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Fogadóóra

A tavalyi év második felében hirdette meg a kormány azt 
a programot, amely során átvállalja az önkormányzatok 
adósságának egy részét. 

a februári tárgyalások eredményeként Ócsa Város Ön   -
kor   mányzata maximális, 70 százalékos konszolidációt 

kap. Az e havi Fogadóórában arról kérdeztük Bukodi Károly 
polgármestert, milyen hatással lesz az adósságátvállalás 
városunk életére, illetve a tél elmúltával szóba került az is, 
miként javul a helyi utak min!sége a hideg id!járás okozta 
károk után.

B.L.: Nagy örömünkre szolgál, hogy a februári konszolidációs 
tárgyalásokon a lehet! legjobb eredményt értük el. Az el!ze-
tes prognosztizációnak megfelel!en a kormány az adósságál-
lomány 40 százalékos átvállalására terjesztette el! az Ócsai 
Önkormányzatot. Február 4-én a Belügyminisztériumban 
tartottuk meg az els!, el!készít! megbeszélést. Farkas 
Mariettával, a Polgármesteri Hivatal pénzügyi irodavezet!jé-
vel és dr. Szabó György jegyz! úrral egy alaposan el!készített 
írásos dokumentációs anyaggal érveltünk amellett, hogy a 
konszolidáció mértékét növeljék. Ezt követ!en február 25-én 
Lázár János államtitkár úr fogadta az ócsai delegációt a parla-
mentben, ezen a tárgyaláson jómagam és Horváth Tamás 
alpolgármester úr vettünk részt. Három nappal kés!bb érte-
sítettek minket, hogy a maximális adósságátvállalást sikerült 
elérnünk, 1.561.092.875 Ft-ot fizet ki a kormány a fennálló hite-
leinkb!l. A konszolidációs szerz!dést február 28-án írtuk alá. A 
következ! lépésként kezd!dnek el azok az egyeztetések márci-
us és június között, amikor a bankok is bevonásra kerülnek a 
folyamatba. Másfél milliárd forint teher gördül le a vállunkról, 
azt gondolom hatalmas segítség ez a je    lenlegi gazdasági hely-
zetben. A"hitelállomány csökkenése a gyakorlatban azt fogja 
jelenteni, hogy könnyebben tudjuk meg     oldani a pályázatok 
önrészét, illetve megvalósíthatunk számos tervezett fejlesz-
tést, korszer#sítést Ócsa városában.

A felújítások szóba kerülése kapcsán meg kell emlí-
tenünk, hogy idén tavasszal megújul a legfrekven-
táltabb ócsai útszakasz.
B.K: Valóban jó hír mindannyiunk számára, hogy március 
közepén kezd!dnek el a 4604-es út felújítási munkálatai. 
A jelent!s forgalom nagy mértékben megrongálta az út  -
burkolat min!ségét, ezért a Bajcsy-Zsilinszky út és annak 
kivezet! szakaszai meglehet!sen rossz állapotban vannak. 
Az egyeztetések már 2010-ben elkezd!dtek a közútkezel!vel, 
az önkormányzat hosszas, hathatós mun   kájának köszönhe-
t!en si   került elérnünk, hogy idén új burkolatot kap ez az 
útszakasz. A"Tesco áruháztól kezdve a Bajcsy-Zsilinszky úton, 
egészen a Budapest felé haladó körforgalomig kicserélik a 
burkolatot. A munkálatokra 210 millió forintos pályázati 
forrás áll rendelkezésre. Bízom benne, hogy nemcsak a gépjár-
m#vek m#szaki állapota fog kevésbé rongálódni, hanem – és 

ez a legfontosabb szem-
pont – még biztonságo-
sabb lesz az ócsaiak által 
is leggyakrabban hasz-
nált út.

A helyi utak több 
szakaszán már év ele  -
jén kijavították a ká   -
tyúkat.
A szokásos tavaszi-!szi 
kátyúzási menetrendt!l 
eltér!en – a téli id!járás 
okozta károkra való tekintettel – soron kívül kátyúztattuk 
a Volánbusz útvonalának önkormányzati tulajdonú útjait, 
több mint 250 ezer forint értékben. Várhatóan másfél hóna-
pon belül a többi kátyú is javításra kerül, valamint a legszük-
ségesebb helyeken javítjuk a megsüllyedt útpadkákat is.

Polgármester úr, köszönöm az interjút, illetve hogy 
az els! tavaszi lapszámunkban ennyi jó hírr!l 
kaphattunk beszámolót!

Kedves Olvasóink, továbbra is várjuk érdekl!d! levelei-
ket a Kisbíró szerkeszt!ségébe (elérhet!ségeink a 15. oldalon 
találhatók)! Kérjük, leveleikre minden esetben írják rá nevü-
ket, címüket, nagyon köszönjük!  �
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Kétszer ülésezett Ócsa Város Képvisel!-testülete február 
hónapban. A február 14-ei rendkívüli ülésen megvitatták 
és elfogadták a képvisel!k a 2013-as költségvetést. 

a költségvetés tervezet két verzióban került tárgyalásra: 
az els! szigorúan csak az Önkormányzat kötelez!en 

ellátandó feladatait tartalmazta, míg a második változat – az 
eddigi évek gyakorlatának megfelel!en – számba vette mind-
azon bevételeket és kiadásokat, amelyek az Önkormányzat 
kötelez! feladatellátásán túl is jelentkeznek (többek közt a 
fizikotherápia, a kislabor, a Falu Tamás Könyvtár, a Katolikus, 
Baptista és Református Egyházak, az iskolabusz támogatása, 
stb.). A Képvisel!-testület a költségvetés 2-es verzióját fogad-
ta el, amely az idei év f! célkit#zéseiként a következ!ket fogal-
mazza meg:

 » A városban lakó polgárok által elvárt szolgáltatások biztosítá-
sa, az életviszonyok és azok feltételeinek javítása, fejlesztése,

 » takarékos, átlátható és biztonságos m#ködtetés,
 » a törvényi el!írásoknak megfelel! kötelez! feladatok ellátása,
 » önként vállalt feladatok biztosítása,
 » tudatos városüzemeltetés és fejlesztés,
 » az önkormányzat 100 %-os tulajdonában lév! gazdasági 

társaságok részvétele az önkormányzati feladatok ellátá-
sában,

 » a benyújtott és elfogadás alatt álló pályázatok megvalósí-
tása (KEOP pályázatok),

 » az elindított beruházások megvalósítása, a forrás bizto-
sítása; óvodab!vítés, Manóvár Bölcs!de építése, Ovi-foci 
program, térfigyel! kamerarendszer kiépítése.

A testület módosította a Nefelejcs Napközi Otthonos Köz   -
ponti Óvoda alapító okiratát, annak érdekében, hogy az 
intézményhez tartozó Manóvár Bölcs!de szeptember 1-t!l 
megkezdhesse m#ködését. A bölcs!de épülete az év els! felé-
ben elkészül, a csoportonkénti két-két kisgyermeknevel! és 
egy-egy kisegít! pozícióra az önkormányzat pályázatot ír ki 
(részletek a www.ocsa.hu oldalon).

A rendkívüli ülésen határozat született az Épületenergetikai 
fejlesztések és közvilágítás energiatakarékos átalakítására 
kiírt pályázaton való részvételr!l is. Továbbá döntést hoztak 
a képvisel!k arról, kik képviselik Ócsa városát a Szociális 
Családiház-építési Program Bíráló Bizottságában. Az els! 
ütemben elkészült nyolcvan házba beköltöz! családok kivá-
lasztásáért felel!s ötf!s bizottság munkájában Bukodi Károly 
polgármester és Horváth Tamás alpolgármester vesznek részt.

