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Decemberi munkarend
változások

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot,
hogy decemberben az ünnepek miatt 

a következôképpen módosul 
a Polgármesteri Hivatal nyitvatartása:
2012. december 15-én a hivatalban

nincs ügyfélfogadás,
2012. december 27-tôl 

2013. január 01-ig igazgatási szünet
lesz, a hivatalban nincs ügyfélfogadás.

2013. január 2-tól a megszokott 
ügyfélfogadási idôben várjuk Önöket:

Hétfôn - 13-18 óra között
Szerdán – 13-16 óra között

Pénteken – 7.30-12 óra között

Ócsa Város Önkormányzatának lapja. 
Megjelenik havonta 3000 példányban

Kiadja: Mátyus Nyomda Bt. 
Felelôs kiadó: Mátyus Gyula

Szerkesztô: Kertészné Molnár Anna.
Szerkesztôség címe: 

Ócsa Város Önkormányzata,
Polgármesteri Hivatal, 

2364 Ócsa, Bajcsy-Zs. u. 2. 
Telefon: (29) 378-125/23-as mellék. 

Fax: (29) 378-067. 
E-mail: ocsaikisbiro@gmail.com,

molnar.anna@ocsa.hu
Együttmûködô partnerünk: 

Dormány Foto Studio

A testületi ülésen történt
November 28-án tartotta soron kö-

vetkezô ülését Ócsa Város Képviselô-
testülete, ahol többek közt megvitatták
a jövô évi költségvetés koncepcióját, a
térítési díjak áremlésének kérdését és
napirendre került az épülô lakópark
melletti földterületek ipari fejleszté-
sekre történô felhasználása.

Megtárgyalta és elfogadta a város
Képviselô-testülete a 2013. évre szóló
költségvetési koncepciót. Dr. Szabó
György jegyzô felhívta a jelenlévôk fi-
gyelmét, hogy számos törvény és ren-
delet módosítás várható még az idei év
utolsó hónapjában, illetve a fokozott
állami szerepvállalás több esetben vál-
toztatni fog a költségvetés adatain. A
koncepció több helyen kitér arra, hogy
a kiadásokat felül kell vizsgálni és a
feladatokat rangsorolni kell annak ér-
dekében, hogy megtakarításokat lehes-
sen elérni. Szem elôtt kell tartani a ta-
karékos, ésszerû gazdálkodás követel-
ményeit annak érdekében, hogy a köte-
lezô feladatokat - a kiadások minimali-
zálása mellett – el tudja látni az önkor-
mányzat. Szigorú, költséghatékony
végrehajtási és ellenôrzési tevékenysé-
get fog folytatni az önkormányzat
2013-ban is azért, hogy az adókint-
lévôségek, a követelések csökkenje-
nek. A szükséges felújításokra, beruhá-
zásokra és a beadott pályázati önerô
biztosítására tartalékot kell képezni. A
képviselôk egyet értettek azzal, hogy a
végleges költségvetési rendelet-terve-
zet kidolgozása során tovább kell ke-
resni a bevételek növelésének és a ki-
adások csökkentésének lehetôségeit.

Továbbra is támogatást nyújt az ön-
kormányzat a Rákóczi Szövetségnek.
Ezt a támogatást 2008-tól évente bizto-
sította a Képviselô-testület a felvidéki,
palásti gyermekek számára „Beiratko-
zási ösztöndíj program”-hoz. Öt gyer-
mek részére, mind összesen 50.000 Ft
támogatási összeget szavaztak meg a
képviselôk. 

A testület megvitatta az óvodai, is-
kolai étkeztetési díjak áremelésének
kérdését. Mivel az élelmiszer árak fo-
lyamatos emelkednek, ezért a Városü-
zemeltetési Kft. a térítési díjak 10 %-
os emelését javasolta. A felnôtt térítési
díj így 700 Ft-ról 770 Ft-ra emelkedik,
az óvodásoknak 380 Ft helyett 418 Ft-
ot, az iskolásoknak háromszori étkezé-
sért 425 Ft helyett 468 Ft-ot kell fizet-
niük jövôre. Dönti Károly képviselô úr
javasolta, hogy csökkentsék a gyer-
mekétkeztetés díjának emelését 50 szá-
zalékkal a felnôtt díjak terhére, illetve
hogy többen vehessenek igénybe térí-

tésmentes étkeztetést. Dr. Szabó
György jegyzô válaszában kihangsú-
lyozta, hogy a felnôtt étkeztetés mini-
mális, így annak növelésébôl nem le-
het fedezni a rendkívüli mértékben
dráguló élelmiszer árak okozta többlet-
kiadást, továbbá kiemelte, hogy a szo-
ciálisan rászorulók támogatása válto-
zatlan marad, tehát nem lesz olyan rá-
szoruló gyermek, akinek ellátása nem
lesz biztosított a 2013-as évben. 

Új Hulladékgazdálkodási Tervet
kell készítenie a városnak, erre azért
van szükség, mert a jelenlegi terv
2005-ben készült és törvényi elôírás
utasítja az önkormányzatokat, hogy hat
évente vizsgálják felül és aktualizálják
a hulladékgazdálkodási tervet. A be-
kért három árajánlat közül a legked-
vezôbbet, a VÉD-TERV Bt. ajánlatát
fogadták el a képviselôk.

Az Egészségbiztosítási Pénztár
ócsai ügyfélszolgálata jelenleg az Eg-
ressy Gábor Szabadidôközpontban
mûködik. A szakigazgatási szerv arra
kérte az önkormányzatot, hogy az iro-
dahelyiséget a jövô évtôl díjmentesen
használhassa. Horváth Tamás alpolgár-
mester elmondta, hogy az önkormány-
zat minden városi intézményt a költ-
séghatékony mûködésre ösztönöz, töb-
bek közt ezért is fontosak a helyiségek
bérbeadásából származó bevételek. Az
Egészségbiztosítási Pénztár hetente két
nap fogadja az ócsai ügyfeleket, az iro-
da azonban semmilyen más célra a hét
többi napján nem használható. Az al-
polgármester hangsúlyozta, fontosnak
tartja, hogy a havonta 230 ügyfelet ki-
szolgáló ügyfélszolgálat továbbra is
mûködhessen. A képviselôk úgy dön-
töttek, hogy a decemberi testületi ülé-
sen újratárgyalják és alternatív megol-
dásokat keresnek az iroda díjmentes
használatának kérdésére.  

Jelentôsen megrongálódott az ún.
volt „Pártház” (Bajcsy Zs. u. 29.)
tetôszerkezete az elmúlt évek során, a
gerendák meghajoltak, az épület bal-
esetveszélyessé vált. A 100 százalék-
ban önkormányzati tulajdonban lévô
ingatlant a Városüzemeltetési Kft. dol-
gozói, az Ócsai Birkózókat Támogatók
Egyesülete és a Kalimba ütôegyüttes
használja. A Mûszaki iroda munkatár-
sai haladéktalanul kezdeményezték a
tetôzet ideiglenes helyreállítását. A
közvetlen balesetveszély elhárításához
szükséges munkálatok 370 ezre forint-
ba kerültek, a Képviselô-testület hoz-
zájárulását adta a költségek kifizetésé-
hez. 

A Képviselô-testület elfogadta:

– a 2012. III. negyedéves pénzgaz-
dálkodásról szóló beszámolót,

– a fennálló kötvény és hitelállo-
mányról szóló tájékoztatást,

– az Önkormányzat vagyon kimuta-
tását, illetve

– a 2012. II. negyedévi bank és
pénztárbizonylatok ellenôrzésérôl, és a
2011. évi támogatások elszámolásáról
szóló Belsô ellenôrzési jelentést.

A napirendi pontok megvitatása után
Bukodi Károly polgármester elmondta,
hogy az önkormányzat delegációja üz-
leti úton járt Erdélyben. A Sepsiszent-
györgyön mûködô Diószegi Pékség tu-
lajdonosa, Diószegi László egy
sütôüzem létrehozását tervezi váro-
sunkban (további információk a „Fo-
gadóóra” c. írásunkban a 3. oldalon).
Végezetül Horváth Tamás alpolgár-
mester beszámolt arról, hogy tárgyalá-
sok kezdôdtek a Nemzetgazdasági Mi-
nisztérium, a Belügyminisztérium és
az önkormányzat között az épülô lakó-
park melletti ipari célra alkalmas
földterület használatáról. A fejlesztés
iránt több cég érdeklôdik, a tervek sze-
rint logisztikai központokat, telephe-
lyeket építenének a területre. 
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– Október végén jelentette be a kor-
mány, hogy részben átvállalja a helyi
önkormányzatok adósságait. Milyen
segítséget kap az ócsai önkormány-
zat?

– Az 5000 fô alatti települések ese-
tében teljesen, az ennél nagyobb váro-
sokban pedig 40-70% között vállalja
az állam az adósságok rendezését. Na-
gyon fontos azt tudni, hogy az önkor-
mányzatok nem úri passzióból vették
fel a hiteleiket, hanem pályázati önré-
szekre, fejlesztésekre fordították eze-
ket a forrásokat. Körülbelül 3000 fel-
adatot látunk el a lakosság felé, az ál-
lami támogatások azonban az elmúlt
években folyamatosan csökkentek.
Így a hiányzó részt saját erônkbôl kel-
lett pótolni. Évrôl évre nehezebb volt
a kötelezô feladatainkat ellátni, példá-
ul az iskola, az óvoda fenntartását
vagy akár a béreket finanszírozni. Ter-
mészetes elvárás az állampolgárok ré-
szérôl, hogy a város fejlôdjön, szebbé,
modernebbé váljon, ehhez pedig
szükség volt a hitelek felvételére.
Nagy örömmel fogadjuk a mostani
döntést, ugyanakkor azt sem szabad
elfelejteni, hogy még egyszer ilyen le-
hetôségünk nem lesz. Így fokozottabb
felelôsség fekszik a vállunkon, és
mindent megteszünk annak érdeké-
ben, hogy egy konszolidált helyzetbôl
ne jussunk ismét az adósságok csap-
dájába. 

– Székelyföldön járt az ócsai önkor-
mányzat delegációja november 8-10-e
között, milyen célja volt a Sepsiszent-
györgyön tett látogatásnak?

