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Fogadóóra
A tavaszi id!szak a rendrakás, a „nagytakarítások” ideje, 
így van ez a város közterületeinek esetében is. Bukodi 
Károly polgármester a kisebb-nagyobb már elvégzett, s még 
el!ttünk álló teend!kr!l számol be az e havi Fogadóórában, 
továbbá szóba kerülnek a sportpályán kialakított új atléti-
kai eszközök és a szabadid!központ felújítása is:

Csatlakozott az Egressy Gábor Szabadid!központ azon 
ócsai intézmények sorához, melyek energetikai korsze-
r"sítésre beadott pályázata sikeres elbírálásban részesült. 
Mikorra és milyen munkák várhatók?
B.K.: Nemrég értesültünk arról, hogy ez a KEOP pályázat is 
pozitív eredménnyel zárult, a beruházás összköltsége közel 
91 millió Ft lesz. Így már nemcsak a Dózsa-telepi óvoda és 
a gimnázium, hanem a szép számban látogatott szabadid!-
központ is kaphat egy olyan felújítást, amely már régóta 
ráfért az épületre. Mostani állapotában komoly problémák 
vannak a szigeteléssel, ami a színpad fölötti padlástérnél 
például szinte teljesen hiányzik, így a meleg azonnal kiszö-
kik ebb!l a térb!l. A téli id!szakban a színházteremben érez-
het!en h"vös van – egyrészt a költségek miatt, másrészt 
mert gyermekek számára tartott rendezvények, foglalkozá-
sok is vannak ebben a helyiségben ez talán az egyik legsürge-
t!bb megoldandó feladat. A szigetelés más helyen is javításra 
szorul, cserélve lesznek a nyílászárók, ennek következmé-
nyeként várhatóan küls!-bels! festés is lesz. Ezek a min!-
ségi és esztétikai fejlesztések mind hozzájárulnak ahhoz, 
hogy a szabadid!központ falai között továbbra is színvona-
las rendezvények várják az ócsaiakat. A közbeszerzés kiírása 
el!tt vagyunk még, a munkálatok pár hónapon belül, bízom 
benne, hogy a nyár els! felében elkezd!dhetnek majd.

A tavasz beköszöntével ismét aktuális lett a város útbur-
kolatainak felülvizsgálata, hol és hány darab kátyú lett 
helyreállítva?
B.K.: Szerencsére az idei tél enyhe id!járása kedvezett az 
aszfaltrétegnek, nem okozott annyi úthibát, mint azt a koráb-
bi években tapasztaltuk. Ennek ellenére számos utcában volt 
teend!k márciusban, összesen 55 kátyút kellett betömni, 475 
ezer Ft értékben. Túlnyomó részük a Damjanich utcában volt, 
de a Széchenyi, a Kiss Ern!, a Dózsa György utcák és a Székesi 
út aszfaltja is javításra szorult. Május-június hónapokban – 
anyagi lehet!ségeinkhez mérten – folytatjuk a kátyúzást. Az 
úttestek helyreállításán túl számos apró, „szépészeti” beavat-
kozást tervezünk a településen idén tavasszal. Ide tartozik 
a Polgármesteri Hivatal melletti járda Kiss János utca fel!li 
szakaszának, illetve a Bolyai téri járda burkolatának javítása. 
A Bajcsy-Zsilinszky utcán sze    retnénk a cserére szo    ruló fákat 
pótolni, továbbá az Üll!i úton két kutat ki fogunk venni, 
hiszen évek óta használaton kívül vannak, ráadásul az egyik 
a járda közepén található, tehát maximális mértékben indo-
kolt az elbontása. A soron következ! feladatok között szerepel 
még a Székesi út melleti fák, bokrok megigazítása, valamint 
az Üll!i út és a Köztársaság tér játszóterének karbantartása is. 

A Gazdabolt el!tti I. 
világháborús emlékm" 
restaurálására pályáza-
tot adott be az önkor-
mányzat. Mekkora ösz   -
sze   get lehetne költeni 
az emlékm"re?
B.K.: A nyertes pályázattal, 
amely 5 millió Ft érték" 
felújítást tenne lehet!vé, 
szeretnénk helyre   állítani 
magát a szobrot és a talap-
zatot is, hogy méltóképpen 
megemlékezhessünk az I. 
világháború kitörésének 100. évfordulójáról. A teljes kör" rest-
aurálás során 90 fokkal elfordítanánk az emlékm"vet, hogy 
ne az útra, hanem a mellette lév! kis térre nézzen. Továbbá 
rendeznénk a közvetlen környezetet füvesítéssel, térk! burko-
lattal és padok kihelyezésével. 

Végül ejtsünk néhány szót a helyi sportélet eseményeir!l.
B.K.: Megérkezett a jó id!, elkezd!dött a tavaszi szezon a 
labdarúgás háza táján. Az ócsai csapatok a téli felkészülés után 
sikeresen vették az els! akadályokat. A hazai terepen, tehát a 
városi sportpályán pedig újdonságképpen már nemcsak !k, 
hanem az atlétika szerelmesei is gyakorolhatnak. A Magyar 
Olimpiai Bizottságtól és a Magyar Atlétikai Szövetségt!l nyert 
pályázati pénzb!l ugyanis elkészült az ÓVSE atlétái számá-
ra a távolugrógödör a hozzá tartozó futósávval, valamint a 
súlylök! kör. A szabadtéri edzések mind az atléták, mind a 
labdarúgók számára reményeim szerint az eredményeken is 
meglátszanak majd. Bíztatok mindenkit, hogy jöjjön és szur-
koljon hétvégenként az ócsai fiataloknak!

Polgármester úr, köszönöm az interjút!

KEDVES OLVASÓINK!
Várjuk leveleiket a Kisbíró szerkeszt!ségébe (elérhet!sé-
geink a 15. oldalon találhatók)! Kérjük, leveleikre minden 
esetben írják rá nevüket, címüket, nagyon köszönjük!  �
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Ebben az évben nem hóvihar, hanem valódi tavaszi id! 
köszöntötte március 15-én a Szabadság térre érkez! 

ünnepl!ket. 
A megemlékezésen az Ócsai Halászy Károly Általános Iskola 

4. osztályos diákjai adtak el! zenés-verses m"sort „Pet!fi és 
Kossuth” címmel, felkészít! tanáraik Nagy Tamásné, Vad 
Tiborné és Józsa György voltak. Vörösmarty Mihály Hon   -
szeretet c. m"vét Rubold Ödön színm"vész tolmácsolásá-
ban hallgathatta meg a közönség, majd a helyi szervezetek, 
intézmények koszorúkkal rótták le tiszteletüket az 1948/49-es 
forradalom és szabadágharc h!sei el!tt. 
Hagyományokhoz h"en a rendezvényen 
közrem"ködött az Ócsai Fúvószenekar. 
Bukodi Károly polgármester ünnepi be   -
széde a múltat és a jelent állította pár  -
huzamba, kiemelve az összetartás, az 
együttes er! fontosságát: 

„Legyen béke, szabadság és egyetértés. – ez 
a mondat vezeti be az 1848. március 15-i 
pesti forradalom híres 12 pontját. „Legyen 
béke, szabadság és egyetértés.” – ugyan-
ezekkel a szavakkal zárul Magyarország 
2012. január elsején hatályba lépett új 
Alaptörvénye.

Tisztelt Ünnepl! Közönség! Hölgyeim és Uraim!   
Kedves Fiatalok! 

Az 1848/49-es magyar forradalom és szabadságharc ponto-
san 166 évvel ezel!tt vette kezdetét. Akárcsak akkor, ma is, 
2014 tavaszán a magyar emberek a jöv!jükr!l döntenek. 
El!deink, a ’48-as forradalmárok mertek cselekedni. Hittel 
küzdöttek még akkor is, amikor a kezdeti biztató körülmé-
nyeket felváltották a kedvez!tlenek. Amikor a Habsburg-
birodalom osztrák részén felülkerekedett az ellenforrada-
lom, és a szabad Magyarország megteremtése, megvédése 
érdekében fegyvert kellett fogniuk. Az 1848/49-es függet-
lenségi harcunk akkor ugyan elbukott, de az áldozat nem 
volt hiábavaló. A küzdelem meghozta gyümölcsét. A polgári 
Magyarország megszületett, a kiegyezés után hazánk óriá-
si fejl!désnek indult. A fejl!dést nem lehetett és mostani, 
modern korunkban sem lehet feltartóztatni. 

