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A testületi ülésen történt
A 2014. évi költségvetés első olvasatának előterjeszté-
sével kezdődött Ócsa Város Önkormányzatának január 
29-ei Képviselő-testületi ülése. A tavalyi évtől a feladatok 
jelentős részét az állam közvetlenül látja el, a települési 
önkormányzatok a helyi szervezési döntéseket igénylő 
közszolgáltatásokat biztosítják a lakosság számára. 

Ó csa Város Önkormányzatának kötelező, önként vállalt 
és állami feladatai a 2014-es évben:

1. Kötelező feladatok:
 » Városüzemeltetés,
 » vagyongazdálkodás,
 » közvilágítás,
 » utak karbantartása,
 » egészségügyi alapellátás 

biztosítása,
 » alapfokú oktatáshoz fel   té  -

telek biztosítása.

2. Önként vállalt feladatok:
 » Fizikoterápia,
 » labor helyi tevékenysége.

3.  Állami, államigazgatási 
feladatok:
 » Helyi jogalkotás,
 » építésügyi helyi igazgatás,
 » adóigazgatás,
 » szociális igazgatás,
 » közterület-felügyelet.

A költségvetés fő célkitűzéseiként többek között a követ-
kezők szerepelnek: a városban lakó polgárok által elvárt 
szolgáltatások biztosítása, az életviszonyok és azok feltéte-
leinek javítása, fejlesztése; takarékos, átlátható és biztonsá-
gos működtetés; tudatos városüzemeltetés és fejlesztés; a 
benyújtott és elfogadás alatt álló pályázatok megvalósítása 
(KEOP pályázatok); további külső források feltárása.

A tervezett kiadások együttes összege meghaladja a be  -
vé   telek összegét, a pénzforgalmi egyensúly a jelen hely-
zetben csak külső forrás bevonása mellett biztosítható. Az 
Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételek és kiadások 
egyenlege – 30.000 eFt.

Az Önkormányzat által a tavalyi évben megkezdett beru-
házások a költségvetésbe betervezésre kerültek, ezek közül 
a legfontosabbak: járdaépítési program; energetikai pályá-
zat (Bolyai János Gimnázium, Nefelejcs Napközi Otthonos   
Központ Óvoda, Egressy Gábor Szabadidőközpont); napele-
mes rendszer kialakítása (Bolyai János Gimnázium, Halászy 
Károly Általános Iskola); Halászy Károly Általános Iskola 
elektromos hálózat felújítása; Bolyai János Gimnázium 
előtti árok rendezése (burkolás), légkondicionálás kiépí-
tése 2 db teremben; gépjárművek vásárlása (Közterület-
felügyelet, Polgárőrség); ingatlan vásárlás (óvoda mellett); 
városi dísztér parkrendezése; szervezetfejlesztés, Ócsa Város 
Önkormányzat működésének optimalizálása; utak karban-
tartása; Alsópakony egészséges ivóvíz- és szennyvíz hálózat 
kiépítése.

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014. évi 
költségvetésnek első olvasatban történő benyújtását elfogadta.

Könyvvizsgáló megbízását javasolta a Pénzügyi iroda-
vezető a 2014. évi költségvetés  tekintetében, az aktuális,  
vonatkozó törvényi rendelkezéseknek megfelelő  könyvvizs-
gálati ellenőrzésre, továbbá a 2014. évi számviteli változá-

soknak megfelelő átállás adatainak ellenőrzésére. A feladat-
tal a testület a Marketservice Könyvvizsgáló és Pénzügyi 
Tanácsadó Kft.–t bízta meg.

Elfogadták a képviselők az Önkormányzat bizottságainak 
(Gazdasági Bizottság, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság) 
2014. évi munkatervét. 

A Bolyai János Gimnázium és a Nefelejcs Óvoda ener-
getikai pályázatainak sikeres elbírálása után aláírásra 
kerültek a támogatási szerződések. A Képviselő-testület a 
tavalyi évben már részben döntött az egyes feladatokhoz 
kapcsolódó megbízásokról. A mostani ülésen sor került a 
pályázatok fennmaradt feladatait ellátó vállalkozók kivá-
lasztására. A korábbi gyakorlatnak megfelelően valamennyi 
esetben a legolcsóbb pályázatot, illetve pályázó személyt 
nyilvánították győztesnek. Az óvoda felújítása kapcsán a 
projektmenedzsmenti feladatokkal a QUAPRO Kereskedelmi 
és Szolgáltató Kft.-t, a tájékoztatás és nyilvánosság feladatok 
ellátásával szintén a QUAPRO Kereskedelmi és Szolgáltató 
Kft.-t, a mérnöki feladatok (záró audit készítése) ellátásával a 
Magyar Energia Kontroll Kft.-t, a beavatkozási terv elkészíté-
sével az Optimum Term Kft.-t bízta meg a testület. A gimná-
zium pályázatának vonatkozásában a projektmenedzsmenti 
feladatokat, illetve a tájékoztatás és nyilvánosság feladatokat 
szintén a QUAPRO Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.-t végzi el, 
a mérnöki feladatok (záró audit készítése) kapcsán a Magyar 
Energia Kontroll Kft.-vel, a beavatkozási terv elkészítéséről 
az Optimum Term Kft.-vel kötnek majd szerződést.

Bérbe adja a városvezetés a gimnázium egyes helyiségeit 
a Magyar Diáksport Szövetség számára. A Szövetség kiemelt 
projekt keretében vállalta 7200 fő testnevelést tanító peda-
gógus képzését. Az akkreditált továbbképzés témája a T.E.S.I 
(Testnevelés az Egészségfejlesztésben Stratégiai Intézkedések) 
program szakmódszertani újításai és a 2014. áprilisától orszá-
gosan bevezetésre kerülő, egységes fittségi állapotfelmérő 
rendszer elmélete és gyakorlata. Alkalmanként nettó 49.500,- 
Ft-os helyiségbérleti díj kerül megfizetésre a tantermek és a 
tornacsarnok használatáért. A képzések a Gimnázium oktatá-
si rendjét nem zavarják, abban fennakadást, problémát nem 
okoznak majd. 

Napirendre került a Halászy Károly Általános Iskola 
sportcsarnokának üzemeltetése, továbbra is Spák József 
tanár úr látja el a terem bérbeadásával kapcsolatos feladato-
kat, az eddigiekhez hasonlóan 600 Ft/óra díjért.

A testület korábbi határozatában döntött a III. járda-
építési program meghirdetéséről, a döntés értelmében a 
támogatással érintett ingatlanok számát akkor 40 darabban 
maximalizálták. A felhívásra – amelyre a jelentkezés 2013. 
december 31-én zárult le – 59 pályázat érkezett. Helyszíni bejá-
rást követően megállapításra került, hogy ebből 49 pályázat 
érdemes a támogatásra. Így a képviselők mostani határoza-
tukkal megnövelték a támogatható ingatlanok számát 49-re, 
annak érdekében, hogy jogos kérelmek ne kerüljenek eluta-
sításra, tehát minél hosszabb járdaszakasz megépülhessen 
városunkban a tavasz folyamán. 
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FogAdóórA
Több ezer kilogramm tartós élelmiszert osztottak szét ócsai 
családok körében az Önkormányzat munkatársai január 
hónapban. Erről a támogatásról, a város fennálló hiteleinek 
rendezéséről és egy bölcsődei fejlesztésről is kérdeztük 
Bukodi Károly polgármestert az e havi Fogadóórában:

A korábbi ígéretnek megfelelően januárban élelmiszer osz -
tásra került sor, kik és milyen élelmiszereket kaphattak?
B.K.: A Magyar Élelmiszerbank Egyesülettel több éve áll 
szerződésben az Önkormányzat, az ő segítségükkel, illetve 
európai uniós támogatással sikerült tartós élelmiszert jut  -
tat  nunk a rászorulók számára. Összesen 1200 személynek 
tudtunk csomagot adni. A Polgármesteri Hivatal, az Ócsai 
Mozgáskorlátozottak Egyesülete és a Családsegítő és Gyermek  -
jóléti Szolgálat munkatársai állították össze azt a névsort, akik 
a támogatásban részesülhettek. Igyekeztünk úgy elosztani az 
élelmiszereket, hogy minél többeknek jusson, de mivel nem 
mindenből kapunk ugyanakkora mennyiséget, ezért külön-
böző csomagokat tudtunk összeállítani. Bízom benne, hogy 
a több mint 7000 kg adományozott élelmiszer mindenhol 
segítséget jelentett a szűkös januári hónapban.

