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Emlékezés a forradalomra
Október 23-án tíz órakor, a Himnusz hangjaival kezdődött Ócsán a megemlé-
kező ünnepség. Legújabb nemzeti ünnepünk jelentőségéről, tanúságairól 
szólt ünnepi beszédében Bukodi Károly alpolgármester. Ezt követően a Bo-
lyai János Gimnázium és Kereskedelmi Szakközépiskola tanulóinak irodalmi 
műsora következett, melyet Bálint Nagy Borbála állított össze.

Elhelyezték a megemlékezés koszorúit városunk vezetői, az oktatási és kul-
turális intézmények irányítói, a helyi pártok képviselői, a Szenvedélybetegek 
Otthona vezetői, valamint a helyi civil szervezetek jelenlévő képviselői.

A Serfel Viktor vezette Ócsai Fúvószenekar előadásában felhangzó Szózat 
zárta az ünnepi megemlékezést.

VároSi – élet

Online fotókidolgozás

(további információ az üzletben)

Digitális képkidolgozás bármilyen 

adathordozóról

Házi videofelvételek DVD-re írása

Rendezvények, családi események 

fotózása,videofelvétel készítése

Üzleti video, céginformációs anyagok 

és referenciafilm készítése



Tisztelt Hölgyeim és Uraim! 
Tisztelt ünneplő Közönség! 
Kedves Ócsaiak!

Emlékezni jöttünk ma el ide, ezekhez a kopjafákhoz. 
Egyszerű emberekre, hétköznapi hősökre akarunk, 
akik a nemzet minden részéből, minden rendű és 
rangú társadalmi csoportjából érkeztek, hogy har-
coljanak a szabadságért.

Amikor ma kimondom azt a szót, hogy szabadság, 
nagyon óvatosan teszem. Mert lehet, hogy fellengző-
sen hat, hiszen az elmúlt években oly sokszor vettük a 
szánkra 1956, a szabadság, a hősök nevét. S bizony, tet-
tük ezt sokszor méltatlanul. Méltatlanul 1956, a sza-
badság és a hősök ügyéhez. Mégis emlékeznünk kell. 
Emlékeznünk kell, mert a mi nemzedékünknek is meg 
kell értenie október 23. titkát, meg kell értenie októ-
ber 23. mondandóját a szabadságról.

Csak így érthetjük meg ezeknek a hétköznapi hő-
söknek az áldozatát. Csak így érthetjük meg, hogyan 
mertek birokra kelni néhány benzines palackkal, 
innen-onnan szerzett kézifegyverrel a világ legerő-
sebb hadseregével. Csak így érthetjük meg, hogyan 
tudtak szilárdak maradni a kíntól hangos vallatószo-
bákban, a kérlelhetetlen tárgyaló termekben, és ho-
gyan mertek a szeme közé nézni a halálnak a szürke 
börtönudvaron. Csak így érthetjük meg, hogyan 
tudtak leélni egy életet emelt fővel mellőzöttség-
ben, az élet szélére, szűkös egzisztenciába szorítva. 
Csak így érthetjük meg, milyen nagy értéke van a 
szabadságnak és az igazságnak. A szabadságnak és 
az igazságnak, amelyek létezését oly gyakran vonjuk 
kétségbe abban a világban, amelyet mi magunk te-
remtünk magunknak.

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Kié 1956? Kinek a forradalma? 
Nagy Imréé, aki nem árulta el a forradalom ügyét, s 
lett annak mártír miniszterelnöke? Szabó bácsié, a 
Széna tér legendás parancsnokáé? A pesti srácoké 
és lányoké, a forradalom leghűségesebb harcosaié?  
A szülőké és a gyerekeké, akik sohasem kapták visz-
sza szeretteiket, akik a hazáért adták oda az életü-
ket? Az emigránsoké, akik messzi országokban, tá-
voli földrészeken egy életen át nélkülözték az ott-
hont? Mindannyiuké. Az övék, akik hűek maradtak 
a nemzet ügyéhez: a legnagyobbat adták oda, amit 
ember adhat, az életükkel fizettek a szabadságért és 
az igazságért.

Kedves Barátaim!
Kié ma 1956? Kié ma gyönyörűséges szabadsághar-
cunk öröksége? Azoké, akik elől elhallgatták ’56 
igaz történetét, és aljas rágalmakat tanítottak nekik 
történelem gyanánt. Azoké, akik nem elégedtek 
meg a hazugságokkal, s ezért elindultak, hogy meg-
keressék és felfedezzék az igazságot és a szabadsá-
got. Azoké, akik emlékeztek mindarra, ami velük, 
szüleikkel, nagyszüleikkel, a városukkal és a hazá-
jukkal történt. Azoké, akik fontosnak tartják a sza-
badságot, és hisznek abban, hogy közösen tudunk 
egy jobb és igazságosabb világot teremteni a hét-
köznapjainkban. 1956 mindenkié, aki hisz a de-
mokráciában, hisz a népfelség elvében, mindenkié, 
aki hisz a közösség erejében és igazságában, s ezért 
megvet mindenféle zsarnokságot, mindenféle ön-
kényt, mindenféle megfellebbezhetetlennek látta-
tott emberi tekintélyt. Hisz még akkor is, ha sokan 
sokfélét szeretnénk a politika és a közélet fórumain 
– éppen úgy, mint 1956-ban.

Október 23. közös emlék: a szabadság közös emlé-
ke. Olyan emlék, amelynek össze kell kötnie bennün-
ket, ha komolyan vesszük mindazokat az értékeket, 
amelyre demokráciánk épületét felhúztuk. Em lékez-
zünk: 1989-ben, amikor eltemettük 1956 hőseit, akik 
mindhalálig hűségesek maradtak a szabadsághoz és a 
magyar nemzethez; 1990-ben, amikor nekikezdtünk, 
hogy a szabadság, az egyenlőség és a testvériség igaz-
ságaira alapuló új világot hozzunk létre, a legtisztább 
szándék, a legszebb hit vezetett mindannyiunkat. 
Azóta is tanuljuk az új világ, a demokrácia leckéjét. 
Sokkal, nagyon sokkal fizettünk érte.

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Amikor a hősökre emlékezünk, ne csak halot-

tainkra emlékezzünk. Emlékezzünk azokra, akik itt 
élnek velünk. Szüleinkre, nagyszüleinkre, szom-
szédainkra, ismerőseinkre, akiknek a karrierje, élet-
pályája ráment 52 esztendeje a szabadság keresésé-
re. Soha méltó módon nem tudjuk megköszönni 
nekik azt, amit akkor megtettek, amit akkor átéltek, 
amit akkor elszenvedtek. 

Tisztelt Ünneplő Közönség!
Ma este azért gyűltünk itt össze, hogy emlékez-

zünk. Emlékezzünk arra, hogy a szabadság micsoda 
hatalmas kincs, s emlékezzünk azokra, akik ezt a ha-
talmas kincset örökségül hagyták ránk! Kívánom 
mindannyiunknak, hogy legyünk méltók ehhez az 
örökséghez, s hozzátéve a magunk részét, gyerme-
keinknek mi is továbbadhassuk!

2008. október 3

VároSi – élet
Bukodi Károly alpolgármester ünnepi beszéde október 23-án
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– Az interjúsorozat hagyományaihoz híven Öntől is kérek 
egy rövid bemutatkozást!

– Először is üdvözlöm a Kedves Olvasót! 1961-ben szület-
tem Marosvásárhelyen. Három gyermekem van, legnagyobb 
végzettségem fizikus, fizika- és matematikatanár. Az ócsai 
gimnáziumban tanítok fizikát, illetve matematikát.

– Ön jó ideje aktív résztvevője a helyi szociálpolitikának. 
Honnan az affinitás, az elkötelezettség? 

– Valóban, 1994 óta vagyok képviselő és kb. 1998 óta va-
gyok a szociálpolitikai bizottság elnöke. Az elkötelezettségem 
valószínűleg onnan adódik, hogy úgy gondolom, ha az embert 
egy közösség valamilyen társadalmi feladattal, munkával meg-
bízza és az ember a feladatot elvállalja, akkor kötelessége azt a 
legnagyobb odaadással, igazságosan és a törvényeket betartva 
elvégezni. Nem állítom, hogy ez nekem mindig sikerült, de 
minden esetben erre törekedtem! A szociálpolitika „mostoha 
gyereke” a társadalomnak, a politikának, hiszen a rászoruló-
kon való segítés nem egy látványos dolog, ráadásul költséges; 
és a költségek, vagy azoknak egy része nem, vagy csak sokkal 
később térülnek meg. Tehát a szociálpolitika nem gazdaságos. 
De mégis, a társadalmi béke és a társadalom gazdasági ketté-
szakadásának elkerülése, vagy lassítása végett, szükség van 
szociálpolitikára. Meg kell találni azt a pénzügyi egyensúlyt, 
aminél a szociálpolitikai kiadások nem terhelik le túlságosan 
a város költségvetését, de ugyanakkor hathatós segítséget 
nyújtanak a rászorulóknak. Tehát úgy gondolom, hogy a társa-
dalom minden rétegét kell képviselje valaki a mindenkori vá-
rosvezetésben. Ez a demokrácia! Természetesen a szociálpoli-
tika nem csak „szegénységpolitika”, tehát a szegényebb réte-
gek pénzbeli támogatása, hanem egészség-, népesség-, oktatás-, 
nevelés-, foglalkoztatás-, stb. politika is egyszerre.

