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2 Önkormányzati hírek

Szerkesztôi levél
Kedves Olvasó!
Változások szele fújt mostanában az

Ócsai Kisbíró házatáján, új külsôt, új
szerkesztôt, új témákat kapott az újság.
Bízom benne, hogy tetszik Önöknek a
megújult novemberi szám, kedvüket lelik
a helyi hírek olvasásában, az ócsai prog-
ramok színes bemutatásában. Ha észre-
vételük, javaslatuk van, ne habozzanak,
várom leveleiket, ötleteiket a szer-
kesztôség postaládájába!

Örömteli olvasást kívánok!
Üdvözlettel,

Kertészné Molnár Anna, szerkesztô

Ócsa Város Önkormányzatának lapja. 
Megjelenik havonta 3000 példányban

Kiadja: Mátyus Nyomda Bt. 
Felelôs kiadó: Mátyus Gyula

Szerkesztô: Kertészné Molnár Anna.
Szerkesztôség címe: 

Ócsa Város Önkormányzata,
Polgármesteri Hivatal, 

2364 Ócsa, Bajcsy-Zs. u. 2. 
Telefon: (29) 378-125/23-as mellék. 

Fax: (29) 378-067. 
E-mail: ocsaikisbiro@gmail.com,

molnar.anna@ocsa.hu
Együttmûködô partnerünk: 

Dormány Foto Studio

A testületi ülésen történt
Október 31-én tartotta soron követ-

kezô ülését Ócsa Város Képviselô Tes-
tülete, ahol többek közt döntés szüle-
tett a szelektív hulladékgyûjtô szigetek
megszüntetésérôl, az ócsai utak kátyúi-
nak javításáról, és az épülô bölcsôde
kivitelezôjérôl is.

A testület megvitatta az Ócsán kihelye-
zett szelektív hulladékgyûjtô szigetek
körül kialakult problémákat. Sajnos so-
kan nem rendeltetésszerûen használják a
hulladékgyûjtôket, rendszeresen oda nem
illô lomokat, hulladékokat helyeznek a
konténerekbe, rosszabb esetben pedig
mellé. Üvegtörmelékek, építési törmelé-
kek, állati ürülék található a szelektív szi-
getek környékén. Nemcsak a városképet
csúfítja ez az áldatlan állapot, hanem je-
lentôsen drágítja a hulladékgyûjtés költ-
ségeit is, hiszen az oda nem illô szemét
feldolgozása speciális munkafázist igé-
nyel. Mindezen okok miatt a testület úgy
döntött, hogy jövôre a helyi háznál tör-
ténô zsákos szelektív hulladékgyûjtést
vezeti be, és a jelenlegi gyûjtôszigeteket
megszünteti.

Az elôttünk álló télre való felkészülés
jegyében a testület megrendeli az ENVI-
ROAD-EU Kft-tôl a város útjain lévô
kátyúk, hibák javítását. A tavaszi útja-
vítási munkálatokat is ez a cég végezte, a
mostani kátyúzás 620 ezer forintba fog
kerülni. Fôként a régebben épült utakon
szükséges a javítás, pl. a Széchenyi, a
Damjanich vagy a Székesi utcán, ahol
nemcsak a téli idôjárás okoz károkat, ha-
nem már nyáron is erôsen repedezik az
aszfalt. Sajnos a legtöbb utcán nem meg-
felelô a padka, így a csapadék nem tud le-
folyni az utakról, ennek következtében a
hibák zöme az utak szélén keletkezik. Az
ülésen több képviselô is felszólalt a témá-
ban, egybehangzó véleményük szerint az
ócsai lakosokat fel kell kérni arra, hogy
próbálják rendezni a házaik elôtti árkok,
padkák állapotát. Annak érdekében, hogy
az esôvíz lefolyjon, nem szabadna az út
mellé földet hordani, magas padkát emel-
ni, sôt inkább mindenkinek - lehetôség
szerint – el kellene húznia el az út szélén
található homokot, földet. Lakossági
összefogással illetve a szükséges karban-
tartó munkák elvégzésével érhetjük azt
el, hogy az ócsai utak állapota javuljon,
hogy minél kevesebb kátyú tátongjon
aszfaltozásra várva.

Új lámpaoszlopot helyeznek ki a Kál-
vin utca és az utolsó Kálvin köz sarkára,
mivel a környék lakói jelezték, hogy a
keresztezôdés nem belátható, így ve-
szélyt jelent a gyerekekre nézve. 

A képviselôk döntöttek az idei év köz-
meghallgatásának idôpontjáról. A lakos-
sági fórum december 5-én 18 órakor
lesz az Egressy Gábor Szabadidôközpont

színháztermében. Az ócsai polgárok tájé-
koztatást kapnak városunk közbiztonsá-
gáról és az utóbbi idôk fejlesztéseirôl, az
önkormányzat gazdasági helyzetérôl, és
várhatólag az épülô lakópark kivitelezôi
is információt adnak az építkezésrôl. Ter-
mészetesen minden további lakossági
kérdésre is választ adnak majd a városa-
tyák.

Korábban már beszámoltunk lapunk
hasábjain arról, hogy bölcsôde épül
jövôre Ócsán. (A novemberi szám 3.olda-
lán is foglalkozunk a témával-szerk.) A
sikeres pályázat után most a képviselôk
elfogadták a GOMÉP Ipari és Kereske-
delmi Kft. kivitelezôi ajánlatát. Mivel a
lajosmizsei cég árajánlata volt a legked-
vezôbb, így ôk építik fel az intézményt,
melyet várhatóan jövô szeptembertôl ve-
hetnek birtokba az ócsai gyerekek.

Ismételten megnyílt a lehetôség pályá-
zat benyújtására az önhibáján kívüli
hátrányos helyzetben lévô önkormányza-
tok számára. A 2012-es költségvetés is-
meretében az önkormányzat úgy gondol-
ja, a pályázati lehetôséggel újra élni kell,
annál is inkább, hiszen Ócsa az elôzô pá-
lyázaton 21,5 millió forint támogatást ka-
pott. A pályázati anyagot november 5-ig
kellett beadni, a testület a pályázat be-
nyújtását egyhangúlag támogatta.

Összehangolt rendôri és közterületfe-
lügyelôi intézkedés folyt idén a nem kí-
vánatos migráció ellen. A román állam-
polgárok többsége illegálisan vállal mun-
kát városunkban és a környéken, illetve
bejelentés nélkül tartózkodik a települé-
sen. A migrációs ellenôrzést már koráb-
ban is támogatta az önkormányzat üzem-
anyag hozzájárulással, mostani döntése
alapján a testület újabb 50ezer forint
üzemanyag-utalvánnyal járul hozzá a Da-
basi Rendôrkapitányság munkájának
elôsegítéséhez.

Ócsa várossá válásának ünnepsége, a
„Városi Vigasságok“ idén szeptember 1-
én új helyszínen, a városházával szem-
beni téren került megrendezésre. Az ön-
kormányzat a terület egy részét akkor
díszkô burkolattal látta el. A rendezvényt
rendkívül nagy létszámú érdeklôdés
övezte, és a sikeres programsorozat jelez-
te, hogy szükséges lenne a terület többi
részének rendbetételére is. Nemcsak a
városi ünnepség helyszíne lehetne a tér,
hanem a helyi piacnak és a decemberi ad-
venti vásárnak is ez a terület adhatna ott-
hont. A térburkolat kiépítésére és a fásí-
tásra a képviselôk mostani ülésükön 2.1
millió forintot szavaztak meg. A szom-
szédos ház, a Bajcsy Zs.u. 5. szám alatti
ingatlanra is tulajdonjogot kíván szerezni
a város, annak érdekében, hogy még to-
vább bôvülhessen a terület. 

Az önkormányzat az Inárcs és

Felsôpakony községekkel közös tulaj-
donban lévô szennyvíztisztító telep és a
hozzá tartozó nyárfás öntözôrendszer
üzemeltetôjének a Dél-Pest Megyei Vízi-
közmû Szolgáltató Zrt-t jelölte ki. A tele-
pülések között sajnos korábban nem szü-
letett egybehangzó döntés arról, ki legyen
az ellátásért felelôs személy, tehát melyik
település jelölje ki az üzemeltetôt. A tör-
vényi elôírás ilyenkor a legnagyobb la-
kossággal rendelkezô önkormányzatnak
adja azt a feladatot, hogy az üzemeltetôt
kijelölhesse, ennek értelmében hozta meg
Ócsa testülete ezt a határozatot.

