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Február 27-től volt látható az Egressy Gábor Szabad-
időközpontban egy bőségével, sokféleségével „za-
varba ejtő” kiállítás a ma oly divatos kreatív hobbi te-
rületéről. Az alkotások jellegének felsorolása is hosz-
szú lenne. A látogatókban nagy valószínűséggel 
felmerülő kérdésekre, az indíttatásra maga a kiállító 
válaszolt. Ahhoz sem hozzátenni, sem elvenni nem 
lenne szerencsés.

„Úgy nőttem fel, hogy szeretet vett körül. Nemcsak szeretet, 
szépség is. Életem első kilenc évében itt Ócsán, később Bu-
dapesten. Azt láttam, hogy édesanyám, nagyanyám, és a kö-
rülöttem élő nők mindig igyekeztek otthonunkat, környeze-
tünket szebbé, csinosabbá tenni a maguk és a velük élők örö-
mére. Virágokat ápoltak, nevelgettek, kézimunkáztak, 
eltöprengtek azon, hogy egy-egy vázát vagy képet hova he-
lyezzenek, milyen függönyt vegyenek. Aprónak látszó, de fon-
tos dolgok ezek, hisz kívül-belül építenek. Ápoljuk hát a ha-
gyományokat tovább, szépítsük lelkünket, használjuk alko-
tásra szabadidőnket!

Választhatunk egyszerű, gyorsan megvalósítható módsze-
reket is, de ha ráérzünk a kreativitás ízére, egyre kevésbé fog-
juk bonyolultnak, vagy időigényesnek látni ezeket az eljárá-
sokat. Sőt, minél többet foglalkozunk egy-egy tárggyal, minél 
több napig vagy hétig készítgetjük-csinosítgatjuk művünket, 
annál nagyobb lesz örömünk már alkotás közben is, és ké-
sőbb is, ahányszor csak ránézünk munkánk eredményére.

Legyünk praktikusak: lássuk meg, mire van igazán szük-
ségünk, a lakás mely pontján kellene egy kis színfolt, vagy 
üde részlet, hol van hiányérzetünk. Ha már megvan az igény, 
akkor csak a megfelelő technikát és anyagot kell megtalálni 
hozzá. És már kezdhetünk is! A kreatív hobbi szakirodalma 
igen bőséges. Egymástól is sok mindent megtanulhatunk. 

Hallgassunk megérzésünkre a szín- és az anyagválasztás-
nál, így pont azt tesszük majd, amire lelkünknek is szüksége 
van: melegszínű selyemszalagokat fűzünk össze függönynek, 

vagy natúr színű gyapjúból neme-
zelünk, élénk színű festékeket csor-
gatunk csillogó üvegvázákra.

Merjünk alkotni! Lesz rá időnk 
is, ha igazán akarjuk. A körülöttünk 
élők pedig igencsak elcsodálkoz-
nak majd, ha a régi tárgyakat meg-
látják új ruhájukban, vagy ha a jó 
emlékű nyaralás fotóiban gyönyör-

ködhetnek nap mint nap. Szerezzünk hát minél több örömet 
magunknak és szeretteinknek!”                                             (ngy)

Otthondíszítés mai, kreatív technikákkal
Kadlicskóné Hrubos Margit dekoratőr-üvegfestő kiállítása 
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Március 15. reggele – a százhatvanegy évvel ezelőttihez 
hasonló, borongós, esős időt jósolt. A szemerkélő, majd rá-
kezdő eső azonban nem akadályozta meg az ünnepelni 
vágyókat abban, hogy részt vegyenek a városi megemlé-
kezéseken.

Délután öt órakor a temetőben nyugvó Halászy Károly 
honvédszázados-tanító sírjánál hallhattunk verseket és 
megemlékezést az Ócsán mártírhalált halt Halászyról. A 
város vezetői, az intézmények és a civil szervezetek kép-
viselői koszorúkat helyeztek el a síron. Majd megindult az 
emlékezők fáklyás menete – az Ócsai Fúvószenekar kísé-
retében – a Halászy Károly Általános Iskola felé, ahol má-
sodik éve kerül sor az ünnepi műsorra.

A feldíszített és kivilágított szabadtári színpadon, a Him-
nusz hangjai után - az ünnepség házigazdája, Mrázné Gás-
pár Tünde köszöntötte az ünneplőket és felkérte Bukodi 
Károlyt, Ócsa város alpolgármesterét, ünnepi beszéde 
megtartására.

Ünnepi megemlékezés Ócsán



2009. április 3

(részletek a beszédből)
„A történelmet csak mi hevíthetjük föl. Attól válik meleg-

gé, hogy mi, késői utódok, nem hűvös távolságtartással 
szemléljük, hanem hozzányúlunk, közeledünk felé. Min-
den ilyen megemlékezés tehát nem más, mint a múlt felfor-
rósítása.

Százhatvan esztendő telt el a tavaszi hadjáratban kiví-
vott győzelem és a Világosnál elismert vereség óta. Százhat-
van esztendő Buda dicsőséges visszavívása és Komárom vá-
rának reményvesztett feladása óta. Százhatvan esztendő a 
debreceni Nagytemplomban kimondott függetlenség és az 
aradi kivégzésekkel kezdődő alávetettség óta.

Vajon mit üzen nekünk, késői magyaroknak a kerek év-
fordulón a magyar szabadságharc története? Mit látunk ma-
gunk mögé, a múltunkra pillantva százhatvan esztendő táv-
latából?

Talán vannak, akik a magyar sors tragédiáját olvassák 
ki belőle. Azt, hogy nekünk, magyaroknak semmi sem si-
került. Mert hiába küzdöttünk meg hősiesen a győzelemért, 
végül csak vereséget szenvedtünk. Hiába vívtuk vissza az 
országot magunknak, végül csak elvették tőlünk. Hiába 
szereztük vissza a szabadságunkat, végül csak rabság lett 
belőle.

Igen – hangzik a gondolatsor végén –, a következtetés: 
vesztes nép vagyunk. A hiábavalóság nemzete. Mert minden 
tettünk, minden cselekedetünk, minden diadalunk, amire 
büszkék lehetnénk, hiábavaló volt.

De vajon így van-e mindez? Vajon igaza van-e azoknak, 
akik a történelem nagy pillanataitól is – csakúgy, mint a 
hétköznapok küzdelmeiben önmaguktól – egyedül a lát-
ványos sikert fogadják el eredménynek? Nem csupán arról 
van-e szó, hogy olyasmit kérünk számon a múltunkon, ami 
sokkal inkább civilizációs betegség, korunk egyik jellegze-
tes problémája: a gyorsan megtérülő és látványos haszon 
igénye? Hiszen ami nem hoz hasznot, az mindenestül hiá-
bavaló…

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Valljuk be, ezzel a gondolkodással nem megyünk semmi-

re sem. Valljuk be, hogy a történelmünk nem szemlélhető 
úgy – bármennyire is szeretnék egyesek ilyennek láttatni 
–, mint egy gazdasági vállalkozás, amelyről hű képet ad a 
bevételek és a kiadások egyenlege. Gondoljanak csak bele: 
hol lennének most a lengyelek, ha a kettős könyvelés szabá-
lyai szerint viszonyulnának a múltjukhoz? Hol lennének 
ők, akiket többször osztottak fel, és volt, hogy egyetlen tal-
palatnyi hazájuk sem maradt?

És hol lennénk mi, magyarok, ha 1849-ben, százhatvan 
esztendővel ezelőtt az előttünk járók úgy zárták volna le a 
főkönyvet, hogy nem éri meg magyarnak lenni, nem éri 
meg ragaszkodni a magyarságunkhoz, nem éri meg a re-
ménytelenségben is kitartani a magyar szó mellett, mert 
több vele a kiadás, többet visz, mint amennyit hoz?

Nem, kedves Barátaim, a történelem, 1849 története nem 
a számokból, adatokból kiolvasható, kiszámítható és ma-
tematikai műveletekkel kifejezhető logikára oktat. Hanem 
arra, hogy a történelem szabálytalan, illogikus, mert az 
érző, álmodó, álmaiért áldozatot is vállaló, és önmagát, em-
beri mivoltát meghaladni is képes ember alkotása.”

A március 15-i ünnepségek szívmelengető eseménye az 
általános iskolás gyermekek műsora. Színes szalagok, zász-
lók lobogtak, korabeli versek, naplórészletek idézték fel az 
1848–49-es eseményeket, melyeket kivetített képek és dalok 
tettek még érdekesebbé. Az ünnepi műsort Spákné Papp 
Mária tanárnő szerkesztette és rendezte és az 5. d osztály 
tanulói adták elő lelkesen, átéléssel.

A nagy tapssal jutalmazott műsor után dr. Szűcs Lajos or-
szággyűlési képviselő beszédét hallgathatták meg a jelenlé-
vők, majd Dönti Károly, Ócsa polgármestere és Morvai Lajos 
iskolaigazgató megkoszorúzta Halászy Károly emléktáblá-
ját.

Néhány perccel hét óra előtt a Szózattal ért véget az idei 
megemlékezés.                                                                           (NGy)
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Tisztelt Ünneplő Közösség, Kedves Ócsai Barátaim!
Különös, mondhatni szeszélyes természete van az idő-
nek. Van, amikor villámsebesen tovaszáll, és van, ami-
kor csak lassan csordogál. Van, amikor úgy érezzük, 
mintha kizökkent volna a helyéről, és van, amikor úgy 
látjuk, mintha tétován cammogva megállna, akárcsak 
egy rossz óra mutatója.

És olyan is van, amikor akár a részeg emberé, egészen 
botladozóvá, bizonytalanná válik az időnek járása. Ami-
kor körülöttünk dülöngélni látszik minden, amikor össze-
zavarodnak és összefolynak a szemünk előtt a dolgok.

És az is előfordul olykor, hogy váratlanul furcsa, külö-
nös idők köszöntenek az emberre. Például amikor belül 
már régóta érezzük, hogy tavasz van, de ha körültekin-
tünk, még téli a táj, amit magunk előtt látunk.

Dr. Szűcs Lajos, Ócsa országgyűlési képviselőjének ünnepi beszéde,
2009. március 15-én, a Halászy Károly Általános Iskolában rendezett városi ünnepségen
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Tisztelt Ünneplő Közönség!
Ilyenkor március idusán bizonyára Önök is elgon-

dolkodtak már azon, hogy milyen lehetett az a 161 évvel 
ezelőtti márciusi nap, vajon mit gondolhattak, hogyan 
érezhettek akkoriban az emberek? Boldogok voltak, 
vagy elégedetlenek? Beletörődöttek voltak, vagy telve 
voltak várakozással? Kedvetlenek és fásultak voltak, 
vagy csak a remény szikrájára vártak? Ki tudná ma 
már megmondani? Nyilván ez is, az is jelen volt min-
dennapjaikban.

De bárhogyan volt is, 1848. március 15. valamitől 
mégis az egyik legfénylőbb napja lett történelmünk-
nek, a legfénylőbb, pedig valójában szeles, esős és ba-
rátságtalan nap volt.

Egyszerű, nyirkos, kicsit hideg volt az a tavaszi reg-
gel. De a szürke és kopottas szerdai nap valamitől, va-
lahogy egészen másképp alakult mégis. 

És hogy mitől lett más?
Vajon csakugyan Petőfi, Irinyi, Vasvári, Jókai és a 

többi márciusi ifjak tették-e mássá, vagy az eső lábán 
kívül valami más is ott lógott már a levegőben?

Alighanem valami más is. 
Az ország nehéz helyzete, a kilátástalannak tűnő év-

tizedes viták, az igazságtalanságok és az égbekiáltó 
társadalmi különbségek, a kincstár eladósítása, a ha-
talom packázása és érzéketlensége az emberek gond-
jai iránt nyilván mind-mind nyomasztotta az akkori 
magyarok lelkét.

De önmagában még ez sem magyaráz meg semmit.
Valami másnak is kellett lennie a mélyben. 
De vajon mi volt ez a titokzatos erő, ami régóta ott 

munkált a mélyben? 
Alighanem a változás, a változtatás elemi erejű igé-

nye. 
Annak felismerése és kimondása, hogy így tovább 

nem mehetnek a dolgok. 
A várakozás feszültsége milliók lelkében érlelte meg 

a változás igényét, és hosszú ideje már csak az hiány-
zott, hogy valakik végre hangot adjanak és irányt mu-
tassanak a változásnak.

Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Tisztelt Ócsai Ünneplő 
Közösség!

Ha nem így lett volna, ha nem egy egész nép közös 
óhajtásának, szabadságvágyának, felemelkedni aka-
rásának adott volna formát március idusának 12 pont-
ja, akkor a pesti vér nélküli forradalom nem terjedt 
volna szét futótűzként az országban. Akkor március 
16-án, 17-én, 18-án nem csatlakoztak volna a követe-
lésekhez sorra a falvak és városok polgárai, és akkor a 
márciusi ifjakat is alighanem már a forradalom más-
napján letartóztatták volna.

De nem így történt március 15-én és az azt követő 
napokban.

Nem így történt, mert azokban a feledhetetlen na-
pokban egymásra talált a falvak és városok népe, egyet 
akart a budai szatócs, a városi céhlegény, a falusi taní-

tó és a földműves jobbágy, kezet nyújtottak egymásnak 
a nemesek, a polgárok és a jogfosztottak tömegei. 

Mit akart Petőfi, Batthyány, Széchenyi vagy Kossuth? 
Mindenkit más és más érintett meg nyilván március 
15-ből. Mindenkit más és más, de mégis volt valami 
közös az ő akaratukban. 

Új irányt akartak a nemzet számára, szabadságot 
és polgárosodást, a korhadásnak indult, roskatag, élet-
erejét vesztő, alávetett Magyarország helyett egy büsz-
ke, szabad Magyarországot.

Tisztelt Ünneplő Közönség!
Sajnos, manapság sem mennek fényesebben a dol-

gok…
A változás, a változtatás igénye itt kopogtat az abla-

kunkon. Ha jobban odafigyelünk, könnyű meghalla-
nunk. Tavaszodik lassan. A változás is épp ilyen. Lépés-
ről lépésre közeledik, épp úgy, ahogyan cseppenként 
telik be a pohár.

A változást pedig, amit sokan akarnak, nincs erő, 
ami feltartóztatni lenne képes. Mert hiába, hogy 1848-
ban Pest és Buda polgárai, akár csak Magyarország vá-
rosainak és falvainak népe nem úgy ébredt március 
15-ére virradóan, hogy ez lesz az a nap. A történelmi 
nap, a magyar szabadság napja, amelyet amíg csak 
lesz magyar ember a világon, mindig és mindenütt ün-
nepelni fognak.

Hiába, hogy egyszerű, nyirkos, kicsit hideg volt az a 
tavaszi reggel. 

A változtatás várakozása már régóta ott munkált a 
lelkekben.

És nem volt erő, amely útját állhatta volna a válto-
zásnak.

Mert 1848. március 15. a magyar polgárosodás vér-
telen forradalma volt. És mert a változás mindig eljön, 
ha elég sokan akarjuk, és képesek vagyunk irányt adni 
a változásnak. 

Ezért a mai ünnepi napon érdemes jól a szívünkbe 
és eszünkbe vésnünk, ma sincs az az erő, amely képes 
lenne feltartóztatni a változás új irányát.

Sorsdöntő, sorsfordító időket élünk.
Ne veszítsék szem elől: nagy dolgokat akkor vittünk 

véghez, ha az egész nemzet bekapcsolódott a történé-
sekbe. A kigondolástól a megvalósításig. Az elmúlt 300 
évben semmit sem értünk el egymástól elszakítottan. 
Csak akkor, ha összefogtunk és erőinket egyesítettük a 
közös cél érdekében.

Tegyünk hát így most is valamennyien, cselekedjünk 
1848 szellemében, jelöljünk ki együtt új irányt a nem-
zeti haladás csillagösvényén s közben figyeljünk, de ne 
csak egy országra, hanem egy egész Hazára, és higy-
gyünk, de ne csak egy programban, hanem az Isteni 
Örök Igazságban. 

S ha így teszünk, bizonyos vagyok benne, hogy a Haza 
újra fényre derül! 
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Jó estét kívánok! Érdeklődni szeretnél, hogy tényleg megszű-
nik-e az Ócsai Hírmondó?

A jelenlegi gazdasági helyzetben az önkormányzat nem 
tud két újságot fenntartani, ezért az önkormányzati lap, 
az Ócsai Kisbíró marad a lakosság tájékoztatására. Ezek 
után nem tudjuk, hogy megszűnik-e az Ócsai Hírmondó, 
amely egy civil egyesület kiadványa.

Mennyi Ócsának a tartozása, már ha publikus az összeg, 
és a gazdasági válság mennyire befolyásolja ennek törlesz-
tését, és milyen kihatása van mindennek a városra? 

A város jelenlegi tartozása 1 500 000 000 forint érté-
kű kötvény, amelyből kiváltottuk a korábbi tartozásokat 
(900 000 000 Ft). A fennmaradó összegből a beruházá-
sokat finanszírozzuk. (Okmányiroda, Egészségház, tele-
pülésközpont, játszóterek). Ezenkívül van kb. 80 000 000 
forint rulírozó hitelkeretünk a működés finanszírozásá-
ra. A mostani helyzetben még biztosított mind a törlesz-
tés, mind pedig a város üzemeltetése. Az idei költségve-
tést ennek megfelelően igen szigorú takarékossággal ter-
veztük. Mivel a gazdasági válság következményei nem 
láthatóak, ezért a költségvetést negyedévente felülvizs-
gáljuk, és ennek betartására intézkedési tervet készí-
tünk.

A tervezett sportcsarnok elkészül-e a közeljövőben? Ha 
jól tudom, akkor a régi strand területére tervezik, ami sze-
rintem eléggé távol esne mindentől.

Sportcsarnokot nem terveztünk. Egy új sportpálya ki-
alakításáról van szó, de csak beszélgetés szintjén. Ennek a 
helye lehetne a volt strand területe, mivel az önkormány-
zati tulajdon, és így a telekért nem kellene fizetni. A meg-
valósulás időpontjáról még tippelni sem tudok.

Szeretném még megkérdezni, hogy a szennyvíztisztító 
telep miért engedi ki tisztítatlanul a szennyvizet? Sajnos én 
a Pipacs utcából elég sűrűn érzem. Egyszer elmentem meg-
nézni, és teljesen fekete folyadék folyt ki az ülepítőbe. Ami-
kor nem érezzük a szagát, akkor tiszta víz folyik ki.

Erről még nem hallottam. Mivel Ócsát én képviselem az 
Ócsa és Társai Kht.-ban, meg fogom kérdezni, hogy ez ho-
gyan lehetséges. Amennyiben van konkrét időpontja, hogy 
mikor történt ilyen, kérem, ossza meg velem a hivatali  
e-mail-en keresztül, vagy akár személyesen!

Legtöbbet októberben, novemberben és januárban 
éreztük, februárban csak egyszer-kétszer. Ha érezni fog-
juk ismét, akkor e-mailben értesítem. Köszönöm, hogy 
válaszolt kérdéseimre.

Van fejlemény a katolikus templom kerítése körüli do-
logban? Megmarad? 

A templom körüli kerítés elbontása nincs szándékunk-
ban. Az egészségház kényelmesebb megközelítéséhez sze-
retne az önkormányzat maximum 40 m2-t használatba 
venni az egyháztól, amely a posta felôli kerítés áthelyezé-
sével lenne megoldható. Hivatalos kérésünkre választ még 
nem kaptunk.

Nekem tetszett az a megoldás, ami a látványterven 
volt. Kár, hogy ez az ötlet dugába dőlt.

A látványterv csak egy mérnöki ötlet volt, amelyet az 
egyház nem tud támogatni.

Következő kérdésem a szelektív hulladékgyűjtőkkel 
kapcsolatos. Mennyire használja ki a lakosság, volt-e gond 
a helytelen használatukkal? 

A lakosság használja a konténereket. Sajnos volt, aki más 
jellegű kommunális hulladékot tett bele. 

Mikor arra jártam, én is szembesültem a helytelen hasz-
nálattal. A műanyagos kuka teteje meg volt rakva üveg-
gel. Tervezi az önkormányzat üveggyűjtő kuka elhelye-
zését? 

Az A.S.A. nem tervezi az üvegek szelektív visszagyűjté-
sét.

Tehát ha jól értem, az önkormányzat, ha akarná se 
tudná megoldani az üveg szelektív gyűjtését a város-
ban?

Jelenleg valóban így van, ugyanis ha az üveg mellé bár-
milyen más anyag kerül (törött tányér, sitt, stb.), akkor a 
szolgáltatótól sem veszik át. Sajnos, mint a példa mutatja, 
ilyenre minden esély megvan.

Ezt szomorúan hallom. Mert így, ha úgy vesszük, semmi 
értelme a gyűjtésnek. 

Véleményünk szerint a gyűjtésnek van értelme. Bízunk 
abban, hogy a lakosság előbb-utóbb belátja, hogy ezzel a 
környezet megóvását segíti.

Köszönöm kérdéseiket. Találkozunk 2009. április 
6-án.

Bukodi Károly alpolgármester

március 2-i online fogadóórája 
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Terjedelmi okok miatt a költségvetés egyes részleteit olvas-
hatják csak lapunkban. A teljes szöveg és a táblázatok meg-
találhatók Ócsa város honlapján (www.ocsa.hu).

A költségvetés pénzügyi kereteit alapvetően meghatáro-
zó központi költségvetési Ócsa Város Önkormányzatánál 
is kötelezően érvényesítésre kerül. A sorozatos központi 
intézkedések, az infláció, valamint az áremelkedés miatt 
jelentkező többletköltségek ellentételezése évek óta jelen-
tős terheket ró a közszolgáltatásokért felelős önkormány-
zatokra.

Ennek megfelelően a kötelezően ellátandó feladatok mel-
lett a választott feladatok finanszírozási lehetőségei jelen-
tősen megnehezedtek. 

A magyarországi önkormányzati szektor eladósodottsá-
gát az elemzők jelen helyzet értékelésével a kockázatos be-
sorolásba helyezték az eddigi elfogadható mértékről. Ennek 
az oka, hogy a mintegy háromezer önkormányzat adóssága 
elérte a 600 milliárd forintot, és az adósságállomány 90%-a 
valutában van. Az árfolyamok a válság hatására jelenlegi ár-
folyamon számolva 25%-kal nőttek. Az önkormányzati  
szférát jelentősen érinti a gazdasági recesszió, mivel a 
termelés csökkenés, illetve szolgáltatás-igénybevétel csök-
kenésével csökken az iparűzési adó bevétel, és a jelenleg 
aktív munkavállalói oldal egy része átkerül a passzív oldal-
ra, és megjelenik a szociális ellátást igénylő oldalon. Ennek 
hatása 2009. második negyedévében jelenik meg. 

A 2009. évi költségvetés elkészítésekor fő célkitűzés
ként lehet megemlíteni a következőket:
•�A�városban�lakó�polgárok�által�elvárt�szolgáltatások�biz-

tosítását, az életviszonyok és azok feltételeinek javítását, 
fejlesztését (Egészségház);

•�A�törvényi�előírásoknak�megfelelő�kötelező�feladatok�el-
látását;

•�A�működés�fenntartása
•�A�benyújtott�és�elfogadás�alatt�lévő�pályázatok�megvaló-

sítása
•�További�külső�források�feltárása�és�ellátása

A 2009. évi költségvetési javaslat összeállításakor az alap-
vető feszültség a reálisan tervezhető bevételek, a korábbi 
évek során vállalt (Kötvény-kamat, Caminus) és a 2009. évben 
jelentkező kötelezettségek között jelentkezett.

A kiadások együttes összege jelentősen meghaladja a 
bevételek összegét, amelynek kötelező pénzforgalmi egyen-
súlya a jelen helyzetben csak külső forrás bevonása mel-
lett biztosítható. Az Önkormányzat 2009. évi forráshiánya 
306 811 000 Ft. Ez az összeg 2008. évben 195 465 000 Ft, 
a 2007. évben 242 292 000 Ft volt.

Ezt az összegű forráshiányt a kiadások fokozott csök-
kentésével és a bevételek növelésével lehet csökkenteni. 

(Felmérés alatt vannak az Önkormányzat tulajdonában álló 
ingatlanok.)

A költségvetés bevételei és kiadásai
3. §

(1)  A Képviselő-testület Ócsa Város Önkormányzat  
2009. évi költségvetésének

   bevételi főösszegét 1 337 627 ezer forintban
   kiadási főösszegét 1 644 438 ezer forintban
   a hiány összegét 306 811 ezer forinttal
 
állapítja meg. 

