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FOGADÓÓRA

2015-ben ünnepli Ócsa várossá válásának 10. évfordulóját. 
A kerek születésnap alkalmából számos különleges prog-
ram várja a helyieket. Ezek részleteir!l, továbbá az iskolák 
napelemes pályázatairól, felújítási munkákról kérdeztük 
az e havi Fogadóórában Bukodi Károly polgármestert:

Milyen rendezvényekkel ünnepli a város a 10. születés-
napját?
B.K.: Azt gondolom, az év során igyekszünk minden ócsai 
számára olyan programokat kínálni, ahol kikapcsolódha-
tunk, feltölt!dhetünk a dolgos hétköznapok után. Elkészült 
az éves eseménynaptár, amelyet most júniusig bezárólag 
jelentetünk meg (lsd. 8-9. oldal – a szerk.). Kiemelném a 39. 
Ócsai Kulturális Napokat, mely keretében el!ször rendez-
zük meg a Testvértelepülések Találkozóját. Vendégeink 
lesznek a szlovákiai Palást, az észt Kose és a skót Dalgety 
Bay testvérvárosok. Utóbbival idén tervezzük aláírni a test-
vértelepülési megállapodást. A tematikus nap célja, hogy 
mindannyian bemutassuk kultúráink, hagyományaink, 
szokásaink sokszín"ségét, városaink történelmét, gasztro-
nómiánk rendkívüliségét. Természetesen !sszel a 10. Városi 
Vigasságot is nagyszabású rendezvénynek tervezzük, több 
koncerttel, változatos programokkal kicsiknek-nagyoknak. 
A programokon kívül egy különleges kiadvánnyal is készü-
lünk ebben az évben. Megjelentetünk egy jubileumi köny-
vet, amelyben az Ócsai Polgári Kulturális Egyesület által kiírt 
novella-pályázat nyertes alkotásai (felhívás a 14. oldalon – a 
szerk.), és az Önkormányzat által meghirdetett fotóverseny 
(részletek a 2. oldalon – a szerk.) legjobb m"vei szerepelnek 
majd. Bízom benne, hogy ezzel a kiadvánnyal is maradandó 
emléket készítünk a 10. születésnapra.

Sikeresen pályázott a város napelemek felszerelésére az 
általános iskola és a gimnázium épületére. Hol tartanak 
ezek a pályázatok most?
B.K.: Az általános iskolánál kihirdettük a gy!ztes kivitelez!t, 
míg a gimnáziumnál most írjuk ki a kötelez! közbeszerzési 

eljárást. Mindkét esetben sikerült már m"szaki ellen!rt válasz-
tanunk. Id!közben a gimnáziumban g!zer!vel halad az ener-
getikai korszer"sítés, hamarosan színt kap a küls! szigetelés, a 
f"t!testek és a kazán cseréje pedig a téliszünetben már megtör-
tént. A szabadid!központ épületében szintén megkezd!dtek 
a munkák, és a Dózsa telepi óvodánál is ütemszer"en halad 
a beruházás. Várható, hogy idén is lesznek újabb, energetikai 
korszer"sítést célzó pályázatok, melyeket természetesen figye-
lünk és a ránk szabott lehet!ségeket igyekszünk minden eset-
ben kihasználni. Szükséges lenne az általános iskola régi épüle-
tének szigetelése, a f"tésrendszer felújítása, és a Falu Tamás 
Könyvtár akadálymentesítése, bejárati részének rendbetétele. 
Bízom benne, hogy a jelenleg zajló felújításokhoz hasonlóan 
ezekre a munkálatokra is találunk küls! forrást. Összességében 
elmondható, hogy szeretnénk nagyobb figyelmet fordítani, 
komolyabb anyagi hátteret biztosítani a saját, tehát az önkor-
mányzat tulajdonában lév! épületek karbantartására.

Polgármester úr, köszönöm az információkat! 

Kedves Olvasóink, várjuk leveleiket a Kisbíró szerkeszt!-
ségébe (elérhet!ségeink a 15. oldalon találhatók)! Kérjük, 
leveleikre írják rá nevüket, címüket, nagyon köszönjük!  �
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A TESTÜLETI ÜLÉSEN TÖRTÉNT

Január 28-án tartotta soron következ! ülését Ócsa Város 
Önkormányzatának Képvisel!-testülete. 

A z els! három napirendi pontban nem született 
határozat, mindhárom tájékoztató, vitaindító céllal 