Február 27-én tartotta következ! ülését a Képvisel!-testület. 
Módosításra került a polgármesteri hivatal alapító okirata, 
mely szerint Ócsai Polgármesteri Hivatalra változott az intéz-
mény neve (törvényi el!írásnak megfelel!en). Január 1-t!l a 
Halászy Károly Általános Iskola gazdálkodását már nem a hiva-
tal látja el, így az alapító okirat eszerint is módosult. Szintén ez 
év elejét!l a hatályos jogszabályok értelmében a polgármestert 
illeti meg a jegyz! kinevezésének a joga, ebb!l következ!en a 
polgármesteri hivatal alapító okiratának a vezet!i megbízás 
rendjére vonatkozó el!írása is megváltoztatásra került.

a testületi ülésen történt 
2013-tól a Halászy Károly Általános Iskola fenntartói 

feladatait a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ látja 
el, míg a pedagógiai céllal használt ingatlan m#ködtetése, 
üzemeltetése az Önkormányzat feladata. A Képvisel!-testület 
felhatalmazta a polgármestert, hogy aláírja a fenntartó 
központ számára az ingatlan és a köznevelési feladatok ellá-
tásához szükséges ingóságok vontakozásában ingyenes hasz-
nálatot biztosító szerz!dést. Újabb határozat született a KEOP 
energetikai korszer"sítésr!l szóló pályázatokhoz a sikeres 
részvétel érdekében. Mint arról már korábban beszámol-
tunk három intézmény felújítására nyújtott be pályázatot az 
önkormányzat: a Nefelejcs Napköziotthonos Óvoda, az Egressy 
Gábor Szabadid!központ és a Bolyai János Gimnázium és 
Kereskedelmi Szakközépiskola épületének energetikai fejlesz-
tésére kerülne sor a pályázati forrásokból.

Az önkormányzat a tavalyi évben kétszer hirdetett járda-
építési programot. Az els!, tavaszi programhoz képest, 2012 
!szén közel kétszer annyi, szám szerint 74 pályázat érkezett 
be. Amennyiben a pályázatban minden tervezett járda építése 
megvalósul, akkor a városban újabb 1,5 km új járda fog épülni, 
megújulni. A képvisel!k a 2. járdaépítési programra benyújtott 
pályázatokat elfogadták és támogatták.

A testület közép- és hosszútávú vagyongazdálkodási tervet 
fogadott el. El!bbi, amely 2017-ig sorolta fel a terveket, részle-
tezi az önkormányzati vagyonnal történ! felel!s, rendelte-
tésszer# gazdálkodást, az önkormányzat teherbíró képessé-
géhez igazodó, els!dlegesen a közfeladatok ellátásához és a 
mindenkori társadalmi szükségletek kielégítéséhez szükséges 
költségtakarékos m#ködtetést. A hosszútávú, 2022-ig szóló 
vagyonterv a m#ködési stabilitás fontosságát hangsúlyozza. 
A fenntartott intézményeket – az energiatakarékos üzemelés 
és az ellátás színvonalának emelése érdekében – els!sorban 
pályázati források felhasználásával korszer#síteni kívánja a 
város. A célkit#zések között szerepel minden önkormányzati 
intézmény energiatakarékosságának növelése is.

Törvényi el!írásoknak megfelel!en módosítani kellett a 
háziorvosi szerz!déseket. A háziorvosokkal történt el!zetes 
egyeztetések figyelembe vételével a képvisel!k  megszavazták 
az Ócsán praxisjoggal rendelkez! feln!tt, gyermek háziorvo-
sok és fogorvosok új, a hatályos jogszabályoknak megfelel! 
szerz!dés-tervezetét. 

A napirendi pontok megvitatását és az interpellációk meghall-
gatását követ!en Bukodi Károly polgármester tájékoztatást 
adott a két ülés között történt eseményekr!l. A polgármester 
megemlítette az Ócsai Rend!r!rs átadását (cikkünket 7.oldalon 
olvashatják – a szerk.), illetve a Magyar Cserkészszövetség látoga-
tását, akik három napos ócsai tartózkodásuk alatt egy többezer 
f!t fogadó, városunkban és környékén megrendezend! augusz-
tusi, nemzetközi cserkésztábor el!készít! munkálatait kezdték 
el. A polgármester tájékoztatta a Képvisel!-testületet a konszo-
lidációs tárgyalások eredményér!l is: a februárban lezárult 
egyeztetéseket követ!en a város hitelállományának 70 száza-
lékát, több, mint másfél milliárd forintot vállal át a kormány 
(további információk a Fogadóóra c. írásunkban a 3.oldalon).  �

KEDVES SZÜL#K!

Az óvodai beíratást a 2013/2014-es  nevelési évre
április 15-t!l -19-ig /hétf!t!l-péntekig/
de. 8-tól du. 16-ig 

tartjuk a Nefelejcs Központi Óvodában (Ócsa, Dózsa György Tér 1.)

A beíratáshoz kérjük:
 » a gyermek születési anyakönyvi kivonatát,
 » a gyermek lakcím kártyáját,
 » a gyermek oltási könyvét,
 » a gyermek TAJ számát,
 » a szül! személyi azonosító és lakcím kártyáját.

Beíratni azokat a gyermekeket lehet, akik 2013. dec. 31-ig 
töltik be harmadik életévüket. Azokat a gyermekeket, akik 
2014. jan.01-t!l febr. 28-ig töltik be a harmadik életévüket, 
el!jegyzésbe vesszük.

A bölcs!dei beíratást a 2013/2014. gondozási évre
április 15-t!l -19-ig /hétf!t!l-péntekig/
de. 8-tól du. 16-ig

tartjuk a Nefelejcs Központi Óvodában (Ócsa, Dózsa György 
Tér 1.)

Tájékoztatom Önöket, hogy a Manóvár Bölcs!débe az 
az Ócsán bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel 
rendelkez! 1-3 éves gyermek gondozható és vehet! fel, akinek 
családja életvitelszer#en Ócsán él. A szabad kapacitás terhé-
re a város közigazgatási területén kívül lakó kisgyermek is 
felvehet! a bölcs!débe – szabad fér!hely esetén -, akinek 
szülei munkahellyel rendelkeznek.

Ha a gyermek a 3. életévét 2013. december 31-ig betölti, 
felvehet! a bölcs!débe és a nevelési év végéig gondozható 
az intézményben. 

�92'$,��6�%�/&6đ'(,�%(�5$7�6� 
a 2013/2014. nevelési évre

Pályázati felhívás

Ócsa Város Önkormányzata pályázatot hirdet a Manóvár 
Bölcs!débe

 
4 f! kisgyermeknevel! és 
2 f! bölcs!dei kisegít! munkakör betöltésére.

A munkakör betöltésének id!pontja: augusztus 15.
A pályázat benyújtásának határideje: április 15.

A pályázatokat postai úton az Ócsai Polgármesteri Hivatal 
címére történ! megküldéssel, illetve elektronikus úton a 
polghiv@ocsanet.hu címen keresztül lehet benyújtani.
További információk: www.ocsa.hu   �

El!jegyzésbe vesszük azokat a gyermekeket, akik 2013. 
dec.31-ig töltik be els! életévüket.

Bölcs!dei felvételnél - az alábbi sorrendben - el!nyt élvez 
az a gyermek

 » akiknek szülei dolgoznak,
 » munkaer! piaci részvételt el!segít! programban, 

képzésben vesznek részt,
 » aki családgondozásban részesül, és fejl!dése érdekében 

állandó napközbeni ellátásra van szükség,
 » akinek szül!je orvosilag igazolt betegsége miatt a gyerme-

kének ellátását biztosítani nem vagy csak részben tudja,
 » akit – gyámhatósági határozat alapján – gyámként 

kirendelt id!skorú (a reá vonatkozó nyugdíjkorhatárt 
elért) hozzátartozója nevel,

 » aki rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben ré   -
szesül. 

Kérem, a beíratáshoz hozzák magukkal:
 » a gyermek születési anyakönyvi kivonatát,
 » a gyermek és a szül!k lakcímét igazoló kártyát,
 » a Polgármesteri Hivatal által kiadott rendszeres gyer-

mekvédelmi kedvezményr!l szóló határozatot ameny-
nyiben rendelkeznek vele,

 » egyedülállóság esetén a Magyar Államkincstár igazolá-
sát emelt családi pótlék folyósításáról,

 » a családban nevelt három vagy több kiskorú gyermek 
esetén a Magyar Államkincstár igazolását emelt családi 
pótlék folyósításáról (amennyiben rendszeres gyermek-
védelmi támogatásra a szül! nem jogosult),

 » munkáltató kereseti igazolás a szül!k munkavégzésé-
r!l, jövedelmükr!l illetve szándék nyilatkozatot arról, 
hogy a szül!t a munkáltatója alkalmazni kívánja a 
jöv!ben is.  �

8?Ĳ(8�/�3483����;4)&;*?*9Ē

G!zer!vel épül a Manóvár Bölcs!de, képünkön éppen  
a tet!szerkezet készül
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Helyi hírekRendezvények

Ünnepélyes keretek között avatták fel február 15-én a 19 
f!vel m"köd! Ócsai Rend!r!rsöt, amely Ócsa, Bugyi és 
Alsónémedi közbiztonságáért felel a jöv!ben.

kontrát Károly államtitkár Pintér Sándor belügyminiszter 
nevében köszöntötte a megjelenteket, és méltatta azt az 

összefogást, amelynek eredményeként a három település közö-
sen létesített rend!r!rsöt városunkban. Mihály István rend!r 
dandártábornok, Pest megyei f!kapitány a megyében megva-
lósuló rend!r!rsprogramról beszélt, amelynek során egymást 
követ!en kilenc !rs kezdi meg m#ködését. Sz#cs Lajos, a Pest 
Megyei Közgy#lés elnöke köszönt!jében szintén azt az együtt-
m#ködést hangsúlyozta ki, amelynek köszönhet!en a megyei 
önkormányzatok, a rend!rség és a Belügyminisztérium össze-
fogása lehet!vé tette a még intenzívebb rend!ri jelenlétet 
Ócsán, Bugyi és Alsónémedi községekben.

