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Ócsa Város Önkormányzatának lapja

Veszélyben a város természeti környezete?

Lesz-e
autóroncs–feldolgozó üzem  
Ócsa határában?

A történet – az Ócsai Kisbíró számára legalábbis – a lapunk-
ban közölt olvasói levéllel indult. Tisztelt olvasónk azt tuda-
kolta: igaz-e, hogy az Ereco multinacionális hulladékkezelő 
vállalat autóroncs-feldolgozó üzem létrehozását tervezi a vá-
ros határában. Aztán – nem kis részben a céghez köthető, fris-
sen kirobbant botránynak köszönhetően (sugárszennyezett 
fémhulladék szállítása egy boszniai vasműbe) felgyorsultak, 
országos nyilvánosságot kaptak az események. Szerkesztő-
ségünket többen keresték meg a témával kapcsolatban, ezért 
úgy döntöttünk, részletesebben is foglalkozunk az üggyel. 
Amire vállalkozunk: tények bemutatásával, vélemények köz-
readásával próbálunk képet adni az előzményekről, a mostani 
helyzetről, s a későbbiekben is rendre visszatérünk a témára, 
hogy a város lakosságának tájékoztatást adjunk. 

A francia tulajdonú Ereco Zrt. a hírek szerint évi félmillió 
tonna kapacitású roncsautó-feldolgozó üzemet építene Ócsa 
határában, a nemzetközileg is kiemelt vizes élőhelyi termé-
szetvédelmi terület szomszédságában, a lakott területekhez 
közel. A tervet több közszereplő, környezetéért aggódó ócsai 
lakos, civil szervezet tartja aggályosnak. 

Ócsa területrendezési tervének módosítása még 2005-ben 
kezdődött, ez a módosítás elsősorban külterületi szántókat 
érintett. A munka 2006 novemberére érett be, ekkor alkotott 
az új képviselő-testület rendeletet a Helyi Építési Szabályzat 
(HÉSZ) módosításáról – kezdi az előzményeket firtató kérdé-
sünkre adott válaszát Bukodi Károly, Ócsa alpolgármestere. 
A novemberi a mostani összetételű képviselő-testület első 
ülése volt, az előterjesztést egy tapasztalt, több ciklus óta dol-
gozó, szakmabeli képviselőtársunk terjesztette elő. Mi vakon 
megbíztunk benne, egyhangúan fogatuk el az előterjesztést. 
Ez a rendeletmódosítás minősítette át a területet mezőgaz-
daságiból iparivá, annak is egy olyan kategóriájába sorolva, 
ami akár környezetszennyező létesítmények, tevékenységek 
telepítését is lehetővé teszi. Jóhiszeműen, de információk hi-
ányában döntöttünk.  

Később is abban a hitben éltünk, hogy ez egy átgondolt, 
megalapozott döntés. Az előző testület utolsó ülésén szán-
déknyilatkozatot fogadott el az Ereco befogadásáról, s az új 
testület önkormányzati terület eladásáról döntött annak ér-
dekében, hogy a cég iparvágányt építhessen a létesítményhez. 
A nyilatkozat lehetővé tette, hogy a cég környezetvédelmi és 
egyéb szakhatósági engedélyeket szerezhessen be, hatásta-
nulmányokat készíttessen.                  (Folytatás a 3. oldalon.)
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Ami még ezután jön…
Ennek a tanévnek is lassan vége a Bolyai János Gimnázium és Kereske-
delmi Szakközépiskolában. A tavaszi szünet után mintha felgyorsulnának 
az események. Április 13-án került sor a Bolyai-nap megrendezésére. Ez 
a nap már hagyomány az iskolánkban. Az idén is, mint minden évben a 
gyerekek előadásai mellet kézműves programok és táncház tette színe-
sebbé ezt a napot. Természetesen a hagyománynak megfelelően ebben az 
évben is a Bolyai-bál zárta az egynapos rendezvényt.

Alig pihenjük ki a Bolyai-nap szervezésével és lebonyolításával járó fára-
dalmakat, máris egy újabb fontos esemény következett iskolánk életében: 
május 5-én búcsúztunk végzős diákjainktól. Az idén 95 diák vágott neki 
az érettséginek. De vannak olyan tizedikes és tizenegyedikes diákok, akik 
most szeretnének előrehozott érettségit tenni valamilyen tantárgyból. 
Egykori diákjaink közül is többen jelentkeztek javító, vagy szintemelő 
érettségi vizsgára.  

A legtöbben középszinten kívánnak érettségi vizsgát tenni, de min-
den osztályban van emeltszintű érettségi vizsgára jelentkezett diák is. A 
kötelezően választott tantárgyak közül az idén is sokan választották az 
informatikát, közgazdaságtan és marketinget, biológiát, testnevelést és a 
fizikát. De hallhatunk majd feleletet emberismeret és etikából, kémiából, 
latinból, olasz nyelvből és ének-zenéből is. Az írásbeli vizsgák május 7-én 
kezdődnek. Először magyar nyelv és irodalom tantárgyból vizsgáznak a 
diákok, majd ezt követi a matematika, a történelem, az angol illetve a né-
met nyelv.  Május 14-én a kötelezően választott tantárgyak írásbeli vizs-
gája kezdődik. Maturáló diákjainknak ezután van egy kis szusszanásnyi 
idejük, mert a szóbeli vizsgákra csak június végén kerül sor. A 12.b ill. 
12.c osztály tanulói június 20-22. között, míg a 12.a osztály tanulói 25-27. 
között abszolválják szóbeli vizsgáikat.

Míg a végzősök érettségiznek, a többiek sem tétlenkedhetnek. A hát-
ralévő néhány hét számukra még bizony kemény munkával telik majd. 
Azért, hogy kellő lendületet kapjanak az év végi hajrához, minden osztály 
áprilisban vagy májusban osztálykiránduláson vesz részt.

Az utolsó tanítási napra június 15-én kerül sor, majd ezt követi a záró 
osztályfőnöki óra, ahol a diákok megkapják bizonyítványaikat.  Ezzel a 
nappal megkezdődik számukra a megérdemelt pihenés.

Addig is sok kitartás és eredményes tanévzárást!       Boros Annamária

Lapunkat rendszeresen 
szemlézi Magyarország 
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LEGYEN AZ ÖN KÉPE A CÍMLAPON!
Szerkesztőségünk fotópályázatot hirdet. Ha szeret fényképezni, és 
van aktuális fotója a havi lapszámokhoz, küldje el nekünk, s mi – ha 
megfelelőnek tartjuk – címoldalra tesszük. A fotók témája kötetlen, 
bár előnyt élveznek az aktuális képek. A felvételeket digitalizálva 
kérjük elküldeni az ÓCSAI KISBÍRÓ e-mail címére: ocsaikisbiro@
mediaszolgalat.hu 

A címlapra kerülő fotókért a lapunknál szokásos honoráriumot fi-
zetjük. A címlapra nem kerülő képeket igyekszünk cikkeink illusztrá-
lására felhasználni. Minden esetben megjelöljük a kép szerzőjét.

A beküldött képeket 12 hónap után archívumunkból töröljük.
A pályázók képeik mellé küldjék el nevüket, címüket, elérhetősé-

güket is.

Papírgyűjtés
A Halászy Károly Általános Iskolában működő szü-
lői szervezet papírgyűjtést szervez 2007. május 
9-10-11-én 14-18 óra között az iskola udvarán. A 
papírgyűjtés bevételét az iskola diákjainak jutal-
mazására és szabadidős programok szervezésére 
fordítjuk.

Kérjük, hogy a papírt kötegelve, vagy zsákba 
gyűjtve hozzák! Segítségüket előre is köszönjük!

SZKT

A víz világnapja

Már hagyományszerűen ünnepeljük meg a Halászy 
Károly Általános Iskolában a víz világnapját „vizes” 
programokkal. Időnként versenyeket, plakátkiállítá-
sokat szervezünk, meglátogatjuk a víztornyot, szak-
embereket hívunk meg, és még sorolhatnám.

Idén vetélkedőt hirdettünk, ami március 22-én 
du. két órakor kezdődött. Előtte kiállítottuk vizes, de 
nem elázott plakátjainkat. Desztilláló készülékünk a 
verseny alatt kémiailag teljesen tiszta vizet, vagyis 
desztillált vizet állított elő és bemutattunk néhány 
víztisztítási eljárást is.

A versenyben részt vevő hét csapat mindegyike 
találó nevet választott magának, pl.: H2O, Ultraibo-
lyák, Bio-Trio, Green Peace… A vetélkedőre minden 
csapat egy-egy, vízzel kapcsolatos előadással nevez-
hetett be. Győzött a H2O csapat, hiszen a név kö-
telez!                                                                         

MGT
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Lesz-e autóroncs–feldolgozó üzem Ócsa határában?
(Folytatás az 1. oldalról.)
Akkor még nem voltunk tisztában azzal, 
hogy a tervezett iparvágány a lakóházaktól 
néhány méterre fut. A döntéshez semmi-
féle tervet sem kaptunk. Azóta már tudjuk, 
hogy az iparvágány terve 2006 májusa óta 
készen van. Azt is tudjuk már, hogy a terv 
megtévesztő, hiányos. Kimaradt belőle 
például egy komplett utca, természetesen 
az, ami a legközelebb, a legkritikusabb he-
lyen van a vágány nyomvonalához képest. 
A boszniai sugárszennyezési botrány és 
az Erecoval kapcsolatos egyéb híradások 
elbizonytalanítottak bennünket. Fokoz-
ta ezt a környezetvédelmi szakhatóság 
határozata, ami szintén hiányosságokra, 
pontatlanságokra hívja fel a figyelmet, s 
javaslatot tesz a beruházónak új terület 
keresésére. 

Jóhiszeműen, információktól elzárva, 
félretájékoztatva hoztunk rossz döntést. 
Ez a polgármesteri hivatal felelőssége. 
Mindenképpen meg kell védenünk az itt 
élők egészségét, nyugalmát, természeti 
környezetünket, ezért a képviselő-tes-
tületnek felül kell vizsgálnia az ügyet, a 
vizsgálatnak ki kell terjednie a személyes 
felelősség megállapítására is! – szögezte 
le lapunk kérdésére Bukodi Károly, Ócsa 
város alpolgármestere.