– Melyek a legégetőbb szociális problémák Ócsán?
– A statisztikák, illetve a tapasztalat azt mutatja, hogy az or-

szágos problémák az egyes településeken is jelentkeznek. 
Tehát az önhibán kívüli munkanélküliség, az árak, a közüze-
mi számlák folyamatos emelkedése miatt lassan, folyamato-
san nő a rászorulók, a rászoruló családok száma. Az is gondot 
okoz, hogy az emberek nem szívesen vallják be, vagy árulják 
el azt, hogy rászorulók, hiszen szégyellik. Vannak viszont 
olyanok is, akik nem szégyellik eltitkolni, hogy nem rászoru-
lók. Ezért aztán nehéz azt biztosítani, hogy ténylegesen a rá-
szorulókhoz jusson el a támogatás. A szociális problémák 
másik változata az önhibából, rossz életvitelből, alacsony is-
kolázottságból eredő elszegényedés, eladósodás… Ezek a gon-
dok tovább fejlődve egészségügyi, nevelési, magatartásbeli, 
esetleg bűnözésbeli problémákká fajulnak. Egyre több a de-
viáns magatartású, vagy többszörösen deviáns magatartású 
fiatalkorú személy. Ezen összetett problémák megoldása csak 
a jelzőrendszer (gyámhivatal, szociális központ, oktatási in-

Bukodi Károly alpolgármester
online fogadóórája
2008. október 6-án

– Érdeklődni szeretnék, hogy az új egészségközpontot 
mikor kezdik építeni, és hol? Merre van most a falu köz-
pontja?
– Az új egészségház a volt központi iskola helyére, a 
posta mellé fog épülni. 2004-ben készült el az épület 
terve, ami ezt a helyet határozta meg. Az októberi testüle-
ti ülésen fogadjuk el a közbeszerzési eljárás feltételeit, 
majd megtörténik ennek a kiírása. Győztest leghamarabb 
2009. januárban lehet majd hirdetni. Ekkor el is kezdőd-
het az építés.

Egyébként amint elkészül az épület, a helyi buszjára-
tot fogjuk beállítani arra, hogy azzal lehessen eljutni a 
település részeiről a rendelőbe. A város központja pedig 
ezen a környéken, a Bajcsy-Zsilinszky úton alakulhat ki 
a következő években. Itt lesz a rendelő, de itt van már a 
posta, két bank, egy szupermarket, az okmányiroda, a 
rendőrség.

– A kérdésem az lenne, hogy a terveikben szerepel-e 
szelektív hulladékgyűjtők elhelyezése a városunk kü-
lönböző pontjain, vagy marad a mostani megoldás (ha-
vonta elszállítás)?

– Igen, szerepel. A Spar áruházzal már tárgyaltunk, és 
nem zárkóznak el attól, hogy a parkolójukban szelektív 
hulladékgyűjtő konténereket helyezzünk el. A másik, ha-
marosan nyíló áruháznál is szeretnénk elérni ugyanezt.

– Ha jól tudom, akkor Ön is a vasúton túl lakik, 
tudja, hogy milyen a helyzet, minden több mint 1 km-re 
van, és ahogy olvasom az előző érdeklődő kérdésére a 
választ, akkor a szelektív hulladékgyűjtés megint a 
város „szélén” lesz a Bajcsy-Zsilinszky utcán. Ha én sze-
retném a szétválogatott szemetemet elvinni a szelektív 
hulladékgyűjtőbe a vasúton túlról, akkor szálljak be az 
autóba és vigyem el a város másik felére? Akkor szerin-
tem nem ér annyit az egész, ha csak egy vagy két helyre 
raknak. 

– Sajnos az önkormányzatnak a vasúton túl nincs terü-
lete. (…) Úgy gondoljuk, hogy a Spar parkolója egy olyan 
semleges hely, amely senkit nem zavar hulladékgyűjtők 
elhelyezésében. Senkinek sincs a háza előtt. Egyébként, 
ha van javaslata a helyre vonatkozóan, szívesen várjuk!

– Szerintem az állomás vagy a Dózsa óvoda környé-
ke egy lehetséges terület a hulladékgyűjtésre.

– Köszönöm a javaslatát. A válasszal a következő alka-
lommal jövök.

Az asztal túloldalán  
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tézmények gyermekvédelmisei, gyermekorvos, védőnői szol-
gálat, rendőrség, stb.) összefogásával képzelhető el.

Mindezeken kívül városunknak eleget kell tennie a törvény-
ben előírt kötelezettségeinek is. Mint például működtetni kel-
lene az idősek klubját (az idősek napközi ellátását biztosító in-
tézmény), és nagyon hasznos lenne  egy bölcsőde  is.

– Az elmúlt évek során változott-e valamit az ócsaiak 
szociális helyzete? Nőtt, vagy csökkent a rászorulók köre? Az 
eredmények, vagy a kudarcok minek köszönhetők?

– Eredményként könyvelhető el, hogy a gyáli kistérség 
Gyermekvédelmi és Családsegítő Központját Ócsán sikerült 
kialakítani, de ugyanakkor kudarcnak minősül az, hogy külön-
álló helyet nem sikerült neki találni. Eredménynek minősül az, 
hogy a bizottságunk által kiírt pályázatra sikeresen pályáztak a 
civil szervezetek, de ez a pályáztatási forma kizárt sok olyan 
szervezetet, akiket bizottságunk eddig támogatni tudott. Nem 
tekinthető szakmai eredménynek az sem, hogy a Képviselő-
testület, nem bízva a bizottság munkájában, szakértelmében, 
kivette a bizottságunk hatásköréből az első lakáshoz jutók tá-
mogatását, holott a lakáshoz jutás támogatása egy tipikusan 
szociális feladat. Illetve, az Ócsai Kisbíró szeptemberi számá-
ban is leközölt Bursa Hungarica ösztöndíj pályázati rendeletet 
is olyan formában fogadta el, amit a bizottságunk ellenzett! 
Szakmai munkát ilyen körülmények között nehéz végezni!

A szociálpolitikát úgy átlátni és úgy irányítani, hogy egyes 
szociális kérdésekben a bizottságunknak még véleményezési 
jogköre sincs, vagy az esetleges véleményünket már a meg-
születésük előtt ellenzik, nem lehet, vagy legalábbis nagyon 
nehéz! De hát a hatalom, az hatalom. De vigyázat, mert fele-
lősséggel is jár!

– A költségvetés kb. hány %-a fordítható szociális kiadá-
sokra, s melyek ezek közül a legfontosabb, illetve legna-
gyobb tételek?

– Az  1,5 milliárd forintos költségvetésből kb. 70 millió fo-
rintot költ az önkormányzat szociálpolitikára, ami kb. 5%. A 
legnagyobb tételek az ápolási díjak (23 millió), a helyi busz-
közlekedés (8 millió ), a közgyógyellátás (3 millió ), gyermek-
étkeztetés, szociális étkeztetés, munkanélküliek ellátása, stb.

– Mennyire fontos az önkormányzatnak az ócsaiak szo-
ciális helyzete? Megtesznek-e mindent, hogy valamennyien 
emberhez méltóan éljünk? Megtesznek-e az emberek min-
dent saját jobblétük érdekében?

– A szociális ellátások, illetve támogatások nagy része nor-
matív, vagyis bizonyos rászorultsági kritériumok megléte ese-
tén (amit a hatósági iroda, illetve a jegyző ellenőriz, vagy álla-
pít meg) a kérelmező automatikusan megkapja a támogatást. 
Ezeknek a támogatásoknak nagy részét az állami költségvetés 
támogatja. Pl. a munkanélküliek 28 milliós támogatásának 
90% - át az állami költségvetés állja, így Ócsa költségvetését  

2,8 millió forint terheli ezen a téren. Azt, hogy mennyire fon-
tos az önkormányzatnak a lakosság szociális helyzete, jól pél-
dázza a már említett Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíj 
pályázat rendelete, amely a jelenlegi, módosított formában az 
eddigi kérelmezők több mint felét kiejti. Ezzel egyrészt kiesik 
a középosztályból jövő kérelmezők nagy része, másrészt, ha 
nem támogatjuk a fiatalok továbbtanulását, akkor nem tettünk 
semmit a későbbi munkanélküliség elkerülése érdekében.

– Nemrég médiatéma volt a „segélyért munkát” néven is 
emlegethető kezdeményezés. Mi erről az Ön véleménye?

– A véleményem erről az, hogy a munkáért nem segélyt 
kell adni, hanem bért. Tehát elsősorban munkát kell biztosíta-
ni az embereknek, illetve lehetőséget a munkavégzéshez 
(megfelelő tanulási lehetőségek, megfelelő nevelés, képzett-
ség, családi háttér, stb.). Ha mindezek megvannak és az illető 
mégsem talál magának munkát, akkor munkához kell őt segí-
teni. Ilyen pl. a közmunka is, de ezért nem segélyt, hanem 
bért kell adni. Ha az illető munkaképtelen, akkor természete-
sen segélyre szorul, de ezért nem követelhetjük meg tőle, 
hogy dolgozzon. Amennyiben az állam, illetve az önkormány-
zat nem tudja biztosítani a tanulási, nevelési, képzési stb. fel-
tételeket (jelenleg az oktatás és a szakképzés szétverésével ez 
a helyzet állt elő), a segélyezés alól nem bújhat ki!

 – Ön, és a bizottság többi tagja is, nap mint nap szembe-
sül nehéz, olykor tragikus emberi sorsokkal. Meg lehet úszni 
ezt valamiféle lelki sérülés nélkül? Arra gondolok, hogyan 
éli meg azt, amikor tudja, hogy segíteni kéne, de még sincs 
rá módja?

– Ha lelki sérülés nem is, de lelkiismeret-furdalás gyakran 
gyötör bennünket is.  Nagyon sok olyan központi törvény, il-
letve rendelet van, amelyen változtatni nem tudunk, hiszen a 
törvény nem ad rá lehetőséget. De vannak esetek, amikor 
lenne lehetőségünk segíteni, de a mindenkori hatalom pénz-
hiányra hivatkozva, vagy csak csupán dacból, nem fogadja el 
javaslatainkat. Ez politikai játszmának nem rossz, csak az a 
baj, hogy emberi sorsokat befolyásol.

– Milyennek látja a jövőt?
– A jövőt illetően sem rózsás a helyzet, hiszen egy hazai és 

az ezt megtetéző nemzetközi gazdasági, pénzügyi válság ele-
jén, de legjobb esetben közepén vagyunk. További megszorí-
tások várhatók és a hazai gyakorlatnak megfelelően ez legin-
kább a nonprofit szférát (kultúra, oktatás, egészségügy, szo-
ciálpolitika, stb.) érinti. Minden elvonás az önkormány- 
zatiságnak, a települések önrendelkezésének mozgásterét is 
csökkenti. A távoli jövőnket pedig az a hosszú lejáratú kötvény 
terheli, amit az önkormányzat nemrégiben bocsátott ki, és 
amivel akkor sem, és most, ebben a bizonytalan gazdasági 
helyzetben sem értek egyet. Köszönöm a kérdéseket!

(Németh)

Inczeffy Szabolcs, a Szociálpolitikai Bizottság elnöke
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– Volt értelme a Nemzeti csúcs-
nak?