Tisztelt Ünnepl!k!
Ma, 2014 tavaszán is hasonló elszántságra és a jöv!be vetett 
töretlen hitre, bizalomra van szükségünk. Az elmúlt évek-
ben széleskör" és mélyreható átalakítás kezd!dött a közélet 
és a gazdaság terén Magyarországon. Ez a munka nagy er!fe-

Számos vendég tiszteletét tette március 26-án Ócsa Város Ön    -
kormányzatának szokásos hóvégi Képvisel!-testületi ülésén. 

p ánczél Károly (Fidesz), a 11. választókerület országgy"lési 
képvisel!jelöltje átadta Bukodi Károly polgármester számá-

ra azt a bizonyságlevelet, amelyet Orbán Viktor, Magyarország 
miniszterelnöke küldött Ócsa városának az adósságállomány 
törlésér!l: „Sohasem szabad megfeledkeznünk arról, hogy fele-
l!sséggel tartozunk a hazánkért és benne minden egyes telepü-
lésért. Az ország és települései drámai mértékben eladósod  -
tak, a szakadék szélére jutottak. 2010-ben összefogtunk, és két 
év alatt gyökeres változásokat vittünk véghez, megújítottuk 
Magyarországot. Így ma már elég er!sek vagyunk ahhoz, hogy 
megvédjük városainkat, falvainkat és a bennük él! emberek 
biztonságát. 2012 de   cemberében döntést hoztunk, hogy ki   -
sza   badítjuk városainkat és falvainkat az adósságcsapdából. A 
döntés értelmében a magyar kormány Ócsát 2 286 728 630 Ft 
adósságából maradéktalanul kiváltotta. Ez a bizonyságlevél 
tanúsítja az összefogás erejét, amellyel megmentjük az itt él!k 
otthonát, szeretett környezetét, és amellyel mi, magyarok közös 
er!vel fölemeljük, és sikeressé tesszük Magyarországot.”

Ezt követ!en Kocsis István alezredes dabasi kapitányságve-
zet!, Boros Tibor, az Ócsa Városi Polgár!rség elnöke, Magyari 
Tibor közterület-felügyel!, Gere Imre t". !rnagy kirendeltség 
vezet! és Vad Tibor t". hadnagy t"zoltóparancsnok a#2013-as 
évr!l írt beszámolóit hallgatták meg és fogadták el a képvi-
sel!k. Néhány kiemelked! adat:

 » Ócsa közigazgatási területén a közlekedési balesetek szá  -
ma az el!z! évhez képest 33 %-al n!tt, míg a b"ncselek-
mények száma 27 %-al csökkent.

 » Az Ócsa Városi Polgár!rség tagjai 6570 szolgálati órát 
töltöttek a város utcáin 2013-ban, legnagyobb sikerük-
nek a várost összefirkáló banda felderítésében való rész-
vételt tartják.

 » A közterület-felügyel!k tavaly áprilistól havi 2 alka-
lommal szombat éjszaka is szolgálatban vannak. Min   -
dennapi munkájuk során kiemelt figyelmet fordítanak 
többek között a lakóingatlanok és az el!ttük lév! terü-
let tisztántartására, a szabálytalan parkolásokra és a 
t"zgyújtási szabályok betartására.

 » 27 esetben vonultak ki t"zhöz 2013-ban a Pest Megyei 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság illetékes kirendeltségé-

MegeMlékezés  
Március 15-én

a testületi ülésen történt

szítést követel valamennyiünkt!l országos és helyi szinten 
egyaránt.

Meggy!z!désem, hogy valódi megújulás történik többek 
között az oktatásügyben, az egészségügyben, a gazdaság terü-
letén és a közigazgatásban. Nem csupán szép szavak, hangza-
tosan ígéretek, távlati tervek ezek, hanem a minket körülvev! 

tények, a valóság.
Hiszen nézzünk szét sz"kebb környe-

zetünkben. Gondoltuk volna pár évvel 
ezel!tt, hogy Ócsán megnyithatja kapuit 
egy európai színvonalú bölcs!de? Hogy a 
Nap    sugár óvoda épülete teljes, gyönyör" 
felújítást, új konyhát, homlokzatot kap? 
Hogy számos helyi közintézmény épüle-
te energetikai fejlesztésen mehet keresz-
tül? Hogy az ócsaiak egy színvonalas 
Egészség   házban vehetik igénybe, hely-
ben az egészségügyi szolgáltatásokat? Ki 
hitte, hogy Ócsán rend!r!rs fog m"ködni 
és egy át    szer     vezett, meger!sített polgár-
!rséggel, tér    figyel! kamerákkal leszünk 
képesek a köz     biztonság meg!rzésére? 

A felújított városi sportpálya, a több kilométernyi megépí-
tett járda, vagy akár az akadálymentesített Polgármesteri 
Hivatal épülete mind-mind azt jelképezik, hogy Ócsa városa 
a haladás, a gyarapodás útjára lépett. A pályázati beruházá-
soknak köszönhet!en több százmillió forintot költöttünk el 
az elmúlt években fejlesztésekre. Ezek közül valamennyi a 
helyi emberek életszínvonalának min!ségét javítják.

Ha el!re nézek, azt látom, terveink hosszú sora vár még meg  -
valósításra. Számomra a legfontosabb törekvés, hogy egy jól 
m"köd! közigazgatással, kreatív ötletekkel, a helyi igényeket 
szem el!tt tartva, reális alapokra helyezzük városunk életét.

1848-ban a forradalmárok tudták, hogy minden vélemény -
különbség ellenére vannak olyan meghatározó célok, ame   -
lyek érdekében össze kell tartanunk. Hisz csak az együttes 
er! lehet az el!rejutás záloga. #seink megteremtettek egy 
olyan Magyarországot, ahol megvalósult a törvény el!tti 
egyenl!ség, megvalósult a közteherviselés, a szólás- és sajtó-
szabadság. Példát mutattak abban, hogyan dolgozhatunk 
mind   annyian a magunk helyén és a magunk lehet!ségei 
szerint nemzetünk, lakóhelyünk, közösségünk javáért. 

Legyünk h"ek az 1848-49-es forradalom és szabadságharc h!   -
seihez és üzenetéhez: Legyen béke, szabadság és egyetértés.”  �

nek munkatársai, ebb!l 4 eset volt, ahol nagyobb terü-
leten égett a t"z (tavaly nyári erd!tüzek – a szerk.), ezek 
elkövet!it nem találták meg.

Megalkotta a testület a város közigazgatási területén találha-
tó egyes közterületek védett övezetté nyilvánításáról szóló 
rendeletét. A szabályozásra azért volt szükség, hogy a rend!r-
ség hatékonyan tudjon eljárni az adott szakaszokon a tiltott 
prostitúció ellen (pl. az Ócsát Üll!vel összeköt! 4603. jel", 
illetve az err!l leágazó Gyál/Fels!pakony felé vezet! úton).

Több sikeres pályázatot nyújtott be az önkormányzat ener-
getikai korszer"sítésére – idén megújul a Nefelejcs Napközi 
Otthonos Óvoda, a Bolyai János Gimnázium és az Egressy 
Gábor Szabadid!központ is.  A beruházások zökken!men-
tes lebonyolítása érdekében, különös tekintettel az öner! 
finanszírozására, a képvisel!k felhatalmazták a polgármes-
tert egy éven túli 60 millió forintos beruházási hitelkeret 
szerz!dés aláírására.