Önkormányzati képviselőként és kör-
nyezetvédőként is úgy ítélem meg, hogy 
az Ócsát körülölelő kiemelten értékes ter-
mészeti környezetet minden szempontból 
óvni, védeni kell! – mondja Török László, 
az Ócsai Természetvédelmi és Idegen-
forgalmi Közhasznú Egyesület elnöke. 

Nagyon sok félinformációt hallani a témá-
ban, felelősen dönteni csak korrekt, rész-
letes hatástanulmányok birtokában lehet, 
egyesületünk is ezek ismeretében fogja 
kialakítani álláspontját. A korrekt tájékoz-
tatás ebben az esetben is nagyon fontos, 
úgy látom, ennek hiánya vezetett idáig. A 
képviselő-testület elvi állásfoglalása csak a 
szakhatósági engedélyek beszerzésére ad 
felhatalmazást a beruházónak. Az a hatás-
tanulmányok ismerete nélkül is elmond-
ható, hogy környezetszennyező techno-
lógiák alkalmazása a természetvédelmi 
terület mentén, ivóvízbázisunk közelében 
megengedhetetlen. Ócsát, az ócsai em-
bereket és a természeti környezetet sem-
miféle környezetszennyező hatásnak sem 
szabad kitenni!

Virág Rita, aki maga is környezetvédő, 
családja egészségét és nyugalmát félti. 
Az üzem tervezett helyéhez közel élünk 
- mondja. Ha ott autókat darálnak le, az 
minden bizonnyal nagy zajjal jár majd, 
nem beszélve a levegőszennyezésről és a 
talajszennyezésről! Az iparvágány a házak 
mögött halad, a napi beszállítás nagyon 
zavarná a nyugalmunkat, elértékteleníte-
né az ottani ingatlanokat. Gyermekeimet 
sem merném kiengedni játszani, ha a léte-
sítmény megvalósulna. 

Gudmon Tamás őstermelő szerint an-
nak, aki földdel, mezőgazdasági termelés-
sel foglalkozik, evidens érdeke, hogy ne 
épüljön meg az üzem. Elég egy nagyobb 
eső, ami a szennyezést bemossa a talajba, 
s máris környezeti katasztrófa következik 
be, ráadásul a Budapest éléskamrájának 

számító területen gazdálkodó alsónéme-
di, bugyi és ócsai termelők gazdaságilag 
is ellehetetlenülnek. Egy hozzáférhető 
tanulmány egyértelműen leírja, hogy a te-
rület hidrogeológiailag sérülékeny vízköz-
pont. Teljes vízbázisunk elszennyeződhet, 
ha ott valamilyen technológiai hiba vagy 
egyéb esemény miatt környezetszennye-
zés történik. Az iparvágány miatt már 
most rebesgetik, hogy az üzem megépü-
lése olyan folyamatot indíthat el, amiben 
nincs megállás, ki tudja, mi épülhetne ar-
rafelé a következő lépésben…

Engem ez az egész történet arra emlé-
keztet, amikor a közigazgatás szétziláló-
dása után a szomáliai partokhoz atom-
hulladékot vittek. Mert meg lehetett tenni 
– fejtette ki véleményét a gazdálkodó.

Marosi Gábor önkormányzati képvi-
selőnek, a Településfejlesztési, Környe-
zetvédelmi és Idegenforgalmi Bizottság 
tagjának is az a véleménye, hogy nem 
ide kellene települjön az üzem. Papíron, 
terveken természetesen lehet környezet-
védelmi szempontból is kifogástalan lé-
tesítményeket produkálni, de a gyakorlat 
az esetek többségében más, a környezetet 
nem a tervek szennyezik, hanem az elő-
írásoktól eltérő gyakorlat. 

Az autószerelőként dolgozó, gépészmér-
nöki diplomát szerző szakember szerint 
olyan mennyiségű autóroncs feldolgozá-
sára kért engedélyt a cég, ami meghaladja 
a Magyarországon termelődő mennyisé-
get. Lehet, hogy külföldről is szállítanának 
ide hulladékot? – teszi fel a kérdést. Ilyen  
mennyiségnél – mint a boszniai példa is 
mutatja – könnyen előfordulhat, hogy 
olyan fém is bekerül a rendszerbe, aminek 
nincs ott a helye! 

Marosi Gábor sérelmezi: az ipari terü-
letté minősítéskor a képviselőknek nem 
volt tudomásuk arról, hogy a kategórián 
belül több fokozat létezik, s az ócsai kép-
viselő-testület a legmegengedőbb kategó-
riába sorolta a szóban forgó földeket.

(Az Ócsai Kisbíró fontos feladatának 
tartja, hogy a tervezett beruházással kap-
csolatos fejleményekről a továbbiakban is 
rendszeresen hírt adjon. Készséggel adunk 
helyt a témával kapcsolatos olvasói véle-
ményeknek is. A szerk.)                      -i kis-

Olvasói levél Kőbányán élő ismerősöm „gratulált”, mert azt hallotta, Ócsa hatá-
rába költözik az Ereco nevű autókat megsemmisítő cég, amitől ők évek óta igyekez-
nek megszabadulni környezetromboló tevékenysége miatt. Információim szerint 
vannak, akik jelentős hasznot húznak ebből az üzletből a mi kárunkra. Ezért szeret-
ném megtudni a jegyző úrtól, mi az igazság?!             Név és cím a szerkesztőségben

Tisztelt Olvasó! A múlt évben valóban megkereste településünket és kör-
nyező más településeket is az ERECO ZRT. beruházás megvalósítása céljából. 
Azóta a figyelembe jöhető helyszínek vonatkozásában előzetes környezeti ha-
tástanulmányt készíttettek, azonban az esetleges végső hely kiválasztása szem-
pontjából a részletes és engedélyezett környezeti hatástanulmány birtokában 
kerülhet sor.                                                  Dr.Szabó György jegyző
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Település, környezet, fejlesztés…

Az asztal túloldalán: Viola Károly
– Ön építészmérnök, mint tudjuk. 
Van-e az építészeten belül valami-
lyen szakterülete, amivel elsősorban 
foglalkozik?

– Én a tervezéssel, azon belül is 
lakóháztervezéssel foglalkozom, de 
ha adódik más, akkor a jogosultságo-
mon belül azzal is foglalkozom.

– Van-e olyan terve, épülete, amire 
a legbüszkébb?

– Ez hirtelen jött kérdés. Nézze, én 
már több mint nyolcszáz lakóépüle-
tet csináltam, nem tudnék felhozni ebből a repertoárból olyat, 
amit kiemelnék. Igazából az a nehéz, hogy össze kell hozni a 
használó igényét azzal, amit a jogszabályalkotó meg az épí-
tészszakma, vagy -hivatás elvár. Ez nagyon gyakran nem esik 
egybe. Olyan kompromisszumot kell hozni, hogy az alkotás jó 
legyen a használónak – hiszen az a legfontosabb - , de azért 
illeszkedjen a faluképbe, és feleljen meg az előírásoknak is.

– Ön közéleti ember. Miért és mióta?
Még valamikor a nyolcvanas években kezdtem, a pontos 

dátumra nem emlékszem. Akkor még tanácsrendszer volt. Ta-
nácstag voltam, az is egy választott funkció volt, egy ciklusban 
a tanácsi végrehajtó bizottság munkájában is részt vettem. A 
fiataloknak mondom, hogy a tanácselnök nagyjából a polgár-
mesternek-, a tanácstitkár a mai jegyzőnek felel meg. A vég-
rehajtó bizottság talán-talán valamelyik bizottsággal helyette-
síthető, esetleg az ügyrendivel, bár ez nagyon erős hasonlat. 
1985-ben, amikor először volt kettős jelölés az országgyűlési 
választásokon, akkor megválasztottak, belecsöppentem egy 
ciklusba, teljesen váratlanul. Nem is igazán éreztem jól magam. 
Az eszembe sem jutott, hogy tovább csináljam. Azt mondják, 
az egy átkos rendszer volt, amiben sok igazság van, hiszen 
nem volt teljes szabadság és teljes demokrácia. Arra azért ez 
az utolsó parlament büszke lehet, hogy igazából az átalakulá-
si törvények első részét az alkotta meg: a többpártrendszerről 
szólót-, a gyülekezési jogról-, a gazdasági átalakulásról szólót. 
Azok egy része megváltozott, egy részét csak toldozták-fol-
dozták. Ja, és jöttek az adótörvények, a „dicső” szja- és az áfa. 
Ez teljesen új világot hozott a gazdasági életbe éppúgy, mint 
az akkori parlamentbe. Emlékszem, hogy a személyi jövede-
lemadónál egy csomó módosítást adtam be, többek között a 
most családi adózásnak nevezett elképzelés csíráját. Ennek az 
volt a lényege, hogy a családot kezeljék egységnek, mennyi a 
bevétel, mennyi az eltartott, s ennek függvényében legyenek 
adókedvezmények. Sajnos, ez mind a mai napig nem született 
meg, bár minden egyes ciklusban felvetődik. Majd megtörtént 
a rendszerváltás, azóta települési képviselőként dolgozom.

– Ön most bizottsági elnök, a Településfejlesztési-, Környezetvé-
delmi- és Idegenforgalmi Bizottságé. Mivel foglalkozik ez a testület?

– Mindazzal, ami a nevéből kö-
vetkezik. Bár én úgy szeretném, 
- és úgy néz ki, hogy sikerül is 
- ,  hogy a turisztikát a kulturális 
bizottsággal közösen irányítsuk. 
Alapvetően a helyi építési sza-
bályzat, a rendezési tervek és az 
ezzel kapcsolatos mindennemű 
rendeletek előkészítésében ve-
szünk részt. Ilyen volt legutóbb a 
parkolásokról szóló rendelet, az 
épületekről- és az állattartásról 

szóló rendelet, tehát minden, ami ezzel a fogalomkörrel kap-
csolatos. 

– Ócsán sétálva észrevehető, hogy egyre több a szép, új- vagy 
felújított épület, de sajnos mellette még ott vannak szép szám-
ban az elhanyagolt, szinte összedőlő házak is. Lehet-e tenni va-
lamit azért, hogy ez egy kicsit megváltozzon, javuljon? Lehet-e 
hatni a tulajdonosokra? Hiszen ez is környezetünk védelme.

