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Fogadóóra
Augusztusban új bölcs!dével és felújított sportpályával 
gazdagodott Ócsa városa. Ebben a hónapban is Bukodi 
Károly polgármester válaszol a Kisbíró helyi beruházá-
sokkal, eseményekkel kapcsolatos kérdéseire:

Augusztus 20-án óvodások m"sorát és szalagátvágást 
követ!en átadták a Manóvár Bölcs!dét az intézmény 
dolgozóinak és a leend! bölcs!dés gyermekeknek. Mikor 
fogalmazódott meg el!ször a gondolat, hogy szükség van 
Ócsán bölcs!dei szolgáltatásra?
B.K: A Képvisel!-testület 2011. októberében döntött arról, 
hogy a helyi szociális alapellátások fejlesztése érdekében 
indulunk a Regionális Operatív Program Irányító Hatóság 
pályázatán a szükséges anyagi források el!teremtése érde-
kében. Összesen 149.890.253. Ft támogatásban részesültünk, 
ehhez az önkormányzat 10% öner!t biztosított saját költség-
vetéséb!l. Ezzel egy id!ben természetesen végeztünk egy 
felmérést, mely során kiderült, hogy már két évvel ezel!tt 
teljes létszámmal el tudtuk volna indítani a bölcs!dét.

Idén szeptemberben ez megvalósul…
B.K: Azt gondolom, sok dolgozó szül! számára nyújt mostan-
tól segítséget a Manóvár Bölcs!de, hiszen a munkakeresés és 
-vállalás szempontjából nem utolsó szempont, hogy egy édes-
anya, édesapa biztonságos, szép, modern környezetben tudhat-
ja a gyermekét napközben. 24 kisgyermek kezdi el a bölcs!dés 
éveket ezekben a napokban, két csoportszobában helyezzük el 
!ket. A szobákon kívül mosdók, melegít! konyha, kiszolgáló 
helyiségek lettek kialakítva az épületben, az udvar füvesítésére 
és a sószoba kialakítására az !szi hónapokban kerül sor. (Cikk és 
fotók a bölcs!de átadásáról a 4."oldalon – a szerk.)

Augusztus 11-én felavatták a sportpályát. Hány ócsai gyer-
mek, feln!tt számára nyújt sportolási lehet!séget a meg -
újult környezet?
B.K: Az Ócsa Város Sportegyesületben közel 100 igazolt spor  -
toló edz, készül a megmérettetésekre. Az U19-es ifi csapat 
els! lett idén a Pest megyei bajnokságban, megérdemelték 
!k is, az egyesület valamennyi játékosa és minden mozgás-
ra vágyó ócsai lakos, hogy a mai kor elvárásainak megfelel! 
kö    rülmények között spor   tolhassanak. A pályaavató rendez-
vényre sokan el   jöt    tek, egész napos prog    rammal, meccsekkel, 
érem   átadással vártuk a sport    barát közönséget. (A pályaava-
tóról készült össze    állításunkat az 5. ol    da    lon találják – a szerk.)

Több ezer cserkész táborozott a múlt hónapban Ócsa 
mellett egy hétig. S"r"n lehetett !ket látni, amint csapa-
tokban tevékenykednek a város különböz! területein. 
Hol és miben segítettek?
B.K: El!ször is szeretném kiemelni, hogy hatalmas feladatot 
vál    lalt magára a Magyar Cserkész Szövetség a közel négy ezer 
gyermeket számláló rendezvény lebonyolításával. Megható 
látvány volt, amint a tábor ünnepélyes megnyitóján együtt 

énekel, tapsol ennyi gyer-
mek. Többször egyeztet-
tünk a táborvezet!kkel 
a tavaszi-nyári hónapok-
ban, az önkormányzat 
igyekezett minden segít-
séget megadni a szerve-
z!knek, hogy sikeres 
le  gyen a Magyar Nemzeti 
Nagy    tábor. Szeretném 
meg      köszönni itt is, hogy 
„cserébe” több helyen 
számíthattunk a cserké  -
szek munkájára, szorgos csapataik például újrafestették a 
Nefelejcs Óvoda hosszú kerítésének nagy részét. A tábor 
végén megfogalmazódott egy ócsai cserkész csapat megala-
kításának ötlete, bízom benne, hogy ez a közösségteremt! 
szándék a közeljöv!ben megvalósul.

