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A testületi ülésen történt
Kétszer ülésezett Ócsa Város Önkormányzatának képviselő 
testülete június hónapban. 

június 12-én rendkívüli ülésen hozták meg a képviselők 
a város adósságállományának kormány általi átválla-

lásához szükséges döntéseket. Két határozat született 
ugyanekkor a szennyvíztisztító telep felújítására benyúj-
tandó pályázat kapcsán: a Megvalósíthatósági tanulmány és 
Költség-haszon elemzés készítése című feladat elvégzésével 
a VMC Consulting Kft.-t (Budapest), míg a Hivatalos közbe-
szerzési tanácsadói szolgáltatás megrendelése című fela-
dat elvégzésével a TAKTA-OSI Kft.-t (Budapest) bízta meg a 
városvezetés. 

A szociális lakópark számos alkalommal napirendre 
került már az elmúlt hónapokban, ezúttal az alapfokú egész-
ségügyi ellátás megvitatása vált szükségessé. Júniusban 
megérkeztek az első beköltözők, így a testületnek rendelkez-
nie kellett arról, hogy a lakóparkban élők kihez fordulhatnak 
egészségügyi problémáikkal. A körzethatárok módosítá-
sa alapján a felnőtt háziorvos Dr. Gallai Zoltán, a fogorvos 
pedig Dr. Baranyi Edit lett. (A vedőnői feladatokat Szabóné 
Ádámcsik Tünde látja el, itt nem volt szükséges a körzetha-
tárok átrendezése, gyermekorvos pedig egy rendel a telepü-
lésen, tehát Dr. Koszteleczky Mónika lesz a lakóparkban élő 
gyermekek háziorvosa.) 

Négy új rendeletet alkotott a Képviselő-testület június 
26-ai ülésén az építéshatósági ügyek intézése kapcsán. Az 
idei év elején több törvény és kormányrendelet lépett hatály-
ba, amelyek alapvetően megváltoztatták az építési ügyek 
intézésének eddigi rendszerét. Ilyen jogszabályi változás 
például, hogy január 1-től az építési hatóság - tehát az enge-
délyek kiadása – Gyál jegyzőjének irányításával működik. Az 
Ócsai Polgármesteri Hivatal információs pontot működtet, 
bevezetésre került továbbá az ÉTDR, az elektronikus ügyin-
tézési rendszer is. A fent említett rendeletek megszüntették 
a helyi építészeti tervtanácsot, a településképet meghatáro-
zó eljárások pedig a polgármester hatáskörébe tartoznak, az 
ezzel kapcsolatos döntéseket szakmai alapon kell meghoz-
nia. A változások új helyzetet teremtettek városunk épített és 
természeti értékeinek megtartása, megóvása terén. A képvi-
selők döntöttek egy helyi építészeti-műszaki tervtanács 
létrehozásáról, működési feltételeiről és eljárási szabályairól, 
illletve új rendelet született a településképi véleményezési és 
bejelentési eljárásról is. (Az építési ügyintézésekkel kapcsola-
tos változásokról a Kisbíró következő, augusztusi számában 
bővebben foglalkozunk.)

Több belső ellenőri jelentést elfogadott a testület, ezek 
az önkormányzat által tavalyi évre átadott támogatások 
elszámolását, a 2012. évi zárszámadási rendeletet, az óvoda 
és konyhájának előző évi kihasználtságát illetve az idei költ-
ségvetési rendeletet vizsgálták.

Határozat született az óvodai csoportok maximális 
létszámának megemeléséről is. Szűcs Jánosné óvodavezető 

a testületi ülésen elmondta, hogy a beiratkozás adatai alap-
ján egyértelművé vált: annak érdekében, hogy szeptember-
ben minden gyermek el tudja kezdeni az óvodát, és hogy a 
szülők munkába állhassanak, szükséges a csoportok létszá-
mának megemelése. A törvényi előírás szerint 20 százalék-
kal emelhető az egy csoportba járó gyerekek száma, így 25-ről 
29-re változik majd a nevelési év elején a létszám. Az óvoda-
vezető tájékoztatása szerint 20 olyan előjegyzett gyermek 
van, akik csak decemberben/januárban töltik be harmadik 
életévüket, és akkor fogják elkezdeni az óvodát (a megemelt 
létszámba ők is beletartoznak). Az óvodabővítési munká-
latok során három plusz csoportszoba kerül kialakításra, 
így várhatólag a 2014-es év elejétől a megszokott létszámú 
csoportokban, megújult környezetben folytatódhat az élet a 
Nefelejcs Óvodában.

A Halászy Károly Általános Iskola hátsó udvarának kerí
téséről, annak teljeskörű felújításáról április végén született 
határozat annak érdekében, hogy az árajánlatok beszerzését 
követően a munkálatokat a nyári szünetben el lehessen végez-
ni. A mostani döntés értelmében az önkormányzat felkeresi a 
szomszédos ingatlanok tulajdonosait a kerítés elbontásának 
és az új kerítés építésének szándékáról, hiszen törvényi előírás 
szabályozza, hogy ezekhez a munkákhoz ők is hozzájárulja-
nak. Több költséget - például egy rézsű kialakítását és az egyes 
helyeken az átlagosnál nagyobb kerítésmagasság megépítését 
– az önkormányzat teljes egészében finanszíroz. A mostani 
határozat magában foglalja az érintett ingatlanosokkal való 
megállapdáskötés szándékát, illetve annak felajánlását is, 
hogy a rájuk eső költségeket részletekben fizethessék meg.

Korábban tett szándéknyilatkozatát erősítette meg a 
testület, miszerint vállalja a vasútállomás mellett a Nemzeti 
Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. által építendő parkoló és autó-
busz közlekedést szolgáló létesítmények üzemeltetését. 

A magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról szóló 
2012-es törvény lehetővé teszi az ún. települési értéktár 
létrehozását. A tulajdonképpen „virtuális” értéktár elemei 
széles spektrumon mozoghatnak: az Európa-Nostra Díjas 
református templom, az egyedi építészeti sajátosságok-
kal bíró Öreghegyi Pincesor, szellemi alkotások, művészeti 
értékek mind településünk hírnevét öregbíthetik, óvásuk, 
megőrzésük mindannyiunk közös érdeke.  

forrás: M.A. 
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FogAdóórA
Több ezer cserkész az ország számos pontjáról és határon 
túli magyarok táboroznak együtt augusztusban Ócsa 
mellett. Ebben a hónapban Bukodi Károly polgármester 
számol be lapunknak a nagyszabású rendezvényről, továb
bá számos információt megtudhatunk a lassan benépe
sülő lakóparkról, környezetéről, infrastruktúrájáról.

Nemzeti nagytábort szervez a Magyar Cserkész  szövetség 
augusztus 1119e között városunkban. Színvonalas prog
ramokon vesznek majd részt a fiatalok, és ígéreteik szerint 
munkájukkal segíteni fogják városunk életét is. Hogyan?
B.K: Valóban Ócsán, egészen pontosan az Üllői út és a Nagy  -
kőrösi út mellett található kiképzőbázis lőterén táborozik 
majd több ezer cserkész, akik nemcsak Magyarországról, ha   -
nem a Kárpát-medence határon túli vidékeiről is érkeznek. 
A tábor szervezői azzal a kérdéssel keresték fel az önkormány-
zatot, tudunk-e olyan feladatot, munkát ajánlani a résztvevők 
számára, ami egyrészt a város hasznára válik, másrészt illesz-
kedik a cserkész szellemisségbe, a tábor ideológiájába. Így a 
résztvevők – a Családsegítő Szolgálat ajánlásával – idős embe-
reket segítenek majd kerti munkálatokban, házaik udvarának 
rendezésében. Ezen kívül a Dózsa utcai óvoda udvarának 
megszépítésében is közreműködnek: a kinti játékok helyre-
állítása, a hinta kivétele, a babaház újrafestése lesz a feladatuk, 
hozzájárulva ezekkel a munkálatokkal az óvoda környezeté-
nek rendezetté, szebbé tételéhez.

Mivel, mikor érkezik a több ezer táborozó?
B.K: A legtöbben vonattal utaznak, így az első és az utolsó 
napokon, tehát augusztus 11-én és 19-én jelentős forgalomra 
kell számítani a vasúti megálló környékén. Kérek minden-
kit, hogy körültekintően, türelmesen közlekedjen ezeken a 
napokon a gyerekek védelme érdekében. Az Ócsai Rendőrörs 
állománya természetesen a forgalom írányításával koordi-
nálni fogja a közlekedést.