– Egy korábban Erdélyben élô, ma
már ócsai lakos ajánlotta figyelmünk-
be Diószegi Lászlót és vállalkozását,
a Diószegi Pékséget, aki naponta 25
tonna kenyeret és pékárut értékesít
Sepsiszentgyörgyön és annak 280 ki-
lométeres körzetében. Diószegi úr jól
ismeri a magyar piacot - például a
lisztet is innét szállítják az erdélyi
üzemekbe - így azt tervezi, hogy Ma-
gyarországra hozza termékeit. Egy 2
kemencés, 8-10 fôvel mûködô ke-
nyérsütô üzem létrehozásáról tárgyal-

tunk vele, remélem, hogy a közel-
jövôben ezáltal újabb ócsai munkahe-
lyeket teremthetünk, növeljük a város
bevételeit és nem utolsósorban élvez-
hetjük a méltán híres diószegi termé-
kek ízeit. 

– Az elôzô számunkban megjelen-
tett felhívás után számos, városunkat
érintô kérdés érkezett a polgármester
úrnak címezve. Egy aggódó ócsai
édesanya az iránt érdeklôdik, hogy a
most épülô bölcsôde valóban megnyit-
ja-e kapuit szeptemberben, illetve ho-
gyan, mikor lesz a beiratkozás?

– Az új intézmény a következô ne-
velési évtôl, tehát 2013 ôszétôl két
csoportban, 24 kisgyermeknek biztosít
majd ellátást. A beiratkozás az óvodai
jelentkezéssel azonos idôben és hely-
színen, tehát a Nefelejcs Napköziott-
honos óvodában 2013 áprilisában lesz.

– U.Attila olvasónk rendszeresen
találkozik Ócsán 40 tonnát meghala-
dó kamionokkal, amik nem törôdve a
súlykorlátozó táblákkal dübörögnek
az utakon. Olvasónk azt kérdezi, mit
lehetne tenni annak érdekében, hogy
az ilyen jellegû átmenô forgalom meg-
szûnjön?

– Korábban a Rendôrség körzeti
megbízottjai rendszeresen jártak ki el-
lenôrizni és bírságolni a kamionoso-
kat, de a legtöbb esetben nagyon
gyorsan híre ment az ellenôrzésnek,
rádión, telefonon szóltak egymásnak a
sofôrök. Úgy gondolom, hogy rendôri
intézkedéssel megszüntetni teljesen
nem lehet ezt a problémát, éppen ezért
közösen azon dolgozunk a Magyar
Közút Kft.-vel, hogy megteremtsük a
jogi feltételeit annak, hogy a közterü-
let felügyelôk is bírságolhassanak. Így
reményeim szerint csökkenthetô lesz
az Ócsán szabályellenesen áthaladó
teherforgalom.

– A közlekedéssel kapcsolatos olva-
sónk másik kérdése is: „A fôbb útvon-
alakon 40 km/h sebesség korlátozó
tábla van elhelyezve, mégis nagyon
sokan száguldoznak jóval nagyobb se-
bességgel. Nem lehetne vásárolni egy
traffipax készüléket, mert szerintem

nagyon gyorsan visszahozná az
árát?”

– A traffipax egy megosztó, ellent-
mondásos dolog: mindenki érzi szük-
ségességét a száguldozók kiszûrése
érdekében, ám az is általános jelen-
ség, hogy ha traffipaxot észlelnek az
autósok lelassítanak, majd elhaladva
mellette azonnal rálépnek a gázpedál-
ra, illetve a legtöbben figyelmeztetik
is egymást az utakon, ha sebességmé-
rést látnak. A Dabasi Rendôrkapitány-
ságon 1 darab traffipax készülék áll
rendelkezésre, az ócsai körzeti megbí-
zottak ezt tudják elkérni, így mini-
mum havonta egyszer mérnek sebes-
séget Ócsán. Természetesen jogos az
olvasói felvetés, és mindenképpen
megér egy számolást, hogy érdemes
lenne-e vásárolni egy készüléket, ami
kb. 6 millió forintba kerül. Sajnos a
bírságként befizetett összegek mind-
össze 20%-a kerül az önkormányzat-
hoz, és csak a közigazgatási eljárások
esetében járhatunk el, a szabálysértési
ügyek már nem a mi asztalunkra tar-
toznak. A körzeti megbízottak kérdé-
semre elmondták, hogy kb. 20 esetbôl
háromból lesz közigazgatási ügy, te-
hát 3 bírság befizetésébôl származó
összeg 20%-val tud az önkormányzat
számolni. Tekintettel arra, hogy egy
embert külön erre a feladatra alkal-
maznunk kellene, tehát biztosítanunk
kell a bért, nem biztos, hogy valóban
megéri a beruházás. 

Kedves Olvasóink! Nagyon kö-
szönjük a szerkesztôségbe eljuttatott
leveleket, kéréseket, kezdeményezé-
seket! Kérjük Önöket, a gördülékeny
kommunikáció és a hatékony megol-
dások megtalálása érdekében, a leve-
lekre, emailekre minden esetben írják
rá nevüket, elérhetôségüket! 

A szerk. 
Fotó: M.A.

Fogadóóra
Az önkormányzatok adósságállományának rendezése, az

épülô bölcsôdébe való beiratkozás, a közlekedés biztonságosab-
bá tétele, illetve egy új beruházás is terítékre kerül az e havi Fog-
adóórában. A Kisbíró és az olvasók kérdéseire Bukodi Károly
polgármester válaszol:
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Országjárásba kezdtek a Fidesz poli-
tikusai novemberben, másfél hónap
alatt 175 települést keresnek fel, és tar-
tanak politikai helyzetértékelést. Kor-
mánypárti parlamenti képviselôk, a ka-
binet és a párt elnökségének tagjai, va-
lamint politikai államtitkárok értékelik
az elmúlt két évben végzett kormány-
zati munkát és ismertetik a jövôben
várható intézkedéseket, feladatokat.
Ennek apropóján látogatott városunkba
november 21-én Halász János az Em-
beri Erôforrások Minisztériumának
parlamenti államtitkára. A fórum szer-
vezôje Horváth Tamás alpolgármester,
az ócsai Fidesz csoport vezetôje volt.
Az elôadáson és azt követô beszélgeté-
sen részt vett Dr. Szûcs Lajos, Pest me-
gye közgyûlésnek elnöke, Pánczél Ká-
roly országgyûlési képviselô, Gyál al-
polgármestere, Bukodi Károly Ócsa
polgármestere, illetve számos helyi
közéleti, politikai személyiség. 

– „Az ország mûködésének letéte-
ményesei a helyi közösségek, ezért
igyekszünk minél több helyre elmenni
a mostani országjárásunk alatt, hogy
elmondjuk miért van szükség a jelenle-
gi folyamatokra. Minden intézkedé-
sünk úgy lesz igazán alapos, ha egyez-
tetünk azokkal, akiket ez közvetlenül
érint. Nagyon fontosnak tartom a
személyes találkozást, hiszen ilyenkor
tudunk a legközvetlenebbül beszélget-
ni országunk sorsáról, jövôjérôl. Ma-
gyarország a szocialista vezetéssel
nyolc évig ment befelé az erdôbe, az
elmúlt két évünk azzal telt, hogy meg-
próbáljunk ebbôl a nehéz helyzetbôl
kijönni. Olyan ez, mintha új házat kel-
lene építenünk, mert a réginek még az
alapjai is bizonytalanul roskadoztak.
Magyarország újjáépítését az új alap-
törvény elfogadásával kezdtük, majd
átalakultak a választókörzetek, az ön-
kormányzati testületek, csökkeni fog a
parlamenti képviselôk létszáma. A
„ház” újjáépítését a gazdaság rendbeté-
telével folytatjuk, például a bankadó
bevezetésével, vagy a multinacionális
cégekre kivetett adókkal. A tartóoszlo-
pok megerôsítése a humánszféra teljes
átalakításával jár. Az állami szerepváll-
alás fokozása elengedhetetlen minden
területen, ideértve az egészségügyet,
az oktatást, a kultúrát, a sportot. A jobb
ellátás lehetôsége csak a teljes megúju-
lással teremtôdhet meg. Erôs közép-
osztály nélkül nincs erôs ország, hi-
szen ôk a legstabilabb, legtartósabb
építôkövei a „házunknak”, éppen ezért

alakult át az adórendszer, hoztuk
vissza a családi adókedvezményt. Úgy
érzem, mostanra a megtépázott házat
megerôsítettük. Az országjárásunkkal
kezdeményezett párbeszéd azt a célt
szolgálja, hogy bármely olyan kérdés-
re, felvetésre, amely megingathatná az
építményünket, közösen együtt megta-
láljuk a megoldást, a mindenki számá-
ra érthetô és elfogadható választ.” –
mondta el beszámolójában Ha-
lász János politikai államtit-
kár.

A politkus készséggel vá-
laszolt a Kisbíró városun-
kat érintô kérdéseire:

– Az iskolák állami fenn-
tartásba kerülnek 2013-
tól. Milyen változásokra
kell számítaniuk az ócsai
gyerekeknek, szüleiknek il-
letve a pedagógusoknak janu-
ár elsejétôl?

– Zökkenômentes lesz az átál-
lás, minden szereplô ugyanaz marad,
a gyerekek, a pedagógusok, az igaz-
gatók. Ugyanúgy mennek majd a diá-
kok iskolába a téli szünet után, még
az órarendjük sem változik. Az ön-
kormányzatok válláról nagy terhet
vesz le a kormány ezen intézkedése, a
cél pedig a mûködés biztonságossá
tétele. Nemcsak a fenntartó oldaláról,
hanem tartalmában is megújul a ma-
gyar oktatási rendszer. A pedagógus
életpálya-modell bevezetésének két
nagyon fontos pillére szolgája majd
azt, hogy gyermekeink egy biztonsá-
gos, kiegyensúlyozott rendszerben
nevelkedhessenek. Egyrészt a fel-
adatteljesítési struktúra átalakítása,
másrészrôl pedig a méltánytalanul
alacsony bérek megemelése jelentik
majd a biztosítékot arra, hogy célja-
ink megvalósuljanak. 

– A most épülô lakópark kapcsán
számos kérdés felmerül az ócsai embe-
rekben. Fontos számukra, hogy kik köl-
töznek a városunkba jövô tavasszal, il-
letve a helyi szociális intézmények, a
bölcsôde, az óvoda és az iskolák be
tudják-e fogadni a devizahiteles csalá-
dok gyermekeit?