(2)  A Képviselő-testület a hiány összegéből 120 000 000 
forintot a rendelkezésünkre álló folyószámla hitelke-
retből finanszíroz. A fennmaradó 186 811 000 forint 
fedezetére intézkedési tervet készít, hitelfelvételről 
dönt, illetve költségcsökkentési, és bevételnövelési vizs-
gálatokat végez. 

(3)  A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert arra, 
hogy az átmenetileg szabad pénzeszközöket a pénz-
intézetnél, a bank által biztosított legkedvezőbb kamat-
feltételekkel lekösse. 

Az Önkormányzat 2009. évi bevételei
A Költségvetési Törvény elfogadásával konkretizálódott az 
Önkormányzatnak juttatandó normatívák összege. Ez a be-
vételi forrás alapozza meg azt a tervezési folyamatot, hogy 
az intézmények működésének biztosításához a jelenlegi 
struktúrában mennyi fenntartói kiegészítésre van szükség. 
Elmondható, hogy az iskola gazdálkodására 166 499 077 fo-
rintot, míg az Óvoda fenntartására 66 453 666 Ft támoga-
tást kapunk. Ennek alapján az Óvoda költségvetéséhez  
68 268 000 forint, míg az Iskola költségvetéséhez 81 752 
000 forint fenntartói kiegészítésre van szükség. Ez a támo-
gatás csak saját bevételből finanszírozható. 

A helyi önkormányzatokat együttesen az állandó lak-
hely szerint az adózók által 2007. évre bevallott, az APEH 
által településenként kimutatott személyi jövedelemadó 
40%-a illeti meg. Az SZJA helyben maradó része, mely 8%, 
összesen 92 643 000 forint bevételt jelent, míg a jövede-
lemdifferenciálódás mérséklése jogcímen 107 031 000 fo-
rintot kap az Önkormányzat. 

A 2009. évi bevételek, az állami normatív támogatás, az 
átengedett és normatív SZJA, az önkormányzat sajátos mű-
ködési bevételei és a helyi adók együttes összege - mivel 
ezek szakaszosan befolyó bevételek – nem biztosítják azt 
a forrást, amennyi az alapvető intézményi (beleértve a Pol-
gármesteri Hivatalt is) működési, szociálpolitikai, kom-

Ócsa Város Önkormányzatának
2009. évi költségvetése
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munális kiadásaihoz folyamatosan szükséges. A működő-
képesség megőrzéséhez szükséges a folyószámla hitelke-
retünk rendelkezésre állásának meghosszabbítása, illetve 
megemelése. 

Az Önkormányzat sajátos működési bevételei között sze-
repelnek az egyes adóbevételek, melyek a következő ösz-
szegekkel kerültek betervezésre:

Építményadó 20 000 000 Ft
Iparűzési adó 200 000 000 Ft
Gépjárműadó 60 000 000 Ft
Összesen: 280 000 000 Ft

Véglegesen átvett pénzeszközök között 4 jogcímen sze-
repel előirányzat. Az egyéb költségvetési szervektől átvett 
pénzeszköz tartalmazza az Alsónémedi Önkormányzat 
ügyeleti hozzájárulását, melynek összege 7 824 000 forint. 
8.000.000 forintot terveztek a Sóderbánya által évente a 
kitermelés alapján fizetendő hozzájárulásra. Ezen a jogcí-
men szerepel a Gyáli okmányirodától kapott összeg is. A 
vállalkozásoktól átvett pénzeszközök között szerepel a Kép-
viselő-testület által megszavazott játszótér megépítéséhez 
ígért hozzájárulás, mely 3 000 000 forint, és melyhez 
2.984.000 forint pályázati pénz is kapcsolódik. Az OEP-től 
megközelítőleg 19 500 000 forintot fogunk átvenni. 

A 2007. évben kibocsátott 1 300 000 000 értékű köt-
vényből, és a 2008. évben kibocsátott 200 000 000 forint 
értékű kötvényből a 2009. évben a fejlesztési-beruházási 
kiadásokra 311 969 000 forint van előirányozva, melyhez 
kapcsolódik a 24 000 000 kamat is.

A felhalmozási és tőkejellegű bevételeink között szere-
pel a 450 000 Ft üzemeltetési bevétel, és az Önkormányzat 
tulajdonában álló ingatlanok értékesítése 60 000 000 Ft  
értékben, és 15 940 000 Ft, mely az idén lejáró gázkötvé-
nyünk értéke.  

KIADÁSOK meghatározása
Az intézményekkel folytatott egyeztetési tárgyalásokon 
módosításra kerültek az étkezési hozzájárulások, az aján-
dékutalvány 21 450 Ft lett, míg a ruházati költségtérítések 
intézményenként különböző mértékben (Hivatal: 28 200 
Ft, egyéb 8550 Ft.) Az iskolakezdési támogatás 10 000 fo-
rint gyerekenként. 

Nagyobb összegű kiadást jelent a kibocsátott kötvé-
nyünk utáni fizetendő kamat összege (70 millió forint), 
melyre nagy figyelmet kell fordítani, mert devizáról van 
szó és ezért az árfolyam nagyságának jelentős szerepe van. 
Jelenleg pontosan meghatározni nem lehet a fizetendő 
kamat nagyságát, de ha az árfolyam tovább emelkedik, 
akkor az előirányzott 70 000 000 Ft nem lesz elegendő. 

2009. évben az Önkormányzati pénzeszközátadások a 
következők szerint oszlanak meg: 

•�Non-profit�szervek� 4�100�000�Ft
•�Művelődési�ház�(működésre)� 25�500�000�Ft
•�Művelődési�ház�(fejlesztési�célok)� 1�200�000�Ft

•�Non-profit�Kft.� 120�327�000�Ft
•�Gyáli�Kistérség� 18�720�000�Ft
•�Révfülöpi�tábor� 1�651�000�Ft
•�Turinform� 500�000�Ft
•�LTP�alapítvány� 35�720�000�Ft
•�Első�lakáshoz�jutók� 1�800�000�Ft
•�Ócsa�és�Trsai.�Kht.� 1�395�000�Ft
•�Egyházak� 1�350�000�Ft
•�FEGY� 1�300�000�Ft
•�OSE� 3�000�000�Ft

Az egyes támogatásokon kívül számos rendezvényt is 
meg kíván rendezni az Önkormányzat, melyeknek az össz-
költsége 7 951 000 Ft. Az egyes Önkormányzati díjakra 
elkülönített összeg 800 000 Ft.

A 2009. évben is szándékában áll a Képviselő-testület-
nek, hogy kiadja Ócsa Város Önkormányzatának lapját, 
az Ócsai Kisbírót, melynek tervezett költsége: 5 400 000 
Ft/év + áfa.

A 2009. évi költségvetési rendelettervezet tárgyalá-
sain a kötelezően ellátandó működési és fejlesztési fel-
adatokon kívül olyan új beruházási feladatokat is meg-
határoztunk, amelyeket a költségvetési rendeletterve-
zet melléklete tételesen felsorol. Erre összességében  
369 708 000 Ft lett előirányozva.  

A felújításokat tekintve 14 720 000 forintot kíván elő-
irányozni a Képviselő-testület, mely a Falu Tamás Könyv-
tár garázsépületének felújítását, a játszótér felújítását, és 
a babamúzeum felújítását tartalmazza.

Az Önkormányzat a 2009. költségvetési évben  
12 000 000 Ft tartalékot képez az előre nem látható ki-
adások fedezetéül, és 28 604 000 Ft-ot a városközpont ki-
építésére megnyert pályázat önrészére. 

Új�Magyarország�Fejlesztési�Terv�NYERTES�PÁLYÁZATA 

Ócsa Város Önkormányzatának, Polgármesteri Hiva-
talának és fenntartott intézményeinek szervezetfej-
lesztése és működésének racionalizálása.
A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai 
Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. Az  
Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támoga-
tás összege 19 760 680 Ft.
Ócsa�Város�Önkormányzata�az�ÁROP-3.A.1/A-2008-0007�
azonosítószámú projekt keretében az új rendszer be-
vezetésével, modern szoftverek beszerzésével, helyi szá-
mítógépes hálózat kiépítésével és az alkalmazottak szá-
mára biztosított képzésekkel kívánja elérni a folyama-
tok fejlesztését. A projekt célja az ügyfélközpontúság 
megteremtése a közszolgáltatások színvonalának nö-
velése, a folyamatok egyszerűsítése által.



8

köz – élet

Horváth Tamással, a Pénzügyi Bizottság elnökével 
beszélgettünk a város költségvetéséről, és arról, 
hogy valóban pazarló-e az önkormányzat, ahogy 
a kormányfő állítja.

– Elnök úr! A kormányzat szerint az önkormányzati 
rendszer pazarló, sok a képviselő, sok a hivatal, sok a 
hivatali ügyintéző, sok az intézmény. Ócsán tényleg ez 
a helyzet?

– Mint megyei és városi képviselő természetesen figye-
lemmel kísérem az országos politikát, és megdöbbent kor-
mányunk azon törekvése, amely szerint csökkenteni akar-
ja rendszerváltásunk egyik legnagyobb vívmányát, a 
demokratikus intézmények – így az önkormányzatok – 
számát és hatáskörét. Az ésszerű racionalizálásnak híve 
vagyok, de ez ne csak politikai akarat, hanem életszerű, 
a közösségeknek elfogadható döntés legyen. Emlékszem 
Hernád és Örkény, Inárcs és Kakucs összevonására a ta-
nácsi rendszerben. Az első adódó alkalommal szétváltak 
– megjegyzem helyesen –, mert érezték és tudták, hogy 
saját érdekeiket maguknak kell érvényesíteniük. Mi, 
ócsaiak is csak magunkra számíthatunk. 

Visszatérve a kérdésre, vajon mire gondol a kormány?  
Zárjuk be az általános iskolánkat és az óvodáinkat? Netán 
rúgjuk ki a hivatal alkalmazottainak felét, mikor így is túl-
terheltek? Csukjuk be az egész önkormányzati hivatalt, 
és intézzenek az emberek mindent Budapesten? Felelőt-
len hangulatkeltés, amikor a kormány az önkormányzat-
okra mutogat, mint pazarló intézményekre. Ehhez sajnos 
a média is asszisztál. Nem szabad bedőlni a hazugságok-
nak. Meg kell kérdezni a helyi képviselőket, az intézmé-
nyek vezetőit, dolgozóit, hogy mi igaz, hogyan élik meg 
mindezt ők, akik tehetetlen áldozatai ennek a helyzet-
nek.

A kormány nem tart fenn egyetlen iskolát, óvodát, or-
vosi rendelőt sem. Az önkormányzatok azért vannak, hogy 
az oktatási, egészségügyi, szociális, kulturális és a hivata-
li ügyintézési szolgáltatásokat biztosítsák, minél élhetőbb 
települést hozzanak létre. Mi működtetjük ezeket, és ezt 
igyekszünk úgy tenni, hogy az Ócsán élők minél gyor-
sabb, minél jobb szolgáltatásokat kapjanak. Véleményem 
szerint tehát nem leépítésre, hanem erősítésre lenne szük-
sége az önkormányzatoknak. 

– Pazarlás tehát nincs Ócsán?
– Felelősséggel állíthatom, hogy nincs. Ha pazarolnánk 

Ócsa pénzét, már rég csődbe mentünk volna. Ezzel szem-
ben az a valóság, hogy a kormányzat az önkormányzatok-
tól, azaz végső soron az emberektől veszi el a pénzt saját, 
néha luxuskiadásaira. A világválság és az államcsőd fe-
nyegető képe mellett olyan dolgokra költi az állampolgár-
ok adóját, amelyek minden jóérzésű embert megdöb-
bentenek: luxusautókat vesznek és majd’ 10 milliárdot 
költenek bútorokra a minisztériumok számára stb.! Na ez 

a pazarlás és a fölösleges kiadás, nem az, ha mi iskolát, 
óvodát, hivatalt, várost működtetünk.

– Azt állította, hogy a kormányzat az önkormány
zatoktól veszi el a pénzt. Ez nem egy ugyanolyan igaz
talan vád?