Felpezsdült az élet a múlt hónapban az alsópakonyi 
lakóparkban, számos házat elfoglaltak már az új lakók. 
Hányan költöztek be eddig?
B.K: Június közepétől folyamatosan költöznek a családok, 
szinte mindenki megvárta a gyermekek nyári szünetének 
kezdetét, hisz nem lett volna szerencsés a tanítási év legvé-
gén iskolát váltani. A nyár közepére a felépült 80 ház legalább 
fele bérlőre talál. Pontos számot azért nem lehet mondani, 
mert egyelőre nincs információ arról, hogy azok kö   zül, akik 
a pályázati eljárás során lehetőséget kaptak, mindenki aláír-
ja-e a szerződést, tehát költözik-e.

Ki segíti az új lakók beilleszkedését, az új környezetet 
megismerését?
B.K: A Magyar Máltai Szeretetszolgálat a pályázatok elbírálási 
folyamatainak során is aktív szerepet töltött be. Két munka-
társuk, az önkormányzattal kapcsolatot tartva, közvetlenül 

segíti a lakóparkba érke-
zőket. Az egyik házban 
irodát rendeztek be, in   -
formációs prospektust ké   -
szítettek Ócsáról, a helyi 
egészségügyi, oktatási, 
gaz    dasági, kulturális és 
egyéb szolgáltatásokról. 
Állandó je      lenlétükkel a 
hétköznapokban felme-
rülő kérdésekre, kezdeti 
prob    lémákra találják meg 
együtt a megoldásokat.

Hogyan tudnak utazni, tömegközlekedést használni az új 
bérlők?
B.K: Folyamatos egyeztetések folynak a helyi buszközleke-
dést ellátó cég vezetőjével, a buszjáratok kérdését min    den     képp 
meg fogjunk oldani. A Szeretetszolgálat munka   társainak 
segítségével egyelőre felmérjük a buszközlekedésre vonatko-
zó igényeket. Ezt addig nem tudtuk megtenni, amíg mind-
össze egy-két család érkezett meg. Amint kiderül, hogy a 
nagyobb létszámban beköltözők mikor, hányan szeretnének 
busszal utazni, akkor tudjuk kialakítani a menetrendet. 

A lakóparkot jelenleg egy biztonsági cég őrzi, meddig lesz 
éjjelnappali őrzés a területen?
B.K: A terület állandó figyelését az üresen álló házak védelmé-
ben látja el egy ócsai vállalkozás a lakóparkot fenntartó Nemzeti 
Eszközkezelő Zrt. megbízásából. Az Eszközkezelő dönti el, med -
dig van szükség erre a szolgáltatásra. Azt gondolom, amíg az 
ingatlanok túlnyomó részét el nem foglalják a bérlők, addig az 
őrökre biztonsági és vagyonvédelmi okokból is szükség  van. 

Nemcsak az őrzővédő tevékenység teremt munkahelyet, 
bevételt helyi cégek számára.
B.K: Ez így van, hiszen a Városüzemeltetési Kft. szerződést 
kötött a fenntartó Eszközkezelővel a nem garanciális javítások 
elvégzésére. A karbantartási munkák ellátásával tehát ócsai 
szakembereket, vállalkozókat tudunk megbízni, a munkákat 
pedig az Eszközkezelő fizeti.  Ennek köszönhetően új bevételt 
tudunk generálni helyi szinten. Ezen kívül, a közmunka prog-
ram kibővített elemeként, 30 helyi munkást foglalkoztatunk 
a lakópark területén, akik fákat ültettek, illetve az egyelőre 
használaton kívüli udvarokat, kerteket is rendben tartják. 

Polgármester úr, köszönöm az interjút!

Kedves Olvasóink, továbbra is várjuk kérdéseiket, levelei
ket a Kisbíró szerkesztőségébe (elérhetőségeink a 15. olda
lon találhatók)! A beküldött dokumentumokra kérjük, 
minden esetben írják rá nevüket, elérhetőségüket, nagyon 
köszönjük!  

forrás: Ócsa Város  
Önkormányzata
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Tisztelt Ügyfeleink!
Tájékoztatom Önöket, hogy Ócsa Város Önkormányzat Képviselő tes   tülete 
26/2012./XII.20./ számú ÖK. rendeletével a Polgármesteri Hiva  tal  ban 
igazgatási szünet elrendeléséről döntött.
Fentiek alapján a Polgármesteri Hivatal

2013. július 15. napjától 2013. július 19. napjáig zárva tart, 
ügyfélfogadás nem lesz.

Legközelebbi ügyfélfogadási nap: 
2013. július 22-én (hétfőn) du. 13.00 – 18.00 óráig lesz.

Az igazgatási szünet ideje alatt 9.00-15.00 óráig kizárólag halálesettel 
kapcsolatban anyakönyvi ügyelet érhető el az alábbiak szerint: 

 » július 15-én és július 16-án Lovasné Sallay Mária, telefon: 30/308-1652,
 » július 17-én és július 18-án Prohászka Rita, telefon: 70/246-8514,
 » július 19-én Barizs Gabriella, telefon: 20/391-5645.

Ócsa, 2013. június 25.
Megértésüket köszönöm! Tisztelettel:

Dr. Szabó GyörGy jeGyző

Alapítványunk a 2012es évben is az alapító okiratában 
kitűzött céljainak megfelelően működött.

Fő célkitűzésünk az iskola berendezéseihez szükséges erő  -
források megteremtése, oktatási segédeszközök és egyéb 

eszközök beszerzése volt. Hozzájárultunk az iskola tanulói-
nak jutalmazásához, az osztályok, csoportok támogatásához.

Vásároltunk:
 » a kémia órákhoz szükséges felszerelést
 » kompetencia feladatsorokat
 » Logikai-ügyességi-kitartás feladatlapokat, alaplapokat (LÜK)
 » dekorációs képkereteket
 » könyveket a könyvtárba
 » faliórákat, udvari kerékpártárolót, függönyöket, lábtör-

lőket a folyosókra
 » díjakat a családi sportnaphoz
 » könyveket a különböző versenyek (Nagy Könyv, Halászy-

napok, Ki Mit Tud?, Környezetvédelmi vetélkedő) vala-
mint az év végi kiemelkedő tanulmányi eredménnyel 
bíró tanulók részére

 » tablót készíttettünk az SNI-s gyerekek számára

a z országos Pedagógus napot követő héten, június 7-re, az 
Ócsai Baptista Gyülekezet is meghívta a város aktív, nyug-

díjas és GYES-en lévő pedagógusait a már hagyományosnak 
mondható köszöntő alkalmára. Istentiszteleten Kovács Géza 
nyugalmazott lelkipásztor, aki lelkipásztori hivatása mellett 
maga is tanár ember volt, beszélt Isten uralmáról a történelem-
ben. Tanításában felhívta a figyelmet Isten utolérhető nyomai-
ra, amelyek tervének megvalósulását bizonyítják. Kovács Géza 
lelkipásztor tanítását zenei szolgálatok színesítették. Az ócsai 
gyülekezet énekkara, furulya- és fuvolazenekara és ifjúsági 
zene   kara is előadott több ének- és zeneszámot. A pedagógusok 
hivatástudatát és egész éves munkáját a jelenlegi lelkipásztor, 
Horváth Zsolt méltatta, kihangsúlyozva a közös felelősséget, 
amivel a következő generációk értékteremtő nevelését végzik. 

Az ócsa-Halászy Károly iskoláért Alapítvány 2012. évi 
közhasznúsági beszámolója

 » kirándulásokat támogattunk Ópusztaszerre, az Eleven  -
parkba, az Erdei iskolába

2012. évben az Alapítvány bevételei és kiadásai:
 » A kapott támogatás: 997 e ft
 » Helyi önkormányzati támogatás: 30 e ft
 » A pénzügyi műveletek bevételei: 2 e ft
 » Az anyagjellegű ráfordítások összege: 673 e ft (a vállalt 

célok elérése érdekében felmerült költségek)
 » Személyi jellegű ráfordítások: 28 e ft
 » Értékcsökkenési leírás: 205 e ft

Az Alapítvány a vezető tisztségviselőinek és tagjainak 
nem nyújtott semmilyen juttatást, bért vagy díjat.

Köszönjük a támogatásokat, és arra kérjük Önöket, hogy 
ebben az évben is támogassák az SZJA 1%-val iskolánkat,  
ezen keresztül tanulóinkat.

Bízunk benne, hogy 2013-ban is figyelemmel kísérik 
munkánkat, és támogatnak bennünket.  

Köszönjük!
Ócsa , 2013 május 30.