Az önkormányzatok adósság-átvállalásának következő 
lépcsője a küszöbön áll. Mekkora tartozása van még Ócsa 
városának?
B.K.: A kormány február végéig véghezviszi a konszolidáció 
harmadik ütemét és ezzel befejezi az önkormányzatok adós-
ság-átvállalását. Tőlünk megközelítőleg 696 millió Ft hitelt 
vesz át az állam, ezt követően Ócsa Város Önkormányzatának 
megszűnik a kötvény tartozása. A gyakorlatban ez azt jelenti, 
hogy az összegek, melyeket törlesztésre kellett volna fordí-
tanunk az önkormányzatnál maradnak, így több forrásunk 
lesz a szociális létesítményekre, gazdasági fejlesztésekre, 
melyekkel a városban élő emberek javát szolgálhatjuk.

Ejtsünk pár szót egy helyi újdonságról: sószoba került ki   -
alakításra a Manóvár Bölcsődében. Kik és mikortól hasz-
nálhatják a szobát?
B.K.: A bölcsőde tervezésekor gondot fordítottunk arra, hogy 

ez a helyiség mindenképp 
az épület része lehessen. 
A  költségvetés akkor nem 
foglalta magába az egész-
ségmegőrző eszközök be    -
szerzését. Ám azóta az 
in     tézmény vezetősége si -
keresen pályázott, így egy 
olyan sófal lett kiépítve, 
amely parajdi sótömbök-
kel és só generátorral van 
felszerelve. A sószobának 
számos po  zitív, egészség-
megőrző ha   tása van. A só      -
terápia lég     úti betegségek, asztma, légcsőhurut, pollenek okoz   -
ta allergiák esetében is jótékony, gyógyító és egyben megelőző 
hatással bír. Január elejétől látogathatják nem    csak a Manóvár 
bölcsisek, hanem az óvodások is a sószobát, reményeim szerint a 
betegségekkel teli téli időszakban minden kisgyermek számá-
ra hasznos lesz a rendszeres sóterápia.

Végezetül még egy hasznos beruházásról kérdezném: 
a Polgármesteri Hivatal a régi Lada Niva helyett beszer-
zett egy másik szolgálati gépjárművet, mire alkalmazzák 
majd az autót?
B.K.: Valóban vásároltunk egy használt, kék színű Suzuki 
Ignis típusú autót, ami a közterület-felügyelők munkáját 
fogja segíteni. A korábban erre a célra használt Lada Niva 
ugya    nis nagyon gyakran meghibásodott, javítása költséges 
volt és a fogyasztása sem tartozott a legkedvezőbb kategóriá-
ba. Így a Képviselő-testület még előző év végén döntött arról, 
hogy beszerezzünk egy másik gépjárművet.

Polgármester úr, köszönöm az interjút!

KEDVES OLVASÓINK!
Várjuk leveleiket a Kisbíró szerkesztőségébe (elérhetősé-
geink a 15. oldalon találhatók)! Kérjük, leveleikre minden 
esetben írják rá nevüket, címüket, nagyon köszönjük! 
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Címlapunkon Király Nikolett festménye látható, 
amely a X. Ócsai Nemzetközi Képzőművészeti 
Tábor során készült 2013 nyarán. A Református 
Műemléktemplom belső terét ábrázoló mű ré-
sze annak a téli tárlatnak, amely január 21-én, 
a Magyar Kultúra Napja alkalmából rendezett 
ünnepi műsor keretében nyílt meg az Egressy 
Galériában.

A tárlat kiállító művészei a táborban résztvevő 
alkotók: Győrffy Sándor, Helyes Jenő, Katona-
Zsombori Mária, Király Nikolett, Mészáros Gábor, 
Miklós János, Miklosovits László, Pál Csaba, Revák 

István, Simon Tímea. A kiállítás meg    tekinthető feb-
ruár 20-ig az Egressy Gábor Szabad    idő          központban.

Az Egressy Galéria 2014. első félévében várható 
kiállításai, a megnyitók időpontjaival:

február 22. „Nagy vadak” fotókiállítás
március 28. Horváth Tibor fotóművész kiállítása
április  Olivier Bonnin francia képzőművész 

kiállítása
május 23. Barbalics Nándor fotóművész kiállítása
június 1.  Mészáros Gábor fotóművész kiállítá-

sa (Református Műemléktemplom)

Minden érdeklődőt szerettetel várnak a szervezők!

Címlapfotó
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Pályázat neve: Új Széchenyi Terv Környezet és Energia 
Operatív Program KEOP-2012-5.5.0/A Épületenergetikai 
fejlesztések és közvilágítás energiatakarékos átalakítása
Projekt neve: „A Bolyai János Gimnázium és Kereskedelmi 
Szakközépiskola energetikai fejlesztése”
Projekt azonosító: KEOP-5.5.0/A/12-2013-0144
Projekt időtartalma: A Projekt megvalósítási időszakának 
tervezett kezdő időpontja: 2014.02.15
A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2014.09.15
Projekt összköltsége: 194 688 862 Ft
A támogatás összege: 165 485 533 Ft
Támogatás aránya: 85%
Kedvezményezett neve és elérhetősége:
Ócsa Város Önkormányzata, 2364 Ócsa, Bajcsy-Zsilinszky út
Telefon: 06 29 378 125, Fax: 06 29 378 067
Közreműködő szervezet neve, elérhetősége:
Nemzeti Környezetvédelmi és Energia Központ Nonprofit Kft.
1134 Budapest, Váci út 45.

Pályázat neve: Új Széchenyi Terv Környezet és Energia 
Operatív Program KEOP-2012-5.5.0/A Épületenergetikai 
fejlesztések és közvilágítás energiatakarékos átalakítása
Projekt neve: „Energetikai korszerűsítés a Nefelejcs Napközi 
Otthonos Óvodában”
Projekt azonosító: KEOP-5.5.0/A/12-2013-0098
Projekt időtartalma: A Projekt megvalósítási időszakának 
tervezett kezdő időpontja: 2014.02.15
A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2014.09.15
Projekt összköltsége: 66 051 968 Ft
A támogatás összege: 56 144 173 Ft
Támogatás aránya: 85% 
Kedvezményezett neve és elérhetősége:
Ócsa Város Önkormányzata, 2364 Ócsa, Bajcsy-Zsilinszky út
Telefon: 06 29 378 125, Fax: 06 29 378 067
Közreműködő szervezet neve, elérhetősége:
Nemzeti Környezetvédelmi és Energia Központ Nonprofit Kft.
1134 Budapest, Váci út 45.

Projekt rövid leírása:
Az épület elavultsága, korszerűtlensége miatt nehéz minő-
ségi, hatékony nevelőmunkát végezni. A nyílászárók a kor 
követelményeinek és a gazdaságossági szempontoknak 
már nem felelnek meg, cserére szorulnak, jelenleg az 
épület energiahatékonysága rendkívül rossz.

A projekt alapvető célja egy egészséges, motiváló környezet 
megteremtése az iskoláskorú gyermekek számára. Az épüle-
tek és a fűtési rendszer jelen állapotában, az egészséges és 
komfortos, ezáltal magas színvonalú oktatást akadályozzák. A 
projekt eredményeként egy energia hatékony épületet kapunk, 
amely hosszú távon kielégítheti a város igényeit, amely iskola a 
gyermekek, és a szülők elégedettségét fogja szolgálni. A fela-
dat ellátási hely energetikai fejlesztése eredményeképpen az 
intézmény pénzügyi fenntartása a fejlesztés révén javul, az egy 
főre eső közüzemi költség kedvezőbb lehet a jelenleginél, amely 
köszönhető a hatékonyabb fűtési rendszernek, a nyílászárók, 
szigetelések révén energiahatékonyabb épület       együttesnek.

