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Harmincharmadszor…
Ócsai Kulturális NapoK

Harmincharmadik alkalommal került 
megrendezésre Ócsa legjelentősebb 
kulturális rendezvénysorozata. Ez is, 
mint minden hasonló esemény, meg-
osztja a lakosság egy részét „tetszik-
nem tetszik, kell-nem kell, máskép 
lenne jó” táborokra. Egy azonban biz-
tos, a kultúra sok területéről kínál töb-
bé-kevésbé színvonalas programokat. 
Kínál találkozót a képzőművé-
szetet, az irodalmat, a színhá-
zat, a könnyűzenét, az amatőr 
együttesek produkcióit kedve-
lőknek éppúgy, mint a sportot, 
a komolyzenét, a fúvósmuzsi-
kát szeretőknek.

Egy valamit nem tud, sok 
ezer embernek egyformán ma-
ximális megelégedésére szol-
gálni. De talán nem is ez a 

célja. Sokkal inkább 

az, hogy – több évtized hagyományát 
megőrizve – nyár elején legalább egy 
hétig egymást érjék a különféle ese-
mények. Ha egy-egy előadás akár 
ötven, vagy ötszáz embernek szerez 
örömet, már megérte! S ezt a célt az 
idei Ócsai Kulturális Napok el is 
érte.

Ócsán járt sok író, költő, nyílt kiál-
lítás Bertalan Tivadar alkotásaiból. Lát-

hattuk az óvodások játékát, tapsolhat-
tunk az első osztályosok – a Puskás 
Ilona és Fogarassy Melitta-vezette 
újabb színjátszós gyerekek - produk-
ciójának, ami mögött majd’ egy éves 
komoly munka áll.

Itt táncolt a Kéve Néptánc együttes, 
láttuk volt kollégánk, Büki Attila szín-
darabját. Noha az időjárás kissé mos-

toha volt, de volt sportnap és 
fúvószenekari találkozó, Máté 
Péter Emlékkoncert és nosztal-
gia party.

És azt se feledjük, hogy a 
műemléktemplomban koncer-
tezett a világhírű orgonamű-
vész, Varnus Xavér.

Lehet, hogy az ÓKN kicsi, 
sárga és savanyú – de a 
mienk.                                      (N)
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Skóciában jártunk
Egy évvel ezelőtt, egy júniusi napon megcsörrent 
a telefonom. A vonal végén Colin McPhail úr, a skó-
ciai Dalgety Bay város tanácsának elnöke volt. 
Meglepődve hallgattam, amikor mondta, hogy lát-
ták a honlapunkat, és szeretnének kapcsolatba 
lépni velünk. Majdnem egy éven át tartó levelezés 
alatt bemutattuk egymásnak városainkat, meg-
egyeztünk, hogy kölcsönösen meglátogatjuk egy-
más településeit, és ha mindkét testület úgy gon-
dolja, akkor a folyamat végén aláírunk egy test-
vérvárosi szerződést. Ezek után értünk el májusban 
ahhoz a ponthoz, amikor is Polgármester urat, 
Jegyző urat, a pénzügyi iroda vezetőjét, egy me-
gyei képviselőt és engem meghívtak Skóciába. Így 
vágtunk neki június elsején a kettő és fél napos 
útnak.  Bár páran beszélünk angolul, azért egy 
angol nyelvet tanító pedagógus is velünk tartott.

A délutáni megérkezésünket követően, egy 
rövid pihenő után elkezdődött az érdemi munka. 
Helyi és megyei képviselőkkel találkoztunk; meg-
ismerhettük  Dalgety Bay történetét. Vendéglátó-
ink meghívtak erre az estére városban élő magya-
rokat is, akik meséltek nekünk ottani életükről.

A másnap délelőtti megbeszélésen Polgármes-
ter úr és jómagam mutattuk be városunkat; aztán 
betekintést nyertünk Fife megye költségvetésé-
be, majd az ezt követő beszélgetésen összehason-
líthattuk a két település szervezeti felépítést, vá-
rosaink valamint Pest és Fife megyék működé-
sét. Ezen a találkozón részt vett Fife megye elnök 
asszonya is. Délután Dunferm lineba utaztunk, 
ahol megnéztük az apátságot, majd este a Megye-
házán folytattuk a megbeszéléseket. A napot a 
Dalgety Bay-i vitorlás klubban zártuk.

A harmadik napunk igen mozgalmasra sikerült. 
Eddig sem unatkoztunk, de ezen a napon rende-
sen elfáradtunk.  Egy olyan templom meglátoga-
tásával kezdődött a program, amely több funkci-
ót is betölt. A hét minden napján nyitva van, s kü-

lönböző civil szervezetek programjainak ad 
otthont. Reggelente gyermekmegőrzőként műkö-
dik, mivel az iskola csak kilenckor kezdődik.  

Ezután két általános iskolát kerestünk fel.  A 
meglepetések sora ért bennünket, mivel az okta-
tási rendszer merőben eltér a mienktől. Mindkét 
iskola udvarán egy-egy óvoda is volt.  Az óvodába 
délelőtt 50 és délután másik 50 gyermek jár. Az is-
kolai oktatás négy éves kortól kezdődik.  A Dalgety 
Bay Általános Iskolában külön termekben, kisebb-
nagyobb csoportokban tanultak a gyerekek ani-
mációs filmkészítést, zenét, színjátszást vagy 
éppen a középkor történelmét. Érdekes volt, hogy 
a termek egymásba is nyíltak. Keresztülmentünk 
a termeken anélkül, hogy a folyosót használtuk 
volna. A nagy „durranás” azonban még hátravolt. 
Ez pedig a Donibristle Általános Iskolában követ-
kezett be, ahova közel 600 gyermek jár. Azt meg 
kell még jegyeznem, hogy egyik iskola épületébe 
sem lehetett bemenni. Csengetni kellett, és bent-
ről nyitották az ajtót. Szóval, ebben az iskolában 
csak kettő osztályterem volt. Az egyik teremben 
az 1–4. osztályosok tanultak (11 osztály), a másik-
ban az 5–7.osztályosok (9 osztály). Természetesen 
mindegyik osztálynak külön-külön pedagógus tar-
totta az órát. A tanítás zökkenőmentesen, mini-
mális zajjal folyt.

Az oktatás után a gazdasági életbe is betekin-
tést nyerhettünk. A város ipari parkjában tettünk 
rövid sétát.  A délelőtt zárásaként egy idősek nap-
közi otthonában töltöttünk néhány kellemes per-
cet.

Vendéglátóinkkal ezután Edinburghba utaz-
tunk.  Bő két órán keresztül ismerkedtünk a Skót 
Parlament épületével, annak történetével. Rövid 
időnk maradt a főváros gyönyörű műemlékeinek 
megtekintésére. A nap végén egy vacsora mellett 
összegeztük a két nap tapasztalatait. Jelen volt 
mindenki, akivel az ezt megelőző napokban ta-
lálkoztunk. Polgármester Úr záró beszédében 
meghívta Dalgety Bay vezetését Ócsára.

Visszautunk Londonon át vezetett, s úgy dön-
töttünk, hogy egy napot eltöltünk ott, és amit csak 
lehet, megnézünk. Természetesen, ennek összes 
költségét mindenki saját maga állta.

Dalgety Bayben tett látogatásunk után lehe-
tőség nyílt arra, hogy a két város között egy szo-
rosabb kapcsolat jöjjön létre. Ugyanúgy, mint 
ahogy a szlovákiai Palást község esetében. Már 
természetes, hogy a nyári szünetben szlovákiai 
magyar gyerekek töltenek el nálunk egy hetet, 
majd ugyanennyi időre a mi iskolásainkból álló 
csapat pihen Paláston. Ebben az évben először 
járt nálunk a község focicsapata és kísérőik. Ők 
még sohasem voltak Ócsán.

Említhetem az észtországi Kose városát is, 
ahova augusztusban tíz ócsai gimnazista utazik 
egyhetes táborozásra. 

Úgy gondolom, hogyha a képviselő testületek 
egy testvérvárosi kapcsolat mellet döntenek 
majd, akkor annak mindenki csak nyertese lesz; 
hiszen a jövőbeli találkozókon nemcsak mi, 
ócsaiak szerezhetünk új ismereteket, de megmu-
tathatjuk a világ egy újabb részének, hogy kik is 
vagyunk mi ócsaiak, magyarok. 

