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A testületi ülésen történt
Kétszer ülésezett Ócsa Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete április hónapban. 

az április 17-ei rendkívüli testületi ülésen döntöttek a kép-
viselők arról, hogy az Ócsai Okmányiroda és a mellette 

lévő szolgálati lakásként funkcionáló ingatlanok használati 
jogát ingyenesen átadják a Pest Megyei Kormányhivatalnak. 
(Minderre azért volt szükség, mert 2013. január 1-től már 
nem az Önkormányzathoz, hanem a Járáshivatalhoz tarto-
zik az okmányiroda működtetése.) Kiválasztotta a testület 
a Manóvár Bölcsőde építése kapcsán az anyag- és eszköz-
beszerzésre, illetve a könyvvizsgálatra érkezett árajánlatok 
közül a legkedvezőbbeket. A konyhatechnológiai és a bölcső-
dei eszközök beszerzését a GOMÉP Kft., míg a könyvvizs-
gálói feladatokat a MaxKonto Bt. látja majd el. Elkezdődtek 
a Nefelejcs óvoda bővítésének előkészítő munkálatai is. 
A képviselők határoztak a közbeszerzés lebonyolításáról: a 
KÁR-MENTOR Bt.-t jelölték meg győztes ajánlattevőként. A 
projektmenedzsment és a nyilvánosság biztosításának felada-
tait a QS Consulting Kft. végzi majd el.

Április 30-ai ülésén a Képviselő-testület elfogadta az 
alábbi szervezetek 2012. évi gazdasági eredményről szóló 
mérlegbeszámolóját, és az ahhoz kapcsolódó könyvvizs-
gálói záradékot: Egressy Gábor Nonprofit Kft.  (100%-os 
tulaj donosaként), Ócsa Városüzemeltetési Nonprofit Kft. 
(100%-os tulajdonosaként), Ócsa és Társai Nonprofit Kft. 
(40%-os tulajdonosaként), Ócsai Vízműüzemeltető Nonprofit 
Kft. (54%-os tulajdonosaként), és Dél Pest Megyei Vízi-közmű 
Társulat (8 db A sorozatú törzsrészvény tulajdonosaként).

A képviselők megtárgyalták a 2014. évre szóló költségve-
tési koncepciót.  A tervezet szerint – többek közt – biztosíta-
ni kell a kötelező önkormányzati feladatok ellátásának fede-
zetét, a kiadások minimalizálása mellett. A jövőben alaposan 
felül kell vizsgálni az önként vállalt feladatokat, a közvetett 
támogatásokat, továbbá rangsorolni kell a kiadásokat, hogy 
megtakarításokat lehessen elérni. A testület célként tűzte ki, 
hogy a szükséges felújításokra és beruházásokra, a beadott 
pályázati önerő biztosítására a város tartalékot képezzen.

Módosul május 1-től az egészségügyi alapellátást biztosító 
fogorvosokkal kötött bérleti szerződés. A jövőben a bérleti 
díjon felül közüzemi, ill. rezsiköltség nem kerül felszámításra, 
a képviselők felkérték az Ócsa Városüzemeltetési Nonprofit 
Kft. Ügyvezetőjét, hogy az új szerződéseket megkösse.

Április közepén jelentkezhettek a kisgyermekes szülők 
a Manóvár Bölcsődébe. A képviselők a 8/2013./V.2/Önkor -
mány   zati Rendeletben döntöttek a bölcsőde gondozási és 
étkezési díjairól. Szeptembertől az  étkezési díj 510 Ft/gyer-
mek/nap, míg a bölcsődei gondozási díj 809 Ft/gyermek/nap 
lesz. A kérhető díjak összesen nem haladhatják meg a család 
egy főre jutó jövedelmének nettó 25 százalékát.

A Képviselő-testület döntött arról, hogy részt vesz „A köte-
lező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejleszté-
sének, felújításának támogatására” című pályázaton. Sikeres 

elbírálás esetén sor kerülne a Nefelejcs óvoda Dózsa György 
utcai épületének teljes körű tetőszerkezet-felújítására. 

Megújul a Széchenyi utca – Damjanich utca keresztező-
dése, a teljes körű aszfaltozással, a kereszteződés kiszélesíté-
sével, és az új útpadka elkészítésével a képviselők az Unió-
Aszfalt-Kő Kft.-t bízták meg.

Az Ovi Foci program keretében új sportolási lehetőség 
nyílik a gyermekek számára a Nefelejcs Óvodában. A pályá-
zaton elnyert támogatás igénybevételéhez 2.8 millió forint 
saját erőt biztosít az Önkormányzat, annak érdekében, hogy 
a pálya a közeljövőben megépülhessen.

A Képviselő-testület jóváhagyta az Ócsa Városüzemeltetési 
Nonprofit Kft.-vel kötendő megállapodást, amely szerint a 
Kft. látja el valamennyi ócsai oktatási intézmény étkezésé-
nek biztosítását.

Több ócsai civil egyesület támogatásáról döntöttek a képvi-
selők: a Lendületben az Ifjúság Egyesület „Májusi piknik” ren -
dez   vényének megrendezéséhez 28.000 Ft; a Dabas és Térsége 
Látássérültjeinek Egyesülete hét ócsai tagjának – utazási 
költséghez – 32.000 Ft; az Ócsai Polgári Kulturális Egyesület 
számára a „Városi vigasságok” ünnepségen a városi torta elké-
szítéséhez 100.000 Ft összegű támogatást biztosít a testület. 
Az Ócsa Város Közbiztonságáért Alapítvány részére az idei 
évre 100.000 Ft/hó támogatást szavaztak meg a képviselők. A 
Halászy Károly Általános Iskola által július 8-tól – július 19-ig 
tartó nyári tábor költségeihez – a szociálisan rászoruló gyerme-
kek számára - 350.000 Ft-tal járul hozzá az Önkormányzat.  

Készül a Manóvár bölcsőde 
homlokzata

Lapunk kérdésére Szűcs Jánosné intézményvezető elmondta, a 
férőhelyek számánál többen jelentkeztek a bölcsibe. Elsősorban azok 
a kisgyermekek nyernek felvételt, akik szülei igazolt munka     viszonnyal 
rendelkeznek, ill. nyáron/ősszel állnak mun   ká   ba. A felvételről szóló 
tájékoztatókat június elején fogják megkapni a családok.
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FogAdóórA
Elkészült a Szociális Családi Lakópark első nyolcvan háza. 
Ebben a hónapban Bukodi Károly polgármestert kérdez-
tük a beruházásról, illetve arról, mikor költöznek az új 
lakók. Szóba kerül továbbá az Önkormányzat tulajdoná-
ban lévő utak kátyúzása és két új pályázati lehetőség is.

Április első felében megtörtént a lakópark elkészült 
épületeinek műszaki átadása. Mikor népesül be az 
alsópakonyi lakótelep?
B.K: A múlt hónap folyamán a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő 
Zrt. átvette a házakat, a következő napokban kötnek megálla-
podást a Nemzeti Eszközkezelő Zrt.-vel, akik az ingatlanokat 
üzemeltetik majd. Első körben húsz család nyert a házak bérle-
ti jogára kiírt pályázaton, akik a szerződések aláírása után 
várhatóan a nyár elején, júniusban költöznek majd. Közülük 
többekkel beszéltem, érthető módon megvárják a gyermekek 
tanítási évének végét előző lakhelyükön, ezt követően foglal-
ják majd el új otthonukat az alsópakonyi lakóparkban. A most 
kiválasztott családok zöme a fővárosból és Pest megyéből 
érkezik, vannak közöttük ócsaiak is.

Mikor talál bérlőre a további hatvan ingatlan? 
B.K: A többi ház bérlésére új pályázat indult áprilisban, mó  -
dosított feltételekkel. A második fordulóban meghosszabbo-
dott az ingatlanok kényszerértékesítésének időintervalluma, 
a pályázatok nagy része ugyanis ezért nem volt érvényes 
az első körben. Június 21-e az elbírálások új határideje, így 
előreláthatólag még a nyár folyamán megoldódhat további 
hatvan, nehéz helyzetben lévő család lakhatási gondja.

Korábbi lapszámunkban már beszámoltunk arról, 
hogy elkezdődnek az útfelújítási munkák városunk-
ban. Pontosan mely útszakaszokat javítják ki?
B.K: Valóban gőzerővel folyik az ócsai utak asz   faltozása, rend-
betétele. A  Bajcsy-Zsilinszky utca vá     roson kívüli részén kez  -
dett a Közútkezelő Kht. Az 
árkok, szegélyek, buszmeg  -
álló kialakítása után kerül 
majd sor az útfelület bur  -
kolatának cseréjére. Az Ön    -
kormányzat tulajdonában 
lévő utakon május első felé-
ben javítjuk ki a kátyúkat. 
Az előzetes felméréskor kb. 
180 úthibát találtak a hiva-
tal munkatársai, legtöbbjük 
a Széchenyi, a Damjanich, a 
Székesi, a Vadvirág, a Zrínyi 
és a Dózsa György utcában 
található. A  Széchenyi és a 
Damjanich utca keresztező-
désének burkolata annyira 
rossz állapotban van, hogy 

ott 200 m2 nagyságú te  -
rület fog teljesen új asz  -
faltréteget kapni.