– Nem. Ezt tényekkel alá tudjuk támasztani. Vegyük 
például az iskolánkat! Az Alkotmány és az Önkormány-
zati Törvény kimondja: a kormány elegendő pénzt kell, 
hogy biztosítson az intézmények megfelelő működteté-
séhez és fejlesztéséhez, ezt nevezik szakszóval állami nor-
matívának (ezt éves szinten egy-egy gyermekre állapít-
ják meg). Tehát a gyermeklétszámnak megfelelő szorza-
tú normatívát kapunk. Ebből kell kifizetni az összes 
dol gozót, a rezsit, a működtetéshez szükséges összes 
kiadást. 2006-hoz képest az állami normatíva majd’ 16 
százalékkal csökkent, ami több mint 31 millió forint plusz 
terhet jelent éves szinten az önkormányzatnak. A hiány-
zó összegeket nekünk kell a város pénzéből, a befolyó 
adókból kigazdálkodnunk, ezek az adók pedig várható-
an drasztikusan csökkenni fognak. Ha csak az államtól 
kapott pénzből akarnánk működtetni az intézményein-
ket, akkor pár hónap után be kellene őket zárni. Ezt per-
sze itt senki nem akarja, ezért úgy alkottuk meg a város 
költségvetését, hogy a hiányzó összegeket mi pótoljuk. 
A bajokat tetézi, hogy az önkormányzatok saját bevéte-
leit is évről évre egyre jobban megkurtítja a kormány.

– Hogyan????
– Vegyük például a személyi jövedelemadót! Ennek 

40%-a a törvény szerint azt a települést illeti , ahol az adott 
állampolgár él. Ebből korábban 10%-ot, úgynevezett kö-
telezően helyben maradó részt, a település fejlesztésére 
lehetett költeni, a maradékot pedig meghatározott felada-
tokra. Ez a 10 százalék mára 8-ra apadt, s ez nem kevés 
pénz. Nem is lenne ezzel gond, ha ezt a különbözetet az 
állam jobb szolgáltatásokkal kompenzálná. De hát min-
denki azt tapasztalja, hogy nem ez a helyzet.

– A nagypolitikával átitatott kitérő után térjünk visz
sza Ócsára! Mit tud tenni ilyen helyzetben a költség
vetésért felelős Pénzügyi Bizottság elnöke?

– Mostanában gyakran hallunk a médiában a gazda-
sági világválság elmélyüléséről. A forint gyengül, mire 
e sorokat olvassák, ki tudja, mennyit ér?! Komoly beru-
házások elé nézünk Ócsán, de a már megtervezett és el-
fogadott költségvetés holnap vajon mire lesz elég? Min-
den forintra nagyon odafigyelünk! Olyan takarékos költ-
ségvetést állítottunk össze, amely garantálja az iskola, 
óvoda, az egészségügy, a kulturális intézmények, a vá-
rosüzemeltetés és a hivatalunk működését. Ez az elsőd-
leges szempont. Áttekintettük az önkormányzat több-
éves gazdálkodását, és sajnos meg kellett állapítanunk, 
hogy a jelenlegi bevételek és költségarányok mellett nem, 
vagy csak nagyon nehezen tartható a gazdálkodás, ezért 
felhatalmazást kértünk és kaptunk a testülettől, hogy 

Kitartunk a fejlesztések mellett!
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dolgozzunk ki egy intézkedési tervet, amely alapján ru-
galmasan, a változó pénzügyi helyzethez alkalmazkod-
va felülvizsgáljuk a költségvetést, negyedévente, hogy 
a válsághelyzet kialakulását megelőzhessük. Itt most 
hosszú lenne felsorolnom az intézkedési terv pontjait, 
de arra törekedtünk, hogy a lehető legkisebb megszorí-
tással oldjuk meg a ránk kényszerített helyzetet. A kor-
mányzati nyomás ellenére megőrizzük és igyekszünk 
fejleszteni az iskolát, az óvodát, az egészségügyet, az in-
tézményeinket. Bármilyen nehéz helyzet adódik is, a fej-
lesztés lehetőségéről nem szabad lemondanunk! Bukodi 
Károly al polgármester úrral folyamatosan nézzük a pá-
lyázatokat, és amire csak lehet, pályázunk. Ezekre főépí-
tészünk, Horváth Zoltán segítségével pillanatok alatt 
összeáll a megfelelő pályázati anyag. Természetesen 
ehhez egy olyan jól dolgozó hivatal is elengedhetetlen, 
mint az ócsai, és képviselő társaim többsége is segíti 
munkánkat. Így együtt, remélem, sikerül a nehézségek 
ellenére is megvalósítanunk a ciklus elején eltervezett 
programunkat.

– Milyen fejlesztések várhatóak az idén Ócsán? Mik 
lesznek azok, amelyekkel szebb, élhetőbb várost terem
tenek az ócsaiaknak?

– Mindenekelőtt az új egészségházat említem. A 2006-
os önkormányzati választások után szembesültünk azzal, 
hogy az eredeti tervek megvalósítására semmilyen for-
rás nem áll az önkormányzat rendelkezésére. Pályázni 
a település mérete miatt nem lehetett, pénz pedig nem 
volt. Átterveztettük és racionalizáltuk a terveket, bevon-
tuk a magántőkét (gyógyszertár), kötvényt bocsátottunk 
ki és felgyorsítottuk a bürokratikus gépezetet. Az ered-
ményt pedig mindenki láthatja: épül az egészségház, 
szeptemberben átadjuk!

Ezzel a beruházással párhuzamosan EU-s pályázat nyer-
teseként megvalósul a hivataltól a katolikus templomig a 
főutca-program, melynek során új díszterünk és egy vá-
rosi szintű főutcánk lesz.

A gyermeknapon avatjuk a Millenniumi téren az uniós 
szabványoknak is megfelelő játszóteret, és reményeink 
szerint elkészül az előző piactér egy részén is egy új ját-
szóudvar. 

A fejlesztések mellett természetesen a sürgető felújítá-
sokról és a korábban elmaradt munkákról sem feledkez-
hetünk el.

Az országot sújtó válság ellenére ezekből a tervekből 
nem engedhetünk. Sok adóforint és sok munka van mö-
göttük. Hiszem, hogy ezek megvalósulása városunk fej-
lődését szolgálja ezért még ebben a nehéz helyzetben is 
következetesen végig kell csinálnunk!

– Köszönjük. Bízunk benne, hogy a ország nehézsé
gei ellenére Ócsán idén is biztonsággal sikerül működ
tetni az intézményeket és a tervbe vett fejlesztések ma
radéktalanul megvalósulnak.

(Kempf Károly Ignác)

TAVASZI NAGYTAKARÍTÁS
Ócsa Város Önkormányzata 2009. április 24én pén
tek délután 14 órától és április 25én szombaton, 
8–12 óra között a város egész területére kiterjedő ta-
vaszi nagytakarítást szervez. 

Számítunk a civil szervezetek, az iskolák részvételé-
re, de várunk mindenkit, aki szívén viseli saját környe-
zete és városunk tisztaságát. A szemétgyűjtés a porták 
előtti területekre, az utcákra, és a közterületek megtisz-
títására terjed ki. 

Az akcióban részt vevők számára az Önkormányzat té-
rítés nélkül biztosítja a védőkesztyűt és a szükséges sze-
métgyűjtő zsákokat, melyek április 17-től átvehetők a Pol-
gármesteri Hivatal Városüzemeltetési Kft. irodáján.

Továbbá gondoskodunk az összegyűjtött szemét el-
szállításáról. A megtelt zsákokat az alábbi gyűjtőhelye-
ken – Dózsa Gy. u. és Baross u. óvoda parkolója, 
Gimnázium és az Általános iskola előtti parkoló, 
Köztársaság tér, Akácos u.-i buszvégállomás, Teke 
Klub melletti terület, Polgármesteri Hivatal par-
kolója – kérjük elhelyezni. 

VESZÉLYES HULLADÉK GYŰJTÉSE
Ócsa Város Önkormányzata 2009. április 25én szom
baton 8–14 óra között veszélyeshulladék-gyűjtést szer-
vez.
Helyszín: Polgármesteri Hivatal udvara
Az alábbi veszélyes és nem veszélyes hulladékok 
kerülnek átvételre:
– Akkumulátor (savas és lúgos is)
–  Autógumi (mérettől és fajtától függetlenül, de idegen anya-

goktól mentesen – föld, beton, homok stb.)
–  Elektronikai hulladékok (hűtők, tv-k, számítógépek és egy-

ségeik, monitorok, háztartási kisgépek, telefonok, stb.).
– Étolajok (ételmaradék nélkül)
– Fáradt olajok (motor, hajtómű, hidraulika, fék)
– Fénycsövek (nem töröttek)
– Fa (ládák, dobozok, raklapok) – (bútorokat nem veszünk át)
– Fémek,
–  Hungarocell (anyagában lehet színezett, de a felülete nem 

lehet festett, vakolt) 
– Izzók (nem töröttek)
–  Műanyagok (ládák, edények, tálak, gépkocsik anyagában festett 

alkatrészei – színre fényezett alkatrészek nem tartoznak bele)
– Papír,
–  Szárazelemek (száraz, nikkel-kadmium, tartós, telefon és elektro-

nikákból származók, riasztóberendezésekből származók stb.) 
– Üvegek, amelyek élelmiszerek tárolására voltak hasz-

nálva (vegyszeres, vagy vegyszertartalmú üvegeket nem áll mó-
dunkban átvenni)

– Vas
– Festék-, hígítóhulladék

Bukodi Károly alpolgármester
Ullmann Márta települési képviselő
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Az Önkormányzat hivatalos levele:

Római Katolikus Egyházközség
Ft. Ország Tibor esperes plébános úr
részére

Főtisztelendő Esperes Plébános Úr!

Önkormányzatunk képviseletében a képviselő-testület 
30/2009. (II. 25.) számú határozata alapján, a 2009. 02. 11-én 
tartott közös megbeszélésen elhangzott kérésünknek meg-
felelően írásban keresem meg Önt a leendő egészségház és 
a lakosságot kiszolgáló gyógyszertár építése kapcsán. A je-
lenlegi és az ezt megelőző képviselő-testületek is több al-
kalommal foglalkoztak már új egészségház építésének el-
képzeléseivel, illetve az építkezést megelőző munkálatok 
kérdéseivel. Önkormányzatunk az elképzelések megvaló-
sítására vonatkozóan tervekkel rendelkezik és az építéshez 
az anyagi forrás is biztosított.

Az új épület korszerű, a jelenlegi szabályoknak minden-
ben megfelelő berendezésekkel és körülményekkel fogja 
szolgálni településünk mintegy 9000 lakosát a csecsemők-
től kezdve egészen az idősebb korosztályig átfogóan. Az 
épület megközelítése a településközpontban felveti azon 
kérdéskört, hogy a biztonságosságra és a kényelmes közle-
kedésre is figyelemmel, ideértve az idős koruk, egészségi 
állapotuk miatt – településünkön mintegy 500 fő mozgá-
sában fogyatékos él – gépjárművel szállítottakat, a mellé-
kelt�vázrajz�szerint�becsült�mértékben�az�Ócsai�Római�Ka-
tolikus Egyházközség használatot tegyen lehetővé ingatla-
na e részének vonatkozásában, forgalom céljára. Az ilyen 
célra biztosított ingatlanrész – a református templom mel-
letti területhez hasonlóan – tulajdonjoga nem változna, va-
gyis továbbra is az Önök tulajdonában maradna. A mellé-
kelt vázrajz kétféle alternatív megoldást tartalmaz. A sűrű 
pontozású és kisebb területet (mindösszesen 23 m2!) igény-
be vevő elképzelés biztosítja a megfelelő, kétirányú gépjár-
műforgalmat, azonban ebben az esetben a gyalogos forga-
lom a gépjárművektől el nem választva, azokkal egy úttes-
ten bonyolódik. A nagyobb, szaggatott leválasztás 
(mindösszesen kb. 40 m2) már lehetőséget teremt a gépjár-
műforgalomtól fizikailag is elválasztott gyalogos járda ki-
alakítására is, így a balesetveszély mértéke és lehetősége a 
minimumra korlátozódhatna és a meglevő gyalogos átke-
lőnek (zebra) logikus folytatása lenne.

Tisztában vagyok azzal, hogy a szükséges mérték kiala-
kítása érinti a jelenlegi kerítést, annak valamennyi – áthe-
lyezésével, új területrészen történő kialakításával kapcso-
latos – költségét az Önkormányzat magára vállalja és 
teljeskörűen teljesíti.

Bízom abban, hogy a település valamennyi lakója érde-
kének figyelembevétele mellett számukra is kedvező dön-
tést hoznak.

