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Az Európai Unió polgáraiként 5 évente közvetlenül választ-
juk meg az Európai Parlament tagjait. Magyarországon – 
2004-et követően – második alkalommal lesz európai par-
lamenti választás. 2009. június 7-én az Európai Parlament 
hazánkat képviselő 22 tagjának megválasztásában vehe-
tünk részt. 

A választáson részt vehet minden olyan polgár, aki a név-
jegyzéken szerepel. Az Európai Parlament tagjainak vá-
lasztásán kizárólag pártok állíthatnak listát, Ön ezekre a 
listákra szavazhat. A választás egyfordulós, a pártok listá-
it a megszerzett szavazatok arányában illeti meg mandá-
tum. Csak az a lista juthat mandátumhoz, amely legalább 
az érvényesen szavazók 5 %-ának támogatását elnyerte.

Tudnivalók a szavazásról:
A szavazás 6 órától 19 óráig tart. Voksolni a szavazókör-
ben, a szavazatszámláló bizottság által lepecsételt szava-

zólapon tud. Érvényesen szavazni a lista neve felett lévő 
körben elhelyezett egymást metsző két vonallal lehet  (pél-
dául: x, +). Az a mozgásában gátolt választópolgár, aki nem 
tudja felkeresni a szavazókört, írásban mozgóurnát igé-
nyelhet.   A kérelmet a szavazás napját megelőzően a tele-
pülés jegyzőjéhez, a szavazás napján a szavazatszámláló 
bizottsághoz kell eljuttatni.

A magyar választópolgár a személyazonosságát és a lak-
címét a következő, magyar hatóság által kiállított, érvé-
nyes igazolványok bemutatásával igazolhatja:
–  a lakcím igazolására is alkalmas, érvényes személyazo-

nosító igazolvánnyal,
– lakcímigazolvánnyal és
– személyazonosító igazolvánnyal, vagy
– útlevéllel, vagy
–  2001. január 1-jét követően kiállított (kártya formátu-

mú) vezetői engedéllyel.

VÁROSUNK SZAVAZÓKÖREINEK TERÜLETI BEOSZTÁSA:

Szavazási Kisokos
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Tisztelt Szűcs úr! Miután egy 
volt igazságügyi miniszter ki-
jelentette, hogy az MSZP és a 
Fidesz 30-70 százalékban érde-
kelt a korrupciós pénzekben - 
ez eddig se cáfolva, se perelve 
nem volt, tehát igaznak tűnik 

- érdeklődni szeretnék, hogy fideszes vezetésű megyénkben ta-
lálkozott-e már ilyen üggyel, az milyen mértékű volt, indult-e 
eljárás, ha igen, mi lett a kimenetele? 

Ön mindennap eljár Ócsán a felújított Üllői úton, amelyet 
ötszáz méter miatt nem tekinthetünk befejezettnek. Ha Önhöz 
tartozik és mégse tudta elérni, hogy a józan paraszti észnek is 
megfelelően befejezzék, legyen szíves, tájékoztassa a lakoso-
kat arról, ki az a rendkívül tehetségtelen bürokrata, aki miatt 
ez történhetett. Válaszát köszönöm!

Az, hogy Dávid Ibolya mit állít, az csak rá tartozik! Pontosan 
azért, mert igazságügyminiszterként tudnia kell, ha valamit állít, 
azt bizonyítania is kell. Inkább az a furcsa, hogy ha neki tudo-
mása volt ilyen ügyekről, miért nem tett semmilyen bejelentést? 
Pest megyében természetesen az átadás-átvételnél felmerült 
több problémás ügy és mindegyiknél megtettem a szükséges 
intézkedéseket. Több ügyet azóta is vizsgálnak, vagy bírósági 
szakaszban van már. A lezárt ügyekről mindig kiadunk sajtóköz-
leményeket, amik a honlapunkon megtalálhatóak. 

Sajnos nemcsak az említett szakaszok, de a Pesti út felújítása 
is problémás. Több levelet írtam és személyesen is eljártam, de 
közben volt egy kormányváltás. Most újra kezdtem a levelezést 
és a lobbyzást!