Nálunk, Magyarországon olyan fura helyzet áll elő, főként a 
családok és az ország anyagi helyzete miatt, hogy ha valaki épít-
kezik és eljut odáig, hogy állnak a falak, bent van a víz, akkor már 
beköltözhet. Kvázi, kész a ház. Nyugaton ez már messze nem 
így van. Ott már a kertépítés is feltétele a beköltözésnek. Ez a mi 
adottságunk, bizonyos mértékig ezt el kell fogadni, együtt kell 
élni ezzel a ténnyel. Az államapparátus igazából azt szeretné, ha 
itt is úgy lenne, mint nyugaton. Elvárásaik jó része olyan, ami 
jogos az állam szempontjából, de a családok zsebe ezt még nem 
engedi meg. Például tavaly szeptembertől az épületek hőszige-
telésével kapcsolatban rendkívül komoly előírások születtek. A 
nyugatiakkal teljesen megegyezők, sőt, néha még szigorúbbak. 
Ez jó, mert ugye, környezetvédelem, energiatakarékosság… De 
mindez sok pénzbe kerül, ezt egyszerre kell kifizetni. A pilla-
natnyi helyzetre jellemző,  bizony előfordul, hogy az építkező 
még a tervezési költséget sem tudja kifizetni. De visszatérve a 
kérdésére, jogi lehetőség mindenképpen volna, hiszen a jogsza-
bályok kimondják, hogy az ingatlantulajdonosnak kell rendben 
tartania a házát. Sőt, bizonyos országos- és helyi előírások azt 
is megmondják, milyen jellegű lehet ez a helyreállítás. Időnként 
lehet látni furcsa színű zöld, lila házakat, amik nem illenek bele 
a városképbe. Ezt igazából meg lehetne akadályozni. Ilyenkor 
azonban felvetődik a kérdés, hogy azt az embert, aki örül, hogy 
ki tudja fizetni a gáz-, villanyszámláját, milyen erkölcsi alapon 
kergesse bele az önkormányzat, pontosabban a hivatal abba, 
hogy sokszázezer forintos felújításokat végezzen. Az sem lenne 
igazságos, hogy helyettük ezt az önkormányzat vállalja magára. 
Nem is áll olyan anyagi helyzetben.

– Szemetes város Ócsa. Nagyon kevés az utcai szeméttartó is. 
Jártam olyan településeken, ahol ötven méterenként – legaláb-
bis a főutakon – volt szeméttartó.
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– Az utóbbi három évben kerültek ki azok a szemetesek, 
amelyek most is kint vannak. Annyiban vitatkoznék Önnel, 
hogy nem ez az igazi megoldás. Segít ugyan, de az emberek 
szemléletének kell változnia. Az, hogy szemetes a város, ez 
tény, és a bevezető utak még szörnyűbbek. Óriási gond ez. 
Amíg az emberek fejében ezt nem lehet „tisztába tenni”, addig 
nagy baj van. Mindig azt szoktam mondani, hogy az ország 
előbb jut gazdaságilag jobb helyzetbe, mint hogy az emberek 
mentalitása megváltozzon. Ilyen értelemben ez nem pénzkér-
dés. Ha nekem van egy eldobni való szemetem, biztos, hogy 
kétszáz métert arrább tudom vinni, hogy bedobja egy kukába, 
vagy haza viszem.  Nagyon sokat segítene a probléma megol-
dásában, ha sikerülne néhány közterület-felügyelőt munkába 
állítani. Ennek pillanatnyilag elég komoly jogi- és pénzügyi 
akadályai vannak. De az önkormányzat gondolkodik rajta, a 
ciklus-programban szerepel is ez a kérdés. Én tudom, hogy a 
bírság, a büntetés nem old meg mindent, de ha kicsit kemé-
nyebb szankcióval lehet élni, akkor talán nem lenne jellemző 
az, hogy a zsákba összerakott szemetet valaki az út mellett, az 
árokba dobja.

– Ócsa csatornázott város. Nemrég önkormányzati határo-
zat született a talajterhelési díjról, ez is környezetvédelem. Mi a 
legfontosabb üzenete ennek a rendeletnek?

– Arra büszkék lehetünk, hogy akár Dabassal, akár Buda-
pesttel ellentétben nálunk teljes csatornázottság van, nem ke-
vés lakossági áldozatvállalással és nem kevés önkormányzati 
hitelfelvétellel. Persze ez is lakossági áldozatvállalás, hiszen 
ezt is az adófizetők törlesztik. A talajterhelési díjról törvény 
rendelkezik, amely kötelezte az önkormányzatokat, hogy ezt 
vezessék be a saját településükön. Ócsa ezt akkor nem tette 
meg. Azon egyszerű oknál fogva, mert a csatornára rákötés 
műszaki okok miatt – a tisztított szennyvíz elhelyezése – nem 
volt megoldott. Ez az akadály mára elhárult, korlátlan mennyi-
ségben rá lehet kötni már a csatornára, ezért voltunk kényte-
lenek bevezetni ezt a talajterhelési díjat. Ennek az a lényege, 
hogy a keletkező kommunális szennyvíz ne a talajt, a talajvizet 
szennyezze, hanem megfelelő tisztítás után megfelelő helyre 
kerüljön. Nevezetesen a Nyárfásba, ahol a nyárfákat táplálja. 
Állandó mérésekkel ellenőrzik többek között a kikerülő víz 
szervesanyagtartalmát. A megengedett mértéket túllépni nem 
lehet. 

És ami még nagyon fontos ebben a rendeletben, az az, hogy 
aki még nem kötött rá a csatornára, de 2007. május 31-ig a 
rákötést megtervezteti és mindezt november 30-ig meg is va-
lósítja, az mentesül a talajterhelési díj első három negyedévi 
díjának megfizetése alól. Ez egy jelentős kedvezmény.

Ennek van egy olyan gazdasági oldala is, hogy ha minél töb-
ben kötnek rá, fajlagosan annál kevesebbe kerül a tisztítás. Le-
het, hogy emiatt nem kell egy ideig inflációkövető áremelést 
végrehajtanunk.

– Itt a tavasz, az utóbbi években láthattunk az oszlopokon vi-
rágtartókat. Benne néha kókadt, néha kevésbé ájult növényeket. 
E téren lesz-e változás? Lesz-e Ócsa virágos város?

– A kókadt virág inkább a tavaly előtti évre vonatkozik, tavaly 
már lehet, hogy több eső volt?! Azért jobban oda is figyeltünk. 
Nem a mi kompetenciánk igazából ez a kérdés, de énszerintem 

lesznek virágok idén is. Már most kéne, hogy legyenek.
– Vannak olyan települések, ahol segítik a lakosságot abban, 

hogy az utcákon minél több virág legyen. Ócsán mi a helyzet e 
téren?

– Volt erre is példa a korábbi években, fákkal, növények-
kel segítettünk, Ócsa – lehet, hogy ilyen szempontból – más 
szemléletű település, de két-három nap után az ágak le voltak 
törve, a virágok ki voltak tépve… Ez azért elszomorító dolog.

– Ez szintén szemlélet kérdése. Először próbálja mindenki 
rendben tartani saját házatáját, aztán számítson segítségre. 
És ami nem az övé, azt meg becsülje meg. A régi korok gaz-
daasszonyának első feladata az volt, hogy fölsöpörje a háza 
előtti utcarészt. Még ma is vannak ilyen asszonyok, de egyre 
kevesebben.

– Így van. Amikor én gyerek voltam, akkor például húsvét 
előtt erkölcsi kötelesség, szokás volt söpörni, gereblyézni, sőt, 
homokkal felszórni a ház elejét. De nemcsak húsvétkor, hanem 
minden vasárnap. Pedig akkor is sok munkája volt az asszo-
nyoknak. És még mosógép sem volt. 

– Az Ön által vezetett bizottság az idegenforgalommal is 
foglalkozik. Rövidesen indul a szezon, várhatók-e változások, 
újdonságok e téren?

– Ahogy mondtam, az Oktatási- és Kulturális Bizottsággal 
fogjuk ezt a témát megtárgyalni. Ócsának ezt a lehetőségét, 
amit a református templom és környezete, a pincesor ad, ezt 
sokkal jobban ki kellene használni. Érdekesség, hogy a régmúlt-
ban egyes utazási irodák Ócsát is beiktatták programjukba, ha 
Kecskemétre szerveztek kirándulást. Van egy óriási előnyünk: 
közel van Budapest, és az autópálya is. Az az elképzelésünk, és 
ezt hamarosan nyélbe is szeretnénk ütni, hogy a volt pékség 
épületét lebontjuk, a mellette lévő ingatlanból is megvennénk 
bizonyos területet. Így „ki tudnánk nyitni” a templom előtti te-
ret, hozzávéve a hajdani piacteret is.  A terület kialakítására 
most dolgozunk ki egy koncepciót. Turisztikai jellegű építmé-
nyeket szeretnénk ott kialakítani. A templom körüli útfelújí-
tással kapcsolatban már megkötöttük a szerződést, hamarosan 
a munka is megkezdődik. A terület egy része díszburkolatot 
fog kapni, másik részét aszfaltoztatjuk. Megoldódik a vízelve-
zetés is, ami eddig sok problémát okozott. 

– Van-e még valami, amit fontosnak tart elmondani, de ne-
kem most nem jutott eszembe?

– Tán még egy dolog, ami a mi bizottságunkhoz is tartozik. 
Ez az egészségház ügye. A képviselőtestület szinte egyöntetűen 
azt szeretné, hogy ebből mielőbb valóság legyen. A probléma 
az, ami minden családban, hogy van bizonyos összegű bevétel, 
és vannak szükséges, kötelező kiadások. Ami ezen felül marad, 
azt lehet beruházásra fordítani. Nekünk most beruházásra for-
dítható pénzünk nincs, a közműberuházásokból adódó hitele-
ket törleszteni kell. Ennek egy része azonban ebben az évben 
lejár. Nem tudjuk még, hogy egészségház építésére szóló pá-
lyázat kerül-e kiírásra. Azt kell mérlegelnünk, hogy várjunk-e 
egy évet, hátha lesz pályázat, vagy próbáljuk meg, akár magán-
erő bevonásával is – ami nem azt jelenti, hogy magántulajdonú 
lesz az egészségház – megkezdeni a beruházást.