került a képvisel!k elé. Szó esett a város közvilágítá-
sának kérdésér!l, illetve annak lehet!ségér!l, hogy a 
lámpaoszlopok megtartásával korszer", led-es fényfor-
rások kerülhetnének kihelyezésre. A következ! napirend 
oxifa telepítésének kérdésével foglalkozott a szennyvíz-
telepet körbevev! nyárfás területén. Nemcsak környe-
zetvédelmi okokból lenne el!nyös a fatelepítés, hanem 
a területért cserébe az Önkormányzat a fakitermelés 
során keletkezett haszonból is részesülne. A közeljöv!ben 
kerülnek egyeztetésre a megállapodás részletei, ill. azon 
kérdés vizsgálata, hogy megfelel!-e az oxifa szikkasztó/
vízelszívó képessége ezen a területen. A# tavalyi évben 
sor került a Városüzemeltetési Nonprofit Kft. üzemel-
tetésében lév! négy f!z!konyha (általános iskola, két 
óvoda és a gimnázium menzája) áttekintésére, eszköz 
ellátottságának és infrastruktúrájának felmérésére. Az 
így gy"jtött információk kiértékelése, esetleges javasla-
tok megfogalmazása került napirendre most. Az elkészült 
tanulmány megfogalmazta, hogy a korszer"sítés, racio-
nalizálás minden intézményben (a felújított Baross utcai 
óvoda kivételével) szükséges, ill. javaslatot fogalmazott 
meg a közétkeztetés központosítására akár saját tulajdo-
nú önkormányzati társaság, vagy intézmény formájában, 
akár meglév!, vagy új küls! szolgáltató szervezetrendsze-
rén belül. Mindhárom, fent említett javaslatról a kés!bbi-
ekben dönt a Képvisel!-testület.

Megvitatták a képvisel!k a 2015. évi költségvetés terve-
zetét els! olvasatban. Képvisel!i kérdésre Farkas Marietta 
pénzügyi vezet! tájékoztatást adott az Önkormányzat 
jelenlegi pénzügyi helyzetér!l: 80 millió forintos folyó-
számlahitelb!l kb. 20 millió forint került ezidáig felhasz-
nálásra, illetve 60 milliós forintos keret áll rendelkezésre 
az uniós pályázatok önrészeihez az idei évben. Ebben a 
napirendi pontban szó esett többek között a helyi civil 
szervezetek anyagi támogatásáról, hiszen Ócsa 2015-ben 
ünnepli várossá válásának 10. évfordulóját, melyhez 
kapcsolódóan számos program kerül megrendezésre. 
Horváth Tamás alpolgármester tájékoztatta a testületet, 
hogy a felmerül! költségek részben az Egressy Gábor 
Szabadid!központ költségvetését terhelik, másrészt a 
Képvisel!-testületnek 2 millió Ft, a polgármesternek és az 
alpolgármesternek összesen 1 millió Ft elkülönített keret 
áll rendelkezésére a helyi csoportok, egyesületek anyagi 
támogatására. 

Decemberi ülésén a Képvisel!-testület hatályosította 
az étkezési térítési díjakat, amelynek során adminiszt-
rációs okok miatt két díj nettó árként került feltüntetésre, 
annak ellenére, hogy az el!terjesztésben és a díjszámítás-

ban e tételek bruttó árakon szerepeltek. Ugyancsak admi-
nisztrációs hibaként mutatkozik az általános iskolai ebéd 
térítési díja: 328 Ft szerepel a táblázatban, holott az el!ter-
jesztés és a díjszámítás szerint ennek helyes összege 330 
Ft. A jöv!beli pénzbeli elszámolások és az állami norma-
tív támogatások igénybevétele miatt ezen adminisztráci-
ós hibák javítására volt szükség a mostani ülésen.

Kormányzati funkciókra vonatkozó rendelkezések hatá-
lyosítása miatt módosításra került az Ócsai Nefelejcs Nap  -
közi Otthonos Központi Óvoda és Manóvár Bölcs!de, a 
Falu Tamás Városi Könyvtár és az Ócsai Polgármesteri 
Hivatal alapító okirata. 

Megtárgyalta a testület az Ócsa Településfejlesztési 
kon    cepció, Településszerkezeti Terv és Helyi Építési 
Sza   bályzat megalapozó, els! munkafázisát, és támoga-
tását adta a munka folytatásához, a fejlesztési irányok 
kidolgozásához.

Ócsa Város Önkormányzata sikeresen pályázott nap   ele    mes 
rendszerek kialakítására a Bolyai János Gimnáziumban és 
a Halászy Károly Általános Iskolában. A kivitelezési munká-
latok – többek között – akkor kezdhet!k meg, ha a projekt 
rendelkezik m"szaki ellen!rrel. Az Önkormányzat mindkét 
projekt esetében a legkedvez!bb árajánlatot tev! MÉT Kft.-t 
bízta meg a m"szaki ellen!ri feladatok ellátásával: az általá-
nos iskolánál 460.000 Ft + áfa, a gimnázium pályázatának 
esetében 630.000 Ft + áfa összegért.

Lezárult a IV. Járdaépítési program jelentkezési határ-
ideje, így döntés született arról, mely pályázatok kapnak 
támogatást épít!anyag és a kivitelezés során keletkez! 
törmelék elszállításának formájában. A korábbi gyakor-
latnak megfelel!en most is el!nyt élveztek azok a jelent-
kez!k, akik forgalmas útszakaszon szeretnének járdát 
építeni, továbbá azok, akik többen összefogva, nagyobb 
egybefügg! járdaszakaszt kívánnak megépíteni. Ezúttal 
30 pályázatot tud támogatni az Önkormányzat, a nagy 
érdekl!désre való tekintettel !sszel folytatódik a program. 
A testület a ZEOLIT Tüzel! és Épít!anyag Kiskereskedelmi 
Kkt. ajánlatát fogadta el a cement és sóder épít!anyag 
beszerzésére, kiszállítására. A#keletkez! beton és aszfalt 
építési törmeléket Máté Mihály egyéni vállalkozó szállít-
ja el a hulladék-feldolgozóba.

