 
megszavazta, hogy - a költségvetési törvényben foglaltak-
ra figyelemmel - igénybe kívánja venni a város adósság-
állományának a Magyar Állam által történő átvállalását. 
A képviselők az adósságátvállalással összefüggésben 
felhatalmazták a polgármestert, hogy megtegye a szüksé-
ges nyilatkozatokat, intézkedéseket, illetve a megállapo-
dásokat megkösse.

Épületenergetikai fejlesztésekre megújuló energiaforrás 
hasznosításával kombinálva nyújt be pályázatot az ön  

kormányzat. A január 17ei ülésen a pályázati anyag elkészí
tésére a QUAPRO Kereskedelmi és Szolgáltató Kft, az ener
getikai audit elkészítésére a Magyar Energia Kontroll KFT 
kapott megbízást.

A Képviselőtestület három ingatlanra nyújt be tulaj-
donba adásra vonatkozó igényt. Az első terület bővítené a 
Polgármesteri hivatallal szembeni közösségi teret, amelyet 
a tavalyi év során részben már felújítottak, fákat ültettek és 
díszburkolattal látták el. Ez a tér szolgál helyszínéül a városi 
napoknak, egyéb közösségi és kulturálisturisztikai rendez
vényeknek. Továbbá itt szeretnének kialakítani a városatyák 
egy Piacteret, ahol helyi kis és őstermelők árulhatnak majd. 
A második ingatlan a Gazdabolt, a régi Piactér és a pizzéria 
előtti tér. A harmadik, 100 hektáros terület közvetlenül az 
Ócsán épülő szociális lakópark szomszédságában található, 
ipari és kereskedelmi üzemek, logisztikai raktárak létesíté
se, ún. ipari park kialakítására alkalmas (az M5ös és M0ás 
autópályák közelsége okán is). Az ipartelep munkahelyi lehe
tőséget nyújtana mind a ócsaiaknak, mind a lakóparkban 
letelepedő lakosok számára. 

A képviselők megszavazták, hogy az Ócsán lakó, nehéz 
szociális helyzetben lévő családok részére a 20122013. téli 
időszakban egyszeri alkalommal természetbeni támogatás
ként összesen 1.000.0000,- Ft értékben tűzifát biztosít az 
önkormányzat. 

A testületi ülésen történt 
Január 30án tartotta soron következő ülését a testü

let, ahol a város 2013. évi költségvetésének első olvasata 
került megvitatásra. Dönti Károly képviselő hozzászólásai 
felkészületlenségről tettek tanúbizonyságot, személyeskedő 
megjegyzései, és az ülés hozzászólási rendjének figyelmen 
kívül hagyása miatt Bukodi Károly polgármester szünetet 
rendelt el. Dönti képviselő úr a szünetben távozott, ezt köve
tően a testület tovább folytatta munkáját és értékelte az idei 
év költségvetésének tervezetét. A beterjesztett költségvetés
hez módosító javaslat nem érkezett, így a testület elfogadta 
első olvasatát. Az idei év költségvetésének végleges formá
ját a törvényi előírásoknak megfelelően február 15ig kell 
megalkotni.

A városatyák többek közt határoztak a 2013. évi költségve
tés könyvvizsgálójának megbízásáról, a Városüzemeltetési 
Kft. alkalmazotti létszámának két fővel történő bővítésé
ről (egyikőjük oktatástechnológusi, a másik személy pedig 
a portaszolgálati feladatok ellátásában vesz részt az általá
nos iskolában), illetve döntöttek a haszonkölcsön szerző
dés megkötéséről a Pest Megyei RendőrFőkapitánysággal. 
Utóbbira a február 1jén megalakult Rendőrőrs miatt volt 
szükség. Korábban a Körzeti Megbízotti irodának helyet adó 
épület ad otthont ugyanis a három település  Ócsa, Bugyi, 
Alsónémedi  biztonságáért felelős, februártól működő rend
védelmi szervnek.

Tudomásul vették a képviselők, hogy az A.S.A. Magyar -
ország Környezetvédelmi és Hulladék gazdál  kodási Kft. 
2013. június 30al felmondja a településünkön ellátott hulla
dékgazdálkodási feladatait tartalmazó közszolgáltatási szer
ződést. Továbbiakban felkérték a polgármestert a hasonló 
közszolgáltatókkal történő tárgyalásra, annak érdekében, 
hogy a hulladék elszállítása július 1e után is folyamatosan 
biztosított legyen.

Az Ócsai Baptista Gyülekezet Elöljárósága és az Ócsai Refor 
mátus Egyházközség Presbitériuma azzal a kéréssel fordult 
a képviselőkhöz, hogy az önkormányzat anyagi segítséget 
nyújtson számukra. Horváth Tamás alpolgármester indítvá
nyának eredményeként, nemcsak a fent említett két Törté 
nelmi Egyház, hanem az Ócsai Katolikus Egyházközség is 
300.000Ft támogatásban részesül az idei évben.

A Halászy Károly Általános Iskola fenntartói feladata
it január 1től a Klebelsberg Intézményfenntartói Központ 
látja el, azonban az iskola épületének üzemeltetése (koráb
bi képviselőtestületi döntés alapján) továbbra is az önkor
mányzat hatáskörébe tartozik. Éppen ezért volt szükség 
az épületben található, esetlegesen bérbeadható termek, 
helyiségek hasznosítását újratárgyalni. A képviselők egyet
értettek abban, hogy az iskolai büfé bérleti és működé
si feltételeit ebben a tanévben nem változtatják meg, a 
2013/14es tanév megkezdése előtt pedig ismét napirend
re tűzik a kérdést. A sportcsarnok edzések, rendezvények, 
társadalmi események céljáró történő bérbeadását egy 
későbbi időpontban tárgyalja a testület.  

kedVes olVasÓink!

Februári számunk borító-
ján Katona-Zsombori Mária 

„Szabadban” című festménye 
látható. Az alkotás - több más gyö-
nyörű képpel együtt – megtekint-

hető a IX. Ócsai Képzőművészeti 
Tábor Téli Tárlatán az Egressy Gábor 

Szabadidőközpont aulájában, feb-
ruár 18-ig. A szervezők mindenkit 

nagy szeretettel várnak!

címlapfotónkról

FogAdóórA
Az óvodáskorú gyermekek mozgásfejlesztése, energeti-
kai pályázatok, tűzifa támogatás - az Ócsai Kisbíró e havi 
kérdéseire Bukodi Károly polgármester válaszol:

Új helyszínnel, eszközzel bővül az óvodás korú ócsai 
gyerekek mozgáslehetősége.
B.K.: Nagy örömünkre szolgál, hogy városunk sikeres pályáza
tot nyújtott be az OviFoci Közhasznú Alapítványhoz. A pályázat 
eredményeként egy 6*12es sportpálya épül a Nefelejcs Nap    közi  
otthonos Óvoda udvarán. Ez egy olyan multi    funkcionális pálya 
lesz, amelyben az óvodások elsajátíthatják számos sportág alap
jait, biztonságos, modern környezetben mozoghatnak. Nagyon 
fontosnak tartom, hogy már fiatal korban kialakuljon a gyerme
kekben a moz   gás, az egészséges életmód szeretete. Ehhez fontos, 
hogy minél többet legyenek friss levegőn, hogy  korosztályuk
nak megfelelően le tudják vezetni hatalmas mozgásigényüket. 
Mindezekre tökéletes helyszín lesz ez a speciális pálya. (A pályá
zatról és a programról lsd. bővebben keretes írásunkat – szerk.)

Más pályázat is folyamatban van, melynek köszön-
hetően várhatóan felújításra kerül a városban több 
közintézmény. Melyek ezek és milyen korszerűsíté-
sek vannak kilátásban?
B.K.: A Környezet és Energia Operatív Program keretén belül 
épületenergetikai fejlesztésekre nyújtunk be idén pályázatokat, 
melyek megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva bizto
sítják a korszerű, energiabarát és minden modern követelmény
nek megfelelő felújításokat. Három intézménnyel, az Egressy 
Gábor Szabadidőközponttal, a Bolyai János Gim   ná   ziummal és a 
Dózsa telepi óvodával pályázunk. A szabad időközpont számos 
nagy színvonalú városi rendezvénynek ad otthont télennyá
ron, az épület jelenlegi állapota mindenképpen rekonstrukció
ra szorul, többek közt szükségszerű a nyílászárók cseréje, illet
ve a fűtéskorszerűsítés is. Mivel ettől az évtől előre láthatólag 
a gimnázium üzemeltetése szintén az önkormányzathoz fog 
tartozni, ezért itt is nélkülözhetetlen jónéhány fejlesztés, illetve 
hasonló a helyzet az óvodával is. Reményeink szerint a pályáza
ti források bevonásával mindhárom közintézmény épületének 
állapotát jelentős mértékben fejleszteni tudjuk.