Név szerinti szavazással döntött a városvezetés a Szociális 
Családiház-építési Program keretében létrejött lakópark 
területén kiépített utak és egyéb közterületek tulajdon-
jogának és kezelésének átvételér!l, valamint az ivóvíz és 
szennyvíz vezetékek, és tartozékaik tulajdonjogának átvé-
telér!l. A Nemzeti Eszközkezel! Zrt. ajánlattételi felhívást 
tett közzé a lakóparki házak üzemeltetési feladatainak ellá-
tására. A$pályázaton az Ócsa Városüzemeltetési Nonprofit 
Kft. indulni kíván, ehhez az önkormányzat, mint 100 %-os 
tulajdonos a hozzájárulását adta. A testület korábbi intézke-
déseivel már megkezdte a régi alsópakonyi településrész 
közm"ves felzárkóztatását. Egyrészt jelent!sen javult a 
tömegközlekedés gyakorisága (hétköznap naponta nyolc 
buszjárat közlekedik a településrész irányába), másfel!l a 
képvisel!k márciusi ülésükön kijelölték a közvilágítási háló-
zat tervezésére a legkedvez!bb árajánlatot tev! Wiring Kft.-t. 

A Baross utcai óvoda parkosítása, kertrendezési munkála-
tai 947 ezer Ft költséggel járnak, a testület Gál Attila vállalkozót 
bízta meg a feladattal. A Bolyai János Gimnázium tanulóinak 
a Magyar Kultúra Napján, illetve a Halászy Károly Általános 
Iskola tanulóinak március 15-én adott m"sorát 30-30 ezer Ft-al 
ismerte el a városvezetés. Hagyományteremt! céllal kíván-
ja életre hívni az I. Ócsai Juhfesztivált Radics József és Rácz 
János, melynek id!pontja 2014. május 1-je. Az önkormányzat 
350 ezer Ft-al támogatja a rendezvény szervezési költségeit. �
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in mEmoriam nádas tamás

Nádas Tamás m!repül" világ és európa-bajnoki arany-
érmes, négyszeres magyar bajnok pilóta 1969. március 
20-án született, tanulmányait az Ócsai Bolyai János 
Gimnáziumban végezte. 1998-ban 29 évesen egy sétare-
pülés alkalmával került kapcsolatba a repüléssel. Néhány 
hónap után megszerezte szakszolgálati engedélyét, majd 
a m!repülés elsajátításával folytatta repül"s pályafutását, 
melynek legnagyobb mérföldköve a 2007-es év. Ekkor 
érkezett meg a tökéletes m!repülésre kifejlesztett EXTRA 
300 LP típusú repül"gépe, amellyel méltó ellenfélként 
vehetett részt a különböz" versenyeken. A sok-sok év 

munkája a 2009-es esztend"ben hozta meg gyümölcsét. 
Ez év májusában a Csehországban megrendezett Karlovy 
Vary CAP- on összesítettben ezüstérmet szerzett, júliusban 
a Magyar M!repül" Bajnokság abszolút gy"ztese lett. 
Szintén ebben az évben a Lengyelországban rendezett 
6. FAI Advanced M!repül" Európa-bajnokságon a Q 
programban aranyérmet szerzett, majd a következ" 
évben megrendezett világbajnokságon az ott induló 92 
versenyz"b"l bejutott a TOP 10-be. 2014. március 7-én 
egy katari légi bemutatón Tamás lelke örökre az égbe 
szállt… Március 20-án százak kísérték el utolsó földi útján 
az ócsai temet"be. #szinte részvétünk a családnak! Tamás, 
nyugodj békében!
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a ROLFIM Szövetkezet és Ócsa Város Önkormányzata 
elektromos és elektronikai hulladék berendezés (e-hul-

ladék) gy"jtést szervez, amely során mindenki ingyen lead-
hatja összegy"lt e-hulladékát.

Az e-hulladékgy"jtés ideje:  
2014. május 17. (szombat), 08:00-12:00 óra között.

Az e-hulladékgy"jtés telepített gy"jt!helye:  
Ócsai Polgármesteri Hivatal udvara

Mi az e-hulladék gy"jtési akció célja?
A gy"jtés szervez!i elkötelezett hívei a környezet védelmé-
nek, ezért szeretnék elérni, hogy Ócsa városában szélesed-
jen az újrahasznosítható hulladékok begy"jtésének köre. Az 
e-hulladék különleges gy"jtést és kezelést igényel - azaz nem 
gy"jthet! a háztartási vegyes hulladékkal. Sajnos az e-hul-
ladék a sok újrahasznosítható másodnyersanyag mellett 
számos mérgez! anyagot – nehézfémet (ólom, kadmium, 
higany, króm) is tartalmazhat, amelyek a környezet számára 
nagy veszélyt jelenthetnek. Az e-hulladék másodnyersanya-
gokat is rejt, amelynek jelent!s része újrahasznosítható. 
Ennek ellenére nagy részük ma mégis hulladéklerakókba, 
erd!szélekre, illegális lerakókba, vagy illetéktelen kezekbe 
kerül. Cél az, hogy az e-hulladék minél nagyobb mértékben 
hasznosuljon, illetve a benne található környezetre, ember-

re veszélyt jelent! mérgez! anyagok ellen!rzött körülmé-
nyek között kerüljenek ki környezetünkb!l.

A gy"jtés során leadható elektronikai berendezések a 
teljesség igénye nélkül „minden ami valaha árammal, 
elemmel, akkumulátorral m"ködött”.

Azok számára, akik, nem tudják megoldani az e-hulladék 
elszállítását, de szeretnének megszabadulni nagyméret", 
nagytömeg" e- hulladékuktól, térítésmentesen igénybe 
vehet! a „Házhoz megyünk érte akció” szolgáltatása. Ennek 
keretében a szervez!k vállalják az összekészített eszközök 
elszállítását május 17-én, amennyiben legalább 100 kg e-hul-
ladék gy"lt össze. Ez a mennyiség kb. 3-4 db nagyméret" 
m"szaki tárgy (pl.: h"t!, mosógép, tv). Az igények bejelen-
tését a 06-1-269-02-34-es telefonszámon várjuk 2014. április 
végéig, munkanapokon 08:00-16:00-ig. Felhívjuk a lakosság 
figyelmét, hogy a Rolfilm Szövetkezet munkatársai kizáró-
lag május 17-én (a délutáni órákban), és kizárólag el!zetes 
telefonos egyeztetés alapján mennek ki az ingatlanokhoz. 
Bármilyen más cégt!l vagy más id!pontban jelentkez! 
szállítók esetében kérjük járjanak el körültekint!en saját és 
otthonuk biztonsága érdekében! KÉRJÜK ÖNÖKET, HOGY 
AZ ÁPRILISI LOMTALANÍTÁS SORÁN NE HELYEZZÉK KI AZ 
ELEKTRONIKAI HULLADÉKOT, védjük így közösen környe-
zetünket! Együttm"ködésüket köszönjük! �
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tavaszi lomtalanítás
Tisztelt Ócsai Lakosok!
Idén a tavaszi lomtalanítást 2014. április 16-án (szerdán) és 
április 24-én (csütörtökön) végezzük. 

Április 16-án azoknál az ingatlanoknál lehet kihelyezni a 
lomokat, ahol a kommunális hulladékot szerdánként, április 
24-én ott, ahol a kommunális hulladékot csütörtökönként 
szállítjuk el. Kérjük Önöket, hogy a lomokat lehet!leg csak 
a szállítás el!tti este, vagy aznap reggel 06 óra el!tt helyez-
zék ki a saját ingatlanjuk elé. A lomtalanításkor zöld-, elekt-
ronikus és veszélyes hulladékot (autógumi, akkumulátor, 
olaj, festékmaradék), építési törmeléket ne tegyenek ki, mert 
azokat a hulladéklerakó nem veszi át, ezért elszállítani nem 
tudjuk! A hulladék elszállítása folyamatosan, a kihelyezett 
mennyiségt!l függ!en, 2-3 nap alatt történik majd, türelmü-
ket, közrem"ködésüket köszönjük!

