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Új évet nyitottunk a naptárban, újult erővel, lendület-
tel látunk neki az idei feladatoknak. Hasznos ilyenkor 
nemcsak előre nézni, hanem egy pillanatra visszatekin-
teni a múltra.  Számot vetni, mérlegelni az eddig elért 
sikereket, eredményeket, hogy ezekből is tanulva, erőt 
merítve vegyük vállunkra a 2013-as év dolgos hétköznap-
jait. Ebből az alkalomból a Kisbíró évértékelő beszélgetés-
re hívta Bukodi Károlyt, Ócsa polgármesterét és Horváth 
Tamás alpolgármester urat:

B.K.: A 2012-es esztendő a beruházások, fejlesztések éve volt 
Ócsán, melyek közül sok átnyúlik az idei évre, vagy megvaló-
sításuk 2013-ban kezdődik el. – kezdte a tavalyi év értékelését a 
polgármester úr. – Számos olyan pályázatot sikerült megnyer-
nünk, programot megvalósítanunk, melyek közvetlenül értinte-
nek minden ócsai állampolgárt. Nagyon fontosnak tartom, hogy 
a mostani világgazdasági helyzetben, nehéz körülmények között 
is el tudtuk érni, hogy városunkban egy percre sem állt le az élet, 
a folyamatos fejlődés a mindennapjainkban is tapasztalható.

Mely beruházásokat tartja a legnagyobb sikernek?
B.K.: Nem szeretnék kiemelni egyet sem, hisz polgármester-
ként a maga nemében mindegyiket nagy fontosságúnak érzem. 
Tavaly januárban akadálymentesítettük a Polgár   mes     teri Hi   -
va    talt, így már a fogyatékkal élő állampolgárok is eljuthatnak 
hozzánk ügyeik intézése során. Nemcsak az ön   kor   mányzat 
életében történtek változások, nagyon nagy öröm  mel jelen-
tettük be korábban, hogy novemberben elkezdődtek az ócsai 
bölcsőde építési munkálatai, ősztől pedig már nem kell más 
településekre, vagy a fővárosba hordaniuk kis   gyermekeiket 
azoknak a szülőknek, akik munkájuk, elfoglaltságaik miatt 
igény   lik a bölcsődei szolgáltatást. A Manóvár bölcsőde névre 
keresztelt intézmény kialakításához az Új Széche   nyi Terv Közép-
magyarországi Operatív Program keretében nyertünk közel 
150 millió Ft támogatást,  idén tavasszal adja át a kivitelező az 
új intézmény épületét. 

Friss hír, hogy a nagy létszámmal működő óvodák 
életében is fejlesztések várhatók.
B.K.: Valóban nemrég értesültem arról, hogy jelentős támo-
gatást, közel 200 millió forintot fordíthatunk a Baross utcai 
óvoda bővítésére. Ezen kívül részt veszünk idén egy KEOP 
pályázaton, ezt az összeget épületenergetikai fejlesztések-
re, korszerűsítésre szeretnénk fordítani három intézmény-
ben: a Dózsa György utcai óvodában, az Egressy Gábor 
Szabadidőközpontban és a Bolyai Gimnázium épületében.

Városszerte sokszor, sokat beszélnek az emberek 
a devizahiteleseknek épülő lakóparkról. Hogyan 
válhat hasznára Ócsának ez az építkezés?
B.K.: Egy nagyszabású kormányzati program részesei 
lettünk, és ennek kapcsán, számos, ehhez közvetve vagy 

Ócsa a fejlődés útján 
Évértékelő beszélgetés a város vezető politikusaival

közvetlenül kapcsolódó beruházáshoz tudunk támogatást 
nyerni. Fontos, hogy a nemsokára átadásra kerülő első 80 
ház lakói otthon érezzék majd magukat nálunk, könnye-
dén, problémák nélkül be tudjanak illeszkedni. Ám talán 
még ennél is kardinálisabb kérdés, hogy mi, ócsai polgárok, 
hogyan tudunk élni a lakópark építése adta sok-sok lehe-
tőséggel. Ide sorolnám például a szennyvíztisztító telepen 
történt korszerűsítést, vagy az előbb említett óvoda-bőví-
tést. Városvezetőként leginkább azokat a szempontokat kell 
szemünk előtt tartani, amelyek az ócsai közösség egészére 
kedvező hatással bírnak. A lakópark kapcsán pedig átadnám 
a szót Horváth Tamás kollégámnak, hiszen ő a felelőse, helyi 
szinten koordinátora a beruházásnak.

Alpolgármester úr, sokakat az érdekel leginkább, 
hogyan, kik lesznek a leendő bérlők a lakópark há  -
zaiban?
H.T.: A kormányrendelet értelmében egy Program Bírálati 
Bizottság fog dönteni a beküldött pályázatokról. Az öt tagú 
bizottság két tagját az ócsai Képviselő-testület delegálja, 
tehát van beleszólásunk és aktívan közreműködünk a kivá-
lasztás folyamatában. (A pályázat részleteiről lsd. 4.oldalon 
található írásunkat – a szerk.) Az 1000 négyzetméteres telke-
ken lehetőség nyílik a gazdálkodásra, illetve a főváros közel-
sége miatt munkavállalás szempontjából is tökéletes válasz-
tás a helyszín. A második ütem végére felépülő összesen 500 
ház, lakóik és maga az építkezés pozitív irányba mozdítja el 
az ócsai infrastruktúra fejlődését, és új vérkeringést visz az 
ócsai társadalom, gazdaság életébe.

Ha már a gazdaság került szóba, hogyan értékelné a 
város jelenlegi anyagi helyzetét?
H.T.: A lakópark építése mindenképpen felpezsdítette az 
életet. A beruházás munkát ad az ócsai vállalkozóknak, illet-
ve a közmunka program is jelentős az építkezésen. Továbbá 
tárgyalások kezdődtek a Nemzetgazdasági Minisztérium, a 
Belügyminisztérium és az önkormányzat között az épülő 
lakópark melletti ipari célra alkalmas földterület hasznosí-

tásáról. Több cég is érdeklődik, logisztikai központot, telep-
helyeket építenének a területre, főként munkahelyek terem-
tése szempontjából és nem utolsó sorban az iparűzési adó 
növekedése miatt is örömmel várjuk a fejleményeket.

Tavaly ősszel az önkormányzatok adósságának álla-
mi átvállalásától volt hangos a hazai sajtó. Hogyan 
érinti a város kasszáját ez az intézkedés?
H.T.: Minden település életében nagy jelentőséggel bír a 
kormány azon döntése, hogy segít a helyi önkormányzatok-
nak a szocialista országvezetés téves politikája miatt felgyü-
lemlett adósságoktól megszabadulni. Hangsúlyoznom kell, 
hogy pályázatokhoz, beruházások önrészéhez voltak kény-
telenek a települések felvenni azokat a hiteleket, amik mára  
adósságspirálba kergették őket. Éppen azért hatalmas öröm 
számunkra, hogy a maximális 70 százalékot kapjuk. Minden 
okunk megvan azt hinni, hogy a meglévő lyukak betömésé-
vel olyan helyekre tudjuk a jövőben csoportosítani a forrá-
sainkat, amik konkrétan a város fejlődését szolgálják. Meg 
kell említenem az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben 
lévő önkormányzatok számára kiírt pályázatot is, amely 
során tavasszal 26 millió forint, decemberben pedig az 
igényelt összeg 100 százalékát, 81 millió forint támogatásban 
részesültünk. Kiemelném, hogy Pest megyében a negyedik 
legtöbb összeget kapta meg Ócsa városa.

Polgármester úr, milyen további fejlesztések valósul-
tak meg a tavalyi évben, melyekről úgy gondolja, érez-
hetően javítanak az ócsai emberek életminő ségén?
B.K.: Tavasszal járdaépítési programot indítottunk útjára, 
melyet olyan nagy sikerrel zártunk, hogy ősszel ismét lehe-
tett pályázni az önkormányzatnál erre a célra. 947 méter 
járda épült vagy újult meg, mindehhez az önkormányzat 
2,3 millió forint értékben biztosított építőanyagot. Nagyon 
fontosnak tartom, hogy kellő figyelmet fordítsunk azokra a 
feladatokra, melyek megoldása mindannyiunk hétköznapjait 
megkönnyíti. Itt kell megemlítenem a szemétbánya területé-
nek rendbetételét, amire 95 millió forint vissza nem térítendő 
támogatást nyert a város, szeptemberre pedig újra rendezett, 
környezeti szempontból biztonságos területté vált a hulla-
dáklerakó korábban elhanyagolt területe. Komoly feladat egy 
ilyen nehéz örökség felvállalása, nagy sikernek tartom, hogy 
ezt a pályázatot is sikeresen megvalósítottuk. Fontos kihang-
súlyozni, hogy a rekultiváció csak részben történt meg, a 

teljes felújítást - amelyre 10 év áll rendelkezésünkre - pályá-
zati források bevonásával kívánjuk megvalósítani. Szeretném 
megemlíteni a Polgármesteri Hivatal előtti terület rendezését 
is, amely terveink szerint három ütemben fog megvalósulni.
H.T.: Reményeink szerint idén egy régi tervünk válik valóra 
azzal, hogy a téren létrejöhet egy termelői zöldségpiac. A te   -
rü   let mellett található volt TSZ iroda épületének bevonásával 
– melyet a Vagyonkezelőtől három részletben vásárolt meg a 
város – egy tágas, kulturális, szabadidős tevékenységek meg -
ren   dezésére alkalmas, szép környezettel gazdagodik Ócsa.