Végezetül ejtsünk szót a Napsugár Tagóvodában zajló épít-
kezési munkákról. Mikor költözhetnek vissza a gyerekek 
a felújított épületbe?
B.K: Nyár elején kezdtük el a Napsugár ovi épületének teljes 
felújítását. A beruházást 200 millió forintos pályázati támoga-
tásból és 5% önkormányzati öner!b!l finanszírozzuk. Az átala-
kítás során megújul a homlokzat, a teljes alsó szint,  tornaszoba 
és vadonatúj konyha kerül kialakításra. Utóbbi látja majd el a 
szomszédos bölcs!dét is. Az emeleten pedig további 3 csoport-
szobát hozunk létre, így 60 fér!hellyel növekszik az ócsai 
óvodai fér!helyek száma. Szeptember els! heteiben elkészül 
a földszinti rész, a beiratkozott új és a régi Napsugár ovisok 
a hónap közepén birtokba vehetik az új csoportszobákat. 
Szeretném megköszönni a szül!knek az építkezés, a költözkö-
dés során adott segítségüket, megértésüket!

Polgármester úr, köszönöm az interjút!

Kedves Olvasóink, várjuk érdekl!d! leveleiket a Kisbíró 
szer     keszt!ségébe (elérhet!ségeink a 11. oldalon találhatók)! 
Kérjük, leveleikre minden esetben írják rá nevüket, címü-
ket, nagyon köszönjük! �

!"
##

$%
: M

.A
. 

!"##$%: M.A. 



ÓCSAI KISBÍRÓ

Több százan voltak kíváncsiak Ócsa városának els! 
bölcs!déjére augusztus 20-án. A Manóvár Bölcs!de 
gyönyör", modern épületének ünnepélyes átadásán 
beszédet mondott dr. Sz"cs Lajos országgy"lési képvisel! 
és Bukodi Károly polgármester is. 

a Napsugár Tagóvodába járó gyermekek zenés-verses 
m#sorát követ!en szalagátvágásra került sor, majd a 

polgármester úr átadta a bölcs!de jelképes kulcsát Sz#cs 
Jánosné intézményvezet!nek. A leend! bölcs!dések és 
szüleik, továbbá minden megjelent érdekl!d! megtekint-
hette az épületet és annak udvarát. A gyerekek kipróbál-
hatták az új játékokat, az aulában pedig Szent István-napi, 
frissen sült kenyérrel és az óvoda dolgozói által sütött pogá-
csával kedveskedtek a vendégeknek a bölcs!de munkatársai. 
A"Manóvár Bölcs!de 150 millió forintos pályázati támoga-
tásból és 10% önkormányzati öner!b!l épült a Napsugár 
óvoda melletti területen. Alapterülete 500 m2, két csoport, 
24 gyermek befogadására alkalmas, melegít! konyhával 
ellátva. Lapunk megjelenésével egy id!ben mindkét csoport, 
teljes létszámmal „birtokba veszi” az épületet, kívánunk 
nekik boldog gyermekéveket az ócsai bölcs!dében! �

z enés ünnepi m#sorral várta Ócsa Város Önkormányzata és 
az Egressy Gábor Szabadid!központ augusztus 20-án, az új 

kenyér ünnepén az ócsaikat. Ünnepi beszédet mondott Bukodi 
Károly polgármester, aki a fiatal generáció nemzettudatának 
fontosságát emelte ki, továbbá kitért arra is: tennünk kell azért, 
közösen, együttes er!vel, hogy nemcsak az államalapítás 
évfordulóján, hanem a szorgos mindennapokban is támogató, 
biztonságos otthonunknak érezzük Magyarországot. 

4 Helyi hírek

augusztus 20. 
– szent István-napi megemlékezés

A m#sorban szerepeltek az Ócsai Színjátszó Kör diák-
jai és Patkó Mátyás, énekelt Budai Beatrix, akit zongorán 
kísért Budai Béla, valamint az ünnep hangulatát emelte az 
Ócsai Népdalkör, Kovács Nóri vezetésével. Az új kenyeret Nt. 
Hantos Péter református vezet! lelkipásztor áldotta meg. 
A"frissen sült cipóból – melyet a tavalyi kenyérsüt! verseny 
gy!ztese, Weibl Csabáné készített el – hagyomány szerint a 
közönséget is megkínálták. �
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országos diáksport konferencia a Halászyban 

Augusztus 11-én került sor a városi sportpálya avatására. 
Délel!tt kispályás labdarúgó tornán vettek részt a futball 
helyi szerelmesei. 

a z induló csapatok a következ!k voltak: „Els! csapás” (az 
Ócsai Rend!r!rs focistái), „Végs! megoldás” (az Ócsa 

Város Sportegyesület tagjai, edz!i), Ócsai Fecskék (a lakópark 
csapata), Mogyi, Láng Tüzép, PinceSöröz!, Székelykapu Baráti 
Társaság, és testvérvárosunk, Palást sportolói. A tornán els! 
helyezést ért el a „Végs! Megoldás”, második az „Els! csapás”, 
harmadik pedig a Láng Tüzép lett. Kora délután n!i labrarúgó 
mérk!zésre, este pedig Pest megyei feln!tt kupamérk!zésre 
került sor. El!bbi meccsen a Táborfalva nyert, utóbbin fels!-
pakonyi vendégsiker született. A pályaavatón Benk! Tamás, 
a Magyar Labdarúgó Szövetség Pest megyei igazgatója átadta 

a Magyar Diáksport Szövetség Ócsán, a Halászy Károly 
Általános Iskolában rendezte meg idei Diákolimpiai 