Lapzártánk után kez   dődnek 
el az önkormányzat adós-
ság-átvállalásával kapcso-
latos tár    gyalások, milyen 
ered    ményre számíthatunk?
B.K.: Pontos számok még nin  
csenek, hiszen február hónap 
során fogunk tárgyalni az ille 
tékes szakemberekkel. Bár   mek   
kora is lesz a konszolidáció 
mértéke, mindenképp örülünk 
annak, hogy a teher egy része 
lekerül a vállunkról, és a fenn
maradó forrásokat fejlesztések
re tudjuk fordítani.

Igaz, már februárt írunk, lassan közeledik a tavasz. 
Mégis nagyon sok család életében ilyenkorra okoz 
talán legnagyobb nehézséget a fűtés. Milyen segít-
séget tud nyújtani az önkormányzat a nehéz helyzet-
ben élők számára?
B.K.: Száz Ócsán lakó, nehéz szociális helyzetben lévő család 
ré  szére nyújtott az önkormányzat segítséget, összesen 
1.000.000 Ft értékben szállíttattunk tűzifát nekik. Bízom 
abban, hogy ezzel a segítséggel enyhítettünk a családok 
mindennapi gondjain.

Támogatást nyújt a közeljövőben a város az Ojtozi 
szorosnál található történelmi emlékhelyek és 
magyar katonai sírok ápolásához, gondozásához.
B.K.: A „Collegium Pro Historiae Claustrum Oituz” Egyesület 
munkáját segítjük azzal, hogy anyagilag támogatjuk erőfe
szítéseiket a magyar történelmi hagyományok és kulturális 
értékek megőrzése, fellendítése érdekében. Ez az egyesület 
mindamellett, hogy kiállításokat, koncerteket szervez, céljá
ul tűzte ki egy össznemzeti megbékélési történelmi emlék
park létrehozását az Ojtozi szoros területén, amely park 
méltó emléket állít majd az ott elesett katonáknak.

Polgármester úr, köszönöm az interjút! Kedves 
Olvasóink továbbra is várjuk kérdéseiket, észrevéte-
leiket, kérjük Önöket, a levélre minden esetben írják 
rá nevüket, pontos elérhetőségüket, köszönjük! 

Az Ovi-Foci programról dr. Molnár Andreát, az Ovi-
Foci Közhasznú Alapítvány elnökét kérdeztük:

Hogyan néz ki egy ilyen speciális sportpálya?
Programunkkal az önkormányzatoknak lehetőségük 
nyílik arra, hogy kifejezetten az óvodás korosztály 
számára kifejlesztett, korszerű sportlétesítményben, 
egy 6×12 méteres multifunkcionális sportpályán 
biztosítsák a gyermekek számára elengedhetetlen 
napi mozgást, ezáltal a mozgáskultúrájuk fejleszté-
sét. A pálya tulajdonképpen átmenet a sportpálya 
és a játszótéri eszközök között, mérete kifejezetten a 

legkisebbek méret igényeihez igazodik, egy magyar 
szabadalom. Beruházási költsége az iskolai méretű 
pályák töredéke. A pálya érdekessége, hogy egyszer-
re biztonságos – hiszen acélból van a szerkezete – és 
„kuckós”, a gyerekek számára kedves és barátságos 
helyszín a mozgáshoz és természetesen a barátko-
záshoz, az együtt mozgás öröméhez.
A szabad mozgáson túl milyen sportokat 
gyakorolhatnak a gyerekek a pályán?
A focin kívül számos egyéb labdajátékot: kosárlab-
dát, kézilabdát, teniszt, lábteniszt, tollaslabdát, röp-
labdát, csörgőlabdát. Az országos (és határainkon 

túlnyúló) pályarendszer kiépítésével lehetővé válik, 
hogy a gye    rekek különböző sportágakban akár már 
óvodás szinten is megmérettethessék tudásukat. Így 
a programnak köszönhetően az oktatás legalsóbb 
szintjén, az óvodák ban elkezdődhet a labda-, 
mozgás- és sportkultúra fejlesztése.

Új sportpálya épül az óvodában
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kopog még a tél a csizmáink alatt, de tudjuk közeleg a tavasz, 
mert így volt ez tavaly is, meg annak előtte sokszor. Űznénk 

már ezt a szürke, latyakos februárt,  hogy az erő visszaszök
kenhessen fűszálba, ágakba és minden végtagunkba. 

Az élet rendje az évszakok folytonos, állandó körforgása, a 
megújulás. Ehhez el kell szakadnunk a régitől, a fagyos téltől. 
A hideg zimankó elkergetésére az emberek leleményes ötle
tekkel állnak elő – tél vége felé a farsangi bálozás, az álarcos 
felvonulás talán a legkedveltebb formája a borús, rosszindu
latú, fagyos szellemek elriasztásának.

Csoda időszak ez a farsang… Vannak, akik a kulináris erők
ben hisznek, szalagos fánkot szaggatnak, kezük alatt „csár
dást jár a habverő, bokázik a máktörő”. Mások a „hejehuja 
vi    galom” hívei, álarcot, maskarát öltenek, idegen bőrbe bújva 
vigadoznak hajnalig. Mulatnak ilyenkor piroskák és farka
sok, szépségek és szörnyetegek, együtt, mint a mesében. Ám 
az álarc különös erőt kölcsönöz, a felismerhetetlenség mö  gé 
bújva egyszeriben harsánnyá, megtévesztőn bátorrá képes 
változtatni viselőjét. Az igaz ember aztán jót nevetve a vigas
ság végén legombolja jelmezét, kipirulva mélyre elteszi, s 

a z Ócsai Polgári Kulturális Egyesület 2013. január 29én 
megtartotta rendes évi Közgyűlését, ahol sor került az 

új titkár megválasztására. Szigeti Katalin egyéb elfoglaltsá
gaira való tekintettel lemondott Titkári pozíciójáról, helyébe 
a Közgyűlés Ivánka Vince OPKE tagot választotta meg. Az új 
titkárnak sok sikert kívánunk munkájához!

Kedves Barátaink!
Az Ócsai Polgári és Kulturális Egyesület első ízben 2011

ben kérte adójuk 1 %át, melyet folyamatosan kulturális 
céljaink megvalósítására használunk fel. 

Elsősorban a gyermekprogramok szervezését tervezzük és 
valósítjuk meg, önállóan és városi rendezvények keretében.  
Megköszönve eddigi segítségüket ismételten arra kérjük 
önöket, hogy 2013ban is támogassák munkánkat adójuk 
1 %ával.

ADÓSZÁMUNK: 19174521-1-13
 
Ócsa, 2013. január 30.
Köszönettel:  

Pappné Hajdu Katalin,  OPKE elnök

közben rájön, a saját gúnyája is épp elég érdekes ahhoz, hogy 
benne éljen.

Ki tudja miért, mégis maradnak, akik magukon felejtik 
a maskarát. A névtelenség köpönyegében gúnyosan koty
vasztják tovább téves receptjeiket. Felnőtt emberek pedig ők, 
azt hihetnénk tudják, mikor múlik el farsang idusa. Tudják, 
hogyan kell, lehet kikiáltani a világnak, ami a lelkükben van, 
szívüket nyomja. De nem. A jelmez fenn felejtődik, az igazta
lan fazék pedig céltalanul fortyog tovább...

Van a télűző riogatásnak egy valós, népi hagyománya: a 
busójárás. Ilyenkor a település rémei napközben élen járnak 
a vakvilágba való csujjogatásban, tréfából, ijesztgetnek, kiál
toznak reggeltől napestig (persze ők sem mernék ezt tenni 
saját ruhájukban, mikre képes a szőrös ördögbőr!). Mikor vége 
a napnak, leveszik vastag csuhájukat, szarvaikat, fantomarcu
kat, s a többiekkel, vendégekkel és helybeliekkel jót kacagva 
koccintanak, ünnepelnek felejtvén az undok télszellemet, 
várván a tavasz üde derűjét. Kívánom mindenkinek, hogy így 
mulasson, űzze a gonosz hideget, perdüljön táncra, farsangoz
zon, s aztán tiszta szívvel, nyugodt lélekkel jót aludjon! 

„itt A FArsAng, áll A bál...” 
(Jegyzet a télűzés margójára)

állásajánlat
A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 
45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet az Ócsai Polgár 
mesteri Hivatal 

közterület-felügyelő munkakör betöltésére. 

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű 
közszolgálati jogviszony 

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő 
A munkavégzés helye: Pest megye, Ócsa, BajcsyZs. utca 2. 
Ellátandó feladatok: A közterületfelügyeletről szóló 1999. évi 

LXIII. törvényben rögzített feladatok ellátása (többek között a 
közterület jogszerű használatának, rendjének és tisztaságának 
ellenőrzése és a szükséges intézkedések megtétele, közreműkö
dés az épített környezet, az önkormányzati vagyon, a közrend 
és közbiztonság védelmében) és az Önkormányzat rendeletei
ben meghatározott közterületfelügyelői feladatok ellátása. 