Projekt rövid leírása:
A projekt célja a Nefelejcs Napköziotthonos Óvoda energeti-
kai megújítása a minőségi nevelés feltételeinek megteremtése 
érdekében. A fejlesztés szükségességét mind a település, mind 
pedig az intézmény helyzete alátámasztja. Az épület elavultsága, 
korszerűtlensége miatt nehéz minőségi, hatékony nevelőmunkát 
végezni. A nyílászárók a kor követelményeinek és a gazdaságos-
sági szempontoknak már nem felelnek meg, cserére szorul-
nak. Összességében jelenleg az épület energiahatékonysága 
rendkívül rossz. A projekt eredményeként egy energia hatékony 
épületet kapunk, amely hosszú távon kielégítheti a város igénye-
it, amely óvoda a gyermekek, és a szülők elégedettségét fogja 
szolgálni, amellett, hogy a nevelés színvonala is emelkedhet ez 
által. Az óvoda dolgozói számára a munkakörülményeik javítá-
sát a foglalkozások hatékonyságának növelését jelenti a projekt 
megvalósítása. A feladat ellátási hely energetikai fejlesztése 
eredményeképpen az intézmény pénzügyi fenntartása javul, az 
egy főre eső közüzemi költség kedvezőbb lehet a jelenleginél, 
amely köszönhető a hatékonyabb fűtési rendszernek, a nyílászá-
rók, szigetelések révén energiahatékonyabb épületegyüttesnek.

Ócsa Város Önkormányzata
Cím: 2364 Ócsa, Bajcsy Zs. u. 2.
Telefon: 29/378-112
E-mail: polghiv@ocsanet.hu 
Honlap: www.ocsa.hu

Ócsa Város Önkormányzata
Cím: 2364 Ócsa, Bajcsy Zs. u. 2.
Telefon: 29/378-112
E-mail: polghiv@ocsanet.hu 
Honlap: www.ocsa.hu

KEOP-5.5.0/A/12-2013-0144  
A Bolyai János Gimnázium és Kereskedelmi Szakközépiskola 

energetikai fejlesztése

KEOP-5.5.0/A/12-2013-0098  
Energetikai korszerűsítés  

a Nefelejcs Napközi Otthonos Óvodában

A Bolyai János Gimnázium és Kereskedelmi 
Szakközépiskola energetikai fejlesztése

Energetikai korszerűsítés  
a Nefelejcs Napközi Otthonos Óvodában
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Helyi hírek

A hullAdékgyűjtésért és –szállításért 
felelős kÖzszolgáltAtó  

VertIkál zrt. elérhetőségeI

Ügyfélfogadás: 
Ócsai Polgármesteri Hivatal Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda - hétfő: 

14:00 – 18:00.

Ügyfélszolgálat (számlázás, észrevétel): 
06 22 576 070, 06 22 366 029, fax: 06 22 576 071,  

E-mail: penzugy@vertikalrt.hu, honlap: www.vertikalzrt.hu.

Hulladékszállítással kapcsolatos információkért a Kunépszolg Kft.  
telefonszámán érdeklődhetnek: 06-20-369-6440.

A háztartási hulladék szétválogatásának fontosságát 
nem lehet elégszer hangsúlyozni. Mára talán túllép-
tünk már azon a negatív véleményen, hogy a szelekció 
csupán divatos hóbort, a ráérő háziasszonyok szabadidős 
tevékenysége. Környezetünk megóvása mindannyiunk 
felelőssége! 

a z összeöntött, nem szétválogatott szeméttel nemcsak 
a Földet, egyben közvetlen életterünket szennyezzük, 

hanem fontos és hasznos nyersanyagokat veszítünk. Hiszen 
nagy része annak, amit a kukába dobunk újrahasznosítható: 
fűtőanyag, papír, építőipari termékek, divatcikkek, s még sok 
minden más előállítható belőlük.

Nemrégiben megjelent információk szerint 2015-től köte-
lező lesz a hulladék szelektív gyűjtése. Az illetékes szaktár-
ca, a Vidékfejlesztési Minisztérium arról tájékoztatta lapun-
kat, hogy a Hulladék Keretirányelv értelmében 2020-ig a 
háztartásokból származó papír-, fém-, műanyag-, és üveg-
hulladék újrafeldolgozását – az összes hulladék mennyisé-
géhez képest - minimum felére kell növelni. Első lépésként 
jövő év elejéig elkülönített hulladékgyűjtési rendszer lesz 
felállítva. A környezetvédelemért felelős miniszter a közel-
jövőben rendeletben állapítja majd meg az elkülönített 
hulladékgyűjtésre vonatkozó részletes szabályokat, fonto-
sabb előírásokat. Ennek szakmai előkészítése folyamatban 
van, a nemzetközi gyakorlatok áttekintése, vizsgálata által. 
Az eddigi eredmények szerint a rendszer alapját a lengyel 
minta adja majd, vagyis a jövőben a hulladék elkülönített 
gyűjtése két típusú hulladékra terjed ki: a nedves és a száraz 
hulladékra. 

A rendelet megalkotása után a közeljövőben életbe lépő 
gyakorlati változásokra visszatérünk! Addig is néhány hasz-
nos tanács a jelenleg Ócsán alkalmazott, házaknál, zsákok-
ban gyűjtött szelektív hulladékról:

A szolgáltató minden hónap 2. péntekén gyűjti a zsákok-
ban, jól láthatóan elkülönített hulladékot (részletes szállí-
tási naptárt januári számunkban találnak, illetve a www.
ocsa.hu oldalon). A szelektív hulladékot átlátszó zsákban 
lehet kihelyezni, melynek beszerzése az ingatlantulajdonos 
feladata (bármilyen korábban, pl. csomagolásra használt 
zsák megfelelő a célra, ami fontos, hogy átlátszó legyen). 
A zsákokat reggel 6 óráig kell kihelyezni a házak elé úgy, 
hogy a közúti forgalmat ne zavarják. A szelektív hulladék-
gyűjtő gépjármű elhaladása után a kihelyezett zsákokat a 
szolgáltató nem tudja elszállítani, így ha nem szeretnénk 
plusz egy hónapig tárolni a hulladékot, érdemes az időpon-
tot betartani!

Fontos, hogy a papírhulladékokat, a műanyag palackokat 
és flakonokat kimosva, összenyomva tegyük a zsákba, úgy 
hogy a lehető legkevesebb levegő maradjon bennük. Így 
a szállítás során a gépkocsi nem levegőt, hanem hasznos 
anyagot szállít és csökkenthető a szállítással járó környezeti 

VálogAssunk – de hogyAn?
hasznos információk a szelektív hulladékgyűjtésről

terhelés. A kupakot vagy a lapított palackra visszatekerjük és 
mehetnek együtt a zsákba, vagy felajánlhatjuk a kupakgyűj-
tő akciók során.

A havonkénti szelektív gyűjtés mellett idén is lesz zöldhul-
ladék gyűjtés és lomtalanítás. A tavaszi zöldhulladék gyűj-
tésre április 2-án és 10-én, az őszire november 12-én és 20-án 
kerül sor. A lomtalanítás április 16-án és 24-én valamint 
október 8-án és 16-án lesz. Mindegyik esetben érvényes: a 
szerdai napok (04.02., 11.12., 04.16. és 10.08) azokra az ingat-
lanokra vonatkoznak, ahonnan a kommunális hulladákot 
szerdán, a csütörtöki napok (04.10, 11.20., 04.24., 10.16.) ott, 
ahol a kommunális hulladékot csütörtökönként szállítja a 
szolgáltató. 

Tegyünk együtt a minket körülvevő környezetért, gyűjt-
sük tudatosan, nagy odafigyeléssel a háztartásunkban 
felgyülemlő hulladékot! Hisz mindannyiunk felelőssége és 
közös érdeke, hogy Földünk, országunk, városunk évtizedek 
múlva is egy élhető, egészséges hely legyen! 

gyűjtésI útmutAtó  
Az újrAhAsznosíthAtó hullAdékokról

Hulladék Leírása Gyűjtési módja

PAPíR Kartondoboz, hullámpapír, élelmisze-
rek -és kozmetikai cikkek papírdo-
bozai, színes és fekete-fehér újság, 
szórólap, prospektus, irodai papír, 
füzet, telefonkönyv.

