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FOGADÓÓRA
E havi interjúnkban a vasútállomás mellett épül! 
parkoló ról és az iskolákban megvalósított napelemes 
pályázatokról kérdeztük Bukodi Károly polgármestert:

Elindult a beruházás a vasútállomás környékén, ponto-
san hány darab és milyen típusú parkoló készül?
B.K.: Az el!városi közlekedés fejlesztések egyik fontos lépcs!-
jeként valóban megkezd!dtek a vasútállomás környéki parko-
ló építésének el!készít! munkálatai. A Nemzeti Fejlesztési 
Minisztérium megbízásából a Nemzeti Infrastruktúra 
Fejleszt! Zrt. beruházásában, a KÉSZ Épít! és Szerel! Zrt. kivi-
telezésében 2015. április végén kezd!dik meg a P+R parkoló 
kiépítése. Három helyszínen lesz autók számára alkalmas 
P+R parkoló, összesen 263 db parkolóval, melyb!l 10 db-ot a 
mozgáskorlátozottak számára alakítanak ki, valamint össze-
sen 150 db kerékpárok tárolására alkalmas B+R tárolót is 
kiépítenek.  A Damjanich utca és a vasúti pálya között elte-
rül! parkoló 47 db személygépkocsi és 80 db B+R parkoló 
elhelyezését fogja biztosítani a vasútállomástól délnyugatra. 
A"Damjanich utca burkolatát felújítják, meger!sítik. A Kölcsey 
utca mellett, a Székesi u. – Dózsa György u. közötti szakaszon 
137 db személygépkocsi, 70 db B+R és 3 db autóbusz parko-
lását fogjuk megoldani, a jelenlegi zöld- illetve rakodóterü-
let helyén. A Kölcsey utca mostani burkolatszélessége (3,5-4 
méter), valamint annak állapota miatt nem alkalmas a par   koló 
forgalmának lebonyolítására, kiszolgálására, ezért a burkola-
tot 6 méterre szélesítjük. A Kölcsey utca további szakaszán, az 
úthoz csatlakozóan egy 69 db személygépkocsi befogadására 
alkalmas parkoló lesz a rakodóterület és út közötti zöldterüle-
ten. A jelenlegi gyalogos aluljáró megtartása mellett a gyalo-
gos közlekedési felületek új burkolatot kapnak. A parkolót 
kandeláberes közvilágítással látják el, illetve az elhelyezett 
értékek megóvása, betörések, eltulajdonítások ellen, a rongá-
lások megel!zése érdekében a közvilágítási kandeláberekre 
térfigyel! rendszert helyeznek fel. A beruházás 85% uniós és 
15% hazai forrás segítségével valósul meg.

Korábban beszámoltunk már az energiahatékonyságot 
megcélzó napelemes pályázatokról, melyik intézmény-
ben, milyen szakaszban vannak a beruházások?
B.K.: Az általános iskolában végéhez ért a kivitelezés, amely 
során egy 50 kWp teljesítmény#, 200 db-os napelemes rend-
szer került fel a tet! felületére. A napelemes rendszer várható 
termelése az épület villamos energiaigényének több mint 50 
százalékát lesz képes fedezni. A gimnáziumban pedig nyer-
test hirdettünk a közbeszerzési eljárás során és várhatóan a 
napokban ott is elkezd!dik a napelemek felszerelése. Ezek a 
pályázatok mind 100 százalékos támogatottsággal valósul-
nak meg. További örömhír, hogy a három energetikai felújí-
tás kapcsán - amelyek a szabadid!központot, a gimnáziumot 
és a Dózsa-telepi óvodát érintik – 33 millió forintot nyertünk 
pályázati forrásból az önkormányzati öner! finanszírozásához.

Kedves Olvasóink, várjuk leveleiket a Kisbíró szerkesz-
t!ségébe (elérhet!ségeink a 15. oldalon találhatók)! 
Kérjük, leveleikre írják rá nevüket, címüket, nagyon 
köszönjük!  �
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Ünnepi megemlékezés  
március 15-én
Ebben az évben délután 15 órakor kezdődött a városi megemlékezés az 1848-49-
es forradalom és szabadságharc évfordulójának tiszteletére. A Szabadság téren 
szép számban gyűltek össze a nemzeti színű kokárdát viselő megemlékezők. 
Bukodi Károly polgármester beszédét követően a Halászy Károly Általános Iskola 4. 
osztályos tanulói adták elő ünnepi műsorukat „Magyarország, szeretlek!” címmel. 
Felkészítő tanáraik Györgyövicsné Virág Szilvia, Jankovics Ágnes, és Prokopecz 
Jánosné voltak. A műsorban közreműködött Bregyán Péter, Jászai Mari-díjas szín-
művész és az Ócsai Fúvószenekar. Helyi civil szervezetek, intézmények helyezték el 
tiszteletük jeléül koszorúikat a téren, majd Halászy Károly sírjánál.  �
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A TESTÜLETI ÜLÉSEN TÖRTÉNT

R
endkívüli testületi ülés keretében hirdetett gy!ztest 
Ócsa Város Önkormányzatának Képvisel!-testülete a 

„Napelemes rendszer kialakítása a Bolyai János Gimnázium 
és Kereskedelmi Szakközépiskolában” cím# projekthez 
kapcsolódó közbeszerzési eljárás során. A nyertes ajánlattev! 
a kókai székhely# LANZO Kábelszerelési és Épületgépészeti 
Kft., munkadíjuk 32.401.336,- Ft + ÁFA. Szintén eredményt 
hirdettek a Dózsa-telepi óvoda tet!felújítására kiírt közbe-
szerzési eljárásban, amelynek nyertese a gyáli Kinamé Kft.

Elkészült a város öt évre szóló Települési Esélyegyenl!ségi 
Programja, amelyet március 19-én fogadott el a testület. 
Ugyanekkor döntöttek arról, hogy az Önkormányzat részt 
kíván venni a nemzetgazdasági miniszter által az „Óvodai 
kapa     citásb!vítést célzó beruházások támogatására” meghir-
detett pályázaton a Nefelejcs Óvoda épületére vonatkozóan.

Március 25-én tartotta hó végi ülését Ócsa Város Önkor  -
mányzatának Képvisel!-testülete. Ekkor elfogadták az Ócsa 
Városi Polgár!rség 2014. évi beszámolóját. A jelentésb!l 
kiderül, hogy a tavalyi évben b!vült a taglétszám, jelenleg 
106 f!t számlál az egyesület. Az Ócsa közterületein töltött 
szolgálati órák számát megduplázták a 2013-as évhez képest. 
Tavaly nyáron 6 f! vizsgázott lovas polgár!r kezdte meg a 
külterületi lovas szolgálatokat, két esetben értek tetten fa -
tolvajokat, valamint többször sikeresen akadályoztak meg a 
fa- ill. termény lopásokat. A Lovas Csoport vezet!jét, Tihanyi 
Attilát, az Év Lovas Polgár!rének választották, míg az egyesü-
let az Év Polgár!r Egyesülete díjat nyerte el. A 2014. novem-
beri adatok szerint jelent!sen, 16 %-kal csökkent az ismertté 
vált b#ncselekmények száma Ócsán, amelyben a polgár!rök 
munkája is nagy szerepet játszott. Az egyik legfontosabb fela-
dat az önkéntes T#zoltóság megszervezése, amihez jelenleg az 
egyesület új alapszabályának megalkotása történik.

Elfogadta a testület a Közterület-felügyelet tavalyi évi 
beszámolóját is. Két f!vel a város belterületén napi rendsze-
rességgel ellen!rizték a közterületeket, a lakóingatlanok, és az 
azok el!tti közterületek ápoltságát, tisztántartását, valamint 

heti rendszerességgel jár!röztek a szociális lakópark területén. 
A Közterület-felügyel!k tavaly havi rendszerességgel hétvégi 
éjszakai szolgálatot is elláttak. 2015-ben nagyobb hangsúlyt 
kívánnak fektetni a város területén kóborló, sok esetben 
gazdával és chippel rendelkez! kutyák beazonosítására.

Megszavazták a képvisel!k a 2014-2019 közötti önkormányzati 
választási ciklusra elkészített Gazdasági Programot. A program 
az átalakuló önkormányzati feladatok és bevételek, valamint a 
fejlesztésekre rendelkezésre álló források korlátossága következ-
tében olyan célokat, feladatokat fogalmaz meg, melyek reálisan 
teljesíthet!k. A meghatározott célok eléréséhez a Képvisel!-
testületnek kiemelten koncentrálnia szükséges az anyagi forrá-
sok és eszközök megteremtésére. A beruházások és fejlesztések 
során szükséges az Új Széchenyi Terv, valamint a VEKOP (a 2014-
2020-ra vonatkozó Versenyképes Közép-Magyarország Operatív 
Program) által felkínált források bevonása. 

Döntés született az  Önkormányzat kizárólagos tulajdo-
nába tartozó ócsai 0175/46 hrsz. alatt nyilvántartott szántó 
m#velési ágú ingatlan területének Oxyfával történ! betele-
pítésér!l. Ennek érdekében együttm#ködési megállapodást 
köt az Önkormányzat a Carbon Solutions Global Ltd. beru-
házóval. Nemcsak környezetvédelmi okokból lesz el!nyös a 
fatelepítés, hanem a területért cserébe az Önkormányzat a 
fakitermelés során keletkezett haszonból is részesül.