 Ócsa-Halászy Károly IsKoláért alapítvány

A jelenlevő pedagógusok ajándékképpen az Ócsai Baptista 
Gyülekezet 125 éves jubileumára kiadott emlékkönyvét kapták, 
amely a vendég, Kovács Géza lelkipásztor munkáját dicséri. 

A pedagógusok részéről Bukodi Jánosné általános iskolai tanár, 
önkormányzati képviselő, a kulturális bizottság elnöke köszön-
te meg, hogy a gyülekezet évről évre megemlékezik róluk, majd 
szólt a megjelent kartársakhoz az önkormányzat nevében is. 

Az alkalmat imádsággal zárta a helyi lelkipásztor hálát 
adva Istennek az elmúlt év áldásaiért: a gyermekért és a peda-
gógusokért. Az istentiszteletet szeretetvendégség követte, 
ahol további, személyes beszélgetésekre is lehetőség nyílt. 

(A pedagógus napi videó megtekinthető a www.ocsaibap-
tista.hu weboldalon a videók menüpont alatt.)  

HorvátH zsolt lelKIpásztor 

Pedagógus nap az ócsai Baptista gyülekezetben

nyári igazgatási szünet a polgár mesteri HiVatalban 

Ócsai KisbírÓ

http://www.ocsaibaptista.hu
http://www.ocsaibaptista.hu
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Tisztelt Lakosság!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy Ócsa városában a kommunális hulla-
dék és a szelektív hulladék elszállítását 2013. július 1-től új szolgál-
tató, a Vertikál Építőipari és Kommunális Szolgáltató Zrt. végzi.

A SZÁLLÍTÁSI IDŐPONTOKBAN  
VÁLTOZÁSOK LESZNEK!

A szelektív hulladékot minden hónap MÁSODIK PÉNTE
KÉN viszik el, az eddigi módszer szerint (a házak elé kell a 
zsákokat kihelyezni).

A kommunális hulladék elszállítására SZERDÁNKÉNT és 
CSÜTÖRTÖKÖNKÉNT kerül sor!

Az utcák, ahonnan SZERDÁN szállítják el a hulladékot 
(vasúti sínektől délnyugatra):
Ady Endre köz, Ady Endre köz II., Ady Endre köz III., Ady Endre 
utca, Arany János utca, Árok utca, Árpád utca, Bacsó Béla utca, 
Bajcsy-Zs. Utca, Baross utca, Berzsenyi utca, Bethlen Gábor utca, 
Bocskai utca, Bolyai tér, Csokonai utca, Damjanich utca, Deák 
Ferenc utca, Dr.Békési Panyik Andor utca, Esze Tamás utca, Falu 
Tamás utca, Felsőkert utca, Gábor Áron utca, Géza fejedelem 
utca, Hősök tere, Jókai utca, József Attila utca, Kálvin köz I., Kálvin 
köz II., Kálvin utca, Kertész utca, Kisfaludy utca, Kiss Ernő utca, 
Kiss J. utca, Kiss János köz, Klapka utca, Kossuth Lajos utca, Kút 
utca, Liszt Ferenc utca, Lőrinc utca, Madách Imre utca, Madách 
utca, Magyar Sándor utca, Malom köz, Mátyás utca, Millenium 
tér, Mindszenti tér, Munkácsy Mihály utca, Némedi köz, Némedi 
utca, Petőfi Sándor utca, Rákóczi utca, Somogyi Béla utca, 
Szabadság tér, Szabó Dezső utca, Széchenyi utca, Temető köz I., 
Temető köz II., Temető utca, Türr István köz, Türr István utca, 
Újvilág, Üllői köz, Üllői utca, Vadász utca, Vágóhíd utca, Viola köz, 
Viola utca, Vörösmarty utca, Zrínyi Miklós utca, FELSŐBABÁD: 
Nap utca, Rádai utca, Égerfa utca, Felsőbabád-ÁG területe. 

Az utcák, ahonnan CSÜTÖRTÖKÖN szállítják el a hulla
dékot (vasúti sínektől északkeletre):
Akácos utca, Árvácska utca, Barackos utca, Bem József utca, Bimbó 
utca, D.Szabó Károly utca, Diófa utca, Dózsa György utca, Égető  -
hegy utca, Epreskert utca, Erdősor utca, Halászy Károly utca, Kato   -
na József utca, Kölcsey utca, Lilaakác utca, Liliom utca, Marti   novics 
utca, Nefelejcs utca, Őrház utca, Palást utca, Pipacs utca, Rózsa utca, 
Szedres utca, Szegfű utca, Székesi út, Szilvafa utca, Szirom utca, 
Szőlőhegyi utca, Táncsics Mihály utca, Török Ignác utca, Tulipán 
utca, Üllői út (utca), Vadvirág utca, Virág utca, ALSÓPAKONY: régi 

Változások a hulladékszállításban júliustól
állami gazdaság terület, LAKÓPARK: Jege   nye   fa utca, Hársfa utca, 
Tölgyfa utca, Szilvafa utca, Kőrisfa utca, Nyír  fa utca, Platánfa utca.

A közszolgáltatás szervezését (szerződéskötés, számlázás, 
nyilvántartás) a Vertikál Zrt. végzi. Az Ócsai Polgármesteri 
Hivatalban helyi ügyfélszolgálat kerül kialakításra.
A hulladékszállítással kapcsolatos információkért a Kunép
szolg Kft. telefonszámán érdeklődhetnek: 06203696440.
Ügyfélszolgálat (számlázás, észrevétel):  
telefon: 0622576070, 0622366029, fax: 0622576071,  
email: penzugy@vertikalrt.hu

Az átállásban való közreműködésüket köszönjük!  
Ócsa város ÖnKormányzata

KOMMUNÁLIS- ÉS SZELEKTÍVGYŰJTÉSI ÜTEMEZÉS
2013. ii. FÉlÉV

 kommunális hulladék    szelektív hulladék

elkÉszült a manÓVár 
BöLcSődE ÉpÜLETE

a berendezési tárgyak és egyéb eszközök 
beszerzése a nyári hónapok feladata. 

Szeptemberre megvalósul az udvar rende-
zése, parkosítása, így a bölcsi ősszel már tárt 
kapukkal fogadja az ócsai gyermekeket.  

Forrás: Ócsa Város 
Önkormányzata

Ócsai KisbírÓ
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Programdús hónapok az 
Évgyűrűk Nyugdíjas Klubban

Fél éve adtunk hírt utoljára az ócsai Évgyűrűk Nyugdíjas 
Klub tartalomdús mindennapjairól, ám az idei év első fele 

sem telt el élmények nélkül, hiszen számos programon vettek 
részt a klub tagjai. Január elején pótszilveszteri mulatságon 
búcsúztatták a nyugdíjas barátok a tavalyi évet, februárban 
pedig farsangi bált rendeztek, ahol a Bugyi községből érkező 
vendégekkel együtt több, mint hatvanan űzték el a komor, 
téli időt. A tavaszi hónapok során egészségmegőrzéssel és 
vagyonvédelemmel kapcsolatban is hallgattak előadást az 
érdeklődők. Március 19-én került sor a 9. Kistérségi Nyugdíjas 
Klub találkozóra Gyálon, ahol népdal összeállításukkal szép 
számú közönséget örvendeztetett meg az ócsai csapat. Dán   -
szent     miklósra 28-an utaztak el a klubtagok közül április 
végén, az Aranyeső Nyugdíjas Klub által szervezett találko-
zón 300 nyugdíjas vendégeskedett. Május közepén az Orbán-
napi bor és pince   ünnepen alsónémedi és gyáli klubokat látott 

mesÉs játszÓtÉr

A Gyermekjáték ABC által szervezett játszóudvar nagy gesztenyefája 
kellemes árnyékot biztosít a nyári hónapokban. A zárt udvar biztonsága 
mellett megkapó hangulatú játszótér, mosdó és jó társaság várja a 
kicsiket és szüleiket. Az ócsai ökumenikus hagyományoknak megfelelően 
a református gyülekezet ezekre az alkalmakra minden felekezetű családot 
szeretettel vár, hiszen a célunk egy-egy kellemes délután közös eltöltése.