Bukodi Károly, alpolgármester

Dalgety Bay

Dalgety Bay a Forth folyó torko latá nál, Edin-
burghtól 25 km-re fekszik. A település törté-
nete a Bronz-korig nyúlik vissza. Az új vá-
rost az 1960-asévekben kezdték el építeni. 
Lakosságának száma kb. 12 000 fő. A város-
ban több mint 15 egyesület és civil szervezet 
működik.
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Bukodi Károly alpolgármester

június 8-i online fogadóórája 

Tisztelt Bukodi Károly! Tegnap választások voltak az or-
szágban. Ócsán 62%-al nyert a Fidesz, második(!) erőként, 
országos eredményét is felülmúlva, majd 19%-ot kapott a 
Jobbik, és a hülyére vert kategóriában 276 szavazattal lett 
harmadik az MSZP. Sajnálatos, hogy még mindig van 26 
szavazó, aki a magyargyűlölő Szadesz-ra szavazott. Itt a fó-
rumon is tapasztalható elhallgattatást és lekezelést emelt 
fővel viselő, nemzeti látogatók nevében kérem a városve-
zetést, fogadja el a Fideszben máskor megsérthetetlen de-
mokráciát, fogadja el, hogy vannak olyan városlakók, akik 
szeretnek cikkeket, esszéket saját jobbikos topic-jukba be-
másolni. Ezzel nem sértenek senkit, esetleg a tegnap meg-
bukott „egy a tábor” elvet. 

Kérem tekintsenek úgy az Ócsán is kialakult új erőre, 
amely ugyan gratulál nagyarányú győzelmükhöz, de emi-
att mégsem hajlandó lemondani radikálisan megújító sze-
repéről. Azok a szavazók, akik a nemzeti radikalizmusra 
voksoltak, továbbra is elvárják, hogy a hatalmi gőg, az író-
asztal mögüli észosztás, bűnözők és mutyisták, bebetono-
zott károkozók hallgatólagos támogatása helyett a jobbik-
kal kiegészült, 80%-ot lefedő jobboldal végre tegye a dol-
gát. Ehhez kérjük együtt működő segítségüket egy élhetőbb 
városért. Kérdésem: várható-e a jobbik topic eredeti mű-
ködésének visszaállítása?

Tisztelt Charlie! Nem érezzük úgy, hogy bárkit elhall-
gattatnánk vagy lekezelnénk. Az ócsai honlap a telepü-
léssel kapcsolatos események tájékoztatására szolgál, a 
fórum pedig a települést érintő problémák megvitatásá-
ra. Nem véletlen, hogy a Jobbikon kívül egyik párt sem 
használja pártpropaganda céljára. Mellékesen megjegy-
zem, hogy Ócsa városvezetése nem Fideszes  – mint aho-
gyan a Kuruc.info és Ön a fórumon állítja –, a 14 képvi-
selőből 5 FIDESZ-tag, a többi független. Arra, hogy linket 
feltegyenek, a honlap szerkesztői szerint továbbra is le-
hetőség van. Egyébként gratulálunk a 19%-hoz.

Elégedett-e az ócsai városvezetés az ÓKN színvonalá-
val, vonzerejével? A költségvetésről tudhatunk-e már va-
lamit?

Az ÓKN szervezését és lebonyolítását az Egressy Gábor 
Szabadidőközpont végzi. Az önkormányzat 800 000 Ft-
tal támogatta az idei rendezvényt. A színvonal megítélé-
se nem az önkormányzat feladata, hanem a város lakos-
ságáé, amelynek jelentős része elégedett a programok-
kal. A költségvetésre nincs rálátásunk, mivel az intézmény 
önálló gazdálkodású.

Milyen összefüggések nyilvánosak a fórumon tárgyalt 
filmforgatással kapcsolatban? 

A forgatásról mi is csak később értesültünk, mivel a te-
rület a nemzeti parkhoz tartozik, és az önkormányzat-
tól semmilyen hozzájárulás kérése nem szükséges. 

Tisztelt Alpolgármester úr! Kéréssel fordulok Önhöz. 
Mint már korábban kinyilvánítottam hozzászólásaimban, 
hiányolom a játszótéren a hintákat. Kérem, ha ez ügyben 
tudna tenni, az nagyon jó lenne. A gyermekek nevében is 
köszönöm szépen.

A játszóteret hozzáértő szakemberek tervezték, csak 
így pályázhattunk az államhoz. A kötelező védőtávolsá-
gok nem teszik lehetővé további játékok telepítését. A ját-
szótéren belüli padokat napokon belül beszereljük.

Sikerült a delegáltaknak testvérvárost találni a Brit gyar-
matokon? Esetleg nem gondolkodtak azon, hogy az elsza-
kított területek települései közül kellene választani?

Az Ön által említett területek közül a szlovákiai Palást 
községgel több, mint tíz éve van kapcsolata a városnak. 
A skót kisváros az interneten keresztül talált ránk, és kez-
deményezte a kapcsolat felvételét.

A Nagév Cink miért perli az önkormányzatot, illetve 
publikus-e az összeg?

A Nagév nem perli az önkormányzatot.

A következő alkalomtól később kezdődik a fogadóóra: 
2009. július 6. 18.oo óra. Köszönöm a kérdéseiket.

Ingatlan értékesítés
Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 
124/2009. (V. 27.) számú ÖK. határozata alapján 
értékesíteni kívánja az Ócsa, Palást u. 64. hrsz: 
292/30 beépítetlen terület besorolású, 939 m2 te-
rületű ingatlant. A háromszög alakú telek legna-
gyobb mélysége kb. 23 méter. 

A Műszaki Iroda tájékoztatása szerint bizonyos 
szabályok figyelembe vételével az ingatlan lakó-
házzal beépíthető, víz és csatorna közművel ellát-
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PÁLYÁZATI EREDMÉNYHIRDETÉS

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
1.   a Településfejlesztési, környezetvédelmi és idegenforgalmi Bizott-

sága a kiírt pályázatára beérkezett anyagok alapján az alábbi tá-
mogatási összegeket fogadja el:

      a. Ócsai Református Templom Alapítvány 180 000 Ft
          (Ócsai Református Műemléktemplom 
          környezetének gondozása)
      b. „Kis Zöldek” Környezetvédelmi Csoport 100 000 Ft
          (Lombkomposztálás a Halászy Károly 
          Általános iskola udvarán)
          Falu Tamás és Bajcsy-Zs. úton lévő lakóközösség 190 000  Ft
          (Patyolat-tér)
          Bóka Zoltán és Buzek Szilvia pályázata 190 000 Ft
          (Zrínyi utca és Némedi út sarkán lévő burkolt, szikkasztó árkok építése)
          Parlagfűirtó baráti társaság 140 000 Ft
           (Ócsa parlagfű által szennyezett köz- és 
          magánterületein szervezett parlagfűirtás)

2 .)  a Pénzügyi, gazdasági és pályázat koordináló Bizottsága a kiírt 
pályázatára beérkezett anyagok alapján az alábbi támogatási ösz-
szegeket fogadja el: 
Ócsai Népfőiskola Erkölcsi és Kulturális Egyesület 50 000 Ft 
(Egyesület működéséhez szükséges támogatás, védett  
területen való járőrözés, környezetvédelmi tevékenységek) 
Bolyai János Gimn. és Kereskedelmi Szakközépiskola 76 985 Ft 
(Amatőr és nem amatőr diákolimpia, röplabda megyebajnokság) 
Ócsa Város Zenei Hagyományőrző Közh. Egyesület 100 000 Ft 
(Kulturális rendezvényeken való részvétel, zene szolgáltatás) 
Ócsai Polgári Kulturális Egyesület 150 000 Ft 
(Ócsai Polgári Kulturális Egyesület működése) 
Energy Kid’s Team 100 000 Ft 
(Energy Kid’s Tánccsoport működése) 
Aluljáró Társaság 150 000 Ft 
(Aluljáró Fesztivál, össznépi művészeti fesztivál) 
Ócsai Birkózókat Támogatók Egyesülete 150 000 Ft 
(éves működési költségekhez támogatás) 
Ócsa Öreghegyi Pincesor Egyesület 150 000 Ft 
(A 400 éves Pincesor megújulása, bemutatása)

va, azonban a közműfejlesztési hozzájárulást meg 

kell fizetni, a többi közmű rákötése is megold-

ható.

Kérjük, hogy akit érdekel a fenti ingatlan meg-

vásárlása, az 2009. július 20–ig írásban, megaján-

lott vételi ár feltüntetésével jelezze vételi szándé-

kát a Polgármesteri Hivatal titkárságán.

Az ingatlannal kapcsolatban bővebb felvilágo-

sítást a Műszaki Irodán Varga Lászlótól a 29/378-

125/15 telefonszámon kaphatnak.

Polgármesteri Hivatal

Tisztelt Hölgyem/Uram!

Az ÁNTSZ Országos Szakfelügyeleti Módszertani Köz-
pontja tisztelettel felkéri Önt, hogy vegyen részt az 
OLEF 2009. internetes lakossági egészségfelmérés-
ben!