Két újabb pályázaton 
vesz részt a város, 
melyek ezek és milyen 
fejlesztések várhatók?
B.K: Az Államreform Ope  -
ratív Program keretében 
már a korábbi évek    ben 
is részt vettünk olyan 
pályázaton, amely az 
önkormányzati munka fejlesztését tűzte ki célul. 2013. 
január 1-től jelentősen megváltozott az önkormányza-
tok feladat- és jogköre a közigazgatás átalakítása kapcsán. 
A mostani programban a Polgármesteri Hivatalban dolgo-
zók új módszereket sajátíthatnak el a gyakorlatban az 
ügyfélszolgálat, a település-menedzsment, vagy akár a 
belső-külső kommunikáció területein. A  másik pályázat, 
amelyet a Belügyminisztérium írt ki, kötelező feladatokat 
ellátó intézmények felújításával kapcsolatos. A  Nefelejcs 
óvoda Dózsa György utcai telephelyének teljes tetőszer-
kezetének felújítását tűztük ki célul. Bízom benne, hogy 
mindkét pályázat eredményesen záródik, és sikerül megva-
lósítanunk a tervezett fejlesztéseket.

Polgármester úr, köszönöm az interjút!

Kedves Olvasóink, várjuk érdeklődő leveleiket a Kisbíró 
szerkesztőségébe (elérhetőségeink a 15.oldalon találha-
tók)! Kérjük, leveleikre írják rá nevüket, címüket, nagyon 
köszönjük!  

forrás: Ócsa Város  
Önkormányzata
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Elkészült az első 80 ház  
a Lakóparkban
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Rendezvények

Megemlékezés a Költészet napja alkalmából
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Forrás: M.A.

Immáron harmadik éve rendezzük meg bálunkat és 
örömmel tapasztaljuk, hogy évről-évre egyre több az 
érdeklődő szülő és a nevelő. Az idén 157 fő részvételével 
mulattuk át az éjszakát.

no de kezdjük az elején. Vendégvárás már az ajtóban, egy kis 
hazai ráhangoló nedüvel. 19 órakor Bálintné Borbély Tünde 

a Szülők Tanácsának elnöke köszöntötte a vendégeket, majd a 
bál fővédnöke Bukodi Károly polgármester úr mondott egy pár 
kedves szót. Ezután következett a műsor, melyben először Patkó 
Mátyás 4. c osztályos tanuló mesélt egy tanulságos történetet. 
Ezt követte a „Pedagógus színitanoda”. Kollégáink egy mulat-
ságos jelenetet adtak elő a jelenkori Hófehérkét és a hét törpét 
megelevenítve. A vendégek vastapssal köszönték meg a ferge-
teges előadást. Végül a bált, a lelkes szülőkből álló tánccsoport, 
lendületes rock and rollja nyitotta meg. 

Az ízletes vacsora felszolgálásában a nyolcadikos lányok 
segédkeztek, amit az iskolában dolgozó „vállalkozó kedvű” 
konyhás nénik készítettek el.

Majd végre kezdődhetett a mulatság, amelyhez a zenét, 
harmadik éve a Garden Party szolgáltatja. Éjfélkor a másfél 
óráig tartó tombolahúzás mutatta meg, hogy a szülők és a 
vállalkozók mennyi értékes ajándékkal támogatták rendez-
vényünket. Akik még nem voltak álmosak és fáradtak, azok 
még kora reggelig ropták a táncot a tornacsarnok szőnyegén. 

Köszönetet szeretnénk mondani a szülőknek, kollégáink-
nak és a sok-sok támogatónak, hogy ebben az évben is egy 
nagyon jól sikerült bált rendezhettünk meg. 

tAvAsznyitó MulAtság
április?.....akkor szülők-nevelők bálja a Halászy Károly általános Iskolában

Tájékoztatni szeretnénk továbbá a szülőket és a város pol   -
gá   rait, hogy az iskola támogatására befolyt összeg a követ   -
kezőképpen alakult: 

A bál bevétele:    661.180 Ft.
A Halászy Gála bevétele:  150.000 Ft

A  2012/13-as tanév jótékonysági eseményeinek bevétele 
összesen: 811.180 Ft, melyet az iskola hátsó udvarának játszó 
udvarrá alakítására szeretnénk felhasználni.   

„ A jókedvű adakozót szereti az Isten.” (2 Kor. 9,7)

Köszönettel: a szervezőK

TáMogaTóInK:
PISTÁLY BAU KFT; Nyírán András; Rakó András; Szabóné Czeczó Anikó; Bodrogi Kúria; Bori Antalné; Borsos Csaba; Gudmon Pál; Kerepeczki Ferenc; Vellinger 
László; ZEOLIT TÜZÉP;  Czetőné Kriszta; Puncsbazár; TESCO Ócsa; Írókéz; Guzsván Csaba; Potom Diszkont; Bagolyvár étterem; ZOOLAND; Marosi cukrászat; 
MOGYI KFT; Elvira áruda; Két Klári virágüzlet;  ELOHIM KFT; Bálint Csaba és Tünde; Computerfutár; Marcsi kozmetika; GARDEN PARTY; Birizdó hentesüzlet; 
Szemők Tibor és Ágota; Lázár Zoltán; Fentor Rita; Füzesséryné Falusi Ibolya; Egressy Gábor Szabadidőközpont; BEMBOZ KFT; Bodrogi Kúria; HENNING KFT; 
Dormány Fotó; Ócsa Város Önkormányzata; Arnoldo Pizzéria; Szivárvány üzlet; Bokor Sándor;  Elektroporta; SOL SOLIS SZÉPSÉGSZALON; Vígszínház; Sullerné 
Puskás Andrea; Stoics család; MÁGIKA üzlet; Éden Café; Tímár Bianka. 

április 11-én, József Attila születésének évfordulóján ünne-
peljük a Magyar Költészet Napját, ebből az alkalomból 

rendezett versfelolvasó megemlékezést a 
Falu Tamás Városi Könyvtár április 10-én 
délután. Az irodalmi összejövetelen nem   -
csak a Halászy Károly Általános Iskola 
és a Bolyai János Gim    názium tanulói 
illetve tanárai vettek részt, hanem több 
ócsai felnőtt, nyugdíjas pedagógus is 
ellátoga   tott a könyvtár jól ismert falai 
közé. Könnyedebb, humoros hangvételű 

versek váltakoztak az élet nehezebb filozófiai kérdéseit boncol-
gató alkotásokkal, az elmúlt évszázadok nagy poétáinak tollai-

ból, és kortárs költőktől is. Elhangzott 
(a  teljesség igénye nélkül) Petőfi Sándor, 
Radnóti Miklós, Romhányi József, Arany 
János, Weöres Sándor, Kosztolányi Dezső 
számos műve. A fiatal nemzedék tagjai – 
a felnőtt hallgatók leg     nagyobb örömére 
– saját verseikkel is bizonyították tehetsé-
güket és őszinte érdeklődésüket a magyar 
irodalmi kultúra iránt.   
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5Helyi hírek, rendezvények

Bár a jó idő idén sokáig váratott magá-
ra, nálunk, az ócsai gimnáziumban az 
elmúlt hetekben, hónapokban is nagy 
volt a nyüzsgés: egymást követték a 
különböző programok, rendezvények, 
megmérettetések.

március elején Memorable days címmel 
angol nyelvi versenyen vehettek részt 

iskolánk tanulói. A vetélkedő két fordulóból 
állt: a csapatoknak először egy projektmun-
kát kellett készíteni, később pedig egy teszt-
sort kitölteni. A versenyre 15 csapat jelentke-
zett, a legjobbak egy angol nyelvű színházi 
előadásra nyertek belépőjegyet. A versenyben részt vevő csapa-
tok projektmunkái az iskolai faliújságokon tekinthetők meg.

Ugyancsak márciusban került megrendezésre a pest megyei 
népdalverseny előválogatója, melynek legjobbjai Cegléden, a dön   -
tő   ben szép eredményeket értek el: Bozó Virág 10.c osztályos tanuló 
szólóének kategóriában arany , Pusztai Klaudia 9.c-s diák illetve a 
Bugja Tímea- Tikász Zsófia (10.b) duó bronz minősítést ka   pott.

Márciusi rendezvényeink közé tartozik a népszerű kosár-
labda-éjszaka: a meccsek idén is délutántól hajnalig zajlottak.

Gimnáziumunkban rendezték meg a röplabda diákolim-
pia országos területi döntőjét Jász- Nagykun- Szolnok, Heves 
és Pest megye legjobbjainak szereplésével. Ez utóbbi megye

képviselői persze az ócsaiak voltak. Csapatunknak az orszá-
gos „nagydöntőn” a középmezőnyben sikerült végeznie.

Énekeseink és sportolóink mellett az iskola szavalói is 
szépen szerepeltek: a dabasi vers –és prózamondó versenyen 
felső tagozatos kategóriában Erdős Renáta 8.osztályos diák 
III., Vasas Viktória a 7.b-ből II. helyezést ért el. A gimnazis-
ták között Bozó Virág bronzérmes lett, Domján Barbara 12. c 
osztályos tanuló különdíjban részesült.

