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���megújult az ócsai sportpálya
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Fogadóóra
Sikeres pályázatok, konszolidáció, útpadkák rende-
zése, erd!t"z, sportpálya és bölcs!de avatás – mind-
mind napirendre kerülnek az e havi Fogadóórában. 
Kérdéseinkre Bukodi Károly polgármester válaszolt:

Kezdjük soron kívül egy, a Polgármesteri Hivatal ügyfél-
szolgálatával kapcsolatos információval.
B.K: Els!sorban az optimális helykihasználás szempont-
jából döntöttünk úgy, hogy az Adóügyi iroda és a M"szaki 
iroda helyet cserélnek. El!bbi kiköltözött a hivatal udva-
ráról megközelíthet! helyiségbe, a M"szaki, Vállalkozói 
és Beruházási irodát, ezen belül pedig az Építésügyi Szol   -
gáltatási Pontot pedig a 13-as számú helyiségben, a hivatal 
épületében találják meg ügyfeleink.

Az elmúlt hónapok útfelújításai után ismét fejlesztések 
várhatók az ócsai közterületeken. 
B.K: Régi probléma már városunkban, hogy nagyobb es!zé-
seknél az utak mellett nem tud a víz megfelel!en elfolyni 
az árkokba. Sok helyütt utóbbiak nincsenek megfelel!en 
kialakítva, továbbá rátelepedett a homok az aszfaltrétegre, 
ezzel meggátolva a víz szabad elvezetését. A következ! hóna-
pokban több utcában rendezni fogjuk az útszéli padkákat. 
Az útról a homokot, a rárakódott földet 20-30 cm-el kintebb 
toljuk – természetesen ügyelve a házak el!tt kialakított 
kertekre - annak érdekében, hogy az el!ttünk álló !szi es!zé-
sek idején a csapadék ne maradjon az úttesten.

2012-ben hirdette meg a kormány az önkormányzatok 
konszolidációját. Február végén írta alá Ócsa a szerz!-
dést, mely szerint a város adósság-állományának 70%-át 
átvállalja az állam. Ez a maximális keret, ami adható volt. 
Megérkezett-e már az állami segítség?
B.K: Igen, megérkezett a hitelállományt csökkent! több, 
mint másfél milliárd forint, számszer"leg: 1.561.092.875#Ft. 
Az összeg kett! felé oszlik, túlnyomó részéb!l az Ócsa I. 
kötvény, 118 millió Ft-ból pedig folyószámla-hitel törlesz-
tésre került sor. Komoly tehert!l szabadultunk meg kor  -
mányzati segítséggel, bízom benne, hogy az el!ttünk álló 
fejlesztésekhez szükséges önrészt így könnyebben tudjuk 
el!teremteni.

Friss hír, hogy az Új Széchenyi Terv KEOP (Környezet 
és Energia Operatív Program) rendszeréhez benyújtott 
pályázatokon ez idáig két ócsai intézmény is támogatást 
nyert. Mely épületek felújítására kerül sor?
B.K: A Nefelejcs Napköziotthonos Óvoda energetikai korsze-
r"sítésére 56 millió forintot, a Bolyai János Gimnáziumra 
pedig 165,5 millió forint pályázati támogatást sikerült 
nyernünk. Mindkét intézmény rászorul az alapos felújí-
tásra annak érdekében, hogy költséghatékony, gazdaságos 
m"ködtetés tudjunk elérni. A munkálatok során több helyen 
cserélni fogjuk a szigetelést, a nyílászárókat, a világítást, 

illetve a f"tésrendsze-
rek átalakítása is elen-
gedhetetlen. Két további 
pályázat elbírásálása még 
fo         lyamatban van, remé-
nyeink sze    rint a közvilágí -
tást és az Eg    res   sy Gábor 
Szabad  id!         központot érin  -
t! fej    lesztés is sikeresen 
meg    valósulhat.

Múlt hónapban egymás 
után többször is kigyul-
ladt az Ócsa mellett található Székesi erd! területe. Ho    gyan 
sikerült a tüzet megfékezni, kik segítettek az oltásban?
B.K: Július második hetében borult lángba az aljnövényzet 
és a kivágott fenyves földterülete. Szerencsére emberélet és 
lakott terület nem volt veszélyben. Sajnos azonban a szélnek 
köszönhet!en a t"z gyorsan terjedt, napról-napra újból lángra 
kapott, július 12-én pénteken pedig az akácos erd! is kigyul-
ladt. (Utóbbi esetben kiderült, szándékos gyújtogatás történt, 
lsd. Rend!rségi hírek a 7. oldalon – a szerk.) A t"zoltóság nagy 
er!kkel érkezett Dabasról, illetve Budapest déli kerületeib!l. 
Szükség volt a Pest Megyei Katasztrófavédelem munkatársa-
inak és f!város környéki önkéntes t"zoltók bevonására is. Az 
oltást a hatalmas füst és az is nehezítette, hogy a tüzet nehe-
zen lehetett megközelíteni. Volt ahol 2-300 méteren keresztül 
kellett a töml!t lefektetni, hogy a víz eljuthasson a lángoló 
erd!részekhez. Az Ócsa Városi Polgár!rség tagjai éjszakai szol-
gálatot is teljesítettek azért, hogy a lángokat sikerüljön megfé-
kezni. Több helyi lakos segített a t"z oltásában, bátorságról és 
összefogásról téve tanúbizonyságot. Külön köszönet illeti !ket 
és a polgár!röket, továbbá a Sarokház Étteremet, akik élelem-
r!l gondoskodtak a szolgálatot teljesít!k számára, a Top-Palett 
Kft.-t és Viola Lászlót, akik szintén sokat segítettek az oltásban.

A nyár utolsó hónapja két örömteli eseményt is tartogat 
az Ócsán él!k számára, melyek ezek?
B.K: Elkészült a városi sportpálya, amelyet augusztus 11-én 
avatunk fel kispályás focibajnokság és az Ócsa Városi Sport  -
egyesület csapatainak mérk!zéseivel. Itt kerül sor az U19-es 
korosztály bajnoki aranyérmeinek átadására is. Augusztus 
20-án pedig a városi ünnepséget követ!en várunk mindenkit 
szeretettel a Manóvár Bölcs!de ünnepélyes avatására, ahol 
óvodás gyermekek m"sorát követ!en bárki számára megte-
kinthet!, bejárható az intézmény modern, szép épülete.

Polgármester úr, köszönöm az interjút!

Kedves Olvasóink, továbbra is várjuk kérdéseiket, leveleiket a 
Kisbíró szerkeszt!ségébe (elérhet!ségeink a 15. oldalon talál-
hatók)! A beküldött dokumentumokra kérjük, minden eset-
ben írják rá nevüket, elérhet!ségüket, nagyon köszönjük!  �
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Helyi hírek

2013 januárja mérföldkövet jelentett a magyar közigazgatás 
reformjainak terén. Létrejöttek a járáshivatalok, a kormá-
nyablakok, új, közös célul t"zvén ki a hivatalos ügyek intézé-
sének egyszer"bbé, gyorsabbá tételét. Mindezzel egy id!ben 
országosan átalakult az építéshatósági szakterület is. A válto-
zásokról, azok okairól, illetve a mindennapokra gyakorolt 
hatásukról Horváth Zoltánt, Ócsa f!építészét kérdeztük:

Miért volt szükség az építéshatósági ügyintézés átalakítására? 
H.Z.: A mai változások megértéséhez egészen a rendszervál-
tozásig kell visszalépnünk. Arra az id!szakra, amikor is egyet-
len kitüntetett politikai üzenetet hordozott a közigazgatás 
újjászervezése, és ez nem volt más, mint az önrendelkezés 
visszaállítása. A „helyben keletkezett ügyeket helyben oldjuk 
meg” gondolata. A rendszerváltáskor kialakított közigazgatás 
a ’90-es évek végére megmutatta hatékonyságának hiányos-
ságait. Ez alól természetesen az építésügy sem volt kivétel. 
Rendkívül nagy szórást mutatott az építéshatósági munka 
hatékonysága és min!sége az apró falvak, a városok vagy épp 
a budapesti kerületek között. A ’90-es évek végére számos 
tanulmány vizsgálta a továbblépés lehet!ségeit a közigazgatás 
e területén. A tanulmányoknak két közös vonása volt. Az egyik 
az a javaslat, amely egy központosított, hatékony szakmai 
mun    kát végz! építésügyi hivatali rendszer felállításáról szólt, 
gyakorlatilag az önkormányzati rendb!l kiemelve, t!le tökéle-
tesen független alapokon. A másik, hogy az ellenérdekelt felek 
küzdelme nyomán a javaslatok mindegyike a minisztériumi 
íróasztalfiókok mélyén maradt, hasonlóan más, parlamen-
ti kétharmadot kívánó ügyekhez. A már-már Magyarország 
versenyképességét veszélyeztet! helyzet kibontakozását 
kedvez!en befolyásolta az Európát felrázó, gazdaságinak hitt 
kulturális válság. Ennek nyomán - politikai oldaltól függetle-
nül - megszületett az igény a közigazgatás teljes átszervezésé-
re, hatékonyabbá tételére, ahogy mondani szokás az olcsóbb 
állam felépítésére. 2008-tól a szakmai háttérmunkák felgyor-
sultak, és a jelenlegi kormány parlamenti többsége lehet!vé 
tette, hogy az átfogó reformfolyamatok megindulhassanak. 
Társadalmi és gazdasági kényszerhelyzet volt ez. 