Várom szíves írásbeli válaszát.
Tisztelettel:                                                           Dönti Károly

 polgármester

A Plébános atya válaszlevele:

Ócsa Város Önkormányzata
Dönti Károly polgármester úr
részére

Tisztelt Polgármester Úr!

A Katolikus Egyházközség felé, 194-10/2009 számon ér-
kezett megkeresésére a következőt tudom válaszolni.

Az egyházközség nagy többségének a véleménye az, 
hogy a templomkerítés és a kert osztatlan egységet alkot, 
és azt nem kívánja semmilyen módon gyengíteni és kiseb-
bíteni.

Nekem mint vezetőnek a többség akaratát kell képvi-
selnem, ezért a kérését nem áll módunkban teljesíteni.
Ócsa, 2009. március 12. 
Maradok tisztelettel:

Ország Tibor
plébános

Polgármesteri Hivatal: 378-125, 378-501
Okmányiroda: 378-504; 378-410
Rendőrség: 30/623-9860; 30/718-4748
Polgárőrség: 30/994-4925; 30/994-4923
Orvosi ügyelet: 378-651; 30/948-1472

A Polgármesteri Hivatal
ügyfélfogadási rendje

Hétfő: 8.00–12.00, 12.45–18.00
Szerda: 8.00–12.00, 12.45–16.00
Péntek: 8.00–12.00

Építésügyi hatósági ügyintézés:
Hétfő: 8.00–12.00, 12.45–18.00
Péntek: 8.00–12.00

Az Okmányiroda
ügyfélfogadási rendje:
Hétfő: 8.00–12.00, 12.45–18.30
Szerda: 8.00–12.00, 12.45–16.00
Csütörtök: 8.00–12.00, 12.45–16.00

Körzeti Megbízottak fogadóórái minden
hétfőn, 17.00–19.00 óra között

KMB iroda, BajcsyZsilinszky út 26.

Közérdekű
telefonszámok:
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Az alapítvány célja: megteremteni az oktatási intézmény be-
rendezéséhez szükséges erőforrásokat, az anyagi lehetőségek 
függvényében biztosítani az oktatási segédeszközök beszer-
zését, illetve a működéséhez szükséges egyéb eszközöket.

Alapítványunk a 2008-as évben is alapító okiratában kitű-
zött céljainak megfelelően működött. 

Az elmúlt időszakban céltevékenységünkhöz hűen igyekez-
tünk megvalósítani iskolánkban a különböző kiegészítő be-
rendezések, oktatási segédeszközök beszerzését és kulturált, 
barátságos környezet megteremtését tanulóink számára.

Az iskola életéhez nélkülözhetetlen, de a költségvetésből ki-
maradt felszerelések pótlása, az oktatási- és szemléltető eszkö-
zök tárának bővítése, a folyamatosan felmerülő hiányosságok 
kielégítése vált fő feladatunkká.

2008. évben az Alapítvány bevételeinek egy része közhasz-
nú tevékenységből származik, illetve pályázati támogatásból. 
Pályázati támogatás: 1 450 000 Ft
Az APEH által kiutalt 1%-os felajánlásból befolyt összeg  
877 000 Ft.

Egyéb és kamatbevétel: 158 000 Ft.
Közhasznú tevékenységből befolyt bevétel: 280 000 Ft
Az Alapítvány ráfordításai között a vállalt cél elérése 

érdekében felmerült költségek szerepelnek 1 425 000 Ft ér-
tékben.

Ráfordításként érvényesíthető kiadások
Megnevezés
Alapítványi célú kiadások 801 000 Ft
Pályázati támogatásból fedezett kiadások 508 000 Ft
Egyéb kiadások, ráfordítások 18 000 Ft
Az iskola fejlesztésére történő kiadások 98 000 Ft

Az alapítvány nagyon sok hasznos dolgot vásárolt az iskola szá-
mára, többek között:

– mikrofonkészlet:  43 000 Ft
– fejlesztő játékok:  55 000 Ft
Az Alapítvány vezető tisztségviselőinek és tagjainak semmi-

lyen juttatást, bért vagy díjat nem nyújtott. Költségvetési támo-
gatásban nem részesült.

A 2009es évben is szeretettel várjuk minden adózó ál
lampolgártól, hogy személyi jövedelemadója 1%ának fel
ajánlásával támogassa iskolánkat és ezen keresztül tanu
lóinkat!

Adószámunk: 18691786113
Reményeink�szerint�ebben�az�évben�is�figyelemmel�kísérik�

alapítványunk munkáját, és továbbra is támogatnak bennün-
ket!

Segítségüket köszönjük!
Ócsa, 2009. február 17.

Ócsa – Halászy Károly Iskoláért Alapítvány Kuratóriuma

Az Ócsa – Halászy Károly Iskoláért Alapítvány 2008. évi Közhasznúsági beszámolója

A közoktatási törvény biztosítja a szabad iskolaválasz-
tás jogát, így a szülő eldöntheti, hogy melyik iskolába 
íratja be gyermekét. A Halászy Károly Általános Isko-
la továbbá lehetőséget biztosít arra is – bizonyos kere-
tek között –, hogy a szülők tanítót választhassanak.

„Azonban mégis a legfontosabbnak a tanító néni szemé-
lyét tartom. Bármilyen jó is lehet egy pedagógiai módszer, 
ha azt a pedagógus nem jól alkalmazza, vagy éppen az adott 
gyermeknek nem megfelelő, problémák adódhatnak. Kiemelt 
jelentősége van a kölcsönös szimpátiának is, hiszen csak közös 
együttmunkálkodással lehet sikert elérni” – olvashatjuk az 
óvodapedagógus lapunkban megjelent írásában.

A felelősségteljes döntés előtt álló szülők dolgát megköny-
nyítendő, a leendő első osztályos tanítók – Dula Mária, 
Heizer-Venesz Erzsébet, Mandák Kriszta és Seregély Eri - 
ka – a gyerekek aktív részvételével tartandó bemutatkozó 
foglalkozásokra invitálták az édesanyákat és édesapákat feb-
ruárban. 

A program tervezéséről, megvalósításáról a következőket 
mondták.

„Célunk az volt, hogy a leendő elsős gyermekek és szü leik 
megismerhessenek bennünket, és hogy megkönnyítsük szá-
mukra a tanítóválasztást.

A szülők igényeinek és kérésének eleget téve mi is vállal-
tuk, hogy bemutató foglalkozásokat tartunk a leendő első 

osztályosoknak, melyen részt vehettek a gyermekek szülei 
és hozzátartozói. Kezdeményezésünket az iskolavezetés is 
támogatta.

Mivel az előző évben is igen nagy volt az érdeklődés, erre 
mi is számítottunk, ezért már a szervezésnél figyeltünk arra, 
hogy kényelmesebben, a zsúfoltságot elkerülve tudjuk meg-
tartani a foglalkozásokat. A két óvodát külön időpontra hív-
tuk meg. Összesen mintegy nyolcvan gyermek jött el szülők-
kel, nagyszülőkkel, testvérekkel együtt. 

Tizenöt perces foglalkozásokat tartottunk forgószínpad-
szerűen. Mindannyian személyiségünkhöz közelálló téma-
kört, játékot választottunk: könyvjelzőt ragasztottunk, éne-
keltünk, verseltünk, számoltunk, az emberi testtel foglalkoz-
tunk, építettünk…

A foglalkozásokat követően a szülőknek lehetőségük volt 
személyesen is beszélgetni velünk, kérdéseket tehettek fel.

Ezt követően márciusban részt vettünk az óvodában,  
a leendő elsősök szülői értekezletén, majd itt az iskolában, 
saját mostani osztályunkba nyílt órákra invitáltuk az érdek-
lődőket.

Igaz, hogy mindez alapos felkészülést igényelt, sok időt 
kellett rászánni, testileg-lelkileg egyaránt megterhelő volt, 
de megérte a befektetett energia. A bemutatkozásnak ezt a 
formáját a többi kollégának is javasoljuk!”

(Németh)

Tanítóválasztás újszerűen
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Az iskolai beíratáshoz közeledve mindig 
megélénkül az érdeklődés a tankötelessé 
válás feltételei iránt. A 2009/2010-es tanév-
re hamarosan zajlik a leendő első osztályos 
tanulók beíratása. A tapasztalatok azt mu-
tatják, fontos, hogy minél többet beszéljünk 
a kérdésről, hogy felelősségteljesen tudjunk 
dönteni a gyermekek iskolakezdésének idő-
pontjáról. Mint szülő, óvodapedagógus, köz-
oktatási szakértő szeretném gondolataimat 
megosztani a témáról, bízva abban, hogy 
segít a későbbiekben majd a szülőknek a he-
lyes döntésben. Érdekes ellentmondások 
vannak szülők, óvodapedagógusok között, 
ahogyan ma a gyermek iskolára való alkal-
masságát vagy alkalmatlanságát látják. Van-
nak olyan szülők, akik siettetnék a gyerme-
keiket, és még többen vannak, akik mintha 
nagyon is óvnák a megterheléstől gyerme-
keiket.

Az iskolaérettség kérdéséről:
Minden felelős szülőben, óvodapedagógus-
ban felmerülhet a kérdés, vajon iskolaérett-e 
a gyermeke, óvodása? Meg tud-e majd bir-
kózni azokkal a nehézségekkel, amelyek az 
iskolában várják? Tud-e majd élni azokkal a 
lehetőségekkel, amiket ajánlanak számára? 
Jól fogja-e érezni magát? Az első iskolai évek 
kudarcai és sikerei jelentősen meghatároz-
zák a gyermekek iskolához, tanuláshoz való 
viszonyát, sőt még a pályaválasztásukra is 
hatással lehetnek.

Mikor iskolaérett egy gyermek?
Amikor testileg korának megfelelően fejlett, 
érzelmileg kiegyensúlyozott, a felnőttekkel 
és kortársaival jó a kapcsolata, a kapott fel-
adatokat megérti és legjobb tudása szerint 
megoldja. Ezek az „ideális”jellemzők, de mi 
a valóság? Nem minden gyermek éri el az 
ideális súlyt és magasságot- különösen, ha 
kistermetűek a szülők- és mégis elmegy is-
kolába, mert okos, ügyes, talpraesett. Nem 
lesz minden gyermek lángész, nem kell mind 
elé doktori cím elérését célként állítani. Sok-
kal kevesebb lenne a frusztrált gyermek 
(majd felnőtt), ha reálisabb célokat tűznénk 
ki gyermekeink elé. 

Először is fontos, hogy az óvodapedagó-
gusok hogyan látják a gyermek fejlődését. 
Szerencsés esetben az óvónő sokszor 3 évig 
kíséri a gyermek növekedését, annak fejlő-
dési ütemét. Sok esetben több időt tölt el a 

gyermekkel, mint maga a család. Előfordul-
hat, hogy a közösségben betöltött szerepét 
jobban látja a pedagógus, így érdemes meg-
hallgatni, kikérni a véleményét. Előfordul-
hat, s a közoktatási törvény lehetőséget biz-
tosít arra, hogy a szülő, s az óvoda megálla-
podjon abban, hogy a gyermek még egy évet 
óvodai nevelésben részesüljön. Ez az év ki-
váló alkalmat nyújt a kisgyermeknek, hogy 
fejlettebben, kudarcok nélkül kezdje meg az 
iskolát. Ha a felmerült kérdésekre a válasz 
nem egyértelmű, nem egyezik a szülő és az 
óvoda véleménye, a Nevelési Tanácsadók-
ban lehetőség van arra, hogy megvizsgálják 
a gyermeket, és tapasztalataikat megbeszél-
jék a szülővel.
Az iskolaérettségi vizsgálatot egyaránt kér-
heti az óvoda, vagy a szülő. A vizsgálat során 
először az óvodai vélemény és a szülőkkel 
folytatott beszélgetés révén az eddigi fejlő-
désről kaphatnak képet. Ezt követően a gye-
rekek, fejlesztőpedagógus vezetésével, egy 
csoportos vizsgálaton vesznek részt. Ebből 
derülhet ki, hogy a társas helyzetben meny-
nyire tudnak a gyerekek a közösségi nor-
mákhoz alkalmazkodni, hogyan teljesíte-
nek. Ezután a pszichológus vezette egyéni 
feladathelyzetben fejeződik be a vizsgálati 
sor, mely tovább árnyalja a gyermek érzel-
mi és értelmi érettségéről alkotott képet. Az 
is kiderülhet, hogy szükség van-e további 
szakvizsgálatokra (pl. logopédusra, fülész-
re, szemészre). Ha több területen találnak 
elakadást, akkor a gyermeket – a szülő hoz-
zájárulásával – továbbküldhetik a Tanulási 
Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabili-
tációs Bizottsághoz, ahol kiegészítő vizsgá-
latokra is lehetőség nyílik, és a beiskolázá-
si döntés ennek alapján történhet meg. A 
vizsgálat végén szakvéleményt adnak, mely-
nek egyik célja az, hogy mind a szülő, az 
óvoda, mind a választott iskola igazgatóját 
segítsék a beiskolázási döntésben.