Azoknak a 10., 11. osztályosoknak, akik előrehozott érett-
ségit szeretnének tenni idegen nyelvből, osztályozó vizsgán 
kell részt venniük, ahol a teljes gimnáziumi tananyagból  kell 
beszámolniuk. Az angol vizsgán egy osztálynyi tanuló bizo-
nyította, hogy ott a helyük a május-júniusi érettségi vizsgán! 

Évtizedek óta hagyományaink közé tartozik a tavaszi 
Bolyai-nap megrendezése. Idén a rendezvény a tánc jegyé-
ben zajlott: iskolai és meghívott tánccsoportok, előadások, 
játékos vetélkedők, közös tánctanulás, este pedig a jó hangu-
latú Bolyai-bál tette emlékezetessé ezt a napot.

 
Minden év tavaszán megrendezik a Bolyai Iskolák Találkozóját, 
melynek idén a budapesti Bolyai adott otthont. Elsőként 2002-
ben, a mi iskolánkban került sor erre a rendezvényre, azóta 
viszont találkozhattak a bolyaisok Marosvásárhelyen, Kecs  ke -
méten, Mosonmagyaróváron, Kecskeméten, Szombat he lyen, 
Salgó   tarjánban, Aknaszlatinán és Zentán. Minden találkozó 
alkalmával előzetes feladatokat  is kapnak az iskolák, ilyen volt a 
logo-tervező verseny, amit az ócsaiak meg is nyertek. Csapatunk 

tAvAszi zsongás A BolyAiBAn
a városismereti vetélkedőn és az online mate-
matikaversenyen  egyaránt ezüstérmes lett.

És ha már a matematikánál tartunk, 
nézzük a további iskolai versenyeredménye-
ket ebből a tantárgyból:

Garai Zoltán (12.b) a  pest megyei mate-
matikaversenyen és a Zrínyi Ilonáról el  -
nevezett megyei megmérettetésen is 6. 
helyezést ért el. Zoli a fizika OKTV-n is jól 
teljesített: 21.helyezést ért el. Rózsa Máté 
(7.b) és Ponyiczki Mihály (8.b) a Varga Tamás 
területi matematikaversenyen öregbítették 
iskolánk hírnevét. Máté emellett a Gábor 
Dénes számítástechnikai emlékverseny 

országos döntőjébe is bejutott, elért eredményéről az iskola 
a későbbiekben kap tájékoztatást.

Április 26-án rendezték meg Dabason a megyei Trianon 
elnevezésű történelemversenyt, melyet iskolánk 10. b osztá-
lyos csapata nagy fölénnyel nyert meg. Csapattagok: Herczeg 
Annamária, Lázár Katalin, Hertelendy Gábor.

A  tanév végéig még sok-sok feladat, közös munka és 
program vár gimnáziumunk tanáraira, diákjaira egyaránt. 
A sikerekre büszkék vagyunk, és reméljük, elért eredménye-
ink messzire viszik jó hírünket.  

Bolyai Gimnázium

Forrás: Bolyai Gimnázium
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Rendőrségi hírek

Piknik a szabadban – majális az 
Öreghegyi Pincesoron a LIFE  
szervezésében (képriport)

a időskorúak védelme közös érdekünk. Kérjük, fogadják 
meg a Dabasi Rendőrkapitányság tanácsait, melyekkel 

csökkenthetők az áldozattá, sértetté válás esélyei, és hosszú 
távon biztosítható az időskorú lakosság minél nagyobb 
biztonsága.

 » Soha ne engedjen be ismeretlen, idegen személyt a lakásá-
ba, még a kertkapun sem, akármilyen indokkal érkezik! 

 » Ha ismeretlenek önkormányzati dolgozónak, víz-, gáz- vagy 
villanyóra leolvasónak adják ki magukat, kérjék el igazolvá-
nyukat, és az ingyen hívható telefonszámot felhívva elle-
nőrizzék le őket a közmű-szolgáltatónál! Vízművek: 06-40-
247-247; Gázművek: 06-40-474-474; Elmű: 06-40-383-838; 
Ócsa Város Önkormányzat: 06-29-378-125.

 » Ha rendőrnek mondják magukat az ismeretlenek, hívják a 
Da       basi Rendőrkapitányság 06-29-360-207-es telefonszámát! 
Ha az Ön rokonára hivatkozva pénz hozott, vagy kér az isme-
retlen személy, hívják fel azonnal rokonukat, ellenőrizzék le! 

 » Ne vegyék elő megtakarított pénzüket idegenek jelenlé-
tében, mert kifigyelhetik, hogy hol tartják, és valamilyen 

trükkel eltulajdoníthatják Önöktől! Lehetőség szerint ne 
tartsák egy helyen a megtakarított pénzt, hanem kisebb 
összegeket helyezzenek el a lakás különböző részein! Ja   -
vasoljuk, hogy nagyobb összegű készpénzüket eleve ne 
ott  hon tárolják, hanem valamely pénzintézetben helyez-
zék el!

 » Közlekedési eszközre történő fel- és leszálláskor ügyelje-
nek táskáikra! Csomagjaikat lehetőleg ne bízzák ismeret-
lenekre! 

 » Amennyiben a lakcímet tartalmazó iratok mellett a lakás-
kulcsot is ellopják, sürgősen cseréltessenek zárat ottho-
nukban!

 » Soha ne tartsák a bankkártya mellett a PIN kódot! Ha 
ellopják a bankkártyát, tiltassák azt le a számlavezető 
banknál, különben a tolvaj hozzájuthat a pénzhez! 

 » Amennyiben mégis bűncselekmény áldozatává válnának, 
kérjük, azonnal értesítsék a Dabasi Rendőrkapitányságot 
a 06-29-360-207-es számon, illetve az éjjel-nappal ingye-
nesen hívható 112-es, vagy a 107-es segélyhívó számon  

Köszönettel:
Kocsis istván r. alezredes,  

Dabasi renDőrKapitányság Kapitányságvezető

6 rendezvények
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XV. Regionális Parasportnap  
Ócsán
A sport nemcsak az egészséges életmód elengedhetetlen 
feltétele, hanem igazi kikapcsolódást, kellemes feszült-
séget, változatosságot, élményt jelent. A fogyatékos 
emberek számára a sport a társadalmi élet fontos részét 
is jelenti. A képességeik bemutatása, elismertetése előse-
gíti társadalmi elfogadottságukat. 

e cél szellemében a Mozgáskorlátozottak Ócsai Egyesülete 
mondhatjuk hagyományként tizenötödik alkalommal 

szervezte meg a Parasportnapot, amelyet az idén is regioná-
lis jelleggel hirdetett meg. A rendezvény helyszíne most is a 
Halászy Károly Általános Iskola Sportcsarnoka volt.

Április 27-én az iskola aulája már kora reggel benépesült. 
Előbb a készülődő asszonyok, majd a régióból folyamatosan 
érkező vendégek, és résztvevők serege lepte el. A  megnyitó-
beszédet a rendezvény fővédnöke, Dr. Szűcs Lajos Pest Megye 
Közgyűlésének elnöke, Országgyűlési képviselő mondta el. 
Vendégeink voltak még Pánczél Károly Gyál Város polgármes-
tere, Országgyűlési képviselő, és Dr. Chikán Csaba a MEOSZ 
alelnöke, a Közép-Magyarországi Regionális Egyesület elnöke.

A  játékhoz, hogy kedvet teremtsünk, nagy segítségünkre 
volt a Roll Dance Budapest Kerekes székes Kombi Táncegyüttes, 
akik fergeteges táncukkal lenyűgözték a közönséget.

Rövid bemelegítő torna után elkezdődhettek a játékok. 
A  nap folyamán együtt versenyeztek egészségesek, sérül-
tek, kicsik és nagyok, idősek és fiatalok. Az „1 perc és nyersz” 
televíziós játék mintájára Spák József tanár úr ötletes játékai, 
osztatlan sikert arattak. Mindenhol sorok kígyóztak, pedig 
közel húszféle versenyszámon, próbálhatták ki ügyességüket 
a versenyzők Sikeres teljesítés esetén tombolajegyeket kaptak. 
A  nap folyamán két alkalommal sorsoltuk kisebb, nagyobb 
ajándéktárgyakat, melyeket felajánlóink adományoztak. 

Délre elkészült Ponyiczki Laci két nagyüstben főzött papri-
kás krumplija és birkapörköltje, amellyel az asszonyok gyors 
felszolgálása során mindenki csillapíthatta éhségét. Ebéd 
után folytatódtak a játékok. Örömmel adtunk helyt egy most 
alakult modern táncos csapatnak bemutatkozó fellépésre, 
melyet a vendégek nagy tapssal jutalmaztak.

Sokan évek óta nem mozdultak ki kényszerű környezetük-
ből. Öröm volt látni a régi arcok között új arcokat is. Így nekik 
is mód nyílt megismerni sorstársaikat, akiknek talán már 
könnyebb a megmérettetés. A szervezők és az adományozók 
320 fő részére teremtettek lehetőséget arra, hogy az egészsé-
ges és sérült emberek a játékban és a sportban is összemér-
hették képességeiket.