A képviselőtestület ebben a kérdésben – mármint hogy első-
séget élvez az egészségház – szinte egyhangú.           (Németh)
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Olvasói levél

Tisztelt Szerkesztőség!
Előző számukban olvastam az A.S.A Magyaror-
szág Kft. tájékoztatóját a szemétszállításról és 
a lomtalanításról. Abban szerepelt az is, hogy a 
lomtalanításkor mit nem szállítanak el. Kérdésem 
az, hogy akkor mit tegyünk az úgynevezett ve-
szélyes hulladékainkkal? Az évek során jó néhány 
autógumi, akkumulátor, rendszeresen fáradt ét-
olaj gyűlt, vagy gyűlik össze nálam. Gondolom, 
másnál is. Nem szeretném ezeket a csatornába 
önteni, vagy a város szélén kidobni. Itthon már 
nem fér el. Hova tegyem, hova vigyem ezeket?

B.K. Falu Tamás u.

Megkerestük Gorincsek Gyulát, az A.S.A. Ma-
gyarország Kft. kereskedelmi igazgatóját ezzel a 
kérdéssel. Ő három lehetőséget ajánlott:

1. Ezeket, a hulladékokat elvihetjük egy olyan 
szakcéghez, amelyik ezek gyűjtésével foglalko-
zik. Persze azért, hogy átvegyék, fizetnünk kell. 
Budapesten vannak ezzel foglalkozó cégek.

2. A helyi önkormányzat bízzon meg egy szak-
céget ezeknek a veszélyes hulladékoknak az 
összegyűjtésével. Természetesen ez is komoly 
pénzbe kerül.

3. Ha a lakosság például kétszer annyi szemét-
szállítási díjat  fizet,  akkor időnként az A.S.A. 
Magyarország Kft.  is elszállítja  ezeket az anya-
gokat.

31. Ócsai Kulturális Napok
2007. évi programjának tervezete

Május 31-én 
17 órakor: Veszeli Lajos festőmű-
vész kiállításának megnyitása. Meg-
nyitja: Feledy Balázs művészeti író
18 órakor: A 31. Ócsai Kulturális 
Napok ünnepélyes megnyitója. 
Megnyitja: Dönti Károly polgármes-
ter
Közreműködők: 
„Mi leszek ha, nagy leszek” Napkö-
ziotthonos Óvoda Napraforgó Cso-
portja, Felkészítő: Nyitrai Attiláné 
óvónő
Ludas Matyi mesejáték (átdolgo-
zás)
Halászy Károly Általános Iskola 3/d. 
osztály, Felkészítő: Puskás Ilona, 
Fogarassy Melitta pedagógus
Sióagárdi Néptánccsoport
Helyszín: színházterem
Június 1-én
10.00 órakor: Állatkerti mulatságok
interaktív zenés gyermekműsor
Helyszín: színházterem
Június 2-án
17 órakor: „Szalmafonás Székelyföl-
dön”. N. Szabó Magdolna néprajzos 
muzeológus fotókiállításának meg-
nyitása Megnyitja: Kincses Károly, 
fotómuzeológus, Helyszín: Turján 
Ház
18 órakor:  Cantemus Kórus kon-
certje, Vezényel: Szabó Dénes 
Kossuth-díjas karnagy. A koncert-
programmal emlékezünk Kodály 
Zoltánra. Helyszín: Református mű-
emlék templom
Június 4-én
14 órakor  Büki Attila: Hany Istók 
c. mesejáték, Katona Zsombori Pál 
zenéjével, a Bartók Kamaraszínház 
előadásában, Rendező: Smuk Imre, 
Helyszín: színházterem
Június 5-én
10.45 órakor Tégy valamit bolygón-
kért! A Környezetvédelmi Világnap 
alkalmából a Halászy Károly Általá-
nos Iskola „Kis zöld” csoportja tag-
jainak előadása Felkészítő: Mrázné 
Gáspár Tünde tanár. Helyszín: szín-
házterem

18 órakor:  Találkozó Pósa Zoltán Jó-
zsef Attila-díjas íróval a Falu Tamás 
Városi Könyvtár szervezésében. 
Helyszín: Falu Tamás Városi Könyv-
tár
Június 6-án
18 órakor:  Táncról táncra standard 
és latin táncok bemutatója a Keleti 
Andrea Művészeti Iskola diákjainak 
előadásában. Sztárvendég: Keleti 
Andrea, Csonka András Helyszín: 
színházteremben
Június 7-én
19 órakor:  OPERETT  GÁLA
Fellép: Leblanc Győző, Tóth Éva és a 
Fővárosi Operettszínház vezető tán-
cosai. Helyszín: színházterem
Június 8-án
19 órakor  Street Style Dance Show 
Előadják: az Energy Kid’s Tánciskola 
növendékei. Koreográfus: Papp Ka-
talin. Helyszín: színházterem
Június 9-én
8.30 órakor: „MOZOGJ VELÜNK” 
sportnap mindenkinek
9.00 ÓKN KUPA 
kispályás labdarúgó bajnokság 
serdülő, ifjúsági és felnőtt korcso-
portban, Karate, birkózó bemutató, 
Ügyességi versenyek minden kor-
osztálynak.
Játszóház, kézműves foglalkozások
Helye: sportpálya 
21.00 órakor: DDA  NOSZTALGIA  
PARTY Sztárvendég:  22.00 órától   
a CRYSTAL EGYÜTTES. Helyszín: 
színházterem
Jegyek elővételben válthatók a sza-
badidőközpontban hétköznapokon  
9-20 óra között, illetve előadás előtt 
a pénztárnál.
A gyermek előadások, kiállítások in-
gyenesen látogathatók. A sportna-
pon nevezési díjat csak a kispályás 
labdarugó-bajnokságon részvevők-
nek kell fizetniük.
Információ: Egressy Gábor Szabad-
időközpont, Ócsa, Bajcsy–Zsilinszky 
u. 46-48. Telefon: 29 – 378 043.
A műsorváltoztatás jogát fenntart-
juk.

Kápolna a
Vármegyeházán

A Pest Megyei Levéltár 2003-ban köl-
tözött el Pest Megye Önkormányzata 
Hivatalának épületéből. A költözéssel 
a teljes levéltári gyűjteményezett irat-
anyagot is áthelyezték.

Azóta azonban felmerült az igény, hogy a Pesti 
Vármegyeháza épületében a korábban levéltá-
ri anyagok elhelyezésére szolgáló kápolna - a 
Kosáry szoba, illetve egy kutatószoba bizto-
sításával - újra eredeti funkciójában visszaál-
lítva látogatható legyen. Ezek a helyiségek így 
nyilvánossá válhatnak a nagyközönség, a ku-
tatók számára, illetve kutathatóak lesznek az 
archív iratanyagok, Pest-Pilis Solt vármegye 
korabeli jegyzőkönyvei is.
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Ócsa Város Önkormányzatának
2/2007./III.02./sz. ÖK. RENDELETE

a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott
Köztisztviselőket megillető illetménykiegészítés megállapításáról

A Képviselő-testület Hivatalában foglalkoztatott köztisztviselők és ügykezelők (köztisztviselők) részére a Képviselő-testület a Ktv. 44/A. §-a alapján
az  alábbi  mértékű  illetménykiegészítést  állapítja  meg:  a  felsőfokú-,  illetve  a  középiskolai  végzettségű  köztisztviselő  esetén  a  köztisztviselő
alapilletményének 10 %-a, 2007. január 1-től.

Ócsa Város Önkormányzatának 
3/2007. (III.02.) számú rendelete

Ócsa Város Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről

A  rendelet  hatálya  a  képviselő-testületre,  annak  bizottságaira,  a  polgármesteri  hivatalra  és  az  önkormányzat  által  fenntartott  költségvetési
szervekre (intézményekre) terjed ki.

A költségvetés bevételei és kiadásai
A képviselő-testület Ócsa Város Önkormányzat 2007. évi költségvetésének
bevételi főösszegét        1 460 786  ezer forintban
kiadási főösszegét                 1     703     078  ezer forintban  
a hiány összegét           242 292 ezer forinttal
állapítja meg. 

A Képviselő-testület a hiány összegéből 127 500 eFt-ot a rendelkezésünkre álló folyószámla hitelkeretből finanszíroz. A fennmaradó 114 792 eFt
fedezetére intézkedési tervet készít, hitelfelvételről dönt, illetve költségcsökkentési vizsgálatokat végez. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármester arra, hogy szükség esetén a számlavezető pénzintézettől munkabérhitelt vegyen fel. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert arra, hogy az átmenetileg szabad pénzeszközöket a pénzintézetnél, a bank által biztosított

legkedvezőbb kamatfeltételekkel lekösse. 