Magyarországon most először végzünk egy olyan, 
a korábbiaktól eltérő, merőben új formátumú, a lakos-
ság egészségi állapotának, és az azt befolyásoló kör-
nyezeti, életmódbeli tényezők megismerését célzó fel-
mérésre, amelynek során az interneten keresztül lép-
hetünk kapcsolatba Önnel. Ezzel a módszerrel 
szeretnénk elérni azt, hogy az Ön válaszai minél egy-
szerűbben, pontosabban és gyorsabban rögzítésre ke-
rülhessenek.

Tisztelettel felkérjük Önt, hogy jelen levelünk kéz-
hezvételét követően keresse fel a www.olef.oszmk.
hu honlapot, ahol megtalálható a kérdőív.

A kérdések megválaszolásához mindössze 15-20 
perc szükséges.

Amennyiben otthonában, munkahelyén, baráti vagy 
rokoni körben nem tudja a váaszadást megoldani kér-
jük, hogy keresse fel a településen működő TELE-
HÁZAT vagy polgármesteri hivatalt. Az önkormány-
zat és Teleházak munkatársai készséggel állnak ren-
delkezésére, és segítenek a kérdőív kitöltésében. 

A felmérésben való részvételre felkért személyek 
összességükben az egész magyar lakosságot reprezen-
tálják. Hangsúlyozni szeretnénk, hogy az Ön válaszai 
rendkívül fontosak, kérjük, tegyen meg mindent 
annak érdekében, hogy a felmérés sikeres legyen.

Az OLEF 2009. lakossági egészségfelmérésbe ezút-
tal az ország valamennyi kistérsége bevonásra került. 
Az Ön kistérségéből 1000 lakost kértünk fel arra, hogy 
válaszoljon az internetre feltett kérdésekre. Az Ön, és 
valamennyi résztvevő kiválaszása tudományos szem-
pontok alapján, véletlenszerűen történt. 

A felmérésben az Ön személyére vonatkozó min-
den információt titkosan kezelünk. A résztvevők sze-
mélyiségi jogait védelmező törvényi előírásoknak 
megfelelően az Ön adataihoz semmilyen személy vagy 
hatóság nem férhet hozzá az Ön engedélye nélkül. 

Amennyiben bármilyen kérdése van a vizsgálattal 
kapcsolatban, hétköznapokon 9-16 óra között hívhat-
ja a 06-1-476-6416 telefonszámot számot, ahol mun-
katársaink készséggel nyújtanak Önnek további 
felvilágosítást.A vizsgálattal kapcsolatos információk 
megtekinthetők internetes oldalunkon, az alábbi 
címen: http://www.olef.oszmk.hu

Együttműködését előre is köszönjük!
Dr. Bényi Mária

projektvezető
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A Képviselőtestület 2009. május 27-i határozatai
111/2009. (V. 27.) sz. ÖK. határozat – 13 igen
Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
A „Kertváros” Gyáli Kistérség Szociális és Csa-
ládvédelmi  Központjának 2008. évi tevékeny-
ségéről szóló beszámolót elfogadja.

112/2009. (V. 27.) sz. ÖK. határozat – 13 igen
Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
a gyámhatósági munka 2008. évi átfogó érté-
keléséről szóló beszámolót elfogadja.

113/2009. (V. 27.) sz. ÖK. határozat – 13 igen
Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testüle-
te az új egészségházban az alapfokú egész-
ségügyi ellátás biztosításával kapcsolatban 
az előterjesztésben elhangzottakat tudomá-
sul veszi, kéri a Településfejlesztési, Környe-
zetvédelmi és Idegenforgalmi Bizottság és a 
Pénzügyi, Gazdasági és Pályázat-koordináló 
Bizottság elnökeit, hogy együttes ülésükre hív-
ják meg a településen kötelező alapfokú ellá-
tást nyújtó valamennyi gazdálkodó szerveze-
tet és orvosokat. 
Az orvosi ellátási kötelezettséghez kapcsoló-
dó költségek megosztásáról a tárgyalásokat 
követően készüljön új előterjesztés, melyről a 
képviselő-testület 2009. június 24-én tartan-
dó ülésén dönthessen.

114/2009. (V. 27.) sz. ÖK. határozat – 12 igen, 
1 tartózkodás
Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
a 37/2009. (II. 25.) számú határozatát módosít-
ja, helyette az alábbi határozatot hozta:
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a Magyar 
Posta tulajdonát képező 1899/3 hrsz-ú terü-
letből 537 m2 nagyságú terület megvásárlá-
sára vonatkozó, nettó 5000 Ft+ÁFA/m2 ár fi-
gyelembevétele mellett, szükséges szakem-
berek bevonásával, az adásvételi szerződést 
készíttesse elő és írja alá.

115/2009. (V. 27.) sz. ÖK. határozat – 13 igen
Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-tes-
tülete Rakó Andrásné (2364 Ócsa, Tö-
rök I. u. 72.) kérésére a telekingatlanán 
az ÁNTSZ Dabasi-, Gyáli Kistérségi Inté-
zete szakvéleményében foglaltak szerint 
10 db szarvasmarha tartásához 2009. évben 
hozzájárul azzal a feltétellel, hogy a hozzájá-
rulás meghosszabbítását évente kérelmez-
ni kell.

116/2009. (V. 27.) sz. ÖK. határozat – 13 igen
Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testüle-
te a  150/2007. (X. 3.)  számú ÖK. határoza-
tát megerősíti, az ÁNTSZ  Közép-magyaror-
szági Regionális Intézetéhez címzett levelével  
egyetért a járóbeteg szakellátás területi ellá-
tási kötelezettség módosításáról.

117/2009. (V. 27.) sz. ÖK. határozat – 13 igen
Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testüle-
te tudomásul veszi, hogy a GOMÉP Ipari és Ke-
reskedelmi Kft. (6050 Lajosmizse, Dózsa Gy. 
u. 219.) az ócsai Egészségház építési munkái-
nak elvégzése kapcsán felmerülő 274 921 666 
Ft+ÁFA ellenértéket az UniCredit Bank Hunga-
ry Zrt. (1054 Budapest, Szabadság tér 5-6.) ré-
szére átengedményezte. Felhatalmazza a pol-
gármestert, hogy az engedményezési szerző-
dés 3. számú mellékletét aláírja.

118/2009. (V. 27.) sz. ÖK. határozat – 13 igen
Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete az 
Ócsa Városüzemeltetési non-profit Kft. részére 
10 000 000 Ft összegű folyószámla hitelke-
ret megnyitását engedélyezi azzal, hogy en-
nek felhasználása csak korlátozott mértékben 
vehető igénybe.

119/2009. (V. 27.) sz. ÖK. határozat – 13 igen
Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testüle-
te a 2009. június 7-én tartandó Európai Par-
lamenti képviselők választásához 1 millió Ft 
pénzeszközt biztosít.

120/2009. (V. 27.) sz. ÖK. határozat – 7 igen, 
6 tartózkodás 
Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
7 igen és 6 tartózkodás mellett elvetette azon 
képviselői kezdeményezést, mely szerint a 
Surányi Produkciós Stúdió Kft. szerződésben 
vitatott kérdések vonatkozásában további tár-
gyalásokat folytassanak.

122/2009. (V. 27.) sz. ÖK. határozat – 13 igen
a.)  Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testü-

lete a Falu Tamás Város Könyvtár alapító ok-
iratát elfogadja.

b.)  Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testü-
lete a Nefelejcs Napközi-otthonos Központi 
Óvoda alapító okiratát elfogadja.

c.)  Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testü-
lete a Halászy Károly Általános Iskola alapí-
tó okiratát elfogadja.

d.)  Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testü-
lete alapító okiratát elfogadja.

123/2009. (V. 27.) sz. ÖK. határozat – 13 igen
Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
hozzájárul Ordasi Jánosné a Városüzemelteté-
si Nonprofit Kft. konyhai dolgozója korenged-
ményes nyugdíjazásához. 
felkéri a polgármestert, hogy az 5/2009. (II. 
20.) ÖM rendeletben foglaltak szerint a lehet-
séges tárgybani ügyhöz kapcsolódóan pályá-
zatot nyújtson be.

124/2009. (V. 27.) sz. ÖK. határozat – 13 igen
Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testü-
lete értékesíteni kívánja  az Ócsa, Palást u. 
64. Hrsz.: 292/30 beépítetlen terület besoro-
lású ingatlant.
Felkéri a polgármestert, hogy az eladási szán-
dékot a hatályos és helyi szabályoknak meg-
felelően hirdesse meg. Az értékesítésből be-
folyt összeget a 2009. évben eltervezett ön-
kormányzati beruházások önrészének finan-
szírozására kell fordítani.

