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Húsvétra készülve
“Elvégeztetett!”

Mondhatni: Bekövetkezett. Bekövetkezett, amire nem számítot-
tunk, bekövetkezett, amit senki sem kért, amit senki sem remélt:
eljött a Béke, és a Legnagyobb Önzetlenség testet öltve szenvedett
értünk. Ezért helyes, mikor Karácsonykor elôkerül a kereszt szim-
bóluma: mert csak Nagypéntek kontextusában érthetjük meg téli
ünnepünket, sôt, érthetjük meg egész keresztyénségünket, láthat-
juk meg annak egyedülállóságát.

Elvégeztetett. Ez a csodálatos hitünkben. Nem olcsó taktikázá-
sokon, szakrális sakkjátékokon múlik üdvösségünk. Nem azon,
hogy megfeleltünk-e bizonyos földhözragadt feltételeknek. Csak
egy feltétel maradt: rábólintani Krisztus kereszthalálára. Mint mi-
kor elénk raknak egy kész szerzôdést, s nekünk csak alá kell írni.
Ennyire egyszerû – és ennél mégiscsak bonyolultabb. Hiszen kéz-
jegyünkkel elfogadjuk az Isten megváltását, s életünkbe való ratifi-
kálásának meg kell látszódnia életünkben.

Krisztus kereszthalálában elhordozta bûneinket! Honnan tudjuk
mindezt? – kérdezhetnéd. Hitbôl, érzésbôl, amely biztos tudattá
változik. Mikor terhedet leveszi valaki hátadról. Mint mikor súlyos
terheket viselsz hátadon, majd valaki azt mondja: hadd segítsek!
S cipeli helyetted. Érzed, valami súlytól megszabadultál. Ilyen a
megváltás is. Valaki kifizeti a számládat, amelyet Te nem bírnál.
Ma, mikor ebben az országban mindenki tartozik mindenkinek,
mikor egyre nagyobb “adósságspirálba” kerülünk, különösen
örömteli a felhangzó Ige: van, amelyik adósságunkat rendezték.
A Legfontosabbat: bûneink adósságát, mely folyton visszahúz a
mélybe, vétkeink szánalmas életformájába, a szenvedélyeink rabigás
világába, folyton lehúz – mondjuk ki: – a Pokolba. Igen, onnan ho-
zott föl minket Jézus Krisztus, mikor szenvedésében “alászállt a
poklokra…” Elvégeztetett!

Jöjjön el a Nagypénteki fölismerés: ÉRTEM! Értem történt
mindez, értem ütöttek még egyet rá a szögre, mely kezének húsába
vágott, értem történt, s minden vétkem egy-egy ostorcsapás az Isten
Fián. Tegyük le terhünket, s tavaszi ünnepünkben nyerjük el való-
di szabadságunkat! Ahogy a középkori költô, Petrarca is írja: “mi-
kor reményem bûntelen fülébe gyónom, / letéve terhemet, a régit;
/ és ô talán felel, sóhajt a szóra, / s az égi igét kimondja végre…” S
az égi Ige most ez: “Elvégeztetett!” Ô felel a Felé-fordulásra.

Te hol állsz? Ott vagy a kereszt alatt, vagy a római katonák kö-
zött, akik sorsot vetnek ruhája, így egész életük fölött. Azok min-
den kockavetésnél saját életüket dobták el maguktól. Kiûzöd Istent
léted minden rezzenésébôl, s csodálkozol, hogy nem érzed magad
mellett, mikor rászorulnál a Legfôbb Támaszra? Tudd letenni hi-
báidat, tudj megválni életed katasztrofális megmozdulásaitól! Tudd
mondani: ezen a Húsvéton az én életem is elvégeztetett, életemben
bekövetkezett a csoda: Új életet kaptam a Krisztus Jézusban. Ámen.

T. Csûrös András Jakab református segédlelkész
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HIT – ÉLET

Bál és támogatás
az orgona felújítására

Január 25-én jótékonysági Bált rendezett az Ócsai
Katolikus Egyházközség, melynek bevételét a
templom orgonájának felújítására ajánlották föl.
Szûcs Lajos, a város országgyûlési képviselôje és a
megyei közgyûlés elnöke személyes támogatását
ajánlotta föl. 

Szûcs Lajos levelében ezt írta: “Örömmel tölt el
az Önök által kezdeményezett összefogás! Bízom
benne, hogy a jótékonysági bálnak is köszön-
hetôen mihamarabb megújul a Katolikus Temp-
lom orgonája! 

Biztosíthatom Önöket, hogy ócsaiként, ország-
gyûlési képviselôként és a megyei közgyûlés elnö-
keként is keresem azokat a lehetôségeket, hogy az
évtizedekig elnyomott, kisemmizett egyházak,
helyi egyházközségek, templomok minden lehetô
támogatást megkapjanak, hogy méltóképpen szol-
gálhassák a híveket! 

Örömmel támogatok minden olyan kezdemé-
nyezést, amely a hívôktôl származik, és a magam
részérôl 100 ezer forintot ajánlok föl az orgona fel-
újításának nemes céljára!”



ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
KÉPVISELÔ-TESTÜLETE

tisztelettel meghívja Önt és családját

2008. március 14-én pénteken 17 órára

a Halászy Károly Általános Iskola udvarára

AZ 1848–49-ES FORRADALOM 
ÉS SZABADSÁGHARC

alkalmából rendezendô városi ünnepségre

PROGRAM
– Himnusz
– Ünnepi beszédet mond: 

BUKODI KÁROLY alpolgármester
– Halászy Károly Általános iskola 4/a osztályos

tanulóinak ünnepi mûsora. Felkészítôk: 
Konrád Sándorné és Szakáts Olga tanítónôk

– Halászy Károly emléktábláját leleplezik:
SZÛCS LAJOS országgyûlési képviselô
BUKODI KÁROLY alpolgármester

– Az emléktáblánál koszorút helyeznek el:
DÖNTI KÁROLY polgármester,
MORVAI LAJOS igazgató

– Szózat
– Fáklyás felvonulás
– Megemlékezés Halászy Károly sírjánál

Emlékezô beszédet mond:
MRÁZNÉ GÁSPÁR TÜNDE
(A felnôttek részére fáklyát a rendezôk biztosítanak. 
A felvonulás útvonala: Halászy Károly Általános Isko-
la–Árok utca–Kiss Ernô utca–Viola utca–Üllôi
út–temetô)

– Koszorúzás
Konferál: BUKODI JÁNOSNÉ települési képviselô,
az Oktatási, Kulturális és Sportbizottság elnöke
Közremûködik: az Ócsai Fúvószenekar 
SERFEL VIKTOR vezetésével
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KÖZ – ÉLET

– Képviselô úr! Ismét elkezdôdött a
parlamenti szezon, rögtön egy nagyon
fontos szavazással az egészségbiztosí-
tási törvényrôl. A képviselôk többsége
igent mondott. Ön hogyan szavazott?

– Hadd kezdjem azzal, hogy bár
a parlament február közepéig való-
ban nem ülésezett, azért az én kép-
viselôi munkám nem szünetelt.
Ilyenkor még több idôt tudok for-
dítani a választókerületem települé-
seire. Ócsára persze minden nap ha-
zajárok, így a városunkra magától
értetôdôen kiemelt figyelem jut. 

Visszatérve az egészségbiztosítási
törvényre: természetesen nemmel
szavaztam. Nem támogathattam egy
olyan javaslatot, amely ennyire ellen-
tétes az ország érdekeivel, amely nagy
károkat okoz máris az egészségügy-
ben, amely – és sajnos ez a valóság –
az emberek egészségét, a gyógyulás
lehetôségét veszélyezteti, ha hatályba
lép. Sôt, mivel szinte minden függet-

len szakértô azt állítja, elôbb-utóbb
lesznek a rendszerbôl – gazdasági ér-
dekek miatt – kiesôk, akiknek így
majd az élete is veszélybe kerülhet!
Azt gondolom, hogy egy józanul
gondolkodó, a társadalom döntô
többségének az igényét, elvárásait fel-
ismerô képviselô csakis elutasíthatta
ezt az ismételten áterôszakolt tör-
vényt! Számos emberrel beszéltem,
nagyon sokakkal itt Ócsán is, és
nemigen akadt köztük olyan, aki ar-
ra biztatott volna, hogy szavazzam
meg a törvényt! Annál inkább arra
kértek, tegyek meg mindent annak
érdekében, hogy ne fogadhassák el a
jogszabályt! Nem csak fideszes képvi-
selôtársaimmal, hanem számos szak-
mai és civil szervezettel is együttmû-
ködtünk, érveltünk a törvény ellen,
de a társadalom döntô többségére
sem hallgatott a kormány és az a 203
MSZP-s és SZDSZ-es képviselô,
akik az igen gombot nyomták.

– Tekintsünk elôre: a következô
hónap legfontosabb esemény lesz a
népszavazás. Ön elmegy szavazni?