Jogállás, illetmény és juttatások: A jogállásra, az illetmény 
megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselők
ről szóló 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a(z) Közszolgálati 
Szabályzat rendelkezései az irányadók. 

A pályázati feltételekről és a benyújtandó szükséges dokumen
tumokról bővebben a www.ocsa.hu oldalon tájékozódhatnak!

A munkakör betölthetőségének időpontja: 2013. március 4. 
A pályázat benyújtásának határideje: 2013. február 15. 
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. 

Molnár Csaba aljegyző nyújt, a 0629378112 os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja: Postai úton, a pályázat

nak az Ócsai Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésé
vel (2364 Ócsa, BajcsyZs. utca 2.). Kérjük a borítékon feltüntetni 
a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 638/2013, 
valamint a munkakör megnevezését: közterületfelügyelő.   

helytÖrtÉneti-nÉprajzi pályázat  
12-16 ÉVeseknek

A pályázaton 12-16 év közötti általános-, illetve középiskolai tanulók 
vehetnek részt egyénileg, vagy csoportosan.

A részvétel feltételei
 » a felsorolt témakörök közül legalább egy kiválasztása;
 »  a jelentkezési lap visszaküldése 2013. február 28-ig (letölthető a  

www.halaszyiskola.hu oldalról);
 »  az elkészült pályamunka beadása 2013. május 15-ig, digitális 

adathordozón.

Választható témakörök
1. Egy parasztgyerek hétköznapjai az 1900-as évek első felében: Környezet, 
ház, család, családi munkamegosztás, gazdálkodás bemutatása novella, 
elbeszélés, vagy „tudományos” jellegű dolgozat keretében.
2. Ócsa egy-egy nevezetességének bemutatása: Filmen; fotósorozatban; 
PowerPoint bemutató formájában, szöveggel.

 »  Ajánlott nevezetességek: tájház; ágasház; pincesor; műemlék-
templom; katolikus templom

3. Ünnepek dédszüleink/nagyszüleink gyermekkorában: Gyűjtő    munka.
4. Ünnepi- és hétköznapi viseletek Ócsán: Kutatómunka (fo    gal   mazás-
dolgozat képekkel, rajzokkal, in   ter   júkkal). 

Ajánlott irodalom:
Horváth Lajos: Ócsa (Száz Magyar Falu Könyvesháza Kht.; Bp. 2000.)
Magyar Sándor: Értékeink (Egressy Gábor Művelődési Ház, Ócsa, 1990.)
Kósa-Szemerkényi: Apáról fiúra (Móra Ferenc Könyv kiadó, Bp. 1973.)
Honismeret tankönyvek

Értékelés, eredményhirdetés: 2013. június eleje
Jutalmazás: könyvjutalmak; a legjobb pályamunkák közzé      tétele az 
interneten.
Pályázatfelelős: Németh György

Halászy Károly általános IsKola Humán munKaKözössége
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oPKe hírek Hirdetmény
Tisztelt Ócsai Lakosok!
Mint azt Önök is észlelték Ócsa Város utcáin, a rendszere
sen végzett kutyabefogások ellenére, folyamatosan jelen
nek meg lakosokat zavaró, veszélyeztető, felügyelet nélkül 
kóborló kutyák! Tájékoztatom Önöket, hogy a kóbor eb 
befogások hatékonyságának növelése érdekében a közterü
leteken lezárt állatcsapdák kerülnek kihelyezésre. A csapdák 
megfelelnek az állatvédelmi szabályoknak, a kutyáknak 
nem okoznak sérülést. 

A kóbor állatok etetése, valamint az állatcsapdákhoz, 
illetve a csapdákban elhelyezett csalétkekhez  

hozzányúlni, a csapdába esett állathoz érni, illetve azt 
bántalmazni tilos!  

Kóbor eb befogás észlelése esetén bejelentés, a Polgár 
mesteri Hivatal 29/378125ös telefonszámán tehető. A befo
gott kutyák, a féregtelenítés és a védőoltással történő ellá
tást követően állatmenhelyre kerülnek.

A Polgármesteri Hivatal felhívja az ebtartók figyelmét, 
hogy gondatlan, kutyájukat felügyelet nélkül kóborolni 
hagyókkal szemben szabálysértési feljelentésre kerül sor!

Ócsa, 2013. január 31.
Tisztelettel: Bukodi Károly polgármester

Részletek megtekinthetők az 
Egressy Gábor Szabadidőközpont 
Facebook oldalán. 

ÁRA

2500 forint

Szűkebb hazánk – ÓcSa

ünnepi megemlékezés  
a Halászy károly általános iskola  

és az EgrEssy gábor szabadidőközpont közrEműködésébEn

Várunk minden olyan 
múltidéző tárgyat, amely 

az elmúlt rendszer politikai 
hangulatát jelképezi. (csillag, 
nyakkendő, igazolvány, ok-
levél, tábori képek, jellemző 
ruhák, régi újságok, érmek, 
fényképek, kisebb tárgyak)

A beadott tárgyakat,  
melyek egyben az ünnepi 

megemlékezést is színesítik, 
február 25-től lehet megte-
kinteni a szabadidőközpont 

aulájában.
A tárgyakat névvel ellátva, 
2013. február 18-ig a szaba-

didőközpontban lehet leadni, 
melyeket tulajdonosaik a kiál-
lítás végeztével visszakapnak.

Köszönjük a segítséget!

a kommunizmus áldozatainak  
emléknapja   2013 február 25

TiszTelT ÓcsAi PolgároK!
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Ilyenkor, tél derekán felmerülhet a kérdés miért is adunk 
hírt bármiféle túráról, kirándulásról, hisz még a sünök is 
a vackukban pihennek.

dér túrával kezdődött a túrasorozat idén januárban 
néhány lelkes család részvételével. A hideg idő ellené

re a Selyemrét felé vezető tanösvényen vezetett a séta. A 
gyerekek a vadetető körüli vaddisznótúrásokat vizsgálhat
ták meg sok más nyom és jelenség mellett. Egy nagy, kidőlt 
fa pedig nagyszerű mászókává és ringatózó hintává vált.  
Az évszaknak megfelelően meleg mézes teával ért véget a 
kirándulás.

A „Sün túra” elnevezést a szervezők azért választották, 
mert a sünökhöz hasonlóan az anyukák és apró  gyermekeik  
kis távolságok megtételére képesek, soksok megállóval és 
elemózsiával felpakolva. A kezdeményezés fő célja a termé
szetjárás megkedveltetése a gyerekekkel, figyelmük felkel
tése a természet apró és nagy csodái iránt. A túrák 1 és 1,5 
km hosszúak, általában babakocsival is jól járható terepen 
haladnak s a gyerekek életkorának, képességeiknek megfe
lelő feladatokkal tarkítottak. Dalok és mondókák segítenek 
néhány új információ elmélyítésében vagy az ütemesen 
előrehaladásban.

2012ben 4 alkalommal szerveződött túra. Az egyik leg   
emlékezetesebb alkalom amikor képünk készült. Akkor „Ága 
boga", a termény báb vitéz kalauzolt bennünket és segített 
a gyerekeknek megkeresni a sün elvesztett színes tüskéit. 
Vezetőnk Varga Zoltán fafaragó volt akkor, aki a gyerekek 
figyelmét a fák és ágak változatos formáira hívta fel.

A kirándulások részletei a www.gyerekjatekabc.hu webol
dalon vagy a facebook/gyerekjatekabc oldalon találhatóak 
meg. Az indulás előtt hívható szám: +36 20 211 7451

A túravezetők pedagógusok, gyakorlott természetjárók, 
túravezetők.

A túrák feladatait a Gyerekjáték ABC szakértői csapata 
dolgozza ki.

Díjazás: 300 Ft/gyerek, testvérek estén 250 Ft/gyerek.
Mindenkit szeretettel várunk!  

gavallér-Kormos rebeKa, gyereKjátéK abC

KAlAndos sün túráK ócsán
3-6 éves korban a szakszerű mozgáskultúra-fejlesztés 
nagymértékben elősegíti a gyermek fizikai és szellemi 
képességének fejlődését, serkenti a tanulási folyamatokat, 
nagyobb lesz a koncentráció képessége, jobb eredmé-
nyeket érhet el az óvodában, majd később az iskolában. 
Ugyanakkor a rendszeres testmozgás az egészséges élet-
mód elengedhetetlen része.

kutatások, felmérések alapján egy óvodás gyermeknek 
ugyanannyi ideig kell mozgásos tevékenységet folytat

nia, mint amennyit az értelmi fejlesztésére fordítunk.
Úgy gondolom, igen szerencsés helyzetben vagyunk, 

ugyanis az Ócsa VSE nyitott az óvodások felé is. Így gyermeke
ink hetente 2 alkalommal vehetnek részt fociedzésen. Jelenleg 
a Nefelejcs óvodából 2 gyerek – Bartha Roland és Boda Gergő 
– a Napsugár oviból 4 gyerek – Hajdú Erik, Ladics Dominik, 
Szabó Patrik és Vámos Attila – illetve Bálint Máté és Gyarmati 
Bálint, (ők már iskolások) alkotják az U7es csapatot. Közülük 
jó páran igen tehetségesnek bizonyulnak.