évnyitó értekezletét augusztus 24-25-én. A közel 50 részt-
vev!t számláló szakmai konferencia témái között szerepelt 
többek között a min!ségi testnevelés stratégiája, különböz! 
módszertani kiadványok ismertetése és a diákolimpia megú-
jult nevezési struktúrája is. Az el!adások után a vendégek 
megnézték Ócsa nevezetességeit és ellátogattak az Öreghegyi 
Pincesorra is. Balogh Gábor olimpikon, a Diáksport szövetség 
elnöke köszönetét fejezete ki a szervez!knek a finom vacsorá-
ért és a kedves vendéglátásért. Köszönet illeti Radics Józsefet, 
Szebedinszky Jánost, Kis Balázst, Borsos Csabát és Spák Józsefet 
a szervezésben nyújtott segítségükért! �

a bajnoki kupát és érmeket az el!z! szezonban diadalmasko-
dó ócsai U19-es csapatnak. Az Energy Kid’s pom-pomos tánc-
bemutatója lelkes hangulatot teremtett a hazai szurkolók 
számára, így az ifi csapatok körében rendezett mini bajnok-
ságon az ócsai fiataloknak sikerült maguk mögé utasítani az 
ikladi és a fels!pakonyi labdarúgókat. Bízunk benne, hogy 
!szt!l az ócsai szurkolók minél több hazai gólnak tapsolhat-
nak a megújult sportpályán! �

5Helyi hírek

Megújult  
az ócsai sportpálya
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NaraNcsos ládákból épített 
5(3�/đ..(/�/(77(.�(85�3$�%$-12.2.�
$=��&6$,�02'(//(=đ.
Jakabszálláson rendezték meg az idei Antik Repül!modell 
Európa Bajnokságot, ahol városunkat három modellez! is 
képviselte. A június 23-28-a között megrendezett verse-
nyen Ács József és Lukács László modellez!k kategóráik 
els! helyezettjeként állhattak a dobogó legfels! fokára, 
Süveges István pedig fair play díjat érdemelt a zs"rit!l a 
rendezvény során nyújtott segítségért. 

a z Európa Bajnokságon induló modellek mindegyike 1950 
el!tti tervrajzok alapján készült, amiket az internetr!l és régi 

szaklapokból – pl. a Magyar Antik Repül!modell Gy#jteményb!l 
– szereznek be a modellez!k. Az EB-n 
induló 200 versenyz! nemcsak 
Európából (Magyarország, Belgium, 
Olaszország, Szlovákia, Csehország, 
Ausztria, Németország, San Marino), 
hanem a tengerentúlról, az Egyesült 
Államokból is érkeztek. Az antik repü-
l!modellek fesztávolsága 1-3,5 méter 
között mozog, súlyuk változó, az ócsai 
bajnok gépek kb. 4-5 kg-osak. Van 
közöttük olyan, amelyik 800–1000 
méteren képes versenyezni!

Ács József a nagy Texaco moto-
ros gépek kategóriájában gy!ze-
delmeskedett, feladata korántsem 
volt egyszer#. A modell súlyához 
mérten lehetetlenül kevés, 22 cm3 
üzemanyaggal kellett repül!gépét 

30" percen keresztül a magasban tartania. Lukács László 
pedig olyan mez!nyben szerepelt, ahol egységesen minden-
ki 0,8 cm3-es motorral indult, az ! gépeik negyedórán át 
siklottak az égbolton. Szintén ! gy!zedelmeskedett az 1950 
el!tt gyártott motorokkal felszerelt modellek csapatában is, 
ahol 18 másodperces m#ködés után a motort le kell állítani 
és további 6 percig a leveg!ben kell reptetni a gépeket. 

Az ócsai repül!modellez!k évtizedek óta szenvedélyesen 
hódolnak különleges hobbijuknak, hónapokon keresztül 
bütykölik, alakítják a modelleket, a motorokat, hogy minél 
jobb eredményt érhessenek el mind a magyar, mind a nemzet-

közi megmérettetéseken. A"model-
leket – hogy a költségeket lefaragják 
– narancsos ládákból, feny!lécekb!l 
állítják össze, a motorokat általában 
Csehországból rendelik. Utóbbiakat 
persze „titkos recept” alapján tunin-
golják, er!sítik, hogy az anyagilag 
szabadabban mozgó nemzetközi 
vetélytársakat sikerüljön leköröz-
ni. Mindhárman tagjai a Magyar 
Modellez! Szövetségnek, hiszen 
biztosítás, tagsági kártya és enge-
dély is szükséges a versenyeken való 
részvételhez. Munkájukhoz, az elért 
eredményekhez gratulálunk, és 
kívánjuk, hogy a repül!modellezés 
szerelmeseinek sikerei tovább öreg-
bítsék Ócsa hírnevét! �
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Helyi hírek