Olyan adományozónk is volt, aki anonimitást kért, pedig a 
vendéglátás nélküle nem valósulhatott volna meg ilyen szin-
ten. Természetesen nemcsak az anyagi erőforrások tették ezt 
lehetővé, a szervezésben részt vettek (testnevelő tanárok 
– Spák Józsi koordinálásával, segítők, tagok, pártoló tagok, 
külső támogatók, stb.) pozitív hozzáállása, segítő szándéka 
nélkül nem tudtuk volna ezt létrehozni. 

Úgy gondoljuk, ez a sportrendezvény is példa arra, hogy 
másként, másképpen is lehet élni. A nyomasztó hétköznapok 
mellé derűs, élményekben gazdag napot lehet varázsolni. Új 
erőt adni az önértékeléshez, az önbecsüléshez. Az elért siker 
nyomán további célok kitűzésére lehet ösztönözni. Tudjuk, 
hogy minden erőfeszítéssel helyi szinten kell a problémák-
kal foglalkozni, és a lehetőségeket, forrásokat megtalálni. 
A fogyatékos emberek és az egész társadalom érdekében más 
szemmel kell a jövő irányába tekintenünk, hogy mindezen 
célokat megvalósíthassuk.  

csernáK vilmosné, mÓe elnöK

1. Ócsa Város Önkormányzata
2. Obo Betterman Hungary Kft.
3. Bugyi Nagyközség Önkormányzata
4. Ócsai Malom Kft.
5.  „Csévharasztért” Független 

Egyesület
6. Potom Diszkont
7. Ponyiczki László
8. Kardos Zoltán
9. Sarokház  Étterem és Pizzéria
10. Fortster Vadászkastély Bugyi
11. Gedai Patika Bt. Inárcs
12. Korona Gyögyszertár Ócsa
13. Játékok Háza
14. Puncs Bazár (Teke Klub helyén)
15. Emté 2002. Ker. Szolg. Bt.
16. Mogyi Kft. Felsőbabád

17. + Dick Kft. CBA Ócsa
18. Dormány Foto
19. Marosi Krisztián Cukrászda
20. Jeszenszki Pálné
21. Farkas István gazdálkodó
22. Elektoporta 2001. Kft.
23. DM. Ócsa
24. Hajsza 2004. Kft.
25. Átrium Idősek Otthona Dabas
26. Dossáné Vígh Katalin
27. Gálné Vígh Mariann
28. Reál Élelmiszerbolt Ócsa
29. Virág Gábor
30. Kecskés Ferencné
31. Bori Antalné
32. Tóth Lajosné
33. Pillerné Doboróczki Ildikó

TámogaTóink

Köszönjük támogatóinknak, hogy ebben a nehéz gazdasági  
helyzetben is fontosnak tartották a fogyatékkal élők segítését.
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Május 24. (péntek)

18.00
�ÓCSAI�KÉZMŰVES�ALKOTÓK�
KIÁLLÍTÁSÁNAK�MEgNyITÓjA
Az Ócsai Polgári Kulturális Egyesület 
(OPKE) és az Egressy Gábor Szabad  idő  
központ közös szervezésében.

Megnyitja Pappné Hajdú Katalin, az 
OPKE elnöke, közreműködik Bán Vivien.
INFO A�kiállítás�megtekinthető� 
június 3-ig. A belépés ingyenes
HelyszíN szabadidőközpont�� 
kamaraterem 

18.30
37.�ÓKN�MEgNyITÓ
Megnyitja Bukodi Károly, Ócsa város 
polgármestere. Bemutató film a 37. 
Ócsai Kulturális Napok programjairól. 
Közreműködik: CsókaVasass Kinga 
énekes, Küstörgő Néptánccsoport, 
Jakab Cintia és Tenki Alex.
gÁjER�BÁLINT:�SWINg�ÖRÖKZÖLDEK�
A Voice döntősé nek estje.
INFO a belépés ingyenes
HelyszíN�szabadidőközpont� 
színházterem

21.00
LÉT�ÉS�NEMLÉT�KÖZÖTT�
MÉSZÁROS GÁBOR fotóművész  
diavetítése.
INFO a belépés ingyenes
HelyszíN�Református�
Műemléktemplom

Május 25. (szombat)

INgyENES�gyEREKNAP� 
A�SZABADIDőKÖZPONTBAN
Egész nap kézműves kirakodóvásár, 

játszóház az udvaron, kézműves 
foglalkozás, ugrálóvár, fa körhinta és 
palacsinta vár minden érdeklődőt.

10.30
KESZEKUSZA�VARÁZSLÓ
Zenés ökomese
HelyszíN�szabadidőközpont� 
színházterem

11.30
TILDART�ÖKODIVAT�A�gyEREKNAPON�IS!
FÖLDI�ANDREA�jELMEZTERVEZő� 
FOgLALKOZÁSA�
�A�gyEREKjÁTÉK�ABC�KÉZMŰVES� 
FOgLALKOZÁSAI
�A�LIFE�EgyESüLET�KÉZMŰVES� 
FOgLALKOZÁSAI
HelyszíN Egész�nap�az�aulában

11.45
CSODAjÓgA
Foglalkozás 13 éves gyerekeknek.
HelyszíN szabadidőközpont� 
kamaraterem

13.00
PUZZLE�ÉPÍTő�VERSENy�(�OPKE�)

14.00
KARAOKE�gyEREKEKNEK
HelyszíN szabadidőközpont� 
színházterem

15.00
TÁNCOLj�VELüNK!�PROgRAM�
Közreműködik: Energy Kid’s, Fiesta 
Tánc Klub gyerekcsoportja, Aranylábú 
Angyalok gyermek néptánccsoport.
TÁNCHÁZ�KIFULLADÁSIg!
(„ Így tedd rá” népi zenekar )
HelyszíN szabadidőközpont� 
színházterem

Május 26. (vasárnap)

15.00 
A�WESTLICHT�FOTOgRÁFIAI�KÖR�
TAgjÁNAK,�DR.�MICHAEL�NEUMANN�
BÉCSI�FOTÓMŰVÉSZ�MOMENTE…/�
PILLANATOK�CÍMŰ�VETÍTÉSSEL�
EgyBEKÖTÖTT�KIÁLLÍTÁSÁNAK�
MEgNyITÓjA
A kiállítást megnyitja Bukodi Károly, 
Ócsa város polgármestere, az Egressy 
Galéria kiállítás sorozatának fővédnöke.

Közreműködik Vura Emese.
INFO A�kiállítás�megtekinthető�július�
1-jéig. A belépés ingyenes
HelyszíN Egressy�galéria�(aula)

Május 28. (kedd)

19.00  
KOMOLyZENEI�KONCERT
Közreműködik: Szabóki Tünde opera
énekes, Cser Péter operaénekes, Bot 
Gábor színművész, Vida Mónika  zongo
ra és orgonaművész, zongorán kísér 
Károly Katalin.
INFO Belépő:�1500�Ft 
HelyszíN Református�
Műemléktemplom

Május 29. (szerda)

19.00
POZSgAI�ZSOLT:�A�SZŰZ�ÉS�
A�SZÖRNy
Tragikomédia két részben.

Rendező: Kautzky Armand.
Az előadás alatt énekel Áldó Ágnes.

INFO Belépő:�2000�Ft 
HelyszíN szabadidőközpont� 
színházterem

37. ÓCSAI 
KULTURÁLIS�NAPOK
Május 24 – június 2.

 Jegyek a szabadidőközpontban már kaphatók.L  
 Információ és jegyrendelés: 0629378043 A programváltoztatás jogát fenntartjuk! I

 A szabadtéri programok – rossz időjárási körülmények esetén – I  
 a színházteremben kerülnek megrendezésre. I

 Egressy Gábor Szabadidőközpont I 
 2364 Ócsa, BajcsyZs. u. 4648. • 0629378043 • www.egressyszk.hu I
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Május 30. csütörtök 

ROCKNAP

19.00
ROCK�SHOCK�KONCERT

20.30  
IDőgÉP�KONCERT
Vendég: Varga Miklós.
INFO belépő:�1000�Ft
HelyszíN szabadidőközpont� 
színházterem

Május 31. (péntek)

ÖKO-�ÉS�STÍLUS�NAP
A rendezvény célja, hogy felhívjuk a 
figyelmet a környezetvédelemre, a 
környezettudatos életmódra.
INFO A belépés ingyenes

11.00�ÓRÁTÓL�EgÉSZ�NAP.
MEgújULÓ�ENERgIAFORRÁSOK
Előadás a Lendületben az Ifjúság 
Egyesület szervezésében.