A város közbiztonságának megőrzéséért szintén 
jelentős lépéseket tesz a városvezetés.
B.K.: A Belügyminisztériumtól nyert pályázati összegből 
tavasztól térfigyelő kamerarendszer vigyázza az ócsaiak 
biztonságát. A település ki- és bevezető útjain 5 db kamera, 
a vasútállomáson, az Egészségháznál és a játszótéren pedig 
egy-egy őrszem pásztázza majd a köztereket, és juttatja el a 
felvételeket a rendőrségre. Nagy örömömre szolgál, hogy az 
év első hónapjaiban megalakul a helyi Rendőrőrs, a körzetbe 
tartozó területen (Ócsán, Alsónémedin és Bugyin) összesen 
19 rendőr fog szolgálatot teljesíteni új szolgálati gépjármű-
vel. Továbbá újjászerveződött 2012-ben a helyi polgárőr 
szerve    zet, járőrszolgálatukkal és aktív jelenlétükkel szintén 
hozzájárulnak a közbiztonság megteremtéséhez.

Az ócsai sportélet sem szűkölködött eredmények-
ben az elmúlt hónapok során.
B.K.: Büszkék lehetünk a város sportegyesületének fiatal 
titánjaira, nemzetközi sikereket értünk el atlétikában, birkó-
zásban, és a labdarúgó utánpótlás csapatok is kitűnő helye-
zéseket hoztak a tabellán. Sikeresen pályáztunk a sportpálya 
felújítására, azt gondolom, a helyi tehetségek igazán megér-
demlik, hogy eredményeikhez méltó helyen készülhessenek 
a versenyekre. Új gyepszőnyeget, öntözőrendszert, kerítést, 
távolugró gödröt, súlylökő pályát, az esti edzésekhez világí-
tást alakítottunk ki. Bízom benne, hogy ezekkel a fejleszté-
sekkel hozzájárulhatunk a dobogós helyezésekhez, illetve 
ahhoz, hogy még több ócsai gyermek, felnőtt megszeresse a 
sportot és az egészséges életformát.

Köszönöm Önöknek a beszélgetést, és az ócsaiak 
nevében kívánok jó munkát, terveik sikeres megva-
lósítását!  
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Helyi hírek

Sokakat érdekel, vajon kik és hogyan költöznek Ócsára a 
tavasszal átadásra kerülő szociális lakópark első 80 házá-
ba. A kormány év végi rendelkezése lehetővé teszi, hogy 
az ócsai városvezetésnek is döntő szava lesz abban, kik 
kapnak kulcsot tavasszal.  

a bedőlt devizahiteles családoknak pályázniuk kell, a 
pályázatkezelői feladatokat a Magyar Máltai Szeretet-

szolgálat látja el. Az első ütemben felépülő 80 házból ötven-
be legfeljebb 4 fős, húszba legfeljebb 5 fős, tíz ingatlanba 
pedig legfeljebb 6 fős családok költözhetnek. Így összesen 
360 embernek nyújt majd tavasztól lakhatási megoldást az 
ócsai lakópark.

 A pályázatot két példányban 2013. január 21-éig kell 
benyújtani a Magyar Máltai Szeretetszolgálathoz: az egyik 
példányt elektronikus úton, a pályázatkezelő által erre a 
célre rendszeresített elektronikus adatlap kitöltésével, a 
másik példányt postai úton, a kinyomtatott és a pályázó 
által aláírt pályázati adatlap papír alapon történő megkül-
désével. (A pályázat elektronikus példányának kitöltéséhez 
a családsegítést nyújtó szolgáltató – a pályázatot benyújtó 
adós kérésére – segítséget nyújt.)

A pályázatkezelő az érvényes pályázatot benyújtók között 
a pályázati adatlapban közölt információk alapján rangsort 
állít majd fel. Előnyben részesül az a pályázó, aki, vagy akinek 
együttköltöző háztartástagja keresőtevékenységet folytat, 
vagy állását 2008. szeptember 30-át követően veszítette el. 

A pályázatkezelő – a felállított rangsornak megfelelő 
sorrendben – az adósnál személyes megkeresés alapján 

2013. január 1-től a lakosságot elsősorban érintő 
építéshatósági ügyekkel kapcsolatos döntések 

a gyáli önkormányzat jegyzőjének hatáskörébe tar     toznak. 
Jó hír ugyanakkor az ócsai lakosok számára, hogy – a város-
vezetés közbenjárásának eredményeként – nem kell Gyálra 
utazniuk, ügyeiket továbbra is helyben, a Polgármesteri 
Hi    vatalban felálló Építésügyi Szol  gál   tatási Ponton keresz-
tül intézhetik. Az ügyfélszolgálat nyitvatartása változatlan 
marad: hétfőn 13-18 óra között, szerdán 13-16 óra között, 
pénteken pedig 7.30-12 óra között lesz nyitva az iroda. 

Mindezzel párhuzamosan országosan bevezetésre kerül 
az ÉTDR, az Építésügyi hatósági engedélyezési eljárást 
Támo gató elektronikus Dokumentációs Rend   szer, amely 
egy központi, országos szintű informatikai bázis. Az ÉTDR 
segítéségével lehet az engedélyezési alap   eljárásokat, a 
hozzájuk kapcsolódó további eljárásokat, valamint a köz  -
igazgatási jog   orvoslati eljárásokat lefolytatni. A kérelme-

zőnek az ÉTDR felületén elektronikus dossziéba kell feltöl-
tenie kérelmét és azok mellékleteit. A feltöltést intézheti 
mindenki saját számítógépén keresztül, illetve személye-
sen az ügyfélszolgálati ponton, vagy postai úton. A papír 
alapú mellékletek digitalizálásában és az ÉTDR mappába 
másolásában az ügyfélszolgálat pont munkatársai segít-
séget nyújtanak. A kérelmezők az ÉTDR-be belépve az eljá-
rás során folyamatosan megtekinthetik az eljárás aktu-
ális állapotát, a döntésről az ügyfél az általa kiválasztott 
módon, elektronikusan vagy papír alapon értesül. Az új 
rendszer kialakításának célja a hosszas, személyes egyezte-
tések, sorbanállások kiküszöbölése, az eljárások gyorsabbá, 
gördülékenyebbé tétele. 

Építési ügyeiket, kérelmeiket intézhetik otthonaikból is, 
az interneten keresztül. Bővebb információt az alábbi olda-
lon találnak: www.e-epites.hu. Az ETDR elektronikus felület 
2013. január 01-től elérhető: www.etdr.gov.hu.  

Értesítjük a lakosságot, hogy az 63/2012. (XII.11.) BM rendelet 3-4 §-a  
értelmében előírt kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatás körébe  
tartozó feladatokat - a települési Önkormányzat közigazgatási  
határain belül 

2013. január 08-tól – március 30-ig

látják el dolgozóink.
A társaságunk alkalmazásában álló dolgozóink névre szóló, arcképes 
kitűzőkkel rendelkeznek.

Krizsán Ferenc,  
Magyar Kémény Kft.,  

Kirendeltség Vezető

Felhívás!

környezettanulmányt fog készíteni. A benyújtott pályázati 
adatlapok és az elvégzett környezettanulmány alapján javas-
latot készítenek a Program Bírálati Bizottsága számára. Ezen 
Bizottság Ócsa város képviselő-testülete által delegált két 
személyből, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat által kijelölt 
két személyből és a Nemzeti Eszközkezelő Zrt. által delegált 
személyből áll fel. A Program Bírálati Bizottság március 
1-jéig dönt majd a költöző családok kiválasztásáról, akiket 5 
munkanapon belül értesítenek, március végén, áprilisban 
pedig elfoglalhatják új otthonukat. (További információ: 
www.ocsa.hu).  

Ócsai képviselők is részt vesznek a lakóparkba  
költözők kiválasztásában

tegyenek Önök is Ócsa 
közbiztonságáért!

októberben jött létre az Ócsa Város Közbiztonságáért 
Alapítvány, amely a helyi körzeti megbízottak és polgár   -

őrök munkáját hivatott segíteni. Mezei Tamás körzeti megbí-
zott örömmel adott tájékoztatást arról, hogy december kö     ze -
pétől elérhető az alapítvány bankszámlaszáma. Kérjük Önö    ket, 
lehetőségeikhez mérten támogassák az alapítványt, annak 
érdekében, hogy városunk közbiztonsága tovább javulhasson. 

Az Ócsa Város Közbiztonságáért Alapítvány bankszámla-
száma: 

10402881-50526666-48701013

Nemcsak anyagi, hanem tárgyi segítségre is nagy szükség 
van, a felajánlásokat az alapítvány kuratóriumán keresztül 
illetve az önkormányzaton bárki megteheti. Az adomá nyo -
kat többek közt a szolgálati járművek fenntartására, üzem   -
anyagra, a szolgálati feladatok ellátásához szükséges felszere-
lésekre, a városban működő polgárőr szervezet tá    mo     gatására, 
illetve a körzeti megbízottak munkáját elősegítő infrastruk-
túra (telefon, fax, nyomtatók, számítógépek, másolók és egyéb 
technikai eszközök) megteremtésére for    dítják. Segítségüket 
és támogatásukat nagyon köszönjük!  

s ajtótájékoztató keretében zárult 
az ócsai szennyvíztisztító telepen 

kivitelezett beruházás december 18-án. 
A  rendez   vé   nyen megjelent dr. Szaló 
Péter, a Belügy    minisztérium területren  -
dezési, építésügyi és örökségvédelmi 
helyettes állam    titkára, aki újságírói 
kér     désre elmondta: a felújítás a tavasz-
szal átadásra kerülő első 80 szociális 
lakó   ház maj    dani lakói mellett 17 ezer 
embert érint, környezetkímélőbb szol      -
gál    tatást biztosít Ócsa, Inárcs és Felső  -
pakony lakói számára is.