– Azok az emberek, akik Ócsára
költöznek tenni akartak és akarnak a
családjukért, a jövôjükért, önhibájukon
kívül, a gazdasági változások és a pon-
tos tájékoztatás hiánya miatt kerültek
abba a csapdába, ami ôket a jelenlegi
helyzetükbe sodorta. Százezernél is
több az érintettek száma, így az Embe-
ri Erôforrások Minisztériumában egy

nagyon alapos kiválasztási folyamat
fogja eldönteni, hogy mely családok
kapnak majd házat az ócsai lakópark-
ban. Fontos, hogy ily módon segítsük a
bajba jutott embereket, de még ennél is
fontosabbnak tartom, hogy egy ilyen
helyzetben semmilyen szempontból ne
sérüljön a helyi közösség. Nem szabad,
hogy akár szociális, akár mentális ol-

dalról nézve a helyi embereket meg-
zavarja, a közhangulatban nega-

tív hatást váltson ki egy ilyen
fajta változás. Kormánypoli-
tikai szinten oda kell arra fi-
gyelnünk, hogy Ócsát ne
hagyjuk magára ebben a
helyzetben, és segítsük a
családok zökkenômentes
beilleszkedését. Ehhez pe-
dig meg kell erôsítenünk a

szociális ellátó rendszert. A
minisztériumban jelenleg

elôkészítési szakaszban van egy
45 milliárd forintos pályázati cso-

mag, amelyet óvodák és tornatermek
fejlesztésére fordítunk majd. Ebbôl a
keretbôl tudnunk kell segítséget adni
Ócsának annak érdekében, hogy a he-
lyi gyerekeknek legyen elég férôhely
az intézményekben.

Az államtitkár úr beszámolóját kö-
vetô beszélgetésen Bukodi Károly pol-
gármester a bankadó bevezetésének
hatékonyságáról indított párbeszédet,
kiemelve, hogy a bankok jelenleg sem
magánszemélyeknek, sem vállakozók-
nak nem adnak hitelt, így a gazdaság
fejlôdése igen nehezen, lassan várható.
Halász János szerint a pénzintézetek
egyelôre politikai választ adnak a hely-
zetre, de ez minden bizonnyal változik
majd. Európában további tíz ország ve-
zette be azóta ezt az adónemet, a ban-
kok mohósága pedig várhatóan eny-
hülni fog. Az állami szerepvállalás fo-
kozása a bankszektorban elengedhetet-
len, hiszen egy nemzeti bankhálózat
létrehozása rákényszerítené a kereske-
delmi bankokat a fokozottabb együtt-
mûködésre. A választási regisztráció-
val kapcsolatban felmerülô kérdésekre
Pánczél Károly országgyûlési képvi-
selô elmondta, hogy elsôsorban a vá-
lasztási csalások kiküszöbölésére miatt
kell bevezetni az új rendszert. Az idôs
szavazókat és azokat, akik nem rendel-
keznek otthonukban internettel segíte-
nünk kell a regisztrációs folyamatban,
ami jövô év ôszétôl 2014 tavaszáig
zajlik, és nemcsak a parlamenti, hanem
az ôszi önkormányzati választásokra is
érvényes lesz. 

AA középosztály megerôsítésérôl és az állami szerepvállalásról középosztály megerôsítésérôl és az állami szerepvállalásról 
beszélt Ócsán Halász János politikai államtitkárbeszélt Ócsán Halász János politikai államtitkár
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Megszûnik az Ócsai-szôlôk
megállóhely

A 2012/2013-as menetrend életbe lépése
után a Budapest-Lajosmizse-Kecskemét vona-
lon járó vonatok már nem állnak meg az Ócsai-
szôlôk megállóhelynél. Annak érdekében, hogy
az új menetrend változtatásai ne okozzanak
gondot az ócsai lakosok számára Bukodi Ká-
roly polgármester október végén levelet írt a
MÁV-START Zrt. számára, kihangsúlyozva:

„A változás több szempontból is hátrányosan
érinti településünket. A megállóhely szomszéd-
ságában található az a Közép-Európában is
egyedülálló pincesor, amelyet fôleg a tavaszi-
nyári idôszakban, rendezvények alkalmából tu-
risták is meglátogatnak. Ezen látogatók egy ré-
sze vonattal érkezik hozzánk. A másik, szintén
a közelben lévô intézmény egy lovas farm. A
tulajdonosától tudom, hogy a vendégei között
vannak olyanok, akik szintén a vasutat veszik
igénybe. A környéken élô lakosoknak is szük-
ségük van erre a megállóhelyre. Pár évvel
ezelôtt Lepesi Zoltán igazgató úrral még arról
beszélgettünk, hogy van-e mód arra, hogy ezt a
megállót egy kicsit közelebb hozzuk a lakott te-
rülethez, mert a település e részén lakóknak az
komfortosabb lenne. A megállóhely megszün-
tetésével viszont a számukra sokkal távolabbi
állomást kell igénybe venniük. Sajnos, sem a
2012. május 31-én Gyálon megtartott kistérségi
egyeztetô fórumon, sem más forrásból értesí-
tést nem kaptunk a tervezett változásról. Tu-
dom, a menetrend kész. Mégis arra kérem Ve-
zérigazgató urat, segítsen abban, hogy a vona-
tok továbbra is megálljanak az Ócsai-szôlôk
megállóhelyen.”

Sajnos a kérés nem talált nyitott fülekre,
Ungvári Csaba, a MÁV-START Zrt. vezérigaz-
gatója döntésüket a következôképp indokolta:

„Társaságunk az Ócsai-szôlôk megállóhe-
lyen felmerülô utazási igényeket a döntést me-
gelôzôen többször is vizsgálta. Értékesítési
adataink alapján a megállóhelyen a napi átlagos
utasok száma vonatonként 0,5 fô. Így indokolt
az Ócsai-szôlôk megállóhelyen történô megál-
lások szüneteltetése. Egyidejûleg szeretném tá-
jékoztatni, hogy a fent említett állomások át-
építése lehetôséget adott arra, hogy a vasútvo-
nalon fekvô települések lakói – köztük Ócsa la-
kói is – a jelenleginél kedvezôbb kiszolgálás-
ban részesülnek. Budapest-Nyugati és Lajos-
mizse között egész nap, óránként fognak közle-
kedni a vonatok, emellett munkanapokon, a
reggeli órákban három sûrítô járat is segíti a
fôvárosba való eljutást. Így a 4.45 és 7.45 kö-
zötti idôszakban Ócsa és Budapest között hét
vonat áll az utasok rendelkezésére a jelenlegi
négy eljutási lehetôséggel szemben. A 2999
számú vonattal egyben biztosítjuk a Bolyai Já-
nos Gimnázium és Kereskedelmi Szakközépis-
kola diákjainak eljutását is a tanítási idô kezde-
tére (Ócsára érkezik 7 óra 7 perckor, csak taní-
tási idôben közlekedik). A menetrend életbe lé-
pését követôen folyamatosan figyelemmel kí-
sérjük az utasforgalom alakulását, amennyiben
szükségessé válik, javaslatot teszünk a módosí-
tásra.”

Házak elôl viszik el jövôre 
a szelektíven gyûjtött hulladékot
Megszûnnek Ócsán a szelektív hulladékgyûjtô szigetek 2013-tól, he-

lyettük a helyi háznál történô, zsákos gyûjtés lesz alkalmazható. Bánfalvi-
né Seprenyi Andreát, az .A.S.A. Magyarország Kft. lakossági üzletágának
kereskedelmi igazgatóját kérdeztük a változásokról:

– A lakossági szelektív gyûjtésnek ma már több formája létezik, ame-
lyek közül a legismertebb a hulladékgyûjtô szigetek használata, de koránt-
sem a leghatékonyabb. Ahogy a szigetekre kikerültek a konténerek, szinte
azonnal felütötte fejét az a gond, amely minden településen felbukkan, és
amelyet még senkinek sem sikerült megoldani a nagyvárosokban és a kis
településeken sem. A szigeteken gyûjtött hulladék nagyon szennyezett, a
lakosság rendszeresen tesz az edényekbe nem oda való hulladékot, így az
gazdaságosan nem vagy igen csekély részben hasznosítható. Ezen túl-
menôen a szigetek környezete egyfajta illegális hulladéklerakóként szol-
gál, kommunális jellegû és lom hulladékot is hordanak oda olyanok, akik a
szelektív gyûjtés farvizén evezve szeretnének megszabadulni díjmentesen
hulladékaiktól. Számtalan panasz érkezett hozzánk is azzal kapcsolatban,
hogy a szigeteken és azok környékén rendszeresen elhagyott hulladékhal-
mok jelennek meg. És ezek eltakarítása bizony jelentôs költséget jelent az
önkormányzatoknak.

– Január elsejétôl milyen változásra számíthatunk?
– Az önkormányzatokkal együtt kerestük a megoldást az áldatlan áll-

apotok felszámolására. Mára már
elég sok tapasztalatot gyûjtöttünk a
házhoz menô lakossági szelektív
gyûjtésrôl és hatékonyságáról. Ennek
a gyûjtési módszernek számos
elônye van a szigetes módszerrel
szemben mind a lakosság, mind a te-
lepülések számára:

❖ kényelmesebb, hiszen csak a
ház elé kell kihelyezni a szelektíven
gyûjtött hulladékot a megfelelô for-
mában a gyûjtési naptárban kijelölt
napon,

❖ minimális munkával kivitelezhetô, hiszen az anyagok egy zsákban
vegyesen is gyûjthetôk, mert a beszállított anyagok feldolgozás elôtt min-
denképpen utóválogatásra kerülnek,

❖ a település számára is kedvezôbb: 1. hiszen nem kell szigeteket építe-
ni és drága edényzetet biztosítani, valamint folyamatosan pótolni a konté-
nereket a rongálás, elégés, ellopás miatt; 2. az új rendszer segítségével el-
kerülhetô, hogy a városképet elcsúfítsák a hulladékgyûjtô szigetek köré
halmozott szemétkupacok, elhagyott hulladékok; 3. így ezek eltakarításá-
nak költsége sem terheli az önkormányzati költségvetést,

Szelektív gyûjtés tekintetében cégünk jelenleg a települések 80 %ban
már házhozmenô gyûjtést végez.

– A helyi háznál történô gyûjtés mekkora anyagi terhet ró az állampol-
gárokra?

– A lakosságtól pusztán a szándékot, a figyelmet és a munkát igényli ez
a fajta gyûjtési módszer. Efölött minimális többlet költséget az átlátszó
zsákok beszerzése jelenthet, amely azonban tapasztalatunk szerint havi
60-120 forintnál nem nagyobb összeg.

– Mit kell annak tennie, aki 2013-tôl is szelektíven szeretné a hulladékot
elszállíttatni Ócsán?