Időpont: csütörtökönként, 16.00-19.00
17.00-17.20 között mese és történet mesélés a nagyobbakkal, a mese után 
interaktív beszélgetés a hallottakról.
Díj: becsület kassza rendszerben gyerekenként 100 Ft.
Cím: 2364 Ócsa, Ady u. 3. (a Református templommal és a lelkészi hivatal-
lal szemben)

vendégül az Év   gyűrűk lelkes 
közössége, pincés paraszté-
tel elnevezésű tá  lukkal a 10. 
helyezést érték el a főzőver  -
senyen, s közel 100-an mu   -
lattak, táncoltak a jó hangulatú rendezvényen. A  37. Ócsai 
Kulturális Napok utolsó napján többen szerepeltek az Ócsai 
Népdal   kör harmincadik jubileumát ünneplő gálaműsoron és 
segítették az előkészületeket. Nyáron névnapi-szülinapi kerti 
összejövetelt terveznek és nem maradhat el idén sem az „Életet 
az éveknek” országos szövetség által meg    hirdetett három 
napos berekfürdői kirándulás sem. A  mindennapokhoz, a 
klub    találkozókhoz és a programokhoz kívánunk jó egészséget, 
vidámságot minden nyugdíjas klubtagnak!  

Szeretettel várjuk az 15 éves korú gyerekeket az ócsai 
Egressy Gábor Szabadidőközpontban júliusban is!

F eltérképezzük és támogatjuk a gyerekeket a vizuális észle-
lés, a rajzkészség, a feladatkoncentráció, az anyanyelvi 

kompetencia területein. Az általános bölcsődei, óvodai gya  -
korlathoz kapcsolódóan figyelemfelkeltéssel igyekszünk a 
részt  vevő gyerekeket bevonni a tevékenységekbe és együtt-
működésüket sok-sok dicsérő szóval tovább bátorítani, 
mindezt játékos formában.

A szülők számára az adott nap feladatait összefoglaljuk, 
ötleteket adunk otthoni tevékenységekhez.

Helyszín: Egressy Szabadidőközpont, Ócsa, Bajcsy-Zs. u. 46
Időpont: csütörtökönként, 10.00-11.00

Program
 5 perccel a kezdés előtt érkezés,cipő csere, regisztrálás
10.00-10.10 leültető dal, mocorgás és összehangolódás,
10.10-10.30 műhely ( témához kapcsolódó alkotás),
10.30-10.45 vezetett játék (mozgás, ének, társas kommunikáció),
10.45-11.20 gyümölcs kínálás és szabad játék, 
11.20-11.30 elköszönés.

Csoport létszám: max. 15 fő. A műhely alkalmak sikere miatt 
előzetes regisztráció szükséges!

Jelentkezés 
a www.facebook.com/gyerekjatekabc oldalon vagy levélben 
a rebeka@gyerekjátékabc.hu e-mail címen, telefonon  
+ 36 20 211 7451 számon.

Témáink
Július 4. – Arató koszorú
Július 11. – Dinnye, dinnye, görög dinnye
Július 18. – „Illés szekere dörög”
Július 25. – Napraforgó

Klub tagsági díj
1.000 Ft/gyermek/hónap, 
testvérek esetén: 900 Ft/gyermek/hónap 

A gyerekek a szülőkkel, kísérőkkel együtt vehetnek részt a 
program bármely részén!

Klubtagsági regisztráció személyesen! Várunk mindenkit 
szeretettel!  

Gavallér-KormoS rebeKa, foGlalKozáS vezető,  
06-20-211-7451, www.gyereKjateKabc.Hu

Nyáron is Dal-Mese-Műhely
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30 éVes Az ócsAi néPdAlKör 
Köszöntő a jubileum alkalmából

Az Ócsai Népdalkör 1983ban alakult Pataki István vezeté
sével. Később Prigyeni Pál vette át a tanítást. Itt dolgoztam 
az ócsai általános iskolában, amikor egyszer át      jött pár 
néni, akiket már a tiszakécskei népzenei táborból is ismer
tem, hogy menjek át hozzájuk a művelődési házba, nézzek 
meg egy próbát, lennee kedvem dalokat tanítani nekik?

e z volt 2007-ben. Akkor hatan voltak, és amint láttam, 
hallottam, milyen lelkesen énekelnek – és hogy vezető 

híján kicsit tanácstalanok, bizonytalanok, de a szemükből 
sugárzott az öröm, hogy szeretnek együtt lenni, szeretik, 
amit már több mint húsz éve együtt csinálnak, énekelni – 
akkor azonnal igent mondtam nekik.

Így kezdődött… nekem, az Ócsai Népdalkör.
Nagyon egymáshoz nőttünk. A kezdeti próbák, a tanulás át   -

alakult valami nagyon bensőséges, családi atmoszférájú, jó han  -
gulatú „öröm délutánná”. Olyan, mintha személyesen mind a 
nagy  mamáim lennének. Szeretettel, süteménnyel, kerti virá-
gokkal kedveskednek, s ha nagyanyai tanácsra van szük   ségem, 
akkor is bátran fordulhatok hozzájuk. Jó humorú, nagyon őszin-
te embereket ismertem meg, és most már tu  dom, nem nekik 
volt szükségük rám, hanem nekem rájuk, ál  taluk kaptam még 
egy családot, ahova hétről-hétre nagy szeretettel járok.

Mindamellett, hogy természetesen sok dalcsokrot, több 
száz dalt tanultunk már együtt, nem ez a legfontosabb; 
hiszen akik már harminc éve együtt vannak, azoknál már 
olyan elválaszthatatlan kötelékek, barátságok alakulnak ki 
a zene jegyében, amelyre nagyon sokan csak vágyakoznak.

Köszönöm, hogy társaságukba, barátságukba fogadtak!
Másik örömről is beszámolhatok. Pár évvel ezelőtt, az egyik 

ócsai augusztus 20-i ünnepségen odajött hozzánk pár fiatal, 

korombeli, és megkérdezte, csatlakozhatnak e a népdalkör-
höz. Természetesen nagy örömmel vártuk őket, így aztán 
friss, üde lendülettel daloltuk át magunkat az újabb évekbe. 
Úgy gondolom, hangban is megerősödtünk, és büszkén di  -
csekedhetek, hogy az Ócsai Népdalkörnek 20-30 fellépése 
van most már évente! Ezek legtöbbjére, a közös felkészülés 
után önállóan mennek el, és megállják a helyüket. Néha 
azért hallom, vannak turpisságok… kihagyott versszakok, 
kö      zösen elénekelt szólók, de ilyenkor csak mosolygok, és azt 
mondom… az a lényeg, hogy ti is, és a közönség is a legjobban 
érezze magát.

Idén öt férfi is csatlakozott a csapathoz, nem kevés női 
prak       tika és meggyőzés hatására… de hiszen 15 nő állt készen 
arra, hogy befogja őket. Azóta még teltebb, érettebb a népdal-
kör hangzása, a jókedvű próbákon most már a férfi nem is 
visszavág… előkerülnek a finom borok, a locsolóvizes kölni.

Jelenleg 21-en vagyunk. Azért mondom, hogy vagyunk, mert 
én is teljesen közéjük valónak érzem magam, bár nem vagyok 
ócsai, de most  már „családtagnak” számítok. 

Köszönöm, hogy veletek lehetek, köszöntelek Benneteket 
30. születésnapotok alkalmából, és csak azt kívánom, hogy 
minél hosszabb ideig legyünk még együtt örömben, egész-
ségben!  

Kovács nÓrI

az ócSai NépDalKör vezetője

Az Ócsai Népdalkör az alábbi számlaszámon várja azok fel  -
ajánlásait, akik pénzösszeggel kívánják őket támogatni: 
65500051 31057259 61000009. Köszönettel: Ócsai Népdalkör

Fo
rr

ás
: Ó

cs
ai

 N
ép

da
lk

ör



Ócsai KisbírÓ

n agy érdeklődés övezte a június 23-án negyedik alkalom-
mal megszervezett Ócsai Rendvédelmi és Családi Napot. 

A programot rendőr-, tűzoltó és mentőautó bemutató, ügyes-
ségi versenyek, kutyás és kommandós bemutató, világhábo-
rús fegyverek kiállítása, borkóstolás, ugrálóvár színesítette. 
A jó hangulatról Bűdi Szilárd, a Voice tehetségkutató műsor 
szereplőjének egész napos műsorvezetése és esti fellépése is 
gondoskodott. Mindenkinek köszönjük a részvételt!  

iV. ócsai rendvédelmi  
és családi nap

8 rendezvények

Forrás: Dormány Foto Studio

A rENdEZVÉNY TÁMOGATóI:

Badbone Bt.
Bajor Étterem
Barizs Kert Kft.
Bartos Levente
Bejó Motor Művek Kft.
Benkovics és Társa Bt.
Buda Sándor
Czakó László
Dabasi Tűzoltóság
Delta Mentőszolgálat
Filo és Társai Bt.
Fóris Kft.
Gudman Zoltán
Gudmon Gran Kft.