– Őszinte párbeszédre ez a fórum 
abszolút alkalmatlan volt, ezért 
arról, hogy sikeres volt-e, beszélni 
sem érdemes. Az elmúlt hetekben 
többször is fölhívtuk a kormány fi-
gyelmét arra, hogy baj van, ezt ők fo-
lyamatosan elutasították, mondván, 
Magyarországra nem gyűrűzik be a 
válság. Jól mutatja a kormánypárt 
hozzáállását, hogy amikor az embe-
rek egyre ijedtebben nézték a tőzs-
demutatókat, a devizahitelesek szá-
zezrei a forint zuhanását, a fenyege-
tő pénzügyi válság jeleit, az MSZP 
pont azokban a napokban indította 
– óriásplakátokkal elborítva az or-
szágot – a „beindultunk” kampá-
nyát.

– Volt így értelme elmenni a 
csúcsra?

– Azt kell mondanom, hogy bár 
maga a tanácskozás érdemi döntés-
hozatalra alkalmatlan volt, hiszen 
erre felhatalmazása sem volt, mégis 
szükséges volt elmenni és rámutatni: 
az országban elsősorban vezetési vál-
ság van. Mint ahogy az is nyilvánvaló-
vá vált ország-világ előtt, hogy a Fi-
desz komoly alternatívát tud mutatni 
a programjával, azzal a tehetetlenke-
déssel szemben, ahogy a kormány 

megpróbálja kezelni az egyre súlyo-
sabb válságot.

– Meg tudta jeleníteni, védeni 
az önkormányzatok érdekeit?

– A nemzeti csúcsnak, ahogy az 
esemény előtt az államfő rámutatott, 
sem valódi hatásköre, sem pedig dön-
téshozatali jogköre nincs, ezekkel a 
jogosítványokkal továbbra is kor-
mány és az – egyébként kétséges – 
parlamenti többség rendelkezik. A ta-
nácskozás tehát alkalmatlan volt arra 
is, hogy érdemben szót lehessen 
emelni az önkormányzatokért. Az 
azonban ismét csak fontos volt, hogy 
a széles közvélemény előtt beszélhet-
tem arról: mivel az önkormányzatok 
vannak a legközelebb az emberek-
hez, ezért őket erősíteni, védeni kell. 
Rámutattam, hogy az ezeréves hagyo-
mányokkal rendelkező megyerend-
szer, a megyék megfelelően képvise-
lik az emberek érdekeit, ez az a kö-
zépszint, ahol megfelelően működ- 
tethetők a legfontosabb oktatási, 
kulturális, szociális és egészségügyi 
intézmények.

– Tudható már, hogy mit ter-
vez a kormány az önkormány-
zatok rovására a jövő évi költ-
ségvetésben?

– A visszavont, majd módosítva 
benyújtott költségvetés sok pontja 

még nagyon homályos, de nincsenek 
illúzióink: a kormány az emberekkel 
és az önkormányzatokkal akarja meg-
fizettetni a válság árát, a válságra hi-
vatkozva ugyanis újabb megszorítá-
sokat terveznek. Ez nemcsak megyei 
közgyűlési elnökként, hanem ország-
gyűlési képviselőként, azaz az embe-
rek képviseletére és szolgálatára fel-
esküdött képviselőként is elfogadha-
tatlan.  

– Az embereket az érdekli első-
sorban, merre lehet a kilábalás 
útja? A kormány további megszo-
rításokat ígér? Ez a járható út? 
Akik eddig „csak” a megélhetésü-
kért aggódtak, most már attól 
tartanak, hogy a forint beszaka-
dása és a növekvő kamatok miatt 
nem tudják fizetni a lakásuk, 
házuk törlesztő részleteit. Több 
százezer család kerülhet utcára?  

– Nem hiszem, hogy ez előfordul-
hat, de az tény, ha a kormány tovább-
ra is a megszorító politikáját folytat-
ja, akkor egyre nehezebb lesz a min-
dennapi megélhetés mellett a hitelek 
törlesztő részleteinek fizetése is. 
Azért dolgozom, és most a fideszes 
képviselőtársaimmal mindent ennek 
rendelünk alá, hogy olyan alternatí-
vát tudjunk felmutatni, amely a lehe-
tő legjobban megvédi az embereket, 

„MINDEN SZíNTÉREN
HARcOLOK AZ EMBEREK,
AZ ÖNKORMÁNYZATOK
ÉRDEKEIÉRT”
Dr. Szűcs Lajos, városunk országgyűlési képviselője la-
punknak adott interjújában leszögezte: a kormány a vál-
ság miatt újabb megszorításokra készül, ám ez elfogadha-
tatlan. A honatya szerint inkább könnyíteni kellene magyar 
emberek, családok, vállalkozások terhein. Dr. Szűcs Lajos 
hozzátette: minden erejével azon van, hogy a megszorítá-
sokkal sanyargatott önkormányzatok számára plusz forrá-
sokat csikarjon ki. Ócsa pályázatait mindenben segíti, 
támogatja.
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a családokat a mind jobban elmé-
lyülő válságtól. Nehezíti a helyzetün-
ket, hogy a magyar gazdaság – az el-
múlt hat évi MSZP–SZDSZ-es kor-
mányzás tévedései, hibái miatt – 
eleve sokkal rosszabb helyzetben 
volt a válság kitörésének napjaiban, 
mint akár a környező országok gaz-
dasága. Emiatt sebezhető a forint, 
és emiatt kerülhetnek bajba az em-
berek, családok, a magyar kis- és kö-
zépvállalkozások. Amikor válságke-
zelő programról beszélünk, akkor el-
sősorban az ő gondjaikra kell 
tekintettel lennünk, az ő helyzetü-
kön kell segítenünk. Ez az adócsök-
kentés, a gazdaságélénkítés kézen-
fekvő programja. Nézzünk szét  
Európában: Németországban mi volt 
a válasz a válságra? A kormányprog-
ramban 2010-re ígért adócsökken-
tést előrehozták 2009-re, hogy az 
emberek és a vállalkozások mihama-
rabb „lélegzethez jussanak”. Ezt java-
soljuk mi is Magyarországon.

– Mit tud tenni ilyen válságos 
helyzetben az országgyűlési kép-
viselő?

– A cél, mint már mondtam: csök-
kenteni az emberek, a családok, a 
magyar vállalkozások terheit. Egy-
részt alternatívát nyújtunk a kor-
mány esztelen további megszorítási 
terveivel szemben, másrészt támoga-
tok minden olyan kezdeményezést, 
törvényjavaslatot, amely az emberek 
számára kiutat jelent abból a válság-
ból, amelyet nem csak a világot érin-
tő pénzügyi válság, hanem elsősor-
ban a magyar kormány okozott ha-
zánkban.

Ilyen helyzetben még inkább szá-
mít minden forint. Eddig is kiemel-
ten odafigyeltem az ócsai pályáza-
tokra és ez ezen túl is így lesz. Örü-
lök, hogy a nehézségek ellenére 
szépen fejlődik a városunk, hiszen 
nemrégen avathattuk föl az új ok-
mányirodát, a rendőrőrs épületét, 
de büszkeség számomra, hogy  
dr. Panyik Andor szobrát is pályázati 
segítséggel tudtuk méltó módon föl-
állítani. 

Gyalogszerrel járom városunkat 
és testközelből látom „városiaso-
dásunk” jeleit: a lassan megnyíló 
második szupermarketet, a ban-
kokat, a villanyoszlopokra helye-
zett reklámtáblákat, az új piacot, a 
társasházakat. 

Ezeket elnézve, helyenként a 
zsúfoltság érzése tör rám. Itt nőt-
tem fel, így furcsa volt ez az érzés. 
Községünk csodálatos helyen fek-
szik. Nincsenek árvizek, termé-
szeti katasztrófák, viszont van egy 
gyönyörű természetvédelmi terü-
letünk, pincesorunk, római stílu-
sú templomunk, ófalunk. 

Épp ezért nem értem, hogy az 
újonnan épülő „lakóparkok”, tár-
sasházak miért szakítanak a köz-
ség eddigi építkezési szokásaival 
és zsúfolnak be sok embert egy 
kicsi telekre.  Miért kívánnak új ut-
cákat nyitni a község belsejében, 
mikor semmi sem gátolná a tele-
pülés további terjeszkedését?

Megfigyelhető, hogy sűrűn la-
kott területeken az emberek lát-
hatóan feszültebbek, nyugtalanab-
bak, betegségre hajlamosabbak. 
Az orvostudomány tényként keze-
li, hogy a különböző pszichiátriai 
betegségek (szorongásos zavarok, 
hangulatzavarok) külső okai a zsú-
foltság, zaj, szmog. 

A probléma nem csak közsé-
günkben van jelen, Budapest 
eddig ritkábban lakott területeit 
is érinti. Ott már felfigyeltek a 
problémára:

„A Levegő Munkacsoport sze-
rint a zsúfoltság, a túlzott beépí-
tés a lakóparkokra is jellemző, 
méghozzá úgy, hogy az építtető 
hatósági közreműködéssel kijátsz-
sza az építési előírásokat. 

– Így keletkeznek a sötét, ap-
rócska, penészes falú otthonok, 
az olyan lakóparkok, ahol nem-

hogy játszótér nincs a közelben, 
de a gyerekkocsit se lehet végig-
tolni a járdán. Zuglóban, amely a 
rendszerváltás után évekig őrizte 
a zöldterületeit, ma már trükköz-
nek: intézményi területbe sorol-
nak be telkeket, majd száz száza-
lékban beépítik, arra hivat- 
kozva, hogy a rendelet ezt nem 
tiltja meg egyértelműen. Az épít-
tető extraprofitja úgy keletkezik, 
hogy az intézményi területet in-
tenzívebben be lehet építeni, va-
gyis ugyanakkora területen több 
lakást építhet, mintha a területet 
lakóövezetté nyilvánították volna 
– foglalta össze a kialakult gyakor-
lat lényegét Schnier Mária, a Leve-
gő Munkacsoport elnökhelyette-
se…” (Hernádi Zsuzsa, Magyar De-
mokrata, 2008. augusztus 1.)