A képviselôk elfogadták a Nefelejcs
Napközi Otthonos Óvoda alapító oki-
ratának módosítására tett javaslatot. Az
intézményben évente 4-5 sajátos nevelési
igényû (SNI) gyermek fejlesztése törté-
nik, szakértôi rehabilitációs szakvéle-
mény alapján. ôk olyan gyerekek, akik
enyhe mozgásszervi, enyhe értelmi vagy
beszédfogyatékos, enyhe autizmus spekt-
rum zavarral, pszichés fejlôdési zavarral,
tanulási, figyelem- vagy magatartássza-
bályozási zavarral küzdenek. Annak ér-
dekében, hogy az SNI-s gyermekek után
az óvoda igénybe vehesse a normatív tá-
mogatást, az alapító okiratban is jelölni
kellett a sajátos nevelést.
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FogadóóraFogadóóra
Új rovatunkban Bukodi Károly pol-

gármester urat kérdezzük a városunkat
érintô aktuális kérdésekrôl. November-
ben az épülô bölcsôde és a közbizton-
ság érdekében tett lépések, fejlesztések
kerülnek terítékre:

– Mikor járhatnak bölcsôdébe az
ócsai gyermekek?

– 2013 szeptemberében várhatóan
megnyitja kapuit a „Manóvár
bölcsôde” névre keresztelt intézmény.
Sikeresen pályáztunk ugyanis az Új
Széchenyi Terv Közép-magyarországi
Operatív Program keretében meghirde-
tett felhíváson, így közel 150 millió Ft
támogatás és 10% önerô áll rendelke-
zésre ahhoz, hogy a bölcsôdét meg-
építsük. Jövô év március 30-a a projekt
záróidôpontja, így ôsszel már egy min-
dennel felszerelt, jól berendezett épület
és természetesen egy szakképzett pe-
dagógus gárda várja majd a kisgyerme-
keket.

– Október elején megkezdôdött az
építkezés a szociális lakópark terüle-
tén. Az oda költözô családok miatt van
szükség a bölcsire?

– Nem a lakópark miatt épül
bölcsôde, hiszen régi vágya már a kép-
viselô testületnek, hogy a kisgyerme-
keket nevelô ócsai szülôket - gondolok
itt elsôsorban az édesanyákra - segítse
a munkába állásban azzal, hogy magas
színvonalú, nyugodt környezetben tud-
hassák gyermekeiket. Törvényi szabá-
lyozás nem írja elô a 10 ezer lélekszám
alatti településeken ezt az ellátást, így
arra gondoltunk, hogy a pályázat be-
adása elôtt érdemes közvélemény kuta-
tást tartanunk a szülôk körében. A fel-
mérés során pedig egyértelmûen kide-
rült, hogy az ócsaiak szeretnék, ha le-
hetôségük lenne arra, hogy gyermekei-
ket bölcsôdében helyezhessék el. 

– Hány férôhely lesz az új intéz-
ményben? 

– Két csoportban 24 gyermek fér el
az 501 négyzetméter alapterületû, me-
legítôkonyhával ellátott épületben, ami
a Baross utcai óvoda mellett, a Rákóc-
zi utcáról megközelíthetô területen kap
majd helyet. 

– 2012. január elsején lépett életbe
az a törvény, amely szerint fizetôssé
váltak a bölcsôdék Magyarországon. A
Manóvár bölcsiben kell majd térítési
díjat fizetniük a szülôknek?

– Valószínûleg kérni fogunk vala-
mekkora összeget, így van ez minden

más városban is. Tudni kell azt, hogy a
bölcsôde nem kötelezô alapszolgálta-
tás, hanem egyfajta szociális ellátás,
amit az önkormányzat finanszíroz,
ezért a térítési díj bevezetése elkerül-
hetetlen lesz. 

– Nemcsak a bölcsôde megépítésére
nyert pályázati pénzt a város az elmúlt
hónapokban.

– Igen, nagyon fontos célkitûzésünk
a közbiztonság növelése Ócsán. Ezért
térfigyelô kamerarendszer kiépítésére
nyújtott be pályázatot az önkormány-
zat a Belügyminisztériumhoz, ahol
6.585.000 Ft támogatásban részesül-
tünk. Az önrésszel kiegészítve össze-
sen 8.221.726 Ft-ot fogunk fordítani
figyelô kamerák elhelyezésére.

– Mikortól és hol vigyázzák kamerák
a város utcáit?

– 2013 elsô negyedévében épül ki a
hálózat. Elôször egy központi monito-
ring bázisállomást alakítunk ki a
Rendôrség körzeti megbízotti épületé-
ben, és bekerül természetesen az ehhez
szükséges infrastruktúra is. Ezt kö-
vetôen Ócsa be és kivezetô útjaira 5 db
kamerát szerelnek fel. Az utakon kívül
a Vasútállomáson és az Egészségház
parkolójába és annak környékére is ke-
rül 1-1 kamera. Sôt, valószínûleg a ját-
szótér is kap egy „figyelô szemet”, hi-
szen többen jelezték a nyáron, hogy az
esti órákban, sötétedés után fiatalok
hangoskodnak a téren. Így terveink
szerint ezt a területet is ôrizni fogja
egy kamera, a randalírozás megakadá-
lyozása érdekében. Összesen tehát
nyolc kamera ôrzi majd az ócsaiak biz-
tonságát jövô évtôl.

– Nemcsak a térfigyelô rendszer fog-
ja segítni a Rendôrség munkáját, ha-
nem megalakult októberben az Ócsa
Város Közbiztonságáért Alapítvány is.

– Fontosnak tartom, hogy a helyi
körzeti megbízottak és a polgárôrök
napi feladataiban segítséget nyújtsunk.
Számos olyan eszköz hiányzik vagy
teljesen korszerûtlen már, amik nélkül
nehézkes a közbiztonság megteremté-
se. Sajnos nagyon kevés anyagi támo-
gatást kap mindkét szervezet, az alapít-
ványnak köszönhetôen remélem, hogy
nem csak az anyagi, hanem a tárgyi
feltételek is javulnak fognak.

– Számos intézkedés történt az el-
múlt idôszakban az Ócsán tartózkodó
nem magyar állampolgárok rendzava-
ró életvitelének megakadályozására. 

– Alsónémedi és Bugyi nagyközsé-
gekkel közösen kértük a Dabasi
Rendôrkapitányságot, hogy hetente
kétszer különbözô órákban jelenjen

meg a három településen és ellenôrizze
azokat a helyeket, ahol idénymunkát
végzô, román állampolgárok laknak
bejelentés, lakcímkártya nélkül. Az el-
lenôrzésekkel sikerült elérni azt, hogy
nálunk két állandó helynél többre nem
költöztek románok. Részben tehát volt
sikere a fokozott rendôri ellenôrzés-
nek, teljes mértékben azonban nem
tudtuk megszüntetni jelenlétüket a vá-
rosunkban. A probléma megoldása az
lenne, ha az ócsaiak nem adnának ki
házakat ezeknek a munkásoknak. Van-
nak sajnos olyan lakosok, akik azt az
anyagi hasznot tartják szem elôtt, ami-
re a házak bérbeadásából tesznek szert.
Ôk nem gondolnak arra, hogy ezen
emberek életvitele milyen hatással van
a közvetlen szomszédokra és az egész
ócsai társadalomra is. Az önkormány-
zat hozott olyan rendeleteket, amik
szerencsére visszatartó erôvel bírtak.
Idôközben kértük a Bevándorlási és
Állampolgársági Hivatalt, hogy pró-
bálják megkeresni azokat a vállalkozó-
kat, akik foglalkoztatják a román ál-
lampolgárokat, így ellenôrizni lehet,
hogy a munkások legálisan dolgoznak-
e, hivatalosan be vannak-e jelentve. 

Addig is amíg a hatóságok végzik
munkájukat, arra kérek minden lakost,
hogy gondolja meg, hogy kinek adja ki
a házát, szem elôtt tartva a város biz-
tonságát. 

Amennyiben szeretnének kérdezni a
polgármester úrtól, mostantól lehetôsé-
gük nyílik erre, ragadjanak tollat és
juttassák el kérdéseiket szerkesztôsé-
günkbe! 

(Elérhetôségeink: Ócsai Kisbíró,
Ócsa Város Önkormányzata, Ócsa,
2364, Bajcsy Zs. u. 2, molnar.an-
na@ocsa.hu, ocsaikisbiro@gma-
il.com)

Fotó: M.A.

kisbiro_nov  11/5/12 20:51  Page 3



M

4 Önkormányzati hírek

Az önkormányzat 2006-ban Ócsa belterületén szilárd
burkolattal látta el a város közútjait, mintegy 40-44 km
hosszan. A fejlesztés kapcsán a lakosság is megszólításra
került, az akkor létrehozott Ócsa Város Közútjainak
Fejlôdéséért Alapítvány által. Az alapítvány a beruházás
keretében megállapodást kötött az útépítéssel érintett in-
gatlanok tulajdonosaival (azokkal, akik OTP-LTP
szerzôdést nem kötöttek). Ennek értelmében az érintettek
77.714 Ft érdekeltségi hozzájárulást voltak kötelesek meg-
fizetni az alapítvány részére. 

Bár a beruházás teljes mértékben megvalósult, egyes la-
kosoknak – a fizetési formától függetlenül – mégis hátralé-

ka keletkezett. Az önkormányzat jelentôs erôfeszítéseket
tett a kintlévôség megszüntetésére, megpróbált egyezséget
kötni a hátralékosokkal, részletfizetési engedménnyel se-
gítve a tartozások rendezését. 