Gudmon Zsolt
Guzsván Csaba
Játékok Háza
Magyar Kémény Kft.
MPF Kft.
Nyers-Trans Kft.
Obo Betterman
Oil Benzinkút
Pálinkó Attila
Pelsőczi Tibor
Pest Megyei 
Balesetmegelőzési 
Bizottság

Pest Megyei 
Rendőr-főkapitányság
Radics József
Rizi-Roncs Kft.
Sarokház Étterem
Tiszák Kft.
TLM Express
Top Palett Kft.
Vellai Kerékpár
Viola Zoltán
Wellinger László

Segítségüket köszönjük!
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„Tarka mező virágjai
Lilák, sárgák, kékek
Hadd kötök most belőletek
Búcsúcsokrot, szépet.

Búzavirág, pipacs, láncfű
Marad még a réten
Búcsúzom az óvodától:
Hadd búcsúzzam szépen.”

(Várkonyi Katalin: Mezei csokor)

mint minden köznevelési intézményben, óvodáink-
ban is véget ért a 2012/ 2013. nevelési év. Év vége felé 

(május – június eleje) egymást követték a programok. 
A mindennapi pedagógiai munka elvégzése mellett az óvo -
da összes dolgozója lelkesen készült a már hagyománnyá 
vált a város számára nyitott, családi gyermeknap megtar-
tására (május 18. szombat). Ebben a nevelési évben is nagy 
volt az érdeklődés a gyermeknap iránt. Több mint kétszáz 
gyerme   ken kívül, szülők, nagyszülők vettek részt a felkí-
nált te      vékenységekben (kézműves foglalkozások, ügyességi 
verseny játékok, apukák – anyukák, szülők – óvodai dolgo-
zók versenyzése). 

A óvodapedagógusok, dadus nénik a gyermekekkel együtt 
készültek az évzáró ünnepélyekre, az iskolába menők búcsúz-
tatására (május 24-tól június 06-ig). A közmondás szerint 
ahány ház, annyi szokás. Igaz ez az intézményünkre is.  Ahány 
csoport annyiféle volt az évzáró ünnepség. A gyermekek 
műsorai hol mosolyt, hol könnyeket csaltak a vendégek arcá-
ra. Felemelő érzés volt látni szülőnek, óvodapedagógusnak, 
dadusoknak egyaránt a gyermekeknél a fejlődést, amit eddig 
megtettek óvodába lépésük óta. Útravalóul „ballagó” tarisz-
nyával, benne apró az óvodás évekre emlékeztető ajándékok-
kal, versekkel, dalokkal, búcsúztattuk az iskolába menőket. 
Az ünnepségek alkalmával tavaszi virágdíszbe öltöztettük a 
csoportszobákat, folyosókat. Intézményünkből szeptember-
ben 84 gyermek lépi át az általános iskola kapuját. 

Intézményünk Közössége 2005-ben alapította meg a „Kö  -
zösségért Díj”-at, mellyel azóta minden évben a nevelési évet 
záró értekezleten egy dolgozót jutalmazunk díszoklevéllel, 
jelképes pénzösszeggel az alkalmazottak titkos szavazatai 
alapján. Idén a díjat Hegedüs Jánosné, Rózsika dadus néni 
kapta (méhecske csoport).  Közel negyven éve lankadatlan a 
gyermekek iránti szeretete. Munkájában a mosoly a türelem, 
segítőkészség mindig jelen volt. Szülőkkel, munkatársakkal 
egyaránt nagyon jó volt a kapcsolata. Az új nevelési évtől 
nyugdíjba megy, így ezzel a díjjal is szerettük volna megkö-
szönni munkáját. 

Az óvodai beiratkozást követően május végén megtör-
tént az új gyermekek csoportokba való elosztása. Összesen 
122  gyermeket írtunk be. A most beírt létszám az előző év 
adatainak ismeretében magas. Várhatóan, ha a tagóvoda bőví-
tése befejeződik ebben az évben, 2014. januártól csökkenhet-
nek a magas létszámok.

Az óvodai beíratással egy időben történt idén első alkalom-
mal a bölcsődébe a gyermekek beíratása. Minden bölcsődei 
hely betelt, 25 főt vettünk fel. Áprilisban pályázat útján le  -
zaj     lott a bölcsődei dolgozók, (négy kisgyermeknevelő, kettő 
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dajka) felvétele. A bölcsőde elkészült így minden feltétel adott 
a gyermekek fogadására szeptember 01-től. Az év végi hajrá-
ban május utolsó hetében a Napsugár tagóvodát szó szerint 
kiürítettük. Külön szeretném megköszönni a költöztetés 
kap   csán a tagóvoda dolgozóinak, szülőknek az összehangolt 
munkát. Mindannyian maximálisan kivették részüket ebben 
a nehéz, embert próbáló munkában.

Június 03-án elkezdődött a bővítés. A tagóvoda gyermekeit 
a Nefelejcs Központi Óvodában helyeztük el. Remélhetőleg 
szeptembertől az alsó szintre visszaköltözhetünk.

Óvodánkban már több mint tíz éve az is hagyomány, hogy 
az év végi hajrá után lezárva a nevelési év szorgalmi idősza-
kát, az óvoda összes aktív és nyugdíjas dolgozói egynapos 
„buszos” kiránduláson vesznek részt. Felnőtt közösségünk 
minden tagja nagyon várja ezt a közös „jutalom” napot. Így 
lesz ez az idei évben is. Július 06-án úti célunk Szarvas – Gyula. 
A közös kirándulások alkalmával a jó hangulaton, a közösség 
formálásán túl megismerhetjük országunk épített és termé-
szeti értékeit. 

A nyári időszakban törekszünk az épületek belső helyisé-
geit megszépíteni (nagytakarítások, meszelések). Sorra kerül 
az udvari játékok rendbetétele – hinták, babaház telepítése, 
hinták alá ütéscsillapító gumitéglák lerakása, illetve a tan   -
szerek beszerzése is. A nyár folyamán a tagóvoda építése miatt 
csak a Központi óvodában tudjuk fogadni a gyermekeket. 
Éppen ezért egész nyáron folyamatosan nyitva vagyunk.

Az új gyermekek fogadása a szabadságolások, csoportösz-
szevonások miatt szeptember 01 – től, az iskola indulásával 
együtt kezdődik.

Az új nevelési évre óvodába, bölcsődébe beiratkozott gyer-
mekek szülei részére nyár végén szülői értekezlet tartunk. 
Az időpontok: 
– augusztus 22. 17.00 – Manóvár Bölcsőde, Baross u. 14.
– augusztus 28. 17.00 – Nefelejcs Központi Óvoda, Dózsa Gy. u. 1. 

Az intézmény alkalmazotti és gyermekközössége nevé-
ben kívánok minden kedves ócsai lakosnak, óvodás, leendő 
bölcsődés gyermekek szüleinek, nagyszüleinek jó egészsé-
get, és kellemes pihenést a nyárra!  

SzűcS jáNoSNé, óvoDavezető

Forrás: Nefelejcs Óvoda
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energiKus KölyKöK
Sikerek, díjak, vidámság az ócsai tánciskolában

12 éve várja Ócsán az Energy Kid’s tánciskola a mozogni, 
táncolni vágyó fiatalokat. 

a z elmúlt több, mint egy évtizedben számos országos és 
nemzetközi díjat söpört be az ócsai csapat, ezzel is öreg-

bítve városunk hírnevét. A Kisbírónak a tánciskola vezetője, 
Papp Kati adott interjút a szorgos hétköznapokról és jövőbeli 
terveikről:

Kik táncolnak az Energy Kid’sben, vane korhatár, ami 
alattfelett nem foglalkozol tánctanítással?
P.K: Az óvodai beszoktatás után, tehát kb. 3 éves kortól 
jön        nek a gyerekek, felső korhatár pedig nincs, hiszen nem 
olyan régen megalakult a Maxi Dance felnőtt csapatunk is. 
Kö     zülük többen a hozzánk járó gyerekek szülei, akik meglát-
ták-megszerették ezt a műfajt és mindenképp ki szerették 
volna próbálni.

Csak Ócsáról járnak edzésre a fiatalok?
P.K: Túlnyomó részt, de több környékbeli településről is 
érkez   nek, pl. Újhartyánról, Inárcsról, Gyálról, Kakucsról és 
Budapestről is. Sőt, van olyan család, akik a kedvünkért köl  -
töztek Ócsára!