Hogyan válasszunk iskolát?
Az iskolába lépés nagy változást jelent min-
den kisgyermek és a család életében. Vára-
kozás előzi meg azt a pillanatot, amikor a 
gyerekek átlépik a kiválasztott iskola kapu-
ját. Mindannyian azt szeretnénk, ha az öröm-
teli érzés elkísérné a gyermekeket, az isko-
la első napjától az utolsóig. Minden szülő, 
akinek gyermeke megkezdi általános isko-
lai tanulmányit, fontos, felelősségteljes dön-

tés előtt áll. Az iskolába kerülés hatalmas át-
alakulást jelent a gyermek életében. A játé-
kot, mint eddigi fő tevékenységet egy sokkal 
szervezettebb, szabályozottabb életrend 
váltja fel: az iskolai tanulás, kötelességeik, 
feladataik lesznek, amelyet számon kérnek 
rajtuk, rövidül a játszásra szánt idejük. A 
megváltozott élethelyzetben a szülőnek is 
tudatosan fel kell készülnie a gyermekneve-
lés amúgy is bonyolult feladatára. 

Az iskolaválasztásnál legyen szempont az 
iskola közelsége, a leendő kisiskolás vélemé-
nye, a régi barátok. Az az iskola a legjobb, 
ahol a gyerek jól érzi magát, mert szeretet-
tel veszik körül, mindezekből adódóan jól 
teljesítve kibontakozhat igazi személyisége. 
Nagyon fontos, hogy a szülő éljen a szabad 
iskolaválasztás törvény adta jogával. Ha le-
hetőség van, gyermekével közösen látogas-
sanak el több iskolába is, nézzék meg az is-
kola környékét, természeti és társadalmi kö-
rülményeit, tárgyi feltételeit! Érdeklődjenek 
az iskola helyi pedagógiai programjáról, a 
különböző szolgáltatásokról! Azonban mégis 
a legfontosabbnak a tanító néni személyét 
tartom. Bármilyen jó is lehet egy pedagógi-
ai módszer, ha azt a pedagógus nem jól al-
kalmazza, vagy épp az ön gyermekének nem 
megfelelő. Kiemelt jelentősége van a kölcsö-
nös szimpátiának is, hiszen csak közös 
együttmunkálkodással lehet sikert elér-
ni. Úgy gondoljuk, hogy az iskolaválasztás 
akkor szerencsés, ha mindenekelőtt az ját-
szik szerepet, hogy a kisgyermek a maga ter-
mészetének, fejlettségének megfelelően él-
hessen az iskolában. Ne csak tanulhasson, 
hanem játszhasson, mozoghasson, közös él-
ményeknek örülhessen. 

Óvodánkban a 2009/2010. nevelési évre 
a beiratkozás 2009. április 20-tól április 
24-ig miden nap 8-16 óráig a Nefelejcs Köz-
ponti Óvodában történik. Azokat a gyerme-
keket írjuk be, akik 2009. december 31-ig 
betöltik harmadik életévüket, illetve akik 
2010. január-február hóban töltik majd be 
harmadik életévüket, előjegyzésbe vesszük.
Óvodáinkról internetes honlapunkon www.
nefelejcsovoda.hu tájékozódhatnak aktuá-
lis eseményekről, programokról. Megismer-
hetik intézményünk működési szabályzata-
it, helyi nevelési programunkat. 

Kovácsné Zsuk Anita, óvodapedagógus
Szűcs Jánosné, óvodavezető

AZ ISKOLAÉRETTSÉG – beiratkozás az iskolába
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AZ ÓcSAI BApTISTA GYüleKeZeT AlKAlmAI

Vasárnap délelőttönként 9-kor imaóra, a gyermekek 
részére vasárnapi iskola, 10-kor és délután 5-kor isten-
tisztelet.
Szerda este 7-kor bibliaóra, péntek este 7-kor énekóra, 
szombat este 6-kor ifjúsági óra.

Összejövetelek a húsvéti ünnepkörben:
Nagypéntek délelőtt 10-kor és este 7-kor istentisztelet.

Húsvét 1. napján délelőtt 9-kor imaóra, 10-kor és dél-
után 5-kor istentisztelet. 

Húsvét 2. napján délelőtt 10-kor és délután 5-kor is-
tentisztelet.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk a Kiss Ernő 
u. 14. alatti imaházba!

A KAtolIKus templom nAgyHetI szertArtásI rendje

Nagycsütörtök, amikor azt ünnepeljük, hogy Jézus nekünk 
ajándékozta önmagát az Oltáriszentségben. Az utolsó vacsora 
emlékmiséje 19 órakor kezdődik.
Nagypéntek, Jézus szenvedésének és halálának a napja. A 
keresztényeknek gyásznap, amikor nincs szentmise. A 15 óra-
kor kezdődő szertartásban felidézzük Jézus értünk vállalt szen-
vedését a Passióban.
Nagyszombat, Jézus egész nap a kősírban nyugodott, majd 
hajnalban, legyőzve a halált, feltámadott. Ezt a 20 órakor kez-
dődő szentmisében ünnepeljük és a feltámadási körmenetben.
Húsvét vasárnap és hétfőn 9 órakor kezdődik az ünnepi 
szentmise. Számunkra, keresztények számára Jézus feltáma-
dása a legnagyobb ünnep. Ezért is ünnepeljük két napon át.

Áldott ünneplést kívánok mindenkinek!

Igazat kell adnunk Kosztolányi Dezsőnek: az embernek egyet-
len lényeges problémája van, az, hogy előbb-utóbb szembe kell 
néznie saját halálával. 1933-ban, negyvennyolc évesen ezt jegyez-
te be naplójába:

„Engem igazán mindig csak egy dolog érdekelt, a halál. Más 
nem. Azóta vagyok ember, mióta nagyapámat láttam holtan, azt 
az embert, akit talán legjobban szerettem kilencéves koromban. 
Az a roppant különbség, mely élő és halott között van, megértette 
velem, hogy valamit tennem kell. Én verseket kezdtem el írni. 
Nekem az egyetlen mondanivalóm, bármely tárgyat sikerül is meg-
ragadnom, az, hogy meghalok. Végtelenül lenéztem azokat az író-
kat, kiknek más mondanivalójuk is van. Milyen fölösleges mun-
kát végeznek szegények.”

Az ember leglényegesebb gondjára adott választ Isten Krisz-
tus feltámadásával. Ez húsvét titka: a teremtmény, az ember az 
ember-Krisztus megdicsőülésével elérkezik forrásához és céljá-
hoz, s Isten magához emeli, sőt önmagába rejti, saját életével tel-
jesen átitatja földi képmását.

Húsvét titka két történelmi tapasztalatra épül. Az első az üres 
sír. Az evangélium hangsúlyozza, hogy ennek felfedezői azok az 
asszonyok voltak, akik a földi gondolkodás szerint a lehető leg-
többet akarták megtenni a halott Jézusért: bebalzsamozni, hogy 
legalább egy darabig megóvják a romlástól. A sírnál azonban egy 
fehér ruhás ifjú fogadja őket, precíz információkkal: „Ne féljetek! 
Ti a keresztre feszített názáreti Jézust keresitek. Feltámadt, nincs 
itt. Nézzétek, itt van a hely, ahová temették.” Az üres sír ellenőriz-
hető tényt, fogódzópontot biztosít, de a húsvéti hit bár erre épít, 
mégsem ebből alakul ki. 

A húsvéti hit a másik történelmi tapasztalatnak, a személyes 
találkozásoknak a gyümölcse. Az imént jelzett isteni követ is erre 
hívja fel az asszonyok figyelmét, egyben küldetést is bízva rájuk: 
„Siessetek, és mondjátok meg tanítványainak és Péternek: előtte-
tek megy Galileába. Ott meglátjátok majd őt.”

 Galileába kell tehát visszatérniük, a kezdet színhelyére, hogy 
utólag mintegy egybefogják a kinyilatkoztatás teljes történetét. 

A Feltámadottal való találkozás majd visszaigazolja azon a vidé-
ken, ahol Jézus először tanított és először csodával igazolta iste-
ni hatalmát, hogy mindaz, ami történt, az értünk és miattunk 
történt. És hogy tudatosítsák: a feltámadás a koronája és befeje-
zése annak a folyamatnak, amely Galileából indult ki, s amely-
nek az apostolok már addig is részesei voltak. A húsvéti titok lé-
nyege tehát az ellenőrizhetőség és a hihetőség.

A történet egyik pillére benne áll a történelemben, a feltáma-
dás utáni jelenések pedig a másik pillért, az isteni világgal érint-
kezés csúcsát biztosítják. Hiszen ő nem a földi életbe tért vissza, 
a tér és idő keretei közé, hanem sejtjeiben, teljes emberi valósá-
gában felruháztatott az isteni élettel, az örökkévalóság tulajdon-
ságaival, a megdicsőüléssel. Szent Pál is ezt említi a Kolosszei le-
vélben: „Tudjuk, hogy Krisztus feltámadt a halálból, és többé 
nem hal meg, a halál nem uralkodik többé rajta.” Pál apostol 
azonban továbbviszi gondolatát, s a jézusi feltámadást összekö-
ti azzal az új élettel, amelyet a keresztvízbe eltemetkezéssel kap-
tunk meg. „Mi, akik Krisztus Jézusra megkeresztelkedtünk, az ő 
halálára keresztelkedtünk meg. A keresztségben eltemetkeztünk 
vele a halálba, hogy miként Krisztus föltámadt, úgy mi is új élet-
re keljünk.”

 Ennek az új életnek erkölcsi életünkben kell kibontakoznia: 
minden tudatos erkölcsi döntésünkben meg kell halnunk önma-
gunknak, az önzésnek, s fel kell támadnunk az odaadásnak, a sze-
retetből áldozattá válásnak. „Úgy tekintsétek tehát magatokat, 
mint akik meghaltatok a bűnnek, és most Istennek éltek, a mi 
Urunk Jézus Krisztusban.” Igen, a halálon aratott krisztusi diada-
la ad választ saját halálunk nagy kérdőjelére: minél inkább sok-
szorosan meghalunk magunknak, azaz minél inkább a jézusi 
gondolkodásmód és isteni élet jellemzi és telíti életünket a föl-
dön, annál jobban a természetfeletti élethez tartozunk. S a halá-
lon való átlépéssel mi is az Atyához jutunk, aki majd bennünket 
is részesít egyszülött Fia feltámadásában.

A húsvéti történet tehát a világtörténelem legfontosabb ese-
ménye, mely a reményt, az egyedüli reményt adja az emberi lét-
ről való gondolkodás számára. 

Ország Tibor plébános

HÚSVÉT ÜZENETE
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A Ceausescu-diktatúra utolsó éveiben 
– nem sejtve a rövidesen bekövetkező 
forradalmat, rendszerváltást – nagyon 
sok család választotta az emigrációt sor-
sául. Volt, aki messzire, más földrészek-
re menekült, de voltak, akik Magyarorszá-
gon kezdtek új életet. Jó néhányan Ócsán 
telepedtek le, elsőként Puskás Imre és 
családja, majd őket követték a többiek. 
Néhány évvel ezelőtt úgy döntöttek,baráti 
társaságot hoznak létre. Szimbólumuk-
nak a székelykaput választották.

– Vélem, hogy Önöknek a székely kapu 
több, mint egy remek építészeti alkotás – 
kérdezem beszélgetőtársamat, Puskás 
Imrét, a társaság alapító tagját.

– Nekünk a székelykapu kötődés a szü-
lőföldhöz, a kultúrához. Mi patrióták va-
gyunk. Erdélyben is a magyarság, a szé-
kelység egyik jelképe meg persze rangjel-
ző is. Hatökrös kapuja a nagyobb 
gazdáknak volt, akkora, hogy beférjen 
rajta egy magasra rakott szénásszekér is.