– Természetesen! És nagyon bí-
zom abban, hogy a kormány és a
kormánypártok nyílt ellenkampá-
nya és suttogó propagandája, rága-
lomhadjárata ellenére elég választó-
polgár érzi annak a felelôsségét,
hogy talán ez az egyik utolsó pilla-
nata, amikor változtathat a saját
sorsán, beleszólhat abba, hogy mer-
re menjen ez az ország. Ez a népsza-
vazás ugyanis nemcsak a három kér-
désrôl szól, hanem arról is, hogy ha-
zudhat-e nyíltan az ország szemébe
egy kormány, a kormányfô. Bízom
benne, hogy itt Ócsán is nagyon so-
kan fölismerik: személyes érdekük
és az ország érdeke egybeesik. Azaz,
el kell menni március 9-én és mind-
három kérdésben igennel kell sza-
vazni!

Kempf Károly Ignác

Szûcs Lajos országgyûlési képviselônk a népszavazásról és az egészségügyi privatizációról

“El kell menni március 9-én a népszavazásra”
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– Egy rövid önéletrajzot kérek azok
számára, akik nem, vagy csak kevésbé
ismerik.

– Negyvenkét éves vagyok, nôs, két
fiam van. Egy tíz- és egy nyolcéves.
Mindketten a Halászy Károly Általános
Iskolába járnak. Feleségem Felsôpa-
konyban óvónô. Érettségit a Bolyai
Gimnáziumban szereztem, majd keres-
kedelmi szakközépiskolát végeztem. Tíz
évig dolgoztam a kereskedelemben,
nyolc évig középvezetôként, majd két
évig kereskedelmi igazgatóként. 2006-
ban az ócsai polgárok képviselônek vá-
lasztottak és az a megtiszteltetés ért,
hogy azóta alpolgármesterként dolgoz-
hatok az ócsaiakért.

– Milyen meggondolásból fordult a közélet felé?
– A közélet – elsôsorban a helyi közélet – már régóta

foglalkoztat, hisz a helyi Fidesz alapszervezet alapítója, sôt
az elsô elnöke voltam. Sokat dolgoztunk, szép programo-
kat szerveztünk még Buza Attila mellett. A Fidesznek ma
is tagja vagyok. 1998-ban indultam elôször a képviselô-
választáson azért, mert úgy gondoltam, hogy a megszerzett
tapasztalataimat jól tudom hasznosítani. Akkor nem sike-
rült, pár szavazat hiányzott, de nem adtam föl. Külsôs tag-
ként dolgoztam a kulturális bizottságban. 2002-ben pol-
gármesterjelöltként indultam. 

Kíváncsi voltam, mit jelent “csak úgy beugrani” a köz-
tudatba. 2006-ban már sikerrel jártam, az ócsai polgárok
bizalmából képviselô lettem. Felkértek, hogy legyek alpol-
gármester. 

Már a kereskedelemben megtanultam, hogy amivel
“megkínálnak”, azt el kell fogadni, mert még egyszer nem
biztos, hogy lesz hasonló lehetôség. Vállaltam tehát. A na-
pi munkám hasonló a korábbihoz, itt is sokat kell tárgyal-
ni, vannak tervek, de magasabbak a falak, szûkebb a moz-
gástér. Itt nem egy tulajdonos szab irányt, hanem a Testü-
let. Tôlük is függ, hogy merre haladunk.

– Amikor felkérték, tudta, mit vállal?
– Egészen pontosan nem. Úgy gondolom, nem csak én

vagyok, voltam így ezzel. Sokan nem tudják, mit jelent kép-
viselônek lenni. Kívülrôl úgy látja az ember, hogy “én, ha
oda kerülnék, megváltanám a világot, mert ezer ötletem van.
És nem igaz, hogy ez annyira nehéz feladat”. Bekerülve de-
rül csak ki, hogy nem ilyen egyszerû. Törvények, rendeletek
szabályoznak, pénz sincs annyi. Persze, a lendületre, hitre
azért szükség van. 

– Hogyan oszlik meg a munka a pol-
gármester és az alpolgármester között? Jól
tudom-e, hogy az alpolgármesterség nem
csak a polgármester helyettesítését jelenti?

– A törvény szerint az alpolgármester
a polgármester munkáját segíti, helyet-
tesíti annak távollétében. 

Az esetek egy részében a polgármester
úrral közösen veszünk részt megbeszélé-
seken, együtt dolgozunk. Vannak olyan
feladatok, amelyeket én viszek. pl. helyi
közlekedés, Ócsa és Társai Kht., vagy
ilyen volt a kötvénytárgyalás. Ezekrôl
folyamatosan beszámolok a polgár-
mester úrnak. Tehát részben munkame-
gosztás, részben helyettesítés a felada-
tom.

– Az önkormányzat a választók képviselete. Mit jelent Ön
számára ócsainak lenni?

– Az alpolgármesterség egyben kötelezettség. Édesapám
hajdani közéleti szereplése is kötelez. Nagyszüleim is ócsaiak
voltak, apai nagyapám kisbíró volt, aki járta a települést és
közhírré tette azt, amit ma már az internet, a sajtó útján tu-
datunk a lakossággal. Mindezek miatt is úgy érzem, hogy a
munkámat még inkább tisztességgel és becsülettel kell elvé-
geznem. Ezt várják el tôlem, mint ócsaitól, és ezzel tartozom
is a településnek.

– Mit jelent Ön számára a nagyobb régió, Pest megye?
– Talán ugyanazt. Ócsa Pest megyében van. Amit helyi

közéleti emberként Ócsáért teszek, teszünk, az, ha jó, példa-
értékû lehet máshol is. 

– Milyen politikai-közéleti hitvallást vall sajátjának?
– Fidesz-színekben indultam. Ócsán még öten vállaltuk

pártállásukat, közülük négyen települési képviselôk let-
tünk. De mi együtt dolgozunk azokkal is, akik nem tagjai
semmiféle pártnak. Nem könnyû helyi politikusnak lenni.
Sokan azt hiszik, hogy aki politikus, az korrupt, annak
mindig a zsebébe teszik a pénzt. Vannak, akik elôítéletbôl
és általánosításból eleve mindenkit így kezelnek, ôk nehe-
zen hiszik, hogy mi tisztességesek vagyunk. A mi hitvallá-
sunk, hogy minden körülmények között tisztességesek ma-
radunk, nemcsak annak akarunk látszani. A településün-
kért szeretnénk tenni, és ezért tettünk is. Példaként hozha-
tom föl, hogy az önkormányzat és a vállalkozók közötti
megromlott viszonyt helyrehoztuk, aminek látható ered-
ménye is van. Például a buszmegállók. Sikerült kedvez-
ményt, támogatást kapnunk, amit a település javára fordí-
tottunk. Ez a mi hitvallásunk.

KÖZ – ÉLET
Az asztal túloldalán Bukodi Károly alpolgármester

Lesz körzeti rendôrôrs és megépül az egészségház
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– A nyolcak, csak így emlegetik városszerte Önöket.
– Kell, hogy legyen az önkormányzatban egy többség,

amelyik együtt gondolkodik, együtt dönt, akkor is, ha az ép-
pen nem népszerû döntés. Csak így mehetnek elôre a dolgok.
Ma Ócsán van ilyen többség, amit “a nyolcak”-nak neveznek.
Köztünk is vannak eltérô álláspontok, de ezeket megvitatjuk
és kialakítunk egy közös elképzelést, amit mindannyian kép-
viselünk. Csak így lehet biztosítani az önkormányzat mûkö-
dését. Persze a többiekkel is jó a viszonyunk, sok döntés egy-
hangúlag születik. Szerintem minden képviselô a legjobb
tudása szerint, a település érdekében akar dolgozni.

– Mennyire támaszkodnak a jelenlegi képviselôk elôdeik
tapasztalataira? Kikérik-e véleményüket?

– Egy képviselô bármikor, bárkivel tárgyalhat, de a testü-
letben is vannak régi, tapasztalt képviselôk. 

Lehet segítséget kérni ismerôstôl, régi képviselôtôl, de a
végsô döntést mindenkinek magának kell meghoznia. Ha
nagy horderejû ügyekben kell döntenünk, akkor testületileg
kérünk fel szakértôket.

– Milyen személyes ambíciók fûtik az alpolgármestert? Ka-
cérkodik-e azzal a gondolattal, hogy egyszer majd magasabb
szinten politizáljon?

– Korábbi munkahelyeimen szereztem tárgyalási tapasz-
talatokat, megismertem a korszerû prezentációs lehetôsége-
ket is. Ezeket szeretném használni, továbbfejleszteni. Célom,
hogy amire Ócsának szüksége van, annak egy része legalább
még ebben a ciklusban megvalósuljon. Például a már emlí-
tett orvosi rendelô, a rendôrség, az okmányiroda.