A város Képviselô-testülete szeptemberi ülésén meg-
szüntette az Ócsa Város Közútjainak Fejlôdéséért Alapít-
ványt. Mivel a beruházások az önkormányzat jelentôs
anyagi áldozatvállalása mellett valósultak meg, így az ala-
pítvány megszûnésével, engedményezés útján, az önkor-
mányzat veszi át azt a feladatot, hogy az alapítvány irányá-
ban fennálló tartozásokat - a jogszabályilag adott lehetôsé-
geket igénybe véve - a lakosságtól beszedje.

Megváltozik január 1-tôl a közigaz-
gatási rendszer Magyarországon. Járá-
si hivatalokat hoz létre ugyanis a kor-
mány, ide kell majd menniük az ál-
lampolgároknak egyes hivatalos
ügyek intézésekor. Ócsa a Gyáli Já-
ráshivatalhoz tartozik - Gyál, Alsóné-
medi és Felsôpakony településekkel
együtt. Arról, hogy milyen ügyeket le-
het továbbra is Ócsán intézni, milyen
változásokra kell számítani, Dr. Szabó
Györgyöt, Ócsa jegyzôjét kérdeztük:

- Az ócsai okmányiroda 2013 ok-
tóberétôl kormányablak néven fog
mûködni. A kormányablak minden te-
lepülésen tulajdonképpen az össze-
kötô kapocs lesz a járáshivatalok és a
helyi ügyintézés között. A gyakorlat-
ban ez azt jelenti, hogy az ócsai ok-
mányirodában januártól továbbra is el
lehet intézni minden olyan ügyet, amit
2012-ben megtehettünk. Tehát a sze-
mélyigazolvány, lakcímkártya, közle-
kedésigazgatási ügyek, vezetôi enged-
élyek, egyéni vállalkozói ügyek, stb.
esetében az okmányiroda helyén mû-
ködô kormányablak lesz az állampol-

gárok segítségére. A Gyáli Járáshiva-
talba kell azonban utazni például a
gyámhivatali és a szociálpolitikai
ügyekben. Ezek az ügyek viszonylag
kis számban fordulnak elô városunk-
ban. Az építkezésekkel kapcsolatosan
viszont folyamatos az ügyintézés a
polgármesteri hivatalban. Így nagy
örömmel mondhatom, hogy a polgár-
mester úr közbenjárása eredménye-
ként, sikerült elérnünk azt, hogy az
építéshatósági eljárásokat továbbra is
Ócsán, a megszokott módon lehet in-
tézni jövôre is. 

Tehát ha valaki házat épít, felújít,
vagy olyan építkezési munkálatba
kezd jövôre, ami engedély-köteleles,
akkor be kell hoznia az iratokat a pol-
gármesteri hivatal Mûszaki, Beruhá-
zási és Vállalkozói irodájába. A doku-
mentumokat a mûszaki iroda továb-
bítja Gyálra, ahol a határozatokat,
döntéseket meghozzák, majd vissza-
küldik Ócsára. Ezekért kell az ócsai
lakosnak bejönnie az önkormányzat-
hoz. Így szerencsére ugyanazt a me-
netrendet lehet követni, mint idén,

nem kell a településrôl elutazni, a leg-
több hivatalos ügyet jövôre is helyben
tudjuk elintézni.

Változások a hivatalos ügyek intézésében januártól

Ócsán a legtöbb ügyet továbbra is helyben lehet intézni

A kormány döntése értelmében
január elsejétôl 175 vidéki járási
és 23 fôvárosi kerületi hivatal kez-
di meg mûködését. A járáshivata-
lok részeként 300 helyszínen jön-
nek létre kormányablakok 2013 év
végéig. „A járási rendszer kialakí-
tásának lényege, hogy ne az ál-
lampolgár menjen az ügy után, ha-
nem a kormányablakok révén az
ügyintézés legyen egyszerûbb és
könnyebben elérhetô az emberek
számára „– mondta el Navracsics
Tibor közigazgatási és igazság-
ügyi miniszter októberben, nyí-
regyházi sajtótájékoztatóján.
Ócsán a kormányablak az okmá-
nyiroda helyén lesz, a Gyáli Járás-
hivatal pedig a Gyál, 2360, Kôrösi
út 112-114. címen található 2013-
tól. 

Megszûnt az Ócsa Város Közútjainak Fejlôdéséért Alapítvány 
– az önkormányzat hajtja be a tartozásokat

Ismét lehet pályázni a Bursa Hungarica Ösztöndíjra
Ócsa Város Önkormányzata az Emberi Erôforrások Minisztériumával együttmûködve kiírta 2013. évre a
Bursa Hungarica Felsôoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot. A pályázatok benyújtásának határ-
ideje: 2012. november 23. Pályázhatnak felsôoktatási hallgatók (a 2012/2013. tanév második és a
2013/2014.tanév elsô félévére vonatkozóan) és a felsôoktatási tanulmányaikat megkezdeni kívánó fiatalok
is. A részletes pályázati kiírás a www.ocsa.hu oldalon a hírek között megtekinthetô és letölthetô.
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Épül a Lakópark
Elkezdôdtek a munkálatok az ócsai lakópark területén.

Az elsô ütemben 80 ház fog felépülni 5 hónap alatt, így
jövô tavasszal már kulcsot kaphatnak a leendô bérlôk. A
családok ötven darab 50, húsz 60 és tíz 70 négyzetméter
alapterületû házba költözhetnek majd be. A kivitelezô
VeszprémBer Zrt. az épületek falait blokktéglából rakja, a
családi házak földszintesek lesznek, és átlagosan ezer
négyzetméteres telken állnak majd. A 2 milliárd 360 millió
forintos beruházáson jelentôs a közfoglalkoztatás, az elsô
hónapban, októberben 45 fô közmunkás dolgozott az épít-
kezésen. Természetesen nemcsak a helyi közmunkások se-
gítik az építkezés ütemszerû kivitelezését, 250 környékbeli
építôipari munkás alkalmazására nyílt ugyanis lehetôség.
Ôk Ócsáról, Gyálról, Dabasról, Ceglédrôl busszal járnak
dolgozni a területre. 

Az ELMÜ munkatársai elhelyezték a villanyvezetékeket
és a csatornahálózat is kiépült már. Az október végi állapo-
tok szerint folyamatban van az épületek alapjainak kiásása,
lebetonozása, a lábazat betonozása, a vasbeton lemez alatti
gépészeti szerelés és a lemez elkészítése. A lakótelepen a
gázvezetéket nem fogják lefektetni az építési költségek és
a házak rezsijének csökkentése érdekében, így a fûtést
kályhákkal, hagyományos tüzelôanyagokkal, a konyhák-
ban a fôzést pedig propán-bután gázpalackokkal lehet
majd megoldani. A házak közterületeinek és közmûveinek
üzemeltetésével és fenntartásával kapcsolatosan az épít-

tetô, a Belügyminisztérium és az ócsai önkormányzat a kö-
zeljövôben fog egyeztetni. 

Felmerül persze a kérdés, hogy vajon kik költöznek az
új házakba? Mivel a bedôlt hitelesek közel kétharmada bu-
dapesti, így valószínûleg a fôvárosból és vonzáskörzetébôl
érkezik majd a családok nagy része. A terület körülbelül 5
kilométerre van Ócsa központjától, – bár jelenleg is van
buszjárat – a közlekedés fejlesztésére az önkormányzat to-
vábbi lépéseket fog tenni. Remélhetôleg az új lakók minél
hamarabb költözhetnek és gördülékenyen be tudnak majd
illeszkedni városunk életébe. 

Gazdálkodók, Gazdálkodók, 
figyelem! figyelem! 

Kötelezô agrárkamarai regisztráció!
A leendô tagok 2012. november 30-ig kötelesek 
bejelentkezni a nyilvántartásba az agrárkamara 

honlapján keresztül!
Regisztráció: www.agrarkamara.hu
Bôvebb információ: www.ocsa.hu

Fotó: M.A.
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Nincsenek könnyû helyzetben
Ócsán a Rendôrségi Körzeti Megbízot-
tak. Bár az iroda hivatalosan a Dabasi
Rendôrkapitánysághoz tartozik, sem
anyagi, sem tárgyi segítséget onnan
nemigen kap. Mezei Tamás zászlós és
Kálmán Attila fôtörzsôrmester ketten a
nonstop, 24 órás rendôri jelenlétet nem
tudják biztosítani Ócsán. Ugyanis
mindketten 8 órás munkarend szerint
dolgoznak, a túlórákért senki nem fizet
nekik. Sok esetben szabadidejükben,
saját autóval mennek segíteni a rászo-
rulókon. A mindennapi felszerelések,
mint például útjelzô bólyák, éjszakai
reflektor, az irodában nyomtató vagy
egy korszerû számítógép mind-mind
hiányoznak az eszközparkból. Bár az
ócsai önkormányzat segíti a rendôri
munkát, de minden feltételt ezen az
úton nem lehet megteremteni. Sokan
felajánlották már segítségüket annak
érdekében, hogy a Rendôrségen az ál-
datlan állapotok megszûnjenek, ezért
jött létre októberben az Ócsa Város
Közbiztonságáért Alapítvány, amelyen
keresztül a felajánlásokat bárki hivata-
los úton megteheti.