Fotóversenyt ír ki az Önkormányzat a Képvisel!-
testület támogatásával, az idei ünnepségsorozathoz 
kap    csolódóan (a verseny felhívását lsd. 2. oldalunkon – a 
szerk.). A beérkez! fényképek városunk sokoldalú szépsé-
gét hivatottak bemutatni. Természetfotóval, szokásokat, 
tradíciókat bemutató fotókkal, történelmi emlékm"ve-
ket, intézményeket, épületeket ábrázoló képekkel lehet 
nevezni 2015. május 31-ig. A#nyertes fotók az Ócsa várossá 
válásának 10. évfordulójára készül! jubileumi kiadvány-
ban, a beérkez! munkákból összeállított fotókiállításon, 
az Ócsai Kisbíróban, ill. jöv! évi falinaptáron szerepelnek 
majd.  �
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Tisztelt Ebtartó! 
Ócsa területén az állatok védelmér!l és 
kíméletér!l szóló 1998. évi XXVIII. törvény 
42/B. §-a alapján 2013. évben sor került az ebek 
összeírására. Önkormányzatunk az ebösszeírás 
alapján az ebtartók által szolgáltatott adatokról 
helyi elektronikus nyilvántartást vezet az állat 
tulajdonosa, tartója és más személyek jogainak, 

személyes biztonságának és tulajdonának 
védelme, valamint ebrendészeti és állatvédelmi 
feladatainak hatékony ellátása céljából.

Tájékoztatjuk a lakosokat, hogy ebösszeírást a te-
lepülési önkormányzat háromévente egy alkalom-
mal köteles végezni. Azonban ezúton megkérjük 
az ebtartókat, hogy szíveskedjenek kitölteni új 
adatlapot, amennyiben a 2013. évben kitöltött és 
leadott adatlaphoz képest az adatokban id!közben 
változás következett be, pl.

 » az eb elpusztult,
 » új eb került az ebtartó birtokába,

 » vagy szaporulat által gyarapodott az 
állatállomány.

Az ebösszeíró adatlap az Ócsai Polgármesteri 
Hivatal portáján kérhet!, vagy a www.ocsa.hu 
honlapról is letölthet!. Kérjük, hogy a kitöltött 
adatlapot a polgármesteri hivatal portáján az erre 
a célra rendszeresített ebösszíró dobozba helyez-
zék el. Ezzel hozzájárulnak ahhoz, hogy folyama-
tosan hatályos adatok álljanak Önkormányzatunk 
rendelkezésére a településen tartott ebek 
számáról és egyéb adatairól. 

)7��2413�7�(8&'&�&1/*,>?Ē

A Vertikál Nonprofit Zrt. a lomtalanítást 2015. évt!l az 
Önkormányzattal történt egyeztetés alapján házhoz 
men! rendszerben végzi el március 15. és november 30. 
közötti id!szakban, évente 2 alkalommal. A lomtalanítás 
e módon történ! elvégzése a lakosság számára is kényel-
mes, figyelembe véve, hogy nem kell egy meghatározott 
id!ponthoz igazodni, személyesen, telefonon, vagy e-mai-
len is lehet!séget biztosítunk az id!pont egyeztetésére. 

Lomtalanítás alkalmával a háztartásban feleslegessé vált 
használati tárgyakat, eszközöket, bútorokat szállítjuk el 

évente 1 alkalommal, az ingatlantulajdonossal el!re egyez-
tetett id!pontban. A nagydarabos lom (pl. bútor) kivételével 
a kisebb méret" anyagok a hatékonyabb elszállítás és szét-
szóródás megakadályozása érdekében kizárólag bezsákolva, 
kötegelve kerülnek elszállításra.

Nem tartoznak a lomtalanítás körébe, így nem kerülnek 
elszállításra:

 » gally, salak, trágya, szalma, egyéb növényi és állati hulla-
dék, építési, bontási hulladék, egyéb mez!gazdasági, ipari 
hulladék;

 » elektromos, elektronikai készülékek (pl. TV-készülék, 
h"t!    gép);

 » veszélyes hulladékok, gumiabroncs;
 » heti szemétszállítás körébe tartozó háztartási, valamint 

gazdálkodói-vállalkozói tevékenységb!l származó hul  -
ladék.

Az elszállítás feltétele, hogy ne legyen díjhátralék. Kérjük, 
hogy lomtalanítási igényét a 24/535-535 telefonszámon, vagy 
a kommunalis@vertikalrt.hu illetve kunepszolg@kunep-
szolg.hu e-mail címen jelezze a szolgáltató felé.
FONTOS: Kérjük, hogy jelezze lomtalanítási igényét, és csak 
a lomtalanítás körébe tartozó hulladékokat készítse ki az 
el!re egyeztetett id!pontban.