Bíró Vencel, az Ócsa Vízműüzemeltető 
Kft. ügyvezető igazgatója részletesen 
beszámolt a fejlesztésekről:

„2010-ben a kormány úgy döntött, 
hogy a fizetésképtelen lakáshiteles csalá   -
doknak lakóparkot épít, és az építés 
helyszíneként Ócsa városát jelölte meg, 
ahol az állam saját tulajdonú földte-
rülettel rendelkezett. Szintén a döntés 
mellett szólt, hogy az érintett terület 
közel fek    szik az M5-ös autópályához 
és a vasúthoz, valamint a település 
közművei és a helyi víztisztító kapaci-

tás miatt is alkalmas az új lakópark ki   -
szolgálására.

Annak érdekében, hogy az új telepü-
lésrész biztonságosan ellátható legyen 
egészséges ivóvízzel és kiépülhessen a 
szükséges szennyvíz-tisztítási kapaci-
tás, a Belügyminisztérium, Ócsa Város 
Önkormányzata és az Ócsai Vízmű 
Kft. megállapodást kötöttek. A vízmű 
már 2012 januárjában megállapodott 
a beruházás üteméről, és megrendelte 
a fejlesztésekhez szükséges berende-
zéseket, azért, hogy az első 80 épülő 
lakásba érkezők már valamennyi köz -
szolgáltatást maradéktalanul használ-
hassák.

A beruházás keretében megtörtént a 
szennyvízfogadó műtárgy teljes építé-
szeti, gépészeti és elektromos felújítása, 
az új területrész csatlakozó vezetékeinek 
kiépítése, valamint egy új kompresszor 
beépítése a többlet oxigén biztosításá-
ra, melynek eredményeképpen javult a 
tisztítás hatásfoka. Elkészült a kompresz-
szorok oxigén szintre való vezérlése, és 
kicserélődött az automatika egy jelen-
tős része is. Felújításra került és önálló 
vezérlést kapott a szennyvíziszap prés. 
Elkészült az elektromos betáplálás teljes 
felújítása, cseréje, végezetül kicserélődött 
a biztosíték szekrény is.”

Ez a korszerűsítés nemcsak a most el     -
készülő 80 lakóházat szolgálja ki, ha     nem 
a három település Ócsa, Inárcs és Felső  -
pakony által közösen üzemelte   tett szenny   -
víztisztító telep korábbi hi  á            nyos ságait is 
orvosolta. A fejlesztés ered  mé      nyeként a 
három település lakói biz     tonságosabb, 
környezetbarátabb szol  gál  tatáshoz jut -
hat     nak hozzá, anélkül, hogy az érintett 
tele   püléseknek ehhez többletforrást kel  -
lett volna biztosítaniuk.  

több mint ezren kaptak tartós 
élelmiszert karácsony előtt

7700 kg lisztet, cukrot, 
tésztát és kekszet 

osztottak szét az ócsai önkor-
mányzat munkatársai kará-
csony előtt a nagycsaládok és a 
rászorulók körében. A két napig 
tartó élelmiszerosztáson reggel-
től estig hosszú sor kígyózott, 
egész pontosan 1105 ócsai lakos 
kapott a Magyar Élelmiszerbank 
Egyesület által eljuttatott csoma-
gokból. A Polgármesteri hivatal ügyfélszolgálati munkatár-
sa kérdésünkre elmondta, soha nem jöttek még el ennyien, 
hogy átvegyék a karácsonyi kiadásokat, a decemberi költsé-
geket enyhítő élelmiszer-csomagokat. Egy fő maximum hét 
kg-os pakkot vihetett haza. Az élelmiszerek nem egyforma 
mennyiségben érkeztek az önkormányzathoz, így nehéz volt 
megoldani, hogy a csomagok a második nap végére is nagy-
jából ugyanazt, ugyanakkora mennyiségben tartalmazzák. 
Sokan mosollyal, tiszta szívvel köszönték meg a karácsony 
előtt nagyon jókor érkező segítséget.  

5Helyi hírek

Befejeződött a szennyvíztisztító telep részleges fejlesztése
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új év, új rendszer az építéshatósági ügyek területén

Ócsai KisbírÓ

http://www.e-epites.hu
http://www.etdr.gov.hu/
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Kétszer ülésezett Ócsa Város Képviselő-testülete  
december hónapban. 

a december 12-ei rendkívüli ülésen újra napirendre került 
a város közigazgatási területén található szennyvíz-

tisztítómű. A testület korábban két határozatában döntött 
a Széchenyi terv, Környezet és Energia Operatív Program 
„Derogációs vízközmű projektek előkészítése” című KEOP 
7.1.0/11 kódszámú pályázaton történő részvételről. A pályá-
zást és a végrehajtási folyamatot sajnos rendkívül nehézzé, 
szinte lehetetlenné teszi a három társtulajdonos önkormány-
zat, Inárcs-Felsőpakony-Ócsa között a szennyvíztisztító telep 
működtetése, felújítása kapcsán kialakult helyzet. A telepü-
lések közötti együttműködési megállapodásban Inárcs és 
Felsőpakony vezetése olyan kitételeket szerepeltet, amelyek 
nagy mértékben gátolnák a gesztor szerepet vállaló ócsai 
önkormányzatot munkájában, szinte lehetetlenné tennék a 
beruházás sikerességét (pl. minden esetben valamennyi tag 
együttes engedélye lenne szükséges az erre a célra elkülöní-
tett bankszámlán található pénz kezeléséhez). Figyelemmel 
az előkészítő munkálatok során megfogalmazódott eltérő 
álláspontokra és nézeteltérésekre a testület hatályon kívül 
helyezte a pályázaton történő részvétel kapcsán meghozott 
határozatait. Bukodi Károly polgármester hangsúlyozta, 
hogy ezzel a döntéssel a szennyvíztisztító telep felújítása 
nem kerülhet veszélybe, a közeljövőben külön kormányzati 
segítség igénybevételével vagy más kereteken belül minden-
képp sort kell rá keríteni.

Fontos döntés született a Halászy Károly Általános Iskola 
működtetésének átadásával kapcsolatosan: a képviselő- 
testület nem kíván havi hozzájárulást fizetni a Magyar 
Állam részére az általános iskola üzemeltetéséért. Horváth 
Tamás alpolgármester kifejtette, hogy az államnak fizetett 
összeg jóval magasabb lenne, mint amennyibe az intézmény 
fenntartása kerül, így a testület döntése értelmében az 
önkormányzat fogja üzemeltetni az épületet 2013-tól. Ez a 
gya     korlatban azt jelenti hogy helyi kézben marad az iskola 
kony  hája, a karbantartás, a takarítás, stb. 

Immár hagyomány Ócsán, hogy az önkormányzat támo-
gatásban részesíti a felsőfokú oktatásban résztvevő rászo-
ruló fiatalokat a Bursa Hungarica pályázat keretén belül. 
A képviselők zárt ülésen döntöttek a támogatott fiatalok 
személyéről december 12-én.

December 19-én ülésezett utoljára a Képviselő-testület 
a tavalyi évben, ekkor többek közt elfogadták a 2013-as év 
munkatervét, az éves kockázatelemzésről szóló összefoglaló 
jelentést, továbbá törvényi kötelezettség szerint könyvvizs-
gálót bízott meg a testület a költségvetési beszámoló felül-
vizsgálatával. A képviselők megszavaztak két KEOP ener  -
getikai pályázaton való részvételt, ahol épületenergetikai 
fejlesztésekre, megújuló energiaforrás hasznosításán alapu-
ló fejlesztésekre, a közvilágítás energiatakarékos átalakításá-

a testületi ülésen tÖrtént…

ra lehet pénzt nyerni. A pályázatok eredményességétől füg   -
gően a szabadidőközpont, a központi óvoda és a gimnázium 
épülete kerülne felújításra. 

Az új évben kétszer lesz igazgatási szünet a polgármesteri 
hivatalban, az erről szóló rendeletet is az utolsó decemberi 
ülésen fogadták el a képviselők. A nyári időszakban július 
15-19-e, télen pedig december 23-31-e között lesz zárva a hiva-
tal, természetesen az igazgatási szünet tartama alatt csök-
kentett létszámmal gondoskodik az önkormányzat az anya-
könyvi és egyéb haladéktalan intézkedést igénylő feladatok 
ellátásáról.  

Módosították a képviselők a Halászy Károly Általános 
Iskola alapító okiratát, többek közt azért, mert a törvény a sajá-
tos nevelési igényű gyermek fogalmát a korábbiakhoz képest 
eltérően határozza meg, szükséges a jelenleg hatályos pedagó-
giai program feltüntetése, illetve jogszabályi kötelezettség az 
iskolába felvehető maximális gyermeklétszám megjelölése is. 