– Hogyan lehet az alapítványhoz az
adományokat eljuttatni? – kérdeztük
Mezei Tamás körzeti megbízottat.

– Egyrészt a bankszámlaszámszám-
ra lehet a befizetni (néhány héten belül
elérhetô lesz a számlaszám – a szerk.).
Másrészt az alapítvány kuratóriumán
keresztül, akiket ha megkeresnek, na-
gyon szívesen segítenek akár az anya-
gi, akár a tárgyi felajánlások fogadásá-
ban. A kuratórium tagjait városszerte
bizonyára mindenki ismeri: Tvaruskó
Zoltán, Bukodi Károly, Filó János,
Hajdu Gyula és Hajdu Antal Tamás. A
székhely az önkormányzat, hivatalos
képviselôje pedig Tvaruskó Zoltán.
Bárki keresheti ôt, vagy bármelyik ala-
pító tagot, illetve az önkormányzaton
is készséggel rendelkezésre állnak.

– Mire fordítják majd az adományo-
kat?

❖ Nagyon sok lukat kellene betöm-
nünk, nemcsak a rendôrségen, hanem a
polgárôröknél is. A hivatalosan megfo-
galmazott céljaink között a következôk
szerepelnek:

❖ A város körzeti megbízottainak a
szolgálati célra használt jármûvek
fenntartásában segítséget nyújtson
üzemanyag hozzájárulással, javítási
költségek fedezésével, korszerûsítés-
sel, jármûvásárlással.

❖ A szolgálati feladatok ellátásához
szükséges felszerelések beszerzése,

cseréje, javíttatása.
❖ Célunk koordinálni a város köz-

biztonságának javításában érdekelt
szervezetek, intézmények közötti ez
irányú tevékenységet, fokozva annak
hatékonyságát, eredményességét. 

❖ A városban mûködô polgárôr
szervezet támogatása, felszerelésük
beszerzése, cseréje, javíttatása.

❖ Az alapítvány támogatást nyújt a
körzeti megbízottak munkáját elôse-
gítô infrastruktúra (telefon, fax, nyom-
tatók, számítógépek, másolók és egyéb
technikai eszközök) megteremtéséhez
és fejlesztéséhez.

❖ Szeretnénk egy internetes honla-
pot elkészíteni, ahol az érdeklôdôk tá-
jékoztatást kaphatnak az aktuális támo-
gatásokról. 

❖ Végül, de nem utolsósorban a
körzeti megbízottak és a polgárôrök
önkormányzati és vezetôi javaslatra az
alapítványon keresztül részesülhetnek
anyagi támogatásban.

Mindenkinek nagyon köszönjük a
felajánlásokat! Hiszek abban, hogy az
alapítvány segítségével sikerül a mun-
kakörülményeinken javítani, és nagy
lépést teszünk az ócsai közbiztonság
fejlesztése érdekében!

Új vezetôje lett az Ócsa Városi Pol-
gárôrségnek, Boros Tibort október 2-
án egyhangú szavazatok alapján vá-
lasztotta meg a közgyûlés a szervezet
élére. Két ok miatt találkoztak ekkor a
polgárôrök: egyrészt Szabó András ko-
rábbi elnök magánéleti okok miatt le-
mondott, az ô posztjára választották
meg Boros Tibort. Másrészt a koráb-
ban Szövetség Ócsáért Faluvédô Egye-
sület néven mûködô szervezet átalakult
Ócsa Városi Polgárôrséggé. A köz-
hasznú egyesületté válás azért volt
rendkívül fontos, hogy a támogatáso-
kat, adományokat, pályázati pénzeket
fogadni tudják. 

- „A Polgárôrség, amely jelenleg
76 tagot számlál, kizárólag társadalmi
tevékenységet folytat, a tagok önként,
anyagi ellenszolgáltatás nélkül végzik
a tevékenységüket.” – tájékoztatott Bo-
ros Tibor elnök. „Szeretnénk, ha meg-
újulna, felfrissülne az ócsai pol-
gárôrség csapata. Új céljaink között
szerepel, hogy a korábbinál sokkal na-
gyobb elfogadottságot érjünk el a la-

kosság körében. Mindehhez az is kell,
hogy nagyobb figyelmet fordítsunk a
nyilvánosságra, honlapot fogunk készí-
teni, ahol mindenki tájékozódhat a
munkánkról, illetve az internetes kö-
zösségi oldalakon is aktívan szeretnénk
szerepelni. Fontosnak tartom, hogy a
fiatalokat szélesebb körben bevonjuk,
tájékoztassuk ôket a polgárôri munká-
ról, ezt nemcsak az általuk használt in-
ternetes helyeken fogjuk megtenni, ha-
nem terveim szerint iskolai látogatások
során bôvítenénk ismereteiket a pol-
gárôr szervezetrôl.”

Az ócsai polgárôrök feladatai között
szerepel a körzeti megbízottak munká-
jának segítése, többen közülük aktívan

segítik a helyi rendôröket járôrözés
közben. Ezen kívül biztosítják a városi
rendezvények helyszínét, utakat zár-
nak le és terelik a forgalmat ilyenkor.
A polgárôrség talán legfontosabb fel-
adata az esti, éjszakai órákban az ócsai
lakosok biztonságának védelme. Aki-
nek segítségre van szüksége, a követ-
kezô telefonszámokon éjjel-nappal
hívhatja a polgárôröket: 30-9944925,
30-9944923, 30-6886056

Éjszaka a 70-6064005-as szám is
használható (ez a telefon a szolgálati
autó tartozéka), illetve az
ovp2364@gmail.com email címen bár-
ki felveheti a kapcsolatot a szervezet-
tel.

Az átalakult Ócsa Városi Pol-
gárôrség új szervezeti felépítése:

– elnök: Boros Tibor
– elnökhelyettes: Nagy Imre
– titkár: Ulicska Ildikó
– vezetôségi tagok: Szabó András,

Gudman Zoltán, Bódi László
– felügyelô bizottság: Bódiné Nagy

Johanna, Gacsal István, Rupp István.

Létrejött az Ócsa Város Közbiztonságáért Alapítvány

Újjászervezôdött az ócsai polgárôrség

Fotó: Boros Tibor
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Értékes régészeti leletekre bukkantak Ócsa határában
Példaértékû társadalmi és önkormányzati összefogás

övezte az Ócsai Tájvédelmi Körzetben, a Mádencia-
erdôben szeptemberben és októberben végzett régészeti
munkákat. Az ásatások eredményeként rendkívül fontos
ismeretekkel, új adatokkal bôvül a 10. század második
felének magyarországi történelme. Füredi Ágnes ásatás-
vezetô régészt, a Pest Megyei Múzeumok Igazgatóságá-
nak munkatársát kérdeztük:

– Miért ezen a területen végezték a feltárásokat? Koráb-
ban voltak arra utaló jelek, hogy itt lehet értékes leleteket ta-
lálni?

– A Pest Megyei Múzeumok Igazgatósága (PMMI) régóta
kapcsolatban van a dabasi Greman Istvánnal, aki hobbi fém-
keresôsként már nagyon sok lelôhelyet fedezett fel a környé-
ken. A felszínen elôkerülô leletek nemegyszer árulkodnak
egykori temetôkrôl, településekrôl. Ócsa határában is ô fede-
zett fel olyan ruhavereteket, melyek a 10. századi, honfoglaló
magyar viseletre jellemzôek. Ezek elhelyezkedése és száma
alapján nyilvánvaló volt, hogy ezen a területen egy szántás
által bolygatott, honfoglalás kori temetô helyezkedett el.
Ócsa, Inárcs és Dabas környékén a közelmúltig kevés hon-
foglalás kori leletet ismertünk, azonban az elmúlt években
több szempontból is figyelemre méltó események történtek a
régióban. Olyan leletek kerültek a megyei régészek látóköré-
be, melyek a környék eddig kevésbé felismert korabeli je-
lentôségét tanúsíthatják. Az új eredmények mellett a példa ér-
tékû, helyi civil kezdeményezés és támogatás teszi különle-
gessé a leleteket. 2010 ôszén Dabas mellett tártuk fel egy, a
10. század második felében élt közösség temetôjét, majd
2011-ben újabb, igen gazdagnak ígérkezô, veszélyeztetett
honfoglalás kori temetôrôl kaptunk bejelentést, Bugyi község
határában. A korábban ismeretlen, veszélyeztetett lelôhelye-
ket helyi lakosok jelentették be, az ásatások pedig magánsze-
mélyek, vállalkozók és önkormányzatok támo-
gatásával valósulhattak meg. A feltárásokat a
Szegedi Tudományegyetem és az ELTE régész-
hallgatói is segítették önkéntes munkájukkal. A
legkiemelkedôbb leletanyag az egyik Bugyi ha-
tárában feltárt sírból került elô: az eltemetett
férfi elôkelô rangjára aranyozott ezüst veretes,
egyedi szerkezetû díszöve és tarsolyának
fedôlemeze utalt. A hiteles körülmények között,
szakemberek által feltárt tarsolylemez országo-
san is kiemelkedô jelentôségû leletnek tekint-
hetô, de a régió 10. századi leleteinek gyarapo-
dása általában is fontos eredménynek bizonyult.