Kormányunk meghirdette és kiemelt ügyként kezeli a roma 
integrációt. Mennyiben érinti ez Pest-megyét, van-e konkrét 
feladata ebben Önnek? Nem ismerem a Pest megyei Önkor-
mányzat felépítését, ezért szeretném megtudni, hány és milyen 
szakmaiságú tanácsadó segíti az ön munkáját, és ezeket az 
embereket örökölte-e a szociktól, vagy saját stáb segíti? Ha saját, 
akkor szeretném én is a tanácsukat kérni, mit tegyünk, hogy 
Ócsán is olyan futball -akadémia nyílhasson, mint 
Felcsúton?

Ha komolyan vesszük, hogy Magyarországon élünk, és ha azt 
is komolyan vesszük, hogy itt sokféle nemzetiség és etnikum, 
valamint felekezet és egyház él együtt már 1000 éve, akkor ezt 
a sokféleséget vagy elfogadjuk, vagy tagadjuk. De azt hiszem, 
ténynek elfogadhatjuk. Hogy közülük van-e olyan csoport, ami-
nek külön segítséget akarunk adni, az csak akkor lehetséges, ha 
a többiek is megkaphatják ugyanazt a lehetőséget. A romák hely-
zete ma sajnos sok okból tarthatatlan. Szemérmességből, vagy 
félelemből soha senki nem végzett olyan elszámolást, ahol a va-

lódi felelősség kérdése felmerült volna: az, hogy mi vezetett idáig. 
Kinek mekkora feladata van a helyzet megváltoztatásához. 

Pest megye az összes kisebbséggel kapcsolatban lát el koor-
dináló szerepet és ezt egy kisebbségi (roma) tanácsnok is segí-
ti. A szervezeti séma a honlapunkon megtalálható, de az én mun-
kámat külön tanácsadó nem segíti. A hivatali struktúrában a 
megbízhatóság mellett mindenki a saját mérhető és értékelt mun-
kájával vehet csak részt. Természetesen van ifjúsági és sport 
iroda is, akik az Ön, de minden Pest megyei polgár rendelkezé-
sére állnak. Hogy mikor lesz olyan akadémia mint Felcsúton, 
csak az ötleteken, a támogatókon, meg rajtunk múlik.

Tiszteletem! Örülök ennek a modern lehetőségnek, hogy van 
lehetőségünk kérdezni. Volt már hasonló „web.2” online foga-
dó órája?

Igen, bár nem ezen a felületen. Én is használom a net adta le-
hetőséget; a héten indult el egy új hírportálom is a www.
szucslajos.com és van egy Fidesz-saját honlapom is. Több video 
is csatlakozik ezekhez.

Szép estét! A volt katonai területtel kapcsolatban van elkép-
zelése a megyének, esetleg városunknak? (Ócsa szőlők) 

Több is akad. Sajnos két probléma van a területtel, ami súlyos. 
Nem rendezett a tulajdonjoga, mert a magyar állam és a MOL is 
tulajdonos. Emellett pedig a területet még nem mentesítette a 
vagyonkezelő a rajta található ismert és ismeretlen hulladékok-
tól. Az elmúlt 15 évben többször kértük a tulajdonjogot az ön-
kormányzat, vagyis Ócsa számára. Voltak bíztató pillanatok, nem 
adjuk fel.

Bocsánat Dr. Szücs Lajos! Az a hír járja, hogy elköltözik 
Ócsáról Dabasra, igaz? Mi Önre szeretnénk szavazni! Akkor 
is lehet?

Érdekes kérdés! A Jereváni rádió jut eszembe: ott voltak ha-
sonló kérdések. Én itt akarok képviselő lenni!

Tisztelt Képviselő Úr! A Fidesz tudatosan folytatja ezt az im-
potens politikát? Mikor kívánnak végre tenni valamit a Haza 
és a Nemzet érdekében? Az eltelt 7 év elég satnya eredményt 
mutat. Köszönöm a válaszát! 