Milyen eljárási formák léptek érvénybe helyi szinten a 
rendszer megújításával?
H.Z.: Alapvet!en maga az eljárási rend nem változott 2013 
januárjától. Ma is az els! fokú építési hatóságokhoz kell 
fordulni a külön jogszabályban rögzített építési ügyekben, 
melyek lehetnek bontások, átépítések, valamint új építések. 
Abban sincs változás, hogy ezeknek az els!fokú építési ható-
ságoknak, épület fajtától és építkezés nagyságától függ!en 
– szintén külön jogszabályban felsorolt – úgynevezett szak-
hatóságoktól kell véleményt kérniük az eljárás során. Ilyen 
közrem"köd! hatóság lehet például a t"zoltóság, az ÁNTSZ, 
a Környezetvédelmi Hatóság, a Kulturális Örökségvédelmi 

reFormok az építéshatósági 
szakterületen

Hivatal, a Nemzeti Közlekedési Hatóság. Ezen szakhatósá-
gok valamelyikének elutasító véleménye esetén az enge-
dély iránti kérelmet az els!fokú építési hatóság elutasítja. A 
legalapvet!bb változás a 2012 decemberében, a Parlament 
által elfogadott, és 2013. január elsején életbe lépett törvény 
szerint, hogy járási központokba emelte az els! fokú építé-
si hatóságot. Így ma Ócsa teljes közigazgatási területére a 
Gyáli Hatóság adhat ki az építésügyet érint! engedélyt, épp 
úgy, mint Alsónémedi és Fels!pakony települések esetében. 
Mindez egy er!teljes centralizáció, melynek helyességér!l 
és módjáról a törvény el!készítése során heves viták foly-
tak. Én is azt az álláspontot képviseltem, hogy a települések 
nem foszthatók meg azon joguktól, hogy a közigazgatási 
területükön folyó építkezésekr!l, vagyis formálódó telepü-
lésképükr!l véleményt mondhassanak. A kamarák és szak-
mai szervezetek, például az Országos F!építészi Kollégium, 
a Kós Károly Egyesülés, a Falufejlesztési Társaság hathatós 
együttes fellépésének köszönhet!en a törvény kiegészült 
a településképi véleményezési eljárással. Ezzel a települé-
si önkormányzatok a fentiekben részletezett szakhatósági 
jogkörrel bekerültek az els!fokú építési hatóságnál folyó 
engedélyezési eljárásba. A törvény ezt a hatáskört, vagyis 
az önkormányzat képviseletét a mindenkori polgármester-
hez delegálja. Ugyanakkor az is érthet!, hogy a polgármes-
terek szakmai felkészültség hiányában, egy tisztán szakmai 
kérdésben, csak akkor fogalmazhatnak meg véleményt, ha 
ehhez megfelel! szakmai stáb áll rendelkezésükre, vagyis 
f!építész és építészeti tervtanács. Ezeket a törvény adta 
lehet!ségeket az önkormányzatok helyi rendeletek formá-
jában érvényesíthetik.   

Ócsa Képvisel!-testülete négy rendeletet alkotott júni-
us végén. Melyek a legfontosabb változások, szempon-
tok, amelyek az új szabályozásban érvényesülnek? Miért 
kellett négy külön rendeletbe foglalni a reformokat, 
hogyan kapcsolódnak ezek össze?
H.Z.: Mint ahogy azt már mondtam, a változások gerin-
cét a településképi véleményezési eljárás rendelete adja. 
Városunkban 1998 óta van f!építész, 2006–ban alkotta meg, 
2008-ban egyszer már módosította a Képvisel!-testület az 
építészeti tervtanácsról szóló rendeletét. Most sem történt 
más, mint a mai törvényi környezethez alakította a képvi-
sel!testület a rendeletet. E két rendeleten kívül elfogadta 
a Képvisel!-testület a településképi bejelentési eljárásról 
szóló rendeletét. Ennek lényege, hogy a település frekventált 
helyeinek, településképének védelme érdekében, olyan az 
épített környezetet befolyásoló építéseket is be kell jelente-
ni és engedélyeztetni, amelyek nem építési engedély köte-
lesek. A negyedik rendelet pedig az engedélyezési eljárást, 
mint folyamatot megel!z! tájékoztatást hivatott szolgálni, 
biztonságot és garanciákat adva minden építkez!nek.
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A rendeletek megalkotása során nem minden képvisel! 
értett egyet azok tartalmával, szükségességével…
H.Z.: Valóban. Furcsán éreztem magam, amikor a nemmel 
szavazók táborából egy képvisel! összekeverte az önkormány-
zati törvény által biztosított településfejlesztési önkormány-
zati bizottságot a kormányrendelet által biztosított építészeti 
tervtanáccsal. De legalább ennyire váratlan volt az, amikor 
egy képvisel! többletköltségekr!l beszélt, nem tudván, hogy 
2006 óta van tervtanács a városban. A rendelet-csomagot a 
képvisel!testület öt igen, egy nem szavazattal és három tar -
tóz   kodással fogadta el. Számomra mindez nagy meglepetés 
volt. A#rendeletekre adott nem szavazat – és a tartózkodások 
is – tulajdonképpen igent mondtak arra, hogy az ócsai polgá-
rok ügyeiket – az utazás idejét és költségét is vállalva – Gyálon 
intézzék. Szerencsére ez a vélemény kisebbségben maradt.

Aztán az interneten hamarosan olvashattunk újra a rendelet- 
csomag állítólagos költségeir!l, melyek miatt az iskolával 
határos telektulajdonosoknak, végszomszédoknak a kerítés-
építésben költségvisel!nek kell lenni. Furcsa párhuzam.
H.Z.: Igen, a tájékozatlanságból él!k nem el!ször állítanak 
hamisságot. Pedig a rendelet-csomag többletköltséget nem 
jelent, éppen a lakosságot óvja meg a személyes többlet 

tehert!l. Ugyanakkor azt is világosan kell látni, hogy az építé-
si telkek hátsó telekhatárán lév! kerítés mindig is a végszom-
szédok közös költsége. Miért lenne ez az általános iskolánál 
másképpen? Nem el!ször támadnak munkám során, nem 
foglalkozom ezzel. Személyesen ezzel úgy vagyok, mint a 
folyó a hordalékával, amir!l tudja, hogy van, tudomásul 
veszi, hogy lassítja és nehezíti mozgását, de mégsem veszíti 
szem el!l soha a célt, a tengert.

Mit kell tennie annak az ócsai lakosnak, aki - a rendele-
tek hatályba lépését követ!en - építési engedélyt szeretne 
intézni? 
H.Z.: A kulcs szó ebben a helyzetben is a tájékozódás. Ezek 
in   ternetes forrása lehet a magyarország.hu, vagy az ocsa.hu. 
Ter     mészetesen munkatársaimmal együtt készséggel állunk 
min    den érdekl!d! rendelkezésére. A rendeletek augusztustól 
hatá   lyosak, elfogadásuk lehet!vé tette, hogy az ócsai polgá-
rok hely    ben, a Polgármesteri Hivatalban létrejött, úgyneve-
zett épí   tési ponton intézzék ügyeiket. Tehát a lényeg az, hogy 
annak elle   nére, hogy az els!fokú építési hatóság Gyálon van, 
annak elle  nére, hogy az építési engedélyt Gyálról fogja meg -
kapni min   den ócsai építkez!, az ügyek intézése mégis hely-
ben történik.  �

közel harminc család foglalta el új otthonát az alsópako-
nyi lakóparkban július végéig. Mint arról már korábban 

hírt adtunk, a legtöbben megvárták el!z! lakhelyükön a 
gyermekek tanítási évének végét, ezt követ!en szervezték 
meg, bonyolították le a költözést. Mivel a családok zöme 
több gyermekkel érkezik, ezért a lakópark közösségi terüle-
tén – az Emberi Er!források Mininsztériumának támogatá-
sából - kialakításra került egy vadonatúj, hintával, csúszdá-
val, mászókákkal ellátott játszótér is. A tereprendezésben, a 
játékok elhelyezésében a beköltöz!k közül többen önként, 
segít!készen szerepet vállaltak. 