Ezek a gyerekek szívesen járnak fociedzésekre. Ez nagymér
tékben köszönhető ifj. Hajdú Gusztáv edzőnek, aki mindent 
megtesz azért, hogy megszerettesse a gyerekekkel a sportot, 
megismertesse őket a mozgás örömével. Ugyanakkor törek
szik arra, hogy a kis focisták technikai elemeket sajátítsanak el: 
tudjanak labdát vezetni, tudják az érkező vagy guruló labdát 
megállítani, átvenni, odapasszolni a társukhoz és ezeket 
megtanulják mozgó labdával, mozgó társsal alkalmazni.

Mint szülő, minden fociedzésen jelen vagyok és meggyő
ződésem, hogy gyermekeink jó „kezekben” vannak, Guszti 

Foci ovisoKnAK

edző megfelelő koordinációs képességfejlesztő gyakorlato
kat alkalmaz az adottságok és képességek kibontakoztatása 
érdekében.

És, hogy mennyire tudnak bizonyítani? Önmagáért beszél 
a Bozsik tornán rúgott gólok száma és a Mikulás kupán elért I. 
helyezés. Úgy gondolom, minden kolléganő nevében jelent
hetem ki, hogy büszkék vagyunk rátok kis óvodás focisták! 
Hajrá, csak így tovább!

Nem utolsó sorban pedig bátorítanám azokat a szülőket, 
akik cseppnyi tehetséget vélnek felfedezni csemetéjükben, 
hogy éljenek a lehetőséggel és látogassanak el az edzésekre, 
melyek helyszíne: hétfőn a Halászy Károly Általános Iskola 
sportcsarnoka, pénteken a Bólyai János Gimnázium torna
terme, mindkét alkalom 16 órakor.   

boda sarolta

óvodapedagógus
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Manóvár bölcsőde

Magasodnak már a falai az ócsai bölcsődének, ősszel két csoportban  
várja a kisgyermekeket az új intézmény

melyet
2013. március 9-én 19 órától  

rendezünk az ócsai Egressy Gábor Szabadidő Központ 
színháztermében.

A jókedvet Alsónémediről BorBélyék zenekara biztosítja.
Az estét fellépések színesítik!

Belépőjegy: 3500 Ft/fő,  
amely egy kiadós vacsorát is tartalmaz.

Tombolát a helyszínen 200 Ft-ért vásárolhat,  
mellyel értékes tombolanyereményeket nyerhet!

Mindenkit szeretettel várunk!

Szeretettel meghívjuk Önt és kedves partnerét,  
baráti társaságát az

meghívó
2013 sün túrái

Dátum Leírás

március 17., 16 óra találkozási pont: Pince sori elágazás

április 21., 16 óra találkozási pont:  Dr. Békési u. 34. 
szám előtt

május 12., 16 óra találkozási pont:  Kertész utca vége

szeptember 15., 16 óra találkozási pont: Kálvin utca eleje

október első hétvégje a Nemzetközi Madármegfigyelő 
hétvége programjához kapcsolódóan

november második hétvégéje a Márton napi programokhoz 
kapcsolódóan
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ünnepi rendezVÉny  
a magyar kultúra napján

A magyar kultúrát 1989 óta ünneplik január 22-én, a 
kézirat tanúsága szerint Kölcsey Ferenc 1823-ban ezen 
a napon fejezte be a Himnuszt. Ebből az alkalomból az 
ország számos településén tartanak megemlékezéseket, 
adnak át díjakat, rendeznek koncerteket, kiállításokat és 
irodalmi esteket. Ezen műfajok közül mind képviseltette 
magát az Egressy Gábor Szabadidőközpont január 22-re 
összeállított városi ünnepi rendezvényén. 

a program a IX. Ócsai Nemzetközi Képzőművészeti Tábor 
Téli Tárlatának megnyitójával kezdődött. Szabadszállási 

Réka és Török Bernadett fuvolajátéka kísérte a rendezvényt. 
A kiállítást Mayer Erzsébet nyitotta meg, aki a festőművé
szeket és műveiket bemutató, anekdotákkal fűszerezett 
beszédével kötetlen, igazi „művészetbefogadó” hangulatot 
teremtett. A tavaly nyári tábor résztvevői mindmind egyedi 
stílusú, különleges technikájú alkotásokat hoztak el a tárlat
ra, amely február 18áig tekinthető meg a szabadidőközpont 
aulájában. A kiállító művészek: KatonaZsombori Mária, 
Győrffy Sándor, Marcali Kis Melitta, Helyes Jenő, Simon 
Tímea, Barna Regina, Géczi Zsuzsanna és Kleczli Péter.

Az ünnepi műsort Bukodi Károly polgármester beszéde 
nyitotta meg:

„Mindannyian voltunk „mai fiatalok”. Gondolkodás mó
dunk, hozzáállásunk, netán szórakozásaink vagy kapcsolat  
teremtésünk miatt jó párszor megkaptuk szüleinktől a jól 
ismert „bezzeg az én időmben” kezdetű mondatot. Ahogy ők 
is az ő szüleiktől és így tovább, mióta világ a világ, ember az 
ember, kultúra a kultúra.

Mindennapi életünk, létünk és jelenlétünk mindig legak
tuálisabb ünnepe a Magyar Kultúra Napja. Ez a nap bátran 
tekinthető magyarságunk és emberségünk politikamentes, 
őszinte állapotfelmérésének is.

Kulturáltságunk, tájékozottságunk, műveltségünk ugyan
is mindentől független. Mi magunk irányítjuk, mi döntjük 
el, mi érdekel bennünket, mi határozzuk meg az ízlésünket, 

csakis rajtunk múlik, milyen hatások befolyásolják életün
ket és mindennapjainkat. Megválogathatjuk olvasmánya
inkat, szabadon választhatunk a legkülönbözőbb kulturális 
események közül, sőt, televíziónk több száz csatornájának bő 
kínálatából is mazsolázhatunk. És ez így van jól.

Ahhoz azonban, hogy felelősséggel és tiszta lelkiismeret
tel dönthessünk, kiválogathassuk a túlkínálatból az értéke
ket, a kincseket, muszáj tájékozottnak és felkészültnek lenni, 
kellő nyitottság szükséges az új információk, az új élmé
nyek befogadására és megismerésére. A kultúra nem holmi 
negédes nosztalgiázás, múltba révedés vagy poros emlékek 
dédelgetése. Ma élünk, ma szórakozunk, ma tanulunk, ma 
kell megfelelnünk a mindennapok kihívásainak és össze
szedni azokat az élményeket és tapasztalatokat, amiket kellő 
időben továbbadhatunk a jövő generációinak. Máskülönben 
csak az üres „bezzeg az én koromban” frázis marad.

Ha kellő nyitottsággal létezünk a mindennapokban, akkor 
– Szabadidőközpontunkhoz hasonlóan  békében, tiszteletben 
és szeretetben megfér egymás mellett öreg és fiatal, ifjú táncos 
palánta és népdalkörös nagymama, színjátszó növendék és 
festőművész, zenész tanonc és hagyományőrző. Ha napraké

szek vagyunk, ha jól ismerjük világunkat, hitelesebben tudjuk 
ápolni és megőrizni hagyományainkat, tradícióinkat, értéke
inket és mindezekkel együtt magyarságunkat is.”

„Itt születtem én, ezen a tájon” címmel verses, vetítéssel 
fűszerezett műsorral lepték meg a nagyérdeműt a Bolyai 
János Gimnázium tanulói. Felkészítő tanáruk Csengődi Erika 
számos olyan költeményt válogatott össze – többek közt 
Petőfi Sándor, Falu Tamás, Virág Miklós tollából –, melyek 
mind a magyar föld, illetve közvetlen környezetünk, Ócsa 
szépségét méltatták. 

Hagyományosan ezen a napon kerülnek átadásra az Ócsa 
Város Önkormányzata által alapított díjak. Az „Ócsa Városáért” 
kitüntető díjat Zsadányi László, az „Ócsa Ifjúságáért” kitün
tető díjat Mrázné Gáspár Tünde, „Az Év Ócsai Diákja” kitün
tető díjat Varga Dávid, „Az Év Vállalkozója” kitüntető díjat 
Filó János, az „Ócsa Kultúrájáért” kitüntető díjat pedig Kéri 
Mihályné kapta. (A díjazottakról lsd. bővebb írásunkat a 10. 
oldalon  a szerk.)