Nem az a legény, aki csapkod és nagyot mond, hanem az, aki 
folyamatosan ugyanazt mondja hét éve. Véget akarunk vetni az 
MSZP-SZDSZ ámokfutásának, és rendet akarunk tenni Magyar-
országon. El akarjuk számoltatni azokat, akik ezt tették velünk. 
Ebben pedig nincs Jobbik-Balik, csak polgári gondolkodás és 
értékrend, meg az, hogy kinek van erre igazi esélye. Csak akkor 
nyerhetünk, ha most összefog mindenki, mégha nem is érthe-
tünk mindenben egyet. Utána pedig számon kérheti Ön is!

köz – élet

Dr. Szûcs Lajos országgyűlési képviselő 
május 9-i online fogadóórája



2009. június 5

köz – élet

Bukodi Károly alpolgármester
május 4-i online fogadóórája 

Üdvözlöm Bukodi úr! A város-
központ felújításával kapcso-
latban érdeklődöm; a fóru-
mon említette, hogy a követke-
z ő  d o l g o k a t  t e r v e z i k : 
járdacsere, kapubejárók bur-
kolása, 32 parkoló kialakítá-

sa, posta előtti tér átépítése, új növényzet telepítése. Mi lesz az 
úttesttel? Tudom, az nem ÖK kezelés, de ölég csúnya.... A hom-
lokzatok? Megint csak nem ÖK, de elcsúfíthatják a felújított 
részt. A volt pékség helyén lévő tér nem kerül kialakításra? 
Lehet tudni a tervezett költségvetésről részleteket?

Folyamatos tárgyalásban vagyunk a Közútkezelővel, és 
ígéretünk van arra, hogy ezen a szakaszon felújítják a bur-
kolatot. A homlokzatok felújítása a lakók dolga, a pályázat-
ban csak középületek homlokzati felújítása szerepelt. Mi erre 
nem pályáztunk, de saját erőből a rendőrség és okmányiro-
da homlokzatát eredeti állapotba hoztuk. Tervezzük a volt 
pékség előtti tér kialakítását is. Reméljük, a városközpont 
elkészítése után azt is meg tudjuk valósítani. Költségvetés: 
pályázható összeg:90 millió forint, elnyert összeg: 84 millió 
forint, önrész: 36 millió forint.

Köszönöm a választ, nagyon kíváncsian várom a látvány-
terveket. Más: van arra reális esély, hogy a közeljövőben (pár 
éves távlatban) egy igazi, városhoz méltó sportpálya/sport-
központ kerüljön kialakításra? Hallottam terveket pletyka-
szinten, érdekelne a hivatalos verzió.

Már a ciklus kezdetén éreztük, hogy probléma a sportpá-
lya helyzete, ezért több koncepciót is kidolgoztunk a meg-
oldásra. Az egyik a volt strand területe, a másik elképzelés a 
városon kívül kialakítandó sporttelep terve. Mindkettő ko-
moly összegbe kerül, ezért elsősorban úgynevezett PPP be-
ruházásban gondolkodunk. Már több érdeklődővel tárgyal-
tunk, de sajnos a jelenlegi gazdasági helyzet minden tárgya-
lást megakasztott. Természetesen nem adjuk fel! Addig is 
pályáztunk az ÖM-hez sportlétesítmény felújítására. Elnyer-

hető összeg 10 millió forint, amelyből a végleges megoldá-
sig rendbe hozhatjuk a jelenlegi pályát és környezetét.

Nem tudom, érdemes-e akár 10 milliót a régi pálya felújí-
tására költeni, bár biztosan nagyságrendekkel többe kerül-
ne egy új hely.

Más téma: terveznek valamilyen konkrét intézkedést a for-
galom lassítására, főleg a bevezető utak mentén? Fekvőrend-
őr, vagy lassító szigetek kialakítása szóba jöhetne esetleg?