)(/$9$77�.�$=��&6$,�5(1'đ5đ56�7

„Vétkesek közt cinkos, aki néma” címmel megemlékez! ün    -
nepséget rendezett a Halászy Károly Általános Iskola és az 
Egressy Gábor Szabadid!központ február 27-én a Kom   mu  -
nizmus Áldozatainak Emléknapja alkalmából. A rendezvény 
a „Kicsit sárga, savanyú, de a miénk” cím" kiállítás megnyitó-
jával kezd!dött a szabadid!központ aulájában, ahol Kovácsné 
Kovácsi Beáta igazgatóasszony beszédében kihangsúlyozta: 

„E gy kiállítás megnyitóján vagyunk, egy olyan kiállításén, 
amely els! látásra talán nem érthet! módon kapcsolódik 

ünnepi megemlékezésünkhöz, amikor is emlékezünk és egyben 
fejet hajtunk azok el!tt a mártírok el!tt, aki elszenvedték a 
kommunista diktatúra borzalmait. Szeretném tisztázni, hogy a 
kiállítás célja nem az volt, hogy megjelenítsük a lágereket, s nem 
is a több millió ember haláltusájának, s örököseik fájdalmainak 
kifejezésére jött létre. Sokkal inkább azt a küls!séget szerettük 
volna e falak közé varázsolni, amely próbálta eltakarni, homály-
ban tartani a mindennapi valóságot. S ezzel agymosásként elfed-
ni azon emberek b#neit, akik irányították a kor eseményeit.” A 
bemutatott tárgyak – melyek többsége ócsai családoktól érkezett 
– a kommunizmus id!szakának legjellemz!bb momentumait 
jelenítik meg. Jelvények, plakátok, Tisza televízió, Sokol rádió, 
korabeli játékok, Hahota magazin – mind egyfajta nosztalgikus 
érzéssel tölthetik el azokat, akik átélték a kommunizmus éráját. 
A ma gyermekének, fiataljának pedig a rácsodálkozás erejével 
hatnak a régmúlt mindennapok mementói. 

Az ünnepi megemlékezés folytatásaként a Halászy Károly 
Általános Iskola tanulóinak „Kik vagytok Ti?” cím# m#sora versek-
kel, jelenetekkel, zenei betétekkel adta vissza a kor kiszolgáltatott, 
megpróbáltatásokkal teli hangulatát. A Havasiné Szo    váti Ágnes 
és Sebestyénné Fehérvári Márta tanár    n!k által össze   válogatott 
m#sor sokakban mély, régen elte   metett érzéseket szakított fel. 

A tapsot követ! döbbent csendben a néz!tér sötétjéb!l 
el!lépett Wittner Mária, és a könnyeivel küszködve mesélni 
kezdett. Az 1956-os forradalmat szabadságharcosként élte meg, 
a megtorlás idején halálra, kés!bb életfogytiglani börtönbünte-
tésre ítélték, 13 évet töltött a börtön falai között, 1970-ben szaba-
dult. Wittner Mária jelenleg országgy#lési képvisel!, számára 
misszió az, hogy a múlt igazságairól beszéljen.

„A legreménytelenebb id!szakban éltünk, de akkor megfo-
gadtam, hogy ha valaha az életben még alkalmam lesz, én nem 

0(*(0/�.(=�6�$�.20081,=086�
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fogok hallgatni. Nem fogok 
hallgatni, mert a b#nök-
r!l beszélni kell… Amikor 
Olaszországban, Veronában 
tartottunk meg   emlékezést 
‘56-ról katolikus fiatalok köré-
ben, körbeadtam a magyar 
tricolor zászlót a gyerekeknek, 
lyukkal a közepén, ami igazán 
szimbolizálja az ’56-os forra-
dalmat. Miután elért hozzám 
a zászló újra, egy fiatalember 
visszakérte és azt mondta nekem: ‘Ezen a zászlón a lyuk lehet 
Krisztus sebe, de lehet egy golyó ütötte seb is. Az a kérdés, hogy 
mikor gyógyul be ez a seb.’ Döbbenten álltam a gondolat el!tt, 
hogy valóban lehet mindkett!. Hiszen annyian haltak meg lövés 
által akkor. Hogy mikor gyógyul be a seb, a fájdalom, nem tudom, 
túl sok társadalmi igazságtalanság rakódik rá. Ma, miközben 
néztem az ócsai fiatalok m#sorát, hallottam a szavakat a maguk 
történelmi valóságában, átfutott a gondolataimon: ha mi nem 
is, de talán az unokáink begyógyítják azt a sebet, amire ma még 
képtelenek vagyunk…”

Wittner Mária gondolatai mind azt sugallták: tudatosítani 
kell a jöv! nemzedékeiben, hogy az emberiség hosszú történel-
me során követett el súlyos hibákat. Ha ezt felismerjük, akkor 
reménnyel nézhetünk a jöv!be. Az 1956-os forradalom megtorlá-
sa, az 1989-es els! szabad megemlékezés, majd a 2006-os rend!ri 
túlkapások mindig jelezték, mikor, milyen irányban haladunk. 

A Kommunizmus Áldozatainak Emléknapján megjelent hall-
gatóság egyik fele, az id!sebbek, minden szót értettek. $k éltek 
az „átkosban”, tudják, érezték. A másik felének, akik a rendszer-
váltás után születettek, talán nem minden egyértelm#. Ám ha 
nincsenek is tisztában minden borzalommal, kegyetlenséggel a 
megemlékekezésen elhangzott történelmi igazság egyszer, sok 
id! elteltével, talán mégis segít begyógyítani a sebet…  �
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Bukodi Károly polgármester beszédében kiemelte, régi 
vágya valósult meg a városvezetésnek azzal, hogy a felújított 
épületben a rend!r!rs megkezdhette m#ködését. A polgár-
mester elmondta, hogy rendkívül fontos a város közbizton-
ságának és a polgárok biztonságérzetének  megteremtése. 

Az !rshöz tartozó három település 5-500 ezer forinttal 
járult hozzá az irodák kialakításához, a berendezések beszer-
zéséhez, illetve a robotzsaru program kiépítéséhez. 

Rácz Ferenc !rsparancsnok lapunk kérdésére elárulta, hogy 
szoros együttm#ködést terveznek a helyi polgár!r szervezet-
tel is. „Bizonyára mindenkinek meg kell még szoknia az állandó 
rend!ri jelenlétet, hiszen korábban ez nem volt így. Tény, hogy 
s"r"bben igazoltatunk, gyakoribbak lesznek a sebesség-mérések, 
összességében intenzívebb a rend!ri jelenlét mindhárom telepü-
lésen. Bízom abban, hogy a fokozott munka mindannyiunk érde-
keit szolgálja majd” – számolt be terveir!l az !rsparancsok.