Tisztán, laposra 
hajtogatva, köte-
gelve, a karton-
dobozt nem kell 
zsákba tenni, elég 
összekötözni.

MűANyAG Színes és víztiszta PET jelzésű palack, 
kupak (pl. üdítős, ásványvizes), koz-
metikai és tisztítószerek flakonjai (pl. 
samponos, öblítős, mosogatószeres), 
reklámszatyor, nylonzacskó, csomago-
lófólia, fólia (zsugor és strech), joghur-
tos, tejfölös és margarinos dobozok.

Kiöblítve, laposra 
taposva, áttetsző 
zsákban.
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helyi hírek, rendezvények

Önkormányzati segéllyé olvadtak össze a korábban külön  -
álló támogatási formák (átmeneti segély, temetési segély, 
rendkívüli gyermekvédelmi támogatás) 2014. január 
1-től. Szükséges néhány fontos információt megismételni, 
kiegészítést tenni a korábban átmeneti segélynek nevezett 
támogatást illetően. 

a tavalyi év végéig a jogosultsági feltételek között a 
családi jövedelemhatár kizárólag az egyedül élő vagy 

rokkantsági, öregségi, egyéb nyugdíjban részesülő kérelme-
zők esetén volt meghatározva a család jövedelmének 150 
százalékában (42.750 Ft). Más kérelmezők esetében viszont 
nem kellett figyelembe venni az együttélők jövedelmének 
összegét. 

2014-től azonban az önkormányzat ettől nem tekinthet 
el, tehát a segély kérelmezésekor minden esetben jövede-
lemigazolást kell benyújtani. A jövedelemigazolás részét 
képezi a kérelemnyomtatványnak, amit maga a kérelmező 
tölt ki. A nyomtatványban foglalt jövedelmi adatokat alá kell 
támasztani pl. nyugdíjszelvény, munkáltatói igazolás becsa-

tolásával. A kérelem-nyomtatvány a Hatósági és ügyfélszol-
gálati irodán papír alapon kérhető. 

Az eddigi átmeneti segélynek megfelelő önkormány-
zati segélyre az jogosult, akinek a családjában az egy főre 
számított havi jövedelem nem haladja meg az öregségi 
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 százalékát: 
42.750 Ft-ot. Egyedül élő kérelemező esetében az összeghatár 
az öregségi nyugdíj 200 százaléka: 71.250 Ft. Fontos kihang-
súlyozni, hogy az átmeneti segélynek megfelelő önkor-
mányzati segély adhatóságának gyakorisága és összege a 
továbbiakban is változatlan marad. 

JöVedelemigAzolás szükséges  
Az önkormányzAti segélyhez
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Közérdekű információk

Az Internet nagyszerű eszköz, de veszélyeket is rejt. 
A gyermek és fiatalkorúak védelme az Internet káros 
tartalmaival szemben egyre fontosabb és aktuális kérdés 
napjainkban. A tisztességes weboldalak mellett találkoz-
hatunk olyan oldalakkal, amelyek megtévesztő, hamis 
információkat, vagy az egészséges erkölcsi- és szellemi 
fejlődésre káros tartalmakat, így pornográf és erőszakos 
tartalmú információkat közölhetnek.

ez az ajánlás azoknak a szülőknek szól, akik meg akarják véde-
ni gyermekeiket a rájuk leselkedő veszélyektől. Azoknak, akik 

biztonságban szeretnék tudni gyermeküket, amikor netezik. 
Sőt, azoknak a gyerekeknek szól, akik már önállóan használják 
a világhálót, de még nem tudják, hogy az veszélyeket is rejt.  

Ajánlás szülőknek:
 » Készítse fel gyermekét az Internet helyes használatára, 

az Internet világára!
 » A szülő mindig legyen érdeklődő akkor, ha a gyermek 

valamilyen általa felfedezett netes újdonságról számol be, 
vagy éppen valami olyanról, amely számára nem tetsző! 

 » Alkalmazzon szűrőprogramokat a biztonságosabb inter-
netezés érdekében! Ezek segítségével megválogathatja 
a gyermeke számára elérhető oldalakat, megelőzheti a 
pedofil jellegű zaklatásokat, valamint hogy gyermeke 
erőszakos tartalmakra bukkanjon a világhálón! 

 » Szakítson időt a közös szörfözésre, így gyermekét hozzászok-
tathatja ahhoz, hogy az internetezés lehet közös program is!

 » Amennyiben tudomására jut, hogy gyermekét bármi-
lyen formában zaklatják az Interneten keresztül, azon-
nal forduljon a rendőrséghez!

Ajánlás a gyermekeknek:
 » Világháló = mindenkihez eljut, amit oda egyszer feltöltünk!
 » Vigyázz milyen képeket raksz fel a közösségi oldalakra, 

vigyázz miket posztolsz ki!
 » Minél személytelenebb elérhetőséget adj meg!
 » Soha ne add meg a lakcímedet, telefonszámodat senki-

nek az Interneten keresztül!

 » Mindig más regisztrációs nevet és jelszót használj!
 » Soha ne jelöld be a jelszó megjegyzése részt!
 » Ne használd a nevedet regisztrációs névként!
 » Letöltések alkalmával figyelj, hogy csak azokat a tartal-

makat töltsd le, ami nem tilos, mert az illegális tartalom 
letöltését a törvény bünteti!

 » Internet kávézóban vagy wifi pontról ne intézz szemé-
lyes ügyeket! 

 » Ne hagyd őrizetlenül a számítógépet, és ne maradj be    jelent  -
kezve, amikor nyilvános helyen chatelsz, vagy belépsz egy 
közösségi oldaladra!

 » Találkozót, randevút ne beszélj meg! Ha mégis, akkor el kell 
mondanod a szüleidnek és fontos, hogy valaki elkísérjen!

 » Képeket (főleg erotikus tartalmúakat) soha senkinek ne 
küldj át, mert bárki bármikor visszaélhet vele, akár zsa  -
rol    hatnak is, illetve zaklathatnak miatta!

Internetfüggő vagyok ?
Válaszolj a következő kérdésekre igennel vagy nemmel. 5 igen 
válasz után érdemes elgondolkodni!

 » Bele tudsz feledkezni teljesen az internetezésbe?
 » Egyre több időt kell eltöltened ahhoz a neten, hogy elé  -

gedett legyél?
 » Többször próbáltad már sikertelenül kontrollálni a nete   zésre 

fordított időt, visszavenni kicsit vagy teljesen abbahagyni?
 » Nyugtalan, szeszélyes, depressziós, ingerlékeny vagy, 

mikor megpróbálsz kevesebbet netezni?
 » Több időt töltesz online, mint amennyit eredetileg terveztél?
 » Veszélyeztetted vagy kockáztattad már valamilyen kap  -

csolatodat, munkádat, tanulmányaidat, karrieredet az 
internet/online játék miatt?

 » Hazudtál már családtagjaidnak, vagy bárkinek, hogy 
elrejtsd a netes léted kiterjedtségét?

 » Az online világba menekülsz-e a problémáid elől?

Fontos, hogy a szülők és a gyermekek ismerjék azokat a 
segélyhívó telefonszámokat, amelyeken keresztül segítséget 
tudnak kérni: 107, 112!  

Pest Megyei RendőR-főkaPitányság BűnMegelőzési Osztálya

Sérelmek a pszichiátrián
Ha Önnel vagy ismerősével, hozzátartozójával pszichiátriai 
kezelése során visszaélést követtek el, illetve ha tudomása 
van ilyen esetről (jogtalan beszállítás, szexuális zaklatás, 
bántalmazás, gyógyszer túladagolás stb.), írja meg panaszát 
a következő címre, vagy hívja az alábbi telefonszámot.

Pszichiátriai szerek viselkedési problémákra?
Ha gyermeke „tanulási problémára” vagy „viselkedési rend     -
ellenesség” miatt pszichiátriai szereket szed, és úgy érzi, hogy 
a gyermek állapota semmit sem változott vagy rosszabbodott 
emiatt, keresse az Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért 
Alapítványt. Az alapítványtól ingyenes tájékoztató kiadvány 
is kérhető a hiperaktivitás témájában.