Nincsenek olyan terveim, hogy megyei, vagy országgyûlé-
si képviselô legyek. Egy vágyam van, kiérdemelni az ócsai
polgárok többségének bizalmát, hogy 2010-tôl polgármes-
terként szolgálhassam városunkat. Ennél számomra nincs
nagyobb-megtisztelôbb feladat, így hát nagyobb dolgokra
nem is vágyom.

– Alig másfél év telt el a választások óta. Milyen eredmé-
nyekrôl tud beszámolni?

– 2006-ban készült egy négyéves ciklusterv. Több feje-
zetbôl áll, például gazdaság, társadalompolitika, szabadidô.
Az ebben foglaltak egy része már megvalósult, sok pedig már
folyamatban van. Parkoló épült a Nefelejcs óvoda elôtt, hat
utasváróval ellátott buszmegállót alakítottunk ki. Egyelôre
azért csak ennyit, mert ezek mind önkormányzati utakon
állnak, és így könnyebb volt a kivitelezésük. Egyedül a gim-
názium elôtti buszmegálló kialakításával maradtunk adósok,
de tavasszal az is el fog készülni. Mûködik az iskolai buszjá-
rat. A jogszabályi változások miatti problémákat megszün-
tettük, így már teljesen szabályosan mûködik a helyi járat.

A református templom körüli utcaburkolat lerakása is ko-
moly eredmény, több mint negyvenmillió forintos beruhá-
zás volt. A kialakított környezet védelme érdekében helyez-
tük el a forgalomkorlátozó tereptárgyakat, amelyeknek a he-
lyét a tûzoltóság is jóváhagyta. Sajnos, rövid ideig tartott ez
a védelem, mert egy betonoszlopot kitörtek. Erre kicseréltük
a többit is olyan vasoszlopokra, amelyek szükség esetén el-
mozdíthatók. A kulcs itt van nálunk, ha valakinek nagyon
fontos a behajtás, például építkezik, szól elôre, kinyitjuk és

behajthat – terveztük mi. Sajnos ez a rendszer sem élt sokáig.
Néhány nap alatt az oszlopokat ellopták. Mi újra kirakjuk,
és ha kell, kirakjuk harmadszor is, de térfigyelô kamerát
mindenképpen fel fogunk szerelni.

– A lopás, rongálás, betörés élô és egyre gyakoribb probléma
Ócsán is, nem beszélve a közlekedési anomáliákról. Mikor lesz
végre rendôrség?

– Nagy örömmel mondhatom azt, hogy nyár végére,
szeptemberre meglesz. Az új Pest megyei rendôrkapitány is
megerôsítette a korábbi ígéretet, mely szerint támogatja a
rendôrség létrehozását településünkön. Ennek egy feltétele
van: a szolgálati épületet biztosítani kell. Ez a régi posta
helyén lesz. Jelenleg a közbeszerzési eljárás kiírása folyik.
Körzeti megbízotti rendôrség lesz, nyolc rendôrrel. Ez azt je-
lenti, hogy a nap huszonnégy órájában két rendôr szolgálat-
ban lesz.

A volt szolgálati lakások helyén pedig új okmányiroda
nyílik még ebben az évben. Ha már a beruházásoknál tar-
tunk, örömmel folytatom: valószínûleg május környékén
megindul az egészségház építése is, ami legkésôbb jövô ta-
vaszra el is készül. A rendôrség is, és az egészségház is saját
erôbôl épül, mivel nincs pályázati lehetôség. Pont ezért bo-
csátottunk ki kötvényt, hogy a hiteltörlesztések mellett
mintegy háromszázmillió forintot ezekre a fejlesztésekre for-
dítsunk. Másra nem is használhatjuk.

Így kialakulhat egy városközpont az új katolikus plébánia,
a posta, az orvosi rendelô, a két bank, a Spar, a rendôrség és
az okmányiroda által határolt területen. Reményeink szerint
a jövôben itt épülhet majd fel az új polgármesteri hivatal is. 

Terveink között szerepel még egy tizenkét foglalkoztatós
új óvoda építése, amire már beadtuk a pályázatunkat. A Ba-
ross utcai óvoda helyén pedig majd lehet bölcsôdét és öregek
napközi otthonát kialakítani.

– Szép tervek, sok pénz. Lesz-e rá keret, vagy jön az ingatlan-
adó?

– Nem került szóba új adónem bevezetése. Inkább a meg-
lévô adókat kell jobban behajtani, és akkor megúszhatjuk az
ingatlanadót.

– Az új városközpont felépülésével eltûnik a sportpálya. Mi
lesz a sportolni vágyókkal, a focistákkal és a többiekkel?

– Két elképzelésünk is van egy új sportcentrum kialakítá-
sára. Az egyik lehetôség az, hogy valahol vásárolni kell egy
területet és ott felépíteni. Erre most nincs költségvetési le-
hetôség, ezért inkább a másik változat tûnik járhatónak. Az
önkormányzat tulajdonában van az a háromhektáros terület,
ahol valamikor a strand volt. Ott elképzelhetô egy korszerû
szabadidô és sportcentrum kialakítása, sportolási lehetôség-
gel, szabadtéri programokkal. Én ezt tartom jobbnak.

– Még sok mindenrôl lehetne és kellene beszélni, javaslom,
hogy folytassuk majd. Végezetül engedjen meg egy személyes
jellegû kérdést! Közeleg a március 9-i népszavazás. Milyen
eredményre számít, elmegy-e szavazni és hova teszi majd az
ikszeket?

– Természetesen részt veszek, és a három igen gyôzelmé-
nek örülnék!

Németh György



1. sz. szavazókör
Dózsa telepi Óvoda, Dózsa Gy. tér 1.

Ide tartozó utcák:
Halászy K. u.
Török I. u.
Katona J. u.

2. sz. szavazókör
Gimnázium menza
Damjanich u. 37.

Ide tartozó utcák:
Barackos u.
Diófa u.
Damjanich u. 
Epreskert u. 
Liszt F. u. 
Munkácsy M. u. 
Szedres u. 
Szilvafa u. 
Szôlôhegyi u. 
Üllôi u. 
Újvilág u.
Vadász u. 
Vágóhíd u.

3. sz. szavazókör
Orvosi Rendelô, Falu T. u. 51/A

Ide tartozó utcák:
Akácos u. 
Árvácska u. 
Bimbó u. 
Liliom u.
MÁV-állomás
MÁV-szálló
Nefelejcs u. 
Palást u. 
Pipacs u.
Rózsa u. 
Szegfû u.
Szirom u. 
Tulipán u.
Vadvirág u. 
Virág u.

4. sz. szavazókör
Baross utcai Óvoda, Baross u. 14.

Ide tartozó utcák:
Arany J. u.
Árpád u.
Baross u.

Deák F. u.
Géza fejedelem u.
Köztársaság tér
Kossuth L. u.
Petôfi S. u.
Rákóczi u.
Széchenyi u.

5. sz. szavazókör
Halászy Károly Általános Iskola,
Bajcsy-Zsilinszky u. 52.

Ide tartozó utcák:
Árok u.
Bacsó B. u.
Bajcsy-Zsilinszky u.
Bethlen G. u. 
Bocskai u.
Kisfaludy u.
Klapka u.
Magyar S. u.
Vörösmarty u. 
Zrínyi u. 

6. sz. szavazókör
Polgármesteri Hivatal 
Ügyfélszolgálat

Ide tartozó utcák:
Ady E. u.
Ady E. köz
Dr. Békési Panyik Andor u.
Felsôkert u. 
Hôsök tere 
Iskola köz
József A. u. 
Kálvin u.
Kálvin I. köz
Kálvin II. köz
Kertész u. 
Kiss E. u. 
Kiss János u. 
Kiss János köz
Lôrincz u. 
Mátyás I. u. 
Mindszenti tér
Némedi u.
Némedi köz
Somogyi B. u.
Szabadság tér
Türr I. u. 
Üllôi köz

7. sz. szavazókör
Gimnázium, Falu T. u. 35.

Ide tartozó utcák:
Berzsenyi u.
Csokonai u.
Esze T. u.
Falu T. u. 
Gábor Á. u.
Jókai u.
Kút u.
Madách u.
Malomköz
Szabó D. u.
Temetô u. 
Temetô I–II köz
Viola u.
Lakcím nélküli

8. sz. szavazókör 
Felsôbabád, Ebédlô

Ide tartozik:
Felsôbabád Tanyák
Felsôbabádi ÁG üzem
Nap utca
Rádai utca

9. sz. szavazókör
Alsópakony, Ebédlô

Ide tartozik:
Alsópakony
Újerdô tanya
Újszôlôk tanya
Székes tanya

10. sz. szavazókör
Dózsa telepi Óvoda, Dózsa Gy. tér 1.