Több támogatási kérelem érkezett az Önkormányzathoz 
az elmúlt hetekben, a testület döntött az alábbiakról:

 » A május 1-én hagyományteremt! céllal megrendezésre 
kerül! II. Ócsai Juhfesztivált 200.000 Ft-al,

 » a FIESTA Kulturális és Szabadid! Sportegyesületet a 
fellép! csoportok ruhatárának b!vítésére, továbbá a 
hangtechnika fejlesztésére 100.000 Ft-al, 

 » a Mozgáskorlátozottak Ócsai Egyesületét a XVII. Re    gio  -
nális Parasportnap megrendezése céljából 200.000 Ft-al,

 » az Ócsai Polgári Kulturális Egyesületet a város szüle-
tésnapi tortájának elkészítése céljából 200.000 Ft-al 
támogatja az Önkormányzat.  �

A ROLFIM Szövetkezet és Ócsa Város Önkormányzata 
elektromos és elektronikai hulladék berendezés (e-hul-
ladék) gyűjtést szervez, amely során mindenki ingyen 
leadhatja összegyűlt e-hulladékát.

Az e-hulladékgy!jtés ideje:  
2015. május 9. (szombat), 08:00-12:00 óra között.

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

A Gyűjtés szervezői elkötelezett hívei a környezet vé-
delmének, ezért szeretnék elérni, hogy Ócsa városá-
ban szélesedjen az újrahasznosítható hulladékok be  -
gyűjtésének köre. Az e-hulladék különleges gyűjtést 
és kezelést igényel – azaz nem gyűjthető a háztartási 

vegyes hulladékkal. Cél az, hogy az e-hulladék minél 
nagyobb mértékben hasznosuljon, illetve a benne ta-
lálható környezetre, emberre veszélyt jelentő mérgező 
anyagok ellenőrzött körülmények között kerüljenek ki 
környezetünkből.

A gy!jtés során leadható elektronikai berende-
zések a teljesség igénye nélkül „minden ami valaha 
árammal, elemmel akkumulátorral m!ködött”.

Azok számára, akik, nem tudják megoldani az 
e-hulladék elszállítását, de szeretnének megszaba-
dulni nagyméretű, nagytömegű e-hulladékuktól, té-
rítésmentesen igénybe vehető a „Házhoz megyünk 
érte akció” szolgáltatása. Ennek keretében a szerve-
zők vállalják az összekészített eszközök elszállítását 

május 9-én, amennyiben 50-100 kg e-hulladék gyűlt 
össze (célszerű összefogni a szomszédokkal is). Az igé-
nyek bejelentését a 06-1-269-02-34-es telefonszá-
mon várjuk 2015. május 8-án délig, munkanapo-
kon 08:00-16:00-ig. Felhívjuk a lakosság #gyelmét, 
hogy a Rol#lm Szövetkezet munkatársai kizárólag 
május 9-én, és kizárólag előzetes telefonos egyezte-
tés alapján mennek ki az ingatlanokhoz. Bármilyen 
más cégtől vagy más időpontban jelentkező szállí-
tók esetében kérjük járjanak el körültekintően saját 
és otthonuk biztonsága érdekében! Együttműködő 
munkájukat köszönjük!   �
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Március közepén nevezte ki Bukodi Károly polgármester 
dr. Molnár Csabát a polgármesteri hivatal vezet!jének. 
A"város új jegyz!jét jöv!beni terveir!l, szakmai elképze-
léseir!l kérdeztük:

Korábban 6 évig aljegyz!ként dolgozott a hivatal vezet!-
ségében, március 16-tól pedig jegyz!ként látja el az Önre 
bízott feladatokat. Hogyan vezetett az út a jegyz!i szék 
elfoglalásáig? 
M.CS.: Születésemt!l fogva Ócsán élek. Az általános iskolai 
tanulmányaimat is helyben végeztem kiváló eredménnyel, 
Miklós-díjasként. 2006-ban a Károli Gáspár Református 
Egyetem Állam- és Jogtudományi Karán cum laude min!-
sítéssel jogászként végeztem. Ezt követ!en volt lehet!sé-
gem betekinteni és részben megismerni az ügyvédi munka 
el!nyeit és hátrányait. Ez az id!szak olyan szint# önállóság-
ra és problémamegoldásra tanított, amely életre szólóan 
meghatározza a munkához való hozzáállásomat. 2008-ban 
írt ki aljegyz!i pozícióra pályázatot az Ócsai Polgármesteri 
Hivatal. Beadtam a jelentkezésemet és a Képvisel!-testület 
2008. szeptember 1. napjától engem választott meg Ócsa 
Város Aljegyz!jének. Tehát hat évig voltam része a szerve-
zetnek aljegyz!ként, miel!tt a polgármester úr megtisz-
telt bizalmával és március közepén jegyz!ként kinevezett. 
Véleményem szerint a lehet!ségeimhez mérten az elmúlt 
id!szakban is igyekeztem úgy végezni a munkámat, hogy 
segítsem feletteseim munkáját. Közrem#ködtem többek 
közt olyan innovatív kezdeményezések megvalósításában, 
mint a közterület-felügyelet létrehozása és m#ködtetése, 
szolgálati gépjárm#vük beszerzése, az elektronikus postázá-
si rendszer kialakítása, a jegyz!könyvvezet! szoftver beszer-
zése, továbbá bels! szervezeti átalakításokban, irattári selej-
tezés megszervezésében. 

Melyek a legfontosabb célkit#zések a közel- és a távol-
jöv!t illet!en?
M.CS.: Szakmai feladatom els!sorban a polgármester mun-
kájának folyamatos segítésére, együttm#ködésre, a törvé-
nyesség védelmére irányul. Mindemellett természetesen 
tevékenyen részt veszek a Képvisel!-testület döntéseinek 
el!készítésében és végrehajtásában. Az önkormányzati 
munka szempontjából kiemelt fontosságúnak tartom a 
polgármester, az alpolgármester, a jegyz!, valamint a képvi-
sel!k és a bizottsági tagok közötti korrekt munkakapcsolat 
kialakítását, fenntartását. A napi munka során elenged-
hetetlen az irányítás és a vezetés fogalmainak egyértelm# 
tisztázása, hiszen ez a polgármester és a jegyz! közötti jó 
együttm#ködés alapja. A polgármester irányítja, a jegy-
z! pedig vezeti a hivatalt. El!bbi meghatározza a célokat, 
a feladatokat, utóbbi pedig a végrehajtás során mozgósítja 
az apparátust, gondoskodik a megvalósítás személyi, tárgyi 

feltételeir!l és ellen!rzi a 
munka kivitelezését. Azt 
gondolom, a jó színvonalú 
munkavégzés feltétele az 
együttm#ködés a vezet!k és 
a dolgozók között, és termé-
szetesen a szervezeti egysé-
geken belül is.

Tervez-e, s ha igen mely 
területeken változást a 
polgármesteri hivatal m#   -
ködését illet!en?
M.CS.: Személyes adottsá-
ga   imból kiindulva a követ-
kez! id!szakban is az el!re-
mutató kezdeményezések, újítások élharcosa leszek. Az egyik 
f! célom egy korszer#bb, szakszer#bb hivatali munkavég-
zés kialakítása és fenntartása. A hivatalban mindenekel!tt 
egy olyan szakmai gárdát kell kialakítani, amely a hatósági 
munkát megfelel! határid!n belül a jogszabályi rendelke-
zések betartásával elvégzi. E körben elérend! cél: közösen 
gondolkodni és közösen cselekedni. Mindezt figyelembe 
véve egy ügyfélbarát hivatal kialakítását t#zöm ki célul, a 
lakossági igények középpontba helyezése mellett. Számomra 
meghatározó a jó munkahelyi légkör kialakítása és fenntar-
tása, amely véleményem szerint pozitívan befolyásolja a 
munkavégzést, elviselhet!bbé teszi a nagy leterheltséggel 
járó feladatok végrehajtását. Az el!ttünk álló megoldan-
dó feladatokat csak egy jól felkészült, az új iránt fogékony, 
ismereteit folyamatosan gyarapítani kész és megfelel!en 
elismert köztisztvisel!i karral lehet teljesíteni. Nem várat-
hat magára egy egységes hivatali arculat kialakítása sem, 
és minimálisra kell visszaszorítani az utóbbi id!ben egyre 
s#r#bben felmerült hibázás lehet!ségét is.