HOgyAN�KÉSZüL�A�PILLEKő?
Utcabútor készítése a gyakorlatban is, 
PET palackokból. 
INFO www.pilleko.hu

KÉSZÍTS�VELüNK�KENyERET� 
TERMÉSZETES�ALAPANyAgOKBÓL,�
őSI�RECEPT�ALAPjÁN!
A természet közeli hangulatot feli
dézzük a magyar jurta és népi játékok 
bemutatásával. A Magyar Családellátó 
Szolgálat közreműködésével. 
HelyszíN szabadidőközpont� 
kávézó kerthelyiség

14.00 
VILLÁMSTyLIST�RANDI�
Földi Andrea jelmeztervezővel – hasznos, 
személyre szabott öltözködési tanácsok. 
HelyszíN szabadidőközpont�aula

15.00
MIT�jELENT�A�PASSZÍVHÁZ�KIFEjEZÉS? 
ÉPÍTSüNK�EgyüTT�SÖRKOLLEKTORT!�
Előadás a LIFE szervezésében. 
HelyszíN szabadidőközpont� 
kávézó kerthelyiség

17.30
NAgy�NIKOLETT�ZOÉ�FÉNyKÉPÉSZ�
KIÁLLÍTÁSÁNAK�MEgNyITÓjA�
A fiatal művész divatfotóival a „ hulladék” 
sokszínű felhasználási módjára szeretné 
felhívni a figyelmet. 
HelyszíN szabadidőközpont�aula

18.00
ÖKO�DIVATBEMUTATÓ� 
A�SZÍNHÁZTEREMBEN�
www.tildart.hu

21.00-22.00
LÁMPAOLTÁS
A szabadidőközpontban 1 órára leoltjuk a 
villanyt, kikapcsoljuk elektromos készülé
keinket, hogy felhívjuk a figyelmet a klíma
változás elleni cselekvés szükségességére. 

22.00
KÉPNOVELLÁK�A�TERMÉSZETRőL
Zenés képösszeállítás Zsila Sándor és 
Barbalics Nándor természetfotósok 
előadásában. 
HelyszíN szabadidőközpont� 
kávézó kerthelyiség

JÚNIUs 1. (szombat)

VIVAT�BACCHUS!��–�A�BOR�NAPjA

10�ÓRÁTÓL�
BOR�UTCA�(�EgÉSZ�NAP�)
• híres borászok bemutatója  
• gasztronómiai különlegességek
• helyi őstermelők termékei
•  természetes alapanyagokból készült mi   

nőségi élelmiszerek bemutatója (közre
működik a Magyar Családellátó Szolgálat)

12.30 
ZENÉL�AZ�UTCA!�
Közreműködik: Fekete Jenő blues zenész, 
a Lizsé zenekar, és a Rockfolk Blues Band.  
INFO A�program�ingyenes
HelyszíN �szabadidőközpont� 
kávézó kerthelyiség

14.00
KÉSZÍTSD�EL�SAjÁT�BORKORCSOLyÁDAT!�
Földi Andrea jelmeztervező megmutat
ja, hogyan lehet borkorcsolyánk finom, 
kreatív és stílusos. 
INFO A�program�ingyenes 
HelyszíN szabadidőközpont�aula

18.00 
BOCK�BOR-EST
Bock József különleges borainak és az 
egyes borokhoz kapcsolódó hidegen 
tálalt gasztronómiai fogások bemutatá
sa és kóstolása. Ételek Horváth Károly 
(Falat) ajánlásával. Közreműködik Tamás 
Róbert sommelier, a VIVAT BACCHUS a 
capella énekegyüttes és a Showder Klub 
humoristája, JANKLOVICS PÉTER.
INFO Belépő�4000�Ft 
HelyszíN szabadidőközpont� 
színházterem

KARAOKE�PARTy
INFO A belépés ingyenes 
HelyszíN szabadidőközpont� 
kávézó kerthelyiség

JÚNIUs 2. ( vasárnap )

BOR�UTCA�(EgÉSZ�NAP)

15 .00
„30�ÉVES�AZ�ÓCSAI�NÉPDALKÖR”�
üNNEPI�gÁLAMŰSOR
Ünnepi vacsora az Ócsai Népdalkör 
tagjainak és vendégeinek tiszteletére.
KÖZÖS�MULATSÁg
INFO A belépés ingyenes 
HelyszíN szabadidőközpont�színházterem

 Jegyek a szabadidőközpontban már kaphatók.L  
 Információ és jegyrendelés: 0629378043 A programváltoztatás jogát fenntartjuk! I

 A szabadtéri programok – rossz időjárási körülmények esetén – I  
 a színházteremben kerülnek megrendezésre. I

 Egressy Gábor Szabadidőközpont I 
 2364 Ócsa, BajcsyZs. u. 4648. • 0629378043 • www.egressyszk.hu I

 https://www.facebook.com/egressyszk I
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ProgrAMAjánló 
37. Ócsai kulturális napok

Immár 37-ik alkalommal kerül megrendezésre az Ócsai 
Kulturális Napok rendezvénysorozat az Egressy Gábor 
Szabadidőközpont és az Ócsai Önkormányzat szervezésé-
ben. Számos különleges program vár mindenkit – a legfi-
atalabbtól az idősebb korosztályig – május 24-e és júni-
us 2-a között a város több helyszínén. JArÁBIK KLÁrÁT, 
a szabad időközpont igazgatóasszonyát kértük meg arra, 
adjon ízelítőt olvasóinknak a koncertek, előadások, kiállí-
tások változatos kavalkádjából:

J.K.: Mint minden évben, most is igyekeztünk úgy összeválo-
gatni a fellépő művészeket, alkotókat, hogy mind helyi tehetsé-
gek, mind pedig országos szinten elismert és ismert művészek 
megmutathassák tehetségüket és szórakoztassák, elkápráztas-
sák az ócsai közönséget. Igazítottuk a programjainkat a pünkös-
di ünnepekhez és az ócsai búcsúhoz is, így bízom benne, hogy 
minél többen töltik el szabadidejüket az általunk szervezett 
eseményeken. Minden napon más-más korosztályt szólítunk 
meg, a kulturális élet szinte minden rétege, stílusa teret kap 
majd a rendezvény ideje alatt. Így remélhetőleg mindenki 
megtalálja a számára izgalmas, élvezetes műsort. Lesznek már 
hagyományosnak mondható, több éve megrendezett progra-
mok, illetve olyanok is, melyek igazi kuriózumnak számítanak. 

Hogyan ötvöződnek az új és a régi programelemek?
J.K.: Hagyomány már, hogy a Kulturális Napok megnyitó-
ján helyi művészek mutatkoznak be, nem lesz ez idén sem 
másként, hiszen ócsai kézműves alkotók kiállításával nyitjuk 
a rendezvényt május 24-én. Erre az estére hívtuk meg Gájer 
Bálintot, a “Voice” című műsor döntősét, akinek varázslatos 
Swing örökzöldek című produkciója minden bizonnyal elnye-
ri majd az ócsai közönség tetszését. Este 9 órától pedig egy 
igazán egyedi, zenés irodalmi műsorral egybekötött diavetí-
tést tekinthetnek meg az érdeklődők Mészáros Gábor fotómű-
vész előadásában a Református Műemléktemplomban.

A városi gyereknap az ócsai búcsúhoz alkalmazkodva 
szombaton lesz, hogyan mulathat idén az aprónép?
J.K.: Izgalmas foglalkozások, kirakodóvásár, körhinta és 
palacsinta vár majd minden ócsai gyermeket és családját. 
Lesz zenés mese a színházteremben, puzzle építő verseny, 
karaoke és táncház kifulladásig.

Említsünk meg pár olyan programot, amelyek a felnőtt 
korosztály kulturális kíváncsiságára tarthatnak számot!
J.K.: Május 26-án, vasárnap egy bécsi fotóművész, Dr. Michael 
Neumann kiállítását nyitjuk meg az Egressy Galériában. Kedden 
a Református templom egyedi atmoszférája ad otthont egy 
rendkívül színvonalas komolyzenei koncertnek. A következő 
nap estéjén pedig Pozsgai Zsolt “A Szűz és a Szörny” című zenés 
tragikomédiájával várjuk a színházszerető közönséget a szaba-
didőközpontba. Az előadást Kautzky Armand rendezte, és igazi 

érdekessége, hogy Áldó Ágnes – művésznevén Ágnes Vanilla – 
élőben énekli végig a produkciót. A fiatalabb generációt a csütör-
töki rocknapon várjuk Rock Shock és Időgép koncerttel.

Mely programok számítanak újdonságnak?
J.K.: Már a tavalyi évben igyekeztünk felhívni látogatóink 
fi    gyelmét a környezettudatos életmódra, idén azonban kibő-
vítettük és új elemeket vontunk be az Öko és Stílus napba. 
Május 31-én pénteken egy környezetvédő, energiatudatos 
világba csöppenhet bele bárki, aki ellátogat a szabadidő-
központba, az aulát például kartonból készült bútorokkal 
rendezzük majd be. Készítünk újrahasznosított PET palack-
ból kültéri bútorokat, kenyeret sütünk természetes alap-
anyagokból, ősi recept alapján. A kávézó kerthelységében 
pedig a természet közeli hangulatot idézzük fel egy magyar 
jurta és népi játékok bemutatásával.