125/2009. (V. 27.) sz. ÖK. határozat – 13 igen
Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testüle-
te értékesíteni kívánja az Ócsa, Gábor Áron u. 
1. szám alatt lévő kisgimnáziumot 
Felkéri a polgármestert, hogy az eladási szán-
dékot a hatályos és helyi szabályoknak meg-
felelően hirdessék meg. Az értékesítésből be-
folyt összeget a 2009. beruházások önrész fi-
nanszírozására fordítsák.

126/2009. (V. 27.) sz. ÖK. határozat – 13 igen
Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testüle-
te nem támogatja anyagilag az állomás épüle-
tén emléktábla elhelyezését.

127/2009. (V. 27.) sz. ÖK. határozat – 13 igen
Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testüle-
te egyetért Morvai Lajos igazgató kérelmével, 
hogy a Halászy Károly Általános Iskolában a 
pedagógiai asszisztensi félállást megszüntes-
sék feladat átszervezés végett.

128/2009. (V. 27.) sz. ÖK. határozat – 13 igen
Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testüle-
te Hefler János (Ócsa, Bajcsy-Zs. u. 33.) kérel-
mét a 0283/10 hrsz-ú terület megvásárlására, 
nem támogatja.
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129/2009. (V. 27.) sz. ÖK. határozat – 13 igen
Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testüle-
te pályázatot nyújt be a Közép-magyarországi 
Regionális Fejlesztési Tanács „Önkormányzati 
fejlesztések támogatása területi kötöttség nél-
kül (CÉDE)” elnevezésű pályázatára, a pályázat 
4.1.bac – óvodai eszközbeszerzés és infrast-
rukturális beruházás/felújítás – pontja és bbb) 
– általános iskolai infrastrukturális beruházás/
felújítás – pontja vonatkozásában.
A pályázatok önrészeként: 
a./ b.a.c. pont vonatkozásában  4 999 124 Ft-
ot,
b./  b.b.b. pont vonatkozásában 4 988 564 Ft-ot 

biztosított 2009. évi költségvetésében.
3.  Felkéri a polgármestert, alpolgármestert 

hogy benyújtásához szükséges valameny-
nyi intézkedést tegye meg, a pályázat elbí-
rálásáról a Képviselő-testületet folyamato-
san értesítse.

130/2009. (V. 27.) sz. ÖK. határozat – 13 igen
Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testüle-
te az Ócsa és Társai Kht. 2008. évi mérlegbe-
számolóját elfogadja.

131/2009. (V. 27.) sz. ÖK. határozat – 13 igen
Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testü-
lete felkéri a polgármestert, kezdeményezzen 
tárgyalásokat Fajth Istvánné (2367 Újhartyán, 
Diófa u. 20.) egyéni vállalkozó gyógymasszőr 
lehetséges alkalmazási feltételeiről, illetve 
munkájának mielőbbi megkezdéséről a Köz-
ponti Orvosi Rendelőben lévő fiziotherápián, 
valamint a leendő egészségházban. Ameny-
nyiben a munka megkezdése és végzése az 
önkormányzat számára anyagi kötelezettség-
vállaláshoz semmilyen mértékben nem kötött, 
úgy felkéri a polgármestert a szerződés alá-
írására. A tett intézkedésekről a polgármester 
a képviselő-testület munkaterv szerinti követ-
kező ülésén számoljon be. 

132/2009. (V. 27.) sz. ÖK. határozat – 13 igen
Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
a Szent Ferenc Állatotthon Alapítvány részére 
20 000 Ft adományozását jóváhagyja.

133/2009. (V. 27.) sz. ÖK. határozat – 13 igen
Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
a közmunkások fizetési előlegkérésének sza-
bályozását elfogadja.

NégymilliÓ foriNtos játszÓtér a tét

Ócsa Város Önkormányzata 2009-ben ismét parlagfű-
mentesítési versenyt szervez, mellyel csatlakozunk Pest 
Megye Önkormányzata által meghirdetett parlagfű-
mentesítési akcióhoz, amin a megyei települések vesz-
nek részt. A mentesítés 2009. június 22.-től folyama-
tosan július közepéig tart. 

A verseny tétje egy négy millió forint értékű játszótér!

településfejlesztési, környezetvédelmi és idegenforgalmi Bizott-
ság parlagfű-mentesítési akció szervezésére kiírt pályázatának nyertese a 
Parlagfűírtó baráti társaság, akik vállalták a város megtisztításának szer-
vezését és kivitelezését az Önkormányzattal közösen. 

A gyommentesítés a város egész területére kiterjed, beleértve az önkor-
mányzat kezelésében lévő közterületeket, az utak, rézsűk mentét, közpar-
kokat, magánkerteket és a porták előtti területeket. A megtisztított terüle-
tekről készült fotókkal fogjuk dokumentálni az elvégzett munkát. 

Az ingatlanok előtti területek rendszeres tisztántartására vonatkozó fel-
adatokat az alábbi 8/1999./III. 31. ÖK. rendelet foglalja magába:

az ingatlanok és a közterületek tisztántartása
3.§.

(3) Az ingatlantulajdonosok közterület tisztántartásával kapcsolatos felada-
tai:
Az ingatlan tulajdonosa köteles gondoskodni:
a./  Az ingatlan előtti járdaszakasz, járda hiányában egy méter széles terü-

letsáv, illetőleg ha a járda mellett zöldsáv is van, az úttestig terjedő teljes 
terület - kivéve a rendszeres parkfenntartásba bevont területeket - gon-
dozásáról, tisztántartásáról, szemét és gyommentesítéséről, különös te-
kintettel a pollen allergiát okozó növényekről;  hóeltakarításról és 
síkosságmentesítésről, a gyűjtő edényzet környezetének tisztántartásá-
ról.

(5) Az üzletek és egyéb elárusítóhelyek, vendéglátó egységek, intézmények 
és szolgáltató egységek előtti járdaszakaszt, illetőleg ha a járda mellett zöld 
sáv is van, az úttestig terjedő teljes területet - a tulajdonos köteles tisztán-
tartani.

Szeretnénk, ha minél többen csatlakoznának környezetvédő akciónkhoz, 
megelőzve ezzel az allergiás betegségek kialakulását és a gyerekek gaz-
dagabbak lehetnének még egy új játszótérrel!

Ullmann Márta
települési képviselő
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Ünnepélyes keretek között vettek bú-
csút a Halászy Károly Általános Isko-
lától a nyolcadikos diákok. Hetek óta 
nagy izgalommal készültek erre a 
napra, ruhákat választottak, tablókat 
készítettek, meghívókat gyártottak. 
Nagyüzem volt a fodrászoknál, koz-
metikusoknál is.

Június 12-én, gyönyörű napsütés-
ben került sor arra a napra, amikor 
nyolc év után utoljára léptek be álta-
lános iskolásként az épületbe a diákok. 
Az ünnepség hagyományos forgató-
könyve szerint először körbejárták a 
feldíszített osztálytermeket, majd a 
Zsákutcán keresztül, szép rendezett 
sorokban bevonultak az udvarra, ahol 
szülők, rokonok, ismerősök, barátok 
hada várta az ünnepelteket.

Búcsúztatták őket az iskola vezetői, 
a diáktársak, és búcsúztak ők is vers-
sel, beszéddel. A Miklós-díjasok átve-
hették kitüntetésüket éppúgy, mint 
azok, akik a sportban értek el kiemel-
kedő eredményeket. Álljon itt a 
nevük.

Miklós-díjban részesültek, hiszen 
négy éven át kitűnő tanulók voltak Né-
meth Veronika, Nagy Júlia Anna és 
Riegel Ádám. Nevük felkerült az isko-
la márványtáblájára. 

Kiváló sportteljesítményükért ju-
talomban részesült Czibula Balázs, Ju-
hász István, Marosi István és Ruzsa 
Ákos.

A Szózat hangjai kíséretében került 
sor az iskola zászlójának átadására.

Sikeres és boldog életet kívánunk 
mindannyiuknak!

(th)

Általános iskolások ballagása
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Június 15-vel véget ért a tanév, a diá-
kokra az elkövetkező hetekben pihe-
nés, nyaralás, kikapcsolódás vár. Saj-
nos, akadnak, akiknek a tankönyve-
ket is elő kell majd venniük, hogy 
sikeresen pótvizsgázhassanak. A nyol-
cadikosok elballagtak, befejezték ál-
talános iskolai tanulmányaikat.

De nemcsak ők lépték át utoljára az 
iskola kapuit, hanem három pedagó-
gus is. Ők sokszor nyolc évet tudhat-
nak maguk mögött, hiszen évtizedek 
óta tanították, nevelték a felnövekvő 
nemzedékek sorát. Tudásuk legjavát 
adták, erejüket, kitartásukat, gyakran 
az idegeiket is. Számukra a nyugalom 
évei következnek, kívánjuk nekik, 
hogy nyugdíjasként még sokáig, erő-
ben, egészségben, békességben telje-
nek napjaik! Időnként persze vissza-
várjuk őket, hogy bölcs szavaikkal,  
tapasztalataikat átadva segítsék min-
 den napi munkánkat.