Jegyz!ként hogyan kívánja szolgálni a város lakóinak 
érdekeit?
M.CS.: Jegyz!ként els!dlegesnek kell lennie a jogszabá-
lyoknak való mindenkori megfelelés. Kiemelt fontosságú, 
hogy a lakosok folyamatosan tájékoztatást kapjanak az !ket 
közvetlenül érint! központi jogszabályokról, továbbá a helyi 
önkormányzati rendeletekr!l. Nem tartom elegend!nek a 
kötelez! közzétételt a helyi rendeletek tekintetében, szüksé-
gesnek mutatkozik, hogy egyszer#bb formában, hétköznapi 
nyelven ismertessük a lakosokkal a rájuk vonatkozó rendel-
kezéseket, az esetlegesen bekövetkezett változásokat. A jöv!-
ben igyekszem ennek eleget tenni mind Ócsa város hivatalos 
honlapján, mind az Ócsai Kisbíróban. Jegyz!ként a minden-
napi munkában városunk fejl!dési lehet!ségeit és az ócsai 
polgárok érdekeit kívánom szem el!tt tartani.  �
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2015. 
március 15-én hatályba lépett a kiskereske-
delmi szektorban történ! vasárnapi munka-

végzés tilalmáról szóló 2014. évi  CII. törvény. A törvény úgy 
rendelkezik, hogy üzlet kiskereskedelmi napokon 6 óra és 22 
óra között tarthat nyitva, vasárnap és munkaszüneti napo-
kon zárva tart.

A törvény meghatározza az ett!l eltér! napokat: 
Az üzletek 
 » adventi vasárnapokon 6 óra és 22 óra között tarthatnak 

nyitva,
 » december 24-én és december 31-én 6 óra és 12 óra között 

tarthatnak nyitva,
 » valamint minden naptári év tetsz!legesen megjelölt 

egy vasárnapján 6 óra és 22 óra között tarthatnak nyitva,
 » a kizárólag pékárut és tejterméket értékesít! üzlet kiske-

reskedelmi napokon 5.00-22.00  óra között, vasárnap és 
munkaszüneti napokon 5.00-12.00 óra között nyitva 
tarthat,

 » újságot árusító üzlet, valamint virágot árusító üzlet 
vasárnap és munkaszüneti napokon 6.00-12.00 óra 
között tarthat nyitva,

 » sportlétesítményekben üzemel! üzletek vasárnap és 
munkaszüneti napokon a sportrendezvények ideje alatt 
nyitva tarthatnak.

A törvény értelmében üzlet: kiskereskedelmi tevékenység 
folytatása céljából létesített vagy használt épület, illetve 
önálló rendeltetési egységet képez! épületrész, helyiség, 

2015. március 5. napján hatályba lépett az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról 
szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet (a továbbiakban: új OTSZ), amelynek 225. § 
(1) bekezdése értelmében „ha jogszabály másként nem rendelkezik, a lábon álló 
növényzet, tarló, növénytermesztéssel összefüggésben és a belterületi ingatlanok 
használata során keletkezett hulladék szabadtéri égetése tilos.” E rendelkezés sok 
esetben félreértelmezésre kerül, és a média azt a tájékoztatást adja a lakosok-
nak – tévesen –, hogy 2015. március 5. napjától lábon álló növényzet, tarló, 
növénytermesztéssel összefüggésben és a belterületi ingatlanok használata 
során keletkezett hulladék szabadtéri égetése minden körülmények között 
tilos. A rendelkezés első tagmondatáról azonban megfeledkeznek említést 
tenni, amely lehetőséget ad arra, hogy amennyiben egyéb jogszabály a ren-
delkezéstől eltérően rendelkezik – ez lehet önkormányzati rendelet is –, akkor 
e szabálytól el lehet térni.

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete az avar és kerti, valamint ház-
tartási hulladék égetésére, valamint a tűzgyújtásra vonatkozó szabályokról 
szóló 40/2008. (XI.28.) önkormányzati rendeletének 2. § (3) bekezdésében 
meghatározta, hogy pontosan milyen időszakban, mely napokon, és milyen 
időtartamban égethető kerti hulladék. „Kerti hulladék égetése megfelel" 
légköri viszonyok (szélcsend) esetén, a t!zvédelmi szabályok szigorú be-
tartásával szeptember 1-t"l április 30-ig, hétf"i és csütörtöki napokon, 
08.00-20.00 óra közötti id"szakban végezhet", kivéve az országosan 

ideértve az els!dlegesen raktározás, tárolás célját szolgáló 
olyan épületet vagy épületrészt is, amelyben kereskedelmi 
tevékenységet folytatnak; továbbá bármely olyan állandó 
vagy ideiglenes értékesítési hely, ahol kereskedelmi tevé-
kenységet folytatnak, ideértve a mozgóboltot is.

Az az üzlet, amelynek árusítótere a 200 négyzetmétert 
nem haladja meg, az általános zárva tartási id!szakban 
is nyitva tarthat, ha az általános zárva tartási id!szakban 
kizárólag az üzletben kereskedelmi tevékenységet folytató 
egyéni vállalkozó, egyéni cég tagja, vagy gazdasági társaság 
legalább 1/5 tulajdoni résszel bíró természetes személy tagja 
maga, vagy az el!bbiekben felsoroltak segít! családtagja 
folytatja a kereskedelmi tevékenységet. (Segít! családtag:  
a házastárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a 
mostoha- és a nevelt gyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- 
és a nevel!szül! és a testvér.)

A törvényben foglaltak megtartását a fogyasztóvédelmi 
hatóság ellen!rzi, és be nem tartása esetén szankcionálja.

Az adventi napokra és a tetsz!legesen meghatározott egy 
napra vonatkozó nyitvatartási szándékot az érintett id!pont 
el!tt 15 nappal be kell jelenteni Ócsa Város Jegyz!jének. A 
bejelentés megkönnyítése érdekében a Hivatal nyomtat-
ványlapot rendszeresített, amely az igazgatási ügyintéz!nél 
ügyfélfogadási id!ben beszerezhet!, vagy a www.ocsa.hu 
honlapról letölthet!. A bejelentés illetékmentes.  �

dr. Molnár Csaba

/*,>?Ē

elrendelt általános égetési tilalom idején. Az égetés maximum 40 per-
cig tarthat, tartós füstölés nem megengedett.” Ez a rendelkezés a köve-
tendő 2015. március 5. napja utáni időszakra nézve is. Mivel az április 30. és 
szeptember 1. közötti időszakot tekintve a helyi rendelet sem ad lehetőséget 
tűzgyújtásra, ezért az égetés ebben az időszakban szigorúan TILOS!

A fentieken túl fontos kiemelni, hogy égetni csak megfelelően kialakított he-
lyen lehet, ahol a személyi biztonságot nem veszélyezteti, vagyoni és környeze-
ti kárt nem okoz. Közterületen csak az végezhet égetést, aki az adott közterület 
gondozására köteles. 

Kerti hulladék égetése során azonban a következő tűzvédelmi szabályok betar-
tása kötelező: A tűz őrzéséről és veszély esetén annak eloltásáról a tűz gyújtója 
köteles gondoskodni. A tűz helyszínén olyan eszközöket, illetőleg felszereléseket 
kell készenlétben tartani, amelyekkel a tűz terjedése megakadályozható, vagy a 
tűz eloltható. Az égetés befejezésével a tüzet el kell oltani, a parázslást vízzel, 
földtakarással vagy egyéb alkalmas módon kell megszüntetni.

Az égetendő hulladék kommunális, illetve ipari eredetű (műanyag, gumi, vegy-
szer, festék, illetve ezek maradékai) hulladékot viszont nem tartalmazhat.  �
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Társadalmi egyeztetésen a  
7HOHS½OªVIHMOHV]WªVL�.RQFHSFL´�WHUYH]HWH
Elkészült és Ócsa Város Képvisel!testülete határozata 
alapján társadalmi egyeztetésre bocsátható Ócsa Város 
Településfejlesztési Koncepciójának tervezete. 

A
z egyeztetés folyamata során az illetékes szakhatóságok, 
a gazdasági-, társadalmi szervezetek és a helyi lakosok 

is megtehetik észrevételeiket a dokumentummal kapcsolat-
ban. Amennyiben a tervez! cég és a képvisel!testület úgy 
találja, hogy a megfogalmazott vélemény nem sért jogsza-
bályt, nem sért közérdeket, valamint el!segíti a korábban 
elfogadásra került településfejlesztési és településrendezési 
tervek és gondolatok megvalósulását, továbbá összhangban 
van a koncepció szellemiségével is, akkor beépülhet a végle-
gesítésre kerül! anyagba.

A Városfejlesztési, M#emlékvédelmi és Környezetvédelmi 
Bizottság ülésén többek véleményeként hangzott el, hogy 
a tervez!k kiváló munkát végeztek. A korábbi években a 
Városfejlesztési Bizottság elnökeként dolgozó Viola Károly 
úgy fogalmazott, hogy a dokumentum jobban sikerült annál, 
hogy feltegyük a polcra és ott porosodjon. Összességében 
kijelenthet!, hogy a tervez!k nem sablonos munkát végez-
ve, a településre illeszked! konkrét javaslatokat fogalmaztak 
meg a város fejl!dését el!segítend!. 

A koncepció egy analízis keretében megvizsgálja Ócsa 
er!sségeit és gyengeségeit, a fejl!dést segít! lehet!ségeket 
és a veszélyeket is. A szakma SWOT analízisnek nevezi ezt a 
módszert. A cikk terjedelme nem alkalmas arra, hogy bemu-
tassam a megállapításokat, viszont a tervdokumentumot 
Önök is elolvashatják és észrevételeiket megtehetik a www.
ocsa.hu weboldalra feltöltött tervezet kapcsán.