De nem kell ilyen messzire te-
kintenünk. Más települések ré-
gen felismerték már ezt a problé-
mát. Például Alsónémedi Önkor-
mányzatának 8/2004. (V. 03.) sz. 
rendeletének 6. § (8) bekezdése 
szabályozza az alábbiak szerint:

 „A lakóövezetek területén egy 
telekre maximálisan 2 lakás épít-
hető a telek méretétől és övezeti 
besorolásától függetlenül, szaba-
don álló, oldalhatáron álló vagy 
ikres beépítési móddal.”

Tisztelt Ócsai Polgárok, Tisztelt 
Képviselőtestület!

Kérem, fontolják meg, hogy mi-
lyen környezetben kívánnak élni 
a jövőben! Egy tágas, kellemes, 
kisvárosias élettérben kívánják 
felnevelni gyermekeiket, vagy egy 
zsúfolt, kertek nélküli, neonreklá-
moktól megvilágított, szürke vá-
rosban. 

A város képes cselekedni?!

Orgován Ádám

A VÁROS KÉPE(S)
Olvasói levél
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Egy olyan egész napos összetett program, mint például az 
Ócsai Városi Vigasság, általában hosszas előkészület után 
kerül a tisztelt publikum elé. Már február végén elkezd-
tük tervezni a programot Bukodi Károly alpolgármester 
úrral. Időnk volt bőven, nem úgy, mint tavaly, amikor is 
csak pár hét állt rendelkezésünkre. Összeírtam egy forga-
tókönyvet, majd leültünk és egyeztettünk. Elképzelésem 
szerint minden évben más-más jelleget adunk a Városi Vi-
gasságnak. A tavalyi program kissé „motoros-rockos” beál-
lítású volt. A 2008-as év, mint tudjuk, a Reneszánsz éve, 
ezért terveztem ilyen korhű jelleggel az idei programot. 
Így került képbe Helyei László színművész mint Mátyás 
király, az Igriczek zenekar a históriás énekekkel, valamint 
a Reneszánsz Gasztroudvar, megspékelve egy kis korhű 
lovas harcművészeti és tűzlovas bemutatóval, sámándo-
bossal. Miután megalkottuk a vázlatot, elindult a szerve-
zés. Megosztottuk a feladatokat. Az én dolgom a műsor, a 
technikai háttér megteremtése, a program koordinálása, 
felügyelete és levezetése. A kialakított vázlat alapján akár 
két vagy három városnap is megvalósítható lett volna. 
Ennek oka, hogy a tervezett fellépők színvonalas műsorai 
alapján nem tudtuk kit fixáljuk le, ezért a piszkos anya-
giakra „bíztuk” a döntést. Tettük ezt azért, mert a költség-
vetésben meghatározott kerettel kellett gazdálkodnunk, 
így nem is volt olyan egyszerű a feladat, hiszen a tavalyi 
városnap alkalmával elért színvonalat semmiképp nem 
akartuk alulmúlni. Sok-sok telefonálás, a fellépőkkel, illet-
ve közreműködőkkel való személyes találkozás, valamint 
időpont, technikai és fellépti díj egyeztetése után, csak 
június elejére kerekedett ki a kép annyira, hogy már tud-
tuk, ki fog fellépni, és mi mennyibe kerül. Ennek tudatá-
ban megterveztem a napi menetrendet, beosztottam a 
műsorszámok kezdési idejét. Bukodi Karcsi felkért civil 
szervezeteket, egyesületeket és fixálta velük, milyen prog-
rammal vesznek részt a városnapon, mert fontosnak tar-
tottuk, hogy ne csak ott legyenek, hanem szórakoztassa-
nak is. Legyenek ők is részei a programnak. Végre össze-
állt a kép. Minden rendben, szerződések elküldve, műsor 
és kezdési időpontok kitűzve, fellépők időre diszponálva. 
Úgy éreztük, megint olyan rendezvényt adunk az 
ócsaiaknak, mely színvonalas és minden korosztályt-
igényt kielégít. Az előkészületek zökkenőmentesek vol-
tak, de aztán…! Szokásomhoz híven mindig felhívom a 
résztvevőket harminc, tizennégy és hét nappal a fellépés 
előtt. Ezt biztonsági okból teszem, mert bármikor, bárki-
vel, bármi történhet. És ahogy azt Murphy megjósolta, 
most is megtörtént a megtörténhetetlen. A gasztroudvaron 
belül kimondottan reneszánszkorabeli étkek elkészítését 
szerettük volna megvalósítani, egybekötve egy rekordfő-
zési kísérlettel. Dósa Tibor, Magyar Királyi Főszakács vál-

lalta ezt a feladatot, de közben a Fehérasztal Lovagjává 
ütötték, így az azzal járó kötelességei miatt nem tudott 
eleget tenni a felkérésnek. Ajánlotta maga helyett Né-
meth Attilát, aki meg is valósította elképzelésemet a fő-
zést illetőleg, viszont a királyi konyhával járó udvari bo-
londos díszlet csak részben valósult meg. A rekordfőzés 
pedig nagy bánatomra teljesen elmaradt. De itt még 
nincs vége a megpróbáltatásoknak, a szervezést illetőleg. 
Az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság rendes havi ülé-
sét tartottuk augusztus 12-én, és épp arról beszéltem, 
hogy minden rendben a programmal, illetve ismertettem 
a végleges műsort, mikor is megcsörrent a telefonom. Az 
egyik fellépő (vele is előzőleg mindent 100%-ra lebeszél-
tünk) hívott és közölte: „mégsem tudja vállalni a fellépést, 
mert leszerződött egy másik helyszínre is, ezért nem tud 
időben Ócsára érni”. Mint a hideg zuhany, úgy hatott rám 
a hír. Tudtam, nagyon nehéz lesz fellépőt találni, aki szep-
tember 6-án még ráér, és olyan produkcióval tud szolgál-
ni, mely megfelel a városnapra. Napokon keresztül keres-
géltem és lassan már le is mondtunk arról, hogy pótolni 
tudjuk a koncertet, mikor is Novai Gábor barátom vissza-
hívott, hogy ők el tudják vállalni a fellépést, ha az nem 
kezdődik előbb, mint 21 óra. Bukodi Karcsi gyors közvé-
lemény-kutatást tartott. Így lett Maróth Viki és a Nova 
Kultúr Zenekar koncert a tûzijáték után. 

No, most már nem történhet semmi, gondoltam én kis 
naiv. Még egy hét volt hátra a kezdésig, mikor is újra fel-
hívtam minden fellépőt. Csak úgy, a biztonság kedvéért. 
Újra mindenkivel beszéltem, mindenki jön, mindenki 
rendben van, csak egy embert nem tudtam elérni, azt, aki 
a színpadtechnikát hozta volna szeptember 6-ra. Napo-
kon át hívogattam, de nem vette fel a telefont. Megpróbál-
tam kerülő úton elérni és Ő vissza is üzent, hogy minden 
rendben, ennek ellenére négy nappal a rendezvény előtt, 
azaz kedden délelőtt kaptam tőle egy e-mailt, miszerint el-
nézést kér, de technikai okok miatt nem tudja vállalni a 
munkát. Persze telefonon elérni ezután sem lehetett. Na, 
itt pánik indul. Négy napom van, hogy megfelelő színpad-
technikát találjak, olyat, mely minden fellépő igényét ki-
elégíti. Mint a mérgezett egér próbáltam megoldást keres-
ni a problémára. Az utolsó pillanatban sikerült. Régi isme-
rősöm, névrokonom és zenésztársam, Gönci Gábor (nem 
a Fókuszos) húzott ki a pácból. Ő volt a sokadik, akit meg-
próbáltam megszerezni a munkára. No de ez sem volt 
egyszerű, mert az időpont túl közeli volt ahhoz, hogy 
gond nélkül elvállalja, hiszen az Ócsai helyszínen kívül 
már másik három helyre leszerződött. – Találunk megol-
dást – mondta, és miután kedden este átadtam neki a 
komplett programot és a fellépők időbeosztását, illetve 
riderét (rider = fellépők színpadi felállásának és techni-

A Városnap szervezése – „avagy, mi történt a háttérben”
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kai igényének leírása), szerdán délután hívott és közölte 
a jó hírt: probléma megoldva, de a kérése, hogy már pén-
teken szeretné kompletten felállítani a színpadot. Ennek 
akadálya nem volt, sőt, mivel a programok szombaton 
korán reggel kezdődnek, kifejezetten kérni akartam, hogy 
így legyen, hiszen minden olyan építmény, technikai 
igény pénteken lesz kiépítve, ami nélkülözhetetlen a 
szombati városnapra. Gondolok itt a sátrakra, a víz- és az 
áramellátásra. Pénteken délelőtt el is elkezdtük „beren-
dezni” a Városi Vigasság helyszínét, a sportpályát és kör-
nyezetét. Mivel előregondolkodtunk, így összehangolva 
egymást követték a fázisok az építésben, és el is készült 
zökkenőmentesen, időre minden. Már csak egy gondom 
volt nekem. Saját zenekaromnak jó előre jeleztem, hogy 
szeptember 6. számomra foglalt, aznapra koncertet ne 
szervezzünk. Mondták, jó! Sajnos, nem így lett! Aznapra 
két fellépésre is érkezett igény. Békés város felkérését, 
miszerint lépjünk fel az ottani városnapon, zongoristánk 
el is fogadta, elfelejtve az én elfoglaltságomat. Na, olyan 
nagy gondban mondjuk nem voltam, mert feleségem, 
mint tavaly is, most is tökéletesen helytállt a program le-
vezénylésében helyettem, de szívesebben maradtam 
volna Ócsán, a városnapon. Eljött a nagy nap, elkezdődtek 

a sportversenyek, a futás, a foci, érkeztek egymás után a 
fellépők, átadásra került az új okmányiroda és a visszajel-
zésekből ítélve, sikerült újra egy jó napot szerezni a Vá-
roslakóknak. Reméljük, mindenki jól érezte magát. Menet 
közben láttuk, mi az, amin változtatni kell, mik azok az 
apró bakik, amire ha odafigyelünk, jobbá tehetjük a jelen-
lévők szórakozását. Gondolok itt a gyerekműsor másik 
időpontra helyezésétől kezdve a nem egy büfés megoldá-
sig. Tavaly ugye délelőtt volt a gyerekműsor, az idén a fel-
lépő zenekar miatt került 13 órára a kezdés. Igen, elfelej-
tettem, hogy a lurkók ilyentájt csendes pihenőznek. 
Eztán jobban figyelünk erre is, meg arra is, hogy a vendé-
gek igényeit szélesebb skálán, jobban és gyorsabban tud-
juk kiszolgálni, ha éhesek vagy szomjaznak. Az időjárás is 
megtréfált minket, mert ugye emlékszünk arra, hogy ta-
valy igen hűvös volt, idén pedig locsolni kellett a terüle-
tet a hőség miatt és a szél sem kegyelmezett nekünk. Azt 
pedig, hogy jövőre hol tartjuk a városnapot, még nem 
tudjuk, mindenesetre a profilját már elkezdtem tervezni, 
és reméljük, újra jó bulit szervezünk az ócsaiaknak. Ergo 
a hibákat javítjuk, a jót még jobbá tesszük és várunk min-
denkit szeretettel jövőre is a III. Ócsai Városi Vigasságra. 