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat közösségi házában két 
munkatársuk segíti az ország számos pontjáról érkez!ket 
ügyeik intézésében, pl. a gyermekek beiskoláztatásában, vagy 
akár a munkakeresésben. Szintén az ! kezdeményezésükre 
lakossági fórum került megrendezésre a lakóparkban él!k szá -
mára. A kötetlen, vidám hangvétel" találkozón bográcsban, az 
új közösség tagjai által készített étellel kínálták meg a vendé-
geket, köztük Bukodi Károly polgármestert, Jarábik Klárát, 
a szabadid!központ vezet!jét, az Ócsai Baptista Gyülekezet 
képvisel!jét, a kerékpárbolt tulajdonosát, munkáltató cégek és 
intézmények képvisel!it és mindazokat, akik eddig a lakópar-
ki élettér kialakítását segítették. Az oldott hangulat segítette 
egymás megismerését, megértését, a kisebb-nagyobb gondok, 
megoldandó feladatok átbeszélését. Els!, de nagyon fontos 
lépcs!fok volt ez a találkozás a közösséggé formálódás útján, 
amelyen a lakóparki közösség jelesre vizsgázott.  �

lakossági piknik, játszótér 
.LERQWDNR]´�N·]·VVªJ�D]�´FVDL�ODN´SDUNEDQ

!"
##

$%
: Ó

&%
' 

V$
#"

% Ö
()

"#
*$

(+
,'

-'
 



6

ÓCSAI KISBÍRÓ

Helyi hírek6

7�'đ6=ı5�6

Felhívjuk a lakosság !gyelmét, hogy Ócsa városában

szeptember 05-t!l szeptember 24-ig 
TÜD"SZ#RÉST TARTUNK!

A vizsgálat ideje naponta:
Hétfőn: 12:00–17:50
Kedden: 08:00–14:00
Szerdán: 12:00–17:50

Csütörtökön: 08:00–14:00
Pénteken: 08:00–14:00

A tüdőszűrés helye: Egressy Gábor Szabadidőközpont

A tüdőszűrés ajánlott! 
Panasz nélkül is lehet beteg. A vizsgálat alkalmas a tüdőbetegségek 

időbeni felismerésére. Személyi igazolványt, TB kártyát, valamint az előző 
évben kapott tüdőszűrő igazolást kérjük, hozza magával!

gázszünet

Augusztus 29-én 07:00 órától 20:00 óráig
a Földgázszállító Zrt. karbantartási munkálatai miatt  

Ócsa városában  
A GÁZSZOLGÁLTATÁS SZÜNETEL! 

Kérjük, szíveskedjen a gáz leágazó vezetékébe épített első elzáró szerelvényt 
és a gázmérőnél felszerelt elzárócsapot ELZÁRT ÁLLAPOTBA fordítani!
A gázszolgáltatás újraindításáról dolgozóink tájékoztatni fogják Önöket.
A gázszolgáltatás kimaradásáért szíves elnézésüket kérjük, az üzembe 
helyezés gyors és szakszerű elvégzéséhez nyújtott segítséget köszönjük!

További felvilágosítás: Tel: 29/551-006, 80/300-300
8?Ĳ(8�9.'47��?*2;*?*9Ē���
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hulladékszállítás 
- ügyfélszolgálat
Városunkban a kommunális hulladék és a szelektív hulladék 

elszállítását július 1-t!l a Vertikál Épít!ipari és Kommunális 
Szolgáltató Zrt. végzi. Az Ócsai Polgármesteri Hivatalban helyi 
ügyfélszolgálat került kialakításra. Itt kaphatók a szemeteszsá-
kok, illetve az adatváltozás-bejelentés is helyben történik.

Ügyfélszolgálat: minden hétf!n 14-18 óra között
Helyszín:  Ócsai Polgármesteri Hivatal, ügyfélszolgálati 

iroda, Ócsa, Bajcsy-Zs. u. 2.
Telefon:  (29) 378-125/17-es mellék (hívható hétf!nként 14-18 

óra között)

A kommunális hulladék elszállítására júliustól szerdán-
ként és csütörtökönként, a szelektív hulladék elszállításá-
ra minden hónap második péntekén kerül sor. A szállítási 
id!pontokban történt változásokról az Ócsai Kisbíró júliusi 
lapszámában és a www.ocsa.hu oldalon részletesen tájéko-
zódhatnak.   �

�(8&�;�748��30472�3>?&9&

hallássérültek  
munkavállalásának segítése
$�0XQND�.·U�$ODS®WY¢Q\�IHOK®Y¢VD

Kedves Hallássérültek!

H a álláskeresés ügyében, komplex felülvizsgálattal vagy 
más problémával kapcsolatban szeretnél segítséget kap  -

ni, akkor a következ! elérhet!ségeken tudsz nálunk jelent-
kezni.

Munka-Kör Alapítvány  
1021 Budapest, H"vösvölgyi út 81.
E-mail címünk: munkakoralapitvany@t-online.hu
Telefonszám: 06 1 274-2607
Honlapunk elérhet!sége: www.munkakoralap.hu
Facebook elérhet!ség:  Hallássérültek Munkavállalása 

(A híreket naponta frissítjük.)
Skype tanácsadás: hétf!n, kedden és szerdán 11-12 óráig
Skype név: munkakoralapitvany

Minden a helyére került  
a Manóvár Bölcsődében.  

Ócsa Város Önkormányzata és  
az intézmény dolgozói szeretettel  

várnak mindenkit  
augusztus 20-án 10:30-kor  

az ünnepélyes átadásra!

(ONªV]½OW�D�0DQ´Y¢U�%·OFVĒGH
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Helyi hírek

5(1'đ56�*,�+�5(.
Tisztelt Ócsai Lakosság!

e ls!ként az egyik helyi b"nügyr!l szeretném tájékoztatni 
Önöket. Ez az eset a közösségi oldalakon már szájhagyo-

mány útján terjed, ezért a valóságot és a tényeket szeretném 
leírni:

Az eset egy bejelentéssel kezd!dött, 2013.06.05-én, mely 
szerint a frissen felújított téglakerítést a Martinovics utcá-
ban ismeretlen személy festékkel összefestette, grafitit 
helyezett el rajta. A rongálási érték ennél a cselekménynél 
lényegtelen, mivel a jogalkotó minden ilyen cselekményt 
b"ncselekménynek min!sített. A nyomozás elrendelése 
után, a város teljes területén felkutatásra kerültek a grafi-
tik. Ebben hatalmas segítséget nyújtott részünkre a polgár-
!rség vezet!je, Boros Tibor. (Ismét eredményes volt a közös 
munkánk.) Az összegy"jtött adatok alapján a sértettek 
kihallgatása vált szükségessé, mely során 27 magán- és jogi 
személy került kihallgatásra. A kihallgatások során 38 hely-
szín vált ismerté, ahol szemlét kellett lefolytatni. Az elköve-
t!k, három személy, beazonosításra kerültek és a gyanúsított 
kihallgatásuk során a cselekményeiket elismerték, már csak 
a bíróság ítélethozatala van hátra. Megjegyezni kívánom, 
hogy az összesített kárérték 2.000.000 Ft.

A másik eset mely a hónapban nagyobb érdekl!dést keltett, a 
t"zesetek nagy száma. A tüzek az ún. Könyvklub mögötti terü-
leten a Székesben keletkeztek. Az els! öt eset az akácos erd!-
ben volt, azon a héten minden hétköznap. A Dabasi T"zoltóság 
minden nap eloltotta tüzet, de másnap egy másik területen 
újból megindult. Egyik esetben sem volt veszélyben emberé-
let, de a Könyvklub területén lév! cégek épületei közel voltak.