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap keretében meghirdetett „Piacorientált 
kutatás-fejlesztési tevékenyég támogatása a közép-magyarországi régióban” Program keretében 271.022.006 Ft 
összértékű kutatás-fejlesztési projekt valósul meg a Magyar Állam által nyújtott 94.857.702 Ft vissza nem térítendő 
támogatás lehívásával 2012.06.01-től 2014.10.31-ig bezárólag.

SAJTÓKÖZLEMÉNY
2013. május 01.

Az Olívia Kft. ócsai és dabasi telephelyén megvalósuló 
projektje keretében a hagyományos horizontális tartási 
technológiákkal ellentétben vertikális, multifunkcionális 
boxok kialakítását tervezzük. Lehetővé válik a gazdaságos, 
állatbarát állattartás, a ketrecek könnyen átalakíthatóak, 
így a választási kor elérésekor a hízó állatok ugyanabban 
a boxban  maradhatnak. A stresszmentes tartás révén 
nő a fajlagos termelési mutató. Továbbá az anyaállatok 
6 hetente egy előzetesen tisztított és fertőtlenített istállóba 
kerülhetnek át, amely higiéniai szempontból jelent óriási 
előrelépést.

A projekt keretében kialakításra kerül: 
•  új takarmánykeverő sor, amelynek célja a keményebb gra   -

nulátum, pormentes táp előállítása, jobb hízékonysági 
mutatók elérése

•  új típusú ketrec rendszer kialakítása: gazdaságos állatbarát-
tartás, Európai állattartási előírásoknak való megfelelés

• tartástechnológiára vonatkozó  kísérletek végrehajtása
• új táp formuláció kiválasztására vonatkozó kísérletek

A 271.022.006 Ft összértékű kísérleti fejlesztési projekt 
94.857.702 Ft vissza nem térítendő támogatás lehívásával 
valósul meg.
Kapcsolat: dr. Atkári Tamás (Tel: 36-20-937-6905)

Új multifunkcionális nyúlhústartási technológia és komplex, optimalizált takarmányformula kialakítását célzó kuta-
tás-fejlesztési projekt az Olívia Kft-nél.

Olívia Élelmiszerfeldolgozó Kft.
E-mail: Tamas.atkari@olivia.hu
Honlap: www.olivia.hu
www.ujszechenyiterv.gov.hu

Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy Ócsa városában

szeptember 05-t!l szeptember 24-ig 
TÜD"SZ#RÉST TARTUNK!

A vizsgálat ideje naponta:
Hétf!n: 12:00–17:50
Kedden: 08:00–14:00
Szerdán: 12:00–17:50

Csütörtökön: 08:00–14:00
Pénteken: 08:00–14:00

A tüd!sz"rés helye: Egressy Gábor Szabadid!központ

A tüd!sz"rés ajánlott! 
Panasz nélkül is lehet beteg. A vizsgálat alkalmas a tüd!betegségek 

id!beni felismerésére. Személyi igazolványt, TB kártyát, valamint az el!z! 
évben kapott tüd!sz"r! igazolást kérjük, hozza magával!

9�)Ē8?Ĳ7�8

Augusztus 31-én átadták a közleke-
d!knek az M0-s autóútnak az 51-es 
f!út és M5-ös autópálya közötti 
újonnan épült 6,3 kilométeres 
szakaszát. Az autósok mostantól 
több mint 75 kilométer hosszan fo-
lyamatosan haladhatnak a körgy"r" 
megépült, az M1-es autópálya és 11-
es f!út közötti szakaszán. Az M0-s 
autóút M5-ös autópálya és 51-es 
f!út közötti új nyomvonalon kiala-
kított – kétszer három forgalmi és egy-egy leálló sávos – rész az útgy"r" 
keleti és déli szektorát kapcsolja össze. A modern technológiával épült új 
M0-ás révén nemcsak folyamatossá, de biztonságosabbá és gyorsabbá 
válik a közlekedés. A teljes útpálya díjmentes minden járm" számára.     

Forrás: MTI 
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A 107-ik zsoltárt olvasva újra és újra visszatér a címben 
szerepl! mondat. Ahogy visszatekintünk az elmúlt nyári 
id!szakra érezzük, hogy minket is buzdítanak a zsoltáros 
szavai a hálaadásra. 

sok ajándékot, áldást, lehet!séget kaptunk, és csodát élhet-
tünk meg Református Gyülekezetünkben ezen a nyáron. 