Gönci „Apuka” György

kerTÉSZeTi ÁrUDA

Őszi kínálatunk:
• gyümölcsfák nagy választékban

• díszfák, tuják, 

• cserjék, rózsák, virágföld,

• sziklakerti évelők, fenyők,

• tavi-, tóparti növények,

• szikla, murva, kulékő,

• fenyőkéreg, marhatrágya,

Díjtalan házhoz szállítás!

Vállaljuk kertek építését, fenntartását, 

tó-, sziklakertépítést, automata öntözőrendszer 

telepítését, mini rakodógéppel földmunkát!

Decemberben karácsonyi fenyőfavásár! 

Nyitva tartás: 
hétfő–péntek: 9–17-ig, 

szombat: 9–15-ig, vasárnap: 9–12-ig.

Balázs Zsolt 
Ócsa, Üllői út 33. • 06-30/263-5800

BABeSioSiS
Kullancs által terjesztett egysejtű parazita okozta megbete-
gedés. Találó magyar neve egyelőre nincs. A vérszívó élőskö-
dők által terjesztett kórokozók közül a babesiosis az egyik 
leggyakoribb veszélyforrás. A babesiák a fertőzött kullancs-
ból kerülnek az áldozatba. Fertőzött állatban a tünetek pár 
nap múlva jelentkeznek. Magyarországon az egyik leggyako-
ribb „bűnös” kullancsfaj a Dermacentor reticularis, a kóroko-
zó fő terjesztője. Már az első tünetek jelentkezése esetén 
azonnal állatorvoshoz kell fordulni. Feltűnő a hirtelen jelent-
kező levertség, étvágytalanság, magas láz, majd kávébarna 
színűvé válik a vizelet (vérfesték-vizelés). Az idő előre- 
haladtával a sárgaság jelei mutatkoznak, ezt követi a vese-
elégtelenség, majd gyakran az elhullás. A babesiák a vörös-
vértesteket szétrombolják, a vérfesték a vesék finom szűrő-
rendszerét tönkreteszi, a mérgező anyagok kiszűrése a szer-
vezetből leáll. Idegrendszeri tünetek jelentkezhetnek. Az 
állat gyógyulási esélyei az oki terápia megkezdésének idejé-
től függnek. Fontos megjegyezni, hogy a korai felismerés 
adhat csak esélyt a gyógyulásra és az életben maradásra. Az 

állatorvosi rendelőkben hatékony injekciós 
készítmény áll a szakemberek rendelkezé-
sére. Egyes esetekben az időben megkez-
dett alapos állatorvosi ellátás sem képes a 
beteg kutya életét megmenteni.

Pálinkó Attila állatorvosA betegségért 
felelős kullancs
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– Mi a különbség a keramikus és a 
fazekas között?

– Többféleképpen magyarázzák ezt. 
Én azt mondom, hogy keramikus va-
gyok, mert nem népi kerámiát készítek, 
mint a fazekasok, akik hagyományos 
módon, hagyományos anyagokkal dol-
goznak. Van olyan is, aki népi jellegű  
kerámiákat csinál, de modern alap-
anyagokból. Én alacsony tüzű kerámiá-
kat készítek, viszonylag hagyományos 
mázakkal, de a végeredmény mégsem 
hagyományos, hanem inkább modern. 
A végzettségem kerámia nyersformázó, 
azaz korongos. A mázazást, a díszítést a 
különféle műhelyekben tanultam meg, 
sokat kísérletezve, próbálkozva.

– Mitől modern a kerámiák alap-
anyaga?

– Ez igazából a mázakra vonatkozik. 
A hagyományos fazekasmázak 
áttetszőek, ólmot tartalmaztak, csak né-
hány színt – sárgát, zöldet, barnát – és a 
színtelent használták. Most sokkal szí-
nesebb a paletta. A műhelyemben talál-
ható harmincféle színű máz, leggyak-
rabban mintegy tíz színt használok. Van-
nak aztán úgynevezett effekt-mázak, 
amikkel különleges hatásokat lehet elér-
ni. Ilyenek régen nem voltak.

Mohácsi agyagot használok, mert szé-
pek rajta a mázak, azon kívül olcsó és 
mindig kapható.

– Azt mondják, hogy Mezőtúron 
szinte nincs olyan család, akinek 
ne lenne valamilyen kapcsolata a 
fazekasmesterséggel. így van ez az 
Ön esetében is?

– Nem, az én szüleim pedagógusok. 
Az, hogy én keramikus lettem, tulajdon-
képpen egy kudarcnak köszönhető. 
Könyvtáros szerettem volna lenni, de 
történelemből nem voltam elég jó.  
Ahelyett, hogy tanultam volna, feladtam 
a könyvtárosságot. Így utólag már nem 
bánom, nagyon jó döntés volt. Harmadi-
kos gimis voltam, amikor elmentem egy 
nyárra dolgozni a fazekas szövetkezet-
be. Füleztem, füleket ragasztottam az 
edényekre. Sokat beszélgettem az em-
berekkel, láttam hogyan dolgoznak, és 
úgy éreztem, igen, ezt akarom csinálni! 
Azóta a könyvtárral mint olvasó vagyok 
kapcsolatban.

– Mezőtúrról aztán egyenesen 
Ócsára vezetett az útja?

– Miután elvégeztem az iskolát, ott-
hon nem volt lehetőségem elhelyezked-
ni. Egy évig Szolnokra jártam naponta. 
Nem is igazán tetszett, amit ott kellett 
csinálni. Ahhoz, hogy azzal foglalkozhas-
sak, amit szeretek, ami tetszik, amiből 
tanulhatok, el kellett költöznöm. Mivel 
tetszettek a fekete kerámiák, Mohácsra 
mentem, ott is ragadtam öt évre. Ezután 
Budapest következett. A nyolc év alatt 

sok műhelyben megfordultam, végre 
azzal foglalkozhattam, ami nekem na-
gyon tetszett. Itt találkoztam Murányi 
Évával. Az ő hatására döntöttem úgy, 
hogy keramikus leszek.

Nem akartam, hogy a születendő 
gyermekem a rossz levegőjű nagyváros-
ban szülessen, gyorsan házat kellett ke-
resni Pest környékén. Olyan helyen, ami 
közel van a fővároshoz, hiszen ott van 
munkáim felvevőpiaca. Fontos volt a jó 
közlekedés is, mert még egy ideig be 
kellett járnom dolgozni. Ócsán találtam 
egy szép kis házat. Így kerültem ide.

– Keramikusként elszakadt 
ugyan a népi cserépedények világá-
tól, mégis kell lennie valamilyen 
alapnak, kiindulópontnak, amire 
fel tudja építeni alkotásait. Mi ez az 
alap?

– Szeretem a mezőtúri formákat. A 
technikám mindenképpen mezőtúri. 
Úgy korongozok, mint ők. Azokat a fo-
gásokat használom a tárgyak alakítása-
kor, én is nagyon kevés eszközt haszná-
lok. A kezünk a legfontosabb szerszám. 
Ezen kívül egy rézkés, szivacs, csípő-
bőr…

Használati tárgyakat készítek és azok-
ba viszek valamit a saját gondolataim-
ból. Mindegyik darabom nagyon színes. 
Szeretem a meleg árnyalatokat, a vörö-
set, sárgát, pirosat, bordót, kéket, zöl-

„A kezünk a legfontosabb szerszám”
Látogatóban Tömösközi Ágnes keramikusnál

A néprajzszeretők körében ismerősen cseng az egyik jelentős fazekasközpont, 
Mezőtúr neve. A hajdan főként korsóiról híres településen – volt idő, amikor egy-
szerre – tizenhat fazekas is dolgozott. Termékeik széles körben keresettek és 
kedveltek voltak. A XX. század eleji mesteremberek egyike nemzetközi sikerekkel 
is büszkélkedhetett, hiszen Badár Balázs alkotásaiból még az angol királynő is 
vásárolt. Mezőtúr a fazekasképzésnek is egyik fellegvára. Ott tanulta a mestersé-
get több híres fazekas, keramikus, többek közt Tóth Géza, Kósa Klára, Kun Éva. 
Többen közülük maguk is oktatókká váltak, tanították az újabb és újabb 
fazekasnemzedékeket.
Mezőtúron született és lett fazekas az Ócsán élő fiatalasszony, Tömösközi 
Ágnes. Mestere Tóth Géza volt, de sokat tanult Kósa Klárától is. De hogy még-
sem fazekas lett, az nagymértékben egy budapesti keramikusnak, Murányi Évá-
nak „köszönhető”.A tisztelt olvasó joggal értetlenkedhet: hogy is van ez? Faze-
kasnak tanult, de mégsem az; fazekas meg keramikus – melyik micsoda? Feltet-
tem a kérdést a legilletékesebbnek én is.
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det. Ez a rám jellemző stílus. Többen 
kérdezik, hogy miért csak gyerekszobá-
ba való kerámiákat készítek? Igaz, gye-
rekrajz motívumokat is használok, állat-
figurákat a díszítéshez. Például egy kis 
doboz tetejének fogantyúja gyakran egy 
kiskutya. Az óráim is először gyerekszo-
bába valók voltak, de van másféle is. Per-
sze a hat és fél éves lányom is befolyásol 
e téren. Sokszor mondja, mikor ő is ott 
van a műhelyben, hogy: Anya, oda miért 
nem ragasztasz egy kutyát, macskát, 
vagy babát?

– Gondolom, a kislány is szíve-
sen gyúrja, formázza az agyagot. 
Tanít másokat is?