Az utolsó legnagyobb t"z július 12-én, péntek reggel ütött 
fel, mely a kitermelés alatt lév! területen pusztított. Az#erdé-

szet elmondása szerint 3 hektár terület égett le. Ezen a száraz 
területen nagyon gyorsan terjedt a t"z, amit nehezen tudtak 
a t"zoltóság emberei kordában tartani, így sajnos az él! 
fákból is égett ki.

A pénteki napon a helyi polgár!rség is részt vett az oltás-
ban, ugyanis éjszakára er!sítésként a t"zoltóság igényt 
tartott rájuk. A Sarokház Étterem felajánlásaként ételt is italt 
tudtam vinni a t"zoltóknak, a polgár!röknek és az erdészek-
nek a hosszú éjszakai szolgálatra. Az $ áldozatos munkájuk-
nak is köszönhet!en sikerült a tüzet szombat reggelre elolta-
ni, ami még mindig felügyeletet igényelt. Hétf! reggel már 
az erd!t körbe kellett árkolni, mert ez az egy mód maradt a 
terjedés megállítására. Ebben a nagy meleg és a szárazság is 
közrejátszott.

A t"zoltóság szakemberei, a t"zvizsgálók és a rend!rség 
b"nügyi technikusai megállapították, hogy az utolsó eset-
ben gyújtogatás történt, melyben eljárás indult, eddig isme-
retlen tettes ellen.

Ismét történt pár esetben kerékpár lopás a vasútállomás 
területér!l. Ezért a térfigyel! rendszer itt lév! kamerája ezt 
a területet fogja többet figyelni. A jobb „látás” érdekében az 
ott lév!, közterületen lév! fák kivágásra kerülnek. A faki-
vágás esetleg közlekedési akadályt is jelenthet, ezért el!re 
is mindenkit!l türelmet kérek. A város területén máshol is 
lehet majd a kamerák miatt fakivágásra számítani.

A telefonos elérhet!ségeink száma n!tt, ugyanis a harma-
dik körzeti megbízott kolléga, Menyhárt Attila (zászlós) is 
beszerzett magának egy telefont, melynek száma: 70/232-
5737. Szolgálatai teljesítése során ezen a számon $ is elérhet!, 
a mi számaink pedig változatlanok.  �
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A tettek emberei…
Â�AÀFALAKÀEREJEÀNEMÀAÀKƈBENÀVAGYON�ÀHANEMÀAÀVġDƈKÀLELKġBEN��

-EGALAKULÀAÀ'YęLIÀ*ęRęSIÀđNKġNTESÀ-ENTƈCSOPORT

*%,%.4+%::À4%À)3À!À'9ý,)À*ý2ý3)Àđ.+Ą.4%3À-%.4Ƈ#3/0/24"!�

!À KATASZTRīFA�À AÀ BALESETÀ BEKĮVETKEZġSEÀ
NEMÀ VęLOGAT�À "ęRHOL�À BęRMIKOR�À SZęMTA-
LANÀMīDONÀ LECSAPHATÀ RęNK�À )LYENKORÀMġGÀ

NAGYOBBÀSZĳKSġGÀVANÀAZOKRA�ÀAKIKÀVęLLAL-
JęKÀAÀBAJBAÀJUTOTTÀġLETEKÀġSÀVAGYONIÀġRTġ-
KEKÀMENTġSġT�

(AÀMUNKęDDAL�ÀESZKĮZĮDDELÀĮNKġNTÀRġÀÀ
SZESEÀLENNġLÀEGYÀÀCSAPATNAK�ÀAKIÀFELKġSZĳLÀÀ
TENÀGYƈZÀAÀKIHĥVęSOKÀFELETT�ÀAKKOR�À

Egyének, civil közösségek és munkahelyi csapatok  
JELENTKEZġSġTÀISÀVęRJUK�

Jelentkezni lehet:
Gyáli  

Járási Hivatal

'YęL�À+ƈRĮSIÀıTÀ�������
4EL�À������������
%MAIL�ÀÀJARASIHIVATAL  

GYAL�PMKH�GOV�HU�

Monor Katasztrófavédelmi 

Kirendeltség

-ONOR�À6IRęGÀU�À���
4EL�À�����������
&AXSZęM�À�����������À
%MAIL�ÀÀMONOR�TF  

KATVED�GOV�HU
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Az Egressy Gábor Szabadid!központ és Ócsa Város 
Önkormányzatának közös szervezésében tizedik alkalom-
mal várta július végén képz!m"vészeti tábor az Ócsáról, 
az ország más szegleteib!l, s!t külhonból is érkez! alko-
tóm"vészeket. Katona Zsombori Mária fest!m"vész, a 
tábor vezet!je számolt be lapunknak a nem mindennapi 
hangulatról, a közösségben alkotás egyedi varázsáról:

Megszokott csapat érkezett az idei táborba?
K.Zs.M.: Természetesen többen ismerjük egymást, a másik 
munkásságát, de vannak olyanok is, akik el!ször jártak az 
ócsai táborban. Négy új vendégünk volt ebben az évben, 
ketten Ócsáról jöttünk, a többiek pedig Magyarország min -
den tájáról.

Hol alkottak a m"vészek?
K.Zs.M.: A bázisunk az Egressy Gábor Szabadid!központ 
volt, a kamaratermet rendeztük át m"hellyé, tele fest!álvá-
nyokkal, tubusokkal, egyéb kellékekkel – az érzékek kavalkád-
ja, a hangok, az illatok igazi tábori hangulatot teremtettek! 
A folyamatos eszmecsere, a különböz! nézetek, irányzatok 
megvitatása, találkozása ebben a jó társaságban igazán pozi-
tívan hatott mindannyiunkra. Sokunkat persze megihletett 

Ócsa csodaszép környezete is, a Református Templom, a 
Tájház, így a szabadban alkotás sem maradhatott el. 

Milyen programok színesítették a tábort?
K.Zs.M.: Július 26-án pénteken nyílt napot tartottunk, bárki 
meglátogathatott minket és betekintést nyerhetett az alkotófo-
lyamat „kulisszatitkaiba”. Aznap este a szabadid!központ látott 
mindket vendégül, a vacsorát és az ócsai bort Radics József aján-
lotta fel, nagyon köszönjük! Az Ócsai Népdalkör finom rétessel, 
pogácsával kedveskedett nekünk és m"sort adott a Küstörg! 
Néptánccsoport is. Mészáros Gábor diavetítésével és nagy, 
éjszakába nyúló beszélgetéssel zárult ez a remek összejövetel.

Milyen m"fajokat képviseltek az idei táborozók?
K.Zs.M.: Legtöbben festettünk, de volt közöttünk grafikus és 
fotóm"vész is. A résztvev!k két-három alkotásukat minden 
év     ben a városnak adományozzák, ezekb!l a Kultúra napján, 
ja        nuár    ban kiállítást rendezünk. Idén – mivel kerek számot 
ünne   pelünk – tervezzük, hogy az elmúlt tíz évet összefoglaló 
be    mutatóval örvendeztetjük meg az ócsai m"vészetkedvel! 
kö     zönséget.  �F"
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Katona- Zsombori Mária
Simon Tímea
Helyes Jenő 
Győr$y Sándor 
Mészáros Gábor 

Pál Csaba 
Miklós János 
Király Nikolett
Miklosovits László 
Revák István 
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Kultúra 9

könyvajánló
egy hónapos nyári szünet után, augusztustól ismét várja 

olvasóit a Falu Tamás Városi Könyvtár: a nemrég érkezett, 
kölcsönözhet! új könyvekb!l egy kis ízelít!!

$�.�1<97�5�1<,79$7$57�6$

Hétfő: 11:00–18:00
Kedd: 08–15:00 
Szerda: szünnap 

Csütörtök: 11:00–18:00 
Péntek: 08:00–15:00
Szombat: 08:00–11:00

Várjuk Önöket!