Az internet Veszélyei

Az állampolgári Bizottság az emberi Jogokért Alapítvány közleménye

Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért Alapítvány
Cím: 1461 Budapest, Pf.: 182. • Telefon: 06 (1) 342-63-55, 06-70-330-5384 • E-mail: info@cchr.hu

Weboldal: www.emberijogok.hu • Minden információt bizalmasan kezelünk!
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Minden évben január közepén, a Magyar Kultúra Napján 
találkozik legelőször a művészet és kultúra pártoló 
ócsai közönség az Egressy Gábor Szabadidőközpontban. 
Hagyomány szerint ekkor tisztelgünk kulturális értéke-
ink előtt, s elismerjük a helyi közösség kiemelkedő egyé-
niségeit. Idén január 21-én rendezte meg a szabadidőköz-
pont az ünnepi gálaműsort, melyet a X. Ócsai Nemzetközi 
Képzőművészeti Tábor Téli Tárlata nyitott meg. 

a kiállítást Balázs Sándor művészeti író méltatta, aki 
beszédében kitért arra, hogy a gyönyörű alkotások – 

festmények, fotográfiák - miként tükrözik Ócsa városának 
szépségeit a helyi és a messze földről ideérkező művészek 
nézőpontjából. A Szalon Brass kvintett lágy dallamai stílu-
sos zenei aláfestésként szolgáltak a tárlat megtekintéséhez.

Az ünnepi műsor Bukodi Károly polgármester beszédével 
folytatódott a színházteremben. A polgármester úr megemlí-
tette, hogy ez az alkalom Kölcsey Ferenc napja is egyben, hiszen 
a költő 1823. január 22-én fejezte be nemzeti imánk, a Himnusz 

megírását, amely társadalmi összetartozásunk szimbóluma. 
Ezt követően arra világított rá, milyen sokféleképpen lehet és 
kell értelmezni „kultúra”szót a mai modern korban:

„A Magyar Kultúra Napja egy olyan ünnepnap, amikor 
félretesszük a mindennapi, sürgető teendőket, és felöltöztet-
jük lelkünket, szívünket, hogy fejet hajtsunk egy-egy verssel, 
népdallal, a képzőművészeti tábor alkotásaival azok előtt, akik 
kimagasló tehetségükkel alkotnak, szólnak a magyarságért.

A kultúrát sokféleképpen lehet értelmezni. De mit is jelent 
a mai kor emberének, a szó „kultúra”? A latin „cultura” igéből 
származik, melynek jelentése:  művelni, földet megművelni. 
Azt gondolom, a 21. század rohanó világában az elme, a szel-
lem formálása, művelése kihívás és rendkívül sokrétű feladat. 
Különösen fontos figyelembe vennünk korunk tempóját, a 
modern ember fárasztó taposómalomban zajló élet   vitelét. Sőt: 
az internet nyelvén szólva, „képben kell lenni” a társadalmi 
kapcsolatainkat átalakító technikai vívmányokkal is. 

2014-ben a kultúra nemcsak tradicionális műfajokat – festé     -
szetet, irodalomat, képzőművészetet, színházat – jelent. Mind  -
ezek évezredes múlttal bíró, szilárd alappillérként, forrásként 
szolgálnak a megannyi egyedi irányzat, megjelenítési forma 
számára, ami nem más, mint az ezerarcú kortárs művészet.

Ha kiszélesítjük a látómezőnket számos olyan tevékenysé-
get, irányzatot felsorolhatunk, melyek alkalmasak lelkünk 
„megművelésére”. Melyekkel élményt, gazdagságot ajándékoz-
hatunk magunknak, környezetünknek. A mozgás-, a tánckul-
túra szemet gyönyörködtető élmény. A beszéd- és viselkedés-
kultúra meghatározzák emberi mivoltunkat, kapcsolatainkat, 
ismeretük és oktatásuk nélkülözhetetlen gyermekeink tuda-
tos nevelésében. A magyar sportkultúra évszázadokra nyúlik 
vissza, az örömmámor, melyet egy-egy nyertes hazai meccs, 
aranyérem felett érzünk mind-mind hazafiságunkat erősítik. A 
magyar filmkultúra talán újra felszálló ágába érkezik, s a művé-
szeti ágak egyik legkomplexebb képviselőjeként kikapcsolódást 
nyújthat számunkra. Ne feledkezzünk el a gasztronómiai kultú-
ráról sem, hiszen az ízek harmóniájának összehangolása érzéke-
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inket és testünket párhuzamosan megörvendeztető művészet. 
A világháló használatának elterjedése mára forradalmasította a 
kultúra kommunikációs eszköztárát és lehetőségeit. Az internet 
a fiatal generáció számára a mindennapok szerves részét képe-
zi, szabály- és szokásrendszerével közösségteremtő környezetet 
hoz létre. A tizen-, huszonéves korosztály számára a legalkalma-
sabb felület lehet a műveltségi ismeretek terjesztésére, megis-
merésére. 

Városunkban, Ócsán a kultúra ezen irányzatai közül 
számos jelen van és aktívan részese a helyi közösségi életnek. 
A színházi előadások, az Egressy Galéria kiállításai, a zeneis-
kolai élet, a Falu Tamás Emléknapon rendezett szavalóver-
seny, az épületben gyakorló tánccsoportok, a színjátszó kör, 
az Ócsai Népdalkör, a képzőművészeti tábor, a minden évben 
megrendezésre kerülő Kulturális Napok sikerei mind-mind 
azt bizonyítják, hogy nagy szükségünk van szellemi táplá-
lékra, a kisvárosi hétköznapokon, s az ünnepi percekben 
egyaránt. Minden helyi és városunkban alkotó művésznek 
kívánok ihletet és sikert, nekünk közönségnek pedig a pilla-
natot, hogy gyönyörködhessünk mindebben.”

A Bolyai János Gimnázium diákjainak műsora az irodalmi 
kávéházak világát idézte meg zenés-verses elemekkel, felkészí-
tő tanáruk Horváthné Gyovai Melinda segítségével. A dalok, 
visszaemlékezések, novellák csokra tökéletesen tükrözte a kávé-
házak hangulatát, múlt századbeli társadalmi szerepük fontos-
ságát. Pánczél Károly országgyűlési képviselő úr is megtisztelte 
a közönséget jelenlétével és ünnepi gondolataival. A műsor 
megkoronázásaként került sor az Ócsa Város Önkormányzata 
által alapított díjak átadására. Ezek a díjak elismerésként szol-
gálnak azok számára, akik áldozatos munkájukkal, emberi 
értékeiket példaként állítva hisznek a helyi közösség erejében, 
összetartozásában. Az Ócsa Ifjúságáért díjat Inczeffy Zsuzsának, 
az Ócsa Városért díjat Radics Józsefnek, az Ócsa Kultúrájáért 
díjat Kovács Nórinak adományozta a Képviselő-testület (a díja-
zottakról lsd. bővebb összeállításunkat a 10. oldalon – a szerk.). 
Az ünnepség zárásaként Kovács Nóri „Ami a szívemen” című 
népzenei műsorát hallgathatta meg a nagyérdemű, melyen 
közreműködött Kovács Judit és az Arató zenekar. A festmények, 
a kávéházi gondolatok, a zenekarok, a népdalok, mind-mind azt 
bizonyították ezen az estén, hogy van mit és érdemes ünnepel-
nünk a Magyar Kultúra Napján, a 21. században is. 
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Rendezvények

Ócsa Város Önkormányzata a hagyomány szerint idén is 
kitüntető díjakat adományozott a Magyar Kultúra Napja 
alkalmából megrendezett ünnepségen január 21-én. A 
díjakat olyan embereknek ítéli oda a Képviselő-testület, 
akik áldozatos munkájukkal, tehetségükkel, odafigyelé-
sükkel nap, mint nap segítik az ócsai társadalom külön-
böző rétegeit. Az elismerésekhez szívből gratulálunk!