– Mikortól és pontosan hol zajlottak a mosta-
ni munkálatok? 

– Az Ócsai Tájvédelmi Körzetben, a Máden-
cia-erdôben folyt a PMMI tervásatása, szeptember 17. és ok-
tóber 15. között. A helyszínen összesen mintegy huszonöten
dolgoztunk. Múzeumi kollégáim is besegítettek a szakmai
munkába, valamint régészhallgatók is érkeztek önkéntesként
a Szegedi Tudományegyetemrôl, az ELTE-rôl, a Pécsi Tudo-
mányegyetemrôl és a Pázmány Péter Katolikus Egyetemrôl. 

– Kik támogatták a feltárást? 
– A korábbi dabasi és bugyi példához hasonlóan ez a kuta-

tás teljesen társadalmi és közösségi támogatással valósulha-
tott meg. Országosan is figyelmet érdemlô módon fogott
össze három önkormányzat, az ócsai, az inárcsi és a dabasi,
valamint a megyei múzeumi szervezet. Hosszútávú együtt-
mûködési megállapodásunk értelmében célzott kutatási prog-
rammal szeretnénk megmenteni és megismerni a régió törté-
nelmét, veszélyeztetett, és eddig ismeretlen lelôhelyeit, vala-

mint hasznosítani az új eredményeket a helyi közösségekben
is. Ennek részeként került sor idén erre az ásatásra. A szak-
mai hátteret és a felszerelést, valamint a leletek további gon-
dozását, feldolgozását a PMMI biztosította. A leletek restau-
rálásához, tárolásához feltétlenül szükséges anyagi hozzájá-
rulásról, és a technikai feltételek megteremtésérôl az önkor-
mányzatok közösen gondoskodtak. Ócsa az ásatási engedély-
hez szükséges talajvédelmi hatástanulmány és egyéb iratok
megszerzését és a mobilvécék bérlését, Dabas a diákok el-
szállásolását, étkezését, Inárcs pedig a terület és a munkagép
éjszakai ôrzését oldotta meg. A gépi földmunkát Kozma Ti-
bor dabasi vállalkozó térítés nélkül végezte el a területen. 

– Milyen eredménnyel zárult a régészeti munka? 
– Reményeinknek megfelelôen elôkerült egy honfoglalás

kori (szûkebben 10. század végi) temetôrészlet kb. 25 sírja.
Jellegét tekintve illeszkedik a dabasi és bugyi temetôhöz: 1-
2-3 gazdagabb sírt szegényesebbnek tûnô, kevés melléklettel

ellátott temetkezések öveznek. Ócsán egy,
sajnos a korábbi szántás miatt erôsen boly-
gatott, lovas nôi sírban voltak a felszínen ta-
láltakhoz hasonló, aranyozott ezüst ruhadí-
szek, míg a többi sírból karikaékszerek,
gyûrûk kerültek elô. Bár a leletanyag látvá-
nyosságban nem fogható pl. a Felsô-Tisza-
vidék gazdag temetôihez, információ tekin-
tetében viszont igen fontos, a feldolgozás
eredményeképpen valószínûleg új adatok-
kal tudunk hozzájárulni a 10. század köze-
pének-végének, az államalapítás elôestéjé-
nek történetéhez. A 10. századi sírokon kí-
vül ôskori, és késôbbi, középkori (Árpád-
kori) jelenségek is elôkerültek – ez jelzi,
hogy egy ilyen, egykor vizenyôs területen a

kiemelkedô dombok mindig vonzották a letelepülô népcso-
portokat. 

– Hol tekinthetjük meg a felszínre került érdekességeket?
– A Bugyi-felsôványi, a Dabas-felsôbesnyôi temetôk és

Pest megye korábbi honfoglalás kori leleteibôl a múzeumi
igazgatóság „Nem múlt el nyomtalanul – Honfoglalás kori
leletek Pest megyébôl” címmel látványos kiállítást rendezett.
Szentendre, Cegléd, Vác, Visegrád után a mostani ásatás
anyagával együtt ezt Dabason is bemutatjuk télen, kiegészít-
ve ismeretterjesztô elôadásokkal, élménybeszámolóval és
tárlatvezetésekkel. A késôbbiek folyamán pedig szeretnénk a
további hasonló kutatások mellett a környékbeli települések
helytörténeti és kulturális életében további regionális kiállítá-
sokkal, tudományos és ismeretterjesztô események szervezé-
sével részt venni.

Fotó: Füredi Ágnes, PMMI
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8 Kultúra, rendezvények

Hogy miért volt érdemes elmenni
az október 20-ai Kaláka szombatra?
Mert jó hangulattól, vidámságtól volt
hangos a tájház és környéke. Mert
szemkápráztató színkavalkád fogadta
a látogatókat - friss gyümölcsökbôl,
zöldségekbôl álló kupacok, csokor-
kompozíciók!, kóstolók fogadták a
vendégeket! Mert a kemencében sü-
tött friss tök illatának és zamatának
nincs párja október vége táján. Mert
aprólékos munkával, gondos figye-
lemmel elkészített kézmûves portré-
kákat csodálhatott és vásárolhatott
bárki. Mert a gyerekek egész nap tök-
lámpást faraghattak, koszorút fonhat-
tak, terményekbôl, gyümölcsökbôl
készíthettek babát, kisautót, állatokat,
izgalmas íjazáson, ügyességi vetél-
kedôkön vehettek részt. S ha minde-
zen ok nem lenne elég: mert volt lek-
vár- és savanyúságverseny is! Aki le-
maradt, bepótolhatja: november 11-én
(kivételesen vasárnap) a Márton-napi
újbor ünnepen ismét kitárja kapuit az
Ócsai Tájház - a színvonalas, hagyo-
mányôrzô program garantált!

Nagysikerû Gazdanap az Ócsai Tájházban

Fotó: Dormány Fotó, M.A.
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9Kultúra, rendezvények

Márton-napi újbor ünnep
Ismét Kaláka Szombat lesz az Ócsai Tájházban, ezúttal 

rendhagyó módon, egy vasárnapi napon, november 11-én 
kerül megrendezésre a program.

Gyerekeknek játszóház, gyertyamártás, lámpáskészítés.
10 és 13 órai kezdettel pincetúra az Öreg-hegyre.

Helyszín: Ócsai Tájház (Ócsa, Dr. Békési Panyik Andor u. 4-6.)
Idôtartam: 10-17 óráig.

Részvételi díj: felnôtt: 950 Ft, kedvezményes: 650 Ft
Információ: Verbôczi Gyuláné, Erika, tel.: 30/494-3368, 

www.ocsaitajhaz.hu

Sokakban nosztalgikus
hangulatot kelthet, ám na-
gyon is modern a mai
Ócsai Fonó, melyet az
Ócsai Mamik weboldal és
az Ócsai Polgári Kulturális
Egyesület hívott életre.

Október 19-én, ezen a
kellemesen meleg ôszi na-
pon, izgatottan vártuk az

Ócsai Fonó elsô érdeklôdôit. Másfél évvel ezelôtt, az akkor
még pár hónapos kisfiammal és két nagyobb gyermekem-
mel, nagyon messzinek tûnt, hogy én egyszer késô délutáni
programon részt tudok venni, ezért indítottam útjára az
Ócsai Mamik weboldalt, mint egy virtuális fonót. Ám nyá-
ron, olyan mély érzelmi hatások értek, hogy tudtam, érez-
tem, meg kell csináljam a valódi Ócsai Fonót. Egyre több
embernek meséltem el, akik mind támogattak, és az Ócsai
Polgári Kulturális Egyesület, melynek magam is tagja va-
gyok, teljes mellszélességgel állt ki ötletem mellett. Nagyon
sokat köszönhetek Pappné Hajdu Katalin elnök asszonynak,
aki lelkileg is támogatott és személyesen segített az Ócsai
Fonó elsô alkalmának létrejöttében. A program minden vá-
rakozást felül múlt, a terem megtelt nyüzsgéssel, az össze-
tolt asztalokat gyorsan körbeültük. Örültem neki, hogy ilyen
sokan érdeklôdtek a mai és régi kézimunka technikák iránt.
Elsô alkalommal Karácsonyi Brigitta gyöngyfáit csodáltuk
meg, melyek készítését hamarosan mi magunk is kipróbál-
hatjuk. Kulcsárné Tasi Mariannak köszönhetôen teljes körû
bemutatót kaptunk a szalvétatechnikából, és a végén ma-
gunk is kipróbáltuk, milyen könnyen lehet szépet alkotni.
Fiatalok és idôsebbek, elmélyülten alkottak, a szünetben pe-
dig a házi készítésû kenyereket, krémeket, süteményeket

kóstoltuk. Örömmel töltött el, hogy volt két édesanya is,
akik lányukkal látogattak el a Fonóba, így csináltak közös
programot maguknak. Úgy zártuk a napot, hogy egy tartal-
mas délutánt-estét tudhattunk magunk mögött és szinte újra
gyereknek éreztük magunkat alkotás közben.