– Szoktam gyerekfoglalkozásokat tar-
tani a nyári lovastáborban, az óvodában. 
A műhelyemben is szívesen látok gyere-
keket bemutató foglalkozásokon. Taní-
tottam már felnőtteket is. 

– Mesterembernek vagy művész-
nek tartja magát?

– Mesterembernek! Én annak érzem 
magam mindenképpen. Az én stíluso-
mat legalább annyira a piac alakította, 
mint én magam. Más anyagi körülmé-
nyek között lehet, hogy mást csinálnék. 
Most kénytelen vagyok a megrendelők 
igényeit és a saját elképzeléseimet ösz-
szehangolni. Ebből próbálunk megélni, 
de ez nagyon nehéz.

– Ha valaki azzal állítana be, hogy 
szüksége van egy hatszemélyes ét-
készletre, tányérok, tálak, egyebek, 

akkor mennyi pénz legyen a zsebé-
ben?

– Hát, nem kell több, mint tízezer.
– Ez nagyon olcsó, nem?
– Ilyen a piac. Szeretnék a pályán ma-

radni. A régi főnökeim közül sokan el-
mentek az építőiparba, vagy lángost 
sütni. Ez kompromisszum, nem keresek 
vele sokat, de azt csinálhatom, amit sze-
retek. Van néhány állandó megrende-
lőm, akik rendszeresen vásárolnak 
tőlem. Szoktam ismerősökön keresztül 
is eladni néha.

– Hogyan próbálja meg „eladni 
magát”? Zsűriztetésre, kiállításokra 
gondolok.

– Zsűriztetésre nem vittem még 
munkákat. A múltkori dabasi kiállítás 
volt az első, amin részt vettem. Abban az 
egyesületben négyen vagyunk kerami-
kusok, fazekasok. Megnézzük egymás 
munkáit, így összemérhetjük, ki hol tart. 
Van kapcsolatom szakmabeliekkel.

– Mesélte, hogy most fejeztek be 
egy kemenceépítést a dabasi tájház-
ban. Gondolom, alaposan elfáradt. 
Mit csinál legszívesebben szabad-
idejében?

– Nagyon szeretek kirándulni. Ócsa 
ebből a szempontból is jó választás volt, 
szép a környék.

Vendéglátóm néhány fotó kedvéért 
vállalta, hogy beül a korong mögé és 
rögtönöz valamit. Mindössze nyolc kép 
kattintására volt elegendő az az idő, ami 
alatt az edény elkészült. Ágnes, míg for-
málódott az agyag a kezei között, mind-
össze ennyit mondott: Csak tudnám, mi 
legyen belőle!

Műhelyében néhány „maradék” kerá-
mia árválkodott, bennem meg bujkált a 
kisördög és súgta: kérdezd meg, kér-
dezd meg!

Visszatérve a hangulatos, gerendafö-
démes, méteres falú konyhába, ahol már 
illatozott a frissen főzött kávé, feltettem 
az utolsó kérdést.

– Ha most azt mondom, hogy két 
hónap múlva rendeznénk a mun-
káiból egy kiállítást, mit szólna 
hozzá?

– Megoldanám azért.
(Németh)

V. EURÓPAI TÉLI TÁRLAT 
2008

Az Egressy Gábor Kht. 2004-ben 
létrehozta a Természetbarát Kép-
zőművészek Ócsai Társaságát.

A társaság célja: „Ócsán évről 
évre olyan nemzetközi képzőmű-
vészeti tábor működtetése, mely-
nek résztvevői megfogalmazásaik-
kal – egyéni elképzelésük és szel-
lemiségük alapján – mutassák be a 
Duna–Ipoly Nemzeti Park, vala-
mint Ócsa és környéke értékeit”.
Cél városunk számára egy képtár 
létrehozása. 
A képzőművészeti táborba meghí-
vott művészek láttatják, hogy a 
múltból feltárulkozó látvány to-
vábbgondolható és időtleníthető.
A táborban részvevők évente egy-
egy alkotásukat a létesítendő kép-
tárnak ajánlják fel.
Évente kiállítják téli tárlat kereté-
ben az elkészített műveket.

A tábort és a tárlatot támogatják: 
a Pest Megyei Információs Pont,
Ócsa Város Önkormányzata,
az Egressy Gábor Szabadidőköz-
pont, az Ócsai EU Sarok.

2008-ban a kiállítás
megnyitására november 14-én 

pénteken kerül sor a
szabadidőközpontban.

Köszönőt mond Dönti Károly 
polgármester. 

A tárlatot megnyitja Szakolczay 
Lajos irodalom- és művészet- 

kritikus.

A tárlaton kiállító művészek:
Boitor Viorica Maria (Románia),
Büki Attila, Katona Zsombori Mária, 
Kéri Mihály, Kovács Johanna, 
Miklosovits László, Vihra Petrova 
Grigorova (Bulgária)

A kiállítás megtekinthető: 
2008. november 21-ig.
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Idén nyáron ünnepelte ötödik szüle-
tésnapját a Kincskeresők Tábora. Ez a 
helyi gyermek- és ifjúsági program 
egész napos időtöltést kínált egy 
héten át a vakációzó óvodások, isko-
lások számára július utolsó hetében.

A reggel 7-től este hat óráig műkö-
dő tábor számára az Egressy Gábor 

Szabadidőközpont nyújt évről évre 
barátságos otthont, füves kertjében 
sátrak, szabadtéri játékok, légvár, lá-
damászó, homokozó, no és persze 
sok-sok színes foglalkozás várta a 
gyermekeket. Az eddigi tábortémák 
sorában helyet kapott már a hon-
foglalás, Mátyás király kora, „vendé-
günk” volt János vitéz is, de 2007-
ben gondolatban elutaztunk Egyip-
tom földjére, és persze az idén 
olimpiáztunk mi is. A közös progra-
mok, foglalkozások, az önfeledt já-
tékok, a gondolatébresztő, jellem-
építő beszélgetések, az utolsó napi 

családi este, mind-mind együtt tet-
ték gazdaggá a közös hetet. 

Köszönet illeti mindazokat, akik 
az eddigi évek alatt támogatásukkal 
fejezték ki, hogy szükség van az 
ilyen szervezett, színvonalas meg-
nyilvánulásokra a nyári időszak alatt 
is. Balázs Zsolt-kertészet, Iván Pé-

terné, Jeszenszki Pálné Erzsike Vi-
rágbolt, Kerekes Klára – virágbolt, 
Láng Tüzép, Horváth Lajos bácsi, 
Huber László, Potom Diszkont, 
Rupp Zsuzsanna, Sarokház-fagyizó, 
Szivárvány-üzlet, Vellai József és a 
bringás fiúk, Vel-linger László, Zeolit 
Tüzép, Magyar Nemzeti Múzeum, 
Vodafone, Halászy Károly Általános 
Iskola, Tájház, Szülői munkaközös-
ség: Kucseráné Lipcsei Erika, Ku-
csera János.

Az idei évben anyagi támogatást is 
kapott a tábor, amelyért külön köszö-
net illeti a helyi önkormányzatot – ki-
emelve az Oktatási, Kulturális és 
Sportbizottság munkáját.

Mindezeken túl hálát mondunk Is-
tennek, hiszen a gyerekek felé áradó 
szeretet, gondoskodás, életbölcses-
ség máshonnan nem is fakadhat ma-
radandó, meg-megújuló módon, csak 
mennyei forrásból.

A szervezők: Frontvonal Alapít-
vány, Royar Rangers Keresztény If-
júsági Egyesület

Ötéves a Kincskeresők Tábora Író-olvasó találkozó
Falu Tamás születésnapján

A Falu Tamás Városi Könyvtár 
idén író-olvasó találkozóval ün-
nepli névadója születésnapját. A 
november 10-én, 17 órakor kezdő-
dő rendezvény vendége – a nem-
rég Falu Tamás-díjban részesült 
Borbély László lesz, akivel Büki 
Attila fog beszélgetni. Az író mű-
veiből részletek hangzanak majd 
el Szigeti Réka és Németh György 
tolmácsolásában. Természetesen 
sor kerül 15 órakor az író sírjánál 
a hagyományos megemlékezésre 
és koszorúzásra is. Az ünnepi be-
szédet Bukodi Jánosné, az Oktatá-
si, Kulturális és Sportbizottság el-
nöke mondja, közreműködik 
Ruzsa Csilla és Kristóf Adrienn.

A rendezők szeretettel várnak 
minden Falu Tamás- és irodalom-

szeretőt a közös ünneplésre!

Tisztelt Ócsai Polgárok!

Sok szeretettel meghívjuk Önöket 
az Ócsai Népdalkör megalakulásá-
nak 25. évfordulója alkalmából 
rendezendő Népzenei Találkozó-
ra, ami az Egressy Gábor Szabad-
időközpontban, 2008. november 
22-én, szombaton, 14 órakor veszi 
kezdetét! A rendezvényen fellép-
nek az Ócsai Népdalkör tagjai, a 
környező települések citerás és 
énekes együttesei. A találkozó 
díszvendége a szlovákiai Nemes-
ócsa éneklő csoportja lesz.
Mindenkit szeretettel várunk!

Kovács Nóra művészeti vezető
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Szüreti mulatságot rendeztek – többévi szünet után – 
ismét a Halászy Károly Általános Iskola napközisei a sza-
badidőközpontban. Október 18-án fél kettőtől gyülekez-
tek a szereplők és a vendégek. Az érkezők egy-egy tál sü-
teménnyel, üdítőitallal kezükben, arcukon a várakozás 
izgalmával léptek az épületbe. A színházterem az alka-
lomnak megfelelően volt feldíszítve, a folyosón már sora-
koztak a szereplők.

Pontosan két órakor, kereplőt forgatva intette csendre 
a közönséget a kisbíró – Inczeffy Gergő –, hogy invitáló, 
a mulatságot beharangozó szavaival kezdetét vegye a vi-
gasság. Alighogy befejezte, ismert roma dallamokra két 
cigánylány perdült a színpadra, hogy táncukkal megala-
pozzák a délután hangulatát.