Nagyon fontosnak tartom, hogy a tervez!k kimondják, 
hogy „az ingázást mindenképpen csökkenteni szükséges, 
és épp a kertvárosi, munkahelyteremt! helyi gazdaság 
fejlesztése révén. A kertvárost nem alvóvárosként fogjuk 
fel, hanem a lakó-, a munka- és a rekreációs helyek „üde és 
zöld” együttesének.” Vagyis Ócsa olyan kiegyensúlyozottan 
fejl!d!, sokszín#sége által vonzó, több lábon álló kertvárossá 
váljon, amely a településfejlesztés során a helyi értékek érvé-
nyesítését helyezi középpontba, összhangot teremt az ökoló-

giai és a gazdasági folyamatok között, és amelyet közösségi 
együttm#ködésben valósít meg.

A koncepció egy jöv!képet is megfogalmaz:

„HAGYOMÁNY ÉS MIN$SÉG  
– ÓCSA, A TERMÉSZETTEL HARMÓNIÁBAN ÉL$ KERTVÁROS”

Azért, hogy a fenti vízió ne csak ábránd maradjon, a terve-
z!k stratégiai, tematikus és horizontális célokat fogalmaztak 
meg. 

A négy stratégiai cél a következ!:
 I.  A képzett, újdonságokra nyitott, befogadó, er!s helyi 

közösség építése.
 II.  A helyi gazdaság er!sítése, modernizálása, a verseny-

képesség fokozása.
 III.  A környezettudatos, érték!rz!, – teremt! város-

fejlesztés, az energia- és er!forrás-hatékonyság növe-
lése, az ökogazdaság szerepének növelése.

 IV.  Kezdeményez! településirányítás, együttm#köd!, 
a"közösségi részvételt biztosító városm#ködtetés.

Jelen cikk terjedelme komoly korlátot szab a településfej-
lesztési koncepció részletesebb bemutatására, ezért ismét 
bíztatom Önöket, hogy olvassák el az Ócsa hivatalos honlap-
jára feltöltött tervezetet és tegyék meg észrevételeiket az ott 
feltüntetett módon.  �

Kánai GerGely

Városfejlesztési bizottsáG elnöKe

7DYDV]L�]·OGKXOODGªN�J\ĲMWªV
Tisztelt Lakosság!
Ócsán a tavaszi zöldhulladék-gy#jtést 
2015. április 8-án és 16-án végezzük. 
Április 8-án, szerdán azoknál az ingat-
lanoknál lehet kihelyezni a zöldhulla-
dékot, ahol a kommunális hulladékot 
szerdánként (a vasúti sínekt!l dél-nyu-
gatra lév! utcák), április 16-án, csütür-

tökön ott, ahol a kommunális hulladé-
kot csütörtökönként (a vasúti sínekt!l 
észak-keletre lév! utcák) szállítjuk el. 

Kérjük Önöket, hogy a zöldhulladé-
kot kötegelve (a kötegek átmér!je max. 
50" cm vastagságú legyen, 80-100" cm 
hosszú ágakkal) vagy zsákokban 

(max."10"kg), összetétele szerint látható 
módon szíveskedjenek az ingatlan elé 
kitenni, kizárólag az adott napokon. 
A zsákok, kötegek elszállítása folya-
matosan történik a jelzett napokon. 
Együttm#ködésüket köszönjük!  �

KunépszolG Kft.

Tájékozatjuk a lakosságot, valamint a 7/2014. (III.27.) számú önkormány-
zati rendelet szerinti partnereinket, hogy Ócsa Város Településfejlesztési 
Koncepciójának tervezete elkészült. A Településfejlesztési Koncepció ter-

vezetét Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete meg tárgyalta, 
véleményezésre alkalmasnak találta és megindította a Koncepció 

véleményezési eljárását. A Településfejlesztési Koncepció tervezete meg-
tekinthető a város weboldalán, továbbá a polgármesteri hivatal főépítészi 

és műszaki irodáján ügyfélfogadási időben.

ÓCsa Város önKorMányzata
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Rendezvények

A Halászy-napok keretében az els! és második évfolyam 
tanítóik irányításával az els! napon kézm#veskedett. Az 
els!sök szélforgót barkácsoltak, amit a napsütésben ki 
is próbáltak. A másodikosok papírhuszárt készítettek, 
melyek szebbnél-szebb színekben pompáztak. Izgatottan 
vártuk a csütörtökre tervezett Stafétát. A Staféta eredeti-
leg egy szabadtéri program, hozzáadott értéke a tavaszi 
napsütéses id! lett volna. Ám az id!járás sajnos nem volt 
kegyes hozzánk. Zuhogott az es!. Nem keseredtünk el. 
Éltünk iskolánk adta lehet!ségeinkkel, s a tantermekben, 
tornatermekben rendeztük meg a jó hangulatú játékot. 

S
zikrázó tavaszi napsütésben indult a harmadikosok hosszú 
sora Halászy Károly sírjához. A csicserg! gyereksereg kezé-

ben kokárdát, zászlót lobogtatott vidáman a szél. Iskolánk 
névadójának sírjánál azonban elcsitult a zajongás. A Kossuth-
nóta eléneklése után, a gyerekek felidézték Halászy életút-
jának egy-egy részletét. Elhelyezték a sír körül a magukkal 
hozott jelképeket, majd a Nemzeti dal részleteinek elszavalá-
sával zárták a megemlékezést. A visszaúton csendben, gondo-
lataiba mélyedve ballagott a gyereksereg. Csütörtökön délel!tt 
a címer megismerése, értelmezése és elkészítése állította kihí-
vás elé a tanulókat. Bár a tanítók által feltett kérdésekre alapos 
részletességgel válaszoltak, mégis színesítette a napot Varga 
Viktor el!adása a szimbólumok eredetér!l. Délután várfog-
laló játékkal folytatódott a programsorozat. A harmadikosok 
vitézül küzdöttek a gy!zelemért. A sportdélután másnap, 
csütörtökön is folytatódott, már nem kint a szabadban, mert 
az id! es!sre fordult. A csütörtöki sportdélután megkezdése 
el!tt az alsósok az aulában gyülekeztek. Két hagyomány!rz! 
látogatott meg bennünket, huszárruhába öltözve, karddal és 
karabéllyal felfegyverkezve. A gyerekek lelkes tapssal és ének-
szóval várták !ket.A huszárok bemutatták ruházatukat, felsze-
relésüket és fegyverzetük különböz! darabjait, el!bb a teljes 
gyerekseregnek, majd, néhány szerencsés kiválasztottnak, 
kezébe is adta. Énekszó zárta az emlékezetes perceket.

Iskolánkban idén is a 4. évfolyam diákjai tartották az 
1848-49-es forradalom és szabadságharc emlékére rendezett 
ünnepi m#sort. Három osztályból válogattuk össze a szere-
pelni szeret!, vállalkozó gyerekeket. A próbák jó hangulatban 
teltek, összekovácsolódtak a gyerekek és mi pedagógusok is. 
Magyarország szeretlek cím# m#sorunkat el!ször a Halászy 
Károly Általános Iskolában majd a Bolyai János Gimnáziumban 
adtuk el!. Március 15-én a városi ünnepségen is méltósággal és 
tisztelettel emlékeztünk meg történelmi múltunkról. 

Az iskola ötödik osztályos tanulói március 13-án a szaba-
did!központba látogattak, ahol Lautner Viktor és Rózsa Attila 
hagyomány!rz! huszárok vezetésével ismerkedtek meg a 
huszárság múltjával, fegyverzetével, egyenruhájával, harc-
modorával. A vetítettképes el!adást szabályos huszár-egyen-
ruhában tartották meg az el!adók, a valóságban is bemutatva 
a fegyvereket, azok használatát. Mi feln!ttek is kevesen tudjuk, 
hogy a könny#lovas harcmodort t!lünk magyaroktól tanulta 

el egész Európa. A huszárok megérkezéséig a gyerekek 48-as 
nótákkal szórakoztatták magukat, majd az el!térben kézm#-
ves foglalkozáson huszár tarsolyt készítettek. 

Százötven, hatodik és hetedik osztályos tanuló figyelmét 
lekötni 60 percen keresztül elég nehéz feladat, de Sáska Attila 
cserkész parancsnoknak és lelkes cserkész csapattagjainak 
sikerült. A cserkészet egy olyan mozgalom, ahol minden olyan 
általános iskolás gyermek, középiskolás fiatal megtalálhatja 
számítását, akiben van némi elszántság. Kis filmek levetíté-
sén keresztül megtudhattuk, hogy a cserkészetben benne van 
minden; természetjárás és táborozás, színjátszás és éneklés, 
sport és játék, országjárás és találkozók, szolgálat és másokon 
való segítés. Emellett a diákok megtanultak egy „otyi.tyotyi” 
csatakiáltást, túráztak az erd!ben a nyulakkal és kipróbálhat-
ták, hogy egy sepr#nyelet, csapatban nem is olyan könny# 
feladat egyszerre felemelni. A foglalkozás végén pedig követ-
ve a cserkésztörvény 3. Pontját - „A cserkész ahol tud, segít” - 
átvittünk 150 széket a református templomba, el!készítvén a 
Halászy-napok templomi koncertjét. 