– A módszer rendkívül egyszerû: minden hónap második teljes heté-
nek keddjén reggel 6 óráig tegye ki az ingatlan elé egy átlátszó, bekötött
zsákban a szelektíven gyûjtött papírhulladékot, mûanyag palackokat és
fém italos dobozokat. A háromféle anyag mehet egy zsákba, egy autó fog-
ja elszállítani azokat, hiszen a zsákok tartalma feldolgozás elôtt még
elôválogatásra kerül. Fontos, hogy a zsák átlátszó legyen, hogy a szállítók
ellenôrizni tudják a zsákok tartalmát, ne kerülhessen szemét az újrahasz-
nosításra szánt anyagok közé. Azonban a zsákok mérete lényegtelen, és
egy alkalommal akár több zsák is kihelyezhetô. Például kiürült átlátszó
zsák, amiben a matracunkat vagy egyéb használati tárgyunkat vettük, tö-
kéletesen alkalmas lesz a szelektív hulladék kihelyezésére. Kérjük, hogy a
palackokat, papírdobozokat, fém italos dobozokat mindig lapítsák össze,
így több fog férni egy zsákba, és több zsák a gyûjtôautóba. 
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Épül az ócsai
bölcsôde

Elkezdôdtek a munkálatok a bölcsôde
területén. November 26-án felvonult a
kivitelezô GOMÉP Ipari és Kereskedel-
mi Kft. Az intézményt jövô tavasszal
adják át, a gyerekek pedig szeptem-
bertôl vehetik birtokba a két csoporttal
mûködô bölcsôdét.

Rendhagyó kezdeményezést indí-
tott útjára a Halászy Károly Általános
Iskola, amely során a korábbitól eltérô
módon igyekeznek megismertetni az
óvodás gyermekekkel és szüleikkel az
iskolai életet. Az elmúlt évek tapasz-
talatai azt mutatták, hogy a szülôk ke-
vésnek érezték a kommunikációt, az
információt ahhoz, hogy megfelelôen
tájékozódhassanak az iskolában folyó
munkáról, a tanítási módszerekrôl.
Éppen ezért az egész tanítási éven átí-
velô programsorozatba kezdett bele a
Halászy iskola, a Nefelejcs óvoda pe-
dagógus gárdája, valamint a Gyerek-
játék ABC. Kovácsné Kovácsi Beáta
iskolaigazgató számolt be lapunknak
a program elsô állomásáról:

– „Nagyon fontosnak tartom, hogy
tisztán lássuk, mire van szüksége a
gyerekeknek az iskola elkezdése
elôtt, mi az, ami még nincs
kellôképp megalapozva, hiszen így

tudunk segíteni az óvónôknek a fel-
készítô munkában. Mindenképpen
szeretnénk szorosabbra vonni a kap-
csolatot az óvoda és az iskola között
annak érdekében, hogy az oviban
töltött utolsó év felkészítse a gyere-
keket és zökkenômentesen tudják el-
kezdeni az iskolát. Szeretnénk, ha a
szülôk tôlünk, elsô kézbôl értesülné-
nek a munkánkról és személyesen
megtapasztalhatnák, hogy gyerme-
keik milyen körülmények között ne-
velkednek nálunk. Azt gondolom,
hogy mind az óvónénikkel, mind a
szülôkkel kialakított partnerség meg-
alapozza a gyermek tanulmányait és
kulcsa annak, hogy sikereket érhes-
sen el, hogy jókedvûen járjon hoz-
zánk. Havonta egy alkalommal szer-
vezzük meg a programot, elsô alka-
lommal november 22-én találkoz-
tunk. Ekkor az iskolában folyó peda-
gógiai munkát mutattuk be, az ér-

deklôdôk megismerkedhettek az
épülettel, a taneszközökkel. Elôadá-
somban hangsúlyoztam, hogy mi-
lyen nagy szüksége van az iskolának
a szülôkre, a velük való jó kapcsolat-
ra ahhoz, hogy egy valóban értékes
nemzedéket tudjunk nevelni.”

Az Iskolanyitogató rendezvényein
minden alkalommal három szinten fo-
lyik a munka: a nagycsoportos gyere-
kekkel az óvónénik és a tanítónôk
foglalkoznak, testvéreik, a kisebb kor-
osztály a Gyerekjáték ABC program
kitalálójával, Gavallér-Kormos Rebe-
kával és segítôivel tölthetnek értékes,
izgalmas perceket, a szülôk iskolájá-
ban pedig szakemberek - mozgástera-
peuta, logopédus, meseíró, pszicholó-
gus - tartanak elôadást és kezdemé-
nyeznek párbeszédet. Minden délutánt
megszínesít egy plusz élmény: lesz
salsa, alakformáló torna, táncház, kö-
zös családi játékok. Az elsô iskolafel-
készítô délutánon a tornacsarnokban
mozgásos játékban vehettek részt a
gyerekek, a futófolyosón pedig az
„Egy perc és nyersz” vetélkedô aratott
nagy sikert az ovisok körében. No-
vemberben negyven gyermek, szüleik
és testvéreik vettek részt a program-
ban, a jó hangulat és az elismerô sza-
vak bizonyították, hogy az új kezde-
ményezés mind a pedagógusok, mind
a családok körében pozitív fogadtatás-
ra talált. 

A következô iskolaelôkészítô fog-
lalkozás december 13-án 17 órakor
kezdôdik, ahol Molnár Krisztina moz-
gásterapeuta tart elôadást „Amit az is-
kolaérettségrôl tudni kell” címmel. A
gyerekeket kézmûveskedés és Luca
napi vásár várja, a délutánt pedig egy
fergetes salsa óra zárja. Minden óvo-
dást és érdeklôdô szülôt szeretettel
várnak a szervezôk!

Iskolanyitogató program a Halászyban



Szalagavató Emlékezetes ünnep egy diák életé-
ben, az elsô lépés a fenôtté válás útján.
Jele annak: pár hónap és megválok osz-
tálytársaimtól, tanáraimtól és elindulok
egy másik “világba”. Fiam 6 éve tanul a
gimnáziumban. Hat év, nem nagy idô
az ember életében, de az itt töltött idô
örök emlék marad.

Jelen sorokkal szeretném megkö-
szönni a vezetôségnek, mindenkinek
aki a szervezésben részt vett a szalaga-
vató élményét! A szalagtûzés, a mûso-
rok, a zenék, minden szórakoztató-
megható, profi munka volt!

Kedves végzôs fiúk-lányok!
Tudom, “gombóccal a torkotokban”

vártátok ezt a napot. Osztálytáncotokat
élveztem, keringôtök gyönyörû és meg-
ható volt. Egyszerûek, “sallangmente-
sek” voltatok, mégis szépek! Köszö-
nöm és kívánom Nektek, annyi öröm
kísérjen utatokon amennyit nekünk ad-
tatok ezen a napon.

Végül, de nem utolsó sorban Kedves
osztályfônökök:

Azt hiszem az összes szülô nevében
írhatom: 1000x KÖSZÖNJÜK!

Nagy Katalin
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Kiáltás…!!!
Tisztelt ócsai polgárok!
Egy 19 éves, súlyosan beteg volt bo-

lyais diák külföldi gyógykezelésére
gyûjt az édesanyja. R. tavaly még az
intézmény tanulója volt. Hosszú évek
óta egy komoly és ritka betegséggel
küzd, ami miatt most életmentô mûtét-
re szorul. Sürgôsen szervátültetésre
van szüksége. A Bolyai egy emberként
támogatja a kezdeményezést. Kérjük,
segítsenek Önök is !

Adományaikat küldhetik az alábbi
számlaszámra:

Kollárik Tímea, 06-20/522-8794
Számlaszám: 

64400037-30067776-41100019
Alsónémedi és Vidéke 
Takarékszövetkezet

Támogathatják R.-t úgy is, ha részt
vesznek az iskolánk által szervezendô
Adventi Vásáron 2012. december 
21-én de. 9 és 11 óra között, ahol bo-
lyais diákok által készített ajándéktár-
gyakért ajánlhatják fel adományaikat.
Szeretettel várunk mindenkit !

Ugyanezt a célt szolgálja a dabasi
OBO Arénában (DS) 2012. december
29-én rendezendô jótékonysági nap is.

Ha teheti, vegyen részt a rendezvé-
nyen!

K ö s z ö n j ü k a család és a barátok
nevében is !

Iskolai rendezvények,
programok

Egy nagyszabású (60.) szeptemberi
tanévnyitó ünnepséget követôen a hó-
nap közepén 3 napon át papírt gyûjtöt-
tek diákjaink és az intézményi dolgo-
zók. Az akció sikeresnek bizonyult,
csaknem 10 tonna hulladékpapír gyûlt
össze. 

Október elejétôl nyílt napok kereté-
ben (délelôtti óralátogatások, beiskolá-
zási szülôi értekezletek, stb.) vártuk az
érdeklôdô 6. és 8. osztályos diákokat
és szüleiket iskolalátogatásra. Intézmé-
nyünket a dabasi Kossuth Zsuzsanna
Szakképzô Iskolában rendezett pálya-
választási kiállításon is bemutattuk.

Közben sajátos módon emlékeztünk
meg az aradi vértanúkról. Ki lehet hôs
címmel a 12. c osztály diákjainak fo-
galmazásait olvashattuk iskolánk hir-
detôtábláján és honlapján. Az írások
rámutattak, hogy nemcsak a történe-
lem és a háborúk nagyjai lehetnek
hôsök, hanem pl. egy a három gyerme-
két egyedül nevelô édesanya is.

1956. október 23-ára emlékeztünk
azzal a színvonalas irodalmi mûsorral,
melyet az általános iskola, a gimnázi-
um és a város lakosai egyaránt láthat-
tak.

Október 27-én hagyományos kere-
tek között a helyi mûvelôdési házban
felavattuk Gólyáinkat.

November 10-én - a tolerancia je-
gyében - megtapasztalhatták diákjaink,
hogy milyen lehet sérült emberként él-
ni a mindennapokban.

Ugyanebben a hónapban rendkívüli
könyvtári óralátogatásra volt lehetôsé-
ge a tanulóknak. A Magyar Nyelv Nap-
ja keretében a 11.a osztály lelkes diák-
jai utánajártak, hogy pl. mit jelent ke-
resztnevünk, vagy merre járt Kôrösi
Csoma Sándor. 

A Szalagavató méltó megkoronázá-
sa volt a novemberi eseményeknek,
ahol a végzôsök tanáraikkal és szüleik-
kel együtt ünnepeltek.