Jelenleg az Erdősor utcai lakosokat szeretnénk összehív-
ni, és az utcában levő közlekedési problémák megoldására 
kívánunk közösen megoldást találni. Később szóba jöhet-
nek a bevezető utak is. (Lásd a 102/2009./IV.29./ sz. ÖK. ha-
tározatot – szerk.)

Tud arról az Önkormányzat, hogy a vasút mellett az Őrház 
utca vonalában szemét és sitt lerakat kezdődött? A vonatról 
„szép” a látvány.

Köszönjük a jelzést. Sajnos nem ez az egyetlen terület, 
ahol megjelent ez a probléma. Kérünk mindenkit, ha látja a 
szemetelőket, legalább a rendszámot jegyezze fel és küldje 
el a hivatalnak! Más eszközünk nincs a folyamat visszaszorí-
tására, mint a bejelentések alapján eljárást kezdeményezni 
az elkövetők ellen.

Érdeklődni szeretnék, a május 1.-én megrendezett főzőver-
seny és sportnap költségvetésével kapcsolatban. Hány fő láto-
gatta, és volt-e ami nem sikerült?

A sportegyesület, mint szervező 30.000 forintot költött a 
rendezvényre. Az összes többi költség sportszerető és ön-
zetlen ócsai polgárok támogatásából, illetve önkéntes mun-
kájából valósult meg. Becslésem szerint 150-200 aktív részt-
vevő, és legalább ennyi látogató volt jelen. Egy dolog nem si-
került: legyőzni Palást csapatát.

Értem. Tehát 75ft/fő költséggel is lehet egy kellemes napot 
varázsolni az ócsaiaknak. Most már csak az ÓKN költségve-
tésére lennék kíváncsi Türelmét köszönöm.

Köszönöm kérdését. Remélem Ön is ott volt, jöjjön jövő-
re is!

Az a hír járja, hogy megkezdődtek az egészségház mögötti 
területek felvásárlásai. Igaz ez?

Sajnos nincs róla tudomásom, de ahol trágya van, ott veréb is 
van mindig...

A Jereváni rádiót online szokta hallgatni? Válaszait és a le-
hetőséget a többiek nevében is köszönöm.

Nem, sajnos még életkoromból adódóan ismerem is. Talán a 
végén egy kis bonmon:
–  Igaz-e hogy Gyenyikin elvtárs öngyilkos lett? És mik voltak az 

utolsó szavai?
 –  Jereváni rádió: Igaz, az utolsó szavai azok voltak, hogy: elvtár-

sak, ne lőjetek! Köszönöm az érdeklődést és remélem, hama-
rosan ismét találkozunk! A net veletek!
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Ócsa Város Önkormányzat Képviselőtestülete 11 igen (egyhangú) szavazattal a 
következő határozatot hozta: 90/2009./IV.29./ sz. ÖK. határozat Ócsa Város Ön-
kormányzat Képviselőtestülete az elhangzott kiegészítésekkel a napirendet tárgya-
lásra elfogadta. Kiegészül ezekkel:
2.3  Közbeszerzési kiírás Ócsa településközpont kialakítására –  

ea: polgármester
3.6  Szociálpolitikai Bizottság 2009. évi pályázati kiírása – ea: polgármester
3.7 Pátkai Imre telek-kialakítási ügye – ea: polgármester
3.8  Ingyenes növényosztási akció – ea: Ullmann Márta TEF.biz.tag
3.9 Erdősor utcai közlekedés biztonsági helyzet – ea: polgármester

Ócsa Város Önkormányzat Képviselőtestülete 11 igen (egyhangú) szavazattal meg-
alkotta: 8/2009./V.4./ ÖK. RENDELETET a 2008. évi költségvetésről szóló 1/2008.
(I.31.) önkormányzati rendelet módosításáról

Ócsa Város Önkormányzat Képviselőtestülete 11 igen (egyhangú) szavazattal meg-
alkotta: 9/2009./V.4./ ÖK. RENDELETET a 2008. évi költségvetés végrehajtásá-
ról szóló zárszámadásról