Tájékoztató a szelektív hulladékszállítás  
2015. évi rendjér!l
Újrahasznosítható hulladékok gy!jtése
Önnek csak annyit kell tennie, hogy lehet!leg áttetsz! m"   -
anyag zsákban, vagy kötegelve kihelyezi minden hónap 

második péntekén reggel 6 óráig a következ! elkülönítetten 
gy"jtött anyagokat:

 » Ásványvizes, üdít!s, PET, egyéb flakonok,
 » Tiszta csomagoló fóliák, fém- és aludobozok (sörös, 

üdít!, konzerves),
 » Papír (újság és karton), illetve a kombinált csomagoló-

anyagok (pl. tejes és gyümölcsös, Tetra-Pack).
Az így elszállított, Önök által el!válogatott anyagokat 
munka    társaink telephelyünkön tovább szelektálják.
Gy"jtési id!szak: Havonta egy alkalommal, minden hónap má    -
sodik péntekén, az Ócsai Kisbíró januári számában megjelentett 
naptárban feltüntetett id!   pontokban (a 2015-ös hulladékszállí-
tási naptár elérhet" továbbá a www.ocsa.hu oldalon – a szerk.).
FONTOS: Kérjük, hogy a szelektíven el!válogatott hulladé-
kok közé üveget NE helyezzen a zsákokba! Mindig gondol-
jon arra, hogy minden hulladékunkkal emberek dolgoznak, 
ezért lehet!ség szerint az újrahasznosítható anyagok tisztán, 
laposra hajtogatva/taposva kerüljenek a gy"jt!zsákba.

Üveg hulladékok gy!jtése
Társaságunk a 2015. évt!l biztosítja az üveg hulladék 
elkülönített gy"jtését, gy"jt!ponton történ! elhelyezés-
sel. Ócsán ez az üveggy"jt! sziget a SPAR parkolóban, 
várhatóan a tavasz során kerül kialakításra.

 
Komposztálható hulladékok gy!jtése
A levágott füvet és egyéb lágyszárú növényeket társaságunk 
megfelel! teherbírású  zsákban (1db zsák max. 25 kg), illet-
ve maximum 80 cm hosszú, és 50 cm átmér!j" kötegekben 
összekötve szállítja el az ingatlan el!l.
FONTOS: Kérjük, a komposztálható hulladékot úgy kihelyez-
ni, hogy az a közterületet ne szennyezze! A zsákban kihelye-
zett zöldhulladék közé kommunális hulladék NEM kerülhet.
További információ:
E-mail: info@vertikalrt.hu
Honlap: www.vertikalzrt.hu
Központ: 22/576-070; kommunalis@vertikalrt.hu
Régiós elérhet!ségek:
Dél-Pesti régió: 24/535-535; kunepszolg@kunepszolg.hu

VERTIKÁL NoNpRofIT ZRT.
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Rendezvények

ÜNNEPSÉG A MAGYAR KULTÚRA 

NAPJÁN

A Magyar Kultúra Napján, január 22-én rendezett ünne-
pi gálam"sor immár hagyományos módon az Ócsai 

Nemzetközi Képz!m"vészeti Tábor téli tárlatának megnyi-
tójával kezd!dött. A nyár során elkészült alkotások között 
szerepelnek festmények, fotók, szobrok. A kiállító m"vé-
szek: Daniel Élie Pailla, Fekete Balázs, Gy!r$y Sándor, Julián 
Montoni, Katona Zsombori Mária, Mészáros Gábor, Mészáros 
Flóra, Olivier Bonnin, Revák István, Simon Tímea, Thibaut 
Sauviat, Varju Viktória. A kiállítás megtekinthet! az Egressy 
Galériában február 28-ig. 

Az ünnepi m"sor Bukodi Károly polgármester beszé-
dével folytatódott a színházteremben. A polgármester úr 
szólt arról, hogy Kölcsey Ferenc 1823. január 22-én fejez-
te be nemzeti imánk, a Himnusz megírását, s ez a vers 
nemzeti összetartozásunk egyik legfontosabb szimbóluma. 
„A Himnusz születésének évfordulóján, a Magyar Kultúra 
Napján rendezett megemlékezések alkalmat adnak arra, 
hogy nagyobb figyelmet szenteljünk évezredes hagyománya-
inknak, gyökereinknek. Annak, hogy er"sítsük nemzeti tuda-
tunkat, felmutassuk és továbbadjuk a múltunkat idéz" tárgyi 
és szellemi értékeinket.”

Minden évben ezen a napon kerül sor az Ócsa Város Ön    -
kor   mányzata által alapított díjak átadására. Ezek a díjak elis-
merésként szolgálnak azok számára, akik áldozatos munká-
jukkal, emberi értékeiket példaként állítva hisznek a helyi 
közösség erejében, összetartozásában. Idén az Ócsa Városáért 
díjat Boros Tibor, az Ócsa Városi Polgár!rség elnöke, az Ócsa 
Kulturájáért díjat Poprádi Csaba, a Küstörg! Néptánccsoport 
alapítója vehette át.