Jóváhagyták a képviselők a „Kertváros” Gyáli Kistérség 
Többcélú Önkormányzati Társulása Társulási Megál la-
po          dá  sának módosítását, egységes szerkezetbe foglalását. 
A mó   dosítások értelmében például kikerült a Társulás által 
fenn    tartott intézmények köréből a nevelési tanácsadó és a 
logo     pédiai szakszolgálat, illetve nem tartoznak a közösen 
vállalt feladatok körébe a pedagógiai szakszolgálati feladatok 
(gyógytestnevelés, pályaválasztási tanácsadás, stb.). Horváth 
Tamás alpolgármester kiemelte, hogy ezek a változtatások 
jogszabály   módosítás miatt kötelezőek, alapvetően a feladat  -
fi    nanszírozás módja változik, tehát a valóban igénybevett 
szolgáltatás után kell fizetni a településeknek, nem pedig a 
lakosság száma alapján.

Nem módosították a képviselők a tűzgyújtási rendeletet, 
melynek lényege, hogy hétvégén nem, kizárólag csak az arra 
kijelölt időszakban lehet tüzet gyújtani városunkban. Dr. Szabó 
György jegyző kitért arra, hogy a közterület-felügyelőknek 
nagy munkája van abban, hogy a lakosság betartsa a szabá-
lyokat, és nagyon hamar számos pozitív visszajelzés érkezett a 
tűzgyújtás szabályozása kapcsán az ócsai lakosok részéről.

Elfogadott a testület egy, az állam által finanszírozott, a 
közfoglalkoztatás elősegítésére irányuló együttműködési 
szándéknyilatkozatot. Bukodi Károly polgármester előter-
jesztésében elmondta, hogy a Studium Co Oktatásszervező 
és Szolgáltató Kft. bevonásával szeretnének egy olyan progra-
mot elindítani, amelyben 10-20 fő egy éven keresztül dolgoz-
hatna közmunkásként városunkban. A Belügyminisztárium 
által patronált kezdeményezés során Ócsán létrejönne egy 
pellet (lsd.: összepréselt fűrészpor, amely a tűzifánál is jobban 
hasznosítható tüzelőanyag – a szerk.) gyártással fog    lal   kozó 
üzem, ennek kialakítására pályázati úton lehetne pénzt nyer    ni, 
illetve lehetőség lenne a tüzelőanyag értékesítésére nem    csak 
helyben (pl. a most épülő lakópark házaiba), hanem országos 
szinten is. Így több szempontból is előnyösen érintené váro-
sunkat ez a program.  

December 5-én tartotta éves közmeghallgatását Ócsa 
Város Képviselő-testülete. Habár a fórumot kis mértékű 
lakossági érdeklődés övezte, számos városunkat érin-
tő beruházásról, változásról, intézkedésről hangzott el 
fontos tájékoztatás.

E lső témaként a Szociális Családi Lakópark került terítékre, 
az építkezésről szóló beszámolót közvetlenül a kivitelező 

VeszprémBer Zrt. vezérigazgatójától hallhatták a megjelentek. 
Hellebrandt Ferenc elmondta, hogy 2012. október 5-én kapták 
meg a munkaterületet, azóta megtörtént a közművek illetve a 
lakópark területén belül található utak kiépítése - kb. 6 méter 
széles utak épültek, kétoldali járdával és vízelvezető árokkal. 
Az első ütemben 80 ház készül el, december elején már az 
összes épületet felfalazták, legtöbbre felkerült a tetőszerkezet 
is, így a hideg téli időjárás beálltával megkezdődhettek a belté-
ri munkálatok. A házakat idén tavasszal adják át.

Idén rendőrörs kezdi meg működését Ócsán a jelenle-
gi Körzeti Megbízott Iroda helyén  – számolt be a tervekről 
Cser   nus József alezredes, a Dabasi Rendőrkapitányság járőr-
szolgálati alosztályának vezetője. Ócsa, Bugyi és Alsónémedi 
települések fognak a rendőrörshöz tartozni, ahol 19 rendőr – 1 
őrs    parancsnok, 7 körzeti megbízott és 11 járőr - fog szolgálatot 
tejesíteni (Bővebb információk a 11.oldalon található Ren   dőr  -
ségi hírekben). Ami a statisztikát illeti: 2012-ben 8 százalékkal 
kevesebb bűncselekmény történt városunkban, a vagyon elleni 
bűncselekmények területén a Dabasi Rendőrkapitányság kör -
zetében Ócsán a legjobb a helyzet, illetve csökkent a közrend 
elleni bűncselekmények száma is. Az alezredes úr elmondta, 
szerencsésnek tartja, hogy idén már büntetőjogilag is fel tudott 
lépni a rendőrség a családi belüli problémák esetében, hisz 
nagyon sok ilyen esetben csak a hatóság beavatkozása szolgál 
megoldásként. Márciustól október végéig az önkormányzattal 
kötött együttműködés keretén belül hetente háromszor elle-
nőrizték az Ócsán illegálisan tartózkodó román állampolgár-
ságú munkavállalókat. A folyamatos rendőri intézkedéseknek 
köszönhetően jóval kevesebb szállásadó adta bérbe ingatlana-
it ilyen célra, 2013 tavaszától pedig ismét fokozott ellenőrzés 
várható. Az Ócsa környéki utakon illegálisan tevékenykedő pros    -
tituáltakkal kapcsolatban elhangzó lakosság kérdésre Csernus 
József alezredes elmondta, 2012 december elejéig 186 fővel 
szem     ben indítottak tiltott kéjelgés miatt szabálysértési eljá-
rást. Sajnos a figyelmeztetés, a pénzbírság vagy az elzárás sem 
ér el tényleges eredményt, annak ellenére, hogy a bíróság egyre 
súlyosabb ítéleteket hoz, a maximum 60 napos elzárás tavaly 
több esetben megvalósult. 

2012 őszén újjászerveződött az Ócsa Városi Polgárőrség, 
Boros Tibor elnök a közmeghallgatáson tartott beszédében 
hangsúlyozta, fő célkitűzésük, hogy a szervezet a lakosság 
körében minél nagyobb elfogadottságot érjen el. Éppen ezért 
igyekeznek megjelenni minden városi fórumon, a városi 
honlapon, a Kisbíróban, létrehoztak egy facebook csoportot 

lakossági kÖzmeghallgatás 
Fontos információk csekély érdeklődés mellett

és készül a saját honlap is. Létrejött az Ifjúsági Tagozat, az 
elnök úr kiemelte, hogy szeretnének eljutni az általános isko-
lába a D.A.D.A. (dohányzás, alkohol, drog, AIDS) programmal, 
ahol ifjú polgárőröket tudnának toborozni. Terveik szerint 
a jövőben járőrautóval, biciklivel és gyalogosan egyre több 
helyen, sűrűbben megjelennének nemcsak éjszaka, hanem 
napközben is, bízva abban, hogy a fokozott polgárőri jelenlét 
még inkább növeli a település közbiztonságát. 

Két éve alakult meg városunkban a Közterület-felügyelet, a 
Magyari Tibor által tartott éves beszámolóból kiderült, hogy 
a visszajelzések alapján a lakosság megértéssel és örömmel 
fogadja a munkájukat. A közterület-felügyelők figyelemmel 
kísérték 2012-ben a lakóingatlanok és az előttük található 
területek tisztántartását, büntették a közterületen törénő 
szemetelést, rongálást, az illegális tűzgyújtást, illetve számos 
esetben intézkedtek közlekedési szabálysértések esetében is 
(pl. a vasútállomás környékén szabálytalan parkolás, mozgás-
sérült parkoló elfoglalása, stb).

A lakossági közmeghallgatást Bukodi Károly polgármester 
évértékelése zárta. Az előadásból megtudhattuk, hogy tavaly 
az önkormányzat 947 méter járda megépítéséhez, felújításához 
2,3 millió forint értékben biztosított építőanyagot az állam-
polgárok számára a járdaépítési program keretén belül. Közel 
150 millió forint támogatást nyert a város bölcsőde építésére, 
a munkálatok november végén megkezdődtek, a két csoport-
tal működő intézményt ősztől vehetik birtokukba az ócsai 
gyerekek. A 2012-es évben megtörtént továbbá a Polgármesteri 
Hivatal komplex akadálymentesítése és a hulladéklerakó rekul-
tivációja is. A polgármester úr kitért az idei évben bevezetett 
néhány fontos változásra is, pl. a járási rendszer bevezetésével 
Ócsa a Gyáli járáshoz tartozik, illetve ősztől működni kezde-
nek majd a kormányablakok, melyek segítségével várhatóan 
egy helyen, gördülékenyebben tudunk majd elintézni minden 
hivatalos ügyet. A 2013-as év tervei között szerepel a járdaépíté-
si program folytatása, a Református Templom melletti közössé-
gi tér építésének befejezése, a Baross utcai óvoda bővítése, illet-
ve KEOP pályázat keretén belül a szabadidőközpont és a Dózsa 
telepi óvoda, illetve a gimnázium épületének felújítása is.  