– A baráti társaság tagjai, az Ócsán 
otthonra találó erdélyiek honnan, mely 
régiókból érkeztek?

– A Székelyfölről jöttünk, mintegy  
150 km-es körzetből, Gyergyóból, Csík-
ból, Hargitából, Udvarhelyszékből. 1986-
ban, mikor először rendeztek Magyaror-
szágon Forma-1-es versenyt, kezdődött 
meg�a�nagyobb�számú�kivándorlás�Ro-

mániából. Az akkori ottani 
helyzet sokban hasonlított 
a mai magyarországi körül-
ményekhez, legalábbis ami 
az anyagi, a nemzeti kultu-
rális lehetőségeket illeti. Ül-
dözték, pusztították nemze-
ti kultúránkat, üldöztek, 
zaklattak magyarságunk 
miatt. Nem bírtuk tovább, 
úgy döntöttünk, hogy elin-
dulunk. Sokan tovább men-
tek, ki nyugatra, ki Ausztrá-
liába. Mi itt maradtunk Magyarországon. 
Hogy miért? Azért, mert itt magyarul be-
szélnek, egy a kultúránk és a szülőföld 
is közelebb van. Azt tudtuk, hogy a tör-
ténelemben sok korona és diktatúra hul-
lott már a porba, bíztunk benne, hogy 
előbb-utóbb meg fog változni a helyzet. 
Azóta gyakran járunk „haza”, erősítjük a 
kapcsolatot a szülőfölddel. Ha fenyőt aka-
rok ültetni a kertembe, a Hargitáról 
hozom. 

– Maradjunk még egy kicsit a kezdeti 
éveknél. Az „idegenekkel-jöttmentekkel” 
szembeni ellenérzés gyakran keseríti 
meg az amúgy is komoly lelki problémák-
kal küzdők életét. Éreztettek-e hasonlót 
Önökkel az ócsaiak?

– Volt ilyen, éreztették velünk is. De 
ez�nem�volt�újdonság.�Romániában�
„bozgorok” voltunk, itt románok. Jöttek 
fenyegető levelek is. Nehéz volt, de pró-
báltam megérteni az ittenieket, hinni 
akartam, hogy nem feltétlenül bántani 
akarnak. A romániai forradalom idején 
ez megváltozott, empatikusabbak lettek 
a helyiek.

Beszédtéma volt, hogy sok pénzt kap-
tunk, kész házat, mikor ide jöttünk. Per-
sze ebből egy szó sem igaz. Nem kap-
tunk többet, mint amennyit bárki más 
kaphat első lakáshoz jutási támogatás-
ként, vagy letelepedési segélyként. Ezt 
a házat saját kezünkkel építettük. A fe-
leségem nagyon jól tud betonozni, be-
tont simítani máig is.

– Beszéljünk akkor a Székelykapu Ba-
ráti Társaságról. Miért gondolták úgy, 
hogy ezt a civil szervezetet létrehozzák? 
Milyen célok, tervek fogalmazódtak meg 
Önökben?

– Mi otthon hagyományőrző közös-
ségben nőttünk fel. Mikor ide jöttünk, 
azt tapasztaltuk, hogy itt szinte teljesen 
eltűnt a hagyományos kultúra. Úgy gon-
doltuk, nekünk is tenni kell valamit a 
felelevenítés érdekében. Ezért határoz-
tuk el, hogy székelykaput állítunk. Mi 
ezt tudtuk adni Ócsának a befogadásért 
cserébe. Összeszedtük rá a pénzt, egy 
híres gelencei fafaragóval elkészíttettük, 
és tavaly fel is állítottuk. Most azt ter-
vezzük, hogy két zászlórudat állítunk 
ott, a Bolyai-téren, hogy ünnepekkor fel-
húzhassuk a saját készíttetésű magyar, 
illetve ócsai zászlót.

Segíteni akarjuk az erdélyi származá-
sú családokat, egyéneket kultúránk meg-
őrzésében. A nemsokára harmadik al-
kalommal megrendezendő jótékonysá-
gi bálunk is ezt a célt szolgálja. Olyan 
találkozóhely, alkalom ez, ahol székely 
módra szórakozhatnak a résztvevők. Ma 
már nincsenek fonók, tollfosztók, ahol 
valamikor együtt lehettem, az emberek. 
Maradt a táncmulatság. Örvendetes, 
hogy egyre többen székely népviselet-
be öltözve jönnek el a bálba.

Persze, akinek nincs, azt is szívesen 
várjuk április 18-án, 18 órától a szabad-
időközpontban!

A bevétel egy részét jótékony célok-
ra fordítjuk: székelykapura, térrendezés-
re. Tervezzük továbbá erdélyi művészek, 
művészeti csoportok meghívását is, nép-
táncosokat, színházakat.

Egyesületté kívánunk alakulni. Jel-
mondatunk már van, Tamási Árontól vet-
tük: „Azért vagyunk a világon, hogy 
valahol otthon legyünk benne.”

(Németh György)

Bemutatkozik a Székelykapu Baráti Társaság
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„Virághímes világ”
ócsai hímzések kiállítása

Március 14-én, délután három órára 
invitált a meghívó az ócsai tájházba. 
A népi kultúra iránt érdeklődők meg-
szokhatták már, hogy városunk egyik 
nevezetes helyén sok szépet és érde-
keset láthatnak. Megismerhetik szép-
apáink, szépanyáink házát, bútorait, 
mindennapos használati tárgyait. A 
nemrég megnyílt babamúzeum képet 
ad a korabeli öltözködésről, de láttunk 
már kendőkiállítást is. A mostani tár-
lat – ami május 8-ig látható – virághí-
mes világot tár elénk. Hímzések ágy-
neműkön, stelázsicsíkokon (ezt a ki-
fejezést lehet , hog y meg kéne 
magyarázni?) alsó- és felsőruhákon, 
úrasztalterítőn…

Beszprémy Katalin, a Hagyomá-
nyok Háza Népművészeti Módszerta-
ni Műhelyének vezetője megnyitójá-
ban felidézte a régi idők asszonyainak 
tétlenséget nem ismerő mindennap-
jait, melybe a kelengyekészítés is rend-
re�beletartozott.�Rövid�áttekintést�
kaptak a résztvevők továbbá a magyar 
hímzéskultúra XIX–XX. századi jel-
lemzőiről, a polgári és a paraszti mo-
tívumkincs és hímzőtechnika egy-
mást kölcsönösen megtermékenyítő 
kapcsolatáról. 

Ez utóbbi kölcsönhatás harmóniá-
ja az, ami az ócsai hímzések jellegze-
tességét adja.

Verbőczi Gyuláné, Erika – a tájház 
és a tájházi rendezvények gazdaasszo-
nya – pedig „magot vetett”azzal, hogy 
a 1980-as évek hímzőkörére hivatkoz-
va annak feltámasztását kérte.

Tehát ha bárki kedvet érez, hogy 
megtanulja, vagy felelevenítse ezt a 
régi foglalatosságot, jelentkezzen 
nála! Aki pedig csak gyönyörködne, 
nézze meg a kiállítást!

Szombatonként pedig különféle te-
matikus foglalkozás vár az érdeklő-
dőkre a tájházban.

Április 4-én 10 órától Húsvéti ké-
szülődés lesz tojásdíszítő technikák 
felelevenítésével, madár alakú kalá-
csok , a „tubukák” sütésével. Ígérik, 
hogy nem feledkeznek meg a nyuszi-
ról sem!

Április 25-én 10 órától veszi majd 
kezdetét a Méz napja. A méhészkedés-
sel ismerkedhetnek meg az oda láto-
gatók�Ráci�István�méhész�segítségé-
vel. Lehet mézet kóstolni, mézes süte-
ményt készíteni, a gyerekek pedig 
méhecskét készíthetnek majd.

(hy)
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Pán Péter, avagy Te hiszel a csodák
ban? táncszínházi darab az Energy Kid’s 
Team közreműködésével április 4-én 
szombaton 18 órától a színházteremben
Belépőjegy: 600 Ft, támogatói jegy:  
500 Ft, a belépő jegy 50%-a és a támoga-
tói jegy teljes mértékben a csoport tagja-
inak ez évi Európa-bajnokságon való rész-
vétel költségeihez kerül felhasználásra.

Városi versmondó verseny 
kisdiák és diák kategóriában
április 9-én csütörtökön 14 órától a kama-
rateremben
ifjúsági és felnőtt kategóriában
április 10-én pénteken 14 órától a kama-
rateremben
A versenyfelhívásban közzétettek szerint 
kategóriánként az első három helyezett 
értékes díjazásban részesül.

Locsolóbál
április 11-én szombaton 21 órától a szín-
házteremben, a Garden Party Zenekar 
rendezésében és közreműködésével

Jótékonysági bál
április 18-án szombaton 18 órától a szín-
házteremben a Székelykapu Baráti Tár-
saság rendezésében, zene: Sláger 
Band

2008/2009. ÉVI
BÉRLETES SZÍNHÁZI ÉVAD

KÖVETKEZŐ ELŐADÁSA:
2009. április 24-én pénteken 19.00 óra-
kor a Budapesti Körúti Színház előadásá-
ban

Molnár Ferenc–
Kocsák Tibor–Miklós Tibor:

A VÖRÖS MALOM 
– zenés vígjáték –

Szereplők: Kautzky Armand, Esztergá-
lyos Cecília, Pecsenyiczky Balázs, Udvarias 
Anna, Király Adrián, Lipták Péter, Oroszi 
Tamás, Placskó Emese, Rumanóczky Anett, 
Zsugoniocs Enikő, Kiskertész Enikő, Tóth Szi-
szi, Papp Annamari, Gonda Orsi
Felséges Uram fél millió év munkája áll itt 
tettre készen! Ezekkel a szavakkal fogadja 
Rexet,�a�pokol�királyát�Magiszter,�az�„ifjú”�

ördögzseni. A vörös malom egy emberron-
tó gépezet. Már csak egy jó embert kell ta-
lálni, akin a szerkezetet kipróbálhatják. A 
Földön hosszas keresés után meg is lesz. Já-
noska János, akit beletesznek a Malomba, 
hogy a hazugság, a csalás, az árulás, az erő-
szak kerítse hatalmába. A kísértés eszköze 
a pénz, a politika, valamint Mima, a végzet 
asszonya. A Malom működik, a kérdés az, 
marad-e valami jó Jánosban a kísérlet vé-
gére, vagy végleg elromlik.
Rendezte: Galambos Zoltán
Jegyárak:           
I–III. sor:  2500 Ft
VI–XIII. sor: 2100 Ft
XIV–XVI. sor: 1800 Ft
Jegyek kaphatók a szabadidőközpont-
ban, jegyrendelés: 06-29/378-043

I. Every Dance Kupa – Házi verseny
április 26-án vasárnap 10–14 óráig a 
színháztetemben
Nevezési határidő: 2009. 04. 18. (szom-
bat)
Nevezés, bemelegítés: 9.00 órától
Nevezési cím: 
e-mail: vussy@rubicom.hu, 
telefon: Kramarik Éva: 06-30/478-8822
Kategóriák, táncok:
Kezdő: kezdő tánciskola, max. 1 éves 
tudás, művészeti iskola I., II., III. évfolyam 
(csak alap figurák)
Latin: csacsacsa, rumba, jive vagy rocky
Standard: angolkeringő, tangó, quickstep
Haladó: versenykönyvvel nem rendelke-
ző (tánciskolás-hobbi táncosok) párosok
Latin: csacsacsa, szamba, rumba, jive
Standard: angolkeringő, tangó, bécsi ke-
ringő, quickstep
Lehetőség van lány-lány párosok nevezé-
sére is.
Díjak: oklevél, érmek

Folyamatosan várjuk a jelentkezőket az Iro-
dalmi Színpad és a Népdalkör tagjainak so-
rába. 
Cseperke Baba-mama Klub keddenként  
10 órától várja a kisgyermekes szülőket a 
foglakozásaikra. 
Folyamatosan indítunk számítógép-, 
internet-kezelői tanfolyamokat megfelelő 
létszám esetén.

kulturáliS – élet

FelHÍVÁS
Az Egressy Gábor Szabadidőközpont, 
a Halászy Károly Általános Iskola, a 
Bolyai János Gimnázium és Kereske-
delmi Szakközépiskola és a Falu Tamás 
Városi Könyvtár versmondó versenyt 
hirdet

Radnóti Miklós születésének 
100. évfordulója és a Magyar 
Költészet Napja alkalmából.