„ÓCSA IFJÚSÁGÁÉRT” kitűntető díj: Inczeffy Zsuzsa
Inczeffy Zsuzsa tanulmányait Romániában végezte, 1990-
ben költözött Ócsára. A Halászy Károly Általános Iskolában 
helyezkedett el napközis nevelőként. Munkája során rálátást 
szerzett az ócsai családok és gyermekek mindennapi életére. 
Hamar megfogalmazódott benne, hogy szükség lenne egy 
olyan szervezetre, amely az iskola kapuin kívül is segíteni 
tud az arra rászoruló gyermekeken, embereken. 1998-ban 
régi álma beteljesüléseként, aktív résztvevőként segített az 
Ócsai Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat megalapítá-
sában, majd ugyanezen hálózat létrehozásában Bugyin és 
Alsónémedin.

A polgárőrség célkitűzéseivel (1999 óta aktív tag) megala-
kulásától kezdve egyetért, hiszen lényege a bajba jutottak 
segítése és a bűnmegelőzés. Számtalan esetben veszi igény-
be a polgárőrség és a rendőrség segítségét, tekintettel arra, 
hogy a gyermekek védelme érdekében sok esetben rendkí-
vül veszélyes helyszíneket kell meglátogatnia. A szolgálat-
ban lévő polgárőrök a nap bármely szakában számíthatnak 
a segítségére, ha gyermek vagy család kerül veszélybe.

„ÓCSA VÁROSÉRT” kitűntető díj: Radics József
Radics József 2003 óta vezeti az Ócsai Öreghegyi Pincesor 
Egyesületet, tevékenységével többek között hozzájárult 
ahhoz, hogy méltán híres pincesorunk megőrizze jellegét. 
12 éve szervezője és irányítója az „Orbán-napi bor és pince-
ünnep” rendezvénynek, ahol az ócsaiakon kívül a környező 
településekről is érkeznek résztvevők, vendégek.

A négy éve újra indított „Szüreti felvonulás” és „Szüreti 
bál” alapembere, szervezője. Hosszú évek óta a városi és civil 

Kitüntető díjaK a  
mAgyAr kultúrA nApJán

szervezetek által szervezett események nagylelkű támogató-
ja. Mindennapi munkásságával városunk fejlődését, jólétét, 
jó hírnevét szolgálta és szolgálja. 

„ÓCSA KULTÚRÁJÁÉRT” kitűntető díj: Kovács Nóri
Kovács Nóri a népzene és a világzene műfajának egyik legis-
mertebb, szakmailag is elismert előadója, aki tíz éve van a 
profi előadói pályán. Ezen időszak alatt több mint húsz leme-
zen közreműködött és hét szóló albuma jelent meg. A Motiva 
zenekar alapító tagja, énekese, hangszerelője és szövegírója. 
Nevéhez fűződik a Magyarország imázs-dal, a „Repülj madár!”, 
amely által az egész ország és minden Magyarországra látoga-
tó külföldi is megismerhette a hangját.

Az Európai Unió magyar kulturális delegációjának hivata-
los kulturális arca, több Európai Uniós rendezvényen képvi-
selte hazánkat. Az Amerikai Egyesült Államoktól Londonig 
folyamatosan koncertezik, és kulturális összetartozásra 
hangolja a helyi magyar közösségeket.

Munkásságát a Magyar Állam a „Népművészet Ifjú Mestere” 
díjjal ismerte el. Mindezek mellet Nórinak arra is maradt ideje, 
hogy nyolc évvel ezelőtt élére álljon az Ócsai Népdalkörnek. 
Az eltelt évek alatt a kórus létszáma folyamatosan gyarapo-
dott, fiatalodott és mára „férfiasodott” is. Ma már nem csak a 
helyi rendezvények fellépői, hanem a közeli és távolabbi tele-
pülések is hívják őket fellépni. 
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Egyházak hírei

Ócsai KisbírÓ

Ócsai Református Egyházközség
2014. február havi gyülekezeti alkalmaink:

Nap Óra alkalom

1. Szombat 17 Egyetemisták Bibliaórája – Református Lelkészi Hivatal

2. Vasárnap 10 Főistentisztelet – Kálvin-ház

2. Vasárnap 15 Úrvacsorás Hálaadó Istentisztelet – Evangélikus Imaház

2. Vasárnap 16 Énekkari próba – Református Iskola termeiben

3. Hétfő 15 Konfirmációs előkészítő – Kisimaterem

4. Kedd 18 Fiatal Felnőttek Bibliaórája – Református Lelkészi Hivatal

5. Szerda 15 Házi Bibliaóra – Török Ignác u. 61.

6. Csütörtök 15 Asszonykör – KISIMATEREM

6. Csütörtök 18 Felnőtt Konfirmációs Csoport – Református Lelkészi Hivatal

7. Péntek 17 Összevont Ifjúsági Bibliaóra – KISIMATEREM

9. Vasárnap 10 Főistentisztelet – Kálvin-ház

9. Vasárnap 16 Énekkari próba - Református Iskola termeiben

10. Hétfő 15 Konfirmációs előkészítő - Kisimaterem

11. Kedd 18 Fiatal Felnőttek Bibliaórája – Református Lelkészi Hivatal

12. Szerda 15 Házi Bibliaóra – Török Ignác u. 61.

13. Csütörtök 18 Központi Bibliaóra – KISIMATEREM

14. Péntek 17 Ifjúsági Bibliaórai Közösség – KISIMATEREM

16. Vasárnap 10 Főistentisztelet – Kálvin-ház

16. Vasárnap 15 Hálaadó Istentisztelet – Evangélikus Imaház

16. Vasárnap 16 Énekkari próba - Református Iskola termeiben

17. Hétfő 15 Konfirmációs előkészítő – Kisimaterem

18. Kedd 18 Fiatal Felnőttek Bibliaórája – Református Lelkészi Hivatal

19. Szerda 15 Házi Bibliaóra – Török Ignác utca 61.

20. Csütörtök 15 Asszonykör – Kisimaterem

21. Péntek 17 Összevont Ifjúsági Bibliaóra – Kisimaterem

23. Vasárnap 10 Főistentisztelet – Kálvin-ház

23. Vasárnap 16 Énekkari próba – Református Iskola termeiben

24. Hétfő 15 Konfirmációs előkészítő – Kisimaterem

25. Kedd 18 Fiatal Felnőttek Bibliaórája – Református Lelkészi Hivatal

26. Szerda 15  Házi Bibliaóra – Török Ignác u. 61.

27. Csütörtök 18 Központi – Presbiteri Bibliaóra – Kisimaterem

28. Péntek 17 Összevont Ifjúsági Bibliaóra – Kisimaterem

egyházAk FeBruári progrAmJAi

Februári istentiszteleti alkalmak az Ócsai Baptista Gyülekezetben:

Református Lelkészi hivatali rend: 
Lelkipásztori ügyelet: Hétfőn: 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.

Kérjük testvéreinket, hogy, akik nem rendezték még előző évi 
egyházadójukat, tegyék meg. Megtehetik ezt az egyházpénztári, 
és lelkészi ügyeleteken egyaránt.

Külön időpontok kérhetők lelkigondozásra, vagy bármilyen  
ügy intézésére a (29)-378-142-es telefonszámon, valamint  
az ocsa.ref@gmail.com-os e-mail címen.

Nap Óra alkalom

02. Vasárnap 9
10

17

imaóra
istentisztelet, 
úrvacsora
istentisztelet

05. Szerda 18 bibliaóra

09. Vasárnap 9
10
17

imaóra
istentisztelet
istentisztelet

12. Szerda 18 bibliaóra

Nap Óra alkalom

16. Vasárnap 9
10
17

imaóra
istentisztelet
istentisztelet

19. Szerda 18 bibliaóra

23. Vasárnap 9
10
17

imaóra
istentisztelet
istentisztelet

26. Szerda 18 18-bibliaóra

A változtatás jogát fenntartjuk! 

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

2014. szeptembertől baptista fenntartású  
keresztyén óvodát indítunk Ócsán.

Bővebb információ: 06-20-886-0287.