Épül a Manóvár bölcsőde
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Idén az Egressy Gábor Szabadidőközpontban várta az érdek-
lődőket az Adventi Napok rendezvénysorozat. Az épület 

előtt jól megfért együtt jászol, kisbirka, kirakodóvásár, forralt 
bor és minden hagyományos ünnepi kellék. Belül pedig, 
halk zene és sok-sok program. A gyermekek napközben kará-
csonyfa díszeket készítettek, fúrtak-faragtak, mézeskalácsot 
festettek, közülük este sokan felléptek valamelyik produkci-
óban. Alkottak. A felnőttek pedig csodálták őket, tapsoltak 
és egy pillanatra megpihentek a nagy rohanásban. Abban 
a pár karácsony előtti napban az Egressy a nyugalom és a 
szeretet szigete volt. December 22-én, szombaton a Mindenki 
Karácsonya ünnepi műsor zárta a rednezvényt. A lámpák 
kialudtak, a színpad mellett közösen feldíszített karácsony-

dobozban a szeretet
többszáz cipősdoboznyi szeretet, meglepetés, törődés gyűlt 

össze december közepéig az általános iskolában és a szaba-
didőközpontban. Van, akinek semmiség, van akinek a mindent 
jelentette ez a doboz. Hogy mégis… mégis lekacsintottak az 
angyalok és azt mondták: bízzatok, higyjetek és a csoda mindig 
megtörténik! Mindenkinek nagyon köszönjük az adományt, a 
szervezőknek – a Halászy Károly Általános Iskolának, az Egressy 
Gábor Szabadidőközpontnak, az OPKE-nek, a Gyerekjáték 
ABC-nek, a LIFE-nak – pedig az áldásos munkát, amivel el    jut-
hattak az ajándékok a legmegfelelőbb kezekbe!  

adventi 
napok 

fa fényeinel kezdődött a záróműsor. Az egyházi vezetők és 
a polgármester úr beszédét követően fellépett Kovács Nóri, 
az Energy Kids tánccsoport, majd végezetül színvonalas 
koncertet adott a FoolMoon vokálegyüttes. Az öttagú fiúcsa-
pat először szerepelt Ócsán, a koncert után az öltöző előtt 
csak annyit mondtak: Jó közönség volt! Ilyet akkor mond 
egy előadó, ha létre tud jönni a kapcsolat közte és a közönség 
között, ha azonos a rezgésszám, ha van valami, ami szívből 
jön. És jött. Azt gondolom, aki ott volt abban a pár napban, 
akár egy fél órára, vagy egy teljes délutánra, az hazavitt vala-
mit, a kezében vagy a szívében… Ezúton köszönjük az OPKE, a 
LIFE, a Gyerekjáték ABC, az Ócsai Fonó és minden közremű-
ködő segítségét!  

9Rendezvények8 Rendezvények
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Helyi hírekRendezvények

k arácsony után megtörtént a 2012-es Élő Adventi Naptár 
játék sorsolása. A nyereményhúzást az Egressy Gábor 

Szabadidőközpont kávézójában a Culture Club Café-ban 
tartottuk, ahol a játék szervezőin kívül többen is jelen voltak, 
és a sorsolásban segítségünkre volt Bukodi Károly polgár-
mester úr is. Az ajándékokat a helyesen megfejtők között 
egy háromtagú bizottság sorsolta ki, amelynek tagjai Bartos 
Adrienn, Ivánka Vince és Pappné Hajdu Katalin voltak.

a nyErtEsEk és nyErEményEIk, a fElajánlÓk
1. Pelikán Tibor: 1 db egyedi kerámia 
tortatartó (OPKE), 1 db 4 GB Pendrive 
(Ivemex Kft.), 1 csomag tupperware 
termék (Kleczli Istvánné).
2. Kruppa Lászlóné: 1 db Ócsa DVD 
(Egressy Gábor Szabadidő Központ), 
1 db masszázs szépségutalvány 
(Lotus Szépségszalon), 1 csomag 
tupperware termék(Kleczli Istvánné).
3. Nagy Katalin: 1 db szépség-
utalvány zselé lakkozásra (Lotus 

Szépségszalon), 1 db könyv, 1 ü. 
ital (Nagy Sándorné).
4. Nagy Nikolett: 1 csomag 
tupperware készlet (Kleczli István), 
1 ü. ital (Pappné Hajdu Katalin).
5. Gergelyné Kopcsó Eszter: 1 db könyv, 1 
db csoki (LIFE), 1 ü. ital (Nagy Sándorné).
6. Hegedűs Magdolna: 1 db 
könyv, 1 ü. ital (Nagy Sándorné).
7. Nagy Piroska: 1 db könyv. 
8. Nagy Vankó Jolán: 1 ü. ital (LIFE).

Még egyszer köszönjük a részvételt minden számkitevő-
nek, és játékosnak, ill. a sok-sok nyereményt a játék támoga-
tóinak! Köszönet az Egressy Gábor Szabadidőközpontnak, 
a Lendületben az Ifjúság Egyesületnek, a Lótusz Szépség-
szalonnak, az Ócsai Polgári Kulturális Egyesületnek, az Ivemex 
Kft-nek, Pappné Hajdu Katalinnak, Nagy Sándornénak, Kleczli 
Istvánnénak és mindenkinek, aki segítette munkánkat!  

OPKE

ovi-karácsony

s zázhatvan csillogó szempár várta igazgatottan az ünnepi 
bábelőadást, a csillagszórók szikráját, az angyalok varázs-

latát. A Napsugár ovi tornatermébe megérkezett a karácsony 
melege, a dalok, a zene és az óvónénik bábjátéka pillanatok 
alatt odarepítették a csodát. Persze a gyerekeknek a csomagok 
bontogatása, az új játékok öröme, és a sok-sok asztalra vará-
zsolt finomság tették feledhetetlenné ezt a szép tél végi napot. 
Mi, felnőttek egy kicsit másnak örültünk. Az apróságok olyan 
ajándékkal leptek meg minket, aminél szebbet nem remél-
hettünk az ünnepekre: kaptunk 
újra abból az őszinte, mindennél 
tisz   tább boldogságból, amit talán 
csak egy kisgyermek képes átélni, 
megérezni a karácsonyfa alatt. Me   -
legséggel, hittel, jókedvvel töltötték 
fel ezek a percek a felnőtt-szíveket… 
Köszönjük nektek, gyerekek!  

történt egyszer 2012. október 23-án, azon az ünnepi napon 
amikor mindenki az 1956-os forradalmat ünnepelte – így 

természetesen a mi családunk is, meghitt otthoni környe-
zetben a TV-re feszülve –, hogy megrendült alattunk a 
föld. Naivan férjemmel közöltem, hogy földrengés van, 
de nem az volt. A jól megépített – azóta is áldom a mester 
kezeit – kerítésünknek ütközött egy szerencsétlen 
baleset következtében egy kisteherautó. És itt be is 
fejezhetném híradásomat, ha nem az lenne a célom, 
hogy a következményeket írjam le.

Mivel kis város vagyunk a rokonok gyorsan ott 
termettek, sőt a mentők sem késlekedtek akik a 
sebesülteket gyorsan a kórházba szállították. 
Hál’istennek mindenki élve megúszta a nem 
jelentéktelen balesetet.

Ahogy kell ilyen helyzetben megpróbál-
tunk segíteni. Mivel a mi házunk előtt tör -
tént, természetes volt, hogy takarót, vizet 
vittünk a sérülteknek.

De ami ezek után történt, már nem természetes.
A baleset maradványait a rokonok takarították el az általam 

adott söprűvel. Ezt másnap vadonatúj másában visszakaptam.
Karácsony előtt a lányom szólt, hogy keres valaki. Gyorsan 

futottam a bejárathoz, hiszen ilyen téli órán nem nagyon 
jellemző, hogy hívatlan vendég jön a házhoz. Az ajtóhoz érve 
láttam, hogy nem ismerem. Ő azonban rögtön bemutatko-

zott és elmondta, hogy ő és felesége szenvedte el azt az 
ominózus balesetet. Kezében meleg diós és mákos beiglit 
szorongatott, valamint egy üdvözlő kártyát. Így köszön-

te meg a segítségünket a balesetük kapcsán. 
Meg kell mondanom, hogy annál a beiglinél fino-
mabbat még életemben nem ettem. Ebben a süte-

ményben benne volt minden hála, köszönet, amit 
nem is tudom, hogy miért kaptunk, hiszen ember-
társainkra való odafigyelés alanyi kötelességünk. 

Kívánom mindenkinek, hogy életében lega-
lább egyszer érezze azt a melegséget, amit én 

akkor éreztem, amikor egy gyógyulófélben 
lévő ember  a süteményén keresztül köszö-

net képen adott nekem.   
PaPPné Hajdu Katalin

kisorsolták az élő adventi 
naptár játék nyerteseit

Így ünnepek után…

Nevetéstől, vidám zeneszótól volt hangos az Egressy 
Gábor Szabadidőközpont folyosója december 5-én. Az 
Évgyűrűk Nyugdíjas Klub tartotta évzáró összejövetelét, 
engem pedig az a megtiszteltetés ért, hogy meghívtak 
erre a jókedvű, hangulatos vacsorára. 

ahogy néztem a nagy kacagással és tapssal jutalma-
zott meglepetés műsort, amit a klubtagok egymásnak 

készítettek titokban, a sok-sok 
finom ételtől roskadozó asz   -
talt, a mosolygós arcokat, 
hir     telen az jutott eszembe: 
de jó lehet ebbe a közösségbe 
tar    tozni! Lehet, hogy vannak 
akik jobb szeretnek egyedül, 
főleg a nyugdíjas éveikben, 
sok a baj, gond, családdal, 
egészséggel… Ám miközben 
Mártikával (Nagy Balázsné) és 
Rózsikával (Tóth Mihályné), a 
klub vezetőivel beszélgettem 
hirtelen a nehéz is könnyebb-
nek, gondtalanabbnak tűnt. 
Azt vallják, jobb együtt, jobb 
kibeszélni, megvitatni a nehézségeket. A sok programmal, 
amiken részt vesznek, szebbé, eseménydúsabbá, közössé 
válnak a lassan telő, szürke hétköznapok.