Az Ócsai Fonó alkalmai péntek délutánonként 17-20 órá-
ig tartanak, egészen farsangig az Egressy Gábor Szaba-
didôközpontban. Ezen idôszak alatt bárki bármikor elláto-
gathat, egy kis alkotásra, beszélgetésre. Várjuk az ócsai és
környékbeli nôket és lányaikat már 10 éves kortól. Bôvebb
információt és az aktuális alkalmak témáját a www.ocsaifo-
no.hu, vagy a www.ocsaimamik.hu weboldalon olvashatják
az érdeklôdôk, ez utóbbin egyéb nôket érdeklô írások, cik-
kek is helyet kapnak!

Ivánka Éva

Ócsai Fonó – a mai nôk társasági életének központja

F
ot

ó:
 Iv

án
ka

 É
va
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10 Kultúra, rendezvények

Tégy egy könyvet Tégy egy könyvet 
– Végy egy könyvet!– Végy egy könyvet!

Indul a „Tégy egy könyvet – Végy egy könyvet!” prog-
ram Ócsán. Ennek az igazán különleges kezdeményezésnek
november 23-tól az Egressy Gábor Szabadidôközpont ad
otthont, a Falu Tamás könyvtár támogatásával. A szaba-
didôközpont aulájában egy könyvespolcon sorakoznak majd
a könyvek, amelyekbôl bárki szabadon válogathat, sôt a ki-
adványokat haza is lehet vinni. Ingyen, bérmentve! Ugye
milyen egyedülálló ötlet ez a mai világban? 

S ha már úgy alakult, hogy nem tudunk ellenállni egy jó
történetnek, muszáj megmutatnunk egy képeskönyvet ott-
hon a gyermeknek, vagy erôs belsô kényszer lesz úrrá raj-
tunk a Háború és béke negyedik kiadása iránt, nosza! Ra-
gadjuk magunkkal! Cserébe, ha találunk odahaza olyan ol-
vasnivalót, amit már a nagypapa is százszor végiglapozott,
mesekönyvet, amibôl a lurkók már réges-régen „kinôttek”,
vagy egy színes világatlaszt, amire már a kutya sem kíván-
csi, vigyük magunkkal legközelebb és tegyük a könyves-
polcra! Mert biztosan lesz olyasvalaki, akit érdekel, aki sze-
retné átlapozni. 

– „Külön polcot szánunk a felnôtteknek és a gyerekek-
nek, akik természetesen az alsó, számukra is elérhetô helye-
ken mazsolázhatnak majd.” – számolt be az új kezdeménye-
zésrôl Jarábik Klára, a szabadidôközpont kulturális igazga-
tója. – „Reggel nyolctól este nyolcig, a szabadidôközpont
nyitvatartási idejében bárki betérhet hozzánk egy kis olvas-
nivalóért! Nagyon drágák manapság az új könyvek, kevesen
engedhetik meg maguknak, hogy rendszeresen új köteteket
vásároljanak. Bízom benne, hogy a nyitott könyvespolccal
mindenki számára elérhetôvé válik jónéhány irodalmi
gyöngyszem. Természetesen nagyon szívesen fogadjuk a
felajánlásokat, tehát ha valakinek van a birtokában olyan
könyv, akár gyûjtemény, amire nincs szüksége, mi biztosan
helyet találunk neki a „Tégy egy könyvet – Végy egy köny-
vet!” sarokban! Igyekszünk majd szezonálisan is frissíteni a
repertoárt, decemberben például elhelyezünk majd karácso-
nyi, ünnepi témájú kiadványokat is. Elôször Ausztriában ta-
lálkoztam ezzel az ötlettel, ahol azt láttam, az emberek na-
gyon szívesen csereberélnek, hozzák-viszik a köteteket. Re-
mélem az ócsaiak is hasonló örömmel vetik majd bele ma-
gukat a válogatásba, az olvasás örömébe!” 

Valóban, Nyugat-Európában és az Egyesült Államokban
már régóta ismert és népszerû ez a fajta kötelezettségek nél-
küli, a közösségi hozzáállást erôsítô kezdeményezés. New
York-ban és Angliában például telefonfülkéket rendeztek
be, de Budapesten, Óbudán vagy Wekerle-telepen is találha-
tunk nyitott könyvesszekrényeket. Mert bármikor jól jöhet
egy izgalmas olvasnivaló, úton a munkába, vagy elalvás
elôtt. Ha elolvastuk, akár vissza is tehetjük, hogy ne az ott-
honi polcon porosodjon. Az adományozás pedig pláne lé-
lekemelô dolog! Az, amire nekünk már nincs szükségünk,
másnak nagy kincs lehet! Ne habozzunk, látogassunk el sû-
rûn novembertôl az Egressybe, pörgessük végig ujjainkat a
könyvek gerincén, válasszunk és vigyünk! Mert olvasni jó!

Felhívás! A szabadidôközpont folyamatosan várja a
nyitott könyvespolc programhoz a gyermek, ifjúsági és
felnôtt könyveket, az adományokat az 1. emelet 4-es iro-
da hétköznap 8-16 óra között fogadja, felajánlásaikat
nagyon köszönjük!
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Adventi hangoló
Sült gesztenye és forraltbor illat, kürtôskalács és mézes

tea, lampionok, fények és díszek. Kézmûves vásár, gyer-
mekprogramok, színházi elôadás és koncert. Az Egressy
Gábor Szabadidôközpont már most gôzerôvel készül arra,
hogy decemberben mindenkit karácsonyi hangulattal vará-
zsoljon el.

- „Idén december 19-22-e között, négy napon át rendez-
zük meg az Adventi napok program sorozatot.” - mondta el
Jarábik Klára kulturális igazgató. “Több szempontból is
más lesz az idei rendezvény, mint a tavalyi. A legfontosabb
talán ezek közül, hogy megváltozik a helyszín, a Reformá-
tus templom melletti tér helyett a programokat idén behoz-
zuk a szabadidôközpontba, illetve annak kerthelyiségébe.
Így benti színpadunkon - idôjárástól függetlenül - színvo-
nalas mûsort tudunk összeállítani, míg kint a kávézó elôtt
és a szabadidôközpont körül felépített karácsonyi város fé-
nyei, illatai igazi téli hangulatot varázsolnak majd. Helyi és
budapesti kézmûvesek fognak árulni lampionokkal kivilá-
gított kis faházakban, a kihelyezett boxokban melegítô
oszlopok mellett lehet forraltborozni, teázni, és itt lesz fel-
állítva a városi fa is.

A szabadidôközpont épületében számos különleges
programot szervezünk. A tavalyi évhez hasonlóan idén is
szeretnénk folytatni az „Egy cipôsdoboznyi szeretet” akci-
ónkat. Az Ócsai Polgári Kulturális Egyesület, a Lendület-
ben az Ifjúság Egyesület, a Dal-Mese-Mûhely és a szaba-
didôközpont közösen szeretné a rászoruló családok kará-
csonyát is szebbé varázsolni. Várjuk a cipôsdobozba rejtett
ajándékcsomagokat, apró meglepetéseket, amelyeket a
Családsegítô Szolgálat segítségével juttatunk el a gyerme-
keknek.

December 19-én közösen dísztítjük fel az Egressy fáját a
színházteremben, csütörtökön pedig karácsonyi mûhelyt
rendezünk. Ide a Dal-Mese-Mûhely készül nagyon sok szí-
nes programmal, ötlettel, az OPKE mézeskalácsot fog süt-
ni, amit a gyerekek kidekorálhatnak, a LIFE pedig megmu-
tatja, hogyan lehet újrahasznosítható anyagokból csodás
díszeket, ajándékokat készíteni. Szombat, 22-e lesz a “fô
napunk”, délelôttre Diótörô elôadást szervezünk, 17 órakor
pedig a hagyományos karácsonyi gálamûsor, a „Mindenki
karácsonya” veszi kezdetét. Nemcsak helyi fellépôk, ha-
nem vendégmûvészek is érkeznek: a FoolMoon a capella
együttes és Kovács Nóri, a Motiva zenekar énekese példá-
ul közös meglepetés dallal készülnek. A gálamûsor után
süteményekkel megrakott asztalokal és gyertyafényes be-
szélgetéssel várjuk vendégeinket.”

A részletes programot pontos idôpontokkal a Kisbíró de-
cemberi számában keressék!