Normatív Állami Hozzájárulások

Sorszám Jogcím megnevezése a 2007. évi költségvetési törvény alapján
Fajlagos
mutató  

Fajlagos
forint 

Normatíva
összege

Normatív hozzájárulások 
1. Települési önk. Feladatai 17 007 625   

Települési önk. feladatai lakosságszám szerint 8 975   1 380   12 385 500   
Tömegközlekedési feladatok 8 975   515   4 622 125   

2. Körzeti igazgatási feladatok 1 727 550   
építésügyi igazgatási feladatok 8 975   1 727 550   

3. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok 260   3 800   988 000   
4. Pénzbeli szociális juttatások 42 703 050   
5. Lakáshoz jutás feladatai 12 030 417   
6. Szociális és gyermekjóléti szolgáltatás 9 039 050   

családsegítés 8 975   3 545 125   
gyermekjóléti szolgálat 8 975   3 545 125   
szociális étkeztetés 24   81 200   1 948 800   

7. Közoktatási alap-hozzájárulás 209 845 333   
óvodai nevelés (8 hónapra) 193   199 000   38 473 333   
iskolai oktatás 1-4 évfolyam (8 hónapra) 237 204 000   48 416 000   
iskolai oktatás 5-8 évfolyam (8 hónapra) 248 212 000   52 576 000   
óvodai nevelés 1 nevelési év(4 hónap) 5,8 4 930 000   
óvodai nevelés 2.-3. nevélsi év (4 hónap) 21,1 17 935 000   
iskolai oktatás 1. évfolyam (4 hónapra) 4,9 4 165 000   
2-3 évfolyam ( 4 hónapra) 12,6 10 710 000   
4. évfolyam (4 hónapra) 7,2 6 120 000   
5. évfolyam (4 hónapra) 7,3 6 205 000   
6. évfolyam (4 hónapra) 8,3 7 055 000   
7-8. évfolyam (4 hónapra) 15,6 13 260 000   

8. Közoktatási kiegészítő hozzájárulások 24 743 720   
óvodai nevelés gyógypedagógia többi gyerekkel (8 hónapra) 2   417 600   835 200   
általános iskola gyógypedagógia többi gyerekkel 1.-4. évfolyam (8 hónapra) 4   417 600   1 670 400   
általános iskola gyógypedagógia többi gyerekkel 5-8 évfolyam (8 hónapra) 3   417 600   1 392 000   
Gyógypedagógia külön szervezett csoportban 1.-4. évfolyam (8 hónapra) 9   371 200   3 464 533   
Gyógypedagógia külön szervezett csoportban 5.-8. évfolyam (8 hónapra) 19   371 200   6 929 067   
óvodai nevelés gyógypedagógia többi gyerekkel (4 hónapra) 2   192 000   384 000   
általános iskola gyógypedagógia többi gyerekkel 1.-4. évfolyam (4 hónapra) 2   192 000   448 000   
általános iskola gyógypedagógia többi gyerekkel 5-8 évfolyam (4 hónapra) 2   192 000   384 000   
Gyógypedagógia külön szervezett csoportban 1-4 évfolyam (4 hónapra) 4   192 000   832 000   
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Az önkormányzat által támogatott alapítványok, egyesületek

Szervezet megnevezése tervezett kifizetés tény Szervezet megnevezése tervezett kifizetés tény

Ócsai Sportegyesület 3 200 000   Szívbeteg gyermekekért alapítvány 0   

                    atlétika 200 000
március,sze

ptember  "Gyermekünk az életünk" alapítvány 0   

                    birkózók 200 000
május,
június  Cukorbeteg gyermekekért alapítvány 0   

                    labdarúgás 2 800 000 folyamatos  Nemzetközi Képzőművészeti Tábor 0   

Szövetség Ócsáért Faluvédő Egyesület 1 300 000 folyamatos  Ócsai Népdalkör és Citerazenekar 100 000 igény szerint  

Ócsai Társaskör 1 000 000 havi  MEOE Danubius Dog Klub 0   

Ócsai Kulturális Egyesület 0   Hungária Komondor Klub 100 000 igény szerint  

Hírmondó 1 000 000   Ócsa Öreghegyi Pincesor Egyesület 0   

Ócsai Fúvószenekar 100 000
igény
szerint  Társastánc Klub 0   

Ócsai Népfőiskola 50 000
igény
szerint  Seki-Ryu Kyokushin Karate Klub 100 000 igény szerint  

Platán Nagycsaládos Egyesület 50 000
igény
szerint  Református egyház 300 000   

Nagycsaládos Egyesület 0   Katolikus egyház 300 000 igény szerint  

Évgyűrű Nyugdíjas Klub 100 000
igény
szerint  Baptista gyülekezet 100 000 igény szerint  

Derűs Alkony Nyugdíjas Klub 100 000
igény
szerint  Lovasnapok 300 000 szeptember  

Mozgáskorlátozottak Ócsai Szervezete 300 000 szeptember  Ócsai Gazdakör 100 000 igény szerint  

Energy Kids 0   Erdei Iskola 100 000 április  

Természetvédelmi és Idegenforg. Kht. 200 000
igény
szerint  Háromkerék Baráti Egyesület 100 000 május,  

Ócsai Református Templom Alapítvány 300 000 folyamatos  NOE Ócsai csoport 50 000 igény szerint  

Vöröskereszt - gyermeküdültetés 0   PedagógusNap 300 000 május  

Ócsa Madárvárta Egyesület 0   összesen 9 650 000   

Szociális és gyermekjóléti ellátások
(Adatok ezer forintban)

Megnevezés 2006. módosított előirányzat 2007. évi terv adat
Terv/módosított

előirányzat %
I.      Szociális étkeztetés 2 483   2 730   110   
II.    Rendszeres szociális pénzbeli ellátások 17 329   23 358   135   
    1. Időskorúak járadéka (10%) 226   30   13   
    2. Ápolási díjak 16 640   23 288   140   
    3. Lakásfenntartási támogatás (10%) 463   40   9   
III.  Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátások 5 026   4 150   83   
    1. Diákétkeztetés 222   400   180   
    2. Napközis gyermekétkeztetés (óvoda) 4 804   3 750   78   
IV.   Munkanélküli ellátások 1 951   1 500   77   
    1. Aktív korúak rendszeres szociális segélye* 1 951   1 500   77   
V.    Eseti pénzbeni ellátások: 12 949   31 100   240   
    1. Átmeneti segélyek 4 000   4 000   100   
    2. Temetési segélyek 720   550   76   
    3. Bursa Hungarica támogatás 1 123   1 380   123   
    4. Köztemetés 550   850   155   
    5. Közgyógyellátás 4 064   4 320   106   
    6. Első lakáshoz jutók támogatása 900   1 800   200   
    7. Egyéb rászorultságtól függő 1 592   1 200   75   
 8. Helyi közlekedési támogatás (Ócsa busz) 0   17 000   n.é.
VI.   Eseti pénzbeni gyermekvédelmi támogatások 3 851   3 250   84   
1. Gyermekvédelmi támogatás 620   3 000   484   
    2. Egyéb támogatások, ellátások 231   250   n.é.
3. rászorultságtól függő norm. Kedvezmény 3 000   0   n.é.
KIADÁSOK ÖSSZESEN 43 589   66 088   152   
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A költségvetés végrehajtásának szabályai

Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
Az önkormányzati költségvetési intézményeknél és a Polgármesteri Hivatalnál a tervezett saját bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a

költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok, amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be, nem teljesíthetők.
Tehát amennyit „keresünk”, annyit költhetünk.
A költségvetési intézmények és a Polgármesteri Hivatal:

köteles ellenőrizni a juttatott összeg felhasználását és a számadást
a számadási kötelezettség elmulasztása esetén köteles a támogatást felfüggeszteni.

Az élet-  és  vagyonbiztonságot  veszélyeztető  elemi  csapás,  illetőleg következményeinek az  elhárítása érdekében (vészhelyzetben)  a  polgármester  a  helyi
önkormányzat költségvetése körében átmeneti – e rendelettől eltérő – intézkedést is hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.

Ezen jogkörében a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési
rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.  

A  képviselő-testület  a  jóváhagyott  kiadási  előirányzatok  között  átcsoportosítási  jogát  5 000 000  Ft  összeghatárig  –  mely  esetenként  a  1 000 000  Ft
összeghatárt nem haladhatja meg – a polgármesterre és 10 000 000 Ft összeghatárig a Pénzügyi Gazdasági és Pályázat Koordináló Bizottságra átruházza.

Egyéb esetekben a képviselő-testület a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát fenntartja magának. 
Az év közben céllal biztosított központi támogatások felhasználásáról, valamint az önkormányzat költségvetési szervei által javasolt előirányzat-átcsoportosítások

miatt a költségvetési rendelet módosításáról a képviselő-testület a jegyző által történő elkészítése után, a polgármester előterjesztése alapján legalább félévente
dönt.

Az önállóan gazdálkodó költségvetési szerv pénzellátásáról a polgármesteri hivatal köteles gondoskodni a pénzellátási terv alapján. Az önkormányzat a tervtől év
közben eltérhet, ha az nem veszélyezteti az intézmény működését. 

Ócsa Város  az  önkormányzatokról  szóló  törvény  értelmében adósságot  vállalhat  (hitelt  vehet  fel,  garanciát  és  kezességet  vállalhat,  lízingelhet).  Az  éves
kötelezettségvállalás felső határa a korrigált saját folyó bevétel éves előirányzatának 70%-a.

A korrigált saját folyó bevétel: a rövid lejáratú kötelezettségek (tőke- és kamattörlesztés, lízingdíj) adott évre eső részével csökkentett saját folyó bevétel.
Saját bevétel: a helyi adók, a helyi önkormányzat illetékbevétele, a települési önkormányzat által beszedett gépjárműadó, a kamatbevétel, a külön törvények

szerint az önkormányzatot megillető bírság, az osztalékbevétel, azon önkormányzati vagyon bérbeadásából, haszonbérbeadásából, üzemeltetéséből, koncessziós
díjából származó bevétel, amely ugyanazon vagyontárgyra vonatkozó felhalmozási, felújítási célú felhasználására az önkormányzat kötelezettséget vállalt, valamint
az önkormányzat egyéb sajátos bevételei,

A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

A költségvetés végrehajtását az önállóan gazdálkodó költségvetési szerv tekintetében a polgármesteri hivatal köteles ellenőrizni. Az ellenőrzés
tapasztalatairól a polgármester a zárszámadási rendelettervezet előterjesztésekor köteles a képviselő-testületet tájékoztatni.

A rendelet a kihirdetése napján lép hatályba rendelkezéseit a 2007. évi költségvetés végrehajtása során kell alkalmazni.
A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg a 2007. évi átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet hatályát veszti. 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete
4/2007.(III.02..) sz.rendelete

a talajterhelési díjról szóló  21/2006.(XII.22) sz. ÖK. rendelet módosításáról

Márciusi  számunkban  tájékoztattuk  Olvasóinkat  e  rendeletről.  Az  ott  leírtak  egy  szakasszal  és  egy  táblázattal  bővültek.  Erről  a  témáról  is
olvashatnak Viola Károllyal készített interjúnkban.

Mentesül a talajterhelési díj megfizetésétől 2007. I-III. negyedév vonatkozásában az a kibocsátó, aki a közcsatorna hálózatra történő
rácsatlakozást 2007. május 31-ig az arra jogosulttal megtervezteti és a rákötést 2007. november 30-ig ténylegesen megvalósítja.