5HQGĒUVªJL�+®UHN
Tisztelt Ócsai lakosság!
El!ször egy nálunk még nem el!forduló, de a szomszédos 
településeken már megjelent b#ncselekményre szeretném 
felhívni f!leg az id!sebb lakosok figyelmét. Ezzel a b#ncse-
lekmény formával ismét az id!s személyek naivitására utaz-
nak a b#nözök. Ezek a személyek megnyer!ek, jól öltözöttek, 
akik f!leg egyedülálló id!s személyeket keresnek fel, az aláb-
bi történettel: Közlik, hogy a háziorvos küldte !ket, hogy a 
gyógyulásuk érdekében vásároljanak meg egy különleges 
gépet. Ez a gép el!segíti a gyógyulásukat és az orvos engedé-
lyével és javaslatára hozták ki. Minden betegnek saját magá-
nak kell rendelkezni ezzel a géppel, amit az orvos fog kezelni 
és ellen!rizni a lakásukban. A gép ára 80.000 Ft. 

A sértettnek valóban átadnak a pénzért egy gépet, de annak 
a valódi ára 1.500 – 2.000 Ft, amit bármilyen boltban meg lehet 
vásárolni és nincs különleges gyógyítási hatása. Felkészültek az 
elkövet!k, mert tudják a háziorvos nevét és emiatt hihet!bb a 
sértettek számára a „mese”. Természetesen egy háziorvos sem tesz 
ilyet és f!leg nem a beteggel történ! el!zetes egyeztetés nélkül.

Továbbra is - mint minden más esetben - érvényes az, hogy 
senkit ne engedjenek be a lakásukba, minden esetben kérjenek 
fényképes igazolványt a szolgáltatók beosztottjaitól. Ha nem 
hihet! a történet amit el!adnak, minden esetben ellen!rizzék le 
a valódiságát. Ha nagyon gyanús a személy aki Önnél van, hívja 
át egy szomszédját, hogy ne legyen egyedül! Természetesen 
ilyen esetekben értesítsenek minket és a lehet! legtöbb infor-
mációt jegyezzék fel a személyekr!l és járm#veikr!l.

Remélem, már minden lakosnak felt#nt a nagyobb rend!ri 
jelenlét városunkban. Ez a február 01-én elinduló rend!r!rs 
miatt van. Hárman lettünk körzeti megbízottak, így válto-
zott a fogadóóránk beosztása is. Március 1-t!l továbbra is 
minden hétf!n 16 órától 20 óráig lesz a fogadóóra. 

Az !rs épületében továbbra sincs 24 órában rend!r, beje-
lentéseiket a Dabasi Rend!rkapitányságra a 29/360-207-as 
számon, illetve a nálunk lév! mobiltelefonon (70/609-3735, 
30/718-4748) tehetik meg.   �

Tisztelettel: 
2*?*.�9&2�8�7�9?18�



ÓCSAI KISBÍRÓÓCSAI KISBÍRÓ

Farsangozott  
Ócsa apraja-nagyja

„Csörge’ fánk, kis falánk, / Porcukor halmocska, / Kipeg!-kopogó /
Jelmezes forgócska.”

a z Egressy Gábor Szabadid!központ és a Dal-Mese-M#hely 
klub közös farsangi mulatságra várt minden ócsai kicsit és 

nagyot február 11-én délután. A színházterem hamar megtelt 
az ötletes jelmezekbe bújt, izgatott gyermekekkel, az édes-
anyák buzgón bontogatták a “batyus finomságokat” (mindenki 
ínycsiklandó süteménnyel készült). A program álarcok készítésé-
vel kezd!dött, körjátékkal, vidám énekszóval és a jelmezek zenés 
felvonulásával folytatódott. Amikor a hangulat a tet!fokára ért, 
az Így tedd rá! népi zenekar családi táncházat varázsolt az egybe-
gy#lteknek. Forogtak-pörögtek a katicák, törpikék, hercegn!k. 
A nagyb!g!, a heged# és a brácsa szólamai felejthetetlen estét 
varázsoltak mindenki számára, a mulatság résztvev!i az est 
végén mind egyetértettek abban: jöv!re-veletek-ugyanitt!

2�&�

Farsang  
a Halászy károly általános iskolában
Hagyományteremt! céllal rendezte meg az idén, február 
elején a Diákönkormányzat a fels!s farsangot. Hetekkel az 
eseményt megel!z!en izgatottan készül!dtek az osztályok, 
nem kevésbé az osztályf!nökök, hogy az ötletek özönéb!l a 
legjobbat kiválasztva mutassák be a részben újrahasznosí-
tott anyagból készült jelmezeket. 

A jelmezes felvonuláson láthattunk focis fiúkat pom-pom 
lányok társaságában, akik recycling pomponokkal éljenezték 
csapatukat, bohókás táncot lejt! egyenruhába öltözött osztályt, 
robotokat kartonba „csomagolva”. Megcsodálhattuk Michael 
Jackson Thriller-jét és a szellemirtókat egy produkció keretén belül. 

Illetve két járm# is berobogott a zs#ri elé, az egyik a „k!korszak-
is” Flinstonék autója, életnagyságban, ter   mészetesen a f!szerep-
l!kkel együtt, a másik egy ál-kukásautó, igazi „újrahaszno  sított” 
alkatré  szekkel és sze   repl!kkel. Utazhattunk a történelemben az 
ókori Egyiptomból a lovagkirály, Nagy Lajos udvaráig, és pólók-
ra varrt CD-s lányok táncát is megcsodálhattuk, osztályf!nökük 
vezetésével. Minden jelmez az újrahasznosítás jegyében készült. 

Finom büfével vártuk a gyerekeket a szül!k lelkes közrem#-
ködésével és játékos vetélked!k, valamint tombola is színesí-
tették a programot. A tánc sem maradhatott el és a farsangi 
eseménysor végén szívkirályt és szívkirályn!t választottunk. 
Azok nyerhették el a koronát, akik az eseményt megel!z! hét 
folyamán a legtöbb piros és kék szívet gy#jtötték. A szíveket 
szorgos DÖK-ös kezek vágták délutánonként. 

A bulit koronázás, valamint a király és a királyn! tánca 
zárta. A nyertesek pedig finom tortát kóstolhattak, azok 
szerencsére igazi habosak voltak.

Mindannyian nagyon jól éreztük magunkat, gyerekek és 
feln!ttek egyaránt. Köszönjük az ötletgazdáknak és a szerve-
z! kollégáinknak, valamint az el!készületekben, a lebonyolí-
tásban részt vállaló szül!knek egyaránt.

És a hagyományteremtés reményeink szerint nem marad 
el, azaz találkozunk jöv!re is… 

)0/�

odakint szürke, hideg tél, idebent az iskola falai között 
vidám nevetés, hangzavar hallatszott. Ilyen volt a 

farsang hangulata az iskola alsó tagozatán ebben az évben. 
Évfolyamonként és osztályonként szervezték meg a farsan-
gi délutánokat a pedagógus kollégák, a lelkes segít! szül!k 
és nagyobb testvérek. Hívogatólag a nagy napra az osztály-
termek is farsangi ruhába öltöztek. A gyerekek ezerféle, 
szebbnél-szebb jelmezbe bújtak, egyéni és csoportos bemu-
tatókat, el!adásokat láthattunk, játék, móka, kacagás és tánc 
emelte a farsang hangulatát. A fáradt, szomjas kisdiákok a 
gazdag büfé asztalainál olthatták szomjukat, ízlelgethették 
a finomabbnál-finomabb sütiket. A farsang gyorsan elrepült. 

Újabb élményekkel gazdagodva, már a jöv! farsangot tervez-
getve zártuk ezt az ünnepkört.

3&,>�9&2�83��9&3�9�3Ē

a z óvodában a gyerekek izgatottan készültek a farsangra, 
amelyet a február 15-én megrendezett bál koronázott 

meg. Hetek óta foglalkoztatta !ket a gondolat, hogy ki milyen 
jelmezbe bújik a jeles alkalomra. A csoportszobák és a folyosók 
farsangi pompába öltöztek, amelyek feldíszítésében ovisaink 
is aktívan közrem#ködtek, ezzel is átérezve az ünnepi készü-
l!dés örömét. Bohócok és álarcok készítésével hangolódtak a 
mulatságra. A farsangi bálon mind a gyerekek, mind pedig az 
óvón!k és a dadus nénik is jelmezt öltöttek magukra. A kisfiúk 
körében láthattunk kalózokat, autóversenyz!ket és pókem-
bereket is, a lányok között pedig hercegn!kre, tündérekre, 
katicákra és lepkékre lehettünk figyelmesek a többi ötletes és 
színes jelmez mellett. Megkezd!dött a tánc. Mindenki ropta 
a pattogós, gyors zenékre, kipirulva pörögtek, forogtak, önfe-
ledten kacagtak. A táncos mulatságot játékos vetélked!k tarkí-
tották. Mókás ügyességi versenyeket találtunk ki számukra, 
amelyek mindhárom korosztály körében nagy sikert arat-
tak, aktívan vettek részt benne a gyerekek. Többek között 
egyensúlyozó játékokkal, fánkev! versennyel és táncverseny-
nyel kedveskedtünk óvodás gyerk!ceinknek. Amikor már 
mindenki kellemesen elfáradt, a vidám gyereksereg a szépen 
megterített ünnepi asztalok köré gy#lt, ahol kezdetét vette a 
lakoma. Farsangi fánkok, sütemények, sós perecek, szörpök és 
üdít!k csillapították a gyerekek éhségét és szomját.