Hogyan lehet ennyi gyereket egyszerre koordinálni, csa 
patban tanítani őket a tánc szeretetére?
P.K: Igyekszem mindig következetes lenni velük. A táncisko-
lában teljesen egyedül vagyok tanárként, ez a fellépéseken, a 
versenyeken, az évzárókon nagyon sok feladatot jelent: nem    -
csak koreográfiák összeállítását, hanem az utazások meg   -
szer   ve    zé sét, a ruhák megvarratását, stb. A gyerekek nagyon 
hamar rá  jöttek, hogy ez csakis úgy működhet, ha fegyelme-
zettség van, mindenki tudja, hol a helye, mikor mi a teendő. 

Tulajdonképpen a tánc melyik műfajához tartozik az 
Energy Kid’s?
P.K: A köztudatban az él, hogy mi egy hiphop tánciskola 
vagyunk, pedig ez nem teljesen van így. Klasszikus és modern 

elemeket ötvöző csapat a miénk, lágyabb hiphop elemekkel, 
és számos olyan irányzattal – mint pl. a cheerleading vagy a 
locking – amelyek színesítik, gazdagítják a koreográfiáinkat. 
Tulajdonképpen kőkemény sportnak nevezném azt, amit 
az edzéseken csinálunk, komoly fizikai erőnlétet és kitar-
tást igényel. Ezen kívül nagyon sok mozgásterápiás elemet 
is beiktatok, hisz bármennyire is természetesnek vesszük, 
nem annyira evidens és könnyű egy-egy „hagyományos” 
moz      dulatsor, akár a tigrisbukfenc, vagy a cigánykerék szabá-
lyos bemutatása.

Külön táncolnak, gyakorolnak a kicsik és a na   gyobbak?
P.K: Arra törekszem, hogy egy igazán jó csapatot kovácsoljak 
belőlök, nagyon sok szempont szól amellett, hogy az edzése-
ket együtt tartsuk meg. A nagyobbak mindig motiválják a 
fiatalabbakat, példaként szolgálhatnak számukra a tánchoz 
való hozzáállás tekintetében. Az iskolás csapat rengeteget 
segít a „miniknek” egy-egy feladat végrehajtásában, vagy 
akár a fellépéseken, a szülőknek tartott bemutatók előkészü-
leteiben. A Maxi Dance csoport, a felnőttek természetesen 
külön foglalkozásokon vesznek részt.

10 Helyi hírek
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Számos helyi rendezvényen mutattátok már meg az 
Energy Kid’s repertoárját…
P.K: Nagy örömünkre szolgál, hogy felléphetünk az ócsai 
prog      ramokon, idén a Kulturális Napok keretén belül kétszer, a 
Gyereknapon és a Stílus és Öko Napon is színpadra állhattunk. 
A Városi Vigasságokon és az adventi rendezvényeken is rendsze-
resen szerepelünk. A környékbeli településekre szintén nagyon 
szívesen ellátogatunk, sőt akár messzebbre falunapokra, külön-
böző eseményekre. Azt azért mindig szem előtt kell tartani, 
hogy milyen távolságokat, hány fellépést vállaljunk el, hiszen 
gyerekekről van szó, napirenddel, iskolával, stb., nem pedig profi 
táncosokról, akik hivatásszerűen a tánctudásukból élnek.

Az idei évben több versenyen sikert értetek el, melyek 
voltak ezek, milyen díjakkal büszkélkedhettek?
P.K: A Magyar Látványtánc Sportszövetség versenyein 11 éve 
veszünk részt, nagyon sok díjat, kupát hoztunk már haza. Idén 
az Európa Bajnokságot tűztük ki célul, amire a versenye ken 
elért eredményeink alapján sikeresen kvalifikáltunk. (A baj -
nok   ságra lapzártánk után, június 28-30-a között kerül sor. – a 
szerk.) Több táncszövetség is működik Magyar  or szá  gon, egy 
másik sorozatban, a Ritmus Csapatok Magyar Bajnok  ságán a 
legeredményesebb egyesület címét nyertük el. Hegyi Dorina, 
a tánciskola oszlopos tagja pedig egyéniként külön  díjat zsebel-
hetett be egy májusi versenyen, ez nagyon nagy szó ebben a 
műfajban, több száz versenyzőt felvonultató mezőnyben!

Nyáron sem unatkozik az Energy Kid’s, hiszen táborokat 
szervezel augusztusban.
P.K: Két héten várom a sportolni, mozogni szerető gyereke-
ket a Bolyai Gimnázium épületében. A Mini Manó és Kölyök 
tábor nemcsak táncról szól, hiszen kézműveskedünk, sokat 
mesélünk, fejlesztjük a beszédtechnikát. Lesz nagyon sok 
labdajáték, akadálypálya, zenés mozgás. Az edzőtábor pedig 
minden korosztály számára kihagyhatatlan élmény, mara-
toni táncokkal, erősítéssel, akrobatikával, családi progra-
mokkal. Várunk mindenkit, aki csatlakozni szeretne vidám, 
energikus csapatunkhoz!

Kívánom, hogy nagyon sok örömteli pillanata le      gyen 
a  nyári táboroknak és az ősztől újrainduló edzé    sek nek, 
verse    nyeknek!  

Forrás: M.A., Dormány Foto Studio 
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pEST MEGYEI dÉLI II.O. U19  
(1-6. Helyezett)

hely csapat M GY D V LG KG GK P

1. Ócsa VSE 30 25 0 5 161 39 122 75
2. Táborfalva KSE 30 23 1 6 120 38 82 70
3. Pereg SE 30 22 3 5 119 35 84 69
4. Bugyi SE 30 22 1 7 92 40 52 67
5. Ráckeve VAFC 30 21 5 4 121 31 90 63*
6. Taksony SE 30 19 2 9 89 40 49 59

* -5 pont

Mondhatni magabiztos teljesítménnyel szerzett aranyér
met a Pest megyei II. osztály, Déli csoport U19es pontva
dászatában az Ócsa VSE, akik az őszi idény zárásakor a 3. 
helyen telelhettek, igaz, csupán egy ponttal lemaradva az 
akkori listavezető Bugyi SE mögött. 

a tavaszi idény azonban 2 vereség mellett 13 győzelmet 
hozott Kövér István tanítványai számára, így az ócsaiak 

szakíthatták át elsőként a célszalagot.
A 42 esztendős Kövér István négy évvel ezelőtt került 

Ócsára. Az U15-ös bajnokságban két bronzérmet szerzett, 
majd a 2011/2012-es szezonban, immár az U19-esek mezőnyé-
ben az 5. helyen végzett, míg a június elsején véget ért sze  -
zonban már elsőként zárt.

Mi volt a konkrét célkitűzés csapata számára a szezon rajtja 
előtt? – kérdeztük az ócsai ifisták trénerét, Kövér Istvánt.
K.I.: A vezetőség és jómagam is úgy véltük, hogy egyértel-
műen az aranyérem megszerzése lehet az elfogadható, s a 
srácokat is szinte belelovaltuk ebbe.

Egy 5. hely után mire alapozták ezt az elsőre talán túlzott
nak tűnő optimizmusukat?
K.I.: Elsősorban játékosaim egyéni tudására. Ócsa egy 9 ezer 
fős település, és elmondhatom, hogy közel 15 egyformán jó 

labdarúgó van a sorainkban. Az elmúlt években tapasztalt 
folyamatos fejlődés már-már előrevetítette, hogy aranyé-
remmel zárhatjuk az idei szezont.

Összesen ötször veszítettek az évad során, amely egy kissé 
soknak tűnik.
K.I.: Valóban, de azt tudni kell, hogy az első két kudarc példá-
ul abból adódott, hogy nem készültek el időben az igazolások, 
csúszott a sportorvosi engedélyek megszerzése, vagyis inkább 
adminisztratív okai voltak a vereségeinknek. Nem is vagyok 
bosszús emiatt, mert akkor ősszel jobbak voltak a minket 
legyőzők. Ami viszont a tavaszi két botlást illeti, az azért is 
fájóbb, mert a Pereget és a Táborfalvát ősszel még idegenben 

KisPályás edzéssel nAgyPályás BAjnoK
Labdarugás: sikerrecept ócsa-módra

Az U19 csapata: (fent balról:) Szöllősi Norbert, Bálint Márkó, Németh Patrik, Biczó Zoltán, Hajzlinszki Zsolt, Gáspár Norbert, 
Szekeres Tibor, Maksi Bence, Algács Arnold, Horváth Zsolt, Kövér István (edző), Rézműves Mihály, Szabó Dániel,  
Sólyom Attila, Assenbrenner István, Varga Dávid, (lent balról:) Virág Renátó, Czakó Péter, Tóthi Dávid, Boros Bence

gólkirály lett az 
u19 játékosa 
45 góllal lett a mezőny legjobbja 
Szabó Dániel a Pest Megyei Bajnokság 
déli II. osztályában. Az U19 tehetsé
ges labdarúgóját B. Nagy Zoltán, a 
Sportszelet lap újságírója kérdezte:

Remek szezont zártak, hiszen csapa
ta, az Ócsa bajnoki címet szerzett, 
míg Önt gólkirályként “intették le a 
célszalagnál”. 
Örülök mindkettőnek, szerencsére a négy 
éves kemény munka meghozta a gyümöl-
csét. Ez az aranyérem a csapat érdeme, de 
külön köszönet jár Bukodi Károly polgár-
mesternek és Kövér István edzőnknek, 
akik végig támogattak bennünket.