Ide tartozó utcák:
Bem J. u. 
Czírják tanya
Dózsa Gy. tér
Dózsa Gy. u.
D. Szabó K. u.
Erdôsor u.
Égetôhegy u. 
Égetôhegy település
Kölcsey u.
Martinovics u.
Táncsics M. u.
Ôrház u.
Öregszôlô tanya
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Szavazókörök területi beosztása
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Értesítô

2008. február 22-ig névre szóló “Értesítô”-ben kap tájé-
koztatást a névjegyzékbe vételrôl. Ha nem kap “Értesítôt”,
a helyi választási irodában – a jegyzônél – érdeklôdhet an-
nak okáról. Ha a névjegyzékbôl kimaradt, minél elôbb
kezdeményezze a névjegyzékbe vételét, mert a szavazás
napján erre már nem lesz lehetôsége!

A szavazás helye

• Az “Értesítôben” tájékoztatjuk annak a szavazóhelyiség-
nek a címérôl, ahol leadhatja szavazatát.

• Ha a szavazás napján ön külföldön tartózkodik, a Ma-
gyar Köztársaság nagykövetségén vagy fôkonzulátusán
szavazhat. Ennek érdekében a külképviseleti névjegyzék-
be vételét 2008. február 22-ig kérheti személyesen vagy
meghatalmazottja útján a helyi választási iroda ve-
zetôjétôl. Ajánlott levélben is benyújthatja kérelmét úgy,
hogy az 2008. február 22-ig megérkezzen a helyi válasz-
tási irodába.

A kérelem benyújtásával ne várja meg az “Értesítô” kézbe-
sítését! A nyomtatvány mintáját az internetrôl (www.va-
lasztas.hu) letöltheti, továbbá ott tájékozódhat arról is,
hogy mely országok mely településein van lehetôség a sza-
vazásra.

• Ha a szavazás napján ön Magyarországon, de nem a la-
kóhelyén tartózkodik, igazolással szavazhat. Igazolást
személyesen, vagy meghatalmazottja útján 2008. március
7-ig kérhet a helyi választási iroda vezetôjétôl. Ajánlott
levélben úgy kérhet igazolást, hogy a kérelem 2008. már-

cius 4-ig megérkezzen a lakóhelye szerinti helyi választá-
si irodába. A nyomtatvány mintáját az internetrôl
(www.valasztas.hu) letöltheti.

• Ha ön mozgásban gátolt, kérésére – Magyarországon –
mozgóurnával szavazhat. Figyelem! Mozgóurna csak írás-
ban kérhetô! Mozgóurnát a szavazás napja elôtt a helyi
választási irodától, a szavazás napján a szavazatszámláló
bizottságtól lehet kérni.

A szavazás módja

Szavazni csak személyesen lehet. A népszavazásra kérdésen-
ként külön szavazólap készül. Érvényesen szavazni csak az
egyik válaszra lehet, az alatta elhelyezett körbe tollal írt X
vagy + jellel! Egyéb megjelölés érvényes szavazatként nem
vehetô figyelembe.

A népszavazás eredményessége

Az ügydöntô országos népszavazás eredményes, ha az adott
kérdésre az ország összes választópolgárának több mint
egynegyede azonos választ ad.

A választópolgárok döntése az Országgyûlés számára 
3 évig kötelezô. Ha a népszavazás eredménytelen, a döntés
joga visszaszáll az Országgyûlésre.

Ha további információra van szüksége

A népszavazással kapcsolatos információkat a www.valasz-
tas.hu internetes oldalon találhat, illetve tájékoztatásért a
lakóhelye szerinti helyi választási irodához fordulhat.

KÖZ – ÉLET

Népszavazás, 2008. március 9.

Tisztelt Választópolgár!

2008. március 9-én ügydöntô országos népszavazásra kerül sor a következô kérdésekben:

• Egyetért-e ön azzal, hogy a fekvôbeteg-gyógyintézeti ellátásért a jelen kérdésekben megtartott népszavazást
követô év január 1-jétôl ne kelljen kórházi napidíjat fizetni?

• Egyetért-e ön azzal, hogy a háziorvosi ellátásért, fogászati ellátásért és a járóbeteg-szakellátásért a jelen
kérdésben megtartott népszavazást követô év január 1-jétôl ne kelljen vizitdíjat fizetni?

• Egyetért-e ön azzal, hogy az államilag támogatott felsôfokú tanulmányokat folytató hallgatóknak ne kelljen
képzési hozzájárulást fizetniük?
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ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
15/2007. (X. 05.) számú RENDELETE

Az állatok tartásáról

Az állattartás általános szabályai
5. §.

(1) Állatot tartani csak úgy lehet, hogy a tartás:
a) állat vagy ember egészségét veszélyeztetô fertôzést és

sérülést ne okozzon, testi épséget ne veszélyeztessen,
b) környezetvédelmi, természetvédelmi jogszabályokba

ne ütközzön.
c) környezetében lévô ingatlanok rendeltetésszerû

használatát ne zavarja, akadályozza.
(2) Állatot tartani oly módon lehet, hogy az közterületre

kijutni, vagy más ingatlanára átjutni ne tudjon.
(3) Az állatok tartására szolgáló helyiségeket rendszeresen

takarítani, fertôtleníteni, szagtalanítani kell.
(4) Állatot elhagyni tilos! Amennyiben a tulajdonos nem

kívánja az állatot tovább tartani, köteles elhelyezésérôl
gondoskodni, állatorvossal kiirtatni, vagy az állatmen-
helynek átadni.

(5) Tilos az állat kínzása, bántalmazása, sanyargatása.
(6) Az állattartó köteles az állatokat jó gazda gondosságá-

val tartani, gyógyításukról gondoskodni, rendszeres ál-
latorvosi ellenôrzést biztosítani.

(7) Bármilyen állat csak oly módon tartható, hogy az köz-
területeket, valamint többszintes lakóépületek közös
használatú helyiségeit, a lakások erkélyeit, teraszát nem
szennyezi.

(8) Az állattartó a tartással anyagi kárt senkinek nem okoz-
hat, az okozott kárért felelôsséggel tartozik.

(9) Az állattartó köteles eltûrni ezen rendeletben meghatá-
rozott szabályok betartásának ellenôrzését. Az el-
lenôrzés lefolytatására a jegyzô és az illetékes hatóságok
jogosultak.

Állatartási övezetek, tartható állatlétszám
6. §

(1) Nagy- és kishaszonállat, valamint értékesítésre szánt
kisállat tartása tilos:
a) a város egész területén a bölcsôdék, orvosi rendelôk,

gyógyszertárak, óvodák, iskolák, gondozóintézetek,
templomok,

b) kereskedelmi, élelmiszer-ipari, vendéglátó üzemek és üz-
letek, intézmények és középületek, valamint táborhelyek
és pihenôterületek, strandok és fürdôhelyek, továbbá
ivóvizet szolgáló fúrt kutak területén és ezek legközeleb-
bi telekhatárától számított 50 m távolságon belül.

Kutya-, macskatartás szabályai
10. §

(1) Többszintes vagy többlakásos épület lakásaiban kutyát
tartani az összes falszomszéd – ideértve a közvetlenül
alatta és felette lakókat is – hozzájárulásával lehet.

(2) A hozzájárulást az állat tartója minden esetben írásban
köteles beszerezni az érintett lakóktól.

12. §
(2) Játszótérre, tiltó táblával megjelölt parkterületre, vagy

közterületre, iskolába, óvodába, bölcsôdébe, élelmi-
szerüzletbe, vásárcsarnokba, egészségügyi és oktatási
intézményekbe, strandokra kutyát bevinni még pórá-
zon sem szabad.

(3) A kutya tulajdonosa vagy a kutya felügyeletével meg-
bízott személy köteles ügyelni arra, hogy a gyalog-
járdát, parkokat, a lakóház közös használatú helyisége-
it be ne szennyezze, a parkosított területeket meg ne
rongálja, a kutya.A kutya által e területeken keletkezô
szennyezôdést a felügyelettel megbízott személy hala-
déktalanul köteles eltávolítani.

13. §
(1) Az állat tulajdonosa köteles a kutyát három hónapos

kor betöltése után veszettség elleni védôoltásban része-
síttetni, amit az elsô oltástól számított egy éven belül
évenként ismételni kell.

(2) A tulajdonost azonosító biléta jól látható helyen (nyak-
örvön) történô elhelyezése minden kutyatartó számára
kötelezô.

(3) A gyepmester a gazdátlan, a tulajdonost azonosító bilé-
tát nem viselô kutyát a közterületen befogja és elszállít-
ja. A befogott kutyát tulajdonosa 14 napon belül ki-
válthatja.