Fontos megemlítenem a szül!k áldozatos munkáját is, akik 
a jelmezek elkészítésével, illetve beszerzésével, valamint a 
sütemények és üdít!k biztosításával járultak hozzá a karne-
váli hangulat megteremtéséhez. Ezúton is köszönjük nekik.    

Úgy gondolom, hogy a Nefelejcs és a Napsugár Óvoda gyer-
mekei vidáman búcsúztatták el a telet.   �
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Helyi hírek )HOK®Y¢V

tavaszi lomtalanítás $'������)(/$-�1/�6

ÓCSAI KISBÍRÓ

Ó csán a tavaszi lomtalanítás 2013. április 3-5-ig lesz az 
alábbi utcalistának megfelel!en.

A lomtalanítás szabályai a régiek: a lomokat a megadott 
napon reggel 6 óráig kell az ingatlanok elé kihelyezni. A 
nagyméret# lomokat (pl. nagyobb ágy, szekrény, ül!garnitú-
ra), kérjük, szétszedett állapotban szíveskedjenek kihelyezni, 
mert egyben nem férnek be az autóba.

A lomtalanítás során nem szállíthatunk el: kommunális 
hulladékot, veszélyes hulladékot (pl. olajat, festéket, akkumu-
látort, elemeket), vashulladékot, egész ablaktáblákat (baleset   -
veszély miatt), autógumikat, építési törmeléket, nagydarab 
faágat, kerti zöldhulladékot, elektromos háztartási készüléket 
(tévét, h#t!szekrényt – elektronikai hulladék).

Köszönjük együttm#ködésüket!   �
�&�8�&��2&,>&7478?�,�0+9�

ÁPRILIS 3-5. KÖZÖTTI LOMTALANÍTÁS UTCALISTÁJA

2013.04.03 2013.04.04 2013.04.05
Kisfaludy u. Üll!i út D. Szabó K. u.
Bethlen G. u. Kertész u. Táncsics M. u.
Bacsó B. u. Somogyi B. u. Dózsa Gy. u.
Némedi u. H!sök tere Kölcsey F. u. 
Némedi köz Kiss J. u. Székesi u.
Árpád u. (Bajcsy-tól  
Némedi felé)

Kiss János köz Damjanich J. u. 

Bocskai I. u. Temet! u. Szirom u.
Zrínyi M. u. Temet! köz Bimbó u.
Szabadság tér Kút u. Vadvirág u.
Széchenyi u. Malom köz Nefelejcs u.
Kálvin u. Vágóhíd u. Pipacs u.
Kálvin köz I Vadász u. Rózsa u.
Kálvin köz II Szabó D. u. Szegf# u.
József A. u. Újerd!  u. Liliom u.
Fels!kert u. Erd!sor u. Tulipán u.
L!rinci út Epreskert u. Árvácska u.
Ady E. u. Sz!l!hegyi u. Virág u.
Türr I. u. Diófa u. Palást u.
Iskola köz Szilvafa u. Baross u.
Dr. Békési P u. Barackos u. Deák F. u.
Mátyás u. = Bercsényi u. Éget!hegy u. Magyar S. u = Bartók u.
Bajcsy-Zs. u. Szedres u. Rákóczi F. u.
Fels!babád $rház u. Vörösmarty M. u. 
Mindszenti tér Alsópakony Arany J. u.
Esze T. u. Török I. u. Pet!fi S. u.
Klapka u. Katona J. u. Köztársaság tér
Falu T. u. Halászy K. u. Akácos u.
Újvilág u. Martonovics M. u. Kossuth L. u.
Liszt F. u. Bem J. u. Gézafejedelem u.

Jókai M. u.
Árpád u. (Bajcsy -tól 
M5 felé)

Csokonai u.
Munkácsy M. u.
Gábor Á. u.
Berzsenyi D. u.
Madách I. u.
Viola u.
Kiss E. u.
Árok u.

(E·VV]H®U¢V
a Kisbíró e havi számában minden olvasónkhoz eljutta    tunk 

egy adatlapot, amelynek segítségével a te   le    pü    lé   sünkön él! 
kutyákról nyilvántartást készít az Ön   kor    mány   zat. Az ebtartók által 
szolgáltatott adatokról minden Ön   kor   mány  zatnak jogszabályi 
kötelezettsége az elektroni   kus nyil   ván  tartás elkészítése, az adat-
lap ilyen formában történ! eljuttatásával pedig a lakosság számá-
ra szeretnék az illetékesek megkönnyíteni a kötelez! adatszolgál-
tatást. Ezért arra kérünk mindenkit, hogy az adatlapot kitöltve 
személyesen vagy postai úton küldje, hozza el a Polgármesteri 
Hivatalba 2013. március 31-ig. Mivel törvény írja el! a pontos nyil-
vántartás összeállítását, ezért azokat, akik az adatlapot nem töltik 
ki, az Önkormányzat munkatársai személyesen, illetve postai úton 
keresik fel ez ügyben. Azoknak, akik nem tartanak kutyát, az adat-
lap végén szerepl! nyilatkozatot kell kitölteniük és eljuttatniuk a 
Hivatalba. Az adatok bekérése nincs összefüggésben a transzpond-
errel (chippel) történ! regisztrációhoz, illetve a település vezetése 
a továbbiakban sem tervezi az ebadó bevezetését, az információk 
kizárólag a kötelez! eb-nyilvántartás elkészítéséhez szükségesek. 
Segít! közrem#ködésüket ezúton is köszönjük!  �

Szeretettel meghívjuk a Költészet Napja alkalmából  
megrendezésre kerül!

9(565đ/�ȁ�9(565(�&�0ı�9(56)(/2/9$6��
mEgEmlékEzésrE.

HELYSZÍN
FALU TAMÁS VÁROSI KÖNYVTÁR

ID!PONT
2013. 04. 10ÉN 14 ÓRÁTÓL

A rendezvényre várjuk mindazon gyermek, fiatal és feln!tt verskedvel! 
jelentkezését, akik saját verseiket, illetve kedvenc költ!ik verseit szívesen 

felolvasnák, vagy csak hallgatni szeretik a verseket.

Jelentkezni  
a Falu Tamás Városi Könyvtárban,  

nyitvatartási id!ben lehet 
2013. MÁRCIUS 29IG.

Felhívás

7¢MªNR]WDW´�
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Értesítjük a lakosságot, hogy az 63/2012. (XII.11.) BM rende-
let 3-4 §-a értelmében el!írt kötelez! kéménysepr!-ipari 
közszolgáltatás körébe tartozó feladatokat – a települé-
si Önkormányzat közigazgatási határain belül – 2013. 
március 01-t!l - május 31-ig látják el dolgozóink.

A társaságunk alkalmazásában álló dolgozóink névre 
szóló, arcképes kit#z!kkel rendelkeznek.

Ócsa, 2013. február
07.?8�3�+*7*3(�0.7*3)*98�,�;*?*9Ē���
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Tisztelt Ócsai Sportbarátok!

Kérjük támogassák adójuk 1 %-val 

az Ócsa Város Sportegyesületet!

A felajánlásokból befolyt összeget a helyi fiatalok 

sportolására és az új sportpálya befejezésére fordítjuk.

Segítségüket nagyon köszönjük!