LjudmiLa uLickaja: a mi urunk népe

Varró dánieL: 1HP��QHP��KDQHP

müLLer Péter: 6RUVU´O�ªV�ªOHWUĒO

a z Európa-szerte népszer" orosz írón! 
nem tesz mást A mi Urunk népében, csak 

mesél és mesél a végtelenségig, megunhatat-
lanul. Mindenr!l és mindenkir!l van egy jó 
története: legyen szó önbizalom híján álló 
vagy bármit elt"r! n!kr!l, az apaság rejtel-
meir!l, !rangyalokról. Kü    lö     nösen érzékeny a 
csodákra, a kivételes ese    ményekre, ám ezeket 
is – például egy némának hitt gyerek szavait, 
az állatoknak tartott szentmisét vagy a betel-
jesülni látszó jós   latokat – úgy tárja elénk, 
mintha a világ legtermészetesebb dolgairól 
beszélne. Hiszen amennyire a különleges 
jelenségekben, legalább annyira otthon 

van a hétköznapokban. Novellaformában 
is könnyedén, finoman mutat be szépet és 
rútat, egy-egy összetettebb szerepl!t vagy 
bonyolul  tabb szituációt. Nem meglep! ez, 
hi   szen írói érzékenységét a nagy orosz realis-
táktól örökölte. Rendkívül sokat tud a legfon-
tosabb dolgokról: sze       relemr!l, bol    dogságról, 
hitr!l és ha    lál     ról. Mind   ezek mögött pe    dig 
nagy-nagy böl   csesség áll: kerülni minden 
szél    s!   sé        get, elfogadni egy    mást, felülvizs-
gál   ni az el!        ítéleteinket az emberben mé       lyen 
meg       búvó bels! hang és az igazság    érzet ne   -
vében.

+477�8��<<<�:1.(0&/&�-:

agócs Írisz illusztrációival jelent meg Varró Dániel 
legújabb, felelget!s gyermekverseket tartalmazó 

kötete a Manó Könyvek gondozásá-
ban. Varró Dániel harmadik gyermek-
verses kötetével jelentkezik Akinek a 
lába hatos és Akinek a foga kijött cím" 
munkái után. A kötetben egy apa tesz fel 
kérdéseket kisfiának, amelyekre el!ször 
szándékosan rossz válaszokat ad, hogy a 
helyes megfejtést a gyerek találhassa ki. 
Mint Varró Dániel felidézte, a Facebook 
közösségi oldalon néha tesztelte a 

verseket, vajon barátai, ismer!sei kitalálják-e a rímb!l a 
válaszo   kat? Kiderült azonban, hogy a feln!ttek számára 

ezek nem mindig magától értet!-
d!k. Varró Dániel elárulta, a versekr!l 
természe  tesen kikérte kisfia vélemé-
nyét, az el    készült illusztrációkat is 
együtt né     ze    gették. Misi mégis inkább 
inspirációt ad, az már a költ!i megfon-
tolás ered   ménye, hogy végül melyik 
versek milyen formában maradnak a 
kötetben – f"zte hozzá a szerz!.

+477�8��<<<�29.�-:

„Fényadó gondolatokat gy"jtöttem itt össze, 
úti lámpásnak. Beszélek a sor   sunk    ról, 

lelkünk titkairól, életm"vészetr!l, a lát    hatatlan 
szel    lemvilágról, és arról, hogy valamennyien 
mágusok vagyunk: sors      teremt! hatalmunk van! 
Egy gondolat na   gyobb fényt adhat, mint egy 
egész könyv. Rá    adásul könny" magaddal vinni 
az útra. Talán másképp is látsz vele. Vilá    go  -
sabban.” (A Szerz!)

Az Útravaló sorozat Müller Péter legfonto-
sabb gondolatait gy"jti össze. Ezúttal a párat-
lanul gazdag és mély életm" sorssal és élettel 
kapcsolatos esszenciáját tarthatja kezében az 
olvasó. Csakúgy, mint a Szeretetr!l, szerelem-
r!l, szeretkezésr!l, ez a különleges ajándék-
könyv is megbízható útitársunk lehet az élet 
út    veszt!iben.

+477�8��<<<�&1*=&3)7&�-:
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palásti emlékek
,,Magyar az, akinek nyelve  

és esze magyarul forog.”
Illyés Gyula

Eljött a nap, amikor mindenki izgatottan gyülekezett az 
iskola el!tt, hogy végre útnak indulhassunk a Felvidék 
felé. 2013. július 2-án közel 2 órás út vezetett Palástra, Ócsa 
testvér települése felé. Tünde néni felolvasta a névsort és 
megígértette velünk, hogy jól fogunk viselkedni ezen a 
héten. Vigyázunk magunkra és csak azt tesszük a tábor-
ban, amit Magdi néni- az ottani táborvezet!, Márti néni 
- aki az idén Tünde néni segít!je volt és maga Tünde néni 
megenged nekünk.

e lbúcsúzkodtunk a szüleinkt!l és a csomagokat bepakoltuk. 
Felültünk a buszra. Az úton nagy volt a vidámság, nagyon 

vártuk a találkozást az ottani barátainkkal. Nemsokára megér-
keztünk Palástra, ahol az Ivánka kastélyban szálltunk meg. Els! 
napon mindenki beköltözött a szobájába, utána volt egy rövidke 
megbeszélés, ahol megtudtuk az elkövetkezend! napok prog-
ramjait, ismerkedhettünk a gyönyör" hellyel, környezettel.

Nem fogunk unatkozni! – gondoltuk magunkban. Ez a nap 
nyu    gis volt, hisz csak pihentünk, sétálgattunk, vásárolgattunk, 
egyszóval körülnéztünk. A nagyon finom ebédet a palásti 
szabadid!központban kaptuk. Ebéd után mehettünk folytat-
ni dolgainkat, új ismer!söket, barátokat szereztünk. Eljött az 
este és a va   csora után beszélgettünk egy kicsit, aztán jó gyerek 
módra men    tünk aludni, hisz izgatottan vártuk a következ! nap 
eseményeit. 

Második nap már bele is vágtunk a s"r"jébe a programok-
nak, mert rögtön strandra mentünk Egegre. Mindenki nagyon 
jól érezte magát, bár ez nem is volt kérdéses. Este visszamen-
tünk Palástra, megvacsoráztunk, utána mindenki szépen 
lassan visszament a szálláshelyre, megbeszéltük élményeinket 
és vártuk a következ! nap reggelét. A harmadik napon megcso-
dálhattuk a Szent Antalon lév! fest!i szépség" kastélyt, Magdi 
néni vezetésével. Közép-Szlovákiában található a Selmeci-

hegység szívében, gyönyör" angolparkjával ez a monumentális 
barokk-klasszicisztikus kastély, a hont-megyei f!ispán és császá-
ri generális Koháry András részére épült régi vár helyén állítot-
ták fel 1744-ben. Kés!bb a kastély a gazdag Coburg család birtoka 
lett. A második világháború végéig Coburg Ferdinánd, a hajdani 
bolgár császár élt benne. A kastély m"vészeti megoldásában f! 
hangsúlyt kap a naptár szimbóluma. Négy bejárata, hét árkádja, 
12 kéménye, 52 szobája és 365 ablaka van. Jelenleg az erdészeti, 
faipari és mez!gazdasági múzeum székhelye, sok fegyver- és 
trófeagy"jteménnyel. Ékessége az Arany szalon és annak bútor-
zata, amelyet Mária Terézia adományozott nászajándék része-
ként leányának, Mária Antoinettenek.

Kivétel nélkül mindenkinek nagyon tetszett ez a gyönyör" 
Kastély és az egész napi kirándulás. Ezen a napon, Anikó néni 
a palásti polgármester asszony is velünk tartott. Köszönjük 
szépen, hogy minden kérdésünkre válaszolt, amivel mi ostro-
moltuk. Rengeteg új dolgot tudtunk meg, mindenki arcáról 
sugárzott a figyelem és az érdekl!dés. 

Miután megnéztük a kastélyt, és egy mesebeli helyen megebé-
deltünk, elindultunk az országos cserkész táborba. Márió, a tábor 
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ÓCSAI KISBÍRÓ

vezet!je végigmutatott ne  -
künk mindent és még arra 
is jutott id!nk, hogy az 
ott táborozó cserkészekkel 
kö    zösen népdalokat éne  -
kel    jünk és métázzunk. Sajnos nem volt sok id!nk, mert már 
kés!re járt és mennünk kellett, de nagyon aranyos embereket 
ismerhettünk meg a cserkészek közt. Élveztük a hegymászást 
is, és a nadrágfékkel való ,,landolást” lefele jövet. Ez a nap nagy 
fájdalmunkra nem végz!dött túl jól, mert volt egy kis baleset. 
Nem vagyunk hozzá szokva a meredekebb hegyek lejt!ihez és 
az egyik kedves társunk, Gerg! megcsúszott és bizony a kórház-
ban kötött ki. Nagyon sajnáltuk mindannyian és megragadjuk 
a lehet!séget, hogy innen is jobbulást kívánjunk neki, hiszen a 
kulcscsontja azóta már gyógyul, hála Istennek! 