Volt már valamikor gólkirály pálya
futása során?
Két évvel ezelőtt az U16-os korosztály-
ban 28 találattal bizonyultam a legered-
ményesebbnek.
A nemrég végetért szezonban majd    
nem megduplázta akkori termését.
Remek formában voltam a tavaszi idény-
ben, több olyan meccs is volt, ahol 3-4 
gólt lőttem. Persze a gólkirályi címhez 
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pest megyei i-iii.o. u17  
hely csapat M GY D V LG KG GK P

1. Taksony SE 21 20 1 0 177 12 165 61
2. Felsőpakony SK 21 16 2 3 136 36 100 50
3. Kiskunlacháza SE 21 14 1 6 98 47 51 43
4. Bugyi SE 21 12 1 8 86 70 16 37
5. Halásztelek FC 21 7 2 12 68 104 -36 23
6. Ócsa VSE 21 4 2 15 65 115 -50 14
7. Szigetbecse SE 21 4 1 16 43 160 -117 13
8. Kakucs KSE 21 2 0 19 36 165 -129 6

pEST MEGYEI dÉLI III.O. fELNőTT 
hely csapat M GY D V LG KG GK P

1. FC Dabas II. 26 23 2 1 126 20 106 71
2. Taksony SE II. 26 18 6 2 112 32 80 60
3. Fer-Al-Ko Kiskunlacháza 26 19 2 5 90 42 48 59
4. Szigetcsép SE 26 18 2 6 66 31 35 56
5. Bugyi ASE 26 18 1 7 103 38 65 55
6. Szigetszentmárton FC 26 16 4 6 78 51 27 52
7. Dabas-Gyón FC II. 26 13 2 11 100 76 24 41
8. Inárcs VSE II. 26 9 3 14 46 70 -24 30
9. Ócsa VSE 26 8 5 13 55 72 -17 29

legyőztük, aztán az idei folytatásban úgymond a „hazai pályán-
kon” megvertek minket. Szerencsére ez nem került a bajnoki 
címünkbe, s bár a riválisainkat akkor magunkra húztuk, de 
aztán ők is botlottak, így megőriztük vezető pozíciónkat.

„Hazai pályát” emleget, holott köztudott, hogy Inárcson 
rendezték „otthoni” meccseiket. Mi a helyzet a saját, ócsai 
pályájukkal?
K.I.: A sporttelepünk most fog elkészülni, emiatt ebben a 
szezonban nem tudtunk nagypályán edzeni, csupán Ócsán 
a katolikus egyház 40×20-as műfüves kispályáján kaptunk 
lehetőséget tréningezni heti két alkalommal, igen kedve-
ző feltételekkel. Ez nagy segítség, de tényleg nagy gondot 
jelentett az állandó utazgatás Inárcsra, ahol nem is élvezhet-
tük a „hazai pálya” előnyét, mivel szurkolóink nem tartot-
tak velünk, holott korábban rendre 80-100 volt kint az ifik 
meccsén is. A régi ócsai játékteret amúgy felszántották, a 
TAO-támogatás révén augusztusra elkészül egy vadonatúj 
nagypálya, három kis edzőpálya világítással, de az öltözők 
és az nézőtér is felújításra kerül.

A gondok ellenére gondolom elégedett a betervezett arany   
éremmel.
K.I.: Persze, de az utolsó két meccsen már kijött, hogy nem 
edzettünk egész évben nagypályán, fizikálisan ugyanis elfá-
radtak a labdarúgóim. 

Milyen a kapcsolat a „megyehármas” felnőtt és az U19es 
együttes között Ócsán?
K.I.: Nálunk azok a tehetséges ifisták játszhatnak az első 
csapatban, akik ezt megérdemlik. Ócsán nem „jár” a felnőt-
teknél való szereplés, hanem egyfajta jutalom a jól teljesí-
tők számára.

Az egész szezont tekintve, ha rangsort kellene készítenie 
futballistái teljesítményéről, akkor kiket he    lyezne a do  
bogóra?
K.I.: A bajnokság gólkirályát, Szabó Dánielt, csapatkapitá-
nyunkat, Szekeres Tibort, valamint Rézműves Mihályt.

A „pótvizsgán”, az amolyan jutalomjátéknak is te   kinthető 
U19es Bajnokok Tornáján nem sikerült a hármas döntőbe 
verekedniük magukat. Nem volt emiatt egy kicsit keserű 
a szája íze?
K.I.: Őszinte játékkal 4-1-re kikaptunk a későbbi abszolút 
bajnok Ikladtól, akik remekül lekontráztak bennünket. Ez 

a pótmeccs már csak hab volt a tortán. Amúgy meg nem 
aka    runk egyszerre mindent megnyerni, majd a Bajnokok-
Tornája-elsőség elhódítására is eljön az idő…

Hogyan alakul a nyári „holtszezon”?
K.I.: Június végéig levezető edzéseink lesznek, majd július 1-től 
három hét szünet következik, s utána kezdődik az alapozás.

Lesze változás a játékoskeretben?
K.I.: A ’92-es születésű Horváth Zsolt felkerül a felnőttekhez, 
a többiek maradnak. Szerencsére elmondhatom, ez a mosta-
ni társaság még két évig együtt futballozhat.

Mit vár a következő szezontól, az úgymond erőssorendes 
bajnokságtól, és egyáltalán jó ötletnek tartjae az átszer
vezést?
K.I.: Az új leosztásban erős csapatokkal játszhatunk, s ez a 
labdarúgás és a gyermekek fejlődése szempontjából minden-
képpen pozitív, így maximálisan egyetértek a bajnokság 
ilyetén való átalakításával!  

b. nagy zoltán (forrás: sportszelet)

elengedhetetlen volt csapattársaim hat-
hatós segítsége is.
Melyik együttest tartotta az Ócsa leg  
nagyobb riválisának a mezőnyben?
A Pereget emelném ki, sokáig szorongat-
tak bennünket, és csak a szezon végén 
tudtuk bebiztosítani az aranyérmünket.
Mennyire érintette kellemetlenül, 
hogy a Bajnokok Tornáján nem sike
rült a hármas döntőbe jutniuk?

Nem lepődtünk meg rajta, ugyanis az 
ellenfelünk az Iklad lényegesen tech-
nikásabb és ügyesebb volt nálunk, így 
végül teljesen megérdemelten nyerték 
meg a Bajnokok Tornáját.
Akkor eggyel több motiváció adott a 
következő szezonra?
Elsősorban az elsőségünk megvédése a 
cél, s lehetőleg minél nagyobb pontkü-
lönbséggel megelőzve az ezüstérmest. 

Csapatunk egyben maradt, sőt érkez-
nek még néhányan hozzánk, így egyér-
telműen erősödni fogunk az előttünk 
álló évadban.
Augusztustól továbbra is Ócsamezben 
riogatja majd az ellenfelek védőit?
Jól érzem itt magam, így nem szándéko-
zom elmenni. Remélem, hogy megvéd-
jük a bajnoki címünket az Ócsával.  

b. nagy zoltán (forrás: sportszelet)
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Sport, Egyházak hírei

Ócsai Református Egyházközség
2013. július havi gyülekezeti alkalmaink:

Nap Óra aLkaLom

4. Csütörtök 16  Asszonykör – Református Iskola Tanácsterem

5. Péntek 17  Összevont Ifjúsági Bibliaórai Közösség 

7. Vasárnap 10
16

 FőIstentisztelet – templom
Református Istentisztelet – Evangélikus Imaház

11. Csütörtök 18 Központi resbiteri bibliaóra – kisimaterem

12. Péntek 17  Összevont Ifjúsági Bibliaórai Közösség

14. Vasárnap 10  FőIstentisztelet – templom

18. Csütörtök 16  ASSZONYKÖR – Református Iskola Tanács terem

19. Péntek 17  Összevont Ifjúsági Bibliaórai Közösség 

21. Vasárnap 10
16

FőIstentisztelet – templom
Református Istentisztelet – Evangélikus Imaház

27. Csütörtök 18 Központi bibliaóra – kisimaterem

23. Vasárnap 10
16

FőIstentisztelet – templom
Református Istentisztelet – Evangélikus Imaház

25. Kedd 18 Fiatal Felnőttek Bibliaórája – Református Lelkészi Hivatal

26. Szerda 16 Házi Bibliaóra – Török Ignác u. 61.

27. Csütörtök 18 Központi bibliaóra – kisimaterem

Nyári lelkészi hivatali rend 
Lelkipásztori ügyelet: hétfőn 15 órától 17 óráig,  
csütörtökön 14 órától 17 óráig, pénteken 9 órától 11 óráig. 
Egyházpénztári ügyelet: szerdán 16:30-tól 18 óráig,  
pénteken 16:30-tól 18 óráig.

egyházak júliusi programjai Ócsai Evangélikus Gyülekezet
Állandó programjaink:
istentisztelet minden hónap 1. és 3. vasárnapján 8:30 órától.