A klub hosszú évek óta szorosan együttműködik a szaba-
didőközponttal, a tagok aktívan részt vesznek városi rendez-
vényeken, saját csapattal indultak a Városi Vigasságok 
főzőversenyén, a szüreti bálokon segítséget nyújtanak, gyer-
meknapon már több éve sütnek palacsintát a gyermekek-
nek. Nemcsak Ócsán és a környező településeken szerveznek 
programokat, a 2012-es évben többek közt kirándultak Vácra, 
Kecskemétre, Berekfürdőre. Januártól egész decemberig tele 

a klub naptárja színes esemé-
nyekkel: farsangi bál, nőnap, 
húsvéti locsolkodás, hajó-
kirándulás, szüreti felvonu-
lás, libanap, és még hosszan 
sorolhatnám. 

Bárki ellátogathat kéthetente 
szerdán a szabadidőközpont-
ba, az Évgyűrűk Nyugdíjas 
Klub tagjai mindenkit tárt 
ka   rokkal, jó szóval, sütemény-
nyel, szeretettel fogadnak. 
„Gond   talanul szeretnénk élni 
azokkal a kedves társakkal, 
akik szeretik az életet, a sza  -
bad    ságot, a friss levegőt és a 

kirándulást!“ – mondták nekem. Kívánok nekik mindehhez 
jó egészséget, és azt, hogy a vidámság, ami napjaikat beara-
nyozza, soha ne illanjon el!  

rendőrségi hírek
Tisztelt Ócsai lakosság!
A sok embert foglalkoztató és érintő rendőrségi bővítéssel sze  -
retném kezdeni a cikket. A tervezet szerint valószínűleg 2013. 
januártól, de lehet, hogy 2013. februártól valóban beindul a 
régen várt Rendőrőrs. Ezt az alábbiak szerint kell elképzelni:

Először hozzátenném, hogy ez még csak elképzelés, amit 
az élet változtathat, pozitív illetve negatív irányba is. Az őrs 
területe, Ócsa, Alsónémedi és Bugyi  települések. Ezért a 
létszám is ebből alakult ki. Az őrshöz fog tartozni 7 fő körzeti 
megbízott, a jelenlegi 2 Alsónémedin, a jelenlegi 2 Bugyin 
és mi ketten. Egy újabb fővel fog bővülni az állomány, aki 
Ócsa városában fog szolgálatot teljesíteni, így vele együtt 
három körzeti megbízott lesz nálunk. Az Alsópakonyi épít-
kezés miatt, erre nagy szükségünk is lesz. A KMB.-sek mellet 
lesz 11 fő járőr, akik szintén egyenruhások, de Ők a három 
települést fogják járni folyamatosan, az új szolgálati gépko-
csival.  Igen, kap az Őrs egy járművet, mely a járőröké lesz, 
tehát mi továbbra is a saját – megszokott – járműveinkkel 
fogunk közlekedni. Ennyi emberre szükséges egy parancs-
nok is, aki az Őrsön fog szolgálatot teljesíteni, Ő fogja az állo-
mányt irányítani.

Továbbra is a Dabasi Rendőrkapitánysághoz fogunk tartoz-
ni, ebben nincs változás, de egy kicsit önállóbbak leszünk, 
elméletileg nem fognak elvonni bennünket az Őrs területé-
ről. A fentiek miatt valóban nagyobb lesz a rendőri jelenlét, 
mind a három településen a járőrök jelenléte miatt.

Az továbbra sem megoldható, hogy az irodában folyama-
tosan lesz valaki a bejelentések felvétele miatt, ezért a jövő-
ben is a megszokott számokon érhetnek el minket, illetve 
a Dabasi kapitányságon vagy a segélykérő szám hívásával 
tehetik meg bejelentésüket.

Területünkön az elmúlt időben nem történt bűncselek-
mény, mely nagyon jó adat. A környező településeken na   -
gyon sok történt, de nálunk nem. Ennek köszönhetően, nincs 
amiről be tudnék számolni, ami szerintem jó hír. Ennek az 
eredmények a fenntartása érdekében a kollégámmal minden 
este szolgálatot teljesítünk.

A már sokak által kérdezett Ócsa Város Közbiztonságáért 
Alapítvány létezik, bejegyzésre került és már van számlaszá-
ma is, ami a következő: 10402881-50526666-48701013. Ide 
várjuk a felajánlásokat. Valóban szükségünk van erre, mivel 
az Őrs létrejötte vagy csak lehetősége, a mi munkákat nem 
csökkenti. Továbbra is szükséges lesz a jelenlétünk, mert ezt 
az eredményt amit elértünk fenn is kell tartani.   

tisztElEttEl: MEzEi taMás r. tzls.

az évgyűrűk nyugdíjas klub mindenkit szeretettel vár!
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Egyházak hírei

2012. november 3-án délután 4 órakor kezdődött a jubile-
umi ünnepély első istentisztelete. Nemeshegyi Zoltán, a 
gyülekezet 2000-2012-ig volt lelkipásztora, imádkozott 
és köszöntötte az ünneplő gyülekezet minden tagját és a 
megjelent vendégeket. Külön köszöntötte, és a vendégek-
nek bemutatta utódját, Horváth Zsolt testvért, a gyüleke-
zet meghívott pásztorát.

a z ünnepi istentiszteleten Papp János lelkipásztor, a Ma    -
gyarországi Baptista Egyház elnöke hirdette az igét 

Kolossé 4, 17-18. alapján. Igehirdetésében szólt arról, hogy 
valamit átvettünk elődeinktől és valamit átadunk utóda-
inknak. Tartozunk hitelődeinknek azzal, hogy hálát adjunk 
értük és tartozunk utódainknak azzal, hogy továbbadjuk azt 
a szellemi örökséget, amelyet elődeinktől kaptunk.

Ifjú Nemeshegyi Zoltán, a gyü lekezet egyik elöljárója, köl  -
temény elmondásával tekintett vissza azok   ra a csodákra, 
melyeket Iste   nünk véghez vitt a gyülekezet tör   ténetében.

Kovács Géza, a gyülekezet 1961-1964-ig volt lelkipásztora, 
a Zsidókhoz írt levél 13. fejezetének 7-8. verseivel, valamint 
a 78. zsoltárral indította történelmi em    lé  kezését. Nagyon 
gyakorlati mó    don elemezte a múlt tanulságait.

A köszöntések sorát a testvér egyházak lelkészei, Hantos 
Péter református és László Milán evangélikus lelkészek kezd-
ték meg. Ez     után Bukodi Károly, Ócsa város polgármestere, 
dr. Szűcs Lajos, a Pest Megyei Közgyűlés elnöke, vala      mint 
Páncél Károly, országgyűlési képviselő fejezték ki elismeré-
süket és jókívánságaikat az ünneplő gyülekezet felé.

Szabadszállási László gyülekezetvezető presbiter bemu-
tatta és méltatta a jubileumra megjelent, a gyülekezet törté-
netéről írt könyvet. Ennek szerzője Kovács Géza testvér, de 
szerzőtársként, a város aljegyzőjétől kezdve, a gyülekezet 
volt lelkipásztorain keresztül a gyülekezet tagjaiig sokan 
segítették a könyv létrejöttét. Az est folyamán az énekkar, 
a furulya-együttes és az ifjúság énekszolgálata tette gazda-
gabbá az ünneplést. Az istentisztelet befejezése után szere-
tetvendégségre került sor az imaház kistermében, ahol a 
fényképkiállítás is megtekinthető volt, melyet Csóka Tibor 
elöljáró rendezett.

November 4.-én vasárnap délelőtt 9 órakor imaórával foly-
tatódott az ünnepségsorozat. Fodor Péter teológiai hallgató, 
a gyülekezet volt elöljárója buzdította imádságra a gyüle-
kezetet. A délelőtti istentisztelet keretében dr. László Imre, 
a gyülekezet 1986-1993-ig volt lelkipásztora hirdette Isten 
igéjét. Költeményt mondott Csóka Ilonka, akit férjével együtt 

csodálatos módon men    tett meg az Úr egy súlyos közlekedési 
balesetben, az elmúlt hetekben. A délután 4 óra   kor kez    dődő 
istentiszteleten Kiss Tibor, a gyülekezet 1994-1997-ig volt 
lelkipásztora hirdette az igét. Kovács Géza testvér történel-
mi emlékezésében azt elemezte, hogy mit üzen Isten nekünk 
a 125 év tör   ténete által. A következőket emelte ki: Az evan-
géliummal ki kell lépni a falak közül! A nők missziói szol-
gálatának fontossága. Az üldözés nem akadályo zó tényező 
a misszióban. Az ellenséges külső körülmény nem akadálya 
a Lélek győzelmes áradásának. Hanyatlás oka mindig belső 
rom   lás, leginkább meghasonlás. Isten kegyelme erősebb 
a sátán rontó hatalmánál. Szomorú és fájdalmas, amikor 
áldo   zat   készség hiánya miatt törik meg lendületes misszió. 
Az áldozatkész összefogás csodákat szül.