Bukodi Károly alpolgármester, a rendezvény fővédnö-
ke köszöntötte ezután a megjelenteket, örömét fejezte ki 
amiatt, hogy újabb rendezvény színesíti Ócsa kulturális 
életét. De már színpadra lépését megelőzően is sokan lát-
ták őt, amint a gyermekeknek felajánlott százhúsz kg sző-
lőt becipeli az épületbe. A színpadon aztán egymást kö-
vették a napközis csoportok. Láthattunk mesejátékokat, 

verses, zenés produkciókat egyaránt. Elfogadva a szerve-
zők meghívását, fellépett a Katona Zsombori Pál vezette 
Kalimba Ütőegyüttes is. Mondani se kell, valamennyi sze-
replő produkcióját nagy tapssal jutalmazta a közönség.

Rövid szünet következett, hogy mindenki csillapíthas-
sa éhségét, szomjúságát, megkóstolhassa a szüreti mulat-
ságok elengedhetetlen csemegéjét, a szőlőt, erőt gyűjtve 
ezzel a táncházhoz. Fél óra hosszat, megállás nélkül szólt 
az ének, jártak a lábak, táncoltak a gyerekek, a felnőttek.

Nagyon jó hangulatú, kellemes délutánban volt része 
mindenkinek, aki eljött. Aki meg otthon maradt, bánhat-
ja. A szüreti mulatság szervezői, a műsorszámok betanítói 
és nem utolsósorban a gyerekek ismét bizonyították, 
hogy a napközi nemcsak gyermekmegőrző, hanem az ok-
tató-nevelő munka elengedhetetlen tartozéka, szükség 
van rá.

Munkájuk elismeréseként álljon itt mindazok 
neve, akiknek köszönettel tartozunk: 

Fogarassy Melitta, Gál Nikolett, Gogolák Mónika, 
Kellnerné Balogh Edina, Levelekiné Magyar Erzsébet, 
Móriczné Balló Ida, Németh György, Nyúl Beáta, Pásztor 
Eliza, Pencz Beatrix, Prokopecz Jánosné, Puskás Ilona, Se-
bestyénné Fehérvári Márta, Seregély Erika, Szakáts Olga 
pedagógusok; Kovács Andrea tanuló.

(hy)

Napközisek szüreti 
mulatsága

VároSi – élet

Zöldhulladék-gyűjtés
Tisztelt Ócsai Lakosok!
Engedjék meg, hogy emlékeztessük Önöket, hogy Ócsán 
az idén az őszi zöldhulladékgyűjtést 2008. november 
17–27. között végezzük. Kérjük, hogy a gallyakat köte-
gelve, a leveleket zsákba gyűjtve helyezzék ki. Bizton-
sági okokból nem tudjuk a nagydarab faágakat elszállíta-
ni. 
Ügyfélszolgálatunk változatlanul áll rendelkezésükre:
•  Számlázással, adatváltozással kapcsolatban levelét a 

2360 Gyál, Kőrösi út 53., e-mailjét a vevoszolgalat@
asa-hu.hu címen, hívását pedig a 06-29/540-244 vagy 
06-29/540-245 számokon várjuk. 

•  Szállítással kapcsolatban kérjük, e-mailjét a diszpecser@
asa-hu.hu címre küldje, hívását pedig a 06-29/540-
290 számon munkanapokon 8–16 óráig várjuk. 

•  A többlethulladék elszállíttatására .A.S.A. feliratú zsáko-
kat az alábbi üzletben tudnak vásárolni: Cserna József 
Horgászbolt, Ócsa, Liszt Ferenc u. 39/A; Reál Pont – 
Erzsi Bolt, Ócsa, Dózsa György u. 21/A; Gudmon Kft., 
Ócsa, Bajcsy-Zsilinszky E. u. 62. 
Bízunk benne, hogy munkánkkal továbbra is hozzájá-

rulhatunk a település és a térség tisztaságához! Számítunk 
együttműködésükre!

ZÖLDHULLADÉK-GYŰJTÉS 2008. NOVEMBER 17–27.
Nov. 17.: Árpád u. (Némedi u. és Bajcsy-Zsilinszky u. kö-
zött), Kisfaludy u., Bethlen G. u., Bacsó B. u. ,Bajcsy-Zsi-
linszky u., Némedi u., Bocskai I. u., Zrinyi M. u., Széchenyi 
u. (Némedi u. és Bajcsy-Zsilinszky u. között)
Nov. 18.: Bercsényi M. u., Kálvin u., Kálvin köz I., Kálvin 
köz II., József A u., Felsőkert u., Lőrinci u., Ady E. u.,  
Türr I. u., Iskola köz, Dr. Békési P., Ady E. köz, Falu T. u., 
Gábor Á. u., Madách I. u., Berzsenyi D. u., Árok u., Mind-
szenti tér, Szabadság tér, Klapka u.
Nov. 19.: Újvilág u., Liszt F. u., Jókai M. u., Hősök tere, Cso-
konai u., Munkácsy M. u., Viola u., Kiss E. u., Kút u., 
Alsópakony
Nov. 20.: Üllői út, Kiss J. u., Temető u., Szabó D. u., Teme-
tő köz, Malom köz, Vágóhíd u., Vadász u., Kertész u., So-
mogyi B. u., Felsőbabád, Üllői köz
Nov. 21.: Kölcsey F. u., Damjanich J. u., Vörösmarty u., 
Arany J. u., Petőfi S. u., Rákóczi F. u., D. Szabó K. u., Török 
I. u., Katona J. u., Halászy K. u., Névtelen u.
Nov. 24.: Géza fejedelem u., Árpád u., Kossuth L. u., Szé-
chenyi I. u., Baross u., Deák F. u., Bartók B. u., Esze T. u., 
Köztársaság tér
Nov. 25.: Pipacs u., Rózsa u., Szegfű u., Liliom u.
Nov. 26.: Erdősor u., Szekeres u., Őrház u., Égetőhegy u.
Nov. 27.: Székesi u., Dózsa Gy. u., Táncsics M. u., 
Bem J. u. 
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Focihírek
2008. 09. 13–14. 
Mozgalmas hétvégét tudhatunk ma-
gunk mögött. Három korosztályos 
csapatunk is pályára lépett szomba-
ton és vasárnap.
U 16 Felsőpakony–Ócsa 3:0
U 19 Ócsa–Monori-erdő 0:2
Felnőtt Hernád II.–Ócsa 2:3
Gólszerző: Ordasi Zsolt (2), 
Magyar Péter (1)

2008. 09. 20–21.
U 16 Örkény–Ócsa 2:7
Csapatunk szombaton Örkényben 
játszott, és 2:1-ről fordítva 7:2-es győ-
zelmet aratott.
U 19 Kiskunlacháza–Ócsa 5:1 
Szintén e napon az ifjúságiak Kis-
kunlacházán szerepeltek, nem sok si-
kerrel. Az öt kapott gólra csak eggyel 
tudtak válaszolni.

 Ócsa–Dabas-Gyón 1:3
Nem sikerült a bravúr felnőttjeink-
nek. Vasárnap az azonos pontszám-
mal előttünk álló Dabas-Gyón csapa-
tát fogadtuk, és 3:1-es vereséget szen-
vedtünk.
Gólszerző: Cserna András

2008. 09. 25. 
U 13 Felsőpakony–Ócsa 13:1
 Ócsa–Bugyi 2:4
Góllövők: Kampis Attila (1), 
Szekeres Tibor (1)

2008. 09. 27–28. 
Felnőtt Táborfalva KSE–Ócsa 6:1
U 19 Ócsa–Szigetbecse SE 0:3
U 16 Ócsa–Üllő SE 2:1
Közepes színvonalú, ám jó iramú 
mérkőzésen megérdemelt hazai győ-
zelem született. Mindkét csapat több 
helyzetet is kihagyott, az ócsai csapat 
még egy büntetőt is hibázott.
U 13 Ócsa–Gyál BKSE 0:4
A listavezető Gyál látogatott Ócsára. 
A papírforma beigazolódott, de már 
látni a legkisebbek fejlődését. A haj-
rában több helyzetet is kihagytunk, 

egy kis szerencsével meg tudtuk 
volna szorítani a gyáli csapatot.

2008. 10. 4–5. 
U 16 Gyömrő–Ócsa VSE: 16:0
Az ócsai csapat súlyos vereséget szen-
vedett a hétvégén a hibátlan és fé-
nyes mérleggel rendelkező listaveze-
tő Gyömrőtől.
Gyömrő megérdemelten nyert, a ha-
talmas különbség az ócsai csapat álló-
képességének és játéktudásának hiá-
nya miatt alakult ki.
U 19 Táborfalva–Ócsa 1:3
Ifi csapatunk jó játékkal nyert Tábor-
falván.
Gólszerzők: Kozma István (2) 
Szőke Sándor (1)
Felnőtt Ócsa–Örkény II 3:2
Csapatunk Örkény II csapatát fogad-
ta. Egy kicsit döcögve, de végül is 
nyertünk úgy, hogy az ellenfél veze-
tett 1:0-ra.
Gólszerzők: Cserna András (2), 
Ordasi Zsolt (1)

2008. 10. 11–12. 
U 19 Ócsa–Szigetújfalu 5:1
Ifi csapatunk hazai pályán aratott fö-
lényes győzelmet. Öt gólt rúgtak 
Szigetújfalu csapatának.
Gólszerzők: Tihany Dániel (2), Piróth 
Tibor (1), Szabó Gergő (1), Szőke 
Sándor (1)
Felnőtt Kunpeszér–Ócsa 2:1
Sajnos, felnőtt csapatunk már nem 
szerepelt ilyen jól. A forduló előtt 
utolsó helyen álló Kunpeszérhez láto-
gattak, és 2:1-es vereséget szenved-
tek.
Gólszerző: Farkas Lajos
U 16 Ócsa VSE–Sülysáp: 1:0
Közepes színvonalú, de küzdelmes 
mérkőzésen szereztünk nagyon fon-
tos 3 pontot.

 U 13 Szigetszentmiklósi TK– 
 Ócsa VSE: 2:2
A legkisebbek is megszerezték első 
pontjukat, ami örömteli, azonban saj-
nos az erőnléti problémák miatt en-
gedtük ki kezünkből a biztos vezetést 
a mérkőzés hajrájában.

2008. október 14. 
U 13 Ócsa VSE–Pereg SE: 1:2
A vendégcsapat korai vezetése után 
sikerült kiegyenlíteni, azonban az 
utolsó percben kapott gól eldöntötte 
a mérkőzést. Talán sikerül majd egy-
szer a játékosoknak megtanulnia, 
hogy egy mérkőzés az utolsó sípszóig 
tart, és addig mással nem kellene fog-
lalkozni, csak a focival.