Egy szoknya, egy nadrág
„A szerelmért mindenre képes egy igazi férfi. Még arra

is, hogy “nô” legyen. Színház, belvárosi hotel, nôk, férfi-
ak, szerelmek, csalások, hódítások, megtévesztések és per-
sze kibékülések. Sírás és nevetés. Ének és tánc. Vérbô fivol
komédia a századelô Budapestjérôl. Stílus, tartás, illem és
kellem. Egy letûnt világ, amit oly sokan visszasírunk. Egy
békebeli este. Egy szoknya, egy nadrág.” (részlet a Pódi-
um Színház honlapjáról)

Bizonyára mindenki emlékszik a mozikban azonos cím-
mel futó nagysikerû komédiára, Rudolf Péter, Bajor Imre,
Kern András örömjátéka feledhetetlenné tette ezt a
könnyed, sírástól-nevetéstôl zajos magyar filmet. A film-
forgatókönyvet Frenkó Zsolt dolgozta át színpadi zenés
játékká, az ócsai közönség ezt a változatot láthatja novem-
ber 23-án 19 órától az Egressy Gábor Szabadidôközpont
színpadán a Pódium Színház elôadásában, az ócsai Szín-
házi Esték sorozat elsô felvonásaként.

A darabról Bródy Norbert rendezôt, szereplôt kérdez-
tük:

– Mikor volt a bemutató?
– Az Egy szoknya egy nadrág tulajdonképpen a Pódium

Színház és az Újpest Színház közös produkciója. A bemu-
tató szeptemberben nagy sikert aratott az Újpesti Napo-
kon. Ez egy szabadtéri rendezvény volt, a közönség na-
gyon szerette, nagyon jól szórakoztak. 

– Honnan jött a darabválasztás ötlete?
– Várfi Sándor – aki a fôszereplôje és egyben ötletgaz-

dája az elôadásnak – kereste meg a társulat vezetôségét
azzal a gondolattal, hogy az Egy szoknya egy nadrágot
színpadra álmodjuk. 

– Sokaknak ismerôs lehet a történet hiszen egykoron
Latabár Kálmán alakította a vicces bonyodalmakba keve-
redô fôszereplô színészt.

– Igen, az 1943-as filmet porolták le a 2005-ben bemu-
tatott mozi alkotói. Természetesen a mi sztorinkban is Só-
vári Péter színész körül bonyolódnak a szálak. ô épp egy
filmbemutatóra készül, miközben egy régi barátja, Kál-
mán, az egyik kereskedelmi csatorna fôrendezôje szeretné
megnyerni ôt egy show házigazdájának. A sikeres színész,
egy sztárocska, Pintér Ibolya fejét szeretné elcsavarni ami-
kor terveit riválisa, egy rendezô húzza keresztül. Borsai, a
rendezô, aki anyagi helyzetén akar javítani, jobb ötlet hí-
ján egy mexikói szappanopera mágnást, az özvegy Dulci-
nea de la Rosát próbálja megnyerni, egyrészt feleségnek,
másrészt egy szappanopera forgatókönyvének megvalósí-
tására. Hogy kinek kit sikerül elcsábítani, kinek a számítá-
sai, tervei jönnek be, azt elôre nem árulom el, de ígérem
sokat nevethetünk a történet során!

– Nemcsak a sztori, hanem a dallamok is nagyszerû szó-
rakozást ígérnek. 

– Van jópár olyan dallam, ami ismerôsen csenghet a kö-
zönség fülében. Valószínûleg mindenki ismeri a „Fogj egy
sétapálcát!”, a „Valami kis szerelem” vagy a „Van-e sze-
relmesebb vallomás?” címû dalokat. Sok zenével, sok hu-
morral várunk mindenkit a szabadidôközpontban, remél-
jük, hogy az ócsai közönségnek is kellemes szórakozást
tudunk nyújtani a Színházi Esték sorozat elsô állomásán! 
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Sakk szimultán, ahogy én láttamSakk szimultán, ahogy én láttam
Azt mondják, hogy a jó sakkozás alapja a logikus gon-

dolkodás, az elôrelátó stratégiai képesség. Mi nôk talán
mintha kevesebbet értenénk a sakkhoz. Talán más terüle-
ten kamatoztatjuk ez irányú képességeinket. Nem így
azonban Ivánka Mária Nemzetközi nagymester, aki 2012.
október 13-án az Ócsai Polgári Kulturális Egyesület szer-
vezésében, szimultánt adott az ócsai sakkozóknak. Szer-
vezô társaimmal, Konrád Sándorral, Fraszczak Ryszarddal
és Ivánka Vincével nagy izgalommal vártuk a napot, ahol
17 sakkozó ült a sakktáblák mögé és nézett farkasszemet a
nagymesterrel. Mivel a szimultán elhúzódott, az egymás
közti versenyre nem került sor. Azt egy késôbbi idôpont-
ban rendezzük meg. Talán szerencsés is ez a helyzet, mert
nem csak azt vettük sajnálattal tudomásul, hogy lányok,
asszonyok nem jelentkeztek a játékra, hanem azt is, hogy
a Halászy Károly Általános Iskola tanulói sem jöttek el.
Tavaly 15 tanuló vetette be tudását és mérte össze erejét
társaival. Értetlenül álltunk az eset elôtt hiszen az idén már
nem csak kinyomtatott formában adtuk közre a versenyrôl
szóló információt, hanem elektronikus úton a facebook-on
és az OPKE honlapján is hirdettük azt. Sebaj, itt és most
buzdítok mindenkit, hogy olvassa rendszeresen az OPKE
honlapját, melynek címe: opke.ocsaportal.hu, illetve tájé-
kozódjon a facebook-on is. ôszintén reméljük, hogy a
gyermek csapat sem hagyja nálunk az érmeket és önma-
guknak valamint iskolájuknak dicsôséget szerezve, részt
vesznek az immáron hagyományosnak mondható sakkver-
senyen.

Ez után a kis kitérô után, visszatérve a szimultánra, 4
órás küzdelem következett. Nem volt könnyû dolga a nem-
zetközi nagymesternek sem szellemileg, sem fizikálisan,
hiszen a folyamatos koncentrálás, nem beszélve a folyama-
tos gyaloglásról nagy erônlétet követelt. Sakkozóink igen
jól felkészült sportolóknak bizonyultak, nem szeppentek
meg Ivánka Mária tekintélyétôl. A hosszas küzdelem 13
gyôzelmet eredményezett a többszörös olimpiai helyezett
nagymesternek. A mi fiaink pedig az alábbi eredményeket
érték el.

Gyôztesek: 
Kajdácsi István, Ruska Zoltán, ifj. Ruska Zoltán

Döntetlen: Nyerges Sándor

További résztvevôk a regisztráció sorrendjében: Pekker
Ferenc, Virág Miklós, Fentor Sándor, Trikkal Pál, G.Kánai
Boldizsár, Pintye Károly, Kuzsof Balázs, Kovács László,
Varga Levente, Csécsei Balázs, Ivánka Vince, Nagy And-
rás Tamás, Császár Kálmán. 

Köszönetet szeretnék mondani azoknak a ver-
senyzôknek akik a versenyre várva, végigszurkolták a szi-
multánt, és a végén az idôhiány miatt megmérettetés nélkül
mentek haza. A sakkversenyt november 24-én 10 órától új-
ra megrendezzük, jelentkezni a helyszínen 9.15-tôl lehet,
várunk mindenkit nagy szeretettel!

Pappné Hajdu Katalin, az OPKE elnöke

Fotó: Pappné Hajdú Katalin, OPKE
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Javában dübörög a labdarúgó szezon, az Ócsa Vá-
rosi Sportegyesület focicsapatainak eredményeirôl a
hivatalos tabellák tanúskodnak. Ez alkalommal olyan
csapatokról számolunk be, akik egyelôre nem szere-
pelnek a bajnokságban, ám munkájuk, eredményeik
annál inkább fontosak. Ôk az ócsai gyerekek és a nôi
focisták. 

– Hány gyerek focizik jelenleg az ÓVSE-ben? – kérdez-
tük Hajdú Gusztáv edzôt.

– Több mint 40 gyerek jár hozzánk, tavaly ôsszel kezd-
tem el foglalkozni a 7 és a 9 éves korosztállyal, most
szeptemberben pedig a 11 évesekkel. Utóbbiak kicsit le
vannak maradva a korosztályukhoz képest, hiszen a többi
U11-es csapat már 3-4 éve focizik együtt, mi pedig csak
két hónapja kezdtük, remélem minél hamarabb utolérjük
ôket. A kisebbek viszont már most nagyon ügyesek és lel-
kesek, mentálisan és fizikálisan is nagyon jó erôben van-

nak. Bár hivatalosan ebben a korosztályban nincsenek
eredmények, de a Bozsik tornákon rúgott gólok száma bi-
zonyítja, hogy az ócsai gyerekek nagyon tehetségesek!

– Kikkel mérkôznek a csapatok a Bozsik programban?
– A körzetünkbe Ócsa, Újlengyel, Bugyi és Inárcs tar-

tozik, a meccsek háromnegyedét a mi csapataink nyerik,
az elsô tornán például három meccsen 28 gólt rúgtak az
ócsai gyerekek. Többeket közülük a torna legjobb játéko-
sának választották: az U7-es csapatban Bálint Máté, majd
Hajdú Erik, az U9-ben Perina Krisztián és Holti Mózes,
az U11-ben pedig Kovács Alex nyerte el eddig a legjobb-
nak járó címet.

– Újdonságnak számít a nôi csapat, vajon mi visz rá
egy nôt, hogy futballozni kezdjen?