A visszaemlékezés után a szomszéd baptista gyülekezetek 
képviselőinek köszöntése következett. Költemények, ének- 
zenei szolgálatok tették változatosabbá istentiszteletünket.

A „Feltámadt Hős ó dics Neked” kezdetű énekünk eléneklé-
sével véget ért az istentisztelet, de a szeretetvendégség kere-
tében még sokáig ápoltuk a testvéri közösséget. Azzal a hittel 
fejeztük be ünneplésünket, hogy aki velünk volt a múltban, 
velünk lesz a jövőben is.  

nEMEsHEgyi zOltán

az Ócsai Baptista 
gyülekezet 125 
éves juBileuma
„Emlékezz vissza az egész útra, amelyen vezetett 
Istened az Úr!” /5 Mózes 8, 2/a./

A gyülekezet még élő, korábbi lelkipásztorai: Első sor balról jobbra:  
Fodor János /1971-1985/, Kovács Géza /1961-1964/.  

Második sor balról jobbra: dr. László Imre /1986-1993/, Kiss Tibor /1994-1997, 
Nemeshegyi Zoltán /2000-2012/

Január havi istentiszteleti alkalmak  
a baptista gyülekezetben:

Nap Óra alKaloM

05. szombat 18 ifjúsági óra

06.vasárnap 9
10
17

imaóra 
istentisztelet 
Aliansz imahét megnyitó istentisztelete

07-12. 18 Aliansz imahét minden este 6 órától

13. vasárnap 9
10
17

imaóra 
istentisztelet 
Aliansz imahét záró istentisztelet

16. szerda 18 bibliaóra

19. szombat 18 ifjúsági óra

20. vasárnap 9
10
17

imaóra 
istentisztelet 
ökumenikus imahét megnyitó istentisztelet

21-23 18 este 6 órától ökumenikus imahét,  
helyszín Baptista Imaház 

24-26 18 este 6 órától ökumenikus imahét,  
helyszín Református Kálvinház

27. vasárnap 9
10
17

imaóra 
istentisztelet 
ökumenikus imahét záró istentisztelet,  
helyszín Református Kálvinház

30. szerda 18 bibliaóra

Minden vasárnap az imaóra alatt bibliaköri foglalkozást 
tartunk gyermekek számára.

Alkalmainkra mindenkit szeretettel várunk. Bővebb 
információ: www.ocsaibaptista.hu

k edves Testvérek a következő üzenettel szeretnék áldott, 
boldog Új Esztendőt kívánni minden kedves ócsai pol gár  -

nak az Ócsai Református Egyházközség, annak Presbi  té  riu  ma, 
és a magam nevében:

Nt. HaNtos Péter, vezető lelkiPásztor, egyHázmegyei taNácsos

„Urunk! Kérlek, nézz ma is reánk. Nézd gyarló életünket, 
hozz ki a mélyből! Segíts ebben az új évben is, hogy téged kö   -
vessünk. Segíts, hogy minden parancsolatodat teljesítsük, a te 
dicsőségedre. Tudjuk, hogy kegyelmes Istenem vagy! Kérlek, 
légy velünk, vigyázz reánk, TE adj erőt! Ámen.
Az Úr ezt mondta nekem: Elég neked az én kegyelmem, mert 
az én erőm erőtlenség által ér célhoz. (2Kor 12,9)

Kegyelem. Egy szó, ami megváltoztatja az egész életed, egy 
szó, ami életet és új reménységet ad mindennap. Nekem is, 
neked is, mindenkinek! 

Élünk a világban. Hibákat követünk el. Sokszor azt mondjuk: 
„Már megint mekkorát hibáztam, már megint megbántottam 
valakit, megint nem tettem azt, ami helyes.” És hi   bá   inkért, 

vétkeinkért, bűneinkért mi akarjuk magunkat feloldozni. 
Azonban elfelejtjük, hogy nem nekünk kell megkönyörülnünk 
magunkon, hiszen a legnagyobb kegyelmet csak Isten tudja 
adni. Azt a kegyelmet, ami örök életre segít.

Kicsinyes emberi próbálkozásaink kevesek ahhoz, hogy teljes, 
tiszta életet élhessünk. Nem vagyunk képesek rá, hogy meg  -
men   t sük magunkat, minket csak Krisztus menthet meg, nincs 
szük   ségünk saját magunk feloldozására. Bűneinktől csak ő tud 
meg     szabadítani! Hiszen ezt mondja nekünk: Elég neked az én ke     -
gyelmem. Ezért hát ne félj! Bízz, remélj, higgy, és kegyelmet találsz!

Befejezetlen szentély a szíved, szentséges titkok gyönyö
rű temploma, áldozatból épül benne oltár, s véget nem ér a 
kegyelem folyama. (Simon András)
Istenem! Add kegyelmedet! Kérlek, bocsásd meg bűneimet, ol  -
dozz fel bűneim alól. Adj mindig erőt az újrakezdésre. Ments meg 
engem, mert tudom, hogy bűnös ember vagyok, és nekem nincs 
erőm ahhoz, hogy megmentsem magamat. Add, hogy, mindig 
bízzak benned, és soha ne feledjem, a kegyelmet te adod. Ámen.”

(Az idézet a Nyitott ajtó c. könyvből való.)  

Ócsai Református Egyházközség
2013. JANUÁR havi gyülekezeti alkalmaink:

Nap Óra alKaloM

Vasárnaponként 10 Főistentisztelet – Kálvin-ház

06. Vasárnap 15 Énekkari próba – Református Iskola termeiben

08., 15., 29. 
Kedd

18 Fiatal Felnőttek Bibliaórája – Református 
Lelkészi Hivatal

09., 16., 30. Szerda 15 Házi Bibliaóra – Török Ignác u. 61.

10., 31. Csütörtök 15 asszonykör – Református Iskola tanácsterem

01. 11., 01. 18.,  
02. 01. Péntek

17 Ifjúsági Bibliaóra – Református Iskola termeiben

13. Vasárnap 15 Hálaadó Református Istentisztelet – Evangélikus 
Imaház

01. 13., 01. 27., 
02. 03. Vasárnap

16 Énekkari próba – Református Iskola termeiben

17. Csütörtök 18 Központi-presbiteri bibliaóra – Református Isk.

20. Vasárnap 15 Énekkari próba – Református Iskola termeiben

20. Vasárnap 17 Ökumenikus Nyitó-Istentisztelet – Baptista Imaház

21. Hétfő 18 Ökumenikus Istentisztelet – Baptista Imaház

22. Kedd 18 Ökumenikus Istentisztelet – Baptista Imaház

23. Szerda 18 Ökumenikus Istentisztelet – Baptista Imaház

24. Csütörtök 18 Ökumenikus Istentisztelet – Református Kálvin-ház

25. Péntek 18 Ökumenikus Istentisztelet – Református Kálvin-ház

26. Szombat 18 Ökumenikus Istentisztelet – Református Kálvin-ház

27. Vasárnap 10 Úrvacsorás Főistentisztelet – Kálvin-ház

27. Vasárnap 17 Ökumenikus Záró-Istentisztelet – Református Kálvin-ház

02.03. Vasárnap 15 Úrvacsorás Református Istentisztelet –
Evangélikus Imaház

elmélkedés az úr 2013.-dik évének elejére

egyházak januári programjai
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Ócsai KisbírÓ

Helyi hírek, sport

Önálló szakosztályként működik tovább az ócsai birkó-
zó klub, akik a Vasas sportklubból kiválva 54 helyi és 
környékbeli tehetséges sportolóval foglalkoznak. Ezzel 
párhuzamosan megalakul a Magyar Birkózó Szövetség 
által is támogatott edzői klub.  

a változásokról és a közeltmúlt sikereiről Kovács János 
edző számolt be lapunknak.

Kovács János: 2012-ben nagyon eredményes évet zárhat-
tunk, kiemelném a 2003/2004-es korosztályt, akik a számuk-
ra országos versenynek tekinthető Budapest Bajnokságon 
besöpörték a dobogós helyezéseket, vannak olyan gyerekek, 
akik nemcsak egyszeres, hanem kétszeres bajnokok lettek! 
Országos versenyeken csapatban 4 alkalommal szereztünk 
aranyérmet, a szabad és kötöttfogású olimpiáról szintén 
első helyezésekkel térhettünk haza. Novemberben szintén a 
dobogó legfelső fokán állhattunk egy Dabas-Sárin rendezett 
megmérettetésen. Jelenleg a volt „Pártház” épületében edzünk, 
nagyon hálásak vagyunk Bukodi Károly polgármester úrnak 
és Horváth Tamás alpolgármester úrnak, hogy ingyen rendel-
kezésünkre bocsátották a termet, ahol az edzé    seket megtart-
hatjuk. Köszönettel tartozunk Kovácsné Kovácsi Beátának, a 
Halászy Károly Általános Iskola igazgató jának, akinek támo-
gatásával létrejöhet az Ócsai Birkozó Szakosztály és TAKI 
(torna, akrobatika és küzdősportok iskolája). Szeretném még 

megemlíteni Takács Zsolt nevét, aki hosszú évek óta segíti a 
helyi birkózó életet, Nemoda Leventét, a csapat szállítóját, és 
Helyes Józsefet, aki a versenyeinket szervezi, mindannyiuk 
munkája hozzátesz a sikereinkhez. 