November 24-én megtartottuk az
elsô felkészítô órákat magyarból és
matematikából a központi írásbeli
vizsgára. 

Az érdeklôdésre való tekintettel no-
vember 27-én és 29-én megismételtük
a délelôtti óralátogatásokkal egybekö-
tött nyílt napi rendezvényünket.

És most lássuk, mi rejt a Bolyai Mi-
kulás decemberi puttonya !

2012. december 12.
16 órától: Irány a felsôoktatás! 

Rendkívüli pályaválasztási nap az
Educatio (Társadalmi Szolgáltató

Nonprofit Kft) részvételével.
2012. december 14.

Megemlékezés Bolyai Jánosról
2012. december 15.

Bolyai Matematika Emlékverseny (leve-
lezôs verseny döntôje a gimnáziumban)

2012. december 21.
9 és 11 óra között Adventi Vásár
11 órától karácsonyi ünnepség

2012. december 22-tôl: 
HURRÁ! – TÉLI SZÜNET!

Áldott karácsonyi ünnepeket és 
boldog új esztendôt kívánunk 

mindenkinek !

Az ócsai
Bolyai János Alapítvány

2364 Ócsa, Falu Tamás u. 35.
Adószám: 18661693-1-13

értesíti a felajánlókat, hogy az
APEH2011. évben 361.673-Ft-ot utalt

az alapítvány számlájára.
A támogatást a tehetséges tanulók jutal-

mazására használtuk fel.
Köszönjük a felajánlásokat.
Bolyai János Alapítvány Ócsa

Az ócsai
Dr. Pártos Lóránt Alapítvány
2364 Ócsa, Falu Tamás u. 35.

Adószám: 18677203-1-13
köszönetét fejezi ki mindazon 
támogatóinak,akik személyi 

jövedelemadójuk 1%-átaz alapítvány
javára ajánlották fel.

Az APEH 2011. évben 
165.103.-Ft-ot utalt

az alapítvány számlájára.
A támogatást tanulmányi és sportverse-

nyeken kiemelkedô eredményt elért
tanulók jutalmazására használtuk fel.

Köszönjük a felajánlásokat.
Dr. Pártos Lóránt Alapítvány Ócsa

Értesítjük a gimnáziumot támogatókat, hogy
jelenleg csak a dr. Pártos Lóránt Alapítvány
mûködik. 2013-tól megváltozott adószám-
mal újjáalakul iskolánk másik alapítványa
Bolyai János Gimnázium Alapítvány né-
ven.
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Advent a várakozás idôszaka, szívünk, lelkünk feldíszítése a karácsonyi
ünnepek csodájára. Ehhez a hangulathoz, készülôdéshez szeretne egy csi-
petnyit hozzátenni az Ócsai Polgári Kulturális Egyesület és az Ócsa Portál
az Élô Adventi Naptár elindításával. A hagyományteremtô céllal életre hí-
vott játék már tavaly is nagy sikert aratott az ócsaiak körében, a szervezôk
remélik, hogy idén még többen vesznek majd részt. A játék szabályai a kö-
vetkezôk:

December 1-24-e között minden nap egy-egy ócsai ház ablakába kikerül
egy szám, az adott nap dátuma. Tehát elsején az 1-es, másodikán a 2-es és
így tovább. A feladat, hogy a játékban résztvevôk megtalálják mind a 24
számot, tehát azokat házakat, amelyek ablakaiban a dátumok el lettek he-
lyezve. A kereséshez minden nap segítséget kapunk fejtörôk, mûveltségi
kérdések formájában. A kérdésekre kapott válaszok adnak útmutatót ah-
hoz, melyik szám, hol található. A kérdéseket az OPKE és az Ócsa Portál
internetes oldalán illetve Facebook oldalaikon lehet megtalálni napról nap-
ra. Azok, akik nem rendelkeznek internettel a Szivárvány boltban (Falu Ta-
más u. 40.) minden nap megtalálhatják a szükséges segítséget. Helyes
megfejtésként egy szám és a hozzá társított utca nevére van szükség (ház-
számot nem kell feltüntetni), mind a 24 napra! A válaszokat egyszerre, az
utolsó szám kihelyezésétôl, azaz december 24-tôl december 28-án éjfélig
névvel, elérhetôséggel ellátott borítékban, a Szivárvány boltban, interneten
keresztül pedig az Ócsa Portál oldalán található formon vagy email-ben az
OPKE címére várják a szervezôk: advent@opke.ocsaportal.hu. 

Aki szeretne számot kitenni saját háza ablakába, nincs más dolga, mint
jelentkezni (szintén az advent@opke.ocsaportal.hu email címen) és vállal-
ni, hogy attól a naptól, amely sorszámot kapja, december 24-ig jól látható
helyre kiteszi és megvilágítja a kapott dátumot. (A sorsolásban való rész-
vételt nem zárja ki a játékban való aktív közremûködés!)

A helyes megfejtések beküldôi között sok-sok nyeremény vár gazdára!
A sorsolás december 29-én lesz, a nyeremények átadása pedig január 3-án
18 órakor a szabadidôközpontban. A nyertesek névsorát az interneten illet-
ve az Ócsai Kisbíróban is közzéteszik a szervezôk. Mindenkinek vidám já-
tékot, örömteli adventi készülôdést kívánunk! 

Idén is elindult az Élô Adventi Naptár játék Luca napi 
csere-bere ötletbörze

Szeretettel várunk
minden családot ha-
gyományôrzô mû-
hely és táncház al-
kalmunkra!

December 13. -
Kálvin-ház, cím:
Ócsa, Ady u. 3.

Program:
17.30-18.00 ka-

punyitás, asztal fog-
lalás,

18.00-18.30 Luca
napi hagyományok
mûhelye,

18.30-19.00 Ap-
rók tánca Seregély Erikával,

Párhuzamosan csere-bere börze!
A börzén a gyerekek 100 Ft értékben, saját

készítésû ajándékokat cserélhetnek egymással
(pénz nélkül). Ötletek: mézeskalács csomag,
lekvár, szörp, karácsonyfa dísz, tûpárna, bár-
mi amit karácsonyra ajándékba adnál. 

A legjobb ötleteket karácsonyi alkotó cso-
maggal jutalmazzuk!

A program ingyenes!
A befogadó református gyülekezet részére

adománnyal lehet élni!
Információ: +36 20 211 7451
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Testi és lelki táplálék
karácsonykor

„Ettek, ittak és örültek” /I. Királyok 4, 20/b/

A Biblia a legegészségesebb életszemléletet tükrözi
ebben a vonatkozásban is. A Mindenható, mielôtt megte-
remtette az embert, megteremtette a táplálékul szolgáló
javakat. A mindennapi táplálkozás mellett rendelt ünne-
peket, amikor népe áldozati lakomán találkozott vele. A
lélekben való megerôsödés nem volt elválasztva a test
megerôsítésétôl. Viszont az is igaz, hogy kezdettôl fogva
a kenyér mellé valami mást is adott: „Nemcsak kenyér-
rel él az ember, hanem mindazzal él az ember, ami az
Úrnak szájából származik” /5 Mózes 8, 3./ Ez a „nem-
csak” azonban teljes természetességgel feltételezi, hogy
azzal is. Voltak és vannak emberek, akik úgy vélik,
hogyha van enni-innivaló, akkor minden rendben van.
Voltak és vannak olyanok is, akik úgy tüntetik fel, mint-
ha testi táplálékra alig lenne szüksége az embernek. A
Biblia kijelenti, hogy testi és lelki szükségleteink egya-
ránt vannak Napjainkban, nem az a veszély fenyeget,
hogy a ma embere elhanyagolná jogos testi igényeit, és
semmi örömöt nem jelentene számára az étel-ital. Ennek
ellenére nem mondhatjuk, hogy bûnös dolog örömöt
érezni például az ünnepi ebédnél. Azonban az ünnepek
alatt se váljék pótszerré az ünnepi menü, mert így bár-
mily finom legyen is az, nem fog igazi örömet adni. Ám
ha van „felülrôl való” örömünk, jól fog esni az Isten
ajándékaként fogadott táplálék. A mindennapi kenyér
nemcsak a pusztai vándorlás idején volt Isten ajándéka,
hanem ma is az. 

Kedves Olvasó! Ha majd jóízûen eszel és iszol, és szí-
vedet öröm tölti be, gondolj arra, hogy mit tehetnél azo-
kért, akiknek nem jut ízes táplálék asztalukra, vagy igazi
öröm helyett csak az érzékek kétes értékû morzsáival
tengetik életüket. „Menjetek, egyetek jó falatokat, igya-
tok édes italokat, és juttassatok belôle azoknak is, akik-
nek nincs, mert a mi Urunknak szent napja ez. Ne bán-
kódjatok, mert az Úr elôtt való öröm erôt ad nektek”
/Nehémiás 8, 10./

Nemeshegyi Zoltán baptista lelkipásztor

Karácsonyi elmélkedés
Nt. Joó Sándor Református Egyházunk nagy IGEhir-

detôjének bizonyságtételével kívánunk Ócsai Reformá-
tus Egyházközségünk gyülekezeti közössége, és presbi-
tériuma nevében áldott, békés boldog Karácsonyi Ünne-
peket, és Új Esztendôt.

Nt. Hantos Péter vezetô lelkipásztor

„Mert az az Istennek kenyere, a mely mennybôl száll
alá, és életet ád a világnak.” János ev. 6,33 

„Minden, a mit nékem ád az Atya, én hozzám jô; és
azt, a ki hozzám jô, semmiképen ki nem vetem… Az pe-
dig az Atyának akarata, a ki elküldött engem, hogy a mit
nékem adott, abból semmit el ne veszítsek, hanem feltá-

maszszam azt az utolsó napon.” (37. és a 39. vers) – hát
te azok közül való vagy-e, akiket Jézusnak ád az Atya?!
Meggyôzôdtél-e már arról, hogy téged is Jézusnak adott
az Atya?! Azt mondhatná most valaki erre: Én semmi je-
lét nem látom annak, hogy én is ilyen ajándék volnék Is-
ten részérôl Jézus Krisztus számára! Nos, hát: ki hitte
volna Zákeusról, hogy ôt is Jézusnak adta Isten? Miféle
jele volt ennek az ô kapzsi, kegyetlen életében? Pedig
Zákeus is Jézusé volt, mielôtt tudta volna, vagy mielôtt
más valaki sejthette volna. Csak az Úr tudta, és eljött
megkeresni, ami az övé! – És én most Testvéreim nem
tudom rólatok, melyikôtök homlokán van ott az a látha-
tatlan jegy: Jézusé, – de azt tudom, hogy azért kellett el-
jönnötök ma is ide, mert Jézus itt is, most is keresi az
övéit, akiket az Atya Néki adott! Tudod, mi a jele annak,
hogy téged is Neki adott az Atya: az, hogy oda mégy Jé-
zushoz! „Minden, a mit nékem ád az Atya, én hozzám
jô; és azt, a ki
hozzám jô,
semmiképen ki
nem vetem.”
(37. vers) – Az,
hogy Isten
egyeseket a
K r i s z t u s n a k
adott: éppen ne
tartson vissza,
sôt bátorítson
föl az odajáru-
lásra, mert ép-
pen a Krisztus-
hoz való odajá-
rulás által válik
az a bizonyos
láthatatlan jegy
láthatóvá. Lám:
Zákeus is akkor
tudta meg,
hogy ô is a
Krisztusé, ami-
kor leszállt a fáról és odament Jézushoz!