Aznap este érkeztek Bukodi Karcsi bácsiék is, Ócsa város 
polgármestere és kedves ismer!seik. Meglátogattak bennün-
ket és nagyon finom meglepetés tortát kaptunk t!lük. Másnap 
elkísértek minket Anikó nénivel együtt a Csábrági várromok-
hoz. Egy csodálatos túrán vehettünk részt, ami több mint tíz 
km volt. Szarka Gyula bácsi vezette a sort. Vadregényes volt a 
táj, de eléggé kifáradtunk az egészséges túra alatt, mert hegyre 
fel, völgybe le váltakozott az utunk… Csodálatos nap volt ez is. 
Fontosnak tartjuk elmesélni, hogy mit is tanultunk a vár törté-
netével kapcsolatosan:

Hontvármegye északi részén, a mai f!közlekedési utaktól 
távol, Palást közelében, erd!s, bérces vidéken, meredek szik-
lacsúcsra helyezve áll az egykor hatalmas Csábrág elhagyott 
omladéka. Ahogyan azt József Péter bácsi, idegenvezet!nk-
t!l megtudtuk a vár els! birtokosai s építtet!i Hont-Pázmán 
nemzetség tagjai voltak. A vár az Árpád-koron át a Hont-
Pázmánok kezében maradt. A XVI. század zavaros évtizedeiben 
s"r"n váltakoznak a vár urai. 1629-ben, Koháry Péter esztergo-
mi f!kapitány vette zálogba II. Ferdinánd királytól. A Koháryak 
szépen rendbe szedték a várat s mindaddig, amíg hadi jelen-
t!sége meg nem sz"nt, kit"n! karban tartották. Hiába voltak 
a Koháryak vitéz emberek s a Habsburg-királyok törhetet-
len hívei, kedvelt várukat mégis egymásután megszállották 

Bethlen, Rákóczy György, Thököly és II. Rákóczi Ferenc hadai. 
Bercsényi Miklós rohammal vette be Csábrágot.  Azonban, az 
Istenben bízó költ!-országbíró hamar visszakapta várát; már 
1709-ben újból bevonult Csábrágba s itt halt meg 1731-ben, ahol 
el!ször pillantotta volt meg a napvilágot. $ a családból az utol-
só, aki itt lakott. A fény"zéshez szokott utódok leköltöztek a 
Szent Antalon épített fejedelmi méret" kastélyba, amely jobban 
hozzá illett pazar életmódjukhoz. A vár rövidesen rommá lett; 
már a XIX. század derekán nem voltak benne lakható szobák. Ez 
Csábrág várának rövid története. 

Délután, tele élményekkel és jó fáradtan érkeztünk meg a 
Csemadok táborba, ahol Kati néni a Csemadok elnöke által 
szervezett táborba csöppentünk. A merészebbek közülünk 
megmártóztak a patak h"s vizében, mi többiek pedig kipihen-
tük magunkat a Húrhegy egyik gyönyör", mesebeli tisztásán. 
Magdi néni finom vacsorát készített nekünk, grilleztünk és este 
visszamentünk táborhelyünkre, az Ivánka kastélyba. Itt megbe-
széltük a napok történéseit és mindenki személy szerint elme-
sélte élményeit. Szívünk szerint nagyon sokat mesélhetnénk 
még az itt szerzett élményeinkr!l, mert sokunknak ez volt a 
legszebb nyara, hiszen többen is ezt mondták! …

Másnap könnyes búcsút kellett vennünk az új barátainktól 
és a szép települést!l, hisz indultunk haza. Öt napot töltöttünk 
egy nagyon jól megszervezett, feledhetetlen táborban. Jobbnál 
jobb programokon vehettünk részt és végig éreztük mindenki 
részér!l a testvéri szeretet, kedvességet ottlétünk alatt. Haza   -
felé a buszon mindenki kicsit szomorú volt, hogy ilyen gyorsan 
eltelt ez a hét.

Köszönjük vendéglátóinknak, Magdi néninek és Anikó néni-
nek, Polgármester asszonynak a vendéglátást. Karcsi bácsinak, 
Polgármester úrnak és Bea néninek, Igazgató asszonynak a 
lehet!séget, hogy részt vehettünk a táborban. Hálával tarto-
zunk tanárainknak: Tünde néninek és segít!jének, Márti néni-
nek, akik elkísértek minket és gyermekeikként vigyáztak ránk. 
Köszönjük a sok szép emléket, amivel idén is gazdagodhattunk!

Palásti testvéreink vendégszeretete utánozhatatlan és az 
odaadásuk felülmúlhatatlan! Az egész csoport nevében köszön-
jük a feledhetetlen élményeket, amelyekkel hazatértünk, a 
feledhetetlen napokat, amelyeket szívünkbe zárhattunk és a 
szeretetet, amit ezután is a lelkünkben hordozunk!

A legfontosabb, hogy mi, ócsaiak mindig otthon érezzük 
magunkat Paláston!  �
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Ócsai Református Egyházközség
2013. augusztus havi gyülekezeti alkalmaink:

NAP ÓRA ALKALOM

1. Csütörtök 16  Asszonykör – Református Iskola Tanácsterem

2. Péntek 17 Összevont I%úsági Bibliaórai Közösség 
– Filmklub – Református Iskola Tanácsterem

4. Vasárnap 10  FőIstentisztelet – Templom

4. Vasárnap 16 Református Istentisztelet – Evangélikus Imaház

8. Csütörtök 10 Szórvány Istentisztelet – Székesi Szociális Otthon

8. Csütörtök 18 Központi resbiteri bibliaóra – Kisimaterem

9. Péntek 17 Összevont I%úsági Bibliaórai Közösség 
– Filmklub – Református Iskola Tanácsterem

11. Vasárnap 10 FőIstentisztelet – TEMPLOM

12. Hétfőtől
16. Péntekig 9–15

hHelyi református gyermek – hittanos – i%úsági tábor: 
hétfőtől péntekig, 9 órától 15 óráig, kezdés minden nap 
9 órakor a Kálvin-ház Nagytermében. Szeretettel várjuk a 
gyermekeket, hittanosokat, !atalokat. Program: énektanulás, 
korosztályos BIBLIAI foglalkozások, sport, kézművesség.

15. Csütörtök Tábori kirándulás, az Országos Cserkész Nagytábor 
meglátogatása.

18. Vasárnap 10 FőIstentisztelet – Templom

18. Vasárnap 16 Református Istentisztelet – Evangélikus Imaház

20. Kedd Az ÚJ KENYÉR megáldása a Millenniumi téren 9 órától

22. Csütörtöktől 
24. Szombatig 18 Úrvacsorára előkészítő Istentisztelet sorozat, csütörtöktől 

szombatig, 18 órai kezdettel a Templomban.

25. Vasárnap 10  Új Kenyér ünnepi Úrvacsorás FőIstentisztelet – Templom

29. Csütörtök 18 Központi bibliaóra – Kisimaterem

30. Péntek 17 Összevont I%úsági Bibliaórai Közösség – Református Iskola 
Tanácsterem

Nyári lelkészi hivatali rend 
Lelkipásztori ügyelet: hétf!n 15 órától 17 óráig,  
csütörtökön 14 órától 17 óráig, pénteken 9 órától 11 óráig. 
Egyházpénztári ügyelet: szerdán 16:30-tól 18 óráig,  
pénteken 16:30-tól 18 óráig.

egyházak augusztusi 
programjai
Ócsai Evangélikus Gyülekezet
A Gyóni Evangélikus Egyházközség felújított, ócsai Rédei Ifjúsági 
Szállója várja a táborozni vagy a környéken kirándulni vágyó 
csoportokat. Az épület befogadóképessége 13 f!, de az udvaron 
sátorozási lehet!ség is van. A szállás díja 2000 Ft/f!/éj. Érdekl!dni 
és jelentkezni a következ! telefonszámon lehet: 20/824-6181.

Állandó programjaink:
Istentiszteletet minden hónap 1. és 3. vasárnapján 8.30 órától 
tartunk, ám augusztus 18-án alkalmunk szabadság miatt elmarad.