Bukodi Károly OVSE elnök

Adószámunk: 18721591-1-13

MOZGÁSKORLÁTOZOTTAK ÓCSAI EGYESÜLETE
Adószáma: 18694590-1-13
Honlap: http://www.facebook.com/pages/
Mozgáskorlátozottak-Ócsai-Egyesülete

2013-as terveink:
• Parasportnap
• Segítségnyújtás ügyfélszolgálati irodában (hétf!, csütörtök 14-16h)
• Kéthetente klubdélután meghívott vendégekkel
• Gyógyfürd! látogatás havonta egyszer (márciustól-októberig)
• Kerekesszékes tagok kirándulásának szervezése

ÓCSAI REFORMÁTUS TEMPLOM ALAPÍTVÁNY
Az Ócsai Református Templom Alapítvány kuratóriuma tisztelettel 
megköszöni támogatóinak, hogy személyi jövedelemadójuk felajánlható 
1 %-ával hozzájárultak az Alapítvány célkit"zéseinek megvalósításá hoz. 
A 2012. évben érkezett 190.752,- Ft-ot az Ócsai Református M"emlék -
templom állagmeg!rzésére fordítottuk. Várjuk idén is szíves támogatásu-
kat a 19179124-1-13 adószámunkra hivatkozással. 
Honlapunk: www.users.monornet.hu/ocsaref
 
2013. évi tervek:
•  a Ócsai Református M"emléktemplom Europa Nostra díjához méltó 

állag- és értékmeg!rzés, kertgondozás
•  a m"emléktemplom állagmeg!rzéshez szükséges kül-és beltéri 

javítások, karbantartások
• az éjszakai dísz- és biztonsági világítás biztosítása
•  az Ócsa város jelképeként is használt templom, még szélesebb körben 

történ! bemutatása az érdekl!d!k számára
• színvonalas idegenvezetés biztosítása egész évben.

„ÓCSA  HALÁSZY KÁROLY ISKOLÁÉRT” ALAPÍTVÁNY

Rendelkez! nyilatkozat a befizetett adó egy százalékáról
A kedvezményezett adószáma: 18691786-1-13
A kedvezményezett neve: „Ócsa – Halászy Károly Iskoláért” alapítvány

„UTÓDOKÉRT MAGYAR SÁNDOR” ALAPÍTVÁNY

Rendelkez! nyilatkozat a befizetett adó egy százalékáról
A kedvezményezett adószáma: 18663190-1-13
A kedvezményezett neve: „Utódokért Magyar Sándor” alapítvány

BOLYAI JÁNOS GIMNÁZIUM ÉS KERESKEDELMI SZAKKÖZÉPISKOLA
DR. PÁRTOS LÓRÁNT ALAPÍTVÁNY
Az Alapítvány általános célja: Dr. Pártos Lóránt a dabasi körzet megbe-
csült ügyvédje volt, akinek a családja évtizedeken keresztül b!kez"en 
támogatta a tehetségek kibontakozását. A családi hagyományokat foly-
tatva ezen Alapítvány legf!bb célja, hogy jutalmazza és anyagilag segítse 
a hatosztályos gimnáziumba járó legkiemelked!bb képesség" tanulóit.
Az Alapítvány közvetlen célja:  
1.  A tanulmányi-, sport- és kulturális verse   nyeken, vetélked!kön helyezést 

elért hatosztályos gimnazisták jutalmazása. 
2.  A tehetséggondozó tanfolyamokon, táborokban, külföldi tanulmányuta-

kon résztvev! diákok és tanárok anyagi támogatása. 
3.  A tehetséggondozást szolgáló tantárgyak és diákkörök technikai feltéte-

leinek javítása. 
4.  Tehetséges, de anyagi nehézségekkel küszköd! tanulók szociális támoga-

tása (szakmai hozzájárulás, tanszervásárlás, segélyek).

Az Alapítvány adószáma: 18677203-1-13

Kérjük, hogy amennyiben lehet!sége van rá, támogassa Alapítványunkat!
 A Bolyai János Alapítvány jelenleg átalakítás alatt van, ezért kérjük, ha 
adójának 1%-át szeretné iskolánk részére felajánlani, azt a Dr. Pártos 
Lóránt Alapítvány javára tegye meg. Köszönjük!

LENDÜLETBEN AZ IFJÚSÁG EGYESÜLET
A Lendületben az I#úság Egyesület a tavalyi évben igyekezett új rendezvé-
nyekkel színesíteni az ócsai programkínálat eddig is széles tárlatát. Mindezek 
mellett az Egyesület aktív szerepl!je volt számos városi rendezvénynek. Az 
idei évben fontos célkit"zésünk az eddigi rendezvények színvonalának emelé-
se, illetve programkínálatunk b!vítése. Ezeket várhatják t!lünk:
• Ping-pong bajnokságok
• Akusztikus koncertsorozat
• Mozdulj rá a Tavaszra! 
• Sportnap
• Piknik a Szabadban! – Majális

• Ócsai Kulturális Napok – Zöld nap
• Szabad a Pálya! – Futballkupa
•  Egyén és közösség – Tematikus 

nap
• A nagy számháború

Kérjük – idén el!ször – támogassanak minket személyi jövedelemadójuk 1%-val, 
hogy programjaink az elképzeléseink alapján valósulhassanak meg, az Önök javára.
Adószámunk: 18019955-1-13

Kedves Olvasóink!
Kérjük, segítsék az ócsai civil szervezetek, alapítványok társadalmi munkáját adójuk 1 százalékának felajánlásával!
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ÓCSAI KISBÍRÓ ÓCSAI KISBÍRÓ

Egyházak hírei

Január havi istentiszteleti alkalmak  
a baptista gyülekezetben:

NAP ÓRA ALKALOM NAP ÓRA ALKALOM

09. szombat 9- 
21

12 órás 
dics!ítés

23. szombat 16 lelkipásztor 
beiktató 
istentisztelet

10. vasárnap 9
10
17

imaóra
istentisztelet
istentisztelet

24. 
Virágvasárnap

9
10
17

imaóra
istentisztelet
istentisztelet

13. szerda 18 bibliaóra 29. Nagypéntek 10
18

istentisztelet
istentisztelet

17. vasárnap 9
10
17

imaóra
istentisztelet
istentisztelet

31. Húsvét 
vasárnap

9
10
17

imaóra
istentisztelet
istentisztelet

20. szerda 18 bibliaóra

Minden héten, szombaton i#úsági óra este 6 órától.
Minden vasárnap az imaóra alatt bibliaköri foglalkozást tartunk gyermekek 
számára. Alkalmainkra mindenkit szeretettel várunk. B!vebb információ: 
www.ocsaibaptista.hu

a szenvedéstörténet végigkíséri egész életünket. Mert eszünk-
be jut – akár a világ, akár a felebarátaink, akár a magunk 

sorsát bet#zgetjük. Azt is tanulni és gyakorolni kell, hogy elfogad-
hassuk a saját egzisztenciánkat érint! szenvedéstörténetet.

Korunk embere a cselekvés megszállottja. Aki azonban 
egyszer felismeri, hogy az egyház sorsát minden id!ben 
Krisztus szenvedése határozza meg, hamar felfedezi: az egyház 
voltaképp inkább él Krisztus példája nyomán vállalt szenve-
dések aranyfedezetéb!l, mint ezernyi szervezéséb!l és lázas 
cselekvéséb!l. Tudván tudjuk, a tervezés, a jöv! alakítása fontos 
feladatunk. De valódi programunk: a szenvedés és a keresztút.

S ha az elesések után vannak is felemelkedések, a keresztút 
törvénye marad az élet törvénye.

A keresztet nem kell keresnünk. A szenvedés megfelel! 
id!ben mindig fellel minket. És Krisztust követve tudatosan 
kell vállalnunk saját keresztünk programját.

Az ócsai katolikus egyházközség programja

Állandó programjaink:
• Minden hétf!n este 18 órakor: Feln!tt hittan (a katolikus egyház katekizmusa)
• Minden hónap els! szombatján 15 órától gyermekfoglalkozás, 18 órakor diákmise
•  Minden hónap utolsó szombatján 17 órakor taezéi imaóra, 19 órakor 

ismeretterjeszt! el!adás a közösségi teremben.
•  Minden hónap utolsó vasárnapján 16 órakor filmklub a közösségi teremben. 

Szentmisék rendje: 
Vasárnap: 9 óra • hétf! és szerda 7.30 óra • péntek és szombat 18 óra
A szentmisék el!tt fél órával rózsafüzért imádkozunk közösen a templomban.