Az Atya már régen a Fiúnak adott téged is: miért nem
engeded, hogy kiderüljön? Miért nem adod te is magad
oda Néki, hiszen az Övé vagy Te is? –Talán kételkedsz,
hogy vajon örülhet-e Jézus egy olyan ajándéknak, mint
amilyen te vagy? Nos, az Igében erre is van utalás, hogy
az egész mennyben öröm van, amikor valaki végre oda-
jön az Úrhoz, leborul elôtte és átadja a szívét! Ennek
örül Jézus igazán, hiszen minden szenvedésének, keser-
ves sok kínjának, átkozott kereszthalálának ez a jutalma!
És hogy semmi kétséged ne legyen benne, hogy téged is
Néki adott az Atya, így bíztat: „A ki hozzám jô, semmi-
képen ki nem vetem!” Látod már, mennyire nyitva az
út?! Mehetsz hozzá! Nem kérdi: ki vagy, honnan jöttél;
nem mondja, hogy, majd ha jól viseled magad, majd ha
nem hitetlenkedel, majd ha felékesíted magad néhány
szép erénnyel, akkor majd talán nem vet ki. Nem, ha-
nem: semmiképpen nem vet ki! Sôt, ha még olyan kivet-
nivaló vagy is, mindenképpen elfogad!”

(Elhangzott: 1950. december 25-én)
Részlet: Joó Sándor 

- Halálból életbe. Budapest, 2001. 53-57.
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December a receptjeink közötti lázas keresgélés idôsza-
ka, hisz ki ne szeretné valamilyen újdonsággal meglepni
szeretteit az ünnepi asztalnál? Az alábbi receptek az ócsai
Évgyûrûk Nyugdíjas Klub szorgos háziasszonyaitól valók,
köszönjük a pénztárca kímélô, könnyen elkészíthetô ötle-
teket!

„Havas ôszibarack”:
Hozzávalók a tésztához: 1 kg liszt, 25 dkg sertés

zsír/margarin, 30 dkg cukor, 2 vaníliás cukor, 1 sütôpor, 2
tojás sárgája, csipet só, citromaroma. 

Krém: egy csokipuding, 2 dl tej, 25 dkg margarin, por-
cukor ízlés szerint, rumaroma (puding kihûlése után kell
hozzáadni a vajas-rumos krémet!)

A tészta hozzávalóit gyúrjuk össze, formáljunk belôle
gombócokat, 180 fokon süssük világosbarnára. Miután ki-
hûlt, vágjuk ketté és a közepét vájjuk ki, ide töltsük a pu-
dingos-vajas krémet, majd ragasszuk össze. Mártsuk pi-
ros/zöld/sárga ételfestékbe, majd hempergessük kókuszre-
szelékbe, színes tortadíszbe.

Vaníliás kifli:
Hozzávalók: 40 dkg liszt, 1 kis pohár tejföl, 1 kocka

margarin, csipet só.
A hozzávalókat alaposan gyúrjuk össze és pihentessük

12 órát. Nyújtsuk ki vékonyra és szaggassunk belôle kerek
formákat. Tegyünk bele lekvárt, diót, mákot vagy geszte-
nyét és hajtsuk össze a tésztát félkörré. 180 fokon 15 perc
alatt elkészül, még forrón forgassuk vaníliás porcukorba.

Diós kosárkák:
Hozzávalók: 35 dkg liszt, 1 kocka margarin, 10-15 dkg

cukor, 4 tojás sárgája, tejföl. Töltelékhez: 5 tojás habja, 35
dkg cukor, 35 dkg dió, kevés rum.

A lisztet, a margarint, a cukrot, a tojások sárgáját és a
tejfölt összegyúrjuk. A tésztát kosárka formába helyezzük,
a töltelékkel megrakjuk a tetejét és aranybarnára sütjük.
Cukor nélkül, sósan is finom – sonkás, gombás, sajtos töl-
telékkel!

SSüütteemméénnyyööttlleetteekk  kkaarrááccssoonnyyrraa
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Ócsai Baptista Gyülekezet 
decemberi eseménynaptár:

02. advent elsô vasárnapja
9: imaóra

10. úrvacsorai Istentisztelet
17: Istentisztelet

05. szerda 18: bibliaóra

09. advent második vasárnapja
9: imaóra

10: Istentisztelet
17: Istentisztelet

12. szerda 18: bibliaóra

16. advent harmadik vasárnapja
9: imaóra

10: Istentisztelet
17: Istentisztelet

19. szerda 18: bibliaóra

23. advent negyedik vasárnapja
9: imaóra

10: Istentisztelet
17: Istentisztelet

25. kedd: karácsony elsô napja
9: Istentisztelet
10: Istentisztelet
17: Istentisztelet, 

gyermekek karácsonya

26. szerda: karácsony második napja
10: Istentisztelet

17: zenés karácsonyi Istentisztelet

30. vasárnap 9: imaóra
10: Istentisztelet
17: Istentisztelet

31. hétfô-óév: 17-istentisztelet

Minden vasárnap az imaóra alatt 9-10
óráig gyermek bibliaköri foglalkozás.
Minden szombaton 18-órától ifjúsági

óra.
Alkalmainkra mindenkit szeretettel 

várunk!

Ócsai evangélikus egyházközség
decemberi istentiszteleti rendje:

· December 2. 8.30h.
· December 16. 8.30h.

· December 26. 8.30h – úrvacsorás
ünnepi Istentisztelet.

Az istentiszteletek helye:
Rédei Ház (Ócsa, Damjanich u. 33.)

Ócsai Református Egyházközség
decemberi gyülekezeti alkalmai:

Vasárnaponként 10 órakor 
Fôistentisztelet 

December 4. és 11. Kedd 18 óra 
Fiatal Felnôttek Bibliaórája 

– Református Lelkészi Hivatal 
December 5. és 12. Szerda 15 óra
Házi Bibliaóra – Török Ignác u. 61.

December 6. Csütörtök 15 óra
ASSZONYKÖRI KARÁCSONY

– Református Iskola
December 7. Péntek 17 óra 

– Összevont ifjúsági Bibliaóra 
– Református Iskola Tanácsterme

December 8. Szombat 14 óra 
– FIATAL FELNôTTEK BIBLIAÓRÁ-

JÁNAK KARÁCSONYA
December 9. Vasárnap 15 óra Adventi

Úrvacsorás Istentisztelet 
- Evangélikus Imaház

December 9. Vasárnap 16 óra 
Énekkari próba 

– Református Iskola termeiben
December 13. Csütörtök 17 óra 
– Gyermekprogram – Kálvin-ház
December 13. Csütörtök 18 óra 
– Központi-Presbiteri Bibliaóra 

– Kisimaterem
December 14. Péntek 17 óra 

– Karácsonyi próba Ifjúsági közösség
- Református Iskola

December 15. Szombat 16 óra 
– IFJÚSÁGI KÖZÖSSÉGEK 
KARÁCSONYA – Kálvin-ház

December 16. Vasárnap 15 óra 
Énekkari próba 

– Református Iskola termeiben
December 20. és 21. 18 óra 

Bûnbánati Úrvacsorára elôkészítô 
Istentisztelet - TEMPLOM

December 22. Szombat 17 óra 
ÓCSA VÁROS KARÁCSONYI 

ÜNNEPE - SZABADIDÔKÖZPONT
December 24. Hétfô 16 óra 

Gyermekek Karácsonyi Istentisztelete
– Szabadidôközpont

December 25. Kedd 10 óra 
KARÁCSONYI ÚRVACSORÁS 

FÔISTENTISZTELET – TEMPLOM
December 25. Kedd 15 óra 

KARÁCSONYI ÚRVACSORÁS 
ISTENTISZTELET – Ev. IMAHÁZ
December 25. Kedd 16 óra KAR.-I

ÚRVACSORÁS SZÓRVÁNY
ISTENTISZTELET-FELSÔBABÁD

December 26. Szerda 10 óra 
KARÁCSONYI ÚRVACSORÁS 

FÔISTENTISZTELET – TEMPLOM
December 26. Szerda 16 óra 

KARÁCSONYI EGYHÁZZENEI 
ÜNNEPZÁRÓ ISTENTISZTELET

– BAPTISTA IMAHÁZ
DECEMBER 27. ; 28; 29. 

– HIVATALSZÜNET
December 30. Vasárnap 10 óra 

Fôistentisztelet – TEMPLOM
December 31. Hétfô 16 óra 

– Az Óévi Hálaadás Istentisztelete 
– TEMPLOM

2013. Január 1. 10 óra 
– Az Újévi Könyörgés Istentisztelete 

- TEMPLOM

EGYHÁZAK HÍREI

Kávéházat nyitottunk
Legalább is egy estére. Kávéházi Esték

keretében az Ócsai Polgári Kulturális
Egyesület vendége volt Szabóki Tünde és
Cser Péter operaénekesek.

A meghívás apropóját az adta, hogy a
mûvész házaspár 2000. óta Ócsán él, és
immáron 12 éve a mi kis városi közössé-
günket gazdagítják mûvészetükkel. Elha-
tároztuk, hogy meghívjuk ôket és Önöket
egy teára vagy éppen egy kávéra ki-ki vér-
mérséklete szerint, ezen a hétfô esti órán.