Az utcák, ahol április 16-án, szerdán lehet kihelyezni a lomta-
lanításra szánt hulladékot (vasúti sínekt!l dél-nyugatra):

 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, Fels!kert utca, Gábor Áron utca, 
Géza fejedelem utca, H!sök tere, Iskola utca, Jókai utca, József 

Attila utca, Kálvin köz I., Kálvin köz II., Kálvin utca, Kertész 
utca, Kisfaludy utca, Kiss Ern! utca, Kiss J. utca, Kiss János köz, 
Klapka utca, Kossuth Lajos utca, Köztársaság tér (Millenium 
tér), Kút utca, Liszt Ferenc utca, L!rinc utca, Madách utca, 
Magyar Sándor utca, Malom köz, Mátyás utca, Mindszenti 
tér, Munkácsy Mihály utca, Némedi köz, Némedi utca, Pet!fi 
Sándor utca, Rákóczi utca, Somogyi Béla utca, Szabadság tér, 
Szabó Dezs! utca, Széchenyi utca, Temet! köz I., Temet! köz 
II., Temet! utca, Türr István köz, Türr István utca, Újvilág, Üll!i 
köz, Üll!i utca, Vadász utca, Vágóhíd utca, Viola köz, Viola utca, 
Vörösmarty utca, Zrínyi Miklós utca, FELS$BABÁD: Nap utca, 
Rádai utca, Égerfa utca, Fels!babád-ÁG területe.

Az utcák, ahol április 24-én, csütörtökön lehet kihelyez-
ni a lomtalanításra szánt hulladékot (vasúti sínekt!l 
észak-keletre): 

Akácos utca, Árvácska utca, Barackos utca, Bem József utca, 
Bimbó utca, D.Szabó Károly utca, Diófa utca, Dózsa György 
utca, Éget!hegy utca, Epreskert utca, Erd!sor utca, Halászy 
Károly utca, Katona József utca, Kölcsey utca, Lilaakác utca, 
Liliom utca, Martinovics utca, Nefelejcs utca, #rház utca, 
Palást utca, Pipacs utca, Rózsa utca, Szedres utca, Szegf" utca, 
Székesi út, Szilvafa utca, Szirom utca, Sz!l!hegyi utca, Táncsics 
Mihály utca, Török Ignác utca, Tulipán utca, Üll!i út (utca), 
Vadvirág utca, Virág utca, ALSÓPAKONY: régi állami gazdaság 
terület, LAKÓPARK: Jegenyefa utca, Hársfa utca, Tölgyfa utca, 
Szilfa utca, K!risfa utca, Nyírfa utca, Platánfa utca. �

Kunépszolg Kft.

A Víz Világnapjának megünneplését az 1992. évi Rio de 
Janeiro-i környezetvédelmi konferencián kezdeményez-
ték. Ennek hatására az ENSZ március 22-ét nyilvánította 
e nappá, felhíva a kormányok, szervezetek és magánsze-
mélyek figyelmét a víz fontos szerepére életünkben. Cél, 
hogy óvjuk, védjük környezetünket, s ezen belül a Föld 
vízkészletét.

a Magyar Környezetvédelmi és Vízügyi Múzeum (Duna 
Múzeum) 2004. óta szervez országos vetélked!ket 

és pályázatokat a Víz Világnapjához kapcsolódóan. Idén 
már 10. alkalommal telt meg aktuális, vízzel kapcsolatos 
információkkal, programokkal a Duna Múzeum honlapja. 
Háromfordulós internetes vetélked!n vehettek részt az álta-
lános és középiskolás diákok, amelyre idén is benevezett az 
Ócsai Halászy Károly Általános Iskola négy Kis zöld csapata 
is, több mint húsz tanulóval. 

A verseny február elején kezd!dött, és célja volt, hogy a 
víz ünneplése ne csupán egyetlen napra koncentrálódjon; 
a vetélked!be regisztráló diákok, csapatok a következ! egy 
hónap során hetente egy-egy tesztsor megoldása közben 

tanulhattak, gondolkodhattak el a víz és energia kapcso-
latáról. 

A Kis zöldek IV. csapata a harmadik díjat nyerte el. A csapat 
tagjai: Csák Dzsenifer, Szabó Márk és Szabó Vince 7. osztályos 
tanulók voltak. Gratulálok nekik! 

Egy gyönyör" délel!ttöt tölthettünk el a díjátadó gálával 
egybekötve Budapesten, részt vehettünk egy nagyszer" és 
élménydús hajókiránduláson is. Köszönjük Kovácsné Kovácsi 
Beáta Igazgató Asszonynak, hogy elvitt bennünket a díjátadó-
ra. Köszönjük a lehet!séget a szervez!knek, hogy idén is részt 
vehettünk a versenyen, hiszen a feladatmegoldások közben 
nagyon sokat tanulhattak gyermekeink. Fontosnak  érezték az 
„ügyet”, hogy tanuljanak, lelkesedjenek. Mindeközben formá-
lódott a világképük, fejl!dtek készségeik. �

Mrázné gáspár tünde pedagógus

országos verseny a Víz Világnapja alkalmából 

Ócsa városa az el"z" évekhez hasonlóan idén is képviseltette magát az im-
már 37. alkalommal megrendezésre kerül" Utazás kiállításon. A kiállítást si-
keresen zártuk, több mint 1500 darab prospektus került kiosztásra. Az ócsai 
Tourinform irodát február 27. és március 2. között társkiállítóként a Budapest 
Közép-Dunavidék standján lehetett megtalálni, ahol teljes kör! informá-
ciónyújtással vártuk az érdekl"d"ket. A pulton a magyar nyelv! kiadvány 
mellett helyet kapott még az angol nyelv! változat, illetve a szlogennel ellá-
tott Ócsa-toll és kártyanaptár is. Pultunkat a fiatalabb korosztálytól egészen 
a nyugdíjas korosztályig látogatták. A Tájház 2014-es programajánlója nagy 
sikert aratott a kisgyermekes családok és a senior korosztály körében. Az idei 
évben is maradt a tendencia, miszerint legtöbben csoportokkal szeretnének 
ellátogatni hozzánk, de sok egyéni érdekl"d" is volt, akik 1-1 családtagjuk-
kal, barátjukkal kerestek Budapesthez közel es", egynapos kirándulási lehe-
t"séget. A civil látogatókon kívül több idegenvezet" és újságíró érdekl"dött 
látnivalóinkról, programajánlatainkról. Remélhet"leg az érdekl"kb"l valódi 
turisták lesznek, akik egy itt töltött kellemes nap után pozitív élményekkel 
térnek haza városunkból!
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A tavasz beköszöntével szeretnénk felhívni a kertészked"k figyelmét 
az avar és kerti hulladék égetésére, valamint a t!zgyújtásra vonatkozó 
szabályokról. Ócsa Város Önkormányzatának 40/2008. (XI.28.) számú 
rendelete a következ"ket taglalja:
–  Az avart és kerti hulladékot els"sorban hasznosítani érdemes (komposz-

tálással), vagy célszer! gondoskodni annak elszállításáról (a tavasszal és 
az "sszel meghirdetett zöldhulladék-gy!jtés során). 

–  Amennyiben mégis égetésre kerül sor megfelel" légköri viszonyt, tehát 
szélcsendet kell választani. Kerti hulladékot elégetni a t!zvédelmi 
szabályok szigorú betartásával szeptember 1-t"l április 30-ig, hétf"i és 
csütörtöki napokon, 08.00-20.00 óra közötti id"szakban lehet (kivéve az 
országosan elrendelt általános égetési tilalom idején). 

–  Az égetés maximum 40 percig tarthat, tartós füstölés nem megengedett.
–  Égetni csak megfelel"en kialakított helyen lehet, ahol a személyi 

biztonságot nem veszélyezteti, vagyoni és környezeti kárt nem okoz.
–  A t!z "rzésér"l és veszély esetén annak eloltásáról a t!z gyújtója köteles 

gondoskodni. Az égetés befejezésével a tüzet el kell oltani, a parázslást 
vízzel, földtakarással vagy egyéb módon kell megszüntetni.

–  Az égetend" hulladék kommunális, illetve ipari eredet! (m!anyag, gumi, 
vegyszer, festék, illetve ezek maradékai) hulladékot nem tartalmazhat.

Kérjük, tartsák be a t!zgyújtással kapcsolatos el"írásokat, saját egészsé-
gük és környezetük megóvása érdekében! 