Ócsa Város Önkormányzat Képviselőtestülete 12 igen (egyhangú) szavazattal meg-
alkotta: 10/2009./V.4./ ÖK. RENDELETET a költségvetési és zárszámadási ren-
delet tartalmának meghatározásáról

Ócsa Város Önkormányzat Képviselőtestülete 11 igen és 1 nem szavazattal meg-
alkotta: 11/2009./V.4./ ÖK. RENDELETE az „Együtt a jövőnkért” családi kitünte-
tő díj alapításáról és adományozásuk rendjéről szóló 1/2001.(I.24.) önkormány-
zati rendelet hatályon kívül helyezéséről

Ócsa Város Önkormányzat Képviselőtestülete 12 igen (egyhangú) szavazattal a 
következő határozatot hozta: 92/2009./IV.29./ sz. ÖK. határozat Ócsa Város Ön-
kormányzat Képviselőtestülete a KMOP 5.2.1/A Kisléptékű megyei fejlesztések  
című pályázat településközpont kialakítása címmel közbeszerzési pályázatot ír ki 
az ECOAD Consulting KFT. előkészítő anyagának megfelelő tartalommal.

Ócsa Város Önkormányzat Képviselőtestülete 11 igen és 1 nem szavazattal a kö-
vetkező határozatot hozta: 93/2009./IV.29./ sz. ÖK. határozat Ócsa Város Ön-
kormányzat Képviselőtestülete az írott sajtó helyzetéről szóló tájékoztatót tudo-
másul vette.

Ócsa Város Önkormányzat Képviselőtestülete 12 igen (egyhangú) szavazattal a 
következő határozatot hozta: 94/2009./IV.29./ sz. ÖK. határozat Ócsa Város Ön-
kormányzat Képviselőtestülete az oktatási intézmények helyzetéről szóló tájékoz-
tatót tudomásul vette.

Ócsa Város Önkormányzat Képviselőtestülete 12 igen (egyhangú) szavazattal a 
következő határozatot hozta: 95/2009./IV.29./ sz. ÖK. határozat Ócsa Város Ön-
kormányzat Képviselő-testülete az Ócsa Városüzemeltetési Nonprofit Kft. 2008. 
évi mérlegbeszámolóját elfogja.

Ócsa Város Önkormányzat Képviselőtestülete 12 igen (egyhangú) szavazattal a 
következő határozatot hozta: 96/2009./IV.29./ sz. ÖK. határozat Ócsa Önkor-
mányzat Képviselőtestülete 
1.)  az Oktatási, Kulturális és Sport által kiírt pályázatra beérkezett anyagok alap-

ján az alábbi támogatási összegeket fogadta el:

–  Halászy Károly Általános Iskola 4.c és 4.d osztályos csoportja: 150.000 Ft 
(erdei iskola program a Velencei tónál)

–  Uitz Erika és baráti köre: 150.000 Ft (gobelin és festmény kiállítás szervezése)
–  Rock Barátok Klubja: 100.000 Ft (vendégek hívásával klub rendezvények meg-

tartása)
–  Katona Zsombori Mária és a 30 rajzos ócsai: 50.000 Ft (gyermekrajz kiállítás 

szervezése)
Az alábbi pályázat nem felelt meg a pályázati kiírásnak:
–  Révfülöpi táborozók kulturális tevékenységének támogatására (nyári szabad-

idő eltöltése a Balatonon)
2.)   Felkéri a polgármestert, hogy az érintettekkel a támogatási szerződést írja 

alá. 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselőtestülete 12 igen (egyhangú) szavazattal a 
következő határozatot hozta: 97/2009./IV.29./ sz. ÖK. határozat Ócsa Önkor-
mányzat Képviselőtestülete a Pénzügyi, Gazdasági és Pályázatkoordináló Bizott-
ság javaslatát elfogadja, mely szerint a bizottság a Révfülöpi táborozók kulturá-
lis tevékenységének támogatására (nyári szabadidő eltöltése a Balatonon) a költ-
ségvetésben jóváhagyott – 60x3.000 Ft/fő – összeget kiegészítve +60x1.000 
Ft/fő összeget biztosít saját kerete terhére a gyermekek fakultatív programjai-
nak megrendezésére.