Szabálysértési rendelkezések
16. §

(1) Aki a felügyelete alatt álló kutyát
a) a település belterületén felügyelet nélkül bocsátja

közterületre, illetôleg kóborolni hagyja,
b) természeti, vagy védett természeti területen, illetôleg

vadászterületen – a vadászkutya kivételével – póráz
nélkül elengedi, vagy kóborolni hagyja,

c) szájkosár és póráz nélkül közforgalmú közlekedési
eszközön szállítja,

d) élelmiszer-elárusító üzletben, közfürdô területére,
vagy játszótérre beenged, illetôleg bevisz,

KÖZ – ÉLET

Kivonat az Állattartási rendeletbôl
(A rendelet teljes szövege megtalálható a www.ocsa.hu weboldalon)
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ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 19/2007. (XI. 30.) SZÁMÚ ÖK RENDELETE

A szennyvízcsatorna használati díjának megállapításáról szóló többszörösen módosított 

7/1999. (III. 31.) számú önkormányzati rendelet módosításáról

1. §

(1) A szennyvízcsatorna használati díjának megállapításáról szóló többszörösen módosított 7/1999. (III. 31.) számú

Önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) 1. §-a az alábbiak szerint módosul:

(1) A lakosság által fizetendô díj mértéke bruttó 325 Ft/m3

(2) A gazdálkodó szervezet [1957. évi IV. tv. 685. § c) pont] által fizetendô díj mértéke bruttó 740 Ft/m3.

(3) Az (1) és (2) bekezdésekben meghatározott díjak bruttó 108 Ft/m3 tisztítási díjhányadot tartalmaznak.

2. § 

Ezen rendelet a kihirdetést követô 8. napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2008. január 1-tétôl kell alkalmazni.

ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 21/2007. (XI. 30.) SZÁMÚ ÖK RENDELETE
a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelezô helyi közszolgáltatásokról szóló

többszörösen módosított 9/1999. (III. 31.) számú Önkormányzati rendelet módosításáról

1. §
A települési folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelezô helyi közszolgáltatásokról szóló többszörösen módosított
9/1999. (III. 31.) számú Önkormányzati rendelet (továbbiakban: R) 1. számú melléklete az alábbiak szerint módo-
sul:

1. “lakossági megrendelés esetén a szippantási és szállítási díj 765 Ft/m3+áfa
2. gazdálkodó szervezetek [1959. évi IV. tv. 685. § c) pont] megrendelése esetén a szippantási és szállítási díj

1000 Ft/m3+áfa
2.1. A tengelyen szállított szennyvíz leürítési és ártalmatlanítási díja 690 Ft+áfa

3. Ha a szippantó-gépjármû és a szennyvíztározó közötti távolság meghaladja a 35 métert, az 1–2. pontban rögzített
díj mértéke esetenként 20%-kal növelhetô.

2. §
Ezen rendelet a kihirdetést követô 8. napon lép hatályba, azonban rendelkezéseit 2008. január 1-jétôl kell alkal-
mazni.

KÖZ – ÉLET
e) a harapós kutyáját nem zárt helyen tartja, vagy nem

helyez el a ház (lakás) bejáratán a harapós kutyára
utaló megfelelô figyelmezhetô táblát,

f) harapós kutyát, támadó természetû kutyát közterüle-
ten szájkosár nélkül vezet,

g) kutyát játszótérre bevisz, illetve beenged,
h) többlakásos lakóépületben a lakók hozzájárulása

nélkül tart kutyát,

i) az oltást jelzô, tulajdonost azonosító biléta használatát
elmulasztja, valamint az eb által okozott szennyezôdés
eltávolításához nem tart magánál megfelelô eszközt,
30 000 Ft-ig terjedô pénzbírsággal sújtható.

(2) Aki az (1) bekezdés a)–e) pontjaiban meghatározott
magatartásával másnak nyolc napon belül gyógyuló
sérülését okozza 50 000 Ft-ig terjedô pénzbírsággal
sújtható.
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ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK

18/2007. (XI. 30.) SZÁMÚ ÖK RENDELETE

a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi

közszolgáltatással és a köztisztasággal kapcsolatos

egyes kérdésekrôl szóló 10/1999. (III. 31.) számú

önkormányzati rendelet módosításáról 

1. §
A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi köz-
szolgáltatással és a köztisztasággal kapcsolatos egyes
kérdésekrôl szóló többszörösen módosított 10/1999.
(III. 31.) sz. Önkormányzati rendelet (továbbiakban
R.) 2. számú melléklet 2. pontja az alábbiak szerint
módosul:

2. A rendszeres gyûjtésre rendelkezésre bocsátott tar-
tály ürítési díja heti egyszeri ürítést figyelembe véve
110 l-es és 120 l-es edények esetében:

251 Ft/ürítés+áfa
60 l-es edények esetében: 173 Ft/ürítés+áfa
zsák ára: 205 Ft/db+áfa

2. §
Ezen rendelet a kihirdetést követô 8. napon lép hatály-
ba, de rendelkezéseit 2008. január 1-jétôl kell alkal-
mazni.

ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK

22/2007. (XII. 21.) SZÁMÚ RENDELETE

A 2007. évi költségvetésrôl szóló 3/2007. (III. 2.)

számú ÖK rendelet módosításáról

1. §

Ócsa Város Önkormányzatának 2007. évi költségveté-

sérôl szóló 3/2007. (III. 2.) számú ÖK rendeletének 

3. paragrafusának elsô bekezdése ezen rendelet 2. §-a

alapján módosul. 

2. §

(1) A Képviselô-testület Ócsa Város Önkormányzat

2007. évi költségvetésének

Bevételi fôösszegét: 1 524 911 ezer Ft-ban

Kiadási fôösszegét: 1 757 263 ezer Ft-ban

A hitelfelvétel összegét 232 352 ezer Ft-ban

állapítja meg. 

A fôösszegen belül:

Felhalmozási célú bevételt 40 450 ezer Ft.

Felhalmozási célú kiadást 472 442 ezer Ft. 

Beruházás összege 456 742 ezer Ft.

Felújítás összege 15 700 ezer Ft.

Mûködési célú bevételt 1 081 171 ezer Ft.

Mûködési célú kiadást 1 090 255 ezer Ft.

Személyi jellegû kiadásokat 471 693 ezer Ft.

Munkaadókat terhelô járulékokat 159 799 ezer Ft.

Dologi jellegû kiadásokat 333 216 ezer Ft.

Az ellátottak pénzbeli juttatásokat 62 716 ezer Ft.

A speciális célú támogatásokat 62 831 ezer Ft.

Hitelfelvételt 403 290 ezer Ft.

Hiteltörlesztést 185 566 ezer Ft.

Tartalékot 9 000 ezer Ft.

A költségvetési létszámkeretet 222 fôben állapítja

meg.
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Pest Megye Közgyûlése február 15-én nagy többséggel
elfogadta Pest Megye Önkormányzatának 2008-as költ-
ségvetését. A megye bevételi fôösszegét több mint 35 mil-
liárd forintban állapította meg. Pest Megye Közgyûlése
megvalósítható, reális költségvetést alkotott, amely fej-
lesztéseket is elôirányoz, annak ellenére, hogy a kormány
az önkormányzatokat, így a megyei önkormányzatokat
is, újabb jelentôs forráselvonással sújtotta. A Pest Megyei
Közgyûlés vezetésének elhatározott szándéka, hogy
megôrizze, fejlessze a szolgáltatások és az ellátás szín-
vonalát, valamint korszerûsítse az egészségügyi, szociális
oktatási és kulturális intézményhálózatát. 

Az ország 2008. évi költségvetése ismét azt tükrözi, hogy a
megyei önkormányzatokkal szemben a kormány folytatja a
kiéheztetési politikáját. A kormány nem partnernek, hanem
ellenségnek tekinti a választott önkormányzatokat. Jól jelzik
ezt az újabb forráskivonások. Bár az Alkotmány és az önkor-
mányzati törvény is rögzíti, hogy az önkormányzatok számá-
ra a jogszabályok által elôírt közfeladatok ellátásához szüksé-
ges forrásokat biztosítani kell, ennek ellenére az idei költség-
vetésben tovább csökkentek a normatívák. Azaz nemcsak
reálértékben, hanem számszerûen is, Pest megye tekinteté-

ben mintegy félmilliárd forinttal csökkent az átadott állami
támogatás. Ez azt jelenti, hogy például az oktatásban az álla-
mi normatíva idén már csak mintegy felét fedezi a tényleges
költségeknek. 

Pest Megye Önkormányzata az ország romló gazdasági
helyzete, a magas infláció, a közüzemi szolgáltatások nagy-
mértékû áremelése és a központi kormányzat forráskivonó
politikája ellenére szilárdan áll. Elhatározott szándéka,
hogy a romló körülmények ellenére nem hajlandó engedni
a szolgáltatások színvonalából. Az önkormányzat célja a
biztonságos, tervezhetô mûködés, a struktúra ésszerû, nem
fûnyíróelvû átalakításával, a párhuzamosságok megszünte-
tésével. 

Pest Megye Önkormányzatának feladatai az elmúlt évben
tovább bôvültek, ugyanis a területi kisebbségi önkormányza-
tok mûködési feladatait is biztosítania kell. Az önkormány-
zat idén 59 önállóan gazdálkodó és 10 részben önálló intéz-
mény, továbbá 5 területi kisebbségi önkormányzat mûköd-
tetésérôl 6651 fô foglalkoztatásával gondoskodik.