Boldog napokat Dömötör István-
né tanárnő, Konrád Sándorné ta-
nító néni és Konrád Sándor tanár 
úr!

(th)

Búcsúzó tanárok
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Június 14-én, vasárnap a Köztársaság téren kilenc órától 
sorra érkeztek a rendőrautók, motorok, mentő- és tűzoltó 
kocsik, hogy majd a nap folyamán érdekesebbnél érdeke-
sebb, izgalmasnál izgalmasabb bemutatókkal szórakoztas-
sák a megjelenteket.

Kipakoltak a vásárosok, lehetett biztosítást kötni, talál-
kozni a helyi polgárőrökkel is. Az újonnan átadott játszó-
tér is nyitva állt a kisebbeknek, a nagyobban önfeledten 
ugrálhattak a gumivárban, vagy kisautókkal „száguldoz-
hattak” az aszfalton. Természetesen volt büfé is, ahol éhü-
ket és szomjukat olthatták a látogatók.

A régi fegyverek iránt érdeklődők sem maradtak látni-
való nélkül, hiszen egy árnyas sátor alatt bárki kézbe ve-
hette az eddig jobbára csak filmekben látható első- és má-
sodik világháborús kézifegyvereket. Élve a lehetőséggel, 
szóba elegyedtünk a fegyvergyűjtemény tulajdonosával, 
az ócsai származású, Alsónémedin lakó gödöllei gede-
onnal.

Mi minden látható itt?
Főként első- és második világháborús fegyvereket hoz-

tam. Van köztük német, orosz, angol fegyver, Maxim gép-
puska, géppisztolyok, puskák. A legrégebbi egy 1870-es 
puska. Ezek mind hatástalanított fegyverek, a cső be van 
hegesztve, az ütőszeg leköszörülve. Csak így lehet őket tar-
tani. Otthon külön páncélteremben őrzöm őket, így írja 
elő a törvény.

Mi indította arra, hogy fegyvergyűjtő legyen?
Én akkor születtem, amikor rengetegen haltak meg. 

1943. január 13-án, pénteken, 13 órakor láttam meg a nap-
világot. Előbb tudtam lőni, mint járni. A háború után még 
sokáig őriztek fegyvereket padlásokon. Én is szereztem 

néhányat, ezzel kezdődött. Rendszeresen járok fegyver-
börzékre, tagja vagyok a fegyverbaráti körnek, itt van le-
hetőség beszélgetésre, cserére. Sok száz darabból álló gyűj-
teményem van. Eredeti foglalkozásom kertészmérnök. 
Emellett Ezüst koszorús pilóta is vagyok, sokáig vitorlázó 
repülő voltam, mostanában sárkányrepülőzöm. Nagyon 
érdekel még a történelem. Főleg az őstörténet. Rengete-
get tudnék mesélni olyan dolgokról, amikkel még a tudós 
emberek jó része sincs tisztában.

gyűjteménye melyik darabjára a legbüszkébb?
Erre a ritka darabra, az MP44-es Sturmgewehr-re. Ezt a 

németek a nyugati fronton használták. Ez egy automata 
gépkarabély, kora egyik legmodernebb fegyvere. Eredeti-
leg MP43 (Maschinenpistole) volt a típusszáma, de közvet-
lenül Hit ler utasítására a harciasabb StG 44 -re 
(Sturmgewehr-rohampuska) keresztelték.

egy fotó kedvéért gyűjteménye melyik darabját 
venné kézbe?

Ezt a puskát, mert ilyent használt édesapám is. Ennek a 
tusát átlőtte egy golyó.

(Németh)

Rendvédelmi nap Ócsán
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Tisztel Olvasónk!
Nem szokásunk vitát nyitni – különösen nem a lap hasáb-
jain – az Ócsai Kisbíró írásairól. Ezúttal kivételt teszünk, 
mert Inczeffy Szabolcs képviselő úr immáron második al-
kalommal támadja lapunkat s el akarjuk kerüli, hogy a város 
Önkormányzati Képviselő Testületének ülésén ismét nem-
telen támadásnak legyen kitéve az Oktatási bizottság el-
nöke és az önkormányzatunk vezetése. Bízom benne, hogy 
képviselő úr elfogadja a szerkesztő válaszát, és ezzel nyug-
vópontra jut ez a valóságban „nem is létező” ügy!

Kempf Károly Ignác - főszerkesztő

„Ki a magyar?
Az Ócsai Kisbíró májusi számában Németh György, Nt. 

Hantos Péterrel a Szociálpolitikai Bizottság elnökével ké-
szített interjúját olvashattuk, olvashatjuk. Már rögtön az 
első kérdés, kérdésfelvetés mellbevágó, hiszen sértő, kire-
kesztő, félrevezető, megtévesztő! Íme, a kérdés! „ Azt ta-
pasztalom, hogy a reformátusok között talán az átlagosnál 
több a hazáért, népért tenni akaró ember, gondoljunk csak 
Halászy Károlyra. Ez a reformátusság következménye, vagy 
a hazáért való tenniakarás vezeti az embert a református 
vallás felé ?”

Én unitárius vallású vagyok, a rokonságom kb. fele re-
formátus (anyám, feleségem, lányom, stb.), tehát semmi 
bajom a reformátusokkal, a református vallással, de a többi 
vallással sem. Kérdésfeltevésként azt sejtetni (lásd :...talán 
az átlagosnál több...) 2009-ben, több mint 440 évvel azu-
tán, hogy Tordán 1568-ban kimondták, kikiáltották a lel-
kiismereti és vallásszabadságot, hogy egyik vallás a másik-
nál jobb, nemzetibb, magyarabb nem ildomos, kissé vagy 
talán nagyon maradi ! Főleg nem lehet ilyen kérdést fel-
tenni egy közéleti lapban! Egy következő cikkben szíve-
sen elolvasnám a szerkesztő úr azon tapasztalatait, ame-
lyek alapján a meglehetősen tendenciózus kérdését feltet-
te, de addig is leírom az én tapasztalataimat! Azt 
tapasztaltam, hogy egy nemzetet, egy hazát, egy államot 
nem lehet úgy összefogni, vagy összetartani, hogy a velem 
eltérő gondolkodásúakat, vallásúakat lenyomva, eltipor-
va, háttérbe szorítva bizonygatom erőmet, magyarságo-
mat! Tehát, ha a magyarságot, a magyarság értékeit meg 
akarjuk őrizni, akkor nem szabad különbséget tenni, leg-
alábbis a magyarságtudat szempontjából, az egyes vallá-
sok között! Azt nem tudom, hogy előbb lesz - e valaki re-
formátus és utána a hazáért, népéért tenni akaró ember, 
vagy fordítva, de azt viszont igen, hogy Bartók Béla (ma-
gyarságához gondolom, nem fér kétség!) felnőttként lett 
unitárius vallású és a következőket írta :” Szomorú, hogy 
az egyetlen magyar alapítású egyház, az Erdélyben a XVI. 
században született unitárius- amely humanizmusával, a 
vallásszabadság 1568-ban kimondott törvényesítésével és 
haladó szellemével kiemelkedő lehetne-, szálka volt a többi 
keresztény felekezet szemében...” Ajánlom még Száraz Mik-
lós György írásait a Magyar Nemzet 2009. 04. 18. - i és 25. 
- i számaiban. - Inczeffy Szabolcs”

Nem értem! 
Válasz Inczeffy Szabolcs: Ki a magyar? című írására

Nem értem! Azt nem hiszem, hogy a tisztelt levélíró a 
kétmondatos kérdésem elolvasásakor annyira felháboro-
dott, hogy nem is olvasta tovább a közéletben is jelentős 
szerepet vállaló egyházi vezetővel készített interjút! Sőt, 
azt is bátorkodom feltételezni, hogy az ominózus monda-
tokat többször is elolvasta. Ha így van, akkor nem értem, 
hogyan kerülhették el a figyelmét a mondatok egyes sza-
vai: „ Azt tapasztalom, hogy a reformátusok között talán 
az átlagosnál több a hazáért, népért tenni akaró ember…”

Ha egy mondatot magyarázni kell, ott valami hibádzik. 
A Tiszteletes úr nem kérdezett vissza, megértve a kérdés 
lényegét, válaszolt is rá. Talán ez is elkerülte a levélíró fi-
gyelmét? Ha figyelmesen végigolvasta az írást, az is kide-
rülhetett, hogy annak témája nem a hitéletről szólt, nem 
azt feszegette, hogy ki a jobb, vagy a rosszabb magyar. Ha 
ki lehet ezt így jelenteni bárkiről is egyáltalán. Az is érthe-
tő talán, hogy mivel az interjúalany református egyházi 
vezető, csak a református vallás és a közéletiség viszonya 
került szóba.