Ócsai Katolikus Egyházközösség programja:

Szentmisék:
Hétfő: 7.30 óra
Szerda: 7.30 óra

Szombat: 18 óra
Vasárnap: 9.30 óra

Állandó programok: 
 » Minden hétfőn: 18 óra Biblia óra
 » Minden hónap utolsó szombat: 17 óra taezei imaóra, 19 óra 

ismeretterjesztő előadás
 » Minden hónap első szombat: 15-18 óra gyermek foglalkozás, 18 

óra gyermekmise

Február 22.: a közösségi teremben 19 órakor Dr. Novotny Iván 
professzor úr tart előadást.
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ökumenikus imAhét óCsán
A 2014-es Ökumenikus Imahét vezérgondolata Pál apostol 
Korinthusbeliekhez írt első levelének alapján „Hát részek-
re szakítható-e Krisztus?” volt. A vezérgondolat alapján 
a héten minden este Igei alkalmakon vehettünk részt 
először a Baptista Imaházban, majd pedig a református 
Kálvin-házban. 

a helyi lelkipásztorok, valamint a meghívott igehirdetők 
prédikációi alapján hallhattunk és tanulhattunk a keresz-

tyénség Krisztusban való egységéről, amit meg is tapasztal-
hattunk az egymással való közösségben, együttlétben. Ahogy 
Jézus Krisztus, mint egyedüli Megváltó és az Egyház egye-
düli feje, úgy keresztyén gyülekezet is csak egy van, még ha 
más-más felekezetekre is tagolódunk. Ennek az egységnek a 
felmutatására volt alkalom ez az Ökumenikus Imahét, ahol 
egymás hitéből és az egymással való közösségből épülhettünk, 
ezek által pedig Krisztusban való hitünket megerősíthettük, 
megvallhattuk és felmutathattuk. A héten Isten Igéjét hirdet-
ték Nagytiszteletű Hantos Péter, Nagytiszteletű László Milán, 
Horváth Zsolt, Nemeshegyi Zoltán, Tiszteletes Varga Gábor és 
Pap Jonatán. Vasárnap pedig a záró alkalmon kézzel fogható 
volt ez a Krisztusban való egység. Nagytiszteletű László Milán 
evangélikus lelkész szolgálatára Ócsa város minden keresz-
tyén felekezete képviseltette magát (gyülekezeti szinten), így 
mutatva fel, hogy Jézus Krisztusban mindannyian egységben 
és egyek vagyunk. Illesse köszönet a helyi keresztyén gyüleke-
zetek elöljáróit a hét megszervezéséért, valamint pedig egye-
dül Istené legyen minden dicsőség Soli Deo Gloria!

Bukodi Károly polgármester köszöntője az Imahét záró alkal-
mán hangzott el:

„nagytiszteletű urak,  
tisztelt gyülekezetek!

Testvértelepülésünk Polgármester Asszonya meghívásának 
eleget téve Paláston tartózkodom, így engedjék meg, hogy 
ilyen formában köszöntsem önöket.

Köszönetem fejezem ki nagytiszteletű Hantos Péter lelki-
pásztor úrnak, a lelkész uraknak és önöknek, hogy pár nappal 
ezelőtt megtiszteltek minket jelenlétükkel az Egressy Gábor 
Szabadidőközpontban, ahol együtt ünnepeltük a Magyar 
Kultúra Napját. Szeretnék néhány gondolattal visszatérni 
ünnepi beszédemhez. A kultúra szó a latin „cultura” igéből 
származik, jelentése pedig: művelni, földet megművelni. 
Mai világunkban az elme, a szellem, és legfőképpen a lélek 
„művelése” kihívásokkal teli, komoly feladat. 

Hálásak vagyunk Istennek az egyházi közösségekért, 
melyek az egység jegyében városunk javáért, és fejlődéséért 
lényegi erőfeszítéseket tesznek. Településünk szimbólumá-
nak a Református Műemlék Templomnak színvonalas fenn-
tartásáért, és az ócsai kulturális események világszínvonalú 

helyszínének biztosításáért, a Baptista-Református közös 
énekkar kiemelkedő szerepvállalásáért kulturális rendez-
vényeinken. Összefoglalva mindazért a lelki szolgálatért, 
amely Árpád-kori településünk szívdobbanásaként azt az 
életet hozza hétköznapi szintre, mely nem más, mint amiről 
Jákob tett bizonyságot az ősatyák történetei során: „Nem 
más ez, mint Isten háza és a menny kapuja..”  (I. Mózes 28, 17.)  

A mai napon tanúbizonyságot tehetünk, teszünk arról 
is, hogy bár vallási kultúránk kicsit eltérő, mégis képesek 
vagyunk együtt, közösen „művelni” elménket, lelkünket és 
megőrizni, hirdetni az evangélium eszméjét, amely ideho-
zott bennünket, és egyesített Krisztusban.

Kívánom, hogy ez mindig így maradjon! Isten áldja meg önö -
ket, Ócsát, magyar nemzetünket, határokon innen és túl!” 

Balról jobbra: Pap Jonatán baptista teológus, Horváth Zsolt baptista 
lelkipásztor, Nt. Hantos Péter református vezető lelkipásztor, Nt. László Milán 

evangélikus lelkipásztor, T. Varga Gábor református segédlelkész

Imaheti ökumenikus gyülekezet a Kálvin-házban
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Decemberi jelentkezésünk óta az ÓVSE, 
azon belül pedig a labdarúgó szak-
osztály életében nagy vonalakban a 
következők történtek:

november elején azon csapataink, 
kik nem álltak le kis téli pihenőjük-

re, terembe költöztek és ott folytatták a 
felkészülést. A terem edzéseket egy-egy 
korosztályos torna színesítette. Volt ahol 
kötelező volt a részvétel – Bozsik torna U9 
U11 –, és olyan is volt ahova nevezési díj 
ellenébe tudtunk menni. 

Az áttekintést kezdjük korosztályok-
ként a legkisebbekkel.
„U9”: U9-es csapatunkat  ifj. Hajdu Gusztáv 
edzi. A tél folyamán, ők egy Bozsik tornán 
vettek részt. Azt magabiztosan, hatalmas 
fölénnyel abszolválták. Jó volt őket nézni 
korukhoz képest milyen éretten játszottak.
„U11”: U11-es csapatunk felkészítéséért 
Hajdu Gusztáv felel. Ők is egy Bozsik  tor   -
nán vettek részt. A helyzetüknek és fel   -
készültségüknek megfelelően szerepel-
tek. Akiknél hátrább tartunk a képzésben, 
azoktól kikaptak, akikkel azonos hely-
zetben vagyunk, vagy előrébb tartunk, 
azokkal jó meccseket játszottunk. 
„U13”: Ez a korosztályos csapat létszám 
gondok miatt is elég haloványan szerepel. 
A múlt héten a srácok egy fizetős tornán 
vettek részt. Sajnos a saját bőrünkön 
érez   tük, hogy sok egyesület mennyivel 
előrébb tart a képzésben.  A tornán csak a 
velünk egy szinten lévő Dabas FC csapatát 
sikerült legyőzni, de azt magabiztosan. Így 
a hatcsapatos torna ötödik helyén végez-
tünk. A torna végeredménye: 

1) Monor 
2) Bugyi 
3) Tápiószentmárton 
4) Hernád 
5) Ócsa 
6) Dabas

„U21”: Ifi csapatunk focistái – akikkel Kövér István edző 
foglalkozik – decemberben levezető edzéseken vettek részt, 
január második hetében pedig elkezdték a felkészülést, az 
alapozó tréningeket. A téli meccshiányt pótolandó a csapat 
benevezett a Labdarúgó Szövetség berkein belül megrende-
zett kispályás labdarúgó tornára, ahol a 3. fordulóig jutottak. 
Március 8-án indul újra a megyei bajnokság, ahol kiemelt 
helyen indíthatnak fiaink. 