Hogyan kapcsolódik a stílus, a divat az ökokultúra 
világához?
J.K.: Újrahasznosított alapanyagokból rendkívül különle-
ges és egyedi ruhadarabokat, kiegészítőket lehet varázsolni. 
Jánosi Matild tervező divatbemutatóján filmszalagokból és 
bakelit lemezekből készített ruhákat mutat be. Nagy Nikolett 
Zoé fényképész divatfotói a hulladék sokszínű felhasználási 
módjára hívják fel a figyelmet, a LIFE szervezésében pedig 
megtudhatjuk mit jelent a “passzív ház” kifejezés és hogyan 
építhetünk sörkollektort. Földi Andera jelmeztervező 14 
órától ad ún. villámrandit, ahol egy-egy tízperces beszélge-
tést követően személyre szabott tanácsokkal szolgál a szak-
ember. Természetesen a cél az, hogy megmutassuk a mai 
fogyasztói társadalomnak, hogyan lehet a ruhásszekrénybe 
környezettudatoságot csempészni.

A záróhétvégén sűrű program ígérkezik. 
J.K.: Valóban, hiszen a Bor napja rendezvénysorozat szintén 
számos különlegességet rejteget. Szombaton és vasárnap is 
borutcát alakítunk ki a szabadidőközpont előtt, ahol híres 
borászok tartanak bemutatót, helyi őstermelők termékeit, 
gasztronómiai különlegeségeket kóstolhatnak, vásárolhatnak 
a hozzánk ellátogatók. 1-én délután 1 órától zenél az utca: a Lizsé 
zenekar jazz-swing koncertje, majd Fekete Jenő gitárművész 
blues összeállítása szórakoztatja a helyieket. Este Bock József 
boraiból tartunk kóstolóval egybekötött vacsorát a színház-
teremben. Itt a jó hangulatról a Vivat Bacchus a capella éneke-
gyüttes és Janklovics Péter humorista gondoskodnak majd. 
A borkóstoló estet követően karaoke partyt rendezünk a kerthe-
lyiségben. Az utolsó napon, vasárnap a 30 éves Ócsai Népdalkör 
ünnepi gálaműsorával és közös mulatsággal zárjuk az idei 
Kulturális Napok rendezvénysorozatát. Bízom benne, hogy 
sikerült úgy összeállítanunk műsorainkat, hogy mindenki 
megtalálja a kedvére való kulturális csemegét. Várunk minden 
kicsit, nagyot, ócsait és vendégeiket nagyon-nagy szeretettel!
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Palacsintaevő verseny
Kati mama péksége Palacsintaevő versenyt szervezett 2012. szeptember 29-én 
a Halászy Károly Általános Iskola Diákönkormányzatának segítségével. 

m eghívott vendégként részt vett, és segített a verseny lebonyolításában 
Kaszás Géza színművész. Kati mama a befolyt összeggel 4 rászoruló csalá-

dot segített, akik gyermekei a Halászy Károly Általános Iskola tanulói. A családok 
nagyon hálásak voltak és mai napig köszönik a Kati Mama Pékség tulajdonosá-
nak: Miklósné Takács Piroska Zsuzsannának.  

2013. április 12-én nyílt meg a pilis-
vörösvári Művészetek Házában az 
ócsai Tájház néprajzi kiállítása.

a kiállítás kapcsán bemuta-
tásra kerültek jellemző ócsai 

hímzésmintákkal varrott köté-
nyek, blúzok, zsebkendők, női alsó-
szoknyák, pruszlikok, komaken-
dők. Ezek mellett selyem ünnepi 
menyasszonyi, kékfestő hétközna-
pi öltözékek, régi fényképek népvi-
seletbe öltözött ócsaikról.

Kisméretű textil babákon 19.sz. végi és 20.sz. elejéről való 
viseletek, minta fekete menyasszonyi- ruha, zsinoros férfi 
ünnepi viselet. Ezenkívül bemutatásra kerültek a kenderből 
és pamutból szövött házivászon nemük is. Díszes abrosz, 
kenyérruhák, törölközők.

A megnyitó ünnepséget élő viseleti bemutató színesítette 
ócsai lakosok közreműködésével,

Verbőczi Erika, Nagy László és felesége Erika, Csupor 
László és felesége Rózsika, Csupor Henrietta és Dömötör 
Gergő személyében. A hölgyek zöld, bordó, sötétkék és fehér 
ünnepi eredeti és ruha másolatokat viseltek. A férfiak mellé-

április 13-án gyönyörű, nyárias napra 
virradtunk. 9 órakor a Mind    szenty-

téren közel 50 fő jött össze a Föld napja 
alkalmából rendezett tavaszi nagy      ta -
ka     rításra, azaz szemét szedésre. A társa-
ság két csoportra oszlott: az egyik fele 
a sínek mellett a két vasúti átjáró közti 
földes utcát felölelő szemét tengert, míg 
a másik csoport a Némedi, Árpád, Bajcsy-
Zsilinszky utcák alkotta kört vette keze-
lésbe. A csapat lelkesedése a rengeteg 
szemét láttán sem csüggedt, ezt bizonyít-
ja a kb. 3 óra alatt összegyűjtött két púpo-

zott traktor szemét. Viszont elszomorító, 
hogy sokan a sínek melletti területet 
központi szemétgyűjtőnek tekintik, azt 
gondolván: aki összegyűjti, majd biztosan 
úgy gondolja, „a vonatból dobták ki”. Nem, 
a bezsákolt, zacskózott konyhai hulladé-
kot nem szokás a vonatból kidobni. Nem 
beszélve a pincéktől kivezető úttal szem-
ben található kiserdő szemetére, amely 
elrejti a pince parti után összegyűjtött 
műanyag tányér és sörös dobozok soka-
ságát. Összesítve a szemétszedés haté-
kony volt és sikeresen zárult, jövőre ismét 

megszervezem. Még egyszer szeretném 
megköszönni mindenkinek, aki el tudott 
jönni. A Közút Kezelőnek, aki az össze-
gyűjtött szemetet elszállította és bizto-
sította a jelző mellényeket, a Tájvédelem 
dolgozóinak, akik segítettek a traktorral 
begyűjteni a zsákokat és egy helyre horda-
ni, az Ócsa Városi Polgárőrségnek, akik 
nem   csak biztosították a szemétszedést, 
de maguk is aktívan részt vettek benne, és 
az Önkormányzatnak, aki finanszírozta a 
kesztyűket, zsákokat.   

Kardos zoltán

nyes, csizmás együttest, eredeti 
lajbit és pántlikás regruta kalapot. 
Beöltözésüket nagy tetszésnyilvá-
nítás és taps kísérte.

A kiállítás rendezését a pilisvö-
rösvári Művészetek Háza igazgatója 
Berkiné Balasi Anikó és munkatár-
sa Valachi Katalin végezték. A kiál-
lítást megnyitotta Karlné Menrárt 
Réka a Duna-Ipoly Nemzeti Park 
Igazgatóság KNO osztály vezetője.

A népviseleti anyag gyűjtéséről, 
az ócsai állandó kiállítás keletke-
zéséről valamint Pilisvörösváron 
látható vá    logatásról Magyar Ilona 
beszélt.

A résztvevőknek lehetősége nyílt betekinteni a 2012-
ben rendezett ócsai lakodalmas játékról készített felvétel-
be is. Mi pedig vendégek ízelítőt kaphattunk a piliscsabai 
Mű  vészeti Iskola táncosainak és népzenészeinek produk-
ciójából.

Köszönjük a lehetőséget a bemutatkozásra és a szíves 
vendégfogadást!  

maGyar ilona

vendégségBen A tájház

Tavaszi nagytakarítás

Trendy baby shop
Hörömpő szóda
P&P
Huber papír-írószer
Benkovics Sándor
Halmosi és társa Bt.
Két Klári virágbolt
Radics József
Pelikán Tibor
Jeszenszki Pálné
Virág Gáborné

Poton diszkont
Kovács Albetné
Bravosz kávé
Sebők Csaba és társa
Dormány fotó
Kati Mama Péksége
Miklósné Takács 

Zsuzsanna
Kerepecki Ferencné 

Ilonka 
Ócsai Malom

Köszönet illeti a szponzorokat:
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Egyházak hírei

Májusi istentiszteleti alkalmak a baptista gyülekezetben:

Nap Óra alKalom Nap Óra alKalom

08. szerda 19 bibliaóra 19. pünkösd-
vasárnap

9
10
17

imaóra
istentisztelet
istentisztelet

12. vasárnap 9
10

17

istentisztelet
gyülekezeti 
tanácskozás
istentisztelet

20. 
pünkösdhétfő

10
17

istentisztelet
istentisztelet

15. szerda 19 bibliaóra 26. vasárnap 9
10

17

imaóra
bemerítési 
istentisztelet
istentisztelet, 
furulyazenekar 
tanév záró

18. szombat 16 ifjúházasok 
köre

29. szerda 19 bibliaóra

Minden héten, szombaton ifjúsági óra este 6 órától. 
Minden vasárnap az imaóra alatt bibliaköri foglalkozást 
tartunk gyermekek számára. Alkalmainkra mindenkit  
szeretettel várunk. Bővebb információ: www.ocsaibaptista.hu

Egyházak májusi programjai
Ócsai református Egyházközség
2013. május havi gyülekezeti alkalmaink:

Nap Óra alKalom

8. Szerda 15 Házi Bibliaóra – Török Ignác u. 61.
9. Csütörtök 10 Szórvány Istentisztelet a Székesi Szociális Otthonban

9. Csütörtök 17 Áldozócsütörtöki FőIstentisztelet Konfirmációs Vizsgával 
– TEMPLOM

10. Péntek 17 Ifjúsági Bibliaórai Közösség – KISIMATEREM
12. Vasárnap 10 Kornfirmációs Fogadalomtételi FőIstentisztelet – TEMPLOM
12. Vasárnap 15 Énekkari próba – Református Iskola termeiben
12. Vasárnap 16 Lelkipásztor beiktatás – Abony Református Templom

16-18 18 Bűbánati úrvacsorára előkészítő istentiszteletek 
csütörtöktől-szomabtig – a templomban

19. PÜNKÖSD 
Vasárnap 10 Úrvacsorás Ünnepi Főistentisztelet – TEMPLOM

19. PÜNKÖSD 
Vasárnap 15 Úrvacsorás Ünnepi Istentisztelet – Evangélikus Imaház

19. PÜNKÖSD 
Vasárnap 16 Úrvacsorás Ünnepi Házi Istentisztelet – Felsőbabádon

20. PÜNKÖSD 
Hétfő 10 10 Úrvacsorás Ünnepizáró Istentisztelet – TEMPLOM

22. – Szerda 15 Házi Bibliaóra – Török Ignác u. 61.
23. – Csütörtök 15 ASSZONYKÖR – Kisimaterem
24. – Péntek 17 Ifjúsági Bibliaórai Közösség – KISIMATEREM
26. – Vasárnap 10 FőIstentisztelet – TEMPLOM
26. Vasárnap 15 Református Istentisztelet – Evangélikus Imaház
26. – Vasárnap 16 Énekkari próba – Református Iskola termeiben
28. – Kedd 18 Fiatal Felnőttek Bibliaórája – Református Lelkészi Hivatal
29. – Szerda 15 Házi Bibliaóra – Török Ignác u. 61.
30. – Csütörtök 18 KÖZPONTI-PRESBITERI BIBLIAÓRA – KISIMATEREM
31. – Péntek 17 Ifjúsági Bibliaórai Közösség – KISIMATEREM
28. vasárnap 10 Főistentisztelet – Templom

2013 . március 23.-án szombaton a helyi gyülekezet 
testvérisége és a meghívott vendégek alkották 

az ünneplő gyülekezetet Horváth Zsolt lelkipásztori szolgá-
latba való beiktatása alkalmából. 

Az istentiszteletet imádsággal és az ApCsel 26,18 igevers felolva-
sásával kezdte meg Lukács Tamás ügyintéző lelkipásztor. Sza   vai    ban 
a lelkipásztori hívatást hangsúlyozta, majd köszöntötte a gyüleke-
zetet és a megjelent vendégeket. Ez után Papp János a MBE elnö-
kének igei gondolatai következtek, I.Thesszalonika 1, 2-10 közötti 
igeszakasz alapján. A hiteles szolgálattevőről és a hiteles gyüleke-
zetről szólt, akiknek hatása hosszú távú és széles körű lehet. 

Az igehirdetés után lelkipásztor és gyülekezet, a feltett 
kérdésekre való válaszadással fejezte ki a közös szolgálatra 
való egységes akaratát. Papp János testvér imádságban kért 
áldást Horváth Zsolt lelkipásztor szolgálatára. 

Nemeshegyi Zoltán, mint előd, ünnepélyesen átadta a 
szószéki bibliát. Szavaiban a lelkipásztori szolgálat átadására 
vonatkoztatta a biblia igéit az I.Kor.3,6-7 alapján.

Hiszen ő a más által plántált gyülekezetet öntözhette és 
így adja tovább szolgatársának öntözésre az általa plántál-

Örömünnep az Ócsai Baptista Gyülekezetben
takat, de középpontba helyezte, hogy eddig is és ez után is a 
növekedést Isten adja.

Az alkalom Horváth Zsolt rövid igehirdetésével folytató-
dott, melynek alapjául I.Péter 2,1-10 igeszakasz szolgált.

Az igei gondolatok után Szabadszállási László helyi gyüle-
kezetvezető megköszönte először Nemeshegyi Zoltán több 
mint tizenegy éves szolgálatát, majd köszönetet mondott 
Lukács Tamásnak az eredményes ügyintézői munkáért.

Az istentisztelet köszöntésekkel folytatódott. Először a 
helyi gyülekezet vezetője köszöntötte a gyülekezet új lelki-
pásztorát majd, Szabadszállásiné Szilvia fejezte ki a gyüleke-
zet szeretetét a lelkipásztor család felé. A köszöntések sorát 
az elengedő, Felsőpetényi és Romhányi gyülekezetek képvi-
selői folytatták, majd a környező gyülekezetek küldöttei 
egy-egy igei köszöntéssel sorakoztak fel. A Presbiteri Tanács 
nevében Dr. Szűcs Zoltán mondta el szavait.

Az Ócsai Református Egyházközség nevében NT. Hantos 
Péter lelkipásztor egy igeverssel üdvözölte szolgatársát. Meleg 
családias szavakkal mondta el köszöntő szavait, Bukodi 
Károly úr, Ócsa polgármestere.

Állandó programjaink:
» Minden hétfőn este 18 órakor: 
Felnőtt hittan (a katolikus 
egyház katekizmusa)
» Minden hónap első szombat-
ján 15 órától gyermek  foglalko-
zás, 18 órakor diák mise
» Minden hónap utolsó vasár-
napján 16 órakor filmklub a 
közösségi teremben.

Szentmisék rendje: 
» Vasárnap: 9 óra
» Hétfő és Szerda 7,30                                  
» Péntek és Szombat 18.

A szentmisék előtt fél órával 
rózsafüzért imádkozunk közö-
sen a templomban.

Változó programok:
» Május hónapban a szentmi-
sék után lorettói litániát imád-
kozunk a Szűzanya tiszteletére.
» Május 18 -án, Szombaton 19 óra   -
kor Dr. Horváth István pro   fesszor 
úr előadása a közösségi teremben.
» Május 19-én Pünkösd ünne-
pén 9 órakor elsőáldozás
» Május 26-án Vasárnap 11 
órakor Templomunk búcsúja.

Ócsai katolikus egyházközség májusi programja
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egyházak hírei, sport

Labdarúgás
Javában zajlanak a tavaszi forduló mérkőzései, ezúttal 
Kövér István labdarúgó edző számolt be lapunknak 
arról, milyen eredményekkel büszkélkedhetnek az 
ÓVSE fiatal titánjai, az U17 és az U19 csapat focistái.

K.I.: Körülbelül a felénél járunk a tavaszi idénynek, és büsz-
kén mondhatom, hogy nagyszerűen teljesítenek a srácok a 
mérkőzéseken. Az U17-es csapat az 5. helyen szerepel jelen-
leg a bajnokságban, ami azért is nagy szó, mert a legtöb-
ben sokkal fiatalabbak az ellenfél játékosainál. Az U19-ben 
szintén vannak pár évvel fiatalabb játékosok, sőt akad, aki 
’97-es születésű. Utóbbi csapat szintén kiválóan teljesített 
az elmúlt hónapokban. Hátra van még 7 mérkőzés, ha ebből 
5-öt hozunk, akkor már az idény vége előtt bajnok lehet az 
U19-es csapat. Persze nem szeretnék ennyire előre szaladni, 
hiszen addig még sok mindent le kell tennünk az asztalra, de 
az tény, hogy ebben a félévben egyelőre csak győztes mérkő-
zést tudunk felmutatni. Nagyon jó eséllyel pályázunk a Pest 
Megyei Bajnokságon a legtöbb gól és a gólkirály címére is.

Hol, hogyan készülnek a meccsekre?
K.I.: A katolikus plébánia mögötti műfüves pályán edzünk, 
nagyon várjuk már, hogy ősztől birtokba vegyük a nagy 
sportpályát. Remélhetőleg addigra befejeződnek a munká-
latok, a Labdarúgó Szövetség pályázatán nyert pénzből 
megújulnak az öltözők, a vizesblokk és a lelátó is. 

Hogyan lehet a mai gyerekeket, fiatalokat motiválni 
a minél jobb eredmény elérésére, a sport szeretetére, 
a küzdeni tudásra?
K.I.: A kisebbeket nem feltétlenül az eredmények viszik előre, 
őket sokkal inkább maga a képzés, az edzés dinamikája, hangu-
lata ösztönzi. Itt még nincsenek kiválasztott posztok, minden-
ki minden pozicióban kipróbálja magát. Az U19-ben már más 
a helyzet, a gólok, a hozott eredmény a legfontosabb a srácok 
számára. Az is nagy erővel hat, ha valaki csatlakozhat a felnőtt 
csapathoz és közöttük mutathatja meg magát egy-egy mérkő-
zésen. Már most van 3-4 olyan focistám, akik, ha jól teljesíte-
nek, jutalomként részt vehetnek a felnőtt korosztály meccse-
in. Nagyon fontos, hogy érezzék, partnerként bánunk velük, 

és az elért helyezéseknek, góloknak is nagy súlya van. Az új 
mezek, az új sportpálya, az ottani magas színvonalú körül-
mények mind-mind olyan tényezők, amik egy fiatal sportoló 
életében sokat számítanak és ösztönzőleg hatnak rá.