Miben változik a helyi birkózó élet januártól?
Szeretnénk a hét szakosztályt összevonni olyan formán, 
hogy a kötelező edzéseken kívül hetente kétszer összevont 
edzést is tartunk a Halászy iskola tornatermében. Tervezzük, 
hogy új csapatokkal bővülünk, szeretnénk összehozni egy 
felnőtt csapatot, és egy utánpótlás lány csapatot is. 

Kik edzik a csapatokat?
Id. Kovács János, ő az edzői klub elnöke, Kovács Levente – 
főedző, ifj. Kovács János – utánpótlás vezető szakedző és 
Kocsis Gábor – diákkorosztály vezető edző, az összevont edzé-
seket természetesen mind a négy edző részvételével tervez-
zük megtartani. Az Ócsai Birkózó Szakosztály elnöke Hajdú 
Kálmán, elnökhelyettese pedig Kovácsné Kovácsi Beáta. Bárki, 
aki szeretné jól érezni magát, egészségesen élni, sportol ni 
nálunk, ne habozzon, várjuk nagy szeretettel a sportolni vá   gyó 
fiúk, lányok, felnőttek jelentkezését! 

Jelentkezni személyesen az edzések bármelyikén vagy Kovács 
János edzőnél lehet a 20-472-9154-es telefonszámon!  

A chipet egy steril fecskendőben becsomagolva vásárolják 
meg az állatorvosok. A chip maga egy rizsszemnyi kis 
rudacska, amelyik az injekciós tűben van elhelyezve. Egy 
szinte fájdalommentes szúrással, mint egy injekciót be 
lehet injektálni az állatnak a nyak bőre alá.

aki már tavaly beoltatta a kutyáját annak 2013-ban 
persze már csak chipeztetnie kell. A veszettség elleni 

oltást, féregtelenítést még mindig lehet kérni!
A chip-leolvasó egy számot jelenít meg. Ez a szám egye-

di. Tudomásom szerint egész Európában csak egy van egy 
kutyához rendelve. Amikor a számítógépes nyilvántartó 
rendszerbe PETVETDATA regisztrálásra kerül a kutya, ott 
a tulajdonos, - és a legutóbbi veszettség elleni oltás adatai 
(még a vakcina gyári száma is ) is bejegyzésre kerülnek.

Az ellenőrzéshez tudtommal a közterület- felügyelők, 

jegyzők, hatósági ellenőrző állatorvosok… stb. kapnak chip 
leolvasót.

Amennyiben nincs a kutyában chip 2013. január 1-e után, 
az a kutya nincs benne a számítógépes PETVETDATA rend-
szerben, emiatt kóbor kutyának számít, és a szerint kell eljár-
nia a hatóságnak.

Kutyákkal kapcsolatban három kötelező feladatunk van:
Évente egyszer veszettség elleni oltás és belső élősködők 

elleni kezelés.
Egy életben egyszer chipezés 4 hónapos kortól (ill. az alom-

chipezések a tenyésztőknél), azaz 4 hónapos kor fölött levő 
minden kutya.

Mindegyik esetben a tulajdonos hívja az állatorvost!
Tisztelettel,

dr. KardOs jÓzsEF
Ócsa kiss erNő u. 8., tel: +36 30 203 4 206

létrejÖn az Ócsai BirkÓzÓ 
szakosztály

január 1-től kötelező a chip minden 4 hónaposnál  
idősebb kutyának

2012. november-december 
/Adatszolgáltatás minden 
hónap 25-ig/ 

Születés
: ---- (Ócsa városában)

Haláleset
6 db (Ócsán történt halálesetek)

Születési családi és utóneve:
Varga László

Születés helye, ideje:
Ócsa, 1933. október 02.
Haláleset helye és ideje

Ócsa, 2012. november 24.


Születési családi és utóneve:
Szabó Zoltán

Születés helye, ideje:
Lajosmizse,  

1949. augusztus 21.
Haláleset helye és ideje:
Ócsa, 2012. december 8.


Születési családi és utóneve:

Lázár Mária
Házassági neve:

Erős Józsefné
Születés helye, ideje:

Ócsa, 1928. szeptember 10.
Haláleset helye és ideje:

Ócsa, 2012. december 10.


Születési családi és utóneve:
Boda Eszter

Házassági neve:
Cserna Györgyné

Születés helye, ideje:
Ócsa, 1926. május 24.

Haláleset helye és ideje:
Ócsa, 2012. december 12.


Születési családi és utóneve:

Horváth Gábor Zoltán
Születés helye, ideje:

Jánoshida,  
1949. április 16.

Haláleset helye és ideje:
Ócsa, 2012. december 14.


Születési családi és utóneve:

Fazekas István
Születés helye, ideje:

Újkécske, 1948. április 29.
Haláleset helye és ideje

Ócsa, 2012. december 16.

Házasságkötés: 1. db.

Férj
Bednárik József

Feleség
Regdon Irén Éva

Házasságkötés helye és ideje:
Ócsa, 2012. december 1.

Huszonötödik házassági 
évforduló:  

-----

Ötvenedik házassági  
évforduló:  

-----

lOvasné sallay Mária

aNyaköNyvvezető

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 rendelő Ócsa, Sza   bad -
ság tér 4.
Felnőtt háziorvosok dr. Kocsis 
János Rendelés: hétfő, szerda, csütör-
tök, péntek, 8:00–12:00 óráig, kedden 
14:00–18:00 óráig. Rendelő telefon: 
29-378-071 • dr. Inczeffy Zsolt Rendelés: 
hétfő, kedd, csütörtök, péntek,  8:00–
12:00 óráig, szerdán 14:00–18:00 óráig. 
Rendelő telefon: 29-378-110 • dr. Gallai 
Zoltán Rendelés: kedd, szerda, csütörtök, 
péntek, 8:00–12:00 óráig, hétfőn 14:00–
18:00 óráig Rendelő telefon: 29-378-073 
Gyermekorvos dr. Koszteleczky 
Mónika Rendelés: hétfő, kedd, szerda, 

péntek, 8:00–12:00 óráig, csütörtök 
14:00–18:00 óráig, Rendelő telefon: 
29-378-164
Védőnői tanácsadások I. körzet: 
Szabóné Ádámcsik Tünde, Tel: 29-578-523 •  
II.körzet: Kardosné Pintyőke Viktória, 
Tel: 29-578-522, • III.körzet: Brassai Júlia, 
Tel: 29-578-523
Fogászat Dr. Sárkány Béla, Tel: 29-380-022, 
Dr. Baranyai Edit, Tel: 29-378-030
Korona Gyógyszertár Szabadság tér 5., 
Tel: 29-578-090
Rendőrség Dabasi Rendőrkapitányság, 
Tel: 29-360-107, 29-360-207, • Körzeti 
Megbízottak: Mezei Tamás zászlós, 
70-609-3735; Kálmán Attila főtörzs-
őrmester: 30-718-4748
Polgárőrség Tel: 30-9944925, 30-9944923, 
30-6886056, 70-6064005 (éjszaka) 
Hivatásos Tűzoltóság Dabas Telefon: 
29-560-020, 29-360-105
Posta Szabadság tér. 3., Tel: 29-378-056
Egyházak Ócsai Református Egyház
közösség Tel/fax: 29-378-142, E-mail: 
ocsa.ref@gmail.com • Ócsai Baptista 
Gyülekezet: E-mail: gyulekezetve ze to   

 @ocsaibaptista.hu • Ócsai Katolikus 
Egyházközösség:  Tel: 29-378-285 •  
Evangélikus Egyházközösség: 
20-8246181
Egressy Gábor Szabadidőközpont Tel: 
29-378043, E-mail: info@egressyszk.hu
Falu Tamás Városi Könyvtár Tel: 
29-378-158, E-mail: konyvtar@ocsanet.hu
Nefelejcs Napköziotthonos 
Óvoda Tel.: 29-578-840 •  
Napsugár tagóvoda: 29-378-084,  
Email: info@nefelejcsovoda.hu
Halászy Károly Általános Iskola  
Tel.: 29-378-023,  
E-mail: iskola@halaszy-ocsa.sulinet.hu
Bolyai János Gimnázium és 
Kereskedelmi Szakközépiskola  
Tel.: 29-378-045, E-mail: gimi@bogim.hu 
Ócsai Tájház Dr. Békési Panyik Andor 
u. 4-6., www.ocsaitajhaz.hu 
Tourinform iroda Tel: 29-578-750, 
Email: ocsa@tourinform.hu
Közterület-felügyelők Magyari Tibor: 
70-3681843
Gyepmester Police Bt.,  
Tel.: 06-1-358 0526

közérdekű telefonszámok, elérhetőségek

Ócsai KisbírÓ
Ócsa Város Önkormányzatának ingyenes lapja • Megjelenik havonta 3200 példányban • Kiadja: Mátyus Nyomda bt. • Felelős 
kiadó: Mátyus Gyula • szerkesztő: Kertészné Molnár anna • szerkesztőség címe: Ócsa Város Önkormányzata - Polgármesteri 
Hivatal, 2364, Ócsa, bajcsy-Zs. u. 2. • Telefon: (29) 378-125 / 23-as mellék • Fax: (29) 378-067 • Email: ocsaikisbiro@gmail.com, 
molnar.anna@ocsa.hu • Tervezés, tördelés: Elektropress stúdió • Együttműködő Partnerünk: Dormány Foto studio
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