Ócsa Város Önkormányzat Képviselőtestülete 12 igen (egyhangú) szavazattal a kö-
vetkező határozatot hozta: 98/2009./IV.29./ sz. ÖK. határozat Ócsa Önkormány-
zat Képviselőtestülete Nyulas Sándorné kérelmének megtárgyalása után felkéri a 
Polgármestert, hogy részére a következő tartalmú válaszlevelet küldje meg:
Tekintettel az önkormányzat gazdasági helyzetére, illetve arra, hogy az önkor-
mányzat ezen feladat-ellátásra nem jogosult OEP támogatásra, jelenleg nem lát 
reális lehetőséget a bővítésre.

Ócsa Város Önkormányzat Képviselőtestülete 12 igen (egyhangú) szavazattal a 
következő határozatot hozta: 99/2009./IV.29./ sz. ÖK. határozat Ócsa Önkor-
mányzat Képviselőtestülete a Szociálpolitikai Bizottság 2009. évre vonatkozó pá-
lyázati kiírását jóváhagyta.

Ócsa Város Önkormányzat Képviselőtestülete 12 igen (egyhangú) szavazattal a kö-
vetkező határozatot hozta: 100/2009./IV.29./ sz. ÖK. határozat Ócsa Önkormány-
zat Képviselőtestülete Pátkai Imre ingatlancsere kérelméhez nem járul hozzá. 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselőtestülete 12 igen (egyhangú) szavazattal a 
következő határozatot hozta: 101/2009./IV.29./ sz. ÖK. határozat Ócsa Önkor-
mányzat Képviselőtestülete a Településfejlesztési, Környezetvédelmi, Idegenfor-
galmi Bizottság szervezésében jóváhagyja az ingyenes növényosztási programot 
az elhangzott feltételeknek megfelelően.

Ócsa Város Önkormányzat Képviselőtestülete 11 igen és 1 nem szavazattal a 
következő határozatot hozta: 102/2009./IV.29./ sz. ÖK. határozat Ócsa Önkor-
mányzat Képviselőtestülete 
az Erdősor utcában 4 db táblákkal jelzett un. „fekvő rendőr” kiépítéséről döntött a 
következő feltételekkel. A fekvő rendőrök meglévő térkőből megfelelő szakember 
bevonásával és lakossági hozzájárulással kerülnek kialakításra.
felkéri a Településfejlesztési, Környezetvédelmi, Idegenforgalmi Bizottságot, hogy 
a település többi részét is vizsgálják meg a „fekvő rendőr” elhelyezés szükséges-
ségét.

Az április 29-i képviselőtestületi ülés rendeletei és határozatai
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köz – élet

Tisztelt Lakosok!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a mai naptól négy szelektív hulladékgyűjtésre 
(2 papír, 2 műanyag) alkalmas konténert helyez el az önkormányzat a Ne-
felejcs Óvodánál (Dózsa György tér 1.)

ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜ-
LETÉNEK 11/2009./IV.29./ sz. rendelete
„Együtt a jövőnkért” családi kitüntető díj alapításáról 
és adományozásuk rendjéről szóló 1/2001./I.24./ ön-
kormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről

1.§. Ócsa Város Önkormányzata 1/2001./I.24./sz. ÖK. 
rendelete „Együtt a jövőnkért” családi kitüntető díj ala-
pításáról és adományozásuk rendjéről szóló rendeletét 
hatályon kívül helyezi.

2.§. Ezen rendelet hatályba lépésével egyidejűleg a ha-
tályon kívül helyezett rendeletet módosító alábbi ren-
deletek is hatályukat vesztik: Az 1/2001./I.24./ „Együtt 
a jövőnkért” családi kitüntető díj alapításáról és ado-
mányozásuk rendjéről szóló rendelet módosítására vo-
natkozó 7/2002./V.3./ és a 18/2003./XII.1./ ÖK. rende-
let.