Szinte, nem volt olyan vasárnap, hogy ne kereszteltünk volna, 
több esetben két kisgyermeket is befogadhattunk Református 
Keresztyén Anyaszentegyházunkba. A szombatok sem ma   -
radtak szabadok: nem volt ritka, hogy két esküv! követte 
egymást. Ezek el!tt az alkalmak el!tt mindig beszélgetések, 
felkészítés, jegyes oktatások zajlanak, és biztosítanak lehe-
t!séget a bizonyságtételre, a hit mélyítésre, az egymás hite, 
tapasztalatai általi közös épülésre, és vezetnek minket a szent, 
és bens!séges alkalmakhoz a gyülekezet közösségében.

E gazdag, változatos nyári programból kett!t emelnék ki. 
Az els! a Református Gyermek és I$úsági tábor. Hálaadással 
gondolok arra, hogy átlagosan naponta több,  mint 70 gyer-
mek vett részt e közösségben. Nagy öröm és feladat volt, hogy 
az Ócsai Lakóparkból is érkeztek hozzánk gyermekek/fiatalok, 
itt köszönjük meg Bukodi Károly polgármester úrnak, hogy 
segített ebben. Táborunk vendégül látta a Budapest %rmez!i 
Missziói gyülekezet fiataljait is. Témánk a testvéri kapcso-
lat, közösség, szeretet kérdése volt a családra, és az egyház-
ra tekintve. A bibliai el!adásokat, illusztrációkat követ!en a 
korosztályos csoportbeszélgetések rámutattak arra, milyen 
fontos, húsba/szívbe/lélekbe vágó kérdés ez a fiatalság számá-
ra. Mindenképpen szeretném kiemelni az összefogást a szol-
gálatban. A hitoktatók, az asszonykör, a presbiterek, a szül!k, 
a város, gyülekezetünk adakozó, támogató tagjai tették lehe-
t!vé, hogy részvételi díj nélkül szervezhessük, elláthassuk 
ezt a közösséget, és tarthassunk délutánonként kézm#ves, 
és sportfoglalkozásokat is. Köszönet minden szolgálónak, és 
támogatónak, Jézus azt mondja: „…a te Atyád pedig, aki látja, 
ami titokban történik, megfizet neked.” (Máté ev 6, 4.) 

Említést tennék továbbá a Nemzeti Cserkész Nagytáborról, 
melynek ideje egybe esett a miénkkel. A több mint 3600 
résztvev!vel, egy héten keresztül, Ócsa Üll! felé es! területén 

megszervezett alkalom nemzetközi eseményként öregbítette 
településünk jó hírét. Meghívás alapján már a kezd!naptól 
részt vettem az ott szolgáló lelkipásztorok, papok közösségé-
ben, és tartottunk áhítatokat, beszélgetéseket a nagy létszámú 
altáboroknak. Nagyon megragadott az a lelkiség, amellyel ott 
találkoztam. A keresztyén hit egyesít! ereje az önzetlenség-
ben, a szeretetben, egymás megbecsülésében, megsegítésé-
ben, a közös munkálkodásban, a természetben való tábori 
helytállásban, és még hosszan sorolhatnám. Ennek jegyében 
táborunk kiránduló napján (csütörtökön) több mint ötvenen 
(f!leg kerékpárral) meglátogattuk a Nagytábort, ahol szeretet-
tel fogadtak és vezettek körbe bennünket az érdekes helyszíne-
ken, miközben megismertették gyermekeinkkel a cserkészet 
történetét, törvényeit, lelkiségét. Nagy élmény volt – köszönet 
az ócsai rend!rök készséges segítségéért, hogy biztonságban 
felvezették oda-vissza a népes kerékpáros csapatot. Igazi ócsai, 
helyi jelent!sége lett e közös szolgálatnak és tábori találkozás-
nak, kett! is. Az els! egy javaslat, amelyet legel!ször Nt. Budai 
Barnabásnak tettem miszerint alakítanánk egy ócsai cserkész-
csapatot. Nagy örömmel fogadta, és a szövetség támogatásáról 
biztosított. Így tett a Presbitérium is, ezt követ!en városunk 
polgármestere Bukodi Károly úr is. Valamint kértem Sz#cs 
Lajos és Pánczél Károly országgy#lési képvisel! urak, városunk 
tanitézményeinek igazgatói, és szabadid!központjának veze-
t!je támogatását. Egy emberként mindenki az ügy mellé állt. 
Így került sor arra, hogy 2013. augusztus 18-án, vasárnap  Nt. 
Budai Barnabás a Magyar Cserkészszövetség elnöke, evangéli-
kus lelkipásztor 70 cserkész élén érkezett az Ócsai Református 
M#emlék Templomba, hogy Isten Igéjét hirdesse, köszö-
netet mondjon Ócsának a város hozzáállásáért, a Nemzeti 
Nagytábornak nyújtott segítségért. Válaszunkban átadtuk 
Polgármester úr köszöntését, és köszönetét a cserkészek Ócsán 
végzett munkájáért, és a jelenlév! Presbitérium, országgy#lési 
képvisel!k, igazgatók, a gyülekezet közösségében kijelentettük 
szándékunkat az ócsai cserkészcsapat megalapításra.