Felnőtt: Felnőtt csapatunk a télen nem 
állt le. Szintentartás végett heti egy 
terem edzéssel készült a tavaszi foly-
tatásra és a Futball7vége futsal torna 
sorozatra. A futsal tornán történelmet 
írtak fiaink, február elejéig verseny-
ben voltak. Pillanatnyilag a torna első 
hat csapata között tartunk. A mai nap 
(2014.02.01.) folyamán a hatos negyed-
döntő keretében ízelítőt kaptunk abból, 
hogy a jók hogyan játsszák a futsalt.  Mi 
nem tudunk, vagy nem akarunk volt 
NB-s játékosokat fizetni vagy csalni, 
így kénytelenek voltunk a szimpati-
kus vesztes szerepében tetszelegni. 
Így a verseny kiírás ellen vétő csapat 
(Göd) elleni mérkőzés eredményei ellen 
óvást nyújtottunk be. Az óvás elbírálá-
sa folyamatban van, így nem tudjuk, 
hogy következő alkalommal a négyes 
döntőben lesz-e szerepünk vagy sem.
ÓVSE-Nők: Szeptemberben volt egy 
éve, hogy lányaink elkezdtek a focival 
fog     lalkozni. Azóta sok kellemes és hála 
Istennek kevés kellemetlen tapasztalat-
tal gazdagodtak. Hatalmas örömünkre 
a kinti fociban sikert sikerre halmozva a 
harmadik helyről várjuk a folytatást. Az 
idén először futsal tornára is neveztük a 
lányokat tanulási célzattal. Sajnos ebben 
ellenfeleink megmutatták hol a helyünk. 
Azért bátorságunknak köszönhetően a 
Pest megyei női futsal első négy csapata 
között tartanak számon bennünket.

Csapatainknak a felkészülés tovább 
foly       tatódik: a felnőtt fiúknak és lányok-
nak teremben és szabadtéren, míg a 
gyerekeknek teremben. Február első 
felében egy új garnitúra, azaz U12 csapa-
tunk vesz részt egy Dabasi tornán, míg 
U9 és U11-s csapatainkra terem Bozsik 

torna vár. Lányaink a futsal négyes döntő résztvevői leszek, 
míg a fiúkra az óvás függvényében szintén a négyes döntő 
vár. Az eredményekről természetesen beszámolunk!

A tavaszra minden támogatónknak, szurkolónknak, szim-
patizánsunknak, játékosainknak, vezetőinknek sok sikert és 
jó eredményeket kívánunk!

Eredményeinket a http://www.pmlsz.hu/eredmenyek.html  
oldalon követhetik.

HAJRÁ ÓCSA!

Hajdu gusztáv edző

13sport

lABdArúgás

forrás: ÓVSE
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sport, hirdetés

atlétiKa – híreK és eredményeK
XXI. Teremverseny
Január 26-án atlétikai szakosztályunk jövőbeli reménységei 
tették meg első fontos lépésüket.

Nyolc fős csapatunk Budapesten a Syma Csarnokban vett 
részt versenyen. A huszonhét csapatot felvonultató viadalon, 
sok nagynevű fővárosi egyesületet megelőzve a nyolcadik 
helyet sikerült megszereznünk. A csapat tagjai: Jamnitzky 
Csenge, Márki Patrícia, Czakó Petra, Bocskai Bettina, Borsos 
Benjamin, Papp Tamás, Hrubos Dominik, Virág Pál. Mun   ká-
jukat tartalékként Csóti Dániel és Gere Szintia segítettek.

Valamennyiüknek gratulálunk!

Megkezdődtek a fedett pályás versenyek
A téli versenyidőszak első fontos versenyét éppen az Ócsa SE 
rendezte a Halászy Károly Általános Iskolában. A hagyomá-
nyos Ócsai Terematlétika Bajnokságon kilenc egyesület vett 
részt. A fővárosi és környékbeli szakosztályok csapatai ban 
számtalan országos bajnokot, és nem egy korosztályos váloga-
tottat láthattunk vendégül. Betegségekkel tizedelt csapatunk-
nak két érmet sikerült szereznie a rendkívül erős mezőnyben. 
Huber Vanessza súlylökésben lett második, míg Soltész Hanna 
magasugrásban szerezte meg a harmadik helyet. 
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Ócsai KisbírÓ

Haláleset
Neve: Banó Zoltán
Születés helye, ideje:  
Budapest XXII., 1962. november 28.
Haláleset helye és ideje:  
Ócsa, 2013. december 20.

Neve: Mátai Juliánna
Házassági neve: Kiss Józsefné
Születés helye, ideje:  
Ócsa, 1921. április 11.
Haláleset helye és ideje:  
Ócsa, 2014. január 5. 

Neve: Virág Miklós
Születés helye, ideje:  
Ócsa, 1938. december 27.
Haláleset helye és ideje:  
Ócsa, 2013. 2014. január 11.

Házasságkötés:
Férj: Montoni Martínez Julián 
Simón
Feleség: Putnoki Erika
Házasságkötés helye és ideje: 
Ócsa, 2014. január 11.

Huszonötödik házassági 
évforduló:
Férj: Tóth László
Feleség: Cserna Judit Julianna
Házasságkötés helye és ideje: 
Ócsa, 1989. január 7.

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 rende-
lő 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

Fiziotherápia Tel: : 29-578-525
Korona Gyógyszertár 
Szabadság tér 5., Tel: 29-578-090
Rendőrség Ócsai Rendőrörs,  
Tel: 29-378-007 • 
 Körzeti Megbízottak:  
Mezei Tamás törzszászlós, 
70-609-3735; Menyhárt 
Attila zászlós: 70-232-5737; 
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 ,  
 email:  
keresztenyocsa@gmail.com 
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
Közterület-felügyelet  
Magyari Tibor: 70-3681843
Suller Róbert: 70/395-1877
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 + 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

december-január
Változás a hibás lámpatestek bejelentésében

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy 2014. február 1-től a közvilágítási lámpa   -
testekkel kapcsolatos hibabejelentéseket – az eddigiektől eltérően –, a Magyar -

országi Települések Közvilágítási Közhasznú Egyesületéhez kell bejelenteni.

Hibajelentés:  
Honlap: www.mtkke.hu – „Hibajelentés” ablakán keresztül.

Telefon, fax, üzenetrögzítő: 06-27/363-887.  

Az előforduló „szakaszhibákat” is a Magyarországi Települések 
Közvilágítási Közhasznú Egyesületéhez kérjük jelenteni,  

akik a bejelentéseket továbbítani fogják az ELMű-ÉMÁSZ Kft. felé.

állásajánlat

Az Ócsai Polgármesteri Hivatal a közszolgálati tisztviselőkről szóló  
2011. évi CXCIX. Törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet  

Ócsai Polgármesteri Hivatal 

TITKÁRSÁGI ÜGYINTÉZŐI munkakör betöltésére.

A munkakör betölthetőségének időpontja: 2014. április 1. 
A pályázat benyújtásának határideje:  2014. március 3. 
A pályázat elbírálásának határideje:  2014. március 31. 

A pályázati feltételekről és a benyújtandó szükséges dokumentumokról 
bővebben a www.ocsa.hu oldalon tájékozódhatnak!

mailto:polghiv@ocsanet.hu
mailto:polghiv@ocsanet.hu
mailto:ocsa.ref@gmail.com
mailto:gyulekezetvezeto@ocsaibaptista.hu
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mailto:gimi@bogim.hu
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mailto:ocsaikisbiro@gmail.com
mailto:molnar.anna@ocsa.hu
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250 g-os Tchibo
Family ôrölt kávé

490 Ft helyett

338899  FFtt

2 l-es Sconto szörp több
ízben 230 Ft helyett

118899  FFtt

0,75 l-es Domestos pine
fresh (zöld) 490 Ft helyett

336699  FFtt

Ajánlatunk az újság megjelenési napjától a készlet erejéig érvényes.
Áraink az ÁFÁ-t tartalmazzák. Kiszolgálás csak háztartási mennyiségben.

Ócsa, Üllôi út 25. Nyitva tartás: H–P.:  9–18, Szo.: 9–13

Kávéházi Esték
Február 25. 18.00 óra

Vendégek

Göbölös Ibolya vadászos skeet európa- és világbajnok, 
Igaly Diána vadászos skeet olimpiai bajnok. 

Helyszín

Egressy Gábor Szabadidoközpont

Mindenkit szeretettel vár az OPKE! Részletes  
tájékoztató a plakátokon és az OPKE honlapján!

˝