Inczeffy Szabolcs vádiratáról is elmondható akár, hogy 
már a címe is (Ki a magyar?) mellbevágó, hiszen sértő, ki-
rekesztő, félrevezető, megtévesztő! Abban egyetértünk, 
hogy nem vezet jóra, ha a velem eltérő gondolkodásúakat, 
vallásúakat lenyomva, eltiporva, háttérbe szorítva bizony-
gatom erőmet, magyarságomat! 

Végezetül, ami a Bartók-idézetet illeti, az a levélíró szö-
vegkörnyezetében szerintem mást jelent, mint Száraz Mik-
lós György már említett írásaiban, amiket egyébként én is 
ajánlok figyelmükbe! (A kétrészes írás az unitáriusságról 
szól alapvetően.)

Németh György

Útfelújítás
Ócsa és Soroksár között

Újabb útszakaszok felújítása kezdődött el az elmúlt hetek-
ben Pest megye déli részén, összesen mintegy 35 kilomé-
teren, a Közép-Magyarországi Operatív Program (KMOP) 
égisze alatt. A projekt költségvetése az alkalmazott tartós 
műszaki megoldásoknak köszönhetően kiugróan magas, 
hárommilliárd hatszázmillió forint. A Soroksár és Ócsa 
közötti útszakasz (4604-es út) burkolata a forgalmi terhe-
lés hatására deformálódott, néhol repedések látszanak. 
Egyes helyeken kátyúsodás mutatkozik. A jobb teherbí-
ró képességű pályaszerkezet kialakítása érdekében a felső 
aszfaltréteg és az alatta lévő bitumenes alapréteg helyé-
re helyszíni hideg újrahasznosítással előállított réteg 
kerül. A burkolat mindkét oldalát kiszélesítik, így a felújí-
tott útszakasz 7,5 méter széles lesz. A Magyar Közút 
Nonprofit Zrt. kötelező nyílt közbeszerzési eljáráson a 
COLAS Építő Zrt.-t, valamint az EuroAszfalt Kft.-t válasz-
totta ki a munkálatok kivitelezésére, amit az Európai Unió 
támogatási alapjai fedeznek.
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A betörők egyre szemtelenebbek, vilá-
gos nappal és éjszakánként egyaránt te-
vékenykednek, mind nagyobb károkat 
okozva a házakban és a kertekben. Ösz-
szegyűjtöttük azokat a megoldásokat, 
amelyekkel olvasóink megnehezítetik 
a tolvajok dolgát. 
1. Kapuk és kerítések

A ház mögötti magas kerítés elijeszt-
heti a betörőt. Ellenőrizze, melyek 
azok a gyenge pontok, amelyeket egy 
betörő esetleg kihasználhat. A kerí-
tés mentén ültetett tüskés sövény 
hasznos lehet, elijesztheti a betolako-
dókat. De bizonyosodjon meg arról, 
hogy a ház főbejárata az utcáról jól 
látható maradjon, így a betörő nem 
tevékenykedhet észrevétlenül.

2. a riasztók
A riasztókat mindig jól látható hely-
re szerelje fel, hogy a betörő kétszer 
is meggondolja, mit tesz. A garázs és 
a fészer: a garázs és a fészer ajtaját 
soha ne hagyja nyitva, különösen 
akkor ne, ha onnan egy belső ajtón 
át be lehet jutni a házba is. Zárja el a 
szerszámokat és a létrát, ne segítsen 
a betörőnek tevékenységében ezek 
„felkínált” használatával.

3. Idegenek
Figyeljen fel arra, ha ismeretlenek lő-
dörögnek az utcán, ha gyanúsan vi-
selkednek, értesítse a rendőrséget.

4. tartalékkulcsok
Soha ne hagyja a tartalékkulcsot rej-
tekhelyen, például a lábtörlő alatt, vi-
rágcserép alatt, vagy a lakás ajtaján 
lévő leveles szekrényben. A betörők 
itt keresik azt először.

5. a bejárati ajtó fölött lévő tető
A betörő innen fellépve elérheti az 
első emeleti ablakot, ezért ezt is fel-
tétlenül zárni kell.

6. a kisablakok
Nagyon fontos a legkisebb ablakok, 
mint például az alagsori ablakok, vi-
lágító ablakok, illetve a fürdőszoba-
ablakok mindenkori zárva tartása. Ne 
felejtse, egy betörő befér a legkisebb 
résen, amely alig nagyobb, mint egy 
emberi fej

7. az ajtók, megerősített zárak
Szereltessen fel biztonsági zárat az 

ajtó belső tokjára illesztve (emelőka-
ros, hevederes). Egy ilyen biztonsági 
zár, csak saját kulcsával nyitható. Ha 
a betörő a zár kitörésével próbálkoz-
na, az még belülről sem sikerülne 
neki. Ám ha a betörő az ablakon ke-
resztül mégis bejutna a lakásba, az 
ajtón keresztül akkor sem tud sem-
mit kivinni.

8. Csuklópántok
Ellenőrizze, hogy az ajtó elég erős és 
biztonságos csuklópánttal van-e el-
látva, hosszú csavarokkal rögzített-e. 
Felszereltethet emellé még tolózáras 
zárat is. Ez a zár nem drága, de segít 
az ajtó erőszakos kiakasztásának (kü-
lönösen panellakásoknál emelőkar-
ral, a tokból történő kiemelésének) 
megnehezítésében.

9. leveles szekrények
Soha ne helyezzen el leveles szekré-
nyében tartalékkulcsot. Ajánlott a le-
vélbedobó nyílás mögé az ajtó belső 
oldalára egy kis doboz felszerelteté-
se, így megakadályozhatja azt, hogy 
a betörő kívülről próbáljon meg be-
nyúlni a zárak meglazítása érdeké-
ben.

10. Peremtolózár
Az olyan ajtót, amelyet peremes toló-
zárral ellátva szereltek fel, és amely 
automatikusan bezár, akkor az ajtó 
becsukódása után azt csak belülről 
lehet kulcs nélkül kinyitni.

11. automata biztonsági zár
Ez is automatikusan zár, amikor az 
ajtó becsukódik, belülről nem, kívül-
ről csak kulccsal nyitható

12. láncok
Abban segítenek, hogy ismeretlen 
személyekkel beszélhessen az ajtó ki-
nyitása nélkül. Vásároljon láncot, és 
MINDEN alkalommal használja, mi-
előtt az ajtót teljesen kinyitná.

13. Kilesőnyílás
Lehetőséget biztosít arra, hogy azo-
nosítsa a becsöngető személyt, mie-
lőtt az ajtót kinyitja. A nagylátószögű 
optikai kitekintők igen hasznosak le-
hetnek.

14. Új ajtók
Újabban a biztonsági előírásoknak 
megfelelő ajtókat lehet megvásárol-

ni. Beszerelés előtt érdeklődjön azok 
alkalmazásáról.

15. ablakok
Az ablakok általában kulccsal nem 
zárhatóak hazánkban. A kulccsal mű-
ködtetett zárakat ajánljuk mindenfaj-
ta ablakhoz. Ezek a zárak arra kény-
szerítik a betörőt, hogy törjék be az 
üveget, amivel viszont azt kockáztat-
ják, hogy a hang miatt felfigyelnek te-
vékenységükre. Gondolja végig, ér-
demes-e rétegelt üveggel ellátni ab-
lakait, ezeket még nehezebb betörni, 
vagy éppen betörésvédő belső fóliát 
felragasztani ebből a célból. A világí-
tóablakokhoz olyan fémmel ellátott 
tolózárat ajánlunk, amely az ablakot 
kitoló fémkar nyitását akadályozza 
meg. Alacsonyan elhelyezkedő abla-
kokhoz olyan zárakat ajánlunk, ame-
lyek csak kulccsal nyithatók. Ezek le-
hetnek olyan zárak, amelyek két ab-
la kot  zá r na k eg ybe .  Sok k a l 
diszkrétebb változata, ha a zárat egy 
fakeretbe süllyesztik. Létezik azon-
ban olyan zár is, amely csak egy bizo-
nyos mértékig engedi az ablakot ki-
nyílni.

16. Világítás
A célzott világítás is elijesztheti a be-
törőt. Hasznos lehet a kültéri mozgás-
érzékelő, vagy infra-fényű világítás 
használata. Kaphatóak olyan lámpák, 
amelyekben a szenzorok önműködő-
en sötétedéskor, vagy mozgáskor fel-
kapcsolják a világítást. Léteznek olyan 
kapcsolók, amelyek beállított időben 
automatikusan felkapcsolják a világí-
tást.