Patkó Matyi a 2012es Falu Tamás Emléknapon megrende
zett szavalóverseny első helyezettje egy magyar népmesét, A 
kőlevest adta elő a program folytatásaként. Az ízes beszéd, a 
fiatal tehetség, a népi bölcselet mosolyt csalt a közönség arcára. 

A szabadidőközpont vezetése a rendezvényeken nemcsak a 
helyi fiatal tehetségeket igyekszik megismertetni a közönséggel, 
emellett a hazai kulturális élet jeles képviselőinek munkásságá

ból is elhoznak egyegy szeletet Ócsára. Nem volt ez másként 
az idei Kultúra Napján sem, az ünnepi műsort Gerendás Péter 
– a számos szakmai díjjal elismert, a Magyar Köztársasági 
Érdemrend Lovagkeresztjével kitüntetett – nagyszerű szöveg
író, zenész, énekes műsora zárta. Faludy György és József Attila 
megzenésített versei méltón hirdették a magyar kultúra sok   
színűségét, egyediségét, utánozhatatlan kifejező erejét. 

Részlet a Bolyai János Gimnázium tanulóinak ünnepi 
műsorából:

Virág Miklós: Ócsa

Neved azt jelenti “becézz”
S ha becézel akkor “szeress”
Úgy is írják “ősöcske” vagy
Másként meg “égerfa” lehetsz

Ousad vezér is lehetnél
Honfoglalók seregével
Avar szláv bolgár és török
Ősök ezernyi nevével

Mondhatják hős vagy meggyötört
Nyúzott tatár török német
S a modern idők poklában
Sem ért próbautad véget

Ócsa megáldva szépséggel
Növények gyönyörű kertje
Állatok éden-pompája
Te évszázadok-viharvertje

Ócsa ember-menedéke
Élni boldog-boldogtalan
Akinek volt nemes múltja
Higgye termő jövője van

Ócsa nekem mit is mondhat
Mit ígért-ígérhet neved
Ki megszült és visszafogad
Neve egyet jelent SZERET
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Kitüntető díjaK  
a Magyar Kultúra napján

Egy borongós januári délelőttön látogattam el Katona-
Zsombori Máriához, aki azzal tisztelt meg, hogy a mű   -
termébe invitált egy beszélgetésre. Kicsit túlzón mond-
hatnám, hogy ismertük már egymást korábban. Az 
igazság az, hogy ő csak a nevemet tudta, én viszont olyan 
szerencsés vagyok, hogy egy festménye által mindennap 
csodálhatom művészi énje egy apró részletét.

k íváncsian vártam a személyes találkozást. Azzal a szándék
kal érkeztem, hogy interjút készítek Ócsa festőművészével, 

szeretett tanárával, a képzőművészeti tábor vezetőjével. Aztán 
valahogy mégsem került elő a diktafon, a jegyzet   füzet, a toll. 
Derűjével, kedvességével azonnal elvarázsolt, teával, omlós 
kaláccsal kínált a kuckós kis műteremben, kabátban ültünk 
és mégis melegség járt át mindent…

Mari Erdélyben született, küzdelmes évekről mesélt, amit 
gyerekként önfeledten, boldogan élt meg, csak utólag, felnőtt 
fejjel érti meg talán az ember egy kicsit, milyen is lehetett az 
akkori romániai valóság, kiszolgáltatottság. Matematikafizika 
osztályban kezdett, aztán „átkönyörögte” magát a humán ta   
gozatra, végül a számára legtökéletesebb irányba sodródott, a 
Kolozsvári Ion Andreescu Képzőművészeti Főiskola rajzdeko
ráció szakán diplomázott. Tanár lett, azok közül való, akik a leg 
többre, a legcsodálatosabbra tanítják gyermekeinket. Azt vallja 
(amit tulajdon édesapám is hajtogatott mindig gyerekkorom
ban): tanulj, mert a tudást, amit a fejedbe töltesz, soha senki 
nem veheti el tőled, bármekkorát is fordul a világ körülötted!

A család 1989ben érkezett Magyarországra, Mari azzal 
a mély elhatározással, hogy festőművész lesz. Következő 
tavasszal már Egerben állította ki festményeit, egy nemzet
közi bemutatón. Csak a magyar nyelv volt a közös közte és az 
itteni világ között, újra idegen volt, immár az anyaországban. 
Hosszúhosszú évek alatt a család, a hit, a kitartás, a munka, 
az alkotás öröme görgette életét odáig, hogy ma már otthon 
érzi magát. Itt, Ócsán, közöttünk. 

Szerencsés ember, aki láthatja KatonaZsombori Mária cso  
dálatos festményeit, hisz egy gyönyörű lélek különleges tükre 
mind. S még szerencsésebb, aki ismerheti őt, kollégaként, 
tanítványként, barátként, feleségként, gyermekként. Szavaitól, 
gondolataitól, alkotásaitól valahogy úgy érezni, jobb emberek 
leszünk ebben a küzdős, nehézségekkel teli világban.

Hosszan beszélgettünk, volt nevetés, hallgatás, tiszta szívű 
figyelem és bölcs tanács. Kaptam tőle egy vékony kis pros
pektus, egy festményekkel tarkított névjegykártyaszerű, 
bemutatkozó lapot. A legelső mondat rajta: „Magyar festő 
vagyok.” Ócsán élő, ragyogó lelkű, magyar festő.

Mire kiléptem Mari műtermének ajtaján a borús idő 
helyett ragyogott a januári ég…

Névjegy
KatonaZsombori Mária tagja a Magyar Alkotóművészek 
Országos Egyesületének, munkásságát bemutatja a Kortárs 
Magyar Képzőművészeti Lexikon második kötete, illetve az 
Új Révai Lexikon XIik kötete. 1975 óta 58 egyéni kiállítása volt 
Magyarországon, Németországban, Svájcban, Ausztráliában, 
részt vett számos belföldi és külföldi csoportos kiállításon is. 

Szervezője és aktív résztvevője az idén 10. alkalommal 
megrendezésre kerülő Ócsai Nemzetközi Képzőművészeti 
Tábornak. A jó hangulatú alkotóműhelyben ócsai művé
szek munkálkodnak együtt minden év augusztusában a 
Svédországból, Skóciából, Bulgáriából, Lengyelországból, 
Franciaországból, Olaszországból érkező alkotótársakkal.

A IX. Ócsai Nemzetközi Képzőművészeti Tábor TÉLI TÁRLATA 
január 22től látogatható az Egressy Gábor Szabadidőközpont 
aulájában, a kiállító művészek: KatonaZsombori Mária, Győrffy 
Sándor, Marcali Kis Melitta, Helyes Jenő, Simon Tímea, Barna 
Regina, Géczi Zsuzsanna, Kleczli Péter.

KatonaZsombori Mária munkái megtekinthetők továbbá 
a www.kazsoma.eoldal.hu, www.artportal.hu oldalakon.  

Portré KAtonA-Zsombori máriA 
festőMűvészről

Ócsai KisbírÓ

Minden évben január 22-én, a Magyar Kultúra 
Napján adományozza kitüntető díjait Ócsa 
Város Önkormányzatának Képviselő-testülete. 
Összeállításunk az idei év díjazottjait mutat-
ja be:

„ÓCSA VÁROSÁÉRT” kitüntető díj:
ZSADÁNYI LÁSZLÓ

Zsadányi László 1984. augusztusában kapott 
megbízást  az ócsai középiskola vezetésére. Az  
igazgatói állást két évi megbízás után 1986 és 
2010 között, öt ciklusban töltötte be. Vezetése 
alatt a Bolyai János Gimnázium visszanyer
te régi rangját. Ócsa város neki köszönheti a 
gimnázium fennmaradását, felújítását, bővíté
sét, újjáépítését. Mára az iskola a megye egyik 
jelentős intézményévé nőtte ki magát. Nevéhez 
fűződik a 6 osztályos gimnázium bevezetése, 
a kereskedelmi szakközépiskola beindítása – 
amely az idei tanévtől szűnt meg – továbbá 
az idegenvezetők képzése. Nyugdíjba vonulá
sa előtt a nyelvi előkészítő osztály elindítását 
is megszervezte. Több éven át tagja volt az 
Oktatási és Sport Bizottságnak.