A 7.-8. évfolyamos tanulóknak Cs#rös András református 
lelkész, történész tartott el!adást iskolánk névadójáról, Halászy 
Károlyról. Tanulóink már ismerik névadónk életét, ám új isme-
retekkel is gyarapodtak. Például megtudhatták, mi volt a fela-
data a kántortanítónak, hogyan teltek mindennapjai, hallhat-
tak a reformációról is. Az el!adás végén játékos totóval tehették 
próbára tudásukat a gyerekek. Sok telitalálatos megoldás szüle-
tett, melynek jutalma történelemb!l egy ötös osztályzat lett.

Immár hagyományosnak mondható látogatást tettek a 
nyolcadikos tanulók a Terror Háza Múzeumban. Félelemmel 
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Rendezvények

vegyes izgalommal indultunk útnak, hiszen a „terror” szó 
hallatán nem pozitív gondolatok jutnak az ember eszébe. A 
Nyugati-pályaudvartól gyalogosan értünk az Andrássy út 
60-ba, az épület fels!, jellegzetes, penge-szer# szegélye már 
messzir!l üzent nekünk. A „Terror Háza” napjainkban múze-
um, de a XX. század két szégyenteljes korszakában valóban 
a borzalmak és embertelenségek házát jelentette. A nyilas 
hatalom idején a nemzetvezet!k székhelyeként m#ködött és 
a „H#ség Háza” volt. A II. világháborút követ! években pedig 
a hírhedt kommunista terrorszervezet, az ÁVO, majd ÁVH 
központja volt.  Látogatásunkat a legfels! szintr!l kezdtük és 
több szobán keresztül a pincéig jutottunk. Kérdések özöne 
érkezett rögtön a legfels! szintr!l letekintve, ugyanis a körfo-
lyosós udvar közepén egy korabeli tank áll. „Hogy került, oda? 
Hány éves? Hol volt korábban? Miért veszi körül hatalmas olaj-
folt?” Záporoztak a kérdések tárlatvezet!nk felé. A múzeum 
szobáit csendben, megdöbbenve jártuk végig.

Már hagyomány, hogy minden évben bicikli túrát szervez-
tünk Alsónémedire Halászy Károly emlékére. Az idén is nagy 
lelkesedéssel vettek részt 18-an iskolánk tanulói közül Nagy 
Margit, Bóka Jánosné és Buzek Zsuzsanna tanárn!k vezetésé-
vel. Az id!járás is kegyes volt hozzánk és vígan karikáztunk a 
szomszéd település felé. A református templomban Szappanos 
Zoltán nagytisztelet# úr várt bennünket. A kántortanító utol-
só szavait, mondatait tartalmazták azok a papírlapocskák, 
melyeket össze kellett gy#jteni a gyerekeknek a templom kert-
jéb!l és mondattá formálva értelmezni azokat. Ezt követ!en 
a régi iskola falán található emléktáblát koszorúztuk meg és 
betértünk egy sütire a Betyár cukrászdába. Miután testileg és 
lelkileg is feltöltekeztünk hazafelé vettük az útirányt.

A Halászy szépíró verseny helyezettjei:
2.évfolyam
1. Bocskai Blanka Anna 2.d
2. Domján Anna 2.d
3. Jurácsik Tamás 2.b

3. évfolyam
1. Csóka Petra 3.c

2. Lázár Krisztina 3.b
3. B!szén Krisztián 3.a

4. évfolyam
1. Csordás  Regina 4.c
2. Gyimesi Nóra 4.b
3. Géczi Tímea 4.c

A Halászy-napok els! napján az ötödik, hatodik évfolyam 
vette birtokba a sportcsarnokot és a futófolyosót. Különböz! 
vetélked!kben küzdöttek egymással az osztályok. A feladatok 
úgy lettek összeállítva, hogy megpróbáltuk a sport jelleg# 
gyakorlatokat ötvözni a hajdan volt csaták h!sies küzdelmé-
nek jellegével. Így aztán volt sok bátorságot és önfeláldozást 
kívánó zászlószerz! játék, ahol egyik csapat támadta, másik 
védte a zászlót. Sikert aratott a „pusztakettes” fogathajtás, de 
az ágyúvontatást szimbolizáló kötélhúzás is jól megmozga-
tott mindenkit.

A napot a Halászy Emlékfutás zárta. Itt a fels! tagozat 
közösen teljesítette az 1848 métert. A két futamban összesen 
több, mint kétszáz tanuló vett részt.
Halászy Emlékfutás helyzettek:
5-6. fiú: 1. Papp Tamás, 2. Nyikora László, 3. Lakatos Sándor
5-6. lány: 1. Szabó Noémi, 2. Bíró Gréta, 3. Marosi Janka
7-8. fiú:  1. Alberti Tamás, 2. Molnár Gábor, 3. Tóth Márk
7-8. lány: 1. Huber Vanessza, 2. Fekete Viktória, 3. Holi Krisztina

Március 13-án a Halászy Napok méltó zárásaként az Ócsai 
Református M#emlék templomunkban egy kis templomi 
koncerttel adóztunk tisztelettel iskolánk névadójának, Halászy 
Károly emlékének. Ünnepi megemlékezésünk elején Nt. Hantos 
Péter református lelkész méltatta Halászy Károly, a kiváló 
református rektortanító életét, ezt követ!en Kovácsné Kovácsi 
Beáta Igazgató Asszony, osztotta meg az egybegy#ltekkel ünne-
pi gondolatait. Igazgató Asszony felhívta a tanulók figyelmét, 
hogy méltó utódokként tiszteljék Halászy Károly református 
rektortanító, szabadságharcos emlékét, bátorságát, hazasze-
retetét. Kifejezte örömét, hogy már hagyományt teremtve 
Templomi Koncerttel is emlékezhetünk méltó módon Halászy 
Károlyra. Vendégeink voltak: Ed!cs Tamás és Mocsári Emma, 
el!adóm#vészek, akik elb#völ!en játszottak fuvolán és orgo-
nán, végül iskolánk Pedagógus Énekkara énekelt.   �

Köszönet
„Szeretetben szolgáljatok egymásnak!”
(Galata 5:13)
Isten kegyelméb!l az idei tanévben is megvalósulhatott a 
már hagyományként él! Halászy Napok rendezvény soroza-
tunk. A"sikeres lebonyolításhoz most is elengedhetetlen volt 
kollégáimnak kitartása, s szeretettel teljes áldozatkészsége, 
aminek mindnyájan tanúi lehettünk az el!készületek fára-
dalmaiban és a három napot kitölt! programok ideje alatt 
is. Külön köszönetet mondok az el!adóinknak, akik jelen-
létükkel felejthetetlen élményt adtak Ócsa gyermekeinek. 
Hálás szívvel köszönjük az Ócsai Református Egyházközség 
és az Egressy Gábor Szabadid!központ támogatását. A t!lük 
megszokott szeretettel és professzionalizmussal fogadtak 
újra bennünket. A felh!tlen ünnepi megemlékezésünk anya-
gi támogatást a KLIK és az „Ócsa-Halászy Károly Iskoláért” 
Alapítvány biztosította. Általuk még színesebbé tudtuk vará-
zsolni iskolánk hagyomány!rz! megemlékezését. Ismételten 
hálával telt szívvel köszönünk meg minden támogató tettet és 
gondolatot, ami e napok sikerét el!segítette. naGy MarGit

Köszönet a pedagógusoknak, akik az összeállításban 
közrem!ködtek:
Boruzs Csilla, Buzek Zsuzsa, Darócziné Kozma Judit, Füle Andrea, Goldáné 
Fajt Mária, Györgyövicsné Virág Szilvia, Mrázné Gáspár Tünde, Murinainé 
Murár Emilia, Nagy Margit, Németh György, Tankó Márta, Tóth Béla, Spák 
József, Szakáts Olga, és Vad Tiborné pedagógusok. 
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ADÓZÓK!

Tájékoztatjuk Önöket, 
hogy az Ócsai Bolyai János 
Gimnázium Dr. Pártos Lóránt 
Alapítványa a személyi 
jövedelemadó 1%-át 2016. 
január 1-től tudja fogadni. 
Egyéb felajánlásaikat 
közvetlenül az alapítvány 
számlaszámára (11742221-
20021238) #zethetik be. 
Támogatásukat köszönjük!
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A
z Ócsai Bolyai János Gimnázium sikeresen pályázott 
az Emberi Er!források Támogatáskezel! által kiírt 

Tanulmányi kirándulás hetedikeseknek cím# felhívásra.
A program címe: A szabadság h!seinek nyomában
A projekt száma: HAT-14-01-0577
Támogatás összege: 860.600 Ft

Kirándulásunk célja az volt, hogy megismerkedjünk a Fel    -
vidék történelmi helyeivel, természeti kincseivel, a hatá-
ron túli magyarság értékeivel, hagyományaival, magyar-
ságtudatával, problémáival. A tanulmányi kiránduláson 
tananyag tartalmak kerültek feldolgozásra élményszer#en, 
az adott történelmi helyszínen.