– Elsôsorban a sport szeretete! A lányok többfelôl ér-
keztek, részben a felnôtt csapat játékosainak párjai unták
meg, hogy folyton a pálya szélén üldögéljenek, másrészt
a gimnazista korosztály is csatlakozott. Így a 15 évestôl a
30-as korosztályig járnak hozzánk edzeni. 

– Mennyiben kell másként bánni a lányokkal az edzéseken?
– Tulajdonképpen semennyire, ugyanúgy az alapoktól

kezdünk mindent, ugyanaz a program. El kell mondjam,
hogy a lányok sokkal szófogadóbbak, fegyelmezetebbek,
mint a férfi felnôtt csapat, tényleg öröm velük dolgozni!
Remélem a következô pár hónapban nemcsak a labdarú-
gás legfontosabb alapjait sajátítják el, hanem egy kis ön-
bizalmat, némi csibészséget is sikerül beléjük nevelni,
mindezeket együttvéve igazán jó kis csapat lesz belôlük!

(folytatás a következô oldalon)

Utánpótlás és nôi foci az Ócsa VSE-benUtánpótlás és nôi foci az Ócsa VSE-ben
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14 Sport / Egyházi hírek

Ócsai Református Egyházközség

Vasárnaponként 10 órakor Fôistentisztelet - Templom
November 9. és 16. Péntek 17 óra 

Fiatal Ifjúsági Közösség Bibliaóra – Református Iskola
November 10. és 17. Szombat 17 óra Ifjúsági Bibliaóra 

– Református Iskola Tanácsterme
November 11. és 25. Vasárnap 15 óra Hálaadó-Úrvacsorás 
Istentisztelet – Evangélikus Imaház, November 11. és 25. 

Vasárnap 16 óra Énekkari próba – Református Iskola termeiben
November 13. és 20. Kedd 18 óra Fiatal Felnôttek Bibliaórája 

– Református Lelkészi Hivatal
November 14. és 21. Szerda 15 óra Házi Bibliaóra 

– Török Ignác u. 61.
November 15. Csütörtök 18 óra Központi Bibliaóra 

- Református Iskola Tanácsterme
November 22. Csütörtök 15 óra Asszonykör 

- Református Iskola Tanácsterme
November 24. Szombat 8 óra – Közösségi munka, kertjeink, 

épületeink rendbetétele
November 24. Szombat 9 óra – Adventi gyermek, 

és ifjúsági csendesnap – Kálvin-ház
November 26 - december 1. ADVENTI evangélizációs hét - 

minden este 18 órától Evangélizációs Istentisztelet a Kálvin-házban
vendég Igehirdetôkkel.

December 2. vasárnap teológusnapi-adventi úrvacsorás 
istentisztelet a templomban 10 órától, professzor, és teológusok

szolgálatával.
December 2. vasárnap 16 óra – teológusnapi szeretetvendégség a

kálvin-házban teológusok szolgálatával.

EGYHÁZAK

Hajdú Gusztáv, ÓVSE

Labdarúgás eredmények

Pest Megyei déli III. felnôtt

Pest Megyei I–III. o. U17

Pest Megyei déli II. U19

– Indulnak a bajnokságon is?
– Mivel most szeptemberben kezdtünk, a szezon hátra-

lévô felében egyelôre csak edzünk, megpróbálunk felzár-
kózni a térség többi csapatához, ám ha minden jól megy a
következô bajnokságban terveim szerint indul a nôi csa-
patunk is. Lehetséges, hogy a középiskolás lányok már
korábban is meg tudják mutatni magukat. Az MLSZ és a
Coca-Cola ugyanis közösen országos kispályás focibaj-
nokságot rendeznek, erre november közepéig kell jelent-
kezni. Remélem sikerül a gimnáziummal közösen meg-
szerveznünk a csapatot és a lányok bebizonyíthatják,
hogy igenis van helyük mind a helyi, mind az országos
fociéletben!
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15Közérdekû információk

❖ 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 rendelô: Ócsa, Szabadság tér 4.
❖ Felnôtt háziorvosok: – dr. Kocsis János: rendelés: hétfô,

szerda, csütörtök, péntek: 8:00 - 12:00 óráig, kedden 14:00
– 18:00 óráig, Rendelô telefon: 29-378-071, - dr. Inczeffy
Zsolt: Rendelés: hétfô, kedd, csütörtök, péntek 8:00 - 12:00
óráig, szerdán 14:00 - 18:00 óráig, Rendelô telefon: 29-378-
110, dr. Gallai Zoltán: Rendelés: kedd, szerda, csütörtök,
péntek: 8:00 - 12:00 óráig, hétfôn 14:00 - 18:00 óráig, Ren-
delô telefon: 29-378-073 

❖ Gyermekorvos: dr. Koszteleczky Mónika, Rendelés: hétfô,
kedd, szerda, péntek: 8:00 - 12:00 óráig, csütörtök 14:00 -
18:00 óráig, Rendelô telefon: 29-378-164

❖ Védônôi tanácsadások: I.körzet: Szabóné Ádámcsik Tünde,
Tel: 29-578-523, II.körzet: Kardosné Pintyôke Viktória, Tel:
29-578-522, III.körzet: Brassai Júlia, Tel: 29-578-523

❖ Fogászat: Dr. Sárkány Béla, Tel: 29-380-022, Dr. Baranyai
EditTelefon: 29-378-030

❖ Korona Gyógyszertár: Szabadság tér 5., Tel: 29-578-090
❖ Rendôrség: Dabasi Rendôrkapitányság: 29-360-107, 29-

360-207, Körzeti Megbízottak: Mezei Tamás zászlós: 70-
609-3735, Kálmán Attila fôtörzsôrmester: 30-718-4748

❖ Polgárôrség: Tel: 30-9944925, 30-9944923, 30-6886056,
70-6064005 (éjszaka)

❖ Hivatásos Tûzoltóság Dabas: Telefon: 29-560-020, 29-360-
105

❖ Posta: Szabadság tér. 3., Tel: 29-378056
❖ Egyházak: Ócsai Református Egyházközösség Tel/fax: 29-

378-142, E-mail: ocsa.ref@gmail.com, Ócsai Baptista Gyü-
lekezet: E-mail: gyulekezetvezeto@ocsaibaptista.hu, Ócsai
Katolikus Egyházközösség: Tel: 29-378-285, Evangélikus
Egyházközösség: 20-8246181

❖ Egressy Gábor Szabadidôközpont: 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, Nap-
sugár tagóvoda: 29-378-084, Email: info@nefelejcsovo-
da.hu

❖ Halászy Károly Általános Iskola: Tel.: 29-378-023, E-mail:
iskola@halaszy-ocsa.sulinet.hu

❖ Bolyai János Gimnázium és Kereskedelmi Szakközépisko-
la: Tel.: 29-378-045, E-mail: gimi@bjgksz.sulinet.hu

❖ Ócsai Tájház: Dr. Békési Panyik Andor u. 4-6., www.ocsai-
tajhaz.hu 

❖ Tourinform iroda: Tel: 29-578-750, Email: ocsa@tourin-
form.hu

❖ Közterület-felügyelôk: Magyari Tibor: 70-3681843, Prekop
Gábor: 70-3951877

❖ Gyepmester: Police Bt., Tel.: 06-1-358 0526

2012. szeptember–október hónap

Haláleset: (Ócsán történt halálesetek)

Szûcs Mária – Korompay Sándorné
2012. szeptember 21.

Safranyik János 2012. október 1.

Mayer Rozália – Viola Boldizsárné
2012. október 14.

Házasságkötés:

Rátoczi József – Orbán Mária
2012. október 6.

Szabó Zsolt – Györkös Melinda
2012. október 6.

Unger József Mátyás – Alibán Dóra
2012. október 13.

Busa János – Gyócs-Németh Piroska
2012. október 13.

Huszonötödik házassági évforduló:

Gál Gábor – Kaszás Erika
1987. október 3.

Huber László Béla – Fiatal Erika
1987. október 10.

Ötvenedik házassági évforduló:

Kovács József – Zsiros Erzsébet Kinga
1962. október 6.

Windberg László – Lupszki Anna Terézia
1962. október 27. 

Greksa László – Szagri Magdolna
1962. október 27.

Papp István – Nagy Margit
1962. október 27.

Lovasné Sallay Mária anyakönyvvezetô

Anyakönyvi hírek

Evangélikus egyházközség:
Az ócsai evangélikus egyházközség istentiszteleti rendje:
minden hónap 1. és 3. vasárnapján 8.30 órakor. Azt isten-

tiszteletek helye: Rédei Ház (Ócsa, Damjanich u. 33.)

Baptista gyülekezet novemberi istentiszteleti alkalmak: 
03. szombat: 16ó - ünnepi istentisztelet vasárnaponként: 9ó

– imaóra, 10ó – istentisztelet, 17ó – istentisztelet, 
kivéve 04-én vasárnap: ünnepi istentisztelet 16 órakor

szerdánként 18ó – bibliaóra

EGYHÁZAK

Közérdekû telefonszámok, 
elérhetôségek
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