Utazás kIállítás 2014

InFormácIÓk  
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Értesítjük Önöket, hogy a 63/2012. (XII. 11.) BM rendelet 3-4.§ értelmében 
el"írt kötelez" kéménysepr"- ipari közszolgáltatás körébe tartozó felada-

tokat - a települési Önkormányzat közigazgatási határain belül - 

 2014. április 01-t!l - október 30-ig

látják el dolgozóink. Társaságunk alkalmazásában álló dolgozóink névre 
szóló, arcképes kit!z"kkel rendelkeznek.

A 2014. évi második alkalmas munkavégzés tervezett id"pontja:  
2014. IV. negyedév.

Juhász Péter, Magyar Kémény Kft. kir. vez.

kéményseprés
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Rendezvények8 rendezvények

Halászy-napok 2014
Minden évben március idusán rendezi meg az általá-
nos iskola a Halászy-napok rendezvénysorozatot. Idén 
március 12-14-e között zajlottak a színes, programokkal 
teli rendhagyó napok, tematikában szorosan köt!dve az 
iskola névadójához, Halászy Károlyhoz és az 1848/49-es 
forradalom és szabadságharchoz.

1-2. évfolyam
A legkisebbek kézm"ves foglalkozással kezdték a Halászy-
napokat. Az els!sök papírhengerb!l, a másodikosok pedig 
rajzlapból készítettek huszárt. Munka közben énekeltek, 
zenét hallgattak. Megismerkedtek az iskola névadójának 
életével a róla írt meséb!l. A második napon következett a 
Halászy-staféta. Az iskolában és környékén forgószínpad-sze-
r"en érdekes, játékos feladatok várták  a két évfolyam tanu-
lóit. Volt célbadobás, horgászás, mocsárjárás, tánctanulás, 
zászlókeresés,várvédés, hívogató-csalogató játék. Minden 
osztály nagy örömmel vett részt a játékokban és ráadásként 
este a gálán is nagy odaadással szerepeltek.

3-4. évfolyam
A harmadikosok meglátogatták Halászy Károly sírját és az 
általuk készített zászlókkal rótták le tiszteletüket. A máso-
dik napon kézm"ves foglalkozással folytatódott a megem-
lékezés. Régi 1848-as címert készítettek a gyerekek. Este a 
gálán a 3.b. és 3.c osztály egy közös táncot adott el! „Elvis 
train” címmel. A 3.a osztály tanulói népdalokat énekeltek, a 
dalokat az osztály „fiai” - öten - furulyán kísérték. A negye-
dik évfolyam stafétával kezdte a Halászy-napokat. Három 
állomáson vetélkedtek a gyerekek. Ezt követ!en táncházas 
programon vettek részt, melyet Nagy Tamásné Em!ke néni 
vezetett. Mivel a negyedik évfolyam szerepelt a március 15-ei 
ünnepélyen, ezért !k a második napot próbákkal töltötték el.

Látogatás a „Terror Háza” Múzeumban
A nyitónapon a 8. évfolyam lehet!séget kapott arra, hogy ellá-
togasson a „Terror Háza” Múzeumba. „…Az épület most múze-
um, de a XX. században a magyar történelem két korszakában 
is, valóban a terror háza volt. A múzeum a terror áldozatainak 
állít emléket és a terrorista diktatúrák rémtetteire emlékez-
tet…” – olvashatjuk saját kiadványuk elején. A gyerekek és mi 
pedagógusok is egyaránt nagy várakozással tekintettünk a 
program elé. A múzeumban két csoportban vezettek végig 
bennünket a kiállításon. A tárlatvezet!k segítségével bepillan-
tást nyerhettünk a  korszakok embertelen világába. A gyere-
kek megdöbbentek a hallottakon, melyet er!sített bennük a 
tárgyi emlékek, a korabeli filmhíradók és filmrészletek látvá-
nya. Amir!l eddig csak hallottak, vagy olvastak, most kézzel-
foghatóan tárult eléjük. Egyetértettek abban, hogy érdemes 
volt eljönni ide, és jó lesz a következ! történelem óra, ahol 
pontos választ kapnak majd felmerül! kérdéseikre. Köszönjük 
Nagy Margit tanárn!nek a szervezést, az Ócsa Halászy Károly 
Iskoláért Alapítványnak és a KLIK-nek az anyagi támogatást, 

mely lehet!vé tette, hogy a tanulók ingyenesen vegyenek részt 
ezen a kiránduláson. Reméljük, hogy hagyományt teremtve 
a mindenkori 8. évfolyam a következ! években is lehet!séget 
kap a múzeum felkeresésére.

El!adások a Halászy-napokon
Idén is igen nagy várakozással tekintettünk a már hagyo-
mányosnak mondható, délel!tti ismeretterjeszt! el!adások 
elé. Szerdán Dr. Bartos Zoltán egyiptológus  (Szépm"vészeti 
Múzeum) érkezett hozzánk, el!adásának témája „Fölkészülés 
a túlvilági életre” volt. Mivel a nyolcadikosaink ezen a 
napon a Terror Háza múzeumban voltak, rajtuk kívül a 
többi fels!s évfolyam nagy figyelemmel hallgatta az érde-
kesebbnél érdekesebb tényeket az ókori egyiptomi hitvilág-
gal kapcsolatosan. A különleges fotókkal illusztrált el!adást 
egy játékos totó követte, amiben a gyerekek számot adhat-
tak az el!adás alatt megszerzett tudásukról. Természetesen 
az els! helyezetteket jutalmaztuk. Csütörtökön ismét a 
Szabadid!központban gyülekeztünk és Cs"rös András refor-
mátus teológus, lelkész, történész el!adását hallgattuk nagy 
érdekl!déssel. El!adásának témája: „Miért beszélnek annyit 
Jézusról?”. Nagyon színes, interaktív és provokatív el!adás 
részesei lehettünk. A gyerekek kérdésekkel „bombázták” 
tiszteletes urat, aki nagy lelkesedéssel vetette bele magát 
a kérdések özönébe és a legfurcsább felvetésre is tudott 
megnyugtató választ adni. Mivel a kétnapos el!adás soro-
zat szép hagyománya már a Halászy-napoknak, érdekl!dve 
várjuk, jöv!re mivel lepnek meg bennünket a szervez!k. 

Sportversenyek
Csütörtökön az 5-6. évfolyam sportolással köszöntötte az ünne-
pet. A tanulók évfolyambajnokságok keretében vettek részt 
izgalmas versengésekben. A sportcsarnokban felépített „várat” 
próbálták az ellenségt!l elfoglalni, ágyúgolyó helyett gumilab-
dát használva. Majd az udvaron csaptak össze, kötélhúzásban, 
muníció hordásban, lovasversenyben és sebesült cipelésben. A 
jó hangulatú vetélked!ket a Halászy Emlékfutás zárta, ahol a 
fels! évfolyamosok 1848 métert teljesítettek. Ezen a megméret-
tetésen, a fárasztó délel!tti programok után is több mint százan 
álltak rajthoz, egészséges mozgással ünnepelve a tavaszt.

Biciklitúra
Március 12-én délután két órakor indult a Halászy Károly emlé-
kére tartott biciklitúra Alsónémedire. A gyermekek lelkes 
csapatához vezet!ként Nagy Margit, Király Judit és Buzek 
Zsuzsanna tanárn!k csatlakoztak. 20 perces tekerés után a 
régi iskola épületéhez érkeztünk, ahol a szabadságharc mártí-
rjának emléktábláját iskolánk nevében megkoszorúztuk. 
Ezt követ!en a református templomba igyekezetünk, ahol 
Szappanos Zoltán Nagytisztelet" Úr fogadott bennünket. Egy 
kvízjáték keretében ismerkedtünk meg Halászy Károly másik 
munkahelyével. A gyerekek megtudták, hogy mi a kántor 
feladata a gyülekezet életében, és hogyan szolgált Halászy 
Károly Alsónémedin. A hazafelé útra energiát a cukrászdában 
gy"jtöttünk. Megküzdve a szembeszéllel épségben és új élmé-
nyekkel gazdagodva érkeztünk meg Ócsára. 