17. Riasztók és széfek
Amennyiben értékes vagyontárgyai 
vannak, vagy otthonában sok kész-
pénzt tart, érdemes elgondolkozni a 
riasztó felszereltetéséről, illetve a széf 
használatáról. Kaphatók ilyen beren-
dezések az olcsó változatoktól az egé-
szen kifinomult rendszerekig. A jó 
minőségű riasztó berendezések va-
lószínűleg elijesztik a betörőt. 
A vezeték nélküli riasztórendszerek 
felszerelése nagyon egyszerű. Ezek 
szenzoros érzékelővel rendelkeznek, 
és rádióhullámok kibocsátásával biz-

17 gyaKorlati tipp a betörőK távoltartására
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 „A hirtelen szívhalál főleg a 35 év feletti férfiakat érinti, a 
nők – legalábbis, amíg a női nemi hormonok védő hatása 
tart – védettebbek. A kór hátterében súlyos kamrai ritmus-
zavar áll, amely a szívizmot érintő betegségek miatt lép 
fel. 35 év alatti férfiakat ritkán érinti a betegség. 

A 35 év felettieknél, az esetek 80 százalékában koszorú-
ér-betegségek álnak a háttérben: egy azonnali érelzáródás 
– infarktus - esetén is gyors segítségre van szüksége a be-
tegnek. Ha időben megkezdődik az újraélesztés, a mentő 
megérkezésig sikerül egy egyszerű és gyorsan megtanul-
ható technikával a beteget életben tartani, ez óriási előnyt 
jelent, hiszen a kórházi szakszerű ellátással, az elzáródott 
ér megnyitásával elhárítható az akár halállal is végződő 
gond. Azonban a lakosság csupán egy százaléka van olyan 
elsősegély-nyújtási ismeretek birtokában, amivel egyálta-
lán hozzá mernek nyúlni a beteghez. 

Sokan attól félnek, hogy tovább ronthatják a rosszul lévő 
állapotát, így inkább – a mentők hívásán kívül – nem tesz-
nek semmit. Pedig nagyon nagy szükség lenne arra, hogy 
15 másodpercen belül közbeavatkozzunk: pótoljuk a vér-
keringést a mellkas nyomásával és biztosítsuk az oxigén-
cserét befúvásos lélegeztetéssel. A mentők még a lehető 
legoptimálisabb körülmények között sem tudnak percek 

alatt a helyszínre érkezni, de a hirtelen szívhalál esetén 
még a másodpercek is számítnak. Fontos tudni, hogy min-
den perc, ami segítség nélkül telik el, 10 perccel csökken-
ti a beteg esélyeit, az ötödik perc után pedig az agykáro-
sodás is megindul. 

Két óra elegendő ahhoz, hogy elsajátítsuk a hirtelen szív-
halál esetén alkalmazható újraélesztési technikát. A „Csak 
kezd el”! elnevezésű, a sanofi-aventis gyógyszergyár által 
életre hívott program célja éppen az, hogy minél többen 
tudjanak és merjenek segíteni a bajba jutottakon.  Azt sze-
retnék elérni, hogy a forgalmasabb helyeken – 
bevásárlóközpontók, pályaudvarok, iskolák – legyenek 
olyan emberek – és lehetőség szerint defibrillátor is -, 
akik elsajátították az elsősegély-nyújtási ismeretekkel. A 
mozgalomhoz bármely közösség csatlakozhat: elsőként Ve-
resegyház indítja el a programot. A város polgármestere, 
Pásztor Béla személyesen is érintett: néhány hónapja egy 
iskolatársa halt meg hirtelen szívhalál következtében. 
„Talán ma is élne, ha tudtunk volna segíteni” – indokolja 
települése gyors reagálását a városvezető.  

Ha többet szeretne tudni a programról, hívja a 06 
80 620-001-es ingyenes zöld számot.

(a www.medizona.hu írása alapán)

tosítják a védelmet. Felszerelésük 3-4 
órát vesz igénybe. A vezetékes riasz-
tórendszerek felszerelése körülbelül 
egy nap. Ha riasztót szereltetett fel, 
akkor jelöljön ki egy személyt, aki-
nél mindig van egy kulcs, ha Ön nem 
tartózkodik otthon. Így a riasztó eset-
leges meghibásodásakor azt ki tudja 
kapcsolni, és az eseményt jelenti a 
rendőrségnek. 
Mindig kérje ki szakértő véleményét 
és szerezzen be referenciákat. A biz-
tonsági rendszert szakembernek kell 
felszerelnie. Ha biztonságról van szó, 
mindenki gondolja végig, milyen esé-
lye van annak, hogy tűz üt ki a laká-
sában, és milyen menekülési lehető-
sége van. Szereltessen fel füstérzéke-
lőt, amely a szabványnak megfelel, 
és a költségeket már különösebben 
nem növeli

(www.ingatmenedzser.hu cikke 
alapján)

Személyi igazolvány gyermekeknek – 
ujjlenyomatos útlevél

Július elsejétől már a 14 év alatti gyermekeknek is lehet személyi igazol-
ványuk, a szülők közvetlenül a gyermek megszületése után is igényelhe-
tik az okmányt. A szülő kérelmét a kórház az illetékes anyakönyvvezető-
nek továbbítja, aki az okmányirodának továbbítja a kérést. A szülő kérésé-
re a gondviselő nevét és telefonszámát is felvezetik a gyerek 
lakcímkártyájára, szükség esetére. A későbbiekben a személyi igazolvány 
hasznos lehet az iskolai beiratkozáskor, mert nem kell majd előkeresni a 
fiók mélyéről a születési anyakönyvi kivonatot, és az Európai Unió schengeni 
országaiba is utazhatnak személyivel a gyermekek.

A biometrikus útlevélről még három éve döntött a kormány. 2006. au-
gusztus 29-e óta ennek megfelelően már csak vörös színű úti okmányo-
kat adnak ki, amely elektronikus formában tartalmazza az utazó arckép-
ét, illetve személyi adatait. A kormánydöntés alapjául szolgáló uniós ren-
delet szerint azonban útlevélnek az illető ujjlenyomatát is tartalmaznia 
kell, ezért július elsejétől már ezzel is ellátják az okmányt. A régi útleve-
lek lejáratukig érvényesek, utána azonban az új típusú okmányt állítják 
majd ki.

Hirtelen szívhalál: segíthetünk!
Annak ellenére, hogy a hirtelen szívhalállal kapcsolatban főleg olyan sportolók jutnak eszünkbe, mint Kolonics György, vagy 
Ocskay Gábor, ez a betegség bárkit, bárhol elérhet. Magyarországon naponta 70 ember hal meg e jelenség következtében, akik 
közül jó néhányan megmenthetőek lennének, ha a mentő kiérkezéséig lenne valaki a környezetükben, aki azonnali és szaksze-
rű segítséget tudna nyújtani. 
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Polgármesteri Hivatal: 378-125, 378-501
Okmányiroda: 378-504; 378-410
Rendőrség: 70/609-3735; 30/718-4748
Polgárőrség: 30/994-4925; 30/994-4923
Orvosi ügyelet: 378-651; 30/948-1472

a Polgármesteri Hivatal
ügyfélfogadási rendje

Hétfő:   8.00–12.00, 12.45–18.00
Szerda: 8.00–12.00, 12.45–16.00
Péntek: 8.00–12.00

Építésügyi hatósági ügyintézés:
Hétfő:    8.00–12.00, 12.45–18.00
Péntek: 8.00–12.00

az Okmányiroda
ügyfélfogadási rendje:
Hétfő:           8.00–12.00, 12.45–18.30
Szerda:        8.00–12.00, 12.45–16.00
Csütörtök: 8.00–12.00, 12.45–16.00

Körzeti Megbízottak fogadóórái minden
hétfőn, 17.00–19.00 óra között

KMB-iroda, Bajcsy-Zsilinszky út 26.

Közérdekű
telefonszámok:

Ócsa Város Önkormányzatának lapja

Megjelenik havonta 3000 példányban

Kiadja: Mátyus Nyomda Bt.