Soli DEO gloria! Mindezért pedig egyedül Istené a di   -
cs!ség! �

Nt. HaNtos Péter

református lelkiPásztor

„adjanak most hálát az úrnak  
szeretetéért, az emberekkel tett csodáiért,…”
(zsoltárok k. 107, 21.)
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ÓCSAI KISBÍRÓ

Ócsai Református Egyházközség
2013. szeptemberi havi gyülekezeti alkalmaink:

NAP ÓRA ALKALOM

5. Csütörtök 10 Úrvacsorás Szórvány Istentisztelet – Székesi Szociális Otthon

5. Csütörtök 16 Asszonykör – kisimaterem

7. Szombat 8 
-tól

Egyházmegyei Gyülekezeti Nap az Alsónémedi Ref. 
Gyülekezetben – I#akkal indulás jó id! esetén kerékpárral a 
Templomtól 7:30-kor, feln!ttek a Templomban meghirdetett 
módon több ütemben érkeznek majd Némedire. Program: 
áhítat a Templomban, f!z!verseny, focibajnokság, közös 
ebéd, sok játék. Az alkalom 16 óráig tart, a részvétel díjtalan.

8. Vasárnap 10 F!Istentisztelet – templom

8. Vasárnap 16 Sz!nyi Lakóotthon alapk!letételi Istentisztelet 
– Dömsöd-NagyTemplom

12. Csütörtök 18 Központi Missziói Évkezd! Biblióra – kisimaterem

13. Péntek 17 Összevont I#úsági Bibliaórai Közösség - Református Iskola 
Tanácsterem

15. Vasárnap 10 F!Istentisztelet – templom

15. Vasárnap 16 Hálaadó Istentisztelet – Evangélikus Imaház

17. Kedd 18 Fiatal Feln!ttek Bibliaórája – Református Lelkészi Hivatal

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

19. Csütörtök 16 Asszonykör – kisimaterem

20. Péntek 17 Összevont I#úsági Bibliaórai Közösség - Református Iskola 
Tanácsterem

22. Vasárnap 10 F!Istentisztelet – templom

24. Kedd 18 Fiatal Feln!ttek Bibliaórája – Református Lelkészi Hivatal

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

26. Csütörtök 18 Központi Bibliaóra – kisimaterem

27. Péntek 17 Összevont I#úsági Bibliaórai Közösség - Református Iskola 
Tanácsterem

29. Vasárnap 10 Hittanévnyitó F!Istentisztelet – templom

egyházak szeptemberi programjai

Ócsai Evangélikus Gyülekezet
Állandó alkalmaink:
Istentiszteletet minden hónap 1. és 3. vasárnapján 8.30 órától 
tartunk.

Szeptemberi istentiszteleti alkalmak a baptista gyülekezetben:

NAP ÓRA ALKALOM NAP ÓRA ALKALOM

08. Vasárnap 9
10

17

istentisztelet
gyülekezeti 
tanácskozás
istentisztelet

18. Szerda 19 bibliaóra

11. Szerda 19 bibliaóra 22. Vasárnap 9
10
16

imaóra
istentisztelet
bemerítési 
istentisztelet

14. Szombat 14 háziasszonyok 
alkalma

25. Szerda 19 bibliaóra

15. Vasárnap 9
10
17

imaóra
istentisztelet
istentisztelet

29. Vasárnap 9
10
17

imaóra
istentisztelet
istentisztelet

Minden héten, szombaton i$úsági óra este 6 órától.
Minden vasárnap az imaóra alatt bibliaköri foglalkozást tartunk 
gyermekek számára.
A vasárnapi istentiszteleteket él! adásban közvetítjük weboldalun-
kon. Alkalmainkra mindenkit szeretettel várunk. B!vebb informá-
ció: www.ocsaibaptista.hu

*\Ē]WHVHN�ªV�YHV]WHVHN
Gyermektábor Ócsán

a z Ócsai Baptista Gyülekezet idén Gy!ztesek és veszte-
sek címmel tartott gyermektábort, melyen a részt vev! 

gyerekek bibliai példákon (Ábrahám és Lót; József a börtön-
ben; Márdokeus és Hámán; Elizeus és Géházi; Pál és Silás a 
börtönben) keresztül érthették meg, hogy sokszor a látszólag 
vesztes mégis a gy!ztes. Isten az, aki valódi gy!zelmet ad, és 
aki az % vezetésére figyel még egy vesztesnek t#n! helyzet-
b!l is gy!ztesen kerül ki. Napi alkalmainkon 75-90 gyermek 
vett részt Ócsáról és környékér!l. Az Ócsai Lakóparkba beköl-
töz! családok gyermekei közül, valamint az alsópakonyiak 
közül is sokan eljöttek a tábori foglalkozásokra.