Ócsai Katolikus Egyházközség
A nyári hónapokban (július, augusztus) a következ! módon változ-
nak meg a szentmisék id!pontjai:

 » Hétf! 18 óra
 » Szombat 19 óra 

 » Vasárnap 9 óra

Visszatérés az eredeti id!pontokhoz augusztus 31. szombat

Augusztusi istentiszteleti alkalmak a baptista gyülekezetben:

NAP ÓRA ALKALOM NAP ÓRA ALKALOM

04. vasárnap 9
10

17

imaóra
istentisztelet 
úrvacsora
istentisztelet

18. vasárnap 9
10
17

imaóra
istentisztelet
istentisztelet

05. hétfő– 
10. szombat

9–15 nyári 
gyermektábor

21. szerda 19 bibliaóra

07.szerda 19 bibliaóra 25. vasárnap 9
10
17

imaóra
istentisztelet
istentisztelet

11. vasárnap 9
10
17

imaóra
istentisztelet
istentisztelet

28. szerda 19 bibliaóra

14. szerda 19 bibliaóra

Alkalmainkra mindenkit szeretettel várunk. B!vebb információ: 
www.ocsaibaptista.hu
Délel!tti istentiszteleti alkalmainkat él! adásban közvetítjük 
10#órától weboldalunkon.

Tisztelt sírhelytulajdonosok!

a z 1999. évi XLIII. törvény 22.#§# (2) 
bekezdése alapján az, aki megvált 

egy sírhelyet rendelkezési jo     got gyako-
rol felette. E jog gyakorlása pedig 
magában foglalja a sír gondozásá-
nak kötelezettségét is, azaz a sírhely 
kaszálását, a sírok közötti részeken a 
f"nyírást. Felkérjük az elhanyagolt, 
gondozatlan, elgazosodott sírok tulaj-
donosait, hogy haladéktalanul tegye-
nek eleget törvényi kötelezettségük-
nek. A Presbitérium temet!i bizottsága 

hamarosan listát készít az elhanyagolt 
sírokról, és megkeresi, felszólítja azok 
tulajdonosait a szükséges munkálatok 
elvégzésére.

Továbbá felhívjuk a figyelmet arra, 
hogy a 2001-ben, 2002-ben és 2003-ban 
meg   váltott urna helyeket ismét meg 
kell váltani, tekintettel arra, hogy az 
urnás helyek megváltása 10 évre szól. 
Kérjük a sírhelytulajdonosokat, hogy 
ezt mihamarabb tegyék meg.  �

Áldást, békességet!
�(8&.�7*+472�9:8�57*8'.9�7.:2
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Sportsport

Több, mint egy év után újra hazai közönség el!tt játszhat-
nak az Ócsa Város Sportegyesület csapatai. Elkészült a 
városi sportpálya, melynek ünnepélyes átadására augusz-
tus 11-én kerül sor.  

a pálya felújítása, átalakítása összesen közel 31 millió fo  -
rintba került, Ócsa városának önkormányzata 8 millió 

forinttal járult hozzá a költségekhez. A fennmaradó összeget 
egy belügyminisztériumi és az MLSZ által kiírt TAO (társa-
sági adó)-pályázatokból, illetve az egyesület által biztosított 
önrészb!l sikerült finanszírozni. 

A komplex beruházás keretében a sportpálya az elmúlt 
egy évben jelent!s átalakuláson ment keresztül: a terület új 
füvet kapott, amit automata öntöz!rendszer locsol, kiépült 
a kerítés, egy kivilágított edz!pálya, öltöz!, b!vült a vizesb-
lokk és a bíróknak külön öltöz!t állítottak fel. A sportrajon-
gók új lelátóról szurkolhatnak a hazai csapatoknak.

Friss hír, hogy sikerült névadó szponzort találnia az egye-
sületnek: a Semmelrock Kft. támogatásával minden bizony-
nyal stabilizálódik az ÓVSE anyagi helyzete. A támogatá-
sért külön köszönet illeti Potos János ügyvezet! igazgató 
urat. Az egyesület tervei között szerepel támogatói jegyek, 
bérletek kiadása, melyek által a mérk!zésekre rendszeresen 
kijáró szurkolók tudják majd segíteni kedvenc csapataikat. 

megújult az ócsai sportpálya
Júliusban elkezd!dött a felkészülési id!szak, bízunk benne, 
hogy az ócsai sportolók a következ! szezonban is szép ered-
ményekkel öregbítik az ÓVSE és városunk hírnevét!  �
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Sport

H atalmas érdekl!dés övezte a Magyar Látványtánc és Sport 
Szövetség által június 28-30-a között megrendezett Tánc és 

Ének Európa Bajnokságot a pestszentl!rinci Sportkastélyban. 
Az Energy Kid’s tánciskola 12 produkcióval nevezett a verseny 
“A” kategóriájában. A rutinos versenyz!k mez!nyében, számos 
és egyéni versenyz! is a dobogóra állhatott.

 
Eredmények
Aranyérem:

 » Monkey Funky (20 f!s gyermek formáció, hiphop kate-
gória)

 » Mesevilág (10 f!s gyermekformáció, hiphop kategóriá-
ban, a magyar népmesék zenevilágának motívumaira)

 » Smile & Dance (pop duó, junior katergóriában)
 » Energy Dorcsi (egyéni, hiphop kategória)

Ezüstérem:
 » Cheerleading (21 f!s formáció)
 » Pop Girls (pop kategória)
 » Sweet Girl (pop, junior egyéni kategória)

�5(0(6đ�$=�(85�3$�%$-12.6�*21�
7DUROWDN�D]�´FVDL�(QHUJ\�.LGȆV�W¢QFRV�IRUP¢FL´L

Bronzérem:
 » Girls Club (hiphop duó)
 » Netti Girl (hiphop, gyerek, egyéni)

Az eredményekhez szívb!l gratulálunk!  �

Egyesület neve: Ócsa Város Sportegyesület 
Székhelye: 2364 Ócsa Bajcsy-Zs utca 2.
Egyesület célja: Az egyesület célja, mint a nevéb!l is kiderül 
els!dlegesen a sportról szóló 2004. évi I. törvényben megha-
tározott sporttevékenység szervezése és biztosítása.

Az egyesület 2012. évi m"ködése a befolyó támogatások és tag-
díjak révén egész évben biztosított volt, valamint plusz források 
bevonásával lehet!ség nyílt az infrastruktúra fejlesztésére is.
Támogatás: 5 116 000 Ft
Magyar Labdarúgó Szövetség sportfejlesztési program (tao); 
iktatószám: ki/4964/ /2011; ügyiratszám: be/8258/2011.
Cél szerinti juttatások: 8 000 000 Ft
Ócsa Város Önkormányzata 5/2012.(II.15.) számú költségve-
tési rendelet – 3 000 000 forint m"ködési támogatás; Ócsa 
Város Önkormányzat 5/2012.(II.15.) számú költségvetési 
rendelet – 5 000 000 forint fejlesztési támogatás.
Támogatások felhasználása: 
A társasági adó (tao) bevételekb!l felújítottuk az egyesület 
ruha- és kelléktárát. Mezeket, tréningruhákat, pólókat vásá-
roltunk a feln!tt és utánpótlás csapatainknak. Ezenkívül 
sporteszközöket – labdák, kapuk, hálók, sorfal, stb. – szerez-
tünk be. Ebb!l a támogatásból finanszíroztuk csapataink 
utazási költségeinek egy részét. 

Az önkormányzati m"ködési támogatás egy részét megbízá-
si díjak, rezsi számlák kifizetésére fordítottuk. Ebb!l a pénzb!l 

biztosítottuk a tao-s pályázat önrészét is. Nevezési, utazási díjak, 
versenyszervezési és díjazási költségek is szerepeltek kiadásaink 
között. Az önkormányzati fejlesztési támogatásból edz!pályát 
alakítottunk ki, valamint az új lelátó alapjait raktuk le.
F!bb tevékenységek, programok:
A 2012-es évet hagyományosan a Magyar Atlétikai Szövetség 
terem       atlétikai versenyének lebonyolításával kezdtük. A me    -
gyei és országos atlétikai versenyeken való részvétel mellett 
egy versenyz!nk a Magyar Diákválogatottal Varsóba, majd 
a Budapest Válogatottal Olaszországba is eljutott. Mindkét 
helyen els! helyezést ért el.