Reméljük, hogy a kirándulással közelebb tudtuk hozni 
tanulóinkhoz a Felvidéken élt és munkálkodott költ!inket, 
íróinkat, történelmi személyiségeinket és eseményeket. 

A gimnázium 7.b osztály tanulói, 33 diák és 3 kísér! peda-
gógus 4 felejthetetlen napot töltött a Felvidéken.

Csébfalvi Fruzsina, az Ócsai Bolyai János Gimnázium 7.b 
osztályos diákja vagyok.

Szeretném megköszönni, az egész osztály nevében, osz tály-
f!nökünk, Rózsáné Motkó Edit tanárn! munkáját, hogy 
4"napot tölthettünk ezáltal Szlovákiában, ami jó lehet!ség 
volt arra, hogy bejárjuk azokat a tájakat, amelyek annak 
idején Magyarországhoz tartoztak.

A többórás buszozás után els!ként Fülekre érkeztünk, 
ahol meglátogattuk az ottani magyar alapiskolát és velünk 
egykorú diákjait. Meséltek nekünk a városukról, majd mi is 
bemutattuk nekik Ócsát, s a két iskola barátságos focimecs-
cset játszott egymással. Ezek után megtekintettük Fülek 

nevezetességét, a várat, ahol egy kiállítást láthattunk a vár 
történetér!l és körbesétálhattunk a romokon.

Még aznap elmentünk a szádel!i völgybe, ahol egy rövid 
kirándulást tettünk a sziklafalak alatt, a folyó mentén. Este 
fáradtan érkeztünk meg a szállásunkra, Szádalmásra, ahol a 
szép és kényelmes szobák elfoglalása után, kellemes hangu-
latban vacsoráztunk meg.

Másnap reggel ismét útnak indultunk és ellátogattunk 
Krasznahorkaváraljára az Andrássy Mauzóleumba, ahol 
hallhattunk a család történetér!l, majd tovább utaztunk 
Kassára ahol, többek között, megnéztük II. Rákóczi Ferenc 
rodostói házát, sétáltunk a város utcáin és megemlékeztünk 
Rákóczi sírjánál a dómban.

Következ! nap fest!i szépség# hegyvidékeken keresztül, 
havas utakon mentünk L!csére. Itt részleteket hallhattunk 
Jókai Mór: A l!csei fehér asszony cím# regényéb!l.

A következ! állomásunk Késmárk volt. A hideg ellené-
re is örömmel tekintettük meg az evangélikus fatemplom 
gyö nyö r# freskóit, fafaragványait. A szállásra visszafelé 
vezet! úton is kattogtak a fényképez! gépek, megörökítet-
tük a mese    szép tájat.

A kirándulás utolsó napja éppen március 15-ére esett, így 
Rozsnyón koszorúval emlékeztünk meg az 1848-49-es forra-
dalomról a Kossuth–szobornál. Itt is megnéztük a várost, 
majd, az osztály bánatára, elindultunk hazafelé. Útközben 
megálltunk túránk utolsó állomásán Szklabonyán, a 
Mikszáth Emlékháznál. Ócsa felé tartva mindannyian az 
elmúlt nap eseményein derültünk, míg meg nem érkeztünk 
a gimnáziumhoz.

Az osztály minden tagja nagyon élvezte a kirándulást, 
hiszen érdekes dolgokat láthattunk és szép helyeken jártunk. 
Ez az esemény az osztályközösséget is még jobban összeko-
vácsolta, és az els! közös kirándulásunkat még biztosan évek 
múlva is emlegetni fogjuk.  �
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A TINTA Könyvkiadó 2015-ben is pályázatot írt ki 
iskolai könyvtárak bővítésére, könyv- és szótárál-
lományuk gyarapítására. A pályázat célja a magyar 
oktatási intézmények könyvtárainak ellátása a 
magyar nyelv új, korszerű szótáraival. Egy reprezen-
tatív felmérés eredménye azt mutatja, hogy a hazai 
iskolai könyvtárak túlnyomó részében, sajnálatos 
módon, csak több évtizedes, elavult magyar szótárak 
találhatók. Ezek a régi, korszerűtlen szótárak nem 
tükrözik szókincsében gyorsan változó nyelvünk mai 
állapotát, alkalmatlanok az anyanyelvi kompetencia 
hatékony fejlesztésére.

Iskolánk is részese lett a programnak, így 50%-os 
kedvezményes áron vásárolhattunk új könyveket.

Iskolánk 9.b osztályos 
diákja, Vasas Viktória, a 
DanceStation Táncsport 

Egyesület – Botafogo 
Táncegyüttes színeiben 

ebben a tanévben, 
számos dobogós hely 
mellett, táncpartne-

rével, Szabó Hornos 
Norberttel 2015. már-
cius 14-én az Euroline 

Kupa Táncversenyen 
Felnőtt Tíztánc 

Ranglista kategóriában 
III. helyezért ért el.

ÓCSAI KISBÍRÓ
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A 2015/2016. tanévre történő beíratás időpontja:

2015. április 16. (csütörtök) 8-19 óra között,
2015. április 17. (péntek) 8-18 óra között.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC 
törvény 50.§ (1) bekezdés értelmében az általános 
iskolába történő felvételről vagy átvételről az 
iskola igazgatója dönt. Döntését írásban közli a 

szülővel. A felvételi kérelem elutasításáról határo-
zatot hoz. A felvétel elutasítása esetén a szülőnek 
az elutasító határozat kézhezvételétől számított 
15 napon belül - jogszabálysértésre vagy érdeksé-
relemre hivatkozással - lehet jogorvoslattal élni. 
Fellebbezését az intézményfenntartó Központ 
területileg illetékes Tankerületi igazgatójához 
nyújtja be. Amennyiben a szülő a nem kötelező 

felvételt biztosító körzetes iskolába kívánja 
a gyermekét beíratni, és a választott iskola a 
gyermek felvételét elutasító döntést hoz, a szülő a 
gyermekét a döntés jogerőre emelkedését követő 
5 napon belül köteles beíratni a kötelező felvételt 
biztosító iskola első évfolyamára.
 Budapest, 2015. március 3.

dr. tarnai riChárd KorMányMeGbízott

'*�7&9�8�&?��19&1�348�.8041�'&

ÓVODAI BEÍRATÁS  
2015/2016. NEVELÉSI ÉVRE

2015. április 20-tól -24-ig (hétf"t"l-péntekig)  
de. 8-tól du. 17-ig.

 
Beíratás helye:  
Nefelejcs Központi Óvoda,  
2364 Ócsa, Dózsa György Tér 1.
A beíratáshoz kérjük:
– A gyermek születési anyakönyvi kivonatát,
– a gyermek lakcím kártyáját,
– a gyermek oltási könyvét,
– a gyermek TAJ számát,
– a szülő személyi azonosító és lakcím kártyáját.

BÖLCS#DEI BEÍRATÁS  
2015/2016. GONDOZÁSI ÉVRE:

2015. április 20-tól -24-ig (hétf"t"l-péntekig) 
de. 8-tól du. 17-ig.

Beíratás helye:  
Nefelejcs Központi Óvoda,  
2364 Ócsa, Dózsa György Tér 1.
Kérem, a beíratáshoz hozzák magukkal:
– A gyermek születési anyakönyvi kivonatát,
– a gyermek és a szülők lakcímét igazoló kártyát,
– a Polgármesteri Hivatal által kiadott rend-
szeres gyermekvédelmi kedvezményről szóló 
határozatot amennyiben rendelkeznek vele,

– Egyedülállóság esetén a Magyar Államkincstár 
igazolását emelt családi pótlék folyósításáról,
– A családban nevelt három vagy több kiskorú 
gyermek esetén a Magyar Államkincstár igazolá-
sát emelt családi pótlék folyósításáról (amennyi-
ben rendszeres gyermekvédelmi támogatásra a 
szülő nem jogosult),
– Munkáltató kereseti igazolást a szülők mun-
kavégzéséről, jövedelmükről, illetve szándék-
nyilatkozatot arról, hogy a szülőt a munkáltatója 
alkalmazni kívánja a jövőben is.
További információ a www.ocsa.hu oldalon és 
az Ócsai Kisbíró el"z" lapszámában található.

)7��2413�7�(8&'&�/*,>?Ē�� 
8?Ĳ(8�/�3483��.39�?2�3>;*?*9Ē

'�1(8�)*.��8��;4)&.�'*�7&9�8������������3*;*1�8.��;7*

Bababörze
2015. április 18-án 8-12 óráig

D]�(JUHVV\�*iERU�6]DEDGLGĞN|]SRQW� 
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Asztalfoglalás:
06 29 378 043

A MOZGÁSKORLÁTOZO!AK  
ÓCSAI EGYESÜLETE

szerete"el és tisztele"el meghívja Önt és kedves 
családját a  2015. ÁPRILIS 25#ÉN SZOMBATON 

tartandó

XVII. REGIONÁLIS PARASPORTNAPRA.
Helyszín: Halászy Károly Általános Iskola  

 (Ócsa, Bajcsy Zs. u. 52.)
 

Részletes program a www.ocsa.hu oldalon!
 Szerete"el várunk minden kedves érdekl$d$t!  