1.számú melléklet

Lakó-, üdülőingatlanok vízfogyasztásának figyelembe vehető átalánymennyiségei

 1.   beépített ingatlanok (telkek)  
  1.1  udvari csappal  40 l/fő/nap
  1.2  épületen belüli, de lakáson kívüli közös vízcsappal  60 l/fő/nap
  1.3  mint 1.2, de lakáson kívüli közös vízöblítéses WC-vel  75 l/fő/nap
  1.4  épületen belüli, lakásokon belüli vízcsappal  65 l/fő/nap
  1.5  mint 1.4., de épületen belüli, lakáson kívüli közös vízöblítéses WC-vel  80 l/fő/nap
  1.6  épületen belüli, lakásokon belüli vízcsappal és vízöblítéses WC-vel  95 l/fő/nap
  1.7  épületeken belüli, lakásokon belüli vízcsapokkal, vízöblítéses WC-vel, hagyományos fűtésű (fürdőhengeres)

fürdőszobával
 120 l/fő/nap

  1.8  mint 1.7, de hagyományos fűtésű helyett egyedi, éjszakai áramfelvételes vízmelegítővel  150 l/fő/nap
  1.9  mint 1.8, de központi melegvízellátással, illetőleg nem korlátozott fűtésű egyedi vízmelegítővel  180 l/fő/nap
 2.   házikert locsolás  
   az ingatlan beépítetlen területe, de legfeljebb az ingatlan terület 50%-ának alapulvételével  1 l/m2/nap
 3.   gépkocsimosás (tömlővel)  400 l/szgk/hó
 4.   állatállomány itatása számos állatonként  40 l/db/nap
 5.   közkifolyókon fogyasztott víz átalánymennyisége 150 m-es körzetben lakók száma szerint  30 l/fő/nap
 6.   a személyi tulajdonban álló - vállalkozáson kívüli - nyaralók, üdülők, házikertek esetében az I/1-3. pontokban

megállapított átalánymennyiségek alapján évente összesen öt hónapra (május-szeptember hónapokra) kell az ivóvíz-
és csatornadíjat felszámítani. „
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A vízdíj  esetében szélsőséges esetben lehet  elképzelni  az  átalány megállapítását,  de pl.  Pesten a Vekerle  telepen nincsenek külön
vízmérők felszerelve ingatlanonként, a mai napig átalány-fogyasztással számol a Fővárosi Vízművek. Ócsán ilyen nincs.

A csatornadíj megállapításánál van értelme az átalánynak, hiszen jócskán vannak olyan ingatlanok településünkön, ahol a vízszolgáltatás
nem a vezetékes hálózatról történik (saját kútból), így mérés sincsen. De szennyvíz ebben az esetben is keletkezik, így a talajterhelési díjat az
átalány figyelembevételével lehet kiszámolni.

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete
5/2007. (III.30) rendelete

a 2006.évi költségvetésről szóló 4/2006. (III.03.) sz.  ÖK. rendelet módosításáról

A tavalyi költségvetés fő számai – a megvalósulás tükrében – a következőképpen módosultak. A módosításra többek között azért van
szükség, mert több olyan normatív leutalás is megilleti az önkormányzatot, amelyre 2006. decemberében, vagy akár 2007. januárjában-
februárjában történik intézkedés a központi költségvetés részéről, azonban a tényleges kihatása a 2006. évre vonatkozik.

A Képviselő-testület Ócsa Város Önkormányzat 2006. évi költségvetésének

bevételi főösszegét 1.417.987 ezer forintban
kiadási főösszegét 1.975.856 ezer forintban
a hitel felvétel összegét 557.869 ezer forintban
állapítja meg. 

főösszegen belül:
- felhalmozási célú bevétel      50.641 ezer forint
- a felhalmozási célú kiadás    453.868 ezer forint
ebből:
- beruházás összege      420.581 ezer forint
- a felújítás összege                     33.287 ezer forint
- a működési célú bevétel                1.367.346 ezer forint
- a működési célú kiadás 1.387.890 ezer forint
  ebből: 
- helyi jellegű kiadás   476.297 ezer forint
- munkaadókat terhelő járulék    166.545 ezer forint
- a dologi jellegű kiadás                248.798 ezer forint
- az ellátottak pénzbeni juttatása       7.966 ezer forint
- a speciális célú támogatások   132.543 ezer forint
- a hitel felvétel   177.869 ezer forint
- a hitel törlesztések   129.685 ezer forint
- tartalék keret       4.413 ezer forint
- költségvetési létszám keret         221 főre

Ócsa Város Önkormányzat bevételi előirányzat módosításai

Ft-ban
Bevételi előirányzat
módosítás jogcíme Eredeti előirányzat Módosítás összege Módosított előirányzat Érintett főkönyv

EU támogatás 1.641.894 467.964 2.109.858 47117
Állami hozzájárulások, támogatások
Céltámogatás 16.440.000 32.400.000 48.840.000 94612
Általános iskola saját
hatáskörben

1.476.254 46421

Összes bevételi
előirányzat módosítás

34.344.218

Ócsa Város Önkormányzat kiadási előirányzat módosításai
Ft-ban

Kiadási előirányzat
módosítás jogcíme Eredeti előirányzat Módosítás összege Módosított előirányzat Érintett főkönyv

Felhalmozási kiadások
Építmény létesítése 258.334.000 32.400.000 290.734.000 1254
Iskola tej 1.641.894 467.964 2.109.853 583128
Kisértékű támogatás 300.000 54722
Irodaszer, nyomtatvány 226.254 5432
Szállítási szolgáltatás 950.000 55223
Összes kiadási előirányzat
módosítása:

34.344.218
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A hónap verse
Szabó Lőrinc:
Semmiért Egészen

Hogy rettenetes, elhiszem,
 de így igaz.
Ha szeretsz, életed legyen
öngyilkosság, vagy majdnem az.
Mit bánom én, hogy a modernek
vagy a törvény mit követelnek;
bent maga ura, aki rab
 volt odakint,
én nem tudok örülni csak
a magam törvénye szerint.

Nem vagy enyém, míg magadé vagy:
 még nem szeretsz.
Míg cserébe a magadénak
szeretnél, teher is lehetsz.
Alku, ha szent is, alku; nékem
más kell már: Semmiért Egészen!
Két önzés titkos párbaja
 minden egyéb;
én többet kérek: azt, hogy a
sorsomnak alkatrésze légy.

Félek mindenkitől, beteg
 s fáradt vagyok;
kivánlak így is, meglehet,
de a hitem rég elhagyott.
Hogy minden irtózó gyanakvást
elcsittithass, már nem tudok mást:
Mutasd meg a teljes alázat
 és áldozat
örömét és hogy a világnak
kedvemért ellentéte vagy.

Mert míg kell csak egy árva perc,
 külön; neked,
míg magadra gondolni mersz,
míg sajnálod az életed,
míg nem vagy, mint egy tárgy, olyan
halott és akarattalan:
addig nem vagy a többieknél
 se jobb, se több,
addig idegen is lehetnél,
addig énhozzám nincs közöd.

Kit törvény véd, felebarátnak
 még jó lehet;
törvényen kívűl, mint az állat,
olyan légy, hogy szeresselek.
Mint lámpa, ha lecsavarom,
ne élj, mikor nem akarom;
ne szólj, ne sírj, e bonthatatlan
 börtönt ne lásd;
és én majd elvégzem magamban,
hogy zsarnokságom megbocsásd.

Aki Öregasszonyként kezdte… 

Kávéházi beszélgetés  
Jarábik Klára színművésszel
Egy elegáns, fiatal, sötétvörös hajú hölgy 
foglalt helyet március 26-án az Irodal-
mi Kávéház pódiumán a házigazda, 
Büki Attila mellett. „Ha csak feleolyan 
jó színész, mint amilyen csinos, már 
nyert ügye van!” gondolhatták titkon 
a jelenlévő férfiak. Hogy a hölgyek mit 
gondoltak, nem tudom. Persze többen 
a jelenlévők közül, mint hajdani tanít-
ványt nézték és hallgatták Jarábik Klára 
színművészt, a kecskeméti Katona Jó-
zsef Színház színészét. Ő volt ugyanis 
a „vendég”. Érdekes jelen esetben ez a 
kifejezés: vendég. Vajon Ócsán Jarábik 
Klára vendég-e, vagy egyszerűen egy 
kedves, fiatal hölgy, aki hazalátogat?

Szerintem mindegyik megközelítés 
igaz. S hogy ez így van, az az est során 
ki is derült. Amíg a házigazda kérdezett, 
Klára egy vendégművész volt. Miután a 
közönség is szót kapott, felelevenedtek 
a régi emlékek is. S ettől vált a találkozó 
különleges hangulatú, szinte családi ös-
szejövetellé.

Ismerkedjünk meg tehát  Jarábik Klá-
rával, aki Ócsáról indult, s ma a kecske-
méti Katona József Színház tagja.

- Ön színész, I. besorolású színmű-
vész. Ez azt jeleni, hogy – noha nem a 
Színház- és Filmművészeti Egyetemen 
végzett, de – „rangban” egyenlő velük. 
Milyen út vezetett a Háry János Öregas-
szonyától a „világot jelentő deszkákra”?

- Az általános iskolában gyakran 
jártam szavalóversenyekre helyben 
is, és máshova is. Szép eredménye-
ket értem el. Valóban az öregasszony 
volt talán az első szerepem. Az álta-
lános iskola után a kecskeméti Bolyai 
Gimnáziumba kerültem, ahol inkább 
a sport, az atlétika töltötte ki szabad-
időmet. Legalábbis egy ideig. Második 
osztálytól Sinkó László színitanodájá-
ba kezdtem járni. Laci most kollégám. 
Mivel nem vettek fel a színművésze-
tire, Goór-Nagy Mária színészkép-
zőjében folytattam tanulmányaimat. 
Ezután megírtam az önéletrajzomat, 

elküldtem Bodolai Géza igazgatónak 
Kecskemétre, aki fölvett a színházába. 
Ennyi az egész.