A sportvetélked!k és sorjátékok után megtartott biblia 
tanítások során aranymondásokat és énekeket is tanultak 
a gyermekek. Ezt követ!en szabadon választható fakultatív 

foglalkozások következtek. Kézm#ves foglalkozás, furulya, 
zongora, gitár, dob és angol nyelvoktatás közül választhat-
tak a gyermekek. Ezek a programok is kedveltek voltak. A 
tábori hét záró alkalmára pénteken került sor az imaház-
ban. Gyermekek elhívták szüleiket is erre az együttlétre, 
ahol bemutatták az egész héten tanultakat. Elénekelték az 
énekeket, elmondták az aranymondásokat. Kiállították a 
héten elkészített kézm#ves tárgyaikat, és a zenei foglalko-
zást választók koncertet adtak. Természetesen az angolul 
tanulók sem maradtak ki a bemutatókból. 

A záró alkalmat követ! vásáron a gyerekek értékes tárgya-
kat vásárolhattak a hét folyamán gy#jtött pontjaikért, 
miközben a szül!k megterített asztaloknál beszélhették meg 
a látottakat. A táborzáró alkalom után szombaton szabadtéri 
piknikezésre vártunk minden családot. 

Igazi gy!ztesek a táborban részt vev! gyermekek voltak, 
akik szórakoztató formában ismerhettek meg bibliai igazsá-
gokat! Jöv!re újra várjuk a táborozni vágyó gyermekeket. �

&�8?*7;*?Ē0

Visszaáll a megszokott lelkészi hivatali rend szeptember 1-t!l:

Lelkipásztori ügyelet: Hétf!n: 15 órától 17 óráig, Szerda: 9 órától 11 
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.

Külön id!pontok kérhet!k lelkigondozásra, vagy bármilyen ügy 
intézésére a (29)-378-142-es telefonszámon, valamint az  
ocsa.ref@gmail.com-os e-mail címen.
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Haláleset
Neve: Vellai János
Születés helye, ideje:  
Ócsa, 1922. október 22.
Haláleset helye és ideje:  
Ócsa, 2013. július 31.
\
Neve: Migács Anna
Házassági neve: Kiss Gyuláné 
Születés helye, ideje:  
Tiszaszentimre, 1939. június 28.
Haláleset helye és ideje:  
Ócsa, 2013. augusztus 2.
\
Neve: Madar Julianna
Házassági neve: Rézm#ves Zoltánné
Születés helye, ideje:  
Dévaványa, 1954. április 10.
Haláleset helye és ideje:  
Ócsa, 2013. augusztus 13.
\

Neve: Tiszai Erzsébet
Házassági neve: Zsolnai Mártonné 
Születés helye, ideje:  
Hajduszovát, 1926. március 15.
Haláleset helye és ideje:  
Ócsa, 2013. augusztus 19.
\
Neve: Katona Aranka Ibolya
Házassági neve: Vrábel Jánosné 
Születés helye, ideje:  
Ócsa, 1930. január 15.
Haláleset helye és ideje:  
Ócsa, 2013. augusztus 21.
\
Házasságkötés
Férj: Er!s Zoltán
Feleség: Algács Mercédesz
Házasságkötés helye és ideje:
Ócsa, 2013. augusztus 10.
\

Férj: Dr. Lázár Gábor
Feleség: Ordasi Márta
Házasságkötés helye és ideje:
Ócsa, 2013. augusztus 16.
\
Férj: Tejfel Imre
Feleség: Bótor Barbara
Házasságkötés helye és ideje:
Ócsa, 2013. augusztus 17.
\
Férj: Virág Pál
Feleség: Rábai Melinda
Házasságkötés helye és ideje:
Ócsa, 2013. augusztus 31.

Huszonötödik  
házassági évforduló:
Férj: Alberti Zsolt
Feleség: Szabó Éva
Házasságkötés helye és ideje: 
Ócsa, 1988. augusztus 6.
\

Férj: Tóth Attila János
Feleség: Nagy Erika
Házasságkötés helye és ideje: 
Ócsa, 1988. augusztus 20.

Férj: Bencsik Pál
Feleség: Gyócs-Németh Erika
Házasságkötés helye és ideje: 
Ócsa, 1988. augusztus 27.

Férj: Varga István
Feleség: Fabók Ibolya
Házasságkötés helye és ideje: 
Ócsa, 1988. augusztus 27.