2008. 10. 18–19.
U 19 Inárcs–Ócsa 2:3
Ifi csapatunk idegenben, jó mérkőzé-
sen győzött.
Góllövők: Harazin János, 
Horváth Zsolt, Ladányi Zsolt
Felnőtt Tatárszentgyörgy–
 Ócsa 1:1
Gólszerző: Ordasi Zsolt
Felkerült a honlapra az U16 és U13 
csapatok eredményei, tabellái és a me-
netrendjeik. Amennyiben van fotója a 
2008-as Felnőtt, U19, U16, vagy U13-
as csapatról, legyen szíves, küldje el az 
ovse@ocsa.hu e-mail címre és feltesz-
szük a képtárba. Képhez mellékelje a 
képen szereplők nevét sorban, ahogy 
a képen látható. Köszönjük.
 U16 Pilis LK Legea–
 Ócsa VSE 12:1
Az eddig szintén 100%-os Pilisre láto-
gatott el csapatunk a hétvégén.
Az eredmény a valós helyzetet tük-
rözve, teljesen megérdemeltnek 
mondható a Pilis javára.
A nagy különbség oka egyrészt a kor-
különbség, másrészt az ebből adódó 
fizikai erőfölény.
Az ócsai csapatot annyiban dicséret 
illeti, hogy nem törtek meg, mint 
Gyömrőn, illetve a sokkal erősebb pi-
lisieken is tudtak egyszer „fogást” ta-
lálni.

Kiss Csaba

Körzeti megbízottak
(rendőreink) fogadóórája:

minden hétfőn 17.00-19.00 óra között. 
Helyszín: KMB iroda, 

Bajcsy Zsilinszky út 26.
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2008. október 15

az egressy gábor szabadIdőköz-
pont színháztermében 

2008. november 12-én szerdán 
14.30 órától

HALÁSZ JUDIT 
élő koncert

SZERESD A TESTVÉRED! 
címmel

Közreműködnek:

ANTI TAMÁS: akusztikus gitár, 
mandolin, ének, 
BARTHA TIBOR: billentyűsök, 
hegedű, furulya, ének
FÖDŐ SÁNDOR: basszusgitár, ének 
FODO dob, ütőhangszerek 
MÓRICZ MIHÁLY: gitár, ének

Elkészültek a Településfejlesztési, Kör-
nyezetvédelmi és Idegenforgalmi Bi-
zottság által kiírt „Közterületi zöldfelü-
letek fejlesztése” című pályázatra be-
adott területek fejlesztési munkái. 
Városunkban három területen találkoz-
hatunk a virágokkal, cserjékkel beülte-
tett gondozott kis zöldfelületekkel. 
Szenvedélybetegek Otthona lakói a 
Teke Klub és vasút közötti területen  
alakítottak ki zöldfelületet, amit dísz-
cserjék és nem nagy vízigényű növé-

nyekkel ültettek be. Aluljáró társaság a 
város belterületén Kiss Ernő utca és a 
Viola utca kereszteződésénél található 
terület rehabilitációja után egy kultu-
rált közterület létrehozását vállalták és 
valósították meg.

Mayer József, Spák József, Szabadi 
András, Balló Pál Ócsa, Kálvin utca 2-10. 
számú porták előtti területek rendezé-
sét valósították meg. A kivitelezést kicsit 
lassította, hogy a műemlékvédelmi elő-
írásoknak meg kellett felelni. Többszöri 
egyeztetés során Horváth Zoltán főépí-
tésszel és a Kulturális Örökségvédelmi 
Hivatal munkatársával sikerült a közös 
álláspontot kialakítani. A megújult utca-
rész méltón illeszkedik a Református 
Műemléktemplom környezetéhez.

A nyertes pályázók a kialakítás és a 
megvalósítás mellett vállalják a terüle-
tek további gondozását, ápolását. 

Továbbá a Bizottság által kezdemé-
nyezett „Gondozott, parkosított, virá-
gos porta” verseny szervezését a Moz-
gáskorlátozottak Ócsai Egyesülete vál-
lalta, így a díjak átadására ebben az 
évben is a Parasportnapon került sor. A 
„Virágos Ócsa, rendezett porta” 2008 
versenyfelhívásra beérkezett pályázato-
kat a Településfejlesztési, Környezetvé-
delmi és Idegenforgalmi Bizottság a ka-
tegóriákban kiírt feltételek alapján az 
alábbiak szerint értékelte: 

Intézmények és helyi vállalkozá-
sok (közintézmények, vendéglá-
tók, üzletek, üzemek) 
III. díj –  Szenvedélybetegek Otthona 

(Ócsa, Székes 6.)        
Magán-, és társasházak 
tulajdonosai
III. díj –  Kecskés Ferencné (Ócsa, Ba-

ross u. 19.) 
III. díj –  Balogh István (Ócsa, Kossuth L. 

u. 24.)
III. díj –  Bejó Istvánné (Ócsa, Martino-

vics u. 54.)
Különdíj (a közönség szavazata 
alapján): Budainé Kollár Erzsébet 
(Ócsa, Szegfű u. 24.)

A versenyfelhívásra beérkező és díja-
zásban nem részesült pályázók munká-
ját külön kerti ajándékokkal köszöntük 
meg. Külön szeretnénk megköszönni a 
Száll-Ker-Plast Kft. részéről felajánlott 
virágládákat és a Syngenta Seeds Kft. dí-
szítésre szánt virágait és azt a 100 tő ár-
vácskát, amit a Posta előtti terület beül-
tetésére használtunk fel. Intézmény ka-
tegóriában három pályázat érkezett, 
ezért a Bizottság csak az első díj odaíté-
lésében döntött. A második és a harma-
dik díj, valamint egy különdíj összegét 
vásárlási utalvány formájában a „Közte-
rületi zöldfelületek fejlesztése” című 
pályázat nyerteseinek ajánlotta fel. 

Pályázatainkra és versenyfelhívá-
sainkra a jövőben is várunk minden ér-
deklődőt!

Ullmann Márta 
települési képviselő

Zöldfelületeink és a legsZebb virágos porták nyertesei

Jegyek elővételben 1000 Ft-os, a helyszínen az előadás napján 1200 Ft-os áron kaphatók.
Bővebb információ, jegyrendelés: 06-29/378-043, egressy.szabkozp@freemail.hu
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2008. november 21. péntek 19.00 órai 
kezdettel a Budapesti Körúti Színház elő-
adásában:
Molnár Ferenc: DOKTOR ÚR
– vígjáték két részben –
Főbb szerepekben: Koltai Róbert, Barát 
Attila, Czvetkó Sándor, Frajt Edit, Szabó 
Erika, Király Adrián…

Sárkány doktor üzleti, és részben szellemi partnere egy tizenki-
lencszer elítélt, minden hájjal megkent, de mégis szeretetre méltó, az 
meghökkentően gátlástalan tolvaj, Puzsér. 
Rendezte: Galambos Zoltán
Művészeti vezető: Koltai Róbert

 
2009. február: 
A Budapesti Körúti Színház előadásában:
Ray és Michael Cooney: 
MINDEN LÉBEN HÁROM KANÁL
– komédia két részben –
Főbb szerepekben: Király Adrián, Végh 
Judit, Lipták Péter, Oroszi Tamás/Pecse-
nyiczki Balázs, Beleznay Endre…

A főszereplő fiatal pár boldog közös 
életet él. Mivel nem lehet saját gyerme-
kük, elhatározzák, hogy örökbe fogadnak 
egy csöppséget. 
Rendezte: Galambos Zoltán

2009. április: 
A Budapesti Körúti Színház előadásában:
Molnár Ferenc–Kocsák Tibor–
Miklós Tibor: 
A VÖRÖS MALOM
– zenés vígjáték – 
Főbb szerepekben: Kautzky Armand, 
Udvarias Anna, Király Adrián, Lipták 
Péter, Oroszi Tamás, Piacskó Emese…

Jánoska Jánost beteszik a Malomba. A 
kérdés az, marad-e valami jó Jánosban a 
kísérlet végére, vagy végleg elromlik. 
Rendezte: Galambos Zoltán

2009. május: A Budaörsi Játékszín előadásában:
Král Gábor: EGY SZŐKE, EGY FEKETE
– pikáns zenés kabaré – 
Szereplők: Nyertes Zsuzsa és Gregor Bernadett

A finálé híven tükrözi a műsor mondanivalóját: „lazítsunk, neves-
sünk, mert az élet – ha úgy vesszük – kész kabaré.
A dalokat hangszerelte és kísér: Sliga Miklós
Rendezte: Bodrogi Gyula

 Bérletek a 4 előadásra 
a IV–XIII. sorIg 7500 Ft-os áron Válthatók.

 JegyáraInk:
 I–III. sor: 2500 Ft • IV–XIII. sor: 2100 Ft • XIV–XVI. sor: 1800 Ft

BőVeBB InFormácIó, Jegyrendelés: 
06-29/378-043, 06-20/326-2504, egressy.szabkozp@FreemaIl.hu

Ócsa Város Önkormányzatának 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
 Együttmûködô partnerünk: Dormány Foto Studio 

Bérletes színházi évad 2008/2009

A Syngenta Seeds Kft. a tevékenységi kör bővülése miatt 

KERTÉSZ ASSZISZTENST
keres az ócsai Zöldségnemesítő Állomásra 

Feladatok:
• szakértelmet igénylő kézi és gépi munkák elvégzése,
• növényvédelem zöldségkultúrákban korszerű gépekkel
Elvárások:
• középfokú mezőgazdasági vagy kertészeti végzettség;
• szakmai elkötelezettség;
• pontosság, precizitás;
• önálló- és csapatmunkára egyaránt készség;
• Ócsához közeli (maximum 15 km) lakhely.
Előnyt jelent:
• növényvédős képesítés;
• targoncavezetői engedély.
Amit kínálunk:
• tanulási lehetőség;
• versenyképes fizetés;
• multinacionális környezet.

Jelentkezéseket önéletrajzzal és a fizetési igény 
megjelölésével a eva.kenez@syngenta.com e-mail címre 

vagy a 2364 Ócsa, Üllői u. Külterület címre várjuk 
2008. 11. 07-ig.