Kívánunk a tavaszi idény hátralévő részére nagyon 
sok gólt, izgalmas rangadókat, és természetesen azt, 
hogy a bajnoki álmok valóra váljanak! 

Eredmények
Pest Megyei Bajnokság II.o. Déli U19

03.03.  Ócsa VSE – Dömsödi SE:  4-1
03.09.  Ócsa VSE – Bugyi SE:  5-0
03.23. Ócsa VSE – Ráckeve VAFC:  2-0
04.07.  Ócsa VSE – Dunavarsányi TE:  10-0
04.10.  Ócsa VSE – Újhartyán ISE:  5-2
04.13.  Ócsa VSE – Kakucs KSE:  20-0
04.17.  Ócsa VSE – Gyáli BKSE-Legea:  6-1
04.21.  Ócsa VSE – Dánszentmiklósi KSK:  9-1

Pest Megyei Bajnokság I-III.o. Ócsai U17
03.10.  Ócsa VSE – Taksony SE:  0-3
03.24.  Ócsa VSE – Kiskunlacháza SE:  0-10
04.06.  Ócsa VSE – Halásztelek FC:  2-2

PesT MegyeI III. o. délI felnőTT Tabella  
a 21. forduló uTán

hely csapat M GY D V LG KG GK P

1. FC Dabas II. 21 18 2 1 105 19 86 56
2. Taksony SE II. 20 14 5 1 86 23 63 47
3. Szigetcsép SE 19 14 2 3 44 24 20 44
4. Fer-Al-Ko Kiskunlacháza 19 13 2 4 66 36 30 41
5. Szigetszentmárton FC 18 11 4 3 50 29 21 37
6. Bugyi ASE 19 11 1 7 68 29 39 34
7. Inárcs VSE II. 21 8 2 11 41 61 -20 26
8. Dabas-Gyón FC II. 17 7 2 8 62 52 10 23
9. Ócsa VSE 20 5 5 10 39 55 -16 20

10. Pusztavacs SE 19 4 4 11 39 104 -65 16
11. Tatárszentgyörgy SE 19 3 3 13 19 72 -53 12
12. Szigetbecse SE 19 2 4 13 23 43 -20 10
13. Inárcs VSE I. 19 2 4 13 24 61 -37 10

A köszöntések sorát, Egyed Albertné Németh Judit az Emberi 
Erőforrások Minisztériuma Főosztályának tanácsosa zárta, aki 
felolvasta, Hölvényi György Egyházi, Nemzetiségi és Civil Társa  -
dalmi Kapcsolatokért Felelős Államtitkár úr köszöntő sorait. 

Az istentiszteletet énekkarunk és furulya zenekarunk 
ének és zenei szolgálatai tették még áldottabbá.

Vasárnap családias légkörben folytatódott az ünneplés 
gyülekezetünkben.

Istenének hálás az ócsai gyülekezet, hogy egy éven belül 
ka    pott lelkipásztort az Úrtól és imádkozik azért, hogy a közös 
szolgálat egyedül Isten dicsőségét szolgálja, és sokak számára 
legyen áldásul gyülekezetünkben és városunkban egyaránt.  

szabaDszállási lászló, gyüleKezetvezető presbiter

A helyi Baptista Gyülekezet gyermektábort szervez augusztus 5-től 
augusztus 10-ig tartó időszakra, melynek költsége előre láthatóan napi 
500Ft. Fog lal ko zá sok 9 órától előre láthatóan 15 óráig tartanak. Délután 
fakultatív programok közül lehet választani, kézműves, hangszeres 
tanulások, sport és idegen nyelvi foglalkozások közül. 

További információk Mihálka Istvánnétól a 20-775-8974 telefonszámon 
kérhetőek. Jelentkezési lap a következő lapszámban jelenik meg, illetve 
közvetlenül az Ócsai Baptista Gyülekezettől kérhető a megadott telefon-
számon, vagy interneten.

kedves ócsaiak!



Ócsai KisbírÓ



Haláleset
Neve: Varga Zoltán
Születés helye, ideje: Budapest, 
1971. július 10.
Haláleset helye és ideje:  
Ócsa, április 4.

Neve: Oláh Benjámin János 
Születés helye, ideje:  
Nyíregyháza, 1953. augusztus 13.
Haláleset helye és ideje:  
Ócsa, április 6.

Neve: Csiki József Ferenc
Születés helye, ideje:  
Kunbaracs, 1950. július 24.
Haláleset helye és ideje:  
Ócsa, április 12.

Neve: Jobbágy Ferenc
Születés helye, ideje:  
Ócsa, 1916. július 24.
Haláleset helye és ideje:  
Ócsa, április 20.

Házasságkötés
Férj: Tóth László Tibor
Feleség: Horváth Irma
Házasságkötés helye és ideje:
Ócsa, április 23.

Huszonötödik  
házassági évforduló:
Férj: Konkoly István János
Feleség: Rosta Erzsébet
Házasságkötés helye és ideje: 
Ócsa, 1988. április 16.

Férj: Urbán Ferenc
Feleség: Kovács Krisztina Csilla
Házasságkötés helye és ideje: 
Ócsa, 1988. április 16.

Férj: Komáromi Béla
Feleség: Germuska Judit
Házasságkötés helye és ideje: 
Ócsa, 1988. április 23.


Férj: Fazekas Sándor
Feleség: Nagy Erika
Házasságkötés helye és ideje: 
Ócsa, 1988. április 23.

Harmincadik házassági  
évforduló:
Férj: Faragó Lajos
Feleség: Nemes Éva
Házasságkötés helye és ideje: 
Ócsa, 1988. április 9.

Férj: Máté János
Feleség: Kiss Éva
Házasságkötés helye és ideje: 
Ócsa, 1988. április 23.

Ötvenedik házassági évforduló:  
Férj: Czakó István
Feleség: Riegel Margit
Házasságkötés helye és ideje: 
Ócsa, 1963. április 6.

lovasné sallay mária

anyaKönyvvezető

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 rendelő Ócsa, Sza   bad -
ság tér 4.
Felnőtt háziorvosok dr. Kocsis 
János Rendelés: hétfő, szerda, csütör-
tök, péntek, 8:00–12:00 óráig, kedden 
14:00–18:00 óráig. Rendelő telefon: 
29-378-071 • dr. Inczeffy Zsolt Rendelés: 
hétfő, kedd, csütörtök, péntek,  8:00–
12:00 óráig, szerdán 14:00–18:00 óráig. 
Rendelő telefon: 29-378-110 • dr. Gallai 
Zoltán Rendelés: kedd, szerda, csütörtök, 
péntek, 8:00–12:00 óráig, hétfőn 14:00–
18:00 óráig Rendelő telefon: 29-378-073 
Gyermekorvos dr. Koszteleczky 
Mónika Rendelés: hétfő, kedd, szerda, 

péntek, 8:00–12:00 óráig, csütörtök 
14:00–18:00 óráig, Rendelő telefon: 
29-378-164
Védőnői tanácsadások I. körzet: 
Szabóné Ádámcsik Tünde, Tel: 29-578-523 •  
II.körzet: Kardosné Pintyőke 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
rendőrség Ócsai Rendőrörs,  
Tel: 29-378-007 • Körzeti Megbízottak: 
Mezei Tamás zászlós, 70-609-3735; 
Kálmán Attila főtörzs őrmester:  
30-718-4748
Polgárőrség Tel: 30-9944925, 30-9944923, 
30-6886056, 70-6064005 (éjszaka) 
Hivatásos Tűzoltóság 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 Szabadidőközpont 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

Közérdekű telefonszámok, elérhetőségek

Ócsai KisbírÓ
Ócsa Város Önkormányzatának ingyenes lapja • Megjelenik havonta 3200 példányban • Kiadja: Mátyus Nyomda bt. • Felelős 
kiadó: Mátyus Gyula • szerkesztő: Kertészné Molnár anna • szerkesztőség címe: Ócsa Város Önkormányzata – Polgármesteri 
Hivatal, 2364, Ócsa, bajcsy-Zs. u. 2. • Telefon: (29) 378-125 / 23-as mellék • Fax: (29) 378-067 • Email: ocsaikisbiro@gmail.com, 
molnar.anna@ocsa.hu • Tervezés, tördelés: Elektropress stúdió • Együttműködő Partnerünk: Dormány Foto studio
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Anyakönyvi hírek 

            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

Április

Rónavári Jánosnét 90.-ik születésnapján 
köszöntötte családja körében Bukodi 
Károly polgármester. Jó egészséget, 

további boldog éveket kívánunk!

Férj: Takács Imre
Feleség: Marosi Mária

Házasságkötés helye és ideje:  
Budapest, 16. kerület,  

1963. április 13.

Ötvenedik   
házassági évforduló
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