Halászy gála

„Csak boldog gyermekekb!l lehet boldog feln!tt,
Csak boldog feln!ttekb!l lehet boldog ország.
E boldogság kulcsa pedig a pedagógusok kezében van.”

E Kodály idézet szellemiségét meg!rizni hitünk és felel!s-
ségünk is nekünk, pedagógusoknak, hiszen láthattuk, hogy 
a pedagógiai munka nemcsak a tanórákra korlátozódik. Az 
idei Halászy gálán a fellép!k között voltak kis színészpalán-
ták, bábel!adók, táncosok és énekesek. Szólt a népdal, ropták 
a táncot és szavaltak gyerekeink, volt boszorkányégetés és 
rúgták a b!rt. Gyönyör"en énekelt a gyerek és pedagógus 
énekkar. Hagyományaink ápolása a múlthoz köt, de a jöv!-
be mutat. Láthattuk, hogy minden halászys diák büszke, 
hogy immár a második évben hagyományt teremtve fellép 
a Halászy gálán. Köszönjük diákjainknak és felkészít! taná-
raiknak, hogy ilyen színvonalasan szerepeltek. Köszönjük 
Feltizi Veress Imre Tankerületi Igazgató Úrnak, hogy immár 
második éve tiszteli meg gálam"sorunkat a jelenlétével.

Március 15. – ünnepség
Idén a 4. évfolyam adta a március 15-ei ünnepséget. Nagy 
izgalommal vártuk, hogy eljöjjön ez a nap, hiszen majd két 
hónapos felkészülés, próbák sora el!zte meg. Három helyszí-
nen (az általános iskolában, a gimnáziumban és a Szabadság 
téren) adtuk el! a m"sorunkat. A gyerekek kitettek magu-
kért, lelkesedve mindent beleadtak, hogy a m"sor jól sike-

rüljön. Reméljük, a közönségnek is tetszett és bízunk benne, 
hogy közelebb hozhattuk ezt a napot mindenkihez. Külön 
köszönet a segít! szül!knek, akik anyagi és tárgyi támogatá-
sukkal segítették, hogy létrejöhessen a produkció, és a tech-
nikus kollégáknak a 3 helyszínen, akik a hangosítást illetve 
a zenéket biztosították! A felkészít! tanárok Nagy Tamásné, 
Vad Tiborné és Józsa György voltak.

Templomi koncert
A Halászy-napok záró rendezvényét a tavalyi évhez hason-
lóan idén is - mindezzel hagyományt is teremtve - az Ócsai 
Református M"emléktemplomban tartottuk. A gyülekezet 
nevében Nt. Hantos Péter vezet! lelkipásztor köszöntötte 
az egybegy"lteket, ezt követ!en iskolánk igazgató asszonya 
Kovácsné Kovácsi Beáta nyitotta meg az ünnepi koncertünket. 
El!adóink voltak iskolánk pedagógusai: énekelt a Pedagógus 
Énekkar, hangszeren játszottak az énekszakos kollegák és isko-
lánk volt tanulója Vura Emese, majd egy verset hallhattunk. 
A gyerekek nemcsak templomunk különleges atmoszférá-
ját érezhették, hanem láthatták és hallhatták a tanáraikat - 
másképp is. Koncertünk most is méltó befejezése volt ünnepi 
sorozatunknak. Jöv!re ugyanekkor, ugyanitt találkozunk!     

KÖSZÖNET

„A csügged!nek mindig rossz napja van,
a jókedv"nek pedig mindig ünnepe.” (Péld.15,15)

Iskolánkban három napig tartó ünnep volt, sikeresen zárult 
idén is a Halászy-napok rendezvénysorozat. Második éve 
kaptam lehet!séget a szervezési feladatokra, de a siker-
hez kellett a kollegák áldozatos munkája és kifogyhatatlan 
ötlettára. Kellett a szül!k segít!készsége, az el!adók hiteles 
és értékálló ismeretközlése, a gálán szerepl!k és a betanító 
kollegák lelkesedése, a koncerten szolgálók bizonyságtétele. 
Az anyagi támogatás, a házigazdák szeretetteljes vendéglátá-
sa, a tanulóink nyitottsága, érdekl!dése és aktivitása.

Isten iránti hálával telt a szívem, hogy ez megadatott és 
köszönetet szeretnék mondani minden segít!nek. �

Nagy Margit gyógypedagógus

A beszámoló összeállításában közrem"ködtek: Szatmári Ágnes, 
Prokopecz Jánosné, Kellnerné Balogh Edina, Spák József, Buzek 
Zsuzsanna, Mrázné Gáspár Tünde, Józsa György, Darócziné 
Kozma Judit és Nagy Margit pedagógusok.
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Rendezvények kultúra, rendezvények

ÓCSAI KISBÍRÓ

A MOZGÁSKORLÁTOZOTTAK ÓCSAI EGYESÜLETE

szeretettel és tisztelettel meghívja 
Önt és kedves Családját

2014. április 12-én (szombaton) 9:00 órai kezdettel tartandó

XVI. REGIONÁLIS PARASPORTNAPRA
Helyszín: Halászy Károly Általános Iskola

Sportcsarnoka (Ócsa, Bajcsy Zs. u. 52.)

PROGRAM

09:00 Megnyitó – Pánczél Károly
 Országgy!lési képvisel", egyben a rendezvény védnöke
09:15 Közös torna
09:30 Fiesta Táncegyüttes táncbemutatója
10:00 Ügyességi, szellemi sportjátékok minden korosztálynak
 Közben tombolasorsolás
13:00 Ebéd Ponyiczki Laci és segít"i által ízesítve
14:00 Tombolasorsolás
15:00  ROLL-DANCE Budapest Kerekesszékes Kombi Táncegyüttes 

m!sora

Zárás: Közös tánc

BÜFÉ: kávé, ásványvíz, szendvics, ebéd (ingyenes)

SZERETETTEL VÁRUNK MINDEN KEDVES ÉRDEKL#D#T!

MÓE Vezet!sége

2014. április. 20. vasárnap, 10-17 óra
Kaláka vasárnap – Mézes Húsvét
Birkanyírási és méhészeti bemutató, 
11 órakor Szelesné Kása Ilona tojásfest" 
népm!vész „Hímesúton” c. kiállításának 
megnyitója, mesterségbemutató várja a 
látogatókat. Gyerekeknek kézm!ves foglal-
kozások, énekes játékok a Dal-Mese M!hely közrem!ködésével.
Részvételi díj: 1200 Ft, kedvezményes: 800 Ft, ócsai lakosoknak: 500 Ft.

2014. április 26. szombat, 10-17 óra
Tájházak napja – Népviselet
Ezen a napon megismerkedhetnek az ócsai népviselettel, Mundrusz Anett 
„kékfest"ivel” a XXI. századi ruhatárban, a menyecskekend" megköté-
sének fortélyaival, valamint elkészíthetik ócsai mintával drukkolt zseb-
kend"iket. Lesz viseleti bemutató, gyerekeknek kézm!ves foglalkozások, 
rongybaba-készítés, kékfest" mintázás. A programot az Ócsai Népdalkör 
és a Küstörg" Néptánc csoport el"adásai, valamint kézm!ves kirako-
dó-vásár színesítik a Dabas ás Térsége Kézm!ves Egyesület segítségével. 
Társszervez" az Ócsai Polgári Kulturális Egyesület.
Részvételi díj: ingyenes.

SZERETETTEL VÁRUNK MINDENKIT PROGRAMJAINKRA!