Lázasan készülôdtünk az eseményre.
Nem tudhattuk, hogy környezetünk
mennyire nyitott az ilyen irányú beszélge-
tésekre. Nem csalódtunk. Este 6 óra elôtt
az emberek csak úgy hömpölyögtek az
Egressy Gábor Szabadidô Központ kama-
ratermébe. A megterített, négyszemélyes
gyertyafényes asztalaink kevésnek bizo-
nyultak, úgyhogy a késôbb jövôk csak
pótszékekre tudtak leülni. Úgy gondolom,
nem bánták meg, hogy velünk maradtak.

A hangulat nagyon közvetlen volt, hi-
szen sokan személyesen is ismerték ven-
dégeinket. 

Mit tudtunk meg róluk?
Szabóki Tünde 1989-ben zongorataná-

ri diplomát szerzett a Liszt Ferenc Zene-

mûvészeti Fôiskolán, majd 2 évig járt a
Zeneakadémia ének tanszakára. 1991-tôl
1997-ig a grazi Zeneakadémián folytatta
tanulmányait, ahol énekmûvészi diplomát
szerzett. Részt vett Hanne-Lore és Astrid
Varnay mesterkurzusain. Számos külföldi
és hazai zenekar vendégszólistája, vissza-
térô vendége a Budapesti Tavaszi Feszti-
válnak. Operaénekesi pályafutása Ausztri-
ában indult. Rendszeres vendége a bécsi
Musikverein és Konzerthaus koncertter-
meknek. A Stephansdom kórusának hang-
képzôje. 1994 és 2000 között több nem-
zetközi versenyen nyert díjakat.

Cser Péter diplomáját 1990-ben sze-
rezte a Liszt Ferenc Zenemûvészeti Fôis-
kola Ének tanszakán. 1985 - 1990 között a
Liszt Ferenc Zenemûvészeti Fôiskola ének
tanszakának hallgatója. 1991-1994 között
a Graz-i Zenemûvészeti Fôiskola hallgató-
ja volt opera tanszakon. 1993-tól 1997-ig
a Grazi Opera vendégszólistája. A Miskol-
ci Nemzeti Színház és a Debreceni Csoko-
nai Vitéz Színház tagjaként is szerepelt.
Basszusszólistaként fellépett Európa szá-
mos országában, valamint az Egyesült Ál-
lamokban és Japánban is. Rangos fesztivá-
lok szívesen látott résztvevôje, Salzburg-
tól Párizsig és Luzerntôl Berlinig.

A beszélgetés során megtudhattuk,

hogy két gyerme-
kük van, Boglárka
aki még középis-
kolás és Ágoston
aki jelenleg a Ze-
neakadémia hall-
gatója. ôk is, mint
minden hasonló
korú gyermekekkel
rendelkezô házaspár élik a hétköznapok
rohanó világát. Tünde végzi a tradicionális
háztartási feladatokat, bár bevallásuk sze-
rint Péter is szeret fôzni, ô a húsételek spe-
cialistája.

A hivatalos beszélgetés végeztével az
összejövetel vidám kötetlen formában
folytatódott. Közvetlenebb lett a hangulat,
a kis gyertyafényes asztaloknál jobban ki-
bontakozott a beszélgetés, szinte még a tea
és az OPKE tagjai által sütött sütemény is
jobban esett ilyen formában. 

Mindannyiunk nevében mondhatom,
nagyon jól éreztük magunkat. Azon le-
szünk, hogy többször élvezhessük váro-
sunkban élô, városunkhoz kötôdô híressé-
gek, számunkra fontos emberek társasá-
gát.

A kávéház elôre láthatóan 2013. márci-
usában nyit ki újra.

Pappné Hajdu Katalin, OPKE
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Megemlékezés 
Falu Tamás születésének

131. évfordulóján
Szavalóversenyt és emlékünnepséget

rendezett Falu Tamás tiszteletére az Eg-
ressy Gábor Szabadidôközpont és a Fa-
lu Tamás Könyvtár. A november 12-ei
rendezvényen szép számmal képvisel-
tették magukat a szavalók, akik egy Fa-
lu Tamás és egy Weörös Sándor által írt
verssel mutathatták be versmondó tudo-
mányukat a szabadidôközpont kamara-
termében. A zsûri értékelésében kiemel-
te, külön örül annak, hogy nemcsak az
általános iskolások, hanem a verstanu-
lásra nehezen kapható középiskolás kor-
osztály is szép számban képviseltette
magát. 

A verseny után az ócsai temetôben
Falu Tamás sírjánál a Halászy Károly
Általános Iskola diákjai emlékeztek
meg a költôrôl, felkészítô tanáruk Buko-
di Jánosné vezetésével. Ezt követôen
Virág Miklós mondott beszédet az „éle-
tet tanító költôrôl”. Hófehér virágokból
kötött koszorúk elhelyezésével zárult a
méltó megemlékezés.

A Falu Tamás Emléknapon rendezett
szavalóverseny díjazottjai:

Alsó tagozat:
1 helyezett: Patkó Mátyás Kálmán

2. helyezett: Göbölös Viktória
3.helyezett:Drozdik Laura
Különdíj: Szabó Renáta

Felsô tagozat:
1 helyezett: Jakab Cintia, 

Jamnitzky Jázmin Csenge, Papp Sára
2. helyezett Kristóf Dávid, 

Erdôs Renáta
3.helyezett:Kardos Zsófia

Középiskolás korosztály:
1. helyezett: Krász Mónika
2. helyezett:Balázs Andrea
3. helyezett: Kerekes Márk

Felnôtt korosztály:
1.helyezett: Göbölös Bárány Edina

2.Szauervein Jánosné
3.Kerékgyártó Lászlóné

Különdíj: 
Horváth Tiborné, Zsákai Péter

Senki nem értette, mit látok abban a
srácban. Alkalmatlannak, furcsának, ta-
lán kissé kezelhetetlennek is hitték. Va-
lamiért azonban mégis megjelent azon a
válogatáson, ahol, mint a színjátszó kör
új vezetôje, én voltam hivatott kiválo-
gatni a jelentkezôket a (hírös) város ün-
nepi mûsorába. Így aztán - mivel valami
megfogott benne – nem törôdve a kéret-
len súgók véleményével és fanyalgásá-
val –, beválogattam a fiút a tizennyolc
fôs csapatba. De milyen jól tettem!

Hivatásom a színház. Tizenöt éve ját-
szom színpadon és több mint hat éve
foglalkozom rendezéssel, színjátszó cso-
portok vezetésével. Pályafutásom alatt
rengeteg alkalommal kaptam „jóindula-
tú” tanácsokat, észrevételeket egy – egy
fiatal színjátszó – palánta kapcsán, hogy
tudniillik ez vagy az a fiú vagy lány
„nem oda való, ugyan mit látsz benne,
tök tehetségtelen” és hasonlók. Mondtak
ilyet kollégiumi nevelôk, pedagógusok,
pályatársak is. Nem nagyon szoktam
azonban hallgatni ezekre a hangokra,
amelyek persze akkor is nagyon gyorsan
elhalkultak a városvezetés által is jutal-
mazott ünnepi mûsor és egy országos di-
ákszínjátszó fesztivál sikerét – 1. helye-
zés – látva. Ezekbôl a sikerekbôl termé-
szetesen az említett fiatalok – az a srác is
- vastagon kivették a részüket, fantaszti-
kus teljesítményt nyújtva és zajos tet-
szést aratva. 

Egy színjátszó kör vezetése rendkívül
összetett feladat. Kompromisszumok
folytonos sorozata, kérdések felvetése,
saját és a színjátszók határainak feszege-
tése, tágítása. Kényes az egyensúly a
minôségi mûvészi munka és a személyi-
ségfejlesztés, az életre nevelés között. 

Hivatásos színészeket azonban csak
az arra szakosodott iskolák, akadémiák,
stúdiók nevelnek (vagy legalábbis azt ál-
lítják). Egy diákszínjátszó kör teljesen
másról szól. Azt vallom, hogy utóbbiban
mindenkinek helyet kell biztosítani, te-
hetségre vagy felkészültségre való tekin-
tet nélkül. Nem szabad ezen szempontok
alapján szelektálni, hiszen az adott fiatal
bizalommal fordul hozzánk, kíváncsi
magára, kíváncsi a színház világára, meg
akar ismerni egy új világot, új életszem-
léletet, ki akarja próbálni magát eddig is-
meretlen területen. Egy színjátszó kör
vezetôjének kötelessége megfelelni
ezeknek az elvárásoknak. A természetes
szelekció úgyis megtörténik.

Hatalmas öröm látni és megélni, ha
egy – egy, korábban esetleg zárkózot-
tabb, félénkebb fiatal emberke megnyí-
lik, bátrabbá, magabiztosabbá válik, si-
kert arat és akár egy életre szóló élmé-
nyeket szerez. (A színház szeretetérôl

nem is szólva!) Hogy ezen felül még
igazi mûvészi élményt tudunk nyújtani a
nézôk számára, az maga a csoda.

A visszajelzések, a tetszésnyilvánítás
és az ócsai színjátszó palánták elmondá-
sa alapján valami hasonló történt meg
november elején az Egressy Gábor Sza-
badidô Központ színpadán. A két és fél
éve mûködô színjátszó kör (egyébként
sokadik) mûsorát több mint kétszáz diák
nézte végig nagy lelkesedéssel. A szaba-
didô központ és a gimnázium örvendetes
(és reményeink szerint a jövôre nézve
hosszú távú) együttmûködésének hála,

az osztályfônöki órák idejét színházi él-
ményeik gyarapítására használhatták a
tanulók. A hat ifjú színjátszó, Horváth
Fanni, Domján Barbara, Kazatsay Orso-
lya, Busa Barbara, Nagy Júlia és Bán Vi-
vien különbözô darabok jeleneteibôl
összeállított színvonalas, interaktív
elôadása tökéletesen leképezte a feljebb
boncolgatott kérdéseket, pontos képet
festve arról, amit egy diákszínjátszó kör-
nek képviselnie és közvetítenie kell.

Az egyik jelenetben én magam is
részt vettem és teljes meggyôzôdéssel
állítom, hatalmas élmény és megtisztel-
tetés volt a lányokkal együtt színpadon
állni és játszani!

Ifjú közönségünk reakcióiból pedig
arra következtethettünk, hogy jó munkát
végeztünk, megtaláltuk utunkat, mûvé-
szi igényességgel, szerethetôen és értel-
mesen szóltunk a fiatalokhoz. A színját-
szók adtak és átadtak valamit fiatal
nézôiknek és emellett – biztos vagyok
benne! – ôk maguk is felejthetetlen és
értékes pillanatokat éltek át.