„ÓCSA IFJÚSÁGÁÉRT” kitüntető díj
MRÁZNÉ GÁSPÁR TüNDE

Mrázné Gáspár Tünde a Halászy Károly Általános 
Iskola fizikakémia szakos tanára. Mindennapi – 
a tanítással kapcsolatos – teendői mellett  számos 
feladatot vállal annak érdekében, hogy az iskola 
hírneve emelkedjen. Osztályfőnöki munkája 
mellett a felső tagozaton a reál munkaközös
séget vezeti, s emellett a Diákönkormányzat 
mentor tanára. Munkáját maradéktalanul el  
végzi, a gyerekeket nagy odafigyeléssel terel
geti. A kiemelkedően teljesítő diákokra is sok 
figyelmet szentel, hiszen a természettudomány
nyal kapcsolatos versenyeken való részvételü
ket hatékonyan támogatja, területi, de megyei 
versenyeken is szép eredményeket produkálva. 
A környezetvédelem – saját bevallása szerint is 
– fontos helyet foglal el életében, s ezt a szemléle
tet diákjainak is próbálja átadni. Az iskola falain 
kívül is rendszeresen részt vesz Ócsa kulturális 
életében, a városi karácsony ünnepélyességét 
emeli versmondó diákjai színvonalas előadásá
val. Ócsa testvérvárosi kapcsolatának ápolásá
ban is jelentős szerepet vállal, hiszen évrőlévre 
kísérőtanára a Palástra látogató gyermekeknek. 

„AZ ÉV ÓCSAI DIÁKJA” kitüntető díj
VARGA DÁVID

Varga Dávid az iskola hatosztályos gimnáziu
mi osztályának 5 éve kitűnő tanulója. Nemcsak 
kiváló tanulmányi eredményeire lehet büszke 
az iskola, hiszen Dávid a Diákönkormányzat 
és az Iskolaszék tagjaként aktívan részt vállal 
az intézményi közösségi munka szervezésé
ben. Szívesen és sokat sportol, a városi prog
ramokban is aktívan részt vesz. A munkához 
való hozzáállása, kulturált magatartása, iskolai 
közösségi szerepvállalása elismerést érdemlő, 
példaértékű.

„AZ ÉV VÁLLALKOZÓJA” kitüntető díj
FILÓ JÁNOS

A Filó és Társai Bt. 1993ban alakult, gépkocsik 
teljes körű szerviz szolgáltatásával, gépkocsi
javítással, vizsgáztatással, eredetvizsgálattal 
foglalkoznak. Forgalmát és méretét tekintve 
kisvállalkozásnak minősül. A kezdeti néhány 
fő után ma már 15 embernek ad munkát. 
Ezen kívül rendszeresen foglalkoztatnak ta  
nulókat a Fáy András Közlekedésgépészeti 
Szakközépiskolából. 2009ben uniós pályá
zati forrásból sikerült fejleszteni a technoló
giát, ezzel is megőrizve a versenyképességet. 
A Filó és Társai Bt. mindezek mellett a város 
kulturális és társadalmi életében is részt 
vesz. Hosszú évek óta támogatják az Ócsai 
Kulturális Napokat, és ma már az Ócsai Sport 
Egyesületet is.

„ÓCSA KULTÚRÁJÁÉRT” kitüntető díj
KÉRI MIHÁLYNÉ

Kéri Mihályné 1984től 2010ig volt a Falu 
Tamás Könyvtár könyvtárosa, Balló Bol   di zsár
né nyug    díjba vonulásától könyvtárvezetőként 
dol  gozott. Minden évben szervezett íróolvasó 
találkozót, pl. Szakonyi Károllyal, Nógrádi Gá  
bor   ral. Összefogta a Falu Tamás Baráti Kört, 
szervezte az évente megrendezésre kerülő vers 
és prózamondó versenyeket, illetve megem
lékező műsorokat a költő születésnapjára. 
Könyvtári órákat tartott iskolai osztályoknak, 
kialakította a mesesarkot óvodások számára. 
Közre   működött a Falu Tamásdíj létrehozá
sában és a díjak átadásánál. Közösen hozták 
létre és működtették az Irodalmi Kávéházat a 
szabadidő   központtal.  
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Helyi hírek

A földhasználati nyilvántartási eljárásra vonatkozó szabá-
lyok 2013. január 1-jével és február 1-jével megváltoztak. 

a termőföldről szóló törvény 2013. február 1jével kötelező 
adatszolgáltatást ír elő a földhasználati nyilvántartás

ba már bejegyzett földhasználók számára. A magánszemély 
földhasználónak a személyi azonosítóját (személyi szám) és 
az állampolgárságát, gazdálkodó szervezet földhasználónak 
pedig a statisztikai azonosítóját (törzsszám) kell bejelentenie 
az ingatlanügyi hatóság felé. 

Ezen rendelkezés a 2012. december 31ig földhasznála
ti nyilvántartásba bejegyzett földhasználókra vonatkozik. 
Adat   szolgáltatási kötelezettségüknek 2013. március 30. nap  
jáig azonosító adatközlési adatlapon tehetnek eleget, me     lyet 
a használt földterület fekvése szerint illetékes járási föld 
hivatalhoz kell benyújtani. Ez a kötelezően használandó 
adatlap a földhivatalok hivatalos honlapjáról (www.foldhiva
tal.hu) a „nyomtatványok” menüpontból letölthető. Az adat
közlési bejelentéssel indult eljárás díjmentes akkor, ha azzal 
együtt változás bejelentésére nem kerül sor. 

Ha a földhasználó több járási földhivatal illetékességi 
területéhez tartozó termőföldet használ, úgy a bejelentését 
kizárólag egy földhivatal felé kell megtennie azzal, hogy 
az adatlapon fel kell tüntetnie azoknak a településeknek a 
nevét, amelyeken a nyilvántartásba vett földhasználatával 
érintett földrészletek vannak. 

 A földhivatal földhasználati bírsággal sújthatja azt a be  
jegyzett földhasználót, aki adatszolgáltatási kötelezettségé
nek határidőn belül nem tesz eleget. 

2013. január 1jével a földhasználóknak területi mértéktől 
függetlenül minden termőföld, valamint mező, és erdőgaz
dasági belterületi föld – kivéve az erdőművelési ágú terüle
tek – használatát be kell jelenteniük a földhivatal felé. 

A használat, a használatban bekövetkezett változás, vala
mint a használat megszűnése bejelentésekor a magánsze
mély földhasználók kötelesek megadni – az eddigi adatokon 
túl – a személyi azonosítójukat és az állampolgárságukat, 
a gazdálkodó szervezet földhasználók pedig a statisztikai 
azonosítójukat, illetve cégek esetében a cégjegyzékszámu
kat.  

Kötelező a formanyomtatvány használata a földhasz
nálatban bekövetkezett változásoknak, illetve a használat 
megszűnésének bejelentésekor is. 

Az új formanyomtatványok szintén az 1. pontban megje
lölt honlapról tölthetők le, és ezeket 2013. január 1jével kell 
használni, de kötelező használni azon folyamatban lévő 
eljárásokban, ahol a bejelentés már megtörtént a földhiva
tal felé, de a használat bejegyzésére, a változás átvezetésére 
vagy a használat törlésére nem került sor 2012. december 
31ig, valamint a megismételt eljárásokban.  

2013. február 1jét követően a cégek esetében a cégkivonat 
benyújtása nem kötelező; az aláírási címpéldányt, illetve az 
aláírásmintát pedig csak akkor kötelező benyújtani a földhi
vatalhoz, ha azt a cégjegyzék nem tartalmazza. 

Az azonosító adatok kötelező bejelentése a földhasználati 
nyilvántartás országos személyi adatbázisa létrehozásának, 
illetve a 2013. július 1jét követően új adatszolgáltatási forma, 
a földhasználati összesítő szolgáltatásának lehetőségét készí
ti elő. Az összesítő a földhasználó által az ország egész terü
letén használt egyes földterületek területét és aranykorona 
értékét tartalmazza majd jogcímenkénti bontásban, illetve 
országosan összesítve, megjelölve a használt földterületek 
fekvése szerint illetékes földhivatalokat is. A földhasználati 
összesítő igénylésére a földhasználó is jogosult lesz, annak 
érdekében, hogy mint hatósági bizonyítványt becsatolhas
sa, azt felhasználhassa az őt érintő eljárásokban.   

vIdéKfejlesztésI mInIsztérIum sajtóIrodája

A FöldHAsZnálAti nyilvántArtás 
FontosAbb váltoZásAiról

Január havi istentiszteleti alkalmak  
a baptista gyülekezetben:

NAp ÓrA ALkALom NAp ÓrA ALkALom

03. vasárnap 
Magyar Baptisták 
Világszövetségé-
nek vasárnapja

9
10
17

imaóra 
úrvacsorai 
istentisztelet 
istentisztelet

17. vasárnap 9
10
17

imaóra
istentisztelet
istentisztelet

06. szerda 18 bibliaóra 20. szerda 18 bibliaóra

10. vasárnap 9
10
17

imaóra
istentisztelet
istentisztelet

24. vasárnap 9
10
17

imaóra
istentisztelet
istentisztelet

13. szerda 18 bibliaóra 27. szerda 18 bibliaóra

Minden héten szombaton ifjúsági óra este 6 órától.
Minden vasárnap az imaóra alatt bibliaköri foglalkozást 

tartunk gyermekek számára.
Alkalmainkra mindenkit szeretettel várunk. Bővebb 

információ: www.ocsaibaptista.hu

„a jelenlegi társadalom gyakran megfeledkezik az Evan   gé  liumról. 
Szüksége van a keresztények közötti szeretetközösség példájára, 

amely túllép minden megosztottságon. XVI. Benedek pénteken délután, 
Szent Pál apostol megtérésének ünnepén, a Falakon kívüli Szent Pál bazi
likában vesperással zárta le a keresztények egységéért tartott imahetet 
más keresztény felekezetek képviselőivel együtt.” (forrás: http://www.
szentistvanradio.hu/index.php/component/content/article/28039)

„Át kell érezni, milyen nagy szükség van az egységre" – mondta 
Erdő Péter az ökumenikus imahét megnyitásán. 
A keresztényeknek sürgetően át kell érezniük, hogy milyen nagy szük
ségük van az egységre – mondta Erdő Péter bíboros, prímás, eszter
gombudapesti érsek a Krisztushívők egységéért tartott ökumenikus 
imahét ünnepi országos nyitó istentiszteletén vasárnap Budapesten, a 
Fasori evangélikus templomban.

A Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa (MEÖT) rendez
vényén Erdő Péter kiemelte: a keresztényeknél is jobban rászorul az 
egységre a nem hívő világ, „korunk és a világ állapota pedig megkí
vánja, hogy újra átérezzük missziós küldetésünket, hitünk tovább
adásának vágyát és örömét”. Ezért is fontos a keresztények egysége 
– mondta a bíboros. 

Steinbach József, a MEÖT elnöke, református püspök kiemelte: az 
ökumenikus imahét üzenete, hogy egyenrangú partne rek  ként beszél
gessünk egymással. Mint mondta, az igazi pár    beszéd az, amikor az 
egyik ember figyel a másikra, s az eredményes párbeszéd alapja az, 
hogy „gyorsnak kell lenni a hallásra”. Ige    hir   detésében beszélt arról is, 
hogy a híveknek a hittételeken felülemelkedve kell „együtt áldani az 
Urat, (...) ez Istennek tetsző”. Együtt kell azt is megvallani, hogy Isten az 
atyja Jézusnak – állapította meg.” (forrás: http://www.stop.hu/belfold/
atkellereznimilyennagyszuksegvanazegysegremondtaerdope
terazokumenikusimahetmegnyitasan/1116395/)

Imahét az egységért Ócsán 
XVI. Benedek pápa, és Erdő Péter bíboros úr nyilatkozatával azonosul
va, és egyetértve ócsai baptisták, evangélikusok, reformátusok estéről 
estére összegyűltünk egymás imaházaiban imádkozni a „keresztények 
(keresztyének) közötti szeretetközösség” (XVI. Benedek pápa) egységé
ért, csak a katolikus plébános, és testvérek hiányoztak, ők nem jöttek el 
idén. Szomorúan vettük tudomásul, hogy ami igaz a Világegyházra, és 
az Országos Egyházra, az nem igaz az ócsai katolikusokra. Ezért hívtuk 
meg Igét hirdetni Főtiszteletű Prodán Gábor esperesplébános urat, 
görögkatolikus lelkipásztort, hogy jelezzük, mi nyitottak vagyunk 
arra, amiről a Szentatya, és a Bíboros úr nyilatkozott. Ennek értelmé
ben a Világegyház imádkozásának idején (szombaton, az imahét 7dik 
napján) bálozó katolikus testvérekért imádkozunk, hogy legalább 
saját egyházi felsőbbségük hangját hallják meg, és mindenek előtt a 
Szentírás szavát:

„Mindennek megvan az órája, és minden szándéknak a maga 
ideje az ég alatt.”

(Katolikus Biblia, Prédikátor könyve 3, 1.)
az óCsaI református presbItérIum Közleménye

Ócsai Református Egyházközség
2013. februári havi gyülekezeti alkalmaink:

NAp ÓrA ALkALom

08. Péntek 17 Összevont Ifjúsági Bibliaóra – Kisimaterem

10. Vasárnap 10 Főistentisztelet – Kálvin-ház

10. Vasárnap 15 Énekkari próba – Református Iskola termeiben

12. Kedd 18 Fiatal Felnőttek Bibliaórája – Református 
Lelkészi Hivatal

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

14. Csütörtök 15 Asszonykör – Kisimaterem – Ady E. u. 2.

15. Péntek 17 Ifjúsági Bibliaórai Közösség – Kisimaterem

16. Szombat 18 Egyetemi ifjúsági bibliaóra – Kisimaterem

17. Vasárnap 10 Főistentisztelet – Kálvin-ház

17. Vasárnap 15 Református Istentisztelet – Evangélikus Imaház

17. Vasárnap 16 Énekkari próba - Református Iskola termeiben

18–23. 17
és
18

Presbiteri hét: hétfőtől szombatig minden este 
17 órától hitmélyítő előadás a kisima teremben, 
18 órától evangélizációs isten tisztelet a Kálvin-
házban (vendégelőadókkal, és igehirdetőkkel)

24. Vasárnap 10 Úrvacsorás Főistentisztelet – Kálvin-ház

24. Vasárnap 15 Énekkari próba – Református Iskola termeiben

26. Kedd 18 Fiatal Felnőttek Bibliaórája – Református Lelkészi Hivatal

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

28. Csütörtök 18 Központi bibliaóra – Kisimaterem

„Bátran kell előre haladni  
az ökumenizmus útján”  

egyházak februári programjai

Ócsai református egyházközség Lelkipásztori Hivatala
2364 Ócsa, Ady Endre u. 2.

Lelkészi ügyelet:
Hétfő: 15:00 - 17:00
Szerda: 9:00 - 11:00
Csütörtök: 14:00 - 17:00
Péntek: 9:00 - 11:00

Pénztári ügyelet:
Szerda: 16:30-18:00
Péntek: 16:30-18:00 

Külön időpont kérhető telefonon és e-mailen bármilyen ügy intézésére,  
és lelkigondozói beszélgetésre.
Telefon: 06-29-378-142, E-mail: ocsa.ref@gmail.com

Az ócsai evangélikus egyházközség  
februári istentiszteleti rendje:

Február 3. 08:30.; Február 17. 08:30.
Az istentiszteletek helye: Rédei Ház (Ócsa, Damjanich u. 33.)

13Egyházak hírei
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Sport

a 2012es évi Ócsai Birkózó Szakosztály kiértékelőjén 
Bukodi Károly polgármester úr elmondta, hogy a Birkózó 

Szakosztály keretében működő csoportok, valamint az edzők 
komoly hozzáállása, és nem utolsó sorban az önálló birkózó 
terem, meghozta a várt eredményt, hisz a Magyar Birkózó 
Szövetség az Ócsai Birkózó Szakosztályt edző központtá nyil
vánította. Ez azt jelenti, hogy a körzetben működő hét szak
osztály versenyzőit és edzőit magába foglalva hetente két 
alkalommal közös edzéseket tartunk az alapedzések mellett, 
a minőségi versenysport további fejlesztése céljából. 

A körzetben tevékenykedő négy hivatásos edző a felkészítő 
tevékenység mellett különösen nagy figyelmet fordít a tehet
séges versenyzőkkel való külön foglalkoztatásra is. Ezt a minő
ségi munkát nagyban fogja segíteni az ócsai általános iskola 
igazgatónője Kovácsné Kovácsi Beáta – aki egyben a birkózó 
szakosztály alelnöke – javaslata, amely birkózó sportosztályok 
beindítását fogja eredményezni a 2013as tanévtől. Az iskola 
keretében a sportosztályok munkáját Nyirán András igazgató 
helyettes tanár úr fogja irányítani, akinek ezen a téren nagy 
tapasztalata van.

A 2013as évtől a hivatalos versenyeken kívül az ócsai 
edzőközpont több körzeti, országos és nemzetközi versenyt 
fog szervezni.

A januári alapozó edzések, valamint a különböző szerve
zési munkák után február hónapban megkezdődnek a verse
nyek. Az első verseny február 16án az inárcsi birkózó szak
osztály szervezésében lesz megrendezve.  

Id. KováCs jános

szaktanár, edző, az edzőközpont vezetője

f ebruár 2án zajlott le az Ócsa SE és a Halászy Károly 
Általános Iskola közös szervezésében a hagyományos 

terematlétikai verseny. Az évtizedes múltra visszatekintő 
rendezvényen az idén részvételi rekord született. Több mint 
150 serdülő atléta mérhette fel a téli időszak felkészülésének 
sikerességét, egy héttel az országos bajnokság előtt.