Ócsai Tájház - 2364 Ócsa, Dr. Békési Panyik Andor u. 4-6.
Információ és bejelentkezés: Verb"czi Gyuláné, Erika, 30/494-3368, 
ocsaitajhaz@dinpig.hu

megHívÓ parasportnapra

HúsvétI programok a táJHázban

o livier Bonnin, francia kép   -
z!m"vész kiállítását nyitja 

meg április 30-án az Egressy Ga   -
léria. Olivier Bonnin 1949-ben 
szü    letett Párizsban. Tudományos 
– f!leg matematikai – tanulmá-
nyok mellett párhuzamosan 
fog    lalkozott a m"vészetekkel. A 
Párizsi Képz!m"vészeti F!iskolára 
1969-ban került. Több kiállításon 
vett részt Francia   országban és 
az USA-ban is. Olivier 1984-ben 
fordult a szobrászat felé, amivel 
azóta is folyamatosan foglalkozik. 
Azon emberek közé tartozik, aki 
elvesz az anyagból, nem hozzáad: 
nem agyaggal foglalkozik, hanem 
k!    vel, különösen szívesen dolgo-
zik márvánnyal. Az utóbbi id!ben bronzba önteti m"veit. 
A$viaszformázásos technikát Kalmár János magyar szob-
rásztól tanulta. Olivier Bonnin m"vei f!leg az emberi kézre, 
annak sokféle variációjára koncentrálnak, amely annyira 

)5$1&,$�.�3=đ0ı9�6=�.,�//�7�6$�
az egressy galériában

változatos, hogy a m"vész nem 
érzi, hogy ez bezárná, beskatu-
lyázná !t erre a témára. 

„A kéz az ember karjának a csuk-
lótól mért meghosszabbítása, a 
tapintás és a fogás érzékszerve, 
amely az emberré válás folyama-
tában is dönt! szerephez jutott. 
Az a tematika, amellyel Olivier 
Bonnin kézszobrai foglalkoznak: 
!si és egyetemes. Rádöbbentik a 
néz!t saját kezének ismeretlensé-
gére, titokzatosságára.”

Majdnem 40 éve Palaiseauban, 
a Párizs déli részével határos 
kö     zépkori kisvárosban él. Saját 
„Algo  ritmes” nev" galériájában 
több ma   gyar m"vész is kiállított 

már. Aktívan szervezi a kapcsolatokat magyar és francia 
m"vészek között.
A kiállítás megnyitójának id!pontja:  
2014. április 30. (szerda), 18 óra
Helyszín:  
Egressy Gábor Szabadid!központ

r égóta dédelgetett álom vált valóra 2014. március 20-án, 
Ócsán is megtartotta els! Klubnapját a Dabas és Térsége 

Látássérültjeinek Egyesülete (DATLE). A DATLE minden hónap 
els! szerdáján tartja Dabason a helyi Klubrendezvényét, 
melyen az ócsai látássérült tagok is mindig részt vesznek. Jó 
ideje szerettük volna viszont, ha azokat az Ócsán él! látássé-
rülteket is sikerül kimozdítanunk, megismernünk, akik nem 
tagjai még egyesületünknek. Ezért, hogy könnyebbé tehes-
sük számukra, ezentúl minden hónapban Ócsán is szerve-
zünk egy Klubnapot. Már az els! rendezvény után elmond-
hatjuk, hogy sikeres volt, hiszen már arra is 14-en látogattak 
el. A délel!tt jó hangulatban, ismerkedéssel, szolid vendég-
látással és látássérült személyeknek készült segédeszközök 
bemutatásával telt.

A továbbiakban várjuk mindazon látássérült személyek 
jelentkezését, akik még nincsenek kapcsolatban velünk, az 
Egyesülettel. A jelentkezést megtehetik telefonon Szabó 
Ágnesnél, az alábbi telefonszámon: 06-20/484-0623, 
Valentényi Rózsánál, a lampas.dabas@gmail.com email 
címen, vagy a 06-70-377-3236-os telefonszámon.

Következ! Klubrendezvényünket 2014. április 10-én, 10.00 
órai kezdettel tartjuk az Egressy Gábor Szabadid!központ 
Kamaratermében.

Valentényi rózsa, Közösségi Mentor

datle klubnapok indulnak
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Egyházak hírei 13sport, hirdetés

Ócsai Református Egyházközség
2014. áprilisi havi gyülekezeti alkalmaink:

NAP ÓRA ALKALOM

1. Kedd 18 Fiatal Feln"ttek Bibliaórája – Református Lelkészi Hivatal
2. Szerda 15 Házi Bibliaóra – Török Ignác u. 61.
2. Szerda 16:30 Feln"ttkonfirmáció I-es csoport – Lelkészi Hivatal
3. Csütörtök 10 Szórvány Istenisztelet – Székesi Szociális Otthon
3. Csütörtök 16 Asszonykör – Kisimaterem
3. Csütörtök 18:30 Feln"ttkonfirmáció II-es csoport – Lelkészi Hivatal
4. Péntek 15 Konfirmációi el"készít" – Kisimaterem
4. Péntek 17 I$úsági Bibliaórai Közösség – Kisimaterem
6. Vasárnap 10 F"istentisztelet – Templom
6. Vasárnap 16 Énekkari próba - Református Iskola termeiben
8. Kedd 18 Fiatal Feln"ttek Bibliaórája – Református Lelkészi Hivatal
9. Szerda 15 Házi Bibliaóra – Török Ignác u. 61.
9. Szerda 16:30 Feln"ttkonfirmáció I-es csoport – Lelkészi Hivatal
10. Csütörtök 18 Központi Bibliaóra – Kisimaterem
10. Csütörtök 18:30 Feln"ttkonfirmáció II-es csoport – Lelkészi Hivatal
11. Péntek 15 Konfirmációs el"készít" - Kisimaterem
11. Péntek 17 I$úsági Bibliaórai Közösség – Kisimaterem
13. Vasárnap 10 Virágvasárnapi F"istentisztelet – Templom
13. Vasárnap 15 Református Istentisztelet – Evangélikus Imaház
13. Vasárnap 16 Énekkari próba – Református Iskola termeiben
17. Csütörtök 18 Nagycsütörtöki Istentisztelet - Templom
18. Péntek 10 Nagypénteki Istentisztelet – Templom
18. Péntek 18 Nagypénteki Istentisztelet – Templom
19. Szombat 18 Nagyszombati Istentisztelet - Templom
20. Vasárnap 10 Húsvétvasárnapi Úrvacsorás F"istentisztelet – Templom

20. Vasárnap 15 Húsvétvasárnapi Úrvacsorás Istentisztelet – Evangélikus 
Imaház

20. Vasárnap 16 Húsvétvasárnapi Úrvacsorás Szórvány Istentisztelet 
– Fels"babád

21. Hétf" 10 Húsvéthétf"i Ünnepzáró Úrvacsorás F"istentisztelet 
- Templom

22. Kedd 18 Fiatal Feln"ttek Bibliaórája – Református Lelkészi Hivatal
23. Szerda 16 Házi Bibliaóra – Török Ignác utca 61.
23. Szerda 16:30 Feln"ttkonfirmáció I-es csoport – Lelkészi Hivatal
24. Csütörtök 18 Központi bibliaóra – Kisimaterem
24. Csütörtök 18:30 Feln"ttkonfirmáció II-es csoport – Lelkészi Hivatal
25. Péntek 15 Konfirmációs el"készít" - Kisimaterem
25. Péntek 17 I$úsági Bibliaóra – Kisimaterem
26. Szombat 9 Egyházmegyei Konfirmandus Evangélizáció – Nagyk"rös
27. Vasárnap 10 F"istentisztelet – Templom
29. Kedd 18 Fiatal Feln"ttek Bibliaórája- Református Lelkészi Hivatal
30. Szerda 16 Házi Bibliaóra – Török Ignác utca 61.
30. Szerda 16:30 Feln"ttkonfirmáció I-es csoport – Lelkészi Hivatal

Református Lelkészi hivatali rend: 
FIGYELEM! Hivatali rend változás – hétf!r!l keddre kerül át a lelki-
pásztori ügyelet, és egy órával hosszabbodik, tehát:  
kedd 15 órától 18 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.

egyházak áprilisi programjai

Áprilisi istentiszteleti alkalmak az Ócsai Baptista Gyülekezetben:

NAP ÓRA ALKALOM

02. Szerda 19 bibliaóra

06. Vasárnap 9
10
17

imaóra
istentisztelet, 
úrvacsora
istentisztelet

09. Szerda 19 bibliaóra

12. Szombat 17 Jótékonysági 
koncert, hely-
szín: Református 
templom

13. Virág- 
vasárnap

9
10
17

imaóra
istentisztelet
istentisztelet

18. Nagy- 
péntek

10
19

istentisztelet
istentisztelet

NAP ÓRA ALKALOM

20. Húsvét- 
vasárnap

9
10
17

imaóra
istentisztelet
istentisztelet

21. Húsvét- 
hétf"

10
17

istentisztelet
istentisztelet

27. Vasárnap 9
10
17

imaóra
istentisztelet
istentisztelet

30. Szerda 19 bibliaóra

A változtatás jogát fenntartjuk! 
Minden héten szombaton  
i%úsági óra este 6 órától.
Minden vasárnap az imaóra alatt  
bibliaköri foglalkozást tartunk 
gyermekek számára.
Alkalmainkra mindenkit szere-
tettel várunk. 
B!vebb információ: www.ocsai-
baptista.hu

Ócsai Katolikus Egyházközösség programja:
Szentmisék:

Hétf!: 7.30 óra
Szerda: 7.30 óra

Szombat: 18 óra
Vasárnap: 9.30 óra

Nagyheti szertartások:
Nagycsütörtök: 19.00 utolsó 

vacsora emlékmiséje
Nagypéntek: 14.00 Keresztút

15.00 Szertartás

Nagyszombat: 20.30 
Feltámadási szentmise

Húsvétvasárnap és hétf!: 9.30 
ünnepi szentmise Hazai siker terematlétikában

m árcius 21-én rendezte meg az Ócsai Halászy Károly 
Általános Iskola hagyományos terematlétikai verse-

nyét. A közel háromszáz gyereket megmozgató viadalon a 
dabasi és a gyáli tankerület tíz iskolája állt rajthoz. A tanulók 
50 méteres futásban, helyb!l távolugrásban, medicinlabda 
lökésben, középtávfutásban és iskolai váltóban küzdöttek 
az érmekért és a csapat pontversenyben megszerezhet! 
kupáért.

A színvonalas és népes mez!nyöket felvonultató vetélke-
dés végén iskolánk magabiztosan hódította el a kupát.

Végeredmény: 
1. Ócsai Halászy K. Ált. Isk. 134 pont
2. Dabasi Rákóczi Ált. Isk. 69 pont
3. Gyáli Zrínyi Ált. Isk. 68 pont

A fölényes csapatsikerhez kiváló teljesítménnyel járultak 
hozzá azok a tanulók, akik a dobogón végeztek:
I. hely:  Bereczky Emese (két számban és váltóban is), Nyikora 

László (két számban), Huber Vanessza, Pekker László, 
Pesti Péter, Murár Dávid, Radics Roderik, 6&100 m váltó 
(csapattagok: Bereczky Emese, Papp Marcell, Czakó 
Petra, Pesti Péter, Eszényi Boglárka, Dorvosu Attila)

pEst mEgyEi U21 a-o. déli csoport  
4. fordUlÓ Után

hely csapat M GY D V LG KG GK P

1. Fels"pakony SK 2 2 0 0 9 2 7 6
2. Ócsa VSE 2 2 0 0 8 2 6 6
3. Taksony SE 2 2 0 0 3 0 3 6
4. Ráckeve VAFC 2 1 0 1 5 2 3 3
5. Újlengyel DSE 2 1 0 1 6 6 0 3
6. Alsónémedi SE 2 0 0 2 2 5 -3 0
7. Ferencvárosi FC 2 0 0 2 1 8 -7 0
8. Bugyi SE 2 0 0 2 2 11 -9 0

3(67�0(*<(,�,,,��2��'�/,�&623�257�ȁ�)(/1đ77� 
17. fordUlÓ Után

hely csapat M GY D V LG KG GK P

hely csapat M GY D V LG KG GK P
1. Taksony SE II. 16 13 1 2 66 16 50 40
2. Bugyi ASE 16 13 0 3 80 17 63 39
3. Fer-Al-Ko Kiskunlacháza 16 11 2 3 47 30 17 35
4. Inárcs VSE 15 10 1 4 34 22 12 31
5. Ócsa VSE 16 9 3 4 55 34 21 30
6. Táborfalva KSE 16 9 1 6 56 35 21 28
7. Szigetszentmárton FC 16 8 3 5 49 47 2 27
8. Dunavarsányi TE 15 6 3 6 31 26 5 21
9. Érdi VSE II. 16 6 3 7 28 40 -12 21

10. Dabas-Gyón FC II. 16 4 3 9 42 67 -25 15

3(67�0(*<(,�'�/,�&623257�ȁ�1đ, 
15. fordUlÓ Után

hely csapat M GY D V LG KG GK P

1. Százhalombattai TC 13 13 0 0 74 5 69 39
2. Dabas-Gyón FC 12 8 3 1 61 12 49 27
3. Halásztelek FC 13 6 1 6 24 22 2 19
4. Ócsa VSE 12 6 1 5 30 34 -4 19
5. Viadukt SE-Biatorbágy 13 5 0 8 25 36 -11 15
6. MNFC 13 4 1 8 17 40 -23 13
7. Nagyk"rösi Kinizsi TL FC 12 7 2 3 46 19 27 10*
8. Üll" SE 12 2 0 10 6 73 -67 6
9. Péteri KSK 12 1 0 11 8 50 -42 3

*-13 pont

labdarúgás

II. hely:  Gere Szintia, Papp Marcell, Balogh Bence, Dorvosu 
Attila, Szabó Bence

III. hely:  Jamnitzky Csenge, Huber Vanessza, Murár Dávid, 
Eszényi Boglárka, Váradi Renátó, Szabó Bence

A szép sikerhez minden dobogósnak, és pontszerz!nek (4.,$5., 
6. hely) gratulálunk! Bízunk benne, hogy a tavaszi szabad-
téri versenyeken is hasonló eredményeket értek el! Hajrá 
Halászy!

spáK József 
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ÓCSAI KISBÍRÓ

Haláleset
Neve: Szabó Mária
Házassági neve: Nagy Vilmosné
Születés helye, ideje:  
Öcsöd, 1925. december 22.
Haláleset helye és ideje:  
Ócsa, 2014. március 2.

Neve: Nagy Pál
Születés helye, ideje:  
Ócsa, 1951. szeptember 9.
Haláleset helye és ideje:  
Ócsa, 2014. március 12.

Neve: Hefler István
Születés helye, ideje:  
Ócsa, 1933. november 24.
Haláleset helye és ideje:  
Ócsa, 2014. március 14.

Házasságkötés:
Férj: Beláz Tamás
Feleség: Stenger Anita
Házasságkötés helye és ideje: 
Ócsa, 2014. február 28.

Férj: Panyik István
Feleség: Varga Éva
Házasságkötés helye és ideje: 
Ócsa, 2014. március 7.

Férj: Vámos Attila
Feleség: Vala Krisztina
Házasságkötés helye és ideje: 
Ócsa, 2014. március 21.

Huszonötödik házassági 
évforduló:
Férj: Benedikti János
Feleség: Bácskai Ilona
Házasságkötés helye és ideje: 
Ócsa, 1989. március 18.

Ötvenedik házassági  
évforduló:
Férj: Antics János
Feleség: Balog Julianna
Házasságkötés helye és ideje: 
Ócsa, 1964. március 14.

sallay Mária

&3>&0�3>;;*?*9Ē

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; 
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
Berecz Éva: 70-395-1877
Gyepmester  
Police Bt., Tel.: 06-1-358 0526

.·]ªUGHNĲ�WHOHIRQV]¢PRN��HOªUKHWĒVªJHN

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

február–március

Técsi Lajosnét családja körében 
köszöntötte Bukodi Károly polgár-

mester 90. születésnapján egy szép 
ajándékcsomaggal és az  

Orbán Viktor miniszterelnök úr  
által küldött emléklappal. 

Jó egészséget és sok boldogságot 
kívánunk az egész családnak!
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Mit együnk és igyunk, hogy
egészségesek maradhassunk?

ÁÁpprrii ll iiss  1122--éénn
sszzoommbbaattoonn

99––1133  óórraa  kköözzöötttt  aa  

natúr termékeinkbôl
bemutatót és

ingyenes kóstolót
tartunk!

SSzzeerreetteetttteell   vváárruunnkk  aa
PPuunnccssbbaann!!

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