Bízom benne, hogy ezen felbuzdulva
jó páran csatlakoznak majd a jelenlegi
csapathoz, hogy együtt „csináljunk szín-
házat”, együtt ismerjük meg önmagun-
kat, váljunk mindig nyitottabbá és be-
fogadóbbá, ezáltal pedig sokkal boldo-
gabbá!

P. Petôcz András

Gondolatok hivatásról, elhivatottságról, avagy talán elindulhat valami?

Nagy sikerû elôadással örvendeztették meg
nézôiket az ócsai színjátszók
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– Hányan sportolnak az OVSE utánpótlás csapataiban?
– Körülbelül 60-70 gyerkôc, korosztályonként tizenö-

ten-tizennyolcan rúgják a labdát az edzéseken és a
mérkôzéseken.

– Milyen eredményeket értek el eddig ezek a fiatal ócsai
focisták?

– Negyedik éve foglalkozom az utánpótlás csapatokkal
az egyesületnél, ebben a négy évben 2 bronz érmet, egy
ötödik helyezést és két közép mezônybeli helyezést sike-
rült elérnünk. Az igazsághoz hozzátartozik, hogy egyik
megmérettetés sem a saját korosztályunkban történt, ha-
nem idôsebbek között versenyeztünk.

– Kik azok a sportolók, akik kiemelkedô teljesítményt
nyújtanak?

– Ritka jelenség, de legnagyobb örömre sok kimagasló
tehetségû focistánk van. Szekeres Tibor, Algács Arnold,
Szabó Dániel, Szöllôsi Norbert, Ulicska Dominik – hogy
párat említsek közülük, mindannyian rendkívül tehetsége-
sek, szorgalmasak, de rajtuk kívül is több srác fantasztikus
érzékkel rúgja a labdát.

– Az ócsai sportpálya jelenleg felújítás, füvesítés miatt
nem használható, hol készülnek a csapatok a mérkôzések-
re?

– Valóban alig várjuk már, hogy a hazai pályát jövôre új-
ra birtokba vehessük! Most egy kis pályán, a katolikus
egyház focipályáján edzünk a többi ócsai csapathoz hason-
lóan.

– Régi mondás, hogy a focihoz minden magyar ért. Ön,
aki nap mint nap látja a sportág finanszírozási, eszközte-
remtési nehézségeit, mit gondol az utánpótlás nevelésrôl, a
sportág helyzetérôl ma Magyarországon?

– Szerencsére egyre jobb a szakember képzés és elôírás
szerint meg is követelik a megfelelô végzettségû edzôk je-
lenlétét, már a legalacsonyabb besorolású csapatoknál is.
Jómagam is UEFA végzetségû sportszakember vagyok,
sok más egyéb sportszakmai végzettséggel egyetemben.
Az infrastruktúra megteremtése és fenntartása viszont ha-
talmas, szinte ember feletti feladat az egyesületek számára,
hiszen minden rengeteg pénzbe kerül. Talán valami most,
hogy a TAO pénzekbôl (a társaságiadó kedvezményen ke-
resztül a vállalkozásoktól érkezô támogatás – a szerk.)
gazdálkodhatunk, megmozdul, fellendül. Persze ez is csak
akkor mûködik, ha vannak cégek, akik ránkbízzák a befi-
zetéseiket. Összeségében nagyon nehéz a helyzet, azt gon-
dolom, hogy ôrült, megszállott emberek nélkül - akik szin-

te nulla ellenszolgáltatás fejében dolgoznak, akiket a lab-
darúgás szeretete és a gyerkôcök sportolásra, egészség-
re nevelése vezérel - ez az egész nem mûködne!

Gyermek kategória:

I. helyezett ifj. Ruska Zoltán (arany érem)

II. helyezett Gedai András 

(ezüst érem holtversenyben)

II. helyezett Császár Kálmán 

(ezüst érem holtversenyben)

III. helyezett Ruska Patrik (bronz érem)

Felnôtt kategória:

I. helyezett Ruska Zoltán (arany érem)

II. helyezett Cser Ágoston (ezüst érem)

III. helyezett Kánai Boldizsár (bronz érem)

Az Ócsai Polgári Kulturális Egyesület hagyományosan
megrendezett sakkversenyének eredményei:

„Megszállott emberek nélkül az egész nem mûködne!”
Múlt havi számunkban az OVSE gyermek és nôi futball csapatait mutattuk be, most
az utánpótlás nevelésrôl, a sportág mai helyzetérôl kérdezzük Kövér István edzôt:
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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 rendelô: Ócsa, Szabadság tér 4.
❖ Felnôtt háziorvosok: – dr. Kocsis János: rendelés: hétfô,

szerda, csütörtök, péntek: 8:00 - 12:00 óráig, kedden 14:00
– 18:00 óráig, Rendelô telefon: 29-378-071, - dr. Inczeffy
Zsolt: Rendelés: hétfô, kedd, csütörtök, péntek 8:00 - 12:00
óráig, szerdán 14:00 - 18:00 óráig, Rendelô telefon: 29-378-
110, dr. Gallai Zoltán: Rendelés: kedd, szerda, csütörtök,
péntek: 8:00 - 12:00 óráig, hétfôn 14:00 - 18:00 óráig, Ren-
delô telefon: 29-378-073 

❖ Gyermekorvos: dr. Koszteleczky Mónika, Rendelés: hétfô,
kedd, szerda, péntek: 8:00 - 12:00 óráig, csütörtök 14:00 -
18:00 óráig, Rendelô telefon: 29-378-164

❖ Védônôi tanácsadások: I.körzet: Szabóné Ádámcsik Tünde,
Tel: 29-578-523, II.körzet: Kardosné Pintyôke Viktória, Tel:
29-578-522, III.körzet: Brassai Júlia, Tel: 29-578-523

❖ Fogászat: Dr. Sárkány Béla, Tel: 29-380-022, Dr. Baranyai
EditTelefon: 29-378-030

❖ Korona Gyógyszertár: Szabadság tér 5., Tel: 29-578-090
❖ Rendôrség: Dabasi Rendôrkapitányság: 29-360-107, 29-

360-207, Körzeti Megbízottak: Mezei Tamás zászlós: 70-
609-3735, Kálmán Attila fôtörzsôrmester: 30-718-4748

❖ Polgárôrség: Tel: 30-9944925, 30-9944923, 30-6886056,
70-6064005 (éjszaka)

❖ Hivatásos Tûzoltóság Dabas: Telefon: 29-560-020, 29-360-
105

❖ Posta: Szabadság tér. 3., Tel: 29-378056
❖ Egyházak: Ócsai Református Egyházközösség Tel/fax: 29-

378-142, E-mail: ocsa.ref@gmail.com, Ócsai Baptista Gyü-
lekezet: E-mail: gyulekezetvezeto@ocsaibaptista.hu, Ócsai
Katolikus Egyházközösség: Tel: 29-378-285, Evangélikus
Egyházközösség: 20-8246181

❖ Egressy Gábor Szabadidôközpont: 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, Nap-
sugár tagóvoda: 29-378-084, Email: info@nefelejcsovo-
da.hu

❖ Halászy Károly Általános Iskola: Tel.: 29-378-023, E-mail:
iskola@halaszy-ocsa.sulinet.hu

❖ Bolyai János Gimnázium és Kereskedelmi Szakközépisko-
la: Tel.: 29-378-045, E-mail: gimi@bjgksz.sulinet.hu

❖ Ócsai Tájház: Dr. Békési Panyik Andor u. 4-6., www.ocsai-
tajhaz.hu 

❖ Tourinform iroda: Tel: 29-578-750, Email: ocsa@tourin-
form.hu

❖ Közterület-felügyelôk: Magyari Tibor: 70-3681843, Prekop
Gábor: 70-3951877

❖ Gyepmester: Police Bt., Tel.: 06-1-358 0526

Ócsa Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal
Anyakönyvvezetôje

2364 Ócsa, Bajcsy-Zs. u. 2. 29/378-125/36, 
Fax: 29/378-067

e-mail: sallay.maria@ocsanet.hu

2012. október-november hónap
/Adatszolgáltatás minden hónap 25-ig/ 

Házasságkötés:

Férj: Mátyás Imre
Feleség: Strupka Mária

Házasságkötés helye: Ócsa
Házasságkötés ideje: 2012. október 19.

Férj: Sólyom Attila
Feleség: Varga Ildikó

Házasságkötés helye: Ócsa
Házasságkötés ideje: 2012. november 7.

Huszonötödik házassági évforduló:

Férj: Krizsa Ferenc
Feleség: Zsadányi Mária

Házasságkötés helye: Ócsa
Házasságkötés ideje: 1987. november 21.

Ötvenedik házassági évforduló:

Férj: György Márton
Feleség: Konyecski Mária
Házasságkötés helye: Ócsa

Házasságkötés ideje: 1962. november 6.

Férj: Dobronay István
Feleség: Lázár Mária

Házasságkötés helye: Ócsa
Házasságkötés ideje: 1962. november 10.

Lovasné Sallay Mária
anyakönyvvezetô

Anyakönyvi hírekKözérdekû telefonszámok, 
elérhetôségek

IRODAI adminisztratív és 
kisegítôi, fizikai raktári munkák 

Dél-Pesti cég központjában 
folyamatos és alkalmi jelleggel! 

Nappali tagozatos diákoknak! 
Jelentkezés/Információ 

fényképes önéletrajzzal a 
kuti.veronika@biztospont.hu címen 

lehet. 
Tárgyban: „Dél-pest” jeligével



Tisztelt Ócsai Lakosok!

Örömmel értesítjük Önöket,
hogy az ócsai Tourinform
irodában ezentúl minden

olyan országos 
rendezvényre, elôadásra,

koncertre lehet jegyet kapni
ami a Ticket Express neve

alatt fut. A programok 
megtekinthetôek a
www.eventim.hu 

weboldalon. 
Szeretettel várjuk Önöket

minden hétköznap 
10:00 és 16:00 óra között 

a Polgármesteri Hivatal
szomszédságában található

irodánkban.

Üdvözlettel:
Kerekes Nóra irodavezetô

Hirdetési árak

1/1 oldalas: 40.000 Ft/hó (32.000 Ft + ÁFA)

1/2 oldalas: 25.000 Ft/hó (20.000 Ft + ÁFA)

1/4 oldalas: 12.000 Ft/hó (10.000 Ft + ÁFA)

1/8 oldalas: 6.000 Ft/hó (4.800 Ft + ÁFA)

1/16 oldalas: 3.000 Ft/hó (2.400 Ft + ÁFA)