 A verseny népszerűségére jellemző, hogy 11 egyesület – 
a BEAC, Bp Honvéd, Albertírsai SE, Ikarus BSE, III. ker. TVE, 
Szolnoki VSI, Hevesi SE, GEAC, UTE, MAFC, és természetesen 
a hazai Ócsa SE – legjobbjai jöttek el erre a  joggal rangosnak 
nevezhető eseményre.

A mieink igen szépen helyt álltak a nehéz mezőnyben. 
Dícséret illeti azokat is, akik  saját legjobbjukat hozták, vagy 
éppen döntőbe jutottak, de mégsem állhattak dobogóra, 
mert ők is legjobb tudásuk szerint versenyeztek. Nekik is 
gratulálunk!

A dobogós helyezést elért versenyzők pedig a következők 
voltak:

SOLTÉSZ GRÉTA I. hely 50 m-en, II. hely távolugrásban
SOLTÉSZ HANNA II. hely 50 m-en

SEBőK ANDRÁS ERIK III. hely súlylökésben
FARKAS CSABA II. hely magasugrásban

VIRÁG MÁRK III. hely távolugrásban ( 14 éveseknél )
LADONICZKI CSABA III. hely súlylökésben

LÁZÁR ÁKOS III. hely súlylökésben és távolugrásban  
( 15 éveseknél )

Őket külön elismerés illeti, mint ahogy az Ócsa SE idősebb 
atlétáit, és az iskola pedagógusait, akik a verseny zavartalan 
lebonyolításában alkottak kiemelkedőt.

Következő atlétikai verseny a Halászyban a körzeti 
iskolák terem versenye március 8-án pénteken 14 órakor 

lesz, ahova minden érdeklődőt szeretettel várunk!  

spáK józsef

birkózás - hírek

Ócsai  
Terematlétikai Verseny

Születés
:  (Ócsa városában)

Haláleset
6 haláleset (Ócsán történtek)

Születési családi és utóneve:
Pálinkás István József

Születés helye, ideje:
1942. november 2.

Haláleset helye és ideje
Ócsa, 2012. december 23.


Születési családi és utóneve:

Lázár Erzsébet
Házassági neve:
Szőke Ödönné

Születés helye, ideje:
Ócsa, 1932. július 24.

Haláleset helye és ideje:
Ócsa, 2012. december 24.


Születési családi és utóneve:

Herceg László
Születés helye, ideje:

Inárcs, 1958. június 3.
Haláleset helye és ideje:

Ócsa, 2012. december 29.


Születési családi és utóneve:
Lakatos Pál

Születés helye, ideje:
Ócsa, 1947. október 3. 

Haláleset helye és ideje:
Ócsa, 2013. január 7.


Születési családi és utóneve:

Dr. Bács Barna
Születés helye, ideje:

Sásd, 1937. augusztus 30.
Haláleset helye és ideje:

Ócsa, 2013. január 13.


Születési családi és utóneve:
Soós Julianna

Házassági neve:
Mikus Andrásné

Születés helye, ideje:
Torda, 1923. január 12.

Haláleset helye és ideje
Ócsa, 2013. január 16.

Házasságkötés:


Huszonötödik házassági 
évforduló:  



Ötvenedik házassági  
évforduló:  

Férj
Gombár István

Feleség
Balogh Györgyike Erika

Házasságkötés helye és ideje:
Ócsa, 1963. január 5.

lovasné sallay márIa

anyakönyvvezető

Polgármesteri hivatal 2364, Ócsa, 
Bajcsy Zs. u. 2. • Email: polghiv@
ocsanet.hu • Tel: 29378125, 29378501, 
Fax: 29378067
Ócsa Városüzemeltetési Nonprofit Kft
Tel: 29378125/28 mellék
Okmányiroda Bajcsy Zs. u. 26.,  
Tel: 29378504
Orvosi ügyelet Ócsa, Szabadság tér 4. 
(új Egészségház), 104 vagy  
0613016969 
Központi orvosi rendelő Ócsa, Sza   bad 
ság tér 4.
Felnőtt háziorvosok dr. Kocsis 
János Rendelés: hétfő, szerda, csütör
tök, péntek, 8:00–12:00 óráig, kedden 
14:00–18:00 óráig. Rendelő telefon: 
29378071 • dr. Inczeffy Zsolt Rendelés: 
hétfő, kedd, csütörtök, péntek,  8:00–
12:00 óráig, szerdán 14:00–18:00 óráig. 
Rendelő telefon: 29378110 • dr. Gallai 
Zoltán Rendelés: kedd, szerda, csütörtök, 
péntek, 8:00–12:00 óráig, hétfőn 14:00–
18:00 óráig Rendelő telefon: 29378073 
Gyermekorvos dr. Koszteleczky 
Mónika Rendelés: hétfő, kedd, szerda, 

péntek, 8:00–12:00 óráig, csütörtök 
14:00–18:00 óráig, Rendelő telefon: 
29378164
Védőnői tanácsadások I. körzet: 
Szabóné Ádámcsik Tünde, Tel: 29578523 •  
II.körzet: Kardosné Pintyőke Viktória, 
Tel: 29578522, • III.körzet: Brassai Júlia, 
Tel: 29578523
Fogászat Dr. Sárkány Béla, Tel: 204405210, 
Dr. Baranyai Edit, Tel: 29378030
Korona Gyógyszertár Szabadság tér 5., 
Tel: 29578090
Rendőrség Dabasi Rendőrkapitányság, 
Tel: 29360107, 29360207, • Körzeti 
Megbízottak: Mezei Tamás zászlós, 
706093735; Kálmán Attila főtörzs
őrmester: 307184748
Polgárőrség Tel: 309944925, 309944923, 
306886056, 706064005 (éjszaka) 
Hivatásos Tűzoltóság Dabas Telefon: 
29560020, 29360105
Posta Szabadság tér. 3., Tel: 29378056
Egyházak Ócsai Református Egyház
közösség Tel/fax: 29378142, Email: 
ocsa.ref@gmail.com • Ócsai Baptista 
Gyülekezet: Email: gyulekezetve ze to   

 @ocsaibaptista.hu • Ócsai Katolikus 
Egyházközösség:  Tel: 29378285 •  
Evangélikus Egyházközösség: 
208246181
Egressy Gábor Szabadidőközpont Tel: 
29378043, Email: info@egressyszk.hu
Falu Tamás Városi Könyvtár Tel: 
29378158, Email: konyvtar@ocsanet.hu
Nefelejcs Napköziotthonos 
Óvoda Tel.: 29578840 •  
Napsugár tagóvoda: 29378084,  
Email: info@nefelejcsovoda.hu
Halászy Károly Általános Iskola  
Tel.: 29378023,  
Email: iskola@halaszyocsa.sulinet.hu
Bolyai János Gimnázium és 
Kereskedelmi Szakközépiskola  
Tel.: 29378045, Email: gimi@bogim.hu 
Ócsai Tájház Dr. Békési Panyik Andor 
u. 46., www.ocsaitajhaz.hu 
Tourinform iroda Tel: 29578750, 
Email: ocsa@tourinform.hu
Közterület-felügyelet Magyari Tibor: 
703681843
Gyepmester Police Bt.,  
Tel.: 061358 0526

Közérdekű telefonszámok, elérhetőségek

Ócsai KisbírÓ
Ócsa Város Önkormányzatának ingyenes lapja • Megjelenik havonta 3200 példányban • Kiadja: Mátyus Nyomda bt. • Felelős 
kiadó: Mátyus Gyula • szerkesztő: Kertészné Molnár anna • szerkesztőség 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 • Együttműködő Partnerünk: Dormány Foto studio
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labdarúgás
Javában zajlanak a felkészítő edzések az Ócsa Város Sport
egyesület csapatainál, hiszen februárban számos mérkőzésen 
mutathatják be sportolóink rátermettségüket, tehetségüket. 

Minden sportolni vágyót szeretettel várnak az OVSE tagjai, 
edzői!  

Az edzések időpontjai

NAp ÓrA csApAt NAp ÓrA csApAt

Hétfő 16–17
16–17
17–18
17–18
18–19
19–20

ovifoci 
U17 
U9

U19
U11

női csapat

Csütörtök 18–19
19–20

U11
női csapat

Kedd 18–20 felnőtt Péntek 16–17
17–18

18:30–20

U7
U9

felnőtt

Szerda 16–17
17–18

18:30–20

U17
U19

felnőtt

fo
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TiszTelT Ócsai lakosok!

Örömmel értesítjük Önöket, hogy az ócsai 
Tourinform irodában ezentúl minden olyan 
országos rendezvényre, előadásra, koncert
re lehet jegyet kapni, ami a Ticket Express 
neve alatt fut. A programok megtekinthetőek 
a www.eventim.hu weboldalon. 
Szeretettel várjuk Önöket minden hétköz

nap 10:00 és 16:00 óra között a Polgár  mes   
teri Hivatal szomszédságában található 
iro   dánkban.

Üdvözlettel:
Kerekes Nóra

irodavezető