MÓE Vezet$sége



ÓCSAI KISBÍRÓ
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Ócsai Református Egyházközség
2015. áprilisi havi gyülekezeti alkalmaink:

NAP ÓRA ALKALOM

2. Csütörtök 18 Nagycsütörtöki Istentisztelet – Kálvin-ház

3. Péntek 10 
18

Nagypénteki Istentisztelet – Kálvin-ház
Nagypénteki Istentisztelet – Kálvin-ház

4. Szombat 18 Nagyszombati Istentisztelet - Kálvin-ház

5. Vasárnap 10 
15

16

Húsvétvasárnapi Úrvacsorás Főistentisztelet – Templom
Húsvétvasárnapi Úrvacsorás Istentisztelet – Evangélikus 
Imaház
Húsvétvasárnapi Úrvacsorás Szórvány Istentisztelet 
– Felsőbabád

6. Hétfő 10 Húsvéthétfői Ünnepzáró Úrvacsorás Főistentisztelet 
– Templom

7. Kedd 10 Húsvéti Úrvacsorás Istentisztelet – Székesi Szociális 
Otthon

8. Szerda 15 Házi Bibliaóra – Török Ignác u. 61.

9. Csütörtök 17 
18

I%úsági Bibliaóra (14-17 évesek) – Kisimaterem
Központi Bibliaóra – Református Lelkészi Hivatal

10. Péntek 15 
19

Kon#rmációs előkészítő – Református iskola
I%úsági bibliaóra (18-23 évesek) – Református iskola

12. Vasárnap 10
16

CSERKÉSZCSAPATALAPÍTÓ Főistentisztelet – Templom
Fiatal Felnőttek Bibliaórája (24-30 évesek)– Református 
iskola

14. Kedd 18 Felnőttek Bibliaórája – Református Lelkészi Hivatal

15. Szerda 15 Házi Bibliaóra – Török Ignác u. 61.

16. Csütörtök 15
17

Asszonykör – Kisimaterem
I%úsági Bibliaóra (14-17 évesek) – Kisimaterem

17. Péntek 15 
19

Kon#rmációs előkészítő – Református iskola
I%úsági bibliaóra (18-23 évesek) – Református iskola

19. Vasárnap 10 
15
16

Főistentisztelet – Templom
Hálaadó Istentisztelet – Evangélikus Imaház
Fiatal Felnőttek Bibliaórája (24-30 évesek)– Református 
iskola

21. Kedd 18 Felnőttek Bibliaórája – Református Lelkészi Hivatal

22. Szerda 15 Házi Bibliaóra – Török Ignác u. 61.

23. Csütörtök 10
17
18 

Szórvány Istentisztelet – Székesi Szociális Otthon
I%úsági Bibliaóra (14-17 évesek) – Kisimaterem
Központi Bibliaóra – Református Lelkészi Hivatal

24. Péntek 15
19

Kon#rmációs előkészítő – Református iskola
I%úsági bibliaóra (18-23 évesek) – Református iskola

26. Vasárnap 10 
16

Főistentisztelet – Kálvin-ház
Fiatal Felnőttek Bibliaórája (24-30 évesek)– Református 
iskola

28. Kedd 18 Felnőttek Bibliaórája – Református Lelkészi Hivatal

29. Szerda 15 Házi Bibliaóra – Török Ignác u. 61.

30. Csütörtök 15
17

Asszonykör – Kisimaterem
I%úsági Bibliaóra (14-17 évesek) – Kisimaterem

(J\K¢]DN�¢SULOLVL�SURJUDPMDL
Református Lelkészi hivatali rend:

Lelkipásztori ügyelet:
KEDD: 15:00-18:00; SZERDA: 8:00-11:00; CSÜTÖRTÖK: 14:00-17:00; 
PÉNTEK: 9:00-11:00 (Keresztelési, esketési, temetési megbeszélés, 
lelkigondozói beszélgetés, szervezési ügyek intézése, igazolások, 
ajánlások, dokumentumok kiadása, stb.)

Gondnoki óra:
PÉNTEK: 17:00-18:00 (Ügyintézés pl.: egyházadó befizetése, adako-
zás Isten dics!ségére - különböz! alkalmakból is -, emlékharang 
kérés, számlaügyintézés, presbitériumi ügyintézés, stb.)

Ócsai Református Lelkészi Hivatal: 2364 Ócsa, Ady E. u. 2.; Tel.: 
(29)-378-142
Külön id!pontok kérhet!k lelkigondozásra, vagy bármilyen ügy 
intézésére a (29)-378-142-es telefonszámon, valamint az  
ocsa.ref@gmail.com-os e-mail címen.

Az elmúlt időszak is versenyekben és eredményekben volt gazdag. 
Február 28-án Kadet női nemzetközi rangsorverseny volt Kecskeméten:

65kg 3. helyezett: Kardos Zsó#a (FTC-Ócsa)

2015. ÉVI LEÁNY BIRKÓZÓ DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 
PESTSZENTIMRE, 2015.03.14. - III-IV. KORCSOPORT 37kg 

3. helyezett: Domonkos Vivien FTC-Ócsa

Kadet női rangsorverseny, Id. Növényi Norbert Emlékverseny 
PESTSZENTIMRE, 2015.03.14. - 65kg 

3. helyezett: Bukodi Noémi és Kardos Zsó#a (mindketten FTC-Ócsa).

Diák I-es kötöttfogású rangsorverseny, Budapest, Kertváros,  
2015. március 21-én - 42 kg  

3. Helyezett Domokos Roland (FTC-Ócsa).

Ezúton szeretnénk köszönetet mondani Horváthné Udvardi 
Zsuzsannának, akinek a közbenjárására az Ócsai Birkózó szakosztály 

kondigépeket kapott. Köszönjük a segítségét!

'.70�?�8

NAP ÓRA ALKALOM

03. 
Nagypéntek

10
17

istentisztelet
istentisztelet

05. Húsvét 
vasárnap

9
10

17

imaóra
istentisztelet, 
úrvacsora
istentisztelet

06. Húsvét 
hétfő

10
17

istentisztelet
istentisztelet

12. vasárnap 9
10
17

imaóra
istentisztelet
istentisztelet

15. szerda 19 bibliaóra

NAP ÓRA ALKALOM

19. vasárnap 9
10
17

imaóra
istentisztelet
istentisztelet

24. péntek 17 emlékünnnepi 
istentisztelet

26. vasárnap 9
10
17

imaóra
istentisztelet
istentisztelet

29. szerda 19 bibliaóra

Minden vasárnap az imaóra alatt bibliaköri foglalkozást tartunk 
gyermekek számára. Alkalmainkra mindenkit szeretettel várunk. 
A"változtatás jogát fenntartjuk.
B!vebb információ: www.ocsaibaptista.hu 
Óvodával kapcsolatos információ: www.hajnalcsillagovi.hu

Áprilisi istentiszteleti alkalmak az Ócsai Baptista Gyülekezetben:
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A 
Halászy Károly Általános Iskola és az Ócsa SE fiatal atlé-
tái nem töltötték tétlenül a téli id!szakot. Január 31-én 

az Ócsa SE hagyományos Országos Terematlétika Versenye 
nyitotta a sort. Ellátogatott versenyünkre az UTE, KSI, Ikarus 
BSE, MAFC, III. ker. TVE, Csepeli DAC, Szolnoki VSI, GEAC, 
KARC, Albertirsai SE, Heves SE népes csapata. Az Ócsa SE 
versenyz!inek a rendkívül er!s mez!nyben több pontszer-
z! helyet sikerült begy#jteni. Közülük is kiemelkedik Pintye 
József újonc fiúknál 50 m-en, Dorvosu Attila  serdül! 50 
m-en elért harmadik helye. Legf!képp pedig Papp Tomi, aki 
négy számban indult, és négy érmet szerzett (távolugrás és 
magasugrás I. hely, 50 m II. hely, súlylökés III. hely).

Február 7-8-án a Serdül! OB következett. Itt Gyöngyösi Virág 
az újonc lányok súlylökésében 5. helyen végzett, az újonc fiú 
4x200 m-es váltó (Papp Tamás, Pinytye József, Hrubos Dominik, 
Borsos Benjamin) szintén ötödik lett, valamint Papp Tomi ezút-
tal 60 m-en indulva gy#jtött be egy országos hatodik helyet.

Február 21-22-én rendezték meg Magyarország Fedett-
pályás Bajnokságát. Ennek a versenynek a legjobb híre, hogy 
a junior korú Barizs Bogi a feln!tt n!k között szerepelve 
futott dönt!t 60 m gáton, és egy nagyon dicséretes hetedik 
hellyel fejezte be a versenyt.