Felelôs kiadó: Mátyus Gyula 

Fôszerkesztô: Kempf Károly Ignác

Szerkesztôk: Gyüge Szilvia,  Németh György

Szerkesztôség címe: 2373 Dabas-Gyón, 

Tavasz utca 7. • Telefon: 06-70/317-9602

E-mail: ocsaikisbiro@vipmail.hu

 Együttmûködô partnerünk:  Dormány Foto Studio

ÓCSa ISMÉt gyaRaPODOtt

ÖNFELEDT JÁTÉK AZ ÚJ JÁTSZÓTÉREN
Esős napra virradtunk. Azt hittük, nem lesz kinek átadni 
az új játszóteret. Tévedtünk. Nagyot tévedtünk. Hiába sza-
kadt az eső, hiába került át a Művelődési Házba az ünnepi 
gyermekműsor, hiába a szülők rosszalló-aggódó tekinte-
tet, mondatai… A gyermekeket, kétévestől a 1kamaszokig, 
nem lehetett visszatartani. A régen várt játszótér elkészült 
és a hideg eső sem tudta megakadályozni, hogy a gyerme-
ket birtokba vegyék. Öröm volt nézni, ahogy Dr. Szűcs 
Lajos országgyűlési képviselő és Bukodi Károly alpolgár-
mester rövid köszöntője után, milyen boldogan özönlöt-
ték el a az új játszóteret.  A gyermekeink önfeledt játékát 
és boldog arcát látva az esernyők alól aggódva kitekintge-
tő szülők is megnyugodtak: ilyen örömteli játék közben 
biztosan nem lehet megfázni. 

Dr. Szűcs Lajos országgyűlési képviselőnk is arról be-
szélt: ez az érték nem jöhetett volna létre, ha nincs a sike-
res pályázat mellett egy vállalkozói és civil összefogás, 
amely hozzátette a hiányzó részt. Arra kérte a gyermeke-
ket és a szülőket egyaránt, hogy ne csak használják az új 
játszóteret, hanem vigyázzanak is rá, becsüljük meg, hi-
szen ez közös alkotásunk. Bukodi Károly alpolgármester 
pedig fölidézte a játszótér történetét és egyúttal köszöne-
tet mondott a támogatóknak.

Bukodi Károly alpolgármester beszéde a Játszó-
téravató ünnepségen:

Kedves gyerekek, tisztelt szülők!
Már csak pár perc választ el bennünket attól, hogy 

megnyissuk a mögöttünk levő játszóteret, s Ti, gyerekek 
birtokba vehessétek. Engedjétek meg, hogy ebben a pár 
percben elmeséljem hogyan jutottunk el idáig.

2008 tavaszán az Önkormányzat pályázatot nyújtott 
be játszótér felújításra, amely pályázatot az év őszén si-
keresnek ítéltek. Üröm volt az örömben, hogy a várt ösz-
szegnek csak a felét, 3 ooo ooo forintot nyertünk. Ettől 
függetlenül úgy döntöttünk, hogy nem változtatunk a 
terveken, és 2009. május 31-re, a Városi Gyermeknapra 
felépíttetjük azt, amit terveztünk. Nem volt más hátra, 
minthogy a hiányzó összeget előteremtsük. 

Szerencsére akadtak támogatók. A pályázati pénz 
mellé a Tesco 5,6 millió forintot adott, a hiányzó részt az 
önkormányzat pótolta ki. A kerítés megvásárlását 1 mil-
lió forinttal a Dunai Kavicsüzemek támogatta. Meg kell 
említenem még a Barizskert Bt-t, a Miklós és Társa Kft-t 
valamint a FIDESZ helyi csoportját, akik nem kevés fizi-
kai munkával vették ki részüket a tér építésében. Köszö-
net minden segítőnek!

Gyerekek, picik és nagyok, vendégeink!
Úgy gondolom, hogy a város egyik régi vágya teljesül 

most, a játszótér átadásával. Kívánom, hogy mindenki 
kellemes perceket, órákat töltsön el itt! Megkérem Szücs 
Lajos barátomat, hogy nyissa ki a kaput!
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KERTÉSZETI ÁRUDA
Tavaszi kínálatunk:

a cserjék, rózsák, sziklakerti évelôk a díszfák, 
tuják, fenyôk, ciprusok a tavi, tóparti növények, 

tófólia a marhatrágya, ágyásszegély a virágföld, 
fenyôkéreg, nádszövet a karó, cölöp, 

kerítéselem a szikla, murva, kulékô a virághagymák 
a fûmag, tápoldat

AKCIÓ! 
Sövénytuja 40–50 cm: 500 Ft/db

Vállaljuk kertek építését, fenntartását, 
gyepszellôztetést, fûnyírás, kaszálás, tó-, 

sziklakertépítést, automata öntözőrendszer 
telepítését, mini rakodógéppel földmunkát! 

(tereprendezés, árokásás)!

Díjtalan házhoz szállítás!

Nyitva tartás: hétfő–péntek: 9–17-ig,
 szombat: 9–15-ig, 
 vasárnap: 9–12-ig. 

Balázs Zsolt, Ócsa, Üllői út 33.
Tel.: 06-30/263-5800

tájházi programoK
Kaláka Nyár – Inas-képző 

július 27-31. és augusztus 3-7. között 
A tavalyi nagy sikerre való tekintettel ismét várjuk azok-
nak a 8-12 éves korú gyerekeknek a jelentkezését, akik 
szívesen töltenék a Tájházban a nyári szünidő egy ré-
szét. Idén az „Inas-képző” keretein belül különböző mes-
terségekkel ismerkedhetnek meg a gyerekek, mint ta-
kács, papírmerítő, kötélverő, bőrműves, gyapjúfestő, 
stb. A programok minden nap 9-13 óráig tartanak, ét-
kezést nem biztosítunk.A létszám korlátozott, ezért elő-
zetes bejelentkezést kérünk. 
Részvételi díj: 1200 Ft/nap, vagy 5000 Ft/5 nap

Ócsa Város lapja, minden hónap elején 3000 példány-
ban, ingyenesen jut el a város összes polgárához, több 
mint 6000 emberhez! 

Hirdetési tarifák
az Ócsai Kisbíró című lapban:

 Hátsó borító:  Belső borítók: 
 (színes)  (színes)
1/1         50 000 + áfa  1/1         45 000 + áfa
1/2         32 000 + áfa  1/2         26 000 + áfa
1/3         25 000 + áfa  1/3         22 000 + áfa
1/4         20 000 + áfa  1/4         17 000 + áfa
1/8         15 000 + áfa 1/8         12 000 + áfa 

Belső oldalak (fekete-fehér)
1/1         40 000 + áfa 1/4         15 000 + áfa
1/2          24 000 + áfa 1/8         10 000 + áfa
1/3         20 000 + áfa 

 

Címoldali alsó csík hirdetés:  25 000 + áfa

Több lapszámra szóló hirdetés esetén 
kedvezményt adunk a listaárból!

Lakossági apróhirdetés:  20 szóig 1000 forint!

Hirdetésfelvétel: gyüge Szilvia
06-70/317-9603 • ocsaikisbiro@vipmail.hu

HIteleS – PONtOS – elFOgaDOtt!

HIRDeSSeN
aZ ÓCSaI KISBÍRÓBaN!

Józsa Zoltán
Tel.: 06-70/281-9751

Sóder, homok, 
kavics, murva

termőföld szállítását 
vállalom 

korrekt áron.
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A Cseperke Baba-mama Klub által meg-
hirdetett „versenyre” rengeteg fotó érke-
zett. A zsűrinek igazán nehéz dolga volt 
kiválasztani a szebbnél szebb gyerekek 

közül a kategóriánkénti egy fiút és 
egy lányt, de végül sikerült. Esze-
rint a Picur kategória legszebbje 

Egerszegi Ármin és Oláh Liza. A 
Totyogó kategóriában Kele-

men Kadosa és Sánta Kincső 
Napsugár vitték el a pálmát, 
míg a Menő-Manó kategó-
ria legszebbjei Kulcsár-Tasi 

Milán és Bocskai Blanka voltak. 
Gratulálunk a nyerteseknek és remél-

jük, örömmel használják majd az ajándék-
ként kapott játékokat.

A klub a nyári szünet után szeptember-
ben folytatja munkáját. Addig is ajánljuk 
figyelmükbe honlapjukat: 
www.cseperkeklub.try.hu

Június 4-től három napon át jöttek-
mentek a vonatok a Szentháromság 
Katolikus Közösségi Ház nagytermé-
ben. Kicsik és nagyon egyaránt örö-
müket lelhették, ha meglátogatták ezt 
a különleges kiállítást. A terem két ol-
dalán hosszan sorakoztak a különféle 
élethű terepasztalok, indultak és ér-
keztek a miniatűr szerelvények.

A kiállítás apropóját az adta, hogy 
százhúsz évvel ezelőtt nyitották meg 
a Budapest-Lajosmizse vasútvonalat. 
A fotóalbumok és a falakon elhelye-
zett képek sorra mutatták be a vonal 
vasútállomásait.

Köszönet illeti a kiállítás szervező-
it, az Ócsai Római Katolikus Egyház-
községet, az Ócsa Öreghegyi Pince-
egyesületet és az Ifjú Ócsai Vasutasok 
Baráti Körét, valamint a közreműkö-
dő Kecskeméti Vasútmodellező Klu-
bot a kellemes percekért!

Baba szépségverseny eredményei

aKiKet a mozdoNy füstje megcsapott…
Vasútmodell kiállítás Ócsán