A Pest megyében élô 1 millió 300 ezer embert úgy kíván-
ja szolgálni a megyei önkormányzat, hogy azzal erkölcsi, szel-
lemi és anyagi értéket teremt, szemben a kormány leépítô,
megszüntetô hozzáállásával.

MEGYEHÁZA

Elfogadta a költségvetést Pest Megye Közgyûlése

Pest Megye Közgyûlésének elnöke idén másodjára hirdette meg a “Pest
Megye Bora” versenyt. A borászok kizárólag Pest megyében termelt borral
pályázhattak, évjáratmegkötés nélkül. A borokat fehér-, vörös-, rosébor kate-
góriában zsûrizték.

A borokat egy neves szakmai és társadalmi zsûri bírálta el. Pontozott töb-
bek között Módos Péter, a Magyar Bor Akadémia volt elnöke, Sára Sándor
filmrendezô, aki egyébként a Magyar Bor Akadémia tagja is, Gulyás Dénes
operaénekes, több neves borász, köztük Dúzsi Tamás, Tiffán Zsolt, Légli
Ottó, Taschner Kurt és az év borásza, Frittmann János. 

De ott volt a népszerû mûsorvezetô, Borbás Mária is. A szakmai fôvédnök
és a zsûri elnöke, Horváth Csaba, a Hegyközségek Nemzeti Tanácsának fôtit-
kára volt. 

A fehérborok között a Gál Szôlôbirtok és Pincészet Szigetcsépi Szürke-
barát-Ezerjó bora lett aranyérmes. 

Gálék vihették haza az elsô díjat rozé bor kategóriában is Szigetszentmár-
toni Kékfrankos Rozéjukkal. A vörösborok közül pedig a Ker-Bor Kft. Szá-
razhegyi Cuvée borát találták a legjobbnak. 

E három nemes nedû viselheti tehát idén a Pest Megye Bora 2008 címet.
A Hegyközségek Nemzeti Tanácsának Különdíjában részesült ugyanakkor a
Nyakashegy Kft. Budai Sauvignon Blanc fehérbora, a társadalmi zsûri által
legjobbnak talált nedû pedig Somlai Ferenc Családi Borpincészetének Buda-
keszi Sauvignon Blanc fehérbora lett.

A verseny további eredményei: www. pestmegye.hu

Saját stand 
az Utazás kiállításon

Pest Megye Önkormányzata egy
hatvan négyzetméteres önálló stan-
don mutatja be Pest megye turiszti-
kai kínálatát az Utazás kiállításon a
“B pavilon 9/B standján”. A Ma-
gyar Turizmus Zrt. 2008-at a vizek
évének nyilvánította, ez az Utazás
kiállítás kiemelt témaja is. A kiállí-
tás díszvendége idén Szlovénia lesz.
A rendezvény február 29. és már-
cius 2. között, mindhárom napon
10-tôl 18 óráig tart nyitva, bejutni
a III-as kapun keresztül lehet. A
belépôjegyárakról részletes tájékoz-
tatás található a www.utazas.hun-
gexpo.hu honlapon, ahová folya-
matosan kerülnek fel az informá-
ciók a programválasztékról is.

További információk: 
www.utazas.hungexpo.hu

Kiderült, hogy kié Pest megye legjobb bora
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– Ki volt Müller Ferdinánd?
– Jelentôs birkózóedzô volt, legismer-
tebb neveltje Hegedüs Csaba olimpiai
bajnok. Halála után a Vasas egy orszá-
gos, meghívásos emlékversenyt indított,
adózva a mester emlékének.

Az ócsai birkózók és az egyesületünk
munkájának elismeréseképpen kértek
fel bennünket, hogy rendezzük meg ezt
a rangos versenyt. Sok segítséget kap-
tunk az általános iskolától, az önkor-
mányzattól, de legtöbbet a szülôktôl. Ti-
zenkilenc csapat lett meghívva, 234 ver-
senyzô jött el. A Birkózó Szövetség hiva-
tásos bírókat küldött. Az egész verseny
jegyzôkönyvei így bekerültek a szövetség
archívumába. Sajnos, aranyérmet nem
sikerült szereznünk, mert a már több éve
birkózó versenyzôink életkoruk miatt
nem vehettek részt a küzdelmekben, en-
nek ellenére csapatban a legeredménye-
sebbek mi voltunk.

– Térjünk vissza a kezdetekhez. Mi-
kor, miért és hogyan kezdôdött Ócsán a
birkózás?

– Úgy hallottam, hogy már a negyve-
nes években is volt valami, de ebben
nem vagyok biztos. 1988-ban Magyar-
országra menekült egy romániai magyar
birkózó, edzô, Románia egyik legna-

gyobb sportiskolájának volt igazgatója,
Kovács János. Svédországba készült, de a
magyar birkózók itt tartották. A Vasastól
lakást, állást kapott, majd nemsokára
Ócsára költözött. 1989-ben kezdte szer-
vezni a birkózást. Késôbb Fentor Ildikó
létrehozta az Ócsai Birkózókat Támoga-
tók Egyesületét. Ez tette lehetôvé, hogy
pályázni tudjunk, pénzügyi támogatáso-
kat, támogatókat szerezzünk. 2007-ben
jelentkezett egy ócsai illetôségû úriem-
ber, a “Matrackirály”, hogy szívesen tá-
mogatja a csapatot. Az ô 600 000 Ft-os
adományából tudtuk felöltöztetni birkó-
zóinkat. Teljes öltözet szabadidôruhát,
piros és kék birkózómezeket csináltat-
tunk, még cipôket kell vásárolnunk. Az
önkormányzat ingyen biztosít termet,
szedünk minimális összegû tagdíjat is.

– Kikbôl verbuválódik a tagság?
– Óvodás kortól középiskolásokig

járnak hozzánk gyerekek. Fôleg a kis-
iskoláskorúak, hatodik-hetedik osztá-
lyig – vannak többségben. Évente negy-
venöt-ötven gyermekrôl van szó, de kb.
húsz-huszonöt az, aki folyamatosan jár.
Ôk alkotják az állandó keretet. Köteles-
ségünknek érezzük, hogy minél több
fiatalt bevonjunk a sportéletbe, szokták
meg, váljon életük részévé. 

A hiperaktív, problémás gyerekek itt
levezethetik energiájukat. Szerencse,
hogy János bácsi nemcsak birkózó, ha-
nem pedagógus is, tud a gyerekekkel
bánni. Tehát nemcsak edzô, hanem
nevelô is.

– Gyakran szerepelnek a gyerekek be-
mutatókon, versenyeken, ahol szép ered-
ményeket érnek el. Minek köszönhetô
mindez?

– Mi a Vasas egyik kihelyezett szak-
osztálya vagyunk. Tehetséges, serdülô
birkózóink a Vasas leigazolt versenyzôi.
Számítanak rájuk. Ez azért is jó, mert
így nem kell területi versenyeken részt
vennünk ahhoz, hogy eljussunk rango-
sabb versenyekre, országos bajnokságok-
ra, diákolimpiára. Tavaly például ezüst-
érmes volt a Vasas csapata, 2005-ben
aranyérmes. Köztük vannak a mi gyere-
keink is. Ruzsa Ákos a diákolimpián
ötödik lett. Büszkék vagyunk arra, hogy
a Vasas legeredményesebb kihelyezett
szakosztálya vagyunk.

– Úgy tudom, nemcsak edzésekbôl, ver-
senyekbôl áll az egyesület tevékenysége. Mi
van még?

– Idén lesz negyedik éve, hogy nyár
elején nemzetközi birkózótábort rende-
zünk. Elsô évben Ukrajnából, majd
Temesvár mellôl érkeztek vendégek. Ta-
valy a finnek sajnos nem tudtak eljönni.
Rajtuk kívül fôleg a környékrôl érkez-
nek táborozók. Az ismerkedésen túl ta-
pasztalatszerzésre is jók ezek a táborok,
mert megismerjük, ellessük egymás
technikáját, új fogásokat tanulunk,
amiknek a versenyeken jó hasznát
vesszük. Aztán járnak hozzánk az
Energy Kids-es lányok tornázni tanulni
János bácsitól. Hölgyeknek alakformáló
és gyógytorna lehetôséget biztosítunk.
Fontosnak érezzük, hogy minél több
emberrel megszerettessük a sportot, a
rendszeres mozgást.

– A beszélgetés elején azt kérdeztem,
hogy ki Müller Ferdinánd. Most azt, hogy
ki Hajdu Kálmán?