Február 27-én rendeztük meg a körzeti általános iskolák 
terematlétika versenyét. Itt a környék 14 általános iskolájának 
csapata vett részt. A gyerekek 50 m-en, helyb!l távolugrásban, 

medicinlabda lökésben, középtávfutásban, és iskolai váltóban 
vetélkedtek. Végeredmény: I. Ócsa Halászy 157 pont, II. Gyál 
Zrínyi 65 pont, III. Inárcs Tolnai 63 pont. Dobogón végzett 
versenyz!ink közül aranyérmet szerzett: Bereczky Emese (két 
egyéni számban és a váltóban is), Takács Zsolt (két számban 
és váltóban), Tasi Mónika, Czompál Olivér, Czakó Petra, Huber 
Vanessza, Papp Tamás, Váradi Renátó.  Második helyen végzett: 
Szabó Noémi, Borsos Barnabás, Hrubos Dominik, Bálint 
Bence, Alberti Tamás, Szabó Márk, Dorvosu Attila. Harmadik 
lett: Tasi Mónika, Pekker Patrícia, Pintye József, Papp Tamás és 
az iskolai váltó (Bereczky Emese, Takács Zsolt, Windberg Kitti, 
Papp Tamás , Huber Vanessza, Dorvosu Attila). A helyi gimná-
zium színeiben induló három versenyz! is kit#n!en szerepelt. 
Mindhárman nyerték saját versenyszámukat, Bocskai Betti 
helyb!l távolugrásban, Gyöngyösi Virág medicinlabda lökés-
ben, Soltész Hanna pedig 50 méteren szerzett aranyérmet.

Március 8-án a Serdül! és Újonc Összetett OB-t rendezték 
meg. Itt egy versenyz!nk, Papp Tamás indult, aki az újonc fiúk 
négypróba versenyében országos második helyen végzett.

Minden versenyz!nek, helyezettnek ezúton is gratulá-
lunk. Valamint itt kell megköszönni a rengeteg segítséget, 
amit a saját rendezés# versenyek sikeres lebonyolításához 
kaptunk. Nagyon sokat dolgozott a Halászy Károly Általános 
Iskola jó néhány pedagógusa, és az Ócsa SE junior és feln!tt 
korú atlétái, mint versenybírók. Külön köszönet Zsisku 
Sándornak, aki a versenyorvosi ügyeletet látta el.

Szép volt gyerekek! Hajrá Ócsa!
spáK jÓzsef



Haláleset 
Név Születési id! Haláleset ideje
Bánka Ferenc 1954. június 16. 2015. február 27.
Makkos Jánosné  
Kristóf Borbála 1941. május 28. 2015. március 3.
Mezei István 1927. január 13. 2015. március 6.
Csőszi Lászlóné  
Szabó Mária 1940. május 19. 2015. március 10.
Benedikti János 1966. június 8. 2015. március 18.

Esküv" 
Szőcsi Ferenc – Sipos Mónika 2015. március 24.

Huszonötödik házassági évforduló
Novák Mátyás – Kovács Tünde 1990. március 3.
Hegedüs Gábor – Marosi Ida Ilona 1990. március 24.

Hatvanadik házassági évforduló
Marosi Károly – Balló Borbála 1955. február 5.

Születések
Gyermek neve Szül!k neve Születési id!
Magyar Kornél Bíró Erika – Magyar Balázs 2015. február 4.
Józsa Lóránt György Takács Erika – Józsa György 2015. február 5.
Cser Fanni Réka Sztancs Rozália – Cser Lajos 2015. február 11.
Kúti Bálint Pál Erika – Kúti Bálint 2015. február 23.
Babik Zsejke Simon Zsanett – Babik Dávid 2015. február 24.
Bálint Nóra Ruttkai Dóra – Bálint Zoltán 2015. február 25.

8&11&>�2�7.&�&3>&0�3>;;*?*9Ē

Ócsai Polgármesteri hivatal  

2364, Ócsa, Bajcsy Zs. u. 2. •  

E-mail: polghiv@ocsanet.

hu • Tel: 29-378-125, 29-378-501,  

Fax: 29-378-067

Ócsa Városüzemeltetési 

Nonprofit Kft

Tel: 29-378-125/28 mellék

Okmányiroda Bajcsy Zs. u. 26., 

Tel: 29-378-504

Orvosi ügyelet Ócsa, Szabadság 

tér 4. (új Egészségház),  

104 vagy 06-1-301-6969 

Központi orvosi rendel!  

Ócsa, Sza   bad  ság tér 4.

Feln!tt háziorvosok  

dr. Kocsis János Rendelés: hétf!, 

szerda, csütörtök, péntek, 8–12 

óráig, kedden 14–18 óráig.

Rendel! telefon: 29-378-071 •  

dr. Incze!y Zsolt Rendelés: 

hétf!, kedd, csütörtök, péntek," 

8:00–12:00 óráig, szerdán 

14:00–18:00 óráig.  

Rendel! telefon: 29-378-110 •  

dr. Gallai Zoltán Rendelés: kedd, 

szerda, csütörtök, péntek, 8:00–

12:00 óráig, hétf!n 14:00–18:00 

óráig Rendel! telefon: 29-378-073 

Gyermekorvos dr. Koszteleczky 

Mónika Rendelés: hétf!, kedd, 

szerda, péntek, 8:00–12:00 óráig, 

csütörtök 14:00–18:00 óráig, 

Rendel! telefon: 29-378-164

Véd!n!i tanácsadások  

I. körzet: Szabóné Ádámcsik 

Tünde, Tel: 29-578-523 •  

II.körzet: Kardosné Pinty!ke 

Viktória, Tel: 29-578-522, •  

III.körzet: Brassai Júlia,  

Tel: 29-578-523

Fogászat Jenei Fogászat:  

Dr. Khazaeiheravi Behnam,  

Dr. Berta Judit, Dr. Horváth 

Anita, www.jeneifogaszat.hu

Dr. Baranyai Edit,  

Tel: 29-378-030, 20-440-5210

Fiziotherápia  

Tel: 29-578-525

Korona Gyógyszertár 

Szabadság tér 5.,  

Tel: 29-578-090

Rend!rség  

Ócsai Rend"rörs,  

Tel: 29-378-007 • 

 Körzeti Megbízottak:  

Mezei Tamás törzszászlós, 

70-609-3735; Kálmán Attila 

f!törzs!rm: 30-718-4748;  

Kovács Géza törzs!rmester  

tel: 70-489-1039

Polgár!rség  

Tel: 30-9944925, 30-9944923, 

30-6886056, 70-6064005 

(éjszaka) 

Hivatásos T#zoltóság 

Dabas Telefon:  

29-560-020, 29-360-105

Posta Szabadság tér. 3.,  

Tel: 29-378-056

Egyházak  

Ócsai Református  

Egyház közösség  

Tel/fax: 29-378-142,  

E-mail: ocsa.ref@gmail.com  

• Ócsai Baptista Gyülekezet: 

E-mail: gyulekezetve ze to   

 @ocsaibaptista.hu

• Ócsai Katolikus Egyházközösség:  

Tel: 29-378-285 ,  email:  

keresztenyocsa@gmail.com 

Evangélikus Egyházközösség: 

Tel.: 29-368-174

Egressy Gábor 

Szabadid!központ 

Tel: 29-378043,  

E-mail: info@egressyszk.hu

Falu Tamás  

Városi Könyvtár  

Tel: 29-378-158,  

E-mail: konyvtar@ocsanet.hu

Nefelejcs  

Napköziotthonos Óvoda  

Tel.: 29-578-840  

• Napsugár tagóvoda:  

29-378-084,  

Email: info@nefelejcsovoda.hu

Halászy Károly  

Általános Iskola  

Tel.: 29-378-023,  

E-mail:  

iskola@halaszy-ocsa.sulinet.hu

Bolyai János Gimnázium 

Tel.: 29-378-045,  

E-mail: gimi@bogim.hu 

Ócsai Tájház  

Dr. Békési Panyik  

Andor u. 4-6., www.ocsaitajhaz.hu 

Tourinform iroda  

Tel: 29-578-750,  

Email: ocsa@tourinform.hu

Közterület-felügyelet  

Magyari Tibor: 70-3681843

Berecz Éva: 70-395-1877

Gyepmester  

Töves-Gold Magánnyomozó és 

Állat   ment! Kft.,  

Tel.: 20-938-5192

Falugazdász Nagyszegi Imréné, 

Tel.: 30-461-7863
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ÓCSAI KISBÍRÓ
Ócsa Város Önkormányzatának ingyenes lapja • Megjelenik havonta 3200 példányban • Kiadja: Mátyus Nyomda Bt. • Felel!s 
kiadó: Mátyus Gyula • Szerkeszt!: Kertészné Molnár Anna • Szerkeszt!ség címe: Ócsa Város Önkormányzata – Polgármesteri 
Hivatal, 2364, Ócsa, Bajcsy-Zs. u. 2. • Telefon: (29) 378-125 / 23-as mellék • Fax: (29) 378-067 • Email: ocsaikisbiro@gmail.com, 
molnar.anna@ocsa.hu • Tervezés, tördelés: Elektropress Stúdió • Együttm"köd! Partnerünk: Dormány Foto Studio
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Csomagolókat, 
gépkezel!ket

keresünk
3 m!szakos munkarendbe Gyálra, 

m!anyagipari céghez.
Ingyenes céges busszal a bejárás 
Ócsáról, Alsónémedir"l, Bugyiról, 

Dabasról megoldott.
Felvételi interjú

 2015. április 21. kedd,  13.00 óra
Ócsa, Egressy Gábor 
Szabadid!központ

Bajcsy-Zsilinszky út 46-48.

Érdekl!dni lehet: 06 70 34 21653
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