Az ünnepség folytatásaként a Bolyai János Gimnázium 
tanulói az erdélyi magyar irodalom gyönyör" alkotásai-
val idézték fel a magyar kulturális értékek sokszín"ségét 
felkészít! tanáruk, Cseng!di Erika segítségével. Ezt köve-

t!en Poprádi Csaba, Radicsné H!s Dorina és a Küstörg! 
Néptánccsoport m"sora következett. Végezetül Szirtes 
Edina Mókus tiszta szívb!l el!adott, megzenésített versei 
zárták az estet.  �
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7Rendezvények

ÓCSA VÁROSÁÉRT DÍJ – BOROS TIBOR

Boros Tibor 2012 októberében kapta 
meg elnöki kinevezését az Ócsa 
Városi Polgár!rség élére. Megújulást 
célzott és hozott a m"ködésbe. A 
polgár!rség munkáját átláthatóbbá, 
elismertebbé szerette volna tenni, 
amit többek közt a közösségi oldala-
kon való aktív szerepléssel ért el. Az 

ócsai fiatalok szélesebb kör" bevonását is fontosnak tartot-
ta. Feladataik között szerepelnek a körzeti megbízottak és 
a közterület-felügyel!k munkájának segítése, jár!rözésben 
való közrem"ködés, a városi rendezvények helyszíneinek 
biztosítása, forgalomirányítása. A polgár!rség jelenlétét az 
esti, éjszakai órákban és a hétvégéken érezhetik leginkább 
a város lakói. 2014 végén az Országos Polgár!r Szövetség az 
Ócsa Városi Polgár!rség számára az „Év Polgár!r Egyesülete” 
kitüntet! adományozta, Tihanyi Attila tag pedig az „Év Lovas 
Polgár!re” elismerésben részesült, mindezekkel elismerve a 
Boros Tibor által vezetett egyesület kiemelked! munkáját. 

ÓCSA VÁROS KULTÚRÁJÁÉRT DÍJ – POPRÁDI CSABA

Poprádi Csaba néptáncpedagógus, 
örökös aranysarkantyús táncos, az 
Állami Népi Együttes egykori tagja 
2010 novemberében alapította meg 
a Küstörg! Néptánccsoportot. 2011 
augusztusa óta fellépnek a városi 
rendezvényeken, ezáltal is er!sítve 
nemzeti hagyományainkat. Eddigi 
munkájuk során belekóstoltak 
már a somogyi ugrósba, szatmári 
és mez!ségi táncokba, valamint 
a kalotaszegi és a sárközi táncok-
ba is, de a jellegzetes magyarb!di 
dallamok és táncok is szerepelnek 

repertoárjukban. A múlt évben gyermekcsoport is indult 
a Küstürg! Néptánccsoportban. Poprádi Csaba munkássá-
ga hiánypótló Ócsán, csoportja feln!tt és gyermek tagjai a 
tánc segítségével képzeletben bejárhatják az egész Kárpát-
medencét.

.LW½QWHWĒ�G®MDN

A DÍJAZOTTAKNAK SZÍVB%L GRATULÁLUNK, S KÍVÁNJUK,  
HOGY MUNKÁSSÁGUKBAN A JÖV%BEN IS LELJÉK NAGY ÖRÖMÜKET!
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Január hónapban bizottságunk két ülést 
tartott. El!ször az ócsai cserkészet jelen 

helyzetér!l számolt be T. Sáska Attila cserkész-
vezet!. A lényegretör! beszámoló végkövetkez-
tetése, hogy jó úton haladnak az egykori csapat 
hivatalos újraindítása felé. Ehhez természete-
sen támogatás, és összefogás szükséges minden 
területen, melynek segítése mindnyájunk fela-
data gyermekeink, és i&aink javára.  Másodjára 
az óvodák és a bölcs!de munkájával ismerked-
tünk. Beszélgettünk az óvodák és az általános 
iskola kapcsolatáról, a gyermekek iskolára való felkészítésér!l, 
az óvodák kihasználtságáról és felmerül! problémákról. Öröm 
volt az, hogy érdemi párbeszéd alakult ki, mely vitás kérdé-
seket is felvetett a szül!k igényei, az óvodák teljesítménye, az 
általános iskola elvárásai mentén. Bizottságunk az ilyen típu-
sú párbeszédek, és az ezeken alapuló szakmai egyeztetések 
generálását preferálja, szemben a papírgyártásos önigazolás-

sal, mely csupán létének igazolását, fontossá-
gát kívánván demonstrálni szem el!l téveszti 
a célt, mely nem kevesebb, mint gyermekeink 
hatékony fejlesztése, felkészítése az el!ttük álló 
kihívásokra való lényegi megfelelésre.

Végezetre fontos volt érdemi megbeszélést 
kezdeményezni városunk meghatározó civil 
szervezeteinek vezet!ivel, és közösen össze-
állítani az újságban található els! féléves 
eseménynaptárt. E tárgyalás igazán aktuális 
napirendi pontja volt Ócsa várossá válásnak 

ez évi tízedik évfordulója, valamint a közösségek támoga-
tásának kérdése.

Februárban folytatjuk a megkezdett utat, mely a nyitott-
ság, párbeszéd, összefogás, segítségnyújtás, támogatás je   -
gyében egy élhet!bb, közösségibb Ócsa felé vezet.  �

HaNTos péTER

bIZoTTsÁgI ELNöK
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Ócsa Város Önkormányzatának Képvisel!-testülete 
29/2014. (II. 26.) KT-határozatában döntött a hatályos 
településrendezési eszközök felülvizsgálatának szüksé-
gességér!l. Ócsa új településfejlesztési koncepciójának 
(TFK), településszerkezeti tervének (TSZT) és helyi építési 
szabályzatának (HÉSZ) elkészítésével az önkormányzat a 
KASIB Mérnöki Manager Iroda Kft.-t. bízta meg.