– Valamikor diákkoromban, rövid
ideig Dabasra jártam birkózni, de a
rossz közlekedés miatt ezt hamar abba
kellett hagynom. 2001 táján az akkor
négyéves fiamnak kerestünk sportolási

SPORT – ÉLET

Ócsa erôs emberei
Január 26-án került sor Ócsán a Müller Ferdinánd Országos Birkózó Em-
lékversenyre, melynek házigazdája, szervezôje a helyi birkózó szakosztály
volt. Ebbôl az alkalomból beszélgetünk Hajdu Kálmánnal, az Ócsai Birkó-
zókat Támogatók Egyesülete elnökével.
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lehetôséget. Zömök, molett testû volt
Kami, olyan lehetôség kellett, amivel
a plusz kilók izommá alakíthatók.
Egy ismerôs említette, hogy az ô fiai
birkóznak. Elmentünk,, megnéztük,
szívesen fogadtak. Megtetszett nem-
csak a birkózás, hanem az a légkör,
amit János bácsi teremtett. Sokat
beszélgettünk, ô javasolta, hogy vál-

laljam el a csapat összefogását, az
egyesületi élet fejlesztését. Így lettem
én az Ócsai Birkózókat Támogatók
Egyesületének elnöke. Az önkor-
mányzat által biztosított termet lassan
berendeztük, kondigépeket, szônye-
geket, bordásfalat, medicinlabdákat
vásároltunk.

– Ha egy jótündér felajánlaná, hogy

három kívánságot teljesít, mik lennének
azok?

– Csak egyet kérnénk, legyen késôbb
is egy saját termünk! Ha megkezdôdik
az egészségház építése, lebontják a jelen-
legi épületet. Már beszéltünk róla az ön-
kormányzattal, keressük a lehetôséget.
Ha a terem meglesz, a többit mi meg-
szerezzük. Németh

A reneszánsz Európában
A francia eredetû reneszánsz (renais-
sance, olaszul: rinascimento) szó újjá-
születést jelent. Elsôsorban az ókori
klasszikus szövegek, ismeretek és ezek
hasznosításának mûvészeti és tudomá-
nyos újrafelfedezésére utal. Másodsor-
ban ezeknek a szellemi tevékenységek-
nek az eredményeként az európai kul-
turális élet általánosságban vett újjá-
születését is jelöli.

A reneszánsz tudományos forradal-
mat, mûvészeti átalakulást, megújulást
hozó, meghatározó kulturális mozga-
lom volt Európa újkori történelmének
hajnalán. A reneszánsz egy átmeneti
idôszakra esik a középkor vége és az új-
kor kezdete között. A reneszánsz kez-
detét Itáliában a 14. századra, Európa
többi részén többnyire a 16. századra
teszik.

A reneszánsz kialakulása
A reneszánsz fokozatosan alakult ki
különbözô helyeken és idôben, így
elindulása, ezáltal formálisan a közép-
kor vége nem köthetô meghatározott
helyhez vagy idôhöz. A reneszánsz kez-
detét egyetemlegesen Észak-Itáliához
kötik, külön kiemelve Firenze városát.
Itt alkotott a korai reneszánsz mûvész,
Dante, az elsô író, aki személyében tes-
tesítette meg a reneszánsz egész szelle-
miségét.

A másik korai reneszánsz mûvész,
Petrarca által elindított humanizmus

hirdette, hogy az ember a Római Biro-
dalom idején elérte teljesítôképessége
csúcsát, és azóta a társadalmi pusztulás
kora zajlik, ami megérdemli a sötét kö-
zépkor elnevezést. A reneszánsz kort az
itáliai reneszánsz nyitotta meg. Észak-
Itáliából indult, a központja Firenze
volt. Terjedt dél felé, hogy Rómát is
teljesen újjáformálja, majd megjelent
Európa többi részén, így Magyarorszá-
gon is. Az észak-itáliai államok a leg-
gazdagabbnak számítottak Európában.
Az arab világon és a Bizánci Birodalom
területein át vezetô fôbb nemzetközi
kereskedelmi útvonalak az erôs hadi-
flottát építtetô Genova, Pisa és Velen-
ce kikötôiben értek véget. A szárazföl-
di államok a kereskedelmen túl a Pó
folyó völgyében folyó jelentôs mezô-
gazdasági tevékenységnek köszönhe-
tôen virágoztak. Firenze az Észak-
Európából importált gyapjúra és a ke-
leti selyemre épült textilüzlet és ruha-
gyártás fellendülésének köszönhette
gazdagságát.

A kereskedelembôl származó több-
letbevétel Észak-Itáliát Európa pénz-
ügyi központjává is emelte. A firenzei
forint a nemzetközi kereskedelem pén-
zévé, Firenze pedig az európai bank-
szakma fôvárosává vált. A megerôsö-
dött céhekben képzett kereskedôk dol-
goztak, akik a város gazdagságának és a
kormány erejének alapjait jelentették.
A Földközi-tengeren átívelô kereske-
delmi utak a kultúra és a tudás útvona-

lai is voltak egyúttal. A klasszikus kor
régi, szinte elfeledett ismeretei, az arab
tudományos, filozófiai és matematikai
tudás beáramlott Európába.

Az Oszmán Birodalom megerôsödé-
se és terjeszkedése rövidesen kettészakí-
totta a keleti világot, elvágva ezzel a ke-
reskedelmi utakat. 1345-ben Anglia
nem tudta kifizetni a kölcsöneit, ami
zavart keltett a bankszektorban és a két
legnagyobb itáliai bank összeomlásához
vezetett. Két évvel késôbb pedig eljött a
fekete halál, ami végigsöpört Európán
és súlyos csapást mért a sûrûn lakott
területekre. A zûrzavar növekedett, ezt
jelezte 1378-ban a firenzei textilmun-
kások felkelése is. A katasztrófák azon-
ban paradox módon inkább elôkészí-
tették a reneszánsz kialakulását, sem-
mint meggátolták volna azt.

Az Oszmán Birodalom Bizánc el-
foglalásával menekülthullámot idézett
elô a gazdag és mûvelt görögök köré-
ben, akik az ókori görög tudást, isme-
reteket és kultúrát magukkal hozták
Itáliába.

A fekete halál, ahogy a pestist nevez-
ték, ugyan elpusztította Európa lakos-
ságának egyharmadát, de a fennmaradt
népesség gazdagabbá, tápláltabbá vált,
értéktöbblete képzôdött, amit luxus-
cikkekre, mûvészetekre, építészetre
fordíthatott. A járvány csillapodtával –
a 15. század elején – Európa népessége
újra növekedésnek indult, ami a ter-
mékek és szolgáltatások iránti fokozó-
dó kereslet miatt a bankárok, keres-
kedôk és kisiparosok rétegének meg-
erôsödéséhez vezetett. A Bardi- és a Pe-
ruzzi-bankok összeomlása Firenzében
megnyitotta az utat a Mediciek fel-
emelkedése elôtt. (folytatjuk)

KULTURÁLIS – ÉLET

AA  RReenneesszzáánnsszz  ÉÉvvee
Mivel a 2008-as esztendô Magyarországon a Reneszánsz Éve, lapunk cikksorozat-
tal emlékezik meg errôl az idôszakról, ami alapjaiban változtatta meg a világot.



14

KULTURÁLIS – ÉLET

Az ócsai Egressy Gábor Szabadidôközpont
2007/2008-as színházi évadának elôadása

2008. március 31-én hétfôn 19 órakor

John Patric: AZ AJÁNDÉK GÉSA
Teaház az augusztusi holdhoz

– vígjáték két részben –
a Budapesti Körúti Színház elôadásában

Fôbb szerepekben: 
Király Adrián, Kautzky Armand, Tahi-Tóth László, 

Szabó Erika, Beleznay Endre, Oroszi Tamás

Ismerik a régi viccet?
A kisfiú boldogan megy haza:
– Apa, ma öten átsegítettünk egy nénit a zebrán.
– Dicséretes, de miért öten?
– Mert a néni nem akart átmenni!

Így jár a darabban fôszereplônk, Fisby kapitány is, akit felettese – az eny-
hén ütôdött – Purdy ezredes Japán legkisebb falujába, Toikibe küldi az
amerikai megszállás idején, hogy teremtse meg az amerikai álmot és a
demokráciát. Sajnos azonban a helyiek nem tudják mik ezek a fogalmak.
Ôk nem szép új iskolát , hanem teaházat akarnak az ajándék gésának.

Jegyárak: 2500 Ft, 2000 Ft és 1700 Ft
Jegyrendelés: 06-29/378-043, egressy.szabkozp@freemail.hu

Egészséges életmód, 
bûnmegelôzés, 
drogprevenció

Ezzel a címmel kerül megrendezés-
re 2008. március 17–18–19-én
egy rendezvénysorozat Ócsán. 

Március 17-én, hétfôn délelôtt
az általános és középiskolás tanu-
lóknak szólnak az elôadások a Bo-
lyai János Gimnázium és Kereske-
delmi Szakközépiskolában, illetve
az Egressy Gábor Szabadidôköz-
pontban.