(Ezután egy verset hallottunk: Szabó 
Lőrinc: Semmiért egészen című művét. 
A versismerők, versszeretők és Klára is 
tudja, hogy ez egy nagyon nehéz vers. 
Fel kell nőni hozzá. Szerintem olyan, 
mint a blues, csak az érti és szereti, akit 
már megrázott a sors. Nem hiszem, 
hogy Klárát már annyira megrázta vol-
na!)

- Hogy  néz ki a színház a függöny mö-
gött?

- Nagyon sok ember dolgozik azon, 
hogy egy darabból előadás legyen. Kell 
hozzá rendező, jelmez- és díszletterve-
ző, zenei rendező, ügyelő. És jónéhány 
ember, aki az elképzeléseket kivitelezi. 
Majd kiírják a szereposztást, a próba-
rendet. A főpróba már jelmezben, dísz-
letekkel, sminkelve történik. Minderre 
általában négy-öt hét áll rendelkezésre. 
Ha régebbi darabokat veszünk elő, akkor 
úgynevezett felújító próbák vannak.

- Mi jellemzi a Katona József Színház 
repertoárját?

- A széles spektrum. A zenés műfajtól 
a klasszikusokon, a mai magyar- és kül-
földi szerzőkön keresztül a gyerekda-
rabokig mindenfélét játszunk. Három 
helyszínen tartunk előadásokat. Van 
egy úgynevezett Üzemszínházunk, ami 
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egy régi raktárból lett kialakítva. Van a 
kamaraszínház és a nagyszínpad.

- Ezeken a színpadokon – gondolom 
– más és más jellegű darabok kerülnek 
bemutatásra.

- Színházunk igyekszik mindenféle 
közönségigényt kielégíteni. Az embe-
rek általában szórakozni szeretnek, így 
a zenés darabok, operettek, szinte min-
dig telt ház előtt mennek, míg például a 
Danton halála csak félházas.

- Milyen a kapcsolatuk a közönséggel? 
Vannak-e olyan fórumok, ahol szemé-
lyesen is hallhatják a nézők véleményét?

- Évente két-három ilyen alkalom 
van, ez kevés. Szerintem több kellene. 
Jó volna többet találkozni tanárokkal, 
diákokkal is. Egy kedves ócsai tanárnő 
megkérdezte az előbb, hogy volna-e 
kedvem eljönni a gyerekek közé. Persze 
azt mondtam, hogy nagyon szívesen. És 
ezt komolyan is gondoltam.

- A hajdani színészek – és most nem 
kell Petőfi korára visszamenni – gyakran 
járták az országot előadásaikkal. Ma-
gyarul tájoltak. Teszi-e ezt a kecskeméti 
színház?

- Nem jellemző. Néha tartunk elő-
adást máshol is, most éppen egy lengyel 
fesztiválra készülünk a Dantonnal. Al-
kalmanként a pécsi színházi találkozón 
is részt veszünk.

- Tudjuk, hogy egy színházat alapve-
tően az igazgató személyisége határozza 
meg. Ebből a szempontból milyen az Ön 
igazgatója?

- Bodolai Géza lázadó típus. Nem 

feltétlen jó, ha csak a közönségigényt 
akarjuk kielégíteni. Bár mostanában ez 
egyre inkább figyelembe veendő szem-
pont. Szerintem is kell egy kicsit „ne-
velni” a közönséget. Kecskemét kísérleti 
színház is.

Született április 11-én
… a magyar irodalom 
egyik meghatározó 
lírikusa, József Attila. 
A hatvanas évek vége 
óta ez a nap a Költé-
szet Napja. A verset 
ünnepli sokmillió 
ember ezen a napon. 
Költők, verskedvelők, 
versek adnak ekkor 
egymásnak randevút. 
Itt Ócsán a könyvtár-
ban „futott össze” az 
az alig húsz ember, 
aki kíváncsi volt Pethő 
Lászlóra. A költő Ko-
lozsváron született, húsz éve él Magyarországon, anyaországában. Szereti a ma-
tematikát, zeneiskolába is járt, újságot és verset ír, ez utóbbit – köteteit – árulta 
is. Mint ahogy J. A. is forgót, kenyeret és könyvet, újságot, verset, mikor mi volt 
könnyebb. Hosszan beszélt Bolyai Jánosról, a matematikáról. Önmagáról, szerel-
mes verseiről annál kevesebbet. Fontos iránytű számára a hit, és sajnálja, hogy 
manapság a templomok kapui gyakran zárva vannak. A japán haiku versformát is 
megmagyarítja, tán így többen megértik, megszeretik verseit. Közreműködött két 
„bolyais” versmondó, Boncz Brigitta és Czégel Renáta. Hallottuk hangját Dinnyés 
Józsefnek, aki Pethő László verseit énekelte. A „baglyok” pedig virrasztottak, vers-
sel, pogácsával, szeretettel. Versünnep volt Ócsán, április tizenegyedikén.

- Milyen a viszonya a kritikákhoz?
- Az „öregek” azt mondják: ne halld 

meg, se ha jó, se ha rossz. Persze ők is 
figyelik, olvassák a kritikákat. Szerin-
tem okosan kell kezelni a hozzáértők 
véleményét.

- Valahol olvastam az Ön nevét, mint 
az egyik rendező munkatársa. Csak nem 
kacérkodik a rendezéssel?

- Egy rendező ismerősöm felkért, 
hogy segítsem a munkáját. Szívesen el-
vállaltam, de rájöttem, ez – mármint a 
rendezés – nem nekem való.

- Térjünk vissza az Ön színészi mun-
kájára. Sok kollégája készít önálló estet. 
Csak ők? Ön nem?

- Önálló est? Igaz, hogy többé-ke-
vésbé végigjártam a szamárlétrát, de 
még nem érzem magamat kész szí-
nésznőnek. Játszadozom a gondolat-
tal, barátkozom vele, de még nincs 
bátorságom belevágni. Kell még egy 
kis idő. Talán majd a harmincon 
túl…            

  (methy)
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Itt van május elseje…
Május elseje a munkásosztály nemzetközi ünnepe. 
Hazánkban először 1890-ben rendeztek május else-
jei felvonulást Budapesten.

Amíg a „munkásosztály volt hatalmon”, addig ha-
zánkban is ez a nap a munkásságot, annak vezető 
erejét éltető nap volt. Üzemek, gyárak dolgozói vo-
nultak fel ilyenkor a főutcákon. Feldíszített teherau-
tók, zászló- és transzparens-erdők jellemezték ezt a 
napot. De kerültek lelkesítő-, a munkásosztály veze-
tő erejét és legfőbb országát éltető feliratok a műhe-
lyek falára is. Néhány ügyes kezű dekoratőr már he-
tekkel előtte csak írta-írta a dicsőítő jelmondatokat. 
A részvétel „jutalma” sok esetben egy-egy pár virsli, 
meg egy korsó sör volt a ligetben, a parkban. Sokun-
kat persze nem elsősorban a jelszavak, a munkásön-
tudat vitt ezekre a megmozdulásokra. Jó mulatság 
volt, általában melegen sütött a nap is. Illatozott az 
orgona, néha a virsli hideg volt, a sör meg meleg, de 
együtt voltunk, jót „buliztunk”.

Sokunknak fogalma sem volt arról, hogy a felvo-
nulást követő utcabálok, majálisok, a felvonuláso-
kon szereplő májusfák hagyományos tavaszi szo-
káselemeket őriznek.

Ezekből a hagyományos szokásokból gyűjtöttünk 
most össze egy tavaszi csokorra valót.

A magyar nyelvterület nagy részén május l-jére 
virradó éjszaka állították, illetve állítják a májusfát. 
A május elsején állított fákat pedig sokfelé pün-
kösdkor bontják le. A májusfa, a zöld ág a természet 
megújhodásának a szimbóluma, és legtöbb esetben 
az udvarlási szándék bizonyítéka, szerelmi ajándék 
is.

A magyar nyelvterületen a májusfa-állításnak két 
jellegzetes formája ismert: az egyik a lányos házak-
hoz vitt-, a másik a középületek, kocsmák előtt fel-
állított májusfa.

A májusfák beszerzése mindkét esetben a min-
denkori legények, legénybandák feladata volt. A 
májusfának alapvetően két változata van: kivágott, 
sudár, esetenként kérgétől megtisztított fa, melynek 
csak a tetején hagyták meg a lombját, vagy virágzó, 
zöldellő gallyak, ágak. A magyar nyelvterületen a 
májusfák tájanként változó típusba sorolhatók, így 
Nyugat-Magyarországon a letisztított kérgű fa, tete-
jén lombbal, vagy magas póznára erősített zöld ág, 
az Alföldön többnyire kisebb, egészében felhasznált 
fa a jellemző. Északkelet-Magyarországon is ehhez 
az utóbbihoz hasonló módon készítik a májfát, de 
újabban terjed a virágcsokor, illetve a virágkosár 
ajándékozása. A csehszlovákiai magyar adatok ma-
gas fákra, az erdélyiek azonban inkább zöld ágakra 
utalnak.
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A májusfa eredetéről és már a XIX. században 
is meglévő változatairól az alábbiakat olvashatjuk: 
„Minden év május elsején a falukban, városokban, 
sok épület előtt lehet leszúrva látni virító zöld leve-
lű, ágasbogas, karcsú, magas fákat, melyeken virágok, 
szalagok, déli gyümölcsök, italok, füzérek stb. dísze-
legnek. Falvakon nőtlen ifjak kedveseik ablaka előtt 
állítják fel május 1. napján virradóra a májusfát; váro-
sokban ma már csak a mészárosok emelnek ily fákat a 
tőlük húst hordó fehérnép számára. A májusfáról azt 
írják, hogy sz. Jakab és sz. 
Fülöp, midőn térítgetni 
jártak, útitársuk lett Val-
burga nevű szűz hajadon; 
ezt ebbeli cselekvényéért a 
pogányok tisztátalan sze-
mélynek nyilvánították, 
s rágalmazták. A leány 
azonban, hogy elűzze a gú-
nyolódókat, elővette ván-
dorbotját, letűzte a földbe, 
előtte letérdepelt, imádko-
zott, s erre alig múlt el egy-
két óra, midőn a pogányok 
szeme láttára leszúrt bot 
kizöldült. Ez volt sz. Jakab 
apostol napja virradójára (május 1-jén). Nőtlen ifjak 
ez időtől ez okon szoktak magas zöldfát jó magavise-
letű hajadonok ablaka előtt felállítani, még pedig ha 
lehet észrevétlenül. Ma már májusfa helyett egy cso-
kor szép virág is megteszi a kellő hatást” (Réső Ensel 
1867: 198).