Közigazgatási szintt!l függetlenül legyen az országos, 
megyei, vagy helyi fejlesztési anyag, egy helyzetfel-

tárással, vagy megalapozó munkarész elkészítésével 
kezd!dik minden hasonló munka. Ócsa tekintetében ez a 
dokumentum 2014 év folyamán elkészült. Több mint 300 
oldalban írta le a tervez! mérnökiroda, milyen helyzet-
ben van a dokumentum készítésének id!pontjában Ócsa. 
Megvizsgálták a korábban Ócsára készített tervek relevan-
ciáját, a település társadalmi, demográfiai, gazdasági hely-
zetét, összehasonlították a térségben elfoglalt pozíciónkat 
a környez! településekhez képest. Megvizsgálták, hogy 
a helyi tervi dokumentumok a fels!bb szint" terveknek 
mennyire felelnek meg. 

Az elkészült dokumentum Ócsa Város hivatalos honlapjá-
ról letölthet!. 

Természetesen a tervezési folyamat egészében és különö-
sen jelen munkafázisban is fontos a tervanyag társadalmi 
egyeztetése, a lakosság, gazdasági szerepl!k, civil szerveze-

tek véleménye. 2014 októberében Horváth Tamás alpolgár-
mester úr vezetésével valósult meg egy fórumbeszélgetés a 
helyi vállalkozók és intézményvezet!k részvételével, majd 
a decemberi közmeghallgatás részvev!i is tájékozódhat-
tak a tervezési munkáról. Amiatt, hogy az egymásra épül-
ve készül! tervanyagok határid!ben elkészülhessenek a 
Városfejlesztési, M"emlékvédelmi és Természetvédelmi 
Bizottság, meghívott vendégekkel és több érdekl!d!vel is 
kib!vülve decemberben kétszer is összeült, és igyekezett a 
tervez!ket ellátni olyan ismeretekkel, melyeket csak a helyi-
ek tudnak, melyek az Ócsaiak számára igazán fontosak.

A képvisel!testület január folyamán tárgyalta az elké-
szült megalapozó vizsgálatot, valamint azokat a fejleszté-
si irányokra vonatkozó javaslatokat, melyek a következ! 
munkarész, a településfejlesztési koncepció készítése során 
fognak támpontul szolgálni a tervez! cég számára. A terve-
zési folyamat jelenlegi fázisában ugyanis a tervez! cég 
szakértelme akkor tud igazán érvényesülni, ha mi Ócsaiak 
segítünk helyi tartalmakkal megtölteni a dokumentumot, 
olyan fejlesztési súlypontokat határozzunk meg, melyek 
er!sségeinkre alapozva el!nyösebb helyzetbe fogják tudni 
hozni a települést.

Terveim szerint az Ócsai Kisbíró következ! lapszámában a 
tervezett fejlesztési irányokat fogom bemutatni.  �

KÁNaI gERgELy

VÁRosfEjLEsZTésI bIZoTTsÁg ELNöKE
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Egyházak hírei

Ócsai Református Egyházközség
2015. február havi gyülekezeti alkalmaink:

NAP ÓRA ALKALOM

1. Vasárnap 10 F!istentisztelet – Kálvin-ház

3. Kedd 18 Fiatal Feln!ttek Bibliaórája – Református Lelkészi Hivatal

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

5. Csütörtök 15 Asszonykör – Kisimaterem 

6. Péntek 15 Kon"rmációs el!készít! – Református iskola

6. Péntek 19 I#úsági bibliaóra – Református iskola

8. Vasárnap 10 F!istentisztelet – Kálvin-ház

8.Vasárnap 15 Hálaadó Úrvacsorás Istentisztelet – Evangélikus Imaház

10. Kedd 18 Fiatal Feln!ttek Bibliaórája – Református Lelkészi Hivatal

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

12. Csütörtök 18 Központi Bibliaóra – Kisimaterem 

13. Péntek 15 Kon"rmációs el!készít! – Református iskola

13. Péntek 19 I#úsági bibliaóra – Református iskola

15. Vasárnap 10 F!istentisztelet – Kálvin-ház

16 – 21. Hétf!t!l szombatig: presbiteri evangélizációs hét: hétf!t!l szombatig  
minden este 17 órától hitmélyít! el!adás a kisimateremben, 18 órától evangéli-
zációs istentisztelet a Kálvin-házban (vendég el!adókkal, és igehirdet!kkel)

22. Böjt els! Vasárnapja 10 óra Úrvacsorás F!istentisztelet – Kálvin-ház

24. Kedd 18 Fiatal Feln!ttek Bibliaórája – Református Lelkészi Hivatal

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

26. Csütörtök 10 Szórvány Istentisztelet – Székesi Szociális Otthon

26. Csütörtök 18 Központi Biblaóra – Kisimaterem 

27. Péntek 15 Kon"rmációs el!készít! – Református iskola

27. Péntek 19 I#úsági bibliaóra – Református iskola

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.)