Változó programok:
• nagyböjt péntekjein 17.30-kor keresztúti ájtatosság
•  nagyböjti lelkigyakorlat: Március 15 és 16-án este 6 órakor,  

17-én vasárnap 9 órakor. Tartja: Sebastian atya, indiai misszionárius
• március 28. Nagycsütörtök 19 óra – Utolsó vacsora miséje
• március 29. Nagypéntek 14 óra – keresztút, 15 óra – szertartás
• március 30. Nagyszombat  20.30 óra – Feltámadási szentmise
• március 31. Húsvétvasárnap 9 óra – Ünnepi szentmise
• április 1. Húsvéthétf! 9 óra – Ünnepi szentmise

Ócsai Református Egyházközség
2013. februári havi gyülekezeti alkalmaink:

NAP ÓRA ALKALOM

7. csütörtök 18 központi-presbiteri bibliaóra – kisimaterem

9. szombat 16 Összevont I#úsági Filmklub – kisimaterem

10. vasárnap  10  F!istentisztelet – Kálvin-ház

10. vasárnap  15 Énekkari próba - Református Iskola termeiben

12. és 19. kedd 18 Fiatal Feln!ttek Bibliaórája – Református Lelkészi 
Hivatal

13. és 20 szerda 15 házi bibliaóra – Török Ignác u. 61.

14. csütörtök 10 templomi koncert a Halászy K. Ált. Isk. részére

14. csütörtök 15 Asszonykör – kisimaterem – Ady E. u. 2.

15. péntek 17 I#úsági Bibliaórai Közösség – kisimaterem

16. szombat 18 egyetemi i#úsági bibliaóra - kisikmaterem

17. vasárnap 10 F!istentisztelet – Kálvin-ház

17. vasárnap 15 Református Istentisztelet – Evangélikus Imaház

17. vasárnap 16 Énekkari próba - Református Iskola termeiben

21. csütörtök 18 központi bibliaóra – kisimaterem

22. péntek 17  összevont i#úsági bibliaóra – kisimaterem

23. szombat 16 az új baptista lelkipásztor beiktatása – baptista imaház

24. vasárnap 10 F!istentisztelet – Kálvin-ház

24. vasárnap 15 Énekkari próba – Református Iskola termeiben
28-30-ig csütörtök-
t!l-szombatig 18 b"bánati úrvacsorára el!készít! istentiszteletek – a 

Kálvin-házban
31. húsvét vasárnap 10 Úrvacsorás Ünnepi F!istentisztelet – templom

31. húsvét vasárnap 15 Úrvacsorás Ünnepi Istentisztelet – Evangélikus Imaház

31. húsvét vasárnap 16 Úrvacsorás Ünnepi Házi Istentisztelet – Fels!babádon
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Ócsai Evangélikus gyülekezet
Istentiszteleteket minden hónap 1. és 3. vasárnapján  
8.30 órai kezdettel tartunk a Rédei-házban (Ócsa, Damjanich u. 33.)
Minden érdekl!d!t szeretettel várunk!

novemberi jelentkezésünk óta az ÓVSE, azon belül pedig a 
labdarúgó szakosztály életében rengeteg esemény történt. 

Az áttekintést ebben a hónapban a legkisebbekkel kezdjük:
„U7” avagy ovifoci. Legfiatalabb játékosaink i%. Hajdu Gusztáv 

vezetése mellett heti kett! alkalommal edzenek az Általános 
Iskola és a Gimnázium termében. $k az edzések mellett csak egy 
tornán vettek részt, melyet az egyesület szervezett. Ezen kívül 
bemutató edzéseken és a Dabas SE. fiataljaival egy közös edzésen 
szerepeltek. Azon a tornán, amin részt vettek (az ÓVSE szerve-
zésében az Általános Iskola csarnokában) meg is nyerték, pedig 
ellenfeleik között szerepelt a Mészöly foci suli csapata is. 

U9-es csapatunkat is i%. Hajdu Gusztáv edzi. A tél folya-
mán, !k is két tornára mentek el. Az egyiket szintén a hazai 
egyesület szervezte, míg a második tornára Örkényben 
került sor. Mindkét tornán negyedik helyet szereztek.  

U11-es csapatunk felkészítéséért Hajdu Gusztáv felel. $k is két 
tornán vettek részt, a hazai rendezés# decemberi Mikulás Kupán 
és januárban, Örkényben. Jó vendéglátó módjára a négy csapat 
részére rendezett hazai torna 4. helyét szerezték meg. Ellenfeleik 
között szerepelt a torna gy!ztes Bugyi, a 2. helyezett Örkény és a 
3. helyezett Újhartyán is. A srácok teljesítményén látszott, hogy 
nem régóta vannak együtt és pályájuk legelején tartanak még. A 
jobb er!kb!l álló vendégekkel csak szoros eredményekre tellett 
erejükb!l. Ez a torna jól szolgálta a felkészülést, mivel megtörte 
a monoton edzések menetét. Januárban az Örkény SE. meghívá-
sának tet   tünk eleget. Ezen a tornán a mieinken kívül az Örkény 
SE. kett! csapattal, míg Újhartyán egy csapattal vett részt. 
Fiataljaink az Örkény II. és az Újhartyán csapatának legy!zése 
után a torna második helyét szerezték meg Örkény I. mögött. 
Ennek a korosztálynak ez volt az els! jobb helyezése.

„U13”. Ez a korosztályos csapat létszám gondok miatt hivata-
losan semmilyen bajnokságban sem szerepel. Az a három f!, aki 
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m egkezd!dött a 2013-as versenysorozat kötött- és szabad    -
fogású birkózás fogásnemben. Az Ócsai Birkózó Edz!   -

központ versenyz!i f!leg a szabadfogású versenyeken indul-
nak, de részt veszünk a görög-római (kötöttfogású) birkózás 
versenyeken is, f!leg a diák korosztályban.

Az els! idei nagyszabású birkózó rendezvény a 2013-as Buda  -
pest Bajnokság (szabadfogás) diák, gyermek és serdül! korosz-
tályban február 3-án az ESMTK budapesti sportcsarnokában 
került megrendezésre. Az Ócsai Birkózó Edz!központ verseny-
z!i nagyon jól szerepeltek, hisz csapatban a gyermek-kisdiák 
korosztályban II. helyezést, míg a nagydiák-serdül! korosztály-
ban I. helyezést értünk el. Egyéni eredmények a következ!k:

Bajnokok: 
Takács Zsolt I. hely
Pridjeni Dániel I. hely

Domokos Dániel II. hely
Dura Dominik II. hely 
Kosovics Ádám II. hely

ehhez a korosztályhoz tartozik Hajdu Gusztáv vezetése mellett 
az U11 csapattal edz. Hogy ne csak edzéseken keljen nekik fociz-
niuk, ezért bevállaltuk, hogy a fiatalabbakkal kiegészülve !ket is 
megméretjük. A tornára a három korosztályos játékosunkat elkí-
sérte egy kölcsön játékos, aki az Alsónémedi SE. játékosa (ócsai 
lakos), valamint négy U11 csapatunk tagja. A tornára Örkényben 
került sor, ahol Örkény két csapattal és Újhartyán vett részt. A mi 
játékosaink a torna 3. helyét szerezték meg a két örkényi csapat 
mögött. Kis szerencsével lehetett volna 2. hely is, csakhogy az 
Örkény II. elleni mérk!zés utolsó pillanatában (középkezdésre 
már nem volt id!) kaptunk gólt, a döntetlen nekünk a 2. helyet 
jelentette volna (de a volna itt sem játszik). Ez a 3. hely is szép telje-
sítmény, mivel a srácokon nagyon látszott a meccshiány, amivel 
a rutint tudták volna megszerezni. A fiúk készülnek tovább és 
bíznak benne, hogy korosztályos társaik is kedvet kapnak a foci-
hoz és !szt!l már !k is bajnokságban szerepelhetnek. Nagyon 
nagy örömünkre szolgált, hogy a torna legjobb kapusa U11 csapa-
tunk játékosa Havasi Bence lett. Neki külön is gratulálunk!

Beszámolónkat a következ! hónapban a feln!tt és n!i 
csapatokkal, eredményeikkel folytatjuk.