A versenyre két vers megnevezésé-
vel lehet jelentkezni, egy szabadon vá-
lasztott�és�egy�Radnóti�Miklós-költe-
ményt kell elszavalni minden részt-
vevőnek. 

A versenyt négy kategóriában
hirdetjük meg:

1. felnőtt (26 év felett)
2. ifjúsági (16–25 év közötti fiatalok)
3. diák (13–15 év közötti tanulók)
4. kisdiák (7–12 év közötti tanulók)

Diákoknak és kisdiákoknak ajánlott 
Radnóti�Miklós-versek:�Április I., Áp-
rilis II., Változó táj, Július, Búcsú-
zó, Éjszaka. 

A versek megtalálhatók Radnóti 
Miklós művei, valamint a Minden 
napra egy vers és a Radnóti Mik-
lós: Esti mosolygás című kötetei-
ben.

A versenyt diák és kisdiák kategóri-
ában 2009. április 9-én csütörtökön 14 
órától;  ifjúsági és felnőtt kategó riában 
április 10-én pénteken 14 órától ren-
dezzük a szabadidőközpontban.

Kategóriánként az első három he-
lyezett értékes tárgyjutalomban része-
sül. A zsűri tagjai a versenyt meghir-
dető intézmények képviselői. A leg-
jobb versmondók az április 10-én, 
pénteken, 17 órakor kezdődő, a Ma-
gyar Költészet Napja alkalmából ren-
dezendő városi ünnepségen is közre-
működnek majd.

Jelentkezni az általános iskolában 
és a gimnáziumban a magyartanárok-
nál, a Városi Könyvtárban, és a szabad-
időközpontban lehet.

Jelentkezési határidő:
2009. április 3.

AZ EGRESSY GÁBOR SZABADIDŐKÖZPONT 
ÁPRILISI PROGRAMAJÁNLATA
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Cinger Attila a sportnak és a fiatalok-
nak szentelte eddigi-, és kívánja szen-
telni hátralévő életét. Már általános 
iskolásként bokszolt, szertornázott. 
Nyert diákolimpiát is. A sor folytató-
dott a középiskolában és a katonaévek 
alatt is. 

Elmondása szerint középiskolás-
ként minden versenyt megnyert, volt 
hadosztály- és néphadsereg-bajnok, 
megnyerte a „baráti hadseregek” at-
létikai bajnokságát is. Felnőttként volt 
országos-, magyar- és Budapest-bajnok 
is. Legutóbb a senior országos bajnok-
ságon korcsoportjában (50 éves) első 
lett magasugrásban és második rúd-
ugrásban. Néhány évvel ezelőtt a sal-
gótarjáni Nemzetközi Ugrógálán ér-
demérmet kapott.

Barátjának tudja Szergej Bubka 
ukrán rúdugró olimpiai bajnokot is. 
Névjegykártyáján olvasható még, 

hogy régiségekkel foglalkozik, érték-
becsüs, előadóművész, artista.

Régiségboltja�volt�Kazáron,�de�több-
ször kirabolták. Az autóját is ellopták. 
Volt áruház-igazgató, de az áruházat 
eladták. Elvált, három éve Budapest-
re, majd nemrég Ócsára költözött. 
 Jelenleg munkanélküli. Mozgáskorlá-
tozottnak számít, ennek ellenére spor-
tol. Sőt, egyéletveszélyes re  kord-
kísérletet tervez: 63 m magasságban, 
háló nélkül duplaszaltót akar ugrani. 
Azt mondja, ilyet még senki sem csi-
nált.

Előadóművészként – prózamondó, 
billentyűs hangszereken játszik – szí-
vesen ad műsort beteg, rászoruló 
gyermekeknek. Jótékonysági fellépést 
is vállal.

Szeretne tovább sportolni, eljutni 
az Európa-bajnokságra, a világkupá-
ra is. Mindez sok pénzbe kerül, ezért 

keres támogatókat és főleg munkát, 
munkahelyet!

Az Ócsai Kisbíró ezzel a cikkel 
tud segíteni Cinger Attilának. Ha 
valaki másfajta segítséget is kínál 
neki, hívja fel őt a 30/4137441es 
telefonszámon!

(hy)

Senior Sportoló támogatókat kereS

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

Szolgáltatásaink:
Teljes körû ügyintézés
Éjjel-nappali ügyelet

Halottszállítás 
Temetéslebonyolítás 

Ócsai képviselô nk: 
Szegediné Marika 

Tel.: 06-30/388-6338 
 

Egyéb elérhetô ségek:
06-30/678-9278 
06-30/236-4884 

E-mail: 
elohim@monornet.hu

Honlap: 
www.elohimkft.hu

 
Irodánk címe:
Ócsa, Temetô u. 

(a virágü zlet mellett)

A minap egy határozott, céltudatos úr jelentkezett „szerkesz-
tőségünknél” azzal, hogysegítsünk neki. Támogatókat keres 
a további sportversenyeken való részvételéhez. A rövid be-
szélgetés egy nem mindennapi, sikerekkel és kudarcokkal 
teli életutat villantott fel.
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Ecuador – köztársaság az Egyenlí-
tőn – kis ország Dél-Amerika nyu-
gati oldalán. Északon Kolumbiával, 
keleten és délen Peruval határos. Az 
ország legtávolabbi része a mintegy 
ezer kilométerre a Csendes-óceán-
ban található Galápagos-szigetek, 
melynek egyedülálló élővilága 
Charles Darwint is „elvarázsolta”. 
Kis túlzással a darwini evolúciós el-
mélet születési helye. Ecuadorban 
található a világ egyik legnagyobb 
aktív vulkánja, a Cotopaxi, valamint 
a 6310 m magas Chimborazo hegy-
csúcs. Az ország fővárosa Quito.

Innen elindulni és eljutni Ócsáig, 
ez valóban hosszú út, akár mese is 
lehetne, de igaz. Íme, a történet dió-
héjban.

1957. december 5-én, az ecuado-
ri Quitóban élő Acosta családban 
megszületett egy kisfiú, Marco Ivan. 
Nőtt, nődögélt, iskolába járt, mint 
minden rendes gyermek. Orvosnak 
készült, három évig tanulta is a tu-
dományt, majd ösztöndíjat nyert 
egy erdélyi magyar város, Kolozs-
vár kertészeti egyetemére. 1984-
ben, kertészmérnöki diplomával a 
zsebében hazatért Dél-Amerikába. 
De már nem egyedül; szép, magyar 
– sőt ócsai – feleséggel az oldalán, 
aki még abban az évben egy fiúgyer-
meknek adott életet. 

A fiatal pár megismerkedése is 
mesébe illő. Az egyetemista Marco 
éppen Spanyolországból vonatozott 
Kolozsvár felé. A hosszú út jó alka-
lom az ismerkedésre, az idő is gyor-
sabban telik hölgytársaságban. Klári 
Budapesten leszállt, Marco pedig 
meg sem állt Kolozsvárig, de érez-

te, hogy élete megváltozott. 1982-
ben végleg eldöntötték, hogy: én a 
tied, te az enyém.

1994-ben Ócsára költöztek. A csa-
lád pedig gyarapodott nyolc évvel 
ezelőtt egy kislánnyal, majd egy 
évre rá egy kisfiúval. 

Kertészmérnök hősünk hat évig 
egy spanyol cég vezérigazgatója 
volt, Ócsán gazdaboltot nyitott, je-
lenleg kerttervezéssel, kertépítés-
sel foglalkozik.

Mióta az eszét tudja, szeret rajzol-
ni, mondhatni, ceruzával a kezében 
jött a világra. Még iskolásként Ecua-
dorban megnyert egy Coca-Cola 
rajzversenyt, egyetemi tanulmányai 
kezdetéig profi focista is volt. Ez 
utóbbiról lemondott, de a rajzolás-
ról soha. Volt is baja belőle, mikor 
ahelyett, hogy az előadásokra figyelt 
volna, akkor is inkább rajzolt. Fes-
tett ő akvarelleket is, de az egyete-
mi évei alatt kapott rá a karikatúrák 
rajzolására. Minden érdekli, a poli-
tika, a napi aktualitások, a környe-
zetvédelem…

Rajzait�a�szűkebb�baráti�körön�
kívül másnak még nem mutatta 
meg. Kislánya és kisfia is szeretnek 
rajzolni.

Nos, ha találkoznak az utcán egy 
vékony, sötét hajú, mosolygós, és a 
magyar nyelvet kedves akcentussal 
beszélő férfival, ő Acosta Marco 
Iván – Kolozsváron át egyenesen 
Ecuadorból.

(N.Gy)

EGY FÉRFI A FÖLD TÚLSÓ FELÉRŐL…
avagy Ecuadorból Kolozsváron át Ócsáig

ROCK KLUB
ÓcSÁN A

SZABADIDŐKÖZpONTBAN

A tavalyi ócsai Ki mit tud? rockze-
nei versenyén sok jó amatőr zene-
kar jelent meg. Úgy gondoltuk ba-
rátainkkal, érdemes volna nekik fel-
lépést biztosítani. 

Az ócsai szabadidőközpont helyet 
biztosít számunkra havi egyszeri al-
kalommal, hogy klubestet rendez-
zünk.

Így március 13-án megkezdte mű-
ködését�az�Ócsai�Rock�Klub.�Két�ze-
nekar játszott ezen az estén, a 
dunavarsányi�Blass�Your�Ass.

Igen fiatal átlagéletkorú, de na-
gyon tehetséges zenekar, fogunk 
még róluk hallani. Majd a már befu-
tott dabasi LazulAlánc zenekar 
adott nagy sikerű koncertet. Jó han-
gulatban�telt�az�este.�Remélem,�a� 
következő bulira is sokan eljönnek, 
amely�április�17-én� lesz.�A�RED� 
CSEPEL zenekar lép fel.

Várom ötleteiteket, amatőr zene-
karok jelentkezését!

Doki

Ócsa Város Önkormányzatának lapja

Megjelenik havonta 3000 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
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KERTÉSZETI ÁRUDA
Tavaszi kínálatunk:

a gyümölcsfák nagy választékban, szôlô a 
cserjék, rózsák, sziklakerti évelôk a díszfák, tuják, 

fenyôk, ciprusok a tavaszi, egynyári virágok a 
tavi, tóparti növények, tófólia a marhatrágya, 

ágyásszegély a virágföld, fenyôkéreg, nádszövet a 
karó, cölöp, kerítéselem a szikla, murva, kulékô a 

virághagymák a fûmag a április végétôl paprika-, 
paradicsompalánta kapható

Vállaljuk kertek építését, fenntartását, fûnyírás, 

kaszálás, tó-, sziklakertépítést, automata 

öntözőrendszer telepítését, mini rakodógéppel 

földmunkát! (tereprendezés, árokásás)!

Díjtalan házhoz szállítás!

Nyitva tartás: hétfő–péntek: 9–17-ig,
 szombat: 9–15-ig, 
 vasárnap: 9–12-ig. 

Balázs Zsolt, Ócsa, üllői út 33.
Tel.: 06-30/263-5800

Ócsa Város lapja, minden hónap elején 300 
példányban, ingyenesen jut el a város összes 
polgárához, több mint 6000 emberhez! 

Hirdetési tarifák
az Ócsai Kisbíró című lapban:

Hátsó borító: (színes)
1/1                50 000 + ÁFA
1/2                32 000 + ÁFA
1/3                25 000 + ÁFA
1/4                20 000 + ÁFA
1/8                15 000 + ÁFA

 
Belső borítók: (színes)
1/1                45 000 + ÁFA
1/2                26 000 + ÁFA
1/3                22 000 + ÁFA
1/4                17 000 + ÁFA
1/8                12 000 + ÁFA

 
Belső oldalak (feketefehér)

1/1                40 000 + ÁFA
1/2                24 000 + ÁFA
1/3                20 000 + ÁFA
1/4                15 000 + ÁFA
1/8                10 000 + ÁFA

 
Címoldali alsó csík hirdetés: 

25 000 + ÁFA

Több lapszámra szóló hirdetés esetén 
kedvezményt adunk a listaárból!

Lakossági apróhirdetés: 
20 szóig 1000 forint!

Hirdetésfelvétel:  
Gyüge Szilvia 
06-70/317-9603

ocsaikisbiro@vipmail.hu

HITELES – PONTOS – 
ELFOGADOTT!

HIRDESSEN
AZ ÓCSAI 

KISBÍRÓBAN!