Kérjük testvéreinket, hogy, akik nem rendezték még el!z! évi 
egyházadójukat, tegyék meg. Megtehetik ezt az egyházpénztári, 
és lelkészi ügyeleteken egyaránt.
Ócsai Református Lelkészi Hivatal: 2364 Ócsa, Ady E. u. 2.
Külön id!pontok kérhet!k mindenféle ügy intézésére,  
lelkigondozásra a (06-29)-378-142-es telefonszámon, valamint  
az ocsa. ref@gmail.com e-mail címen.

(J\K¢]DN�IHEUX¢UL�SURJUDPMDL Februári istentiszteleti alkalmak az Ócsai Baptista Gyülekezetben:

NAP ÓRA ALKALOM

01. vasárnap 9
10

17

imaóra
istentisztelet, 
úrvacsora
istentisztelet

04. szerda 19 bibliaóra

08. vasárnap 9
10
17

imaóra
istentisztelet
istentisztelet

11. szerda 19 bibliaóra

NAP ÓRA ALKALOM

15. vasárnap 9
10
17

imaóra
istentisztelet
istentisztelet

18. szerda 19 imaóra

22. vasárnap 9
10
17

imaóra
istentisztelet
istentisztelet

25. 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

Ócsai Katolikus Egyházközösség programja:
Miserend:
Hétf! és szerda: 7.30 óra
Péntek és szombat: 18 óra
Vasárnap: 9 óra
Minden hétf!n 18 órakor Biblia óra
Minden szerdán 19 órakor I&úsági hittan.
Február 18. Hamvazószerda, a nagyböjt kezdete, egyben szigorú 
böjti nap.
Február 28. szombat este 19 órakor Ismeretterjeszt! sorozatunk követ-
kez! el!adása: Lovácsi József beszél a pálinka készítés fortélyairól.

SÉRELMEK A PSZICHIÁTRIÁN
Alapítványunk 20 éve biztosít INGYENES jogsegélyszolgálatot azok 
számára, akiket sérelem ért a pszichiátriai kezelésük során. Ha Ön vagy 
ismer!se ilyen helyzetben van, illetve tudomása van ilyen esetr!l, kérjük 
jelezze az alábbi elérhet!ségeken:

Állampolgári Bizottság az  
Emberi Jogokért Alapítvány
Cím: 1461 Budapest, Pf.: 182.
Telefon: 06 (1) 342-6355, 
06-70-330-5384

E-mail: panasz@cchr.hu
Weboldal: www.emberijogok.hu
Minden információt bizalmasan 
kezelünk!”

PSZICHIÁTRIAI SZEREK VISELKEDÉSI PROBLÉMÁKRA?
Ha gyermeke „tanulási problémára” vagy „viselkedési rendellenes-
ség” miatt pszichiátriai szereket szed, és úgy érzi, hogy a gyermek 
állapota semmit sem változott vagy rosszabbodott emiatt, keresse az 
Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért Alapítványt. Az alapítványtól 
ingyenes tájékoztató kiadvány is kérhet! a hiperaktivitás témájában.

Cím: 1461 Budapest, Pf.: 182.
Telefon: 06 (1) 342-6355, 
06-70-330-5384

E-mail: info@cchr.hu
Weboldal: www.emberijogok.hu

Minden információt bizalmasan kezelünk!

ÁLLAMPOLGÁRI BIZOTTSÁG AZ EMBERI 
JOGOKÉRT ALAPÍTVÁNY FELHÍVÁSA
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Az Ócsa Városi Sportegyesület 
életében a téli hónapok a felkészü-
lés jegyében telnek. Örömhír, hogy 
nemcsak a sportolók létszáma 
gyarapodik folyamatosan, hanem 
szakosztállyal is b!vült az egye-
sület. A változásokról és az elmúlt 
hetek eseményeir!l Bukodi Károly, 
az egyesület elnöke számolt be 
lapunknak:

B.K.: Nagy örömünkre szolgál, hogy 
az el!z! év utolsó ne   gyed    évében 
megalakult az ÓVSE berkein belül az 
ökölvívó szakosztály Lukács Róbert 
és Torma Zoltán edz!k vezetésével. 
Jelenleg húsz gyermek jár az általá-
nos iskola tormatermében tartott 
edzésekre, s bízom benne, hogy a közeljöv!ben minél többen 
válnak e küzd!sport szerelmeseivé. Az ökölvívó edzések 
id!pontjai a következ!képpen alakulnak:

 » SZERDA 16-17 óra: nagycsoportos óvodás és alsó tagoza-
tos korosztály,

 » SZERDA 17:30-20 óra: serdül! és feln!tt korosztály,
 » PÉNTEK 14-15:30 óra: fels! tagozatos korosztály.

Bíztatok mindenkit, aki vonzalmat érez az ökölvívás iránt, 
jöjjön el és próbálja ki ezt a nagyszer" sportot itt nálunk, az 
ÓVSE-ben!