 Ócsa Város Önkormányzatának 8/2009.(IV.29.) számú ren-
delete a 2008.évi költségvetésről szóló 1/2008 (2008.01.31.) 
számú önkormányzati rendelet módosításáról
1.§. Ócsa Város Önkormányzatának 2008. évi költségveté-
séről szóló 1/2008 (2008.01.31) számú önkormányzati ren-
deletének 3. paragrafusának első bekezdése ezen rende-
let 2.§.alapján módosul.
2.§. (1). A képviselő testület Ócsa Város Önkormányzat 
2008.évi költségvetésének:
Bevételi főösszegét: 1.415.244 eFt-ban
Kiadási főösszegét:  1.602.946  eFt-ban 
A hiány összegét: 187.702 eFt-ban állapítja meg.

Ócsa Város Önkormányzata 10/2009. (IV. 29.) rendelete a költségvetési és 
zárszámadási rendelet tartalmának meghatározásáról

Ócsa Város Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló módosított 
1990. évi LXV. törvény 79-80. §-a, valamint az államháztartásról szóló 1992. 
évi XXXVIII. törvény 118. §-a által biztosított felhatalmazás alapján a követ-
kező rendeletet alkotja: 
1. § A költségvetési és a zárszámadási rendeletnek tartalmaznia kell: 
•  az önkormányzat összes bevételét, kiadását,
•  az önkormányzat bevételeit forrásonként, főbb jogcím-csoportonkénti rész-

letezettségben, 
•  a működési-, fenntartási kiadási előirányzatokat önállóan és részben önál-

lóan gazdálkodó költségvetési szervenként, intézményen belül kiemelt elő-
irányzatonként részletezve, 

• a felújítási előirányzatokat célonként, 
• a felhalmozási kiadásokat feladatonként, 
• az önkormányzati hivatal költségvetését feladatonként, 
• külön tételben az általános és céltartalékot , 
•  az éves létszámkeretet önállóan és részben önállóan gazdálkodó költség-

vetési szervenként, 
•  a működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoz-

tató jelleggel, mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten, de a finanszírozási 
műveleteket is figyelembe véve együttesen egyensúlyban, 

•  az év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről előirányzat-
felhasználási ütemtervet, 

•  elkülönítetten az európai uniós támogatással megvalósuló programokat, pro-
jektek bevételeit, kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projek-
tekhez történő hozzájárulásokat, 

• az önkormányzat hitelállományát 
• a több éves kihatással járó feladatok előirányzatait éves bontásban 
• a közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást 
A kiemelt előirányzatok jóváhagyását, melyek a következők: 
• személyi jellegű kiadások, 
• munkaadókat terhelő járulékok, 
• dologi jellegű kiadások, 

• ellátottak pénzbeli juttatásai, 
• speciális célú támogatások, 
• beruházások, 
• felújítások,
• egyéb felhalmozási célú kiadás (pl. pénzeszköz átadás), 
•  „gördülő tervezés” keretében a következő két év várható bevételi-kiadá-

si előirányzatait. 
2. § A költségvetési rendeletben a kiemelt sajátosságok között rendelkez-
ni kell: 
• a költségvetési szerv saját hatáskörű előirányzat-módosítási jogköréről, 
•  a költségvetési szervek kiemelt előirányzatokon belüli, a részelőirányzatok 

közötti átcsoportosítás lehetőségéről, 
•  a Polgármesteri Hivatal gazdálkodásához kapcsolódó előirányzat-módo-

sítások rendjéről, 
• egyéb, a költségvetési gazdálkodást szabályozó előírásokról. 
3. § A költségvetés végrehajtásával kapcsolatban rendelkezni kell: 
• a polgármester felhatalmazásáról a hitelfelvételre, az ideiglenesen szabad 
• pénzeszközök elhelyezésére, 
• az általános- és a céltartalékok felhasználásának döntési jogosultságáról, 
4. § A költségvetési rendelet kötelező részét képezi az adott év aktuális „Cím-
rend”-je. 
• Az önkormányzati költségvetési szervek címeket alkotnak. 
• A Polgármesteri Hivatal szakfeladatai alcímeket alkotnak. 
5. §
(1)  A zárszámadási rendelet - a pénzügyi teljesítés adatainak tartalma és szer-

kezete – a költségvetési rendelethez igazodik, azzal összehasonlítható for-
mában kell elkészíteni a tényleges adatokra vonatkozóan. 