A labdarúgóknál U7-U9-U11 korosztályokkal a Bozsik-
torna szerepl!i voltunk. A 17 évesekkel egy korosztállyal és 
egy osztállyal magasabb szinten (megyei II. osztály U19) ver   -
se   nyeztünk, ahol ötödikek lettünk. Az év második felében 
megalakult a n!i futballcsapatunk. 

Megkezd!dött a sportpálya felújítása 2012-ben. Újra fü  ve   -
sítettünk, automata öntöz!rendszert telepítettünk, elkészült 
egy edz!pálya világítással, kerítést építettünk és leraktuk a 
lelátó alapjait.

A 2013-as évben céljaink között szerepel csapataink sikeres 
ver    se    nyeztetése, társadalmi szerepvállalásunk megtartása, 
és az új sportpálya el!nyeinek, adottságainak maximális ki    -
használása.   �
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az ócsa város sportegyesület 2012. évi  
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Haláleset
Neve: Virág László
Születés helye, ideje:  
Ócsa, 1938. november 1.
Haláleset helye és ideje:  
Ócsa, 2013. június 29.
\
Neve: Virág Pál
Születés helye, ideje:  
Ócsa, 1934. november 25.
Haláleset helye és ideje:  
Ócsa, 2013. július 7.
\
Neve: Rupp Erzsébet
Házassági neve: Rupp Istvánné 
Születés helye, ideje:  
Ócsa, 1929. július 23.
Haláleset helye és ideje:  
Ócsa, 2013. július 8.
\

Neve: Dömötör Klára Mária
Házassági neve: Rózsa Jánosné
Születés helye, ideje:  
Ócsa, 1948. január 25.
Haláleset helye és ideje:  
Ócsa, 2013. július 14.
\
Neve: Pásztor Sándor Albert
Születés helye, ideje:  
Ócsa, 1949. március 15.
Haláleset helye és ideje:  
Ócsa, 2013. július 15.

\
Neve: Mozsár Terézia
Házassági neve: Falmann Jánosné
Születés helye, ideje: Kispest
Haláleset helye és ideje:  
Ócsa, 2013. július 15.
\

Házasságkötés
Férj: Czet! Péter
Feleség: Kiss Renáta
Házasságkötés helye és ideje:
Ócsa, 2013. július 6.
\
Férj: Etl Zsolt
Feleség: Gyimesi Olga
Házasságkötés helye és ideje:
Ócsa, 2013. július 26.

Huszonötödik  
házassági évforduló:
Férj: Varga Zoltán
Feleség: Nádasdi Erika Csilla
Házasságkötés helye és ideje: 
Ócsa, 1988. július 9.
\

Férj: Sz"cs Ferenc
Feleség: Fábián Zsuzsanna
Házasságkötés helye és ideje: 
Ócsa, 1988. július 16.
\
Férj: Tolnai Gábor
Feleség: Puskás Erzsébet
Házasságkötés helye és ideje: 
Ócsa, 1988. július 23.
\
Férj: Fodor József
Feleség: Ponyiczki Olga
Házasságkötés helye és ideje: 
Ócsa, 1988. július 30.
\
Férj: Soltész Attila
Feleség: Vizy Ildikó Mária
Házasságkötés helye és ideje: 
Ócsa, 1988. július 30.

14;&83��8&11&>�2�7.&

&3>&0�3>;;*?*9Ē

Ócsai Polgármesteri hivatal  
 

E-mail: polghiv@ocsanet.
Tel: 29-378-125, 29-378-501,  

Fax: 29-378-067
Ócsa Városüzemeltetési 
Nonprofit Kft
Tel: 29-378-125/28 mellék
Okmányiroda Bajcsy Zs. u. 26., 
Tel: 29-378-504
Orvosi ügyelet Ócsa, Szabadság 
tér 4. (új Egészségház), 104 vagy  
06-1-301-6969 
Központi orvosi rendel! Ócsa, 
Sza   bad  ság tér 4.
Feln!tt háziorvosok dr. Kocsis 
János Rendelés: hétf!, szerda, 
csütörtök, péntek, 8:00–12:00 
óráig, kedden 14:00–18:00 óráig. 

 
dr. Incze"y Zsolt Rendelés: hétf!, 
kedd, csütörtök, péntek,# 8:00–
12:00 óráig, szerdán 14:00–18:00 

 
dr. Gallai Zoltán Rendelés: kedd, 
szerda, csütörtök, péntek, 8:00–
12:00 óráig, hétf!n 14:00–18:00 
óráig Rendel! telefon: 29-378-073 
Gyermekorvos dr. Koszteleczky 
Mónika Rendelés: hétf!, kedd, 
szerda, péntek, 8:00–12:00 

óráig, csütörtök 14:00–18:00 
óráig, Rendel! telefon:  
29-378-164
Véd!n!i tanácsadások  
I. körzet: Szabóné Ádámcsik 

 
II.körzet: Kardosné Pinty!ke 

 
III.körzet: Brassai Júlia,  
Tel: 29-578-523
Fogászat Dr. Sárkány Béla,  
Tel: 20-440-5210, Dr. Baranyai Edit, 
Tel: 29-378-030
Korona Gyógyszertár 
Szabadság tér 5., Tel: 29-578-090
Rend!rség Ócsai Rend!rörs,  

Körzeti 
Megbízottak: Mezei Tamás  
törzszászlós, 70-609-3735; 
Menyhárt Attila zászlós:  
70-232-5737; 
Kálmán Attila f!törzs !rmester:  
30-718-4748
Polgár!rség Tel: 30-9944925, 
30-9944923, 30-6886056, 
70-6064005 (éjszaka) 
Hivatásos T"zoltóság 
Dabas Telefon: 29-560-020, 
29-360-105
Posta Szabadság tér. 3.,  
Tel: 29-378-056

Egyházak Ócsai Református 
Egyház közösség Tel/fax: 29-378-
142, E-mail: ocsa.ref@gmail.com  

Ócsai Baptista Gyülekezet: 
E-mail: gyulekezetve ze to   
 @ocsaibaptista.hu  

Ócsai Katolikus Egyházközösség:   
 

Evangélikus Egyházközösség: 
20-8246181
Egressy Gábor Szabadid!központ  
Tel: 29-378043,  
E-mail: info@egressyszk.hu
Falu Tamás Városi 
Könyvtár Tel: 29-378-158,  
E-mail: konyvtar@ocsanet.hu
Nefelejcs Napköziotthonos 
Óvoda  
Napsugár tagóvoda: 29-378-084, 

Email: info@nefelejcsovoda.hu
Halászy Károly Általános Iskola  
Tel.: 29-378-023, E-mail:  
iskola@halaszy-ocsa.sulinet.hu
Bolyai János Gimnázium 
Tel.: 29-378-045,  
E-mail: gimi@bogim.hu 
Ócsai Tájház Dr. Békési Panyik 
Andor u. 4-6.,  
www.ocsaitajhaz.hu 
Tourinform iroda  
Tel: 29-578-750,  
Email: ocsa@tourinform.hu
Közterület-felügyelet  
Magyari Tibor: 70-3681843
Suller Róbert: 70/395-1877
Gyepmester  
Police Bt.,  
Tel.: 06-1-358 0526

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

ÓCSAI KISBÍRÓ
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anyakönyvi hírek 

AZ ÓCSAI KISBÍRÓ  
HIRDETÉSI ÁRAI

1/1 oldal: 32.000 Ft + 5% áfa
1/2 oldal: 20.000 Ft + 5% áfa
1/4 oldal: 10.000 Ft + 5% áfa

1/8 oldal: 4.800 Ft + 5% áfa
1/16 oldal: 2.400 Ft + 5% áfa

június–július

mailto:polghiv@ocsanet.hu
mailto:polghiv@ocsanet.hu
mailto:ocsa.ref@gmail.com
mailto:gyulekezetvezeto@ocsaibaptista.hu
mailto:gyulekezetvezeto@ocsaibaptista.hu
mailto:konyvtar@ocsanet.hu
mailto:info@nefelejcsovoda.hu
mailto:iskola@halaszy-ocsa.sulinet.hu
mailto:gimi@bogim.hu
http://www.ocsaitajhaz.hu
mailto:ocsa@tourinform.hu
mailto:ocsaikisbiro@gmail.com
mailto:molnar.anna@ocsa.hu


Részletes információkért kérjük keresse fel kirendeltségeinket!

Örkényi Takarékszövetkezet
2377 Örkény Kossuth L. u. 34/a  Tel.: 06-29/510-510

www.orkenyitksz.hu
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