Hogyan zajlott a téli felkészülés a labdarúgó szakosztály 
számára?
B.K.: Január közepén indítottuk az edzéseket a hét évesek-
t!l a feln!tt korosztályig, mindenki számára. A legkisebbek 
természetesen teremben kezdték el az edzéseket. A Bozsik 
torna tavaszi szezonjára készülünk a 7, 9, 11 és 13 éves után-
pótlás korosztállyal, szerencsére elmondhatom, hogy hétr!l 
hétre új arcok jelennek meg az edzéseken, nagy az érdekl!-
dés a fiatal focista palánták körében. Az ifi korosztálynak, ill. a 
feln!tteknek tartottunk kinti, szabadtéri er!nléti felkészülést, 

tehát minden csapat készül a tavasz-
ra. Edz!meccseket szerveztünk és a 
felkészülést segíti az is, hogy külön-
böz! tornákon veszünk részt. A n!i 
csapat január 18-án rendezett egy 
teremtornát, elmondhatom, hogy 
talán !k a leglelkesebb csapat az 
egyesületben, sokan vannak és ügye-
sen dolgoznak. A feln!tt gárda pedig 
a Pest Megyei Labdarúgó Szövetség 
által szervezett Futball7vége elneve-
zés", több hétvégén átível! program-
sorozaton szerepelt. 

Mikor indul újra a bajnokság?
B.K.: El!reláthatólag március elején 
startolunk, az edz!k tervei szerint 
addigra minden csapat fitt és felké-

szült lesz. Mindemelett most el!ször a feln!tt és az ifi csapat-
hoz er!sítést is igazolunk, szeretnénk, ha mindkét csapat dobo-
góhoz közeli vagy dobogós helyezést érne el. Az U18-as gárdával 
visszaléptünk, mert nagyon heterogén volt az összetétel. 
A#srácokkal egyeztettünk, s mivel nem voltunk egy korosztály-
ban, súlycsoportban az ellenfelekkel, így nem láttuk értelmét 
a bajnokságban való szereplésnek. Velük – amennyiben befé-
rünk - tervezzük egy U16-os bajnokságban való részvételt. 

Végezetül ejtsünk pár szót az atlétikáról.
B.K.: Büszke vagyok arra, hogy az atlétika edzések is újabb 
és újabb gyerekeket vonnak be az egyesület életébe, náluk 
szintén folyamatos a létszámnövekedés. Jelenleg 24 sportoló 
tartozik a szakosztályhoz, akikkel !szt!l már nemcsak Spák 
József, hanem Szauer Pál edz! is foglalkozik, lehet!vé téve a 
személyre szabott, speciális felkészülést. 

Bíztatok mindenkit, hogy jöjjön le az edzésekre, válasszon 
magának sportágat, csatlakozzon az ÓVSE lelkes csapatai-
hoz! Magunknak kívánok sikeres meccseket, versenyeket, az 
ócsai sportkedvel! közönségnek pedig minél több alkalmat, 
amikor a hazai sikereknek tapsolhat!  �
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Haláleset 
Név Születési id! Haláleset ideje
Lukácsik Jánosné  
Jobbágy Erzsébet 1931. május 15. 2014. december 18.
Mag Ferencné  
Madar Erzsébet 1955. augusztus 23. 2014. december 19.
Sziklavári Lászlóné  
Mierzwa Rozália 1953. november 12. 2015. január 5.

Esküv! 
Fritz Norbert – Er!s Nikoletta Eszter 2015. január 17.

Huszonötödik házassági évforduló
Kristóf Sándor – Balogh Hajnalka 1990. január 6.
Sz!ke István – Hájos Julianna 1990. január 20.

Ötvenedik házassági évforduló
Bálint Tamás – Halmosi Mária Katalin 1965. január 16.

Születések
Gyermek neve Szül!k neve Születési id!
Pintye Natália Krisztina Pintye Károly – Nyárai Krisztina 2014. december 1.
Vicsápi László Vicsápi László – Demmel Erzsébet 2014. december 3.
Jeszenszki Léna Jeszenszki Zsolt – Lutter Edit 2014. december 4.
Dorogi Mirella Melinda Dorogi Attila – Kovács Melinda 2014. december 7.
Vécsei Kende Schwarz Kinga – Vécsei László 2014. december 11.
Vámos Dorina Vámos Attila – Vala Krisztina 2014. december 12.
Kiss Henrietta Szilágyi József – Kiss Erika 2014. december 12.
Juhász Brájen Richárd Juhász József – Polyák Viktória 2014. december 16.
Frím Kolin Frím István – Kovács Zsuzsanna 2014. december 16.
Harmati Hanna Harmati Péter – Vad Zsuzsanna 2014. december 18.
Nagy Viktória Nagy Norbert – Kiss Tünde 2014. december 18.
Svébis Zoé Svébis Róbert – Csáki Ilona 2014. december 20.
Kuzsof Natália Kuzsof József – Fülöp Barbara 2014. december 23.
Kiss Noel Zétény Kiss Tibor Péter – Kalmár Csilla 2014. december 29.
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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 Dr. Sárkány Béla,  
Tel: 20-440-5210,  
Dr. Baranyai Edit,  
Tel: 29-378-030
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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Részletes információkért kérjük keresse fel kirendeltségeinket!

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

www.orkenyitksz.hu