Aznap délután 14 órától a téma
iránt érdeklôdô pedagógusokat, 
17 órától a szülôket várják a sza-
badidôközpontba.

A következô két napon pedig az
önként jelentkezô diákoknak kí-
nálnak beszélgetési, ismerkedési le-
hetôséget hasonló korú fiatalokkal. 

A rendezvénysorozat elôadója a
Bûnmegelôzôk Országos Szakmai
Szövetsége képviseletében Kreiner
József rendôr alezredes. 

A programmal kapcsolatban
bôvebb felvilágosítást kérhetnek
Farkas Miklósné védônôtôl a 
06-30/430-1243-as telefonszámon.

Felhívás
Az Egressy Gábor Szabadidôközpont és a Falu Tamás Városi Könyvtár versmondó versenyt hirdet a Nyugat címû
irodalmi folyóirat alapításának 100. évfordulója alkalmából.
A versenyre azok jelentkezését várják, akik Ócsán élnek, s vállalják, hogy a Nyugat legnagyobb alkotóinak (Ady End-
re, Babits Mihály, Kosztolányi Dezsô, Juhász Gyula, Tóth Árpád) verseit, költeményeit mondják el.
A versenyt három kategóriában hirdetik meg a rendezôk:

• 1. Felnôtt
• 2. Ifjúsági (16–25 év közötti fiatalok)
• 3. Diák ( 13–15 év közötti tanulók)

A versenyt 2008. április 11-én pénteken 14 órakor a szabadidôközpontban rendezik meg.
Kategóriánként az elsô három helyezett értékes tárgyjutalomban részesül. A zsûri tagjai és a versenyt meghirdetô
intézmények a legjobb versmondókat meghívják a Magyar Költészet Napja alkalmából rendezendô városi ünnepsé-
gen való szereplésre.
Jelentkezni a városi könyvtárban, a szabadidôközpontban és az iskolák szabadidô-szervezô tanárainál lehet.
Jelentkezési határidô: 2008. március 31. 
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A Halászy Károly Általános Iskola 4/d osztályos tanulói
nemcsak színjátszóként szerepelnek eredményesen, hanem
sikeresek különféle versenyeken, pályázatokon is. Leg-
utóbb a Jel-Kép Kiadó által meghirdetett Lovagi Tornán,
a hôsi költemény-író versenyen vívott ki magának 3. helye-
zést Inczeffy Gergely ezzel a rendhagyó hôskölteménnyel.
Írását egy osztálytárs, Riegel Anna Liliána rajza illusztrálja.

Én mint Gyuri lovag
– Háh! (ásítás) Úr Isten! Ja, ez csak az árnyékom. Jaj, mind-
járt elkések a lovagi tornáról! Most felöltözöm… Jé! Hisz’ ti is
itt vagytok! Örvendek! A nevem…

– Gyuri! Gyere! Mindjárt elkésünk a lovagi tornáról!
– Hát igen, a nevem Gyuri. Gyáva Gyuri. Na de most már

rohanok, nehogy lekéssem azt a lovagi tornát. Ott lenn sokan
szurkolnak nekem.

Ááá! Puff! Dirr! Durr! Csatt! Paf! Paf!
– Óóó! Elvesztettem a lovagi tornát megint és a bárdom is

eltört.
– Ne búsulj! Menjünk reggelizni.
– Tejet kérek kaláccsal!
– Azonnal.
Miután befejeztük a reggelit, elmentünk kicsit mulatni, és

mintha elrepült volna az idô, már az asztalnál ültem és ettem
a vacsorámat (sülthús burgonyával).

– Háh! (ásítás) Hú, de álmos vagyok! Megyek aludni.
Csing! Csöng!
– Ááá! Ja, ez csak a vekkerem! Rossz idôre állítottam be.

Ha-Ha!
És ez a nap is nevetéssel végzôdött.

KULTURÁLIS – ÉLET

Felhívás
Az

“Ócsa – Halászy Károly Iskoláért”

Alapítvány kéri, 

hogy aki teheti, támogassa 

adója 1%-ával alapítványunkat! 

A befolyt összegbôl 

tanulást segítô eszközöket, 

berendezéseket vásárolunk.

Adószám: 18691786-1-13

A kedvezményezett neve: 

“Ócsa – Halászy Károly Iskoláért”

Alapítvány

Támogatását köszönjük!

az alapítvány kuratóriuma

PLATÁN NAGYCSALÁDOS

EGYESÜLET FELHÍVÁSA

Tájékoztatjuk Ócsa város lakosságát, hogy a következô adományosztá-
sunkat 2008. március 8-án szombaton 9–11 óra között tartjuk a Platán-
házban.

Egyesületünk befogad:
Feleslegessé vált, de még használható ruhát, cipôt, bútort, háztartási gépe-
ket, játékot, könyvet, babakocsit… stb. Bármit, amit más család még fel-
használhat. Raktáron maradt, de felhasználható élelmiszer és vegyiáru-
készleteket, lejáratközeli, vagy csomagolássérült termékeket… stb.

A beérkezett adományokat továbbítjuk az arra rászoruló személyekhez!
Állandó adományosztás, használtruha-válogatás és félfogadás:

minden hétfôn 10–12 óráig
a Platán-házban (Polgármesteri Hivatallal szemben).

Adományokat osztunk a tagságunk és a város lakosságának!
Tagjainkat minden esetben személyesen tájékoztatjuk 
az osztás idejérôl! Várjuk új családok csatlakozását is! 

A tagság feltételeirôl érdeklôdjön:

PLATÁN Nagycsaládos Egyesület • Elnök: Balázsi Anikó 
E-mail: b.ancsa@monornet.hu • Telefon: 06-70/616-9007 

Székhely: 2364 Ócsa, Erdôsor utca 80.



Ócsa Város Önkormányzatának

hivatalos lapja

Megjelenik havonta 2800 példányban

Kiadja:
Mátyus Nyomda Bt.

Felelôs kiadó:
Mátyus Gyula

Fôszerkesztô:
Kempf Károly Ignác

Szerkesztôk: 
Gyüge Szilvia, Németh György

Szerkesztôség címe: 
2373 Dabas-Gyón, Tavasz utca 7.

Telefon: 06-70/317-9602
E-mail: ocsaikisbiro@vipmail.hu
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Az ötvenöt éves Bolyai János
Gimnázium és Kereskedelmi
Szakközépiskola és a Szülôi
Munkaközösség 2008. február
16-án Szülôk Bálját rendezett.

Nagyon hangulatos és jól si-
került rendezvény volt – mondta
Zsadányi László, az intézmény
igazgatója. A menza fôzte a va-
csorát, a szülôk rengeteg süte-
ményt és tombolatárgyat hoztak.
A mûsort a város és a környék
tánccsoportjai adták, majd szín-
padra lépett az est meglepetés-vendége, a népszerû olasz énekes, Erox. A részt-
vevô százhatvanöt vendég között volt Dönti Károly polgármester, Szûcs Lajos
országgyûlési képviselô, Arató Gergely, az Oktatási és Kulturális Minisztérium
államtitkára.

Hajnali háromig állt a bál, melynek tiszta bevétele félmillió forint volt, amit
az áprilisra tervezett Kárpát-medencei Bolyai iskolák találkozójának lebonyolí-
tására, költségeinek fedezésére kívánják fordítani.

SZÍNES – ÉLET

A Magyar Kultúra Napján Ócsa
Város Önkormányzata FOGA-
RASSY MELITTA részére a tanulók
oktatása, nevelése terén folytatott
munkájának elismeréseként az
ÓCSA KULTÚRÁJÁÉRT díj I. fo-

kozatát adományozta. Fogarassy
Melitta több mint húsz éve dolgozik
a Halászy Károly Általános Iskolá-
ban. Napközis nevelôként neveli, ok-
tatja az alsó tagozatos gyermekeket.
Amióta az intézményben lehetôség
nyílik különféle irányultságok szerint
beiskolázni az elsôsöket, azóta nap-
közis tanító nénije a színjátszó-
soknak.

Ebbôl is adódik, hogy az iskola és
a város jó hírnevét már hosszú ideje
öregbíti – a gyermekekkel együtt – a
tanító néni is. Munkát, idôt, fáradsá-
got nem ismerve vesz részt a gyerekek
felkészítésében, járul hozzá a produk-
ciók sikeréhez. 

Végtelenül szerény, nem szereti a
reflektorfényt, a háttérben végzi fon-
tos feladatait. Nevelô-oktató munká-
ját a lelkiismeretesség, a következe-
tesség és a hatalmas gyermekszeretet
jellemzi. Ezért a gyermekek és a
szülôk egyaránt tisztelik, szeretik.

Tíz éve vezeti a napközis munka-

közösséget. Kollégái elismerik mun-
káját, hallgatnak véleményére, meg-
fogadják tapasztalaton alapuló javas-
latait, ötleteit.

Szülôk bálja

Fogarassy Melitta napközisei körében

Két évtized a kisgyermekek között