Férj: Trikkal Pál
Feleség: Kozár Éva
Házasságkötés helye és ideje: 
Ócsa, 1988. augusztus 27. 

lovasNé sallay mária
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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 rendel! Ócsa, 
Sza   bad  ság tér 4.
Feln!tt háziorvosok dr. Kocsis 
János Rendelés: hétf!, szerda, 
csütörtök, péntek, 8:00–12:00 
óráig, kedden 14:00–18:00 óráig. 
 Rendel! telefon: 29-378-071 •  
dr. Incze!y Zsolt Rendelés: hétf!, 
kedd, csütörtök, péntek," 8:00–
12:00 óráig, szerdán 14:00–18:00 
óráig. Rendel! telefon: 29-378-110 •  
dr. Gallai Zoltán Rendelés: kedd, 
szerda, csütörtök, péntek, 8:00–
12:00 óráig, hétf!n 14:00–18:00 
óráig Rendel! telefon: 29-378-073 
Gyermekorvos dr. Koszteleczky 
Mónika Rendelés: hétf!, kedd, 
szerda, péntek, 8:00–12:00 

óráig, csütörtök 14:00–18:00 
óráig, Rendel! telefon:  
29-378-164
Véd!n!i tanácsadások  
I. körzet: Szabóné Ádámcsik 
Tünde, Tel: 29-578-523 •  
II.körzet: Kardosné Pinty!ke 
Viktória, Tel: 29-578-522, •  
III.körzet: Brassai Júlia,  
Tel: 29-578-523
Fogászat Dr. Sárkány Béla,  
Tel: 20-440-5210, Dr. Baranyai Edit, 
Tel: 29-378-030
Fiziotherápia Tel: : 29-578-525
Korona Gyógyszertár 
Szabadság tér 5., Tel: 29-578-090
Rend!rség Ócsai Rend"rörs,  
Tel: 29-378-007 • Körzeti 
Megbízottak: Mezei Tamás  
törzszászlós, 70-609-3735; 
Menyhárt Attila zászlós:  
70-232-5737; Kálmán Attila 
f!törzs !rmester: 30-718-4748
Polgár!rség Tel: 30-9944925, 
30-9944923, 30-6886056, 
70-6064005 (éjszaka) 
Hivatásos T"zoltóság 
Dabas Telefon: 29-560-020, 
29-360-105
Posta Szabadság tér. 3.,  
Tel: 29-378-056

Egyházak Ócsai Református 
Egyház közösség Tel/fax: 29-378-
142, E-mail: ocsa.ref@gmail.com  
• Ócsai Baptista Gyülekezet: 
E-mail: gyulekezetve ze to   
 @ocsaibaptista.hu  
• Ócsai Katolikus Egyházközösség:   
Tel: 29-378-285 ,  
 email: keresztenyocsa@gmail.com 
Evangélikus Egyházközösség: 
20-8246181
Egressy Gábor Szabadid!központ  
Tel: 29-378043,  
E-mail: info@egressyszk.hu
Falu Tamás Városi 
Könyvtár Tel: 29-378-158,  
E-mail: konyvtar@ocsanet.hu
Nefelejcs Napköziotthonos 
Óvoda Tel.: 29-578-840 •  

Napsugár tagóvoda: 29-378-084, 
Email: info@nefelejcsovoda.hu
Halászy Károly Általános Iskola  
Tel.: 29-378-023, E-mail:  
iskola@halaszy-ocsa.sulinet.hu
Bolyai János Gimnázium 
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
Suller Róbert: 70/395-1877
Gyepmester  
Police Bt., Tel.: 06-1-358 0526
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ÓCSAI KISBÍRÓ
Ócsa Város Önkormányzatának ingyenes lapja • Megjelenik havonta 3200 példányban • Kiadja: Mátyus Nyomda Bt. • Felel!s 
kiadó: Mátyus Gyula • Szerkeszt!: Kertészné Molnár Anna • Szerkeszt!ség címe: Ócsa Város Önkormányzata – Polgármesteri 
Hivatal, 2364, Ócsa, Bajcsy-Zs. u. 2. • Telefon: (29) 378-125 / 23-as mellék • Fax: (29) 378-067 • Email: ocsaikisbiro@gmail.com, 
molnar.anna@ocsa.hu • Tervezés, tördelés: Elektropress Stúdió • Együttm"köd! Partnerünk: Dormány Foto Studio
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anyakönyvi hírek 

AZ ÓCSAI KISBÍRÓ  
HIRDETÉSI ÁRAI

1/1 oldal: 32.000 Ft + 27% áfa
1/2 oldal: 20.000 Ft + 27% áfa
1/4 oldal: 10.000 Ft + 27% áfa

1/8 oldal: 4.800 Ft + 27% áfa
1/16 oldal: 2.400 Ft + 27% áfa

július–augusztus
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