A Gyóni Evangélikus Egyházközség felújított, ócsai Rédei Ifjúsági 
Szállója várja a táborozni vagy a környéken kirándulni vágyó 
csoportokat. Az épület befogadóképessége 13 fő, de az udvaron 
sátorozási lehetőség is van. A szállás díja 2000 Ft/fő/éj. Érdeklődni 
és jelentkezni a következő telefonszámon lehet: 20/824-6181.

Ócsai Katolikus Egyházközség
A nyári hónapokban (július, augusztus) a következő módon változ-
nak meg a szentmisék időpontjai:

 » Hétfő 18 óra

 » Szombat 19 óra 

 » Vasárnap 9 óra

Visszatérés az eredeti időpontokhoz augusztus 31. szombat

a május és a június a fiatal sportolóknál a 
Diákolimpia versenysorozatának külön-

böző szintű versenyeivel telik. A mi diák sporto-
lóink is évről-évre megméretik magukat ebben 
a nagy menetelésben. A legtöbb sportágban a 
körzeti, majd a megyei fordulók megnyerésével 
lehet az országos döntőbe jutni. 

Ebben a tanévben több versenyzőnknek is sikerült az 
országos döntőbe kerülnie, sőt...(!)

A Halászy 4×100 méteres fiú váltója ( Menyhárt László, 
Bábel Ádám, Uitz Viktor, Lázár Ákos összeállításban) előbb a 
körzeti, majd a megyei döntőt nyerte meg. A Puskás Ferenc 
Stadionban rendezett országos döntőn a szomszédos 
pályán futó Szolnok pályaelhagyása miatt hátrányt szen-
vedve, tisztességesen helytállva, a mezőny első harmadá-
ban végzett.

A Bolyai Gimnázium két tanulója is részese lehetett az 
V. korcsoportos leány 100 méteres gátfutás döntőjének. Itt 

diáKsPort 
Nyers Kamilla országos bajnok lett a 
Triatlon diákolimpián

Barizs Boglárka a VIII., Soltész Gréta pedig a III. helyen ért 
célba. Más középiskola nem is volt, ahonnan ketten is döntőt 
futhattak, ami annál is értékesebb, hiszen Gréti még tulaj-
donképpen általános iskolás korú.

Legfrissebb eredmény pedig Nyers Kamilla tiszaújváro-
si győzelme. Kami a III. korcsoportos Triatlon Diákolimpia 
országos bajnoka. A 200 méter úszás, 4 km kerékpározás, 
1  km futás alkotta versenyszámban sikerült a korcsoport 
valamennyi versenyzőjét maga mögé utasítania.

Teljesítményükhöz valamennyiüknek ezúton is gratu-
lálunk!  

Júliusi istentiszteleti alkalmak a baptista gyülekezetben:

Nap Óra aLkaLom Nap Óra aLkaLom

07. vasárnap 9
10
17

imaóra
istentisztelet
istentisztelet

21. vasárnap 9
10
17

imaóra
istentisztelet
istentisztelet

10. szerda 19 bibliaóra 24. szerda 19 bibliaóra

13. szombat 14 háziasszonyok 
köre

28. vasárnap 9
10
17

imaóra
istentisztelet
istentisztelet

14. vasárnap 9
10
17

imaóra
istentisztelet
istentisztelet

31. szerda 19 bibliaóra

17. szerda 19 bibliaóra

Alkalmainkra mindenkit szeretettel várunk. Bővebb információ: 
www.ocsaibaptista.hu
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Haláleset
Neve: Lengyel János
Születés helye, ideje:  
Kecskemét, 1935. szeptember 3.
Haláleset helye és ideje:  
Ócsa, 2013. május 29.

Neve: Kánai Mária
Házassági neve: Jurászik Mihályné 
Születés helye, ideje:  
Mende, 1921. február 13.
Haláleset helye és ideje:  
Ócsa, 2013. június 3.

Neve: Fonódi József Sándor
Születés helye, ideje:  
Balassagyarmat, 1940. január 5.
Haláleset helye és ideje:  
Ócsa, 2013. június 10.


Neve: Glonczi Márton
Születés helye, ideje:  
Ináncs, 1960. április 2.
Haláleset helye és ideje:  
Ócsa, 2013. június 11.

Neve: Mátyás Mária
Házassági neve: Zsombori Mária 
Születés helye, ideje:  
Sinfalva (Cornesti, Románia) 1923. 
augusztus 3.
Haláleset helye és ideje:  
Ócsa, 2013. június 18.

Házasságkötés
Férj: Jámbor Zoltán
Feleség: Patkó Krisztina
Házasságkötés helye és ideje:
Ócsa, 2013. június 1.


Férj: Rácz István
Feleség: Szász Erzsébet Valéria
Házasságkötés helye és ideje:
Ócsa, 2013. június 22.

Férj: Petki László
Feleség: Galambfalvi Anna
Házasságkötés helye és ideje:
Ócsa, 2013. június 22.

Férj: Kovács Krisztián Balázs
Feleség: Galacz Mária Szilvia
Házasságkötés helye és ideje:
Ócsa, 2013. június 22.

Huszonötödik  
házassági évforduló:
Férj: Kovács Kálmán
Feleség: Kozma Lidia
Házasságkötés helye és ideje: 
Ócsa, 1988. június 18.

Férj: Boda Béla
Feleség: Somogyi Éva Margit
Házasságkötés helye és ideje: 
Ócsa, 1988. június 18.

Férj: Barkóczi Boldizsár Károly
Feleség: Török Matild
Házasságkötés helye és ideje: 
Ócsa, 1988. június 18.

lovasné sallay márIa

aNyaKöNyvvezető

Ócsai Polgármesteri hivatal  
2364, Ócsa, Bajcsy Zs. u. 2. •  
E-mail: polghiv@ocsanet.
hu • Tel: 29-378-125, 29-378-501,  
Fax: 29-378-067
Ócsa Városüzemeltetési 
Nonprofit Kft
Tel: 29-378-125/28 mellék
Okmányiroda Bajcsy Zs. u. 26., 
Tel: 29-378-504
Orvosi ügyelet Ócsa, Szabadság 
tér 4. (új Egészségház), 104 vagy  
06-1-301-6969 
Központi orvosi rendelő Ócsa, 
Sza   bad  ság tér 4.
Felnőtt háziorvosok dr. Kocsis 
János Rendelés: hétfő, szerda, 
csütörtök, 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 
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
Közterületfelügyelet  
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

15Közérdekű információk

Anyakönyvi hírek 

az ÓcSai kiSbírÓ  
HirDETÉSi Árai

1/1 oldal: 32.000 Ft + 5% áfa
1/2 oldal: 20.000 Ft + 5% áfa
1/4 oldal: 10.000 Ft + 5% áfa

1/8 oldal: 4.800 Ft + 5% áfa
1/16 oldal: 2.400 Ft + 5% áfa

május–június

mailto:polghiv@ocsanet.hu
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Tisztelt Ócsai Lakosok!

Örömmel értesítjük Önöket, hogy az ócsai 
Tourinform irodában minden olyan országos rendez-
vényre, előadásra, koncertre lehet jegyet kapni ami a 

Ticket Express neve alatt fut.  
Ezeken kívül a nyári fesztiválokra is  

megvásárolhatják Nálunk a jegyeket/bérleteket. 
Szeretettel várjuk Önöket nyitva tartási időben a 

Polgármesteri Hivatal szomszédságában található 
irodánkban.

Nyitva tartás:
Kedd, Csütörtök: 10:00–17:00
Szerda, Péntek: 10:00–16:00

Szombat: 10:00–14:00
Vasárnap- Hétfő: Zárva

Üdvözlettel:
Kerekes Nóra

irodavezető
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