A tavaszra minden támogatónknak, szurkolónknak, szim-
patizánsunknak, játékosainknak, vezet!inknek sok sikert és 
jó eredményeket kívánunk!  �
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Kovács János Dávid III. hely
Kálmán Attila III. hely

Hollósi Péter IV. hely
Kozma Bálint IV. hely

2013. február 16-án az Inárcsi Sportcsarnokban rendezték meg 
a gyermek és diák, a serdül! és feln!tt ellen!rz! és felmér! 
országos meghívásos versenyt, amelyen a következ! csapa-
tok vettek részt: Vasas Bp, F.T.C. Bp., F.T.C. Gyál, Vác, Csepel Bp., 
Ócsa Edz!központ, Inárcs, Hernád, Kakucs, Dabas-Sári, Alsó -
némedi. Az Ócsa Edz!központ helyezettjei:
I. helyezettek: Takács Zsolt, Kovács János Dávid, Kosovics 
Márton, Lakatos Péter Alex, Marosi Dávid, Cserna Gábor.
II. helyezettek: Czompál Olivér, Juhász Richárd, Helyes Gerg!, 
Lukácsi Dániel, Drevényi Áron, Kosovics Ádám, Domokos Dániel.
III. helyezettek: Kovács Marcell, Hronyecz Péter, Pálfalvi 
Tibor, Miskolczi Márk, Lovas Ádám, Cserna Máté.
Feln!tt korosztály: I. hely: Czerna Gábor, Marosi Dávid;  
II. hely: Varga Levente, Benyó Gábor; III. hely: Rádi Róbert, 
Marosi Gábor, Juhász Krisztián  �
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Akkor is, ha a kereszt ma – akárcsak régen – egyeseknek botrány, 
má          soknak meg ostobaság. „Engem azonban Isten !rizzen attól, hogy 
mással dicsekedjem, mint Urunk Jézus Krisztus keresztjével, aki által 
a világ meg van feszítve számomra, s én a világ számára” (Gal 6,14).

A szenvedéstörténet hallatán lélekben végigjárjuk a keresztutat. 
Az ott hallottak emlékeztessenek bennünket! A getszemáni óra az 
engedelmességre, a letartóztatás szabadságunk nagylelk# feladá-
sára, a b#nvádi eljárás az igazságtalanságokra és rágalmakra, az 
ostorozás sebezhet! mivoltunkra, és végül a kereszten haldokló 
Jézus az egész életünket Isten kezébe ajánló határtalan bízalomra. 

Krisztus keresztje a kívül állók szemében botorság vagy 
borzalom. Mi azonban évr!l évre összegy#lünk a keresztfa 
alatt, hogy onnét halljuk Jézus szavait:

„Jöjjetek hozzám mindnyájan, akik elfáradtatok és meg 
vagytok terhelve: én felüdítelek titeket. Vegyétek magatokra 
igámat és tanuljatok t!lem, mert szelíd vagyok és alázatos 
szív#, s így nyugalmat találtok lelketeknek. Az én igám édes, 
az én terhem könny#” (Mt 11,28-30).  �
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Születés
: ---- (Ócsa városában)

Haláleset
3 haláleset (Ócsán történtek)

Születési családi és utóneve:
Nagy Mária

Házassági neve:
Szabó Boldizsárné

Születés helye, ideje:
Alsónémedi, 1928. szeptember 20.

Haláleset helye és ideje
Ócsa, 2013. január 24.

Születési családi és utóneve:
Turányi Terézia
Házassági neve:

Rakó Jánosné
Születés helye, ideje:

Dánszentmiklós, 1936. 09. 06.
Haláleset helye és ideje
Ócsa, 2013. február 3.

\
Születési családi és utóneve:

Sz#cs József
Születés helye, ideje:

Jászkarajen!, 1944. április 20.

Haláleset helye és ideje:
Ócsa, 2012. február 10.

\
Házasságkötés:

-----
Huszonötödik házassági 

évforduló:
Férj

Harazin Ferenc
Feleség

Tari Erika
Házasságkötés helye és ideje:

Ócsa, 1988. február 13.

Férj
Rédei Géza

Feleség
Balázs Erika

Házasságkötés helye és ideje:
Ócsa, 1988. február 13.

Ötvenedik házassági  
évforduló:  

-----
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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, csütör-
tök, 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
Korona Gyógyszertár Szabadság tér 5., 
Tel: 29-578-090
Rend!rség Ócsai Rend!rörs,  
Tel: 29-378-007 • Körzeti Megbízottak: 
Mezei Tamás zászlós, 70-609-3735; 
Kálmán Attila f!törzs !rmester:  
30-718-4748
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 •  
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 és 
Kereskedelmi Szakközépiskola  
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
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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ÓCSAI KISBÍRÓ

LAKKOSSÁGI HIRDETÉS
Ócsán eladó 2000 m2 sz!l!ültetvény (Cserszegi f"szeres,Zweigelt) présházzal. 
A közelben lév! 46m2-es pince szintén eladó,együtt kívánjuk értékesíteni a 
sz!l!vel. Irányár: 3.8 millió Ft.  
Érd.: 06-20/390-0011-es telefonon, vagy a saghit50@gmail.com e-mail címen. 

            AZ ÓCSAI KISBÍRÓ HIRDETÉSI ÁRAI

1/1 oldal: 32.000 Ft+áfa
1/2 oldal: 20.000 Ft+áfa
1/4 oldal: 10.000 Ft+áfa

1/8 oldal: 4.800 Ft+áfa
1/16 oldal: 2.400 Ft+áfa



ID!PONT PROGRAM SZERVEZ! HELYSZÍN
március 9.

március 9. 

március 12-14. 

Óvodabál

Egészség- és Sportnap 

Halászy Emléknapok 

Óvoda 

OPKE és 

Halászy K. Ált. Isk. 

Egressy G. Szk. 

LIFE Bolyai J. G. 

Halászy K. Ált. Isk.  
Egressy G. Szk.

március 15.

 
március 17. 

március 

NEMZETI ÜNNEP

 
Zsák túra 

Fotókiállítás megnyitó 

Ócsa Város Önkormányzata  
és az Egressy G. Szk.

Gyerekjáték ABC

Ócsai Fotóklub  
és az Egressy G. Szk.

Szabadság tér  

Pincesor

Egressy G. Szk. 

március 22. 

március 22. 

március 22. 

március 26. 

Nótaest 

Húsvéti el!készületek 

Röplabda éjszaka 

Kávéházi Esték 

Egressy G. Szk. 

Ócsai N!k Közössége 

Bolyai J. G. 

OPKE 

Egressy G. Szk. 

Egressy G. Szk.

Bolyai J. G.

Egressy G. Szk. 

április 

április 

április 3. 

Túrázz Velünk 

Fotókiállítás megnyitó 

Ehet! virágok  
különleges világa 

OPKE 

Ócsai Fotóklub  
és az Egressy G. Szk.

MÓE 

Természetvédelmi terület

Egressy G. Szk.  

Egressy G. Szk. 

április 10. 

április 12. 

április 13. 

Versr!l versre 

Bolyai – nap, Bolyai-bál

Szül!-Nevel! bál 

Falu Tamás Könyvtár 

Bolyai J. G.

Halászy K. Ált. Isk. 

Falu Tamás Könyvtár

Bolyai J. G. 

Halászy K.Ált. Isk.

április 20. 

április 21. 

április 26. 

Székelykapu Bál 

Sün Túra 

Saláta nap, terítsünk  
könnyedén 

Puskás Imre 

Gyerekjáték 

Ócsai N!k Közössége 

Egressy G. Szk. 

ABC ócsai határ

Egressy G. Szk.

április 27. 

május 1.

május 4. 

Parasport Nap 

Piknik a szabadban

Ballagás 

Halászy K. Ált. Isk. és a MÓE 

LIFE

Bolyai J. G. 

Halászy K. Ált.Isk.

Pincesor

Bolyai J. G.

május 6. 

május 11.

május 11. 

Anyák napja 

Családi Sportnap 

II. Ócsai Magbörze 

Gyerekjáték ABC  
és az Egressy G. Szk.

Halászy K. Ált. Isk. 

Ócsai N!k Közössége 

Egressy G. Szk. 

Halászy K.. Ált Isk.

Egressy G. Szk. 

május 19.

május 24– 
június 2.

Orbán napi  
bor és pince ünnep

37. Ócsai Kulturális Napok 

Öreghegyi Pincesor Egyesület 

Ócsa Város Önkormányzata 
és az Egressy G. Szk.

Pincesor 

Egressy G. Szk. 

május 25. 

május 31. 

Gyereknap 

Nagyanyáink titkai  
– a bef!zés, tartósítás trükkjei 

Egressy G. Szk. 

Ócsai N!k Közössége 

Egressy G. Szk. 

Egressy G.Szk 