Mint az idézetből is kitűnik, a lányok számára állí-
tott májusfát többnyire titokban szerezték be és állí-
tották fel. A májusfa állítását évszázadok óta tiltják a 
hatóságok az erdők és tulajdonosaik védelmében. A 
fát általában lopták az erdőről, de volt, ahol fizettek, 
illetve fizetnek érte. 

A lányok viselkedése szinte falvanként változott. 
Volt, aki kiment és megkínálta a legényt. Tápiószent-
mártonban a májfára kerülő szalagokat a lány kölcsö-
nözte a legénynek. Általában az udvarló legény vitte, 
de egyes községekben a legények a rokon lányoknak 
is állítottak májusfát. Heves megyében a harmincas 
években alakult ki az a szokás, hogy májusfa helyett 
virágkosarat küldenek, újabban már a postással.

Mint a példák is mutatják, egyes helyeken díszítették 
a fákat szalaggal, üveg itallal, esetleg különféle aján-
dékokkal, másutt azonban díszítetlenül helyezték el. 
Helyi hagyományok alakították azt a szokást is, hogy 
csak egyes lányok kaptak, vagy a falu minden leánya. 
A májusfa díszeit néhol a leány adta, de sokfelé a le-
gények ajándéka volt. A májusfaállítás szokása még az 
utóbbi évtizedekben is változó, alakuló hagyomány, a 
fát sok esetben virágcsokor, sőt virágkosár helyettesíti. 
A májusfaállításhoz kapcsolódott, sőt néhol helyette-

síti a szerenádadás. A legényeket attól függően, hogy 
titokban állították a fát, vagy sem, megvendégelték. A 
lányoknak állított fa kidöntésére vonatkozóan is válto-
zatosak az adatok az ünnepélyes kivételtől az elszára-
dásig otthagyott májusfáig.

Szokolyán a májusfa felállítása után megvendégel-
ték a legényeket, de általánosabb volt, különösen ahol 
titokban állították, hogy a fa kidöntésekor rendeztek 
kisebb mulatságot. 

A lányok számára állított májusfa korábbi jelentés-
tartalma elhomályosuló-
ban van. A Nyitra vidéki 
falvakban a századfordulón 
a nagylányság elismeré-
sét jelentette. Ettől kezdve 
mehettek bálba, táncmu-
latságra, s udvarolhattak 
nekik a legények. Más le-
írások arra utalnak, hogy 
a májusfa a falu leányainak 
különleges megbecsülését 
vagy éppen lenézését fejez-
te ki. Az 1930-as években 
Mezőkövesden a matyó 
lányok közül csak az ún. 
„híres lányok” kaptak má-

jusfát, akiket a legények legjobban kedveltek és tisztel-
tek. Hajdúböszörményben is dicsőségnek számított, 
ha egy lány májusfát kapott. Nagydobronyban a rossz 
hírű lánynak kiszáradt gallyra fazekat, rongydarabo-
kat aggattak. A májusfa a komoly udvarlási szándék 
jele volt. Volt olyan falu is, ahol csak az eljegyzés előtt 
állók vagy eljegyzettek vittek májusfát.

A májusfa másik típusa a közösségi májfa, melyet 
középületek, kocsmák elé állítanak. Sokfelé, ahol a két 
szokás együttesen élt, újabban már csak az utóbbit 
gyakorolják.

Közös májusfát állítottak a munkások vagy a cse-
lédek, ahol dolgoztak vagy szolgáltak. A községháza 
előtt állt a tisztviselőké és mindenkié. Állítottak út-
kereszteződésekben, nagyobb tanyákon, kocsmák elé 
is. A májusfára színes papírt és selyemszalagokat kö-
töztek. Került rá ital és édesség. A tulajdonos zené-
szekről is gondoskodott. A községháza előtt felállított 
fánál rézfúvósok zenéltek. A májusfa a hónap végéig 
maradt a helyén.

A közös májusfák kidöntése járt együtt általában 
nagyobb ünnepélyességgel, táncmulatsággal. A má-
jusfa ledöntésének szertartásos mozzanata volt a fa 
körültáncolása, a májusfára mászás. Különösen nehéz 
volt a lehúzott kérgű, magas fát megmászni. Azé lett a 
tetejére erősített ital, akinek ez sikerült. Gyakran meg-
tréfálták egymást azzal, hogy az üvegbe paprikás vizet 
tettek.

(néprajzi források alapján szerkesztette 
Németh György)



Konyhavezetőt keresünk
Az ócsai Halászy Károly Általános Is-
kola élelmezésvezetői feladatok ellátá-
sára pályázatot ír ki az alábbi feltéte-
lekkel:

- élelmezésvezetői szakképesítés,
- számítógépkezelői ismeretek.
Az élelmezésvezető feladata:
- az 500 adagos konyha irányítása 
- adminisztrációs munkák elvégzése.
Bérezés a Kjt. szerint. A szerződés 

kezdete: 2007. augusztus 15. Pályá-
zatok beadási határideje, helye: 2007. 
május 11. az iskola titkárságán (Ócsa, 
Bajcsy-Zsilinszky u. 52.). 

Érdeklődni lehet személyesen vagy 
telefonon az intézményvezetőnél, 06 
29-378-023.

Orvosi ügyelet,
rendelési idők

Az ügyelet munkanapokon 16 órától másnap reggel 8 óráig, szombaton, vasárnap 
és ünnepnapokon reggel 8 órától másnap reggel 8 óráig vehető igénybe sürgős 
esetekben. Az orvosi ügyelet helye: Ócsa, Damjanich u. 31. (régi ÁFÉSZ-iroda), 
Telefon: 06-29-378-651, Mobil: 06-30-948-1472.
Munkanapokon reggel 8 órától 16 óráig (az ügyelet kezdetéig) minden háziorvos 
és a házi gyermekorvos  kell ellássa a hozzá tartozó betegek sürgősségi eseteit.

Öreghegyi Pincefesztivál és Borverseny
Szeretettel meghívjuk Önöket a műemlék jelentőségű pincesoron május 19-én 10 órai kezdettel megrendezésre kerülő 
Öreghegyi Pincefesztivállal  egybekötött borversenyre és pinceszépségversenyre.

A rendezvényt megnyitja: Szűcs Lajos, országgyűlési képviselő, Pest Megye Közgyűlésének elnöke,
Áldást és köszöntőt mond: nt. Hantos Péter ref. lelkész és Tóth Péter Domonkos prépost, rk. plébános    

A fesztivál és borverseny programja:
- 10-12 óra között borátvétel (nevezési díj bor-fajtánként 500 Forint, leadási mennyiség fajtánként másfél liter)
- 12 órakor ünnepélyes Szent Orbán napi megemlékezés és a borfesztivál megnyitója
- 12. 30-tól pincelátogatás, borkóstolás, ebédlehetőséggel
- Kb.16.30-tól a borverseny és a pinceszépségverseny eredményhirdetése.
A díjakat átadja: Bukodi Károly alpolgármester és Bartos Sándor, a Felsőbabád Rt. vezérigazgatója.
A pinceszépségverseny első díja egy hét szállás Hévizen két fő részére.
            2. díj egy hordó, 3. díj kerámia.
A fesztivál ideje alatt népművészeti vásár lesz borászati eszközökből.
Zenéről az ócsai fúvószenekar gondoskodik.

(belépőjegy ára 800 Ft, mely tartalmazz 1 db borkóstoló poharat és 5 db kóstolójegyet, amely 5×1 dl bor kóstolását bizto-
sítja. Ebédjegy külön vásárolható, ára 600 Ft.) 

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Dr. Koszteleczky Mónika
házi gyermekorvos
Ócsa, Falu Tamás u. 51/a., 
tel.: 378-183, Rendelési idő: hétfő, kedd, 
szerda, péntek 8-12 óráig, csütörtökön 14-
18 óráig. Csütörtök délelőttönként helyet-
tesek a gyerekek szüleinek háziorvosai.
Rendelő telefonja: 378-164, mobil: 30-
297- 6460

Dr. Gallai Zoltán háziorvos
Ócsa, Köztársaság tér 7. 
tel.: 380-721, Rendelési idő: kedd, szerda, 
csütörtök, péntek 8-12 óráig, hétfőn 14-18 
óráig, délelőtt helyettes Dr. Kocsis János.
Rendelő telefonja: 378-073, mobil: 30-
978-8792

Dr. Kocsis János 
kollegiális vezető háziorvos
Ócsa, Arany János u. 31/a. 
tel.: 378-566, Rendelési idő: hétfő, szer-
da, csütörtök, péntek 8-12 óráig, kedden 
délután 14-18 óráig; délelőtt helyettes Dr. 
Inczeffy Zsolt. Rendelő telefonja: 378-071, 
mobil: 30-932-6101

Dr. Inczeffy Zsolt háziorvos
Ócsa, Falu Tamás u. 46. 
tel.: 30-347-9099, Rendelési idő: hétfő, 
kedd, csütörtök, péntek 8-12 óráig, szer-
dán 14-18 óráig, délelőtt helyettes Dr. 
Gallai Zoltán., Rendelő telefonja: 378-110,  
mobil: 30-347-9099

Az orvosokat távollétük alatt általában helyettesük helyettesíti, ettől eltérő esetben 
az Önkormányzatot bejelentés, betegeinket pedig hirdetmény útján tájékoztatjuk. A 
védőnők telefonszáma: 378-078

Az Ócsai Sportcsarnok nyílt, pénzdíjas
LÁBTENISZBAJNOKSÁGOT 

hirdet párosok részére.
Játéknapok:

május 12-től szombat 
délutánonként.

Sorsolás és „ismerkedés a pályával” 
május 5-én, szombaton, 14 órától.
Jelentkezés és bővebb felvilágosítás: 

Spák József, 06-70-3184-123