(2)  A zárszámadási rendeletben az 1. §-ban meghatározottakon kívül jóvá 
kell hagyni: 

•  az intézményenkénti és az önkormányzat hivatalára vonatkozó pénzma-
radványt, 

• az önkormányzat vagyonkimutatását 
6. § A rendeletek szövegében utalni kell a rendelet részét képező mellékletek szá-
mára és tartalmára. A rendeletek szerves részét képezi a szöveges indoklás. 
7. § Ez a rendelet 2009. május 1-én lép hatályba. 
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Témakörök:
1.  Pedagógusokról – milyennek látják a 

pedagógust, annak munkáját.
2.  Korszerű-e az iskolánk? – környezet, 

felszereltség, szolgáltatások köre.
3.  Tanulási körülmények – tanórák, tan-

órán kívüli lehetőségek, értékelés, a ta-
nulást befolyásoló tényezők.

4.  Tájékozódás, tájékoztatás – milyen a 
szülők információval való ellátása a ta-
nulmányi előmenetellel illetve a szol-
gáltatásokkal, lehetőségekkel kapcso-
latban.

5.  Tanórán kívüli lehetőségek – szabad-
idő, sport, kultúra, művelődés.

6. Mi a legpozitívabb az iskolában?
7. Mi a legnegatívabb az iskolában?
8. Mit kéne sürgősen megváltoztatni?

A válaszadók véleményüket, értékelé-
süket részben egy ötös skála segítségével 
fejezhették ki, részben rangsorolást kér-
tek tőlük, illetve megoldási javaslatokat 
fogalmazhattak meg. A kiosztott kérdő-
ívek 54%-a (149) érkezett vissza. Eszerint 
a válaszokból kibontakozó kép a többség 
véleményét tükrözi, alkalmas az általá-
nosításra, a következtetések levonására. 
Egyben mutatja a felmérés sikerességét 
és fontosságát is.
Nézzük az egyes kérdésköröket.
1.  Pedagógusokról – milyennek látják 

a pedagógust, annak munkáját.
A pedagógusok szakmai munkájával 

alapvetően mindenki elégedett. Negatív 
vélemény a felső tagozatban jelenik meg. 
A szülők többsége szerint a pedagógusok 
inkább kevesebbet tudnak a tanulók is-
kolán kívüli elfoglaltságairól, tevékeny-
ségeikről. 

A pedagógusok „csak” tanítanak, vagy 
nevelnek is? A vélemény e téren az igen 
is meg nem is kifejezéssel jellemezhető 
leginkább. Közel azonos százalékuk érzi 
inkább negatívnak, illetve inkább pozi-
tívnak a pedagógusok nevelői munkáját. 
Persze felmerülhet a kérdés, hogy a szü-
lők milyen jellegű nevelést várnak el a ta-
nároktól!  A klasszikus, a bizalom meglé-
tére irányuló kérdés, hogy elengedné-e 
gyermekét egy hosszabb utazásra, kirán-
dulásra, határozottan pozitív képet mutat. 
A szülők többsége rá merné bízni gyer-
mekét a tanáraira. Bár ez főleg a 3. évfo-
lyamra igaz. Figyelembe veendő azonban 
az is, hogy a másik két évfolyam éppen 
csak elkezdte a felső tagozatot, a szülők 
még nem ismerhetik eléggé a tanáro-
kat.
2.  Korszerű-e az iskolánk? – környe-

zet, felszereltség, szolgáltatások 
köre.
Tizenegy, az iskola szélesen értelme-

zett korszerűségével kapcsolatos terület 
közül kellett kiválasztani azt a hármat – 
ami egyfajta rangsort is jelent -, amellyel 
a leginkább elégedettek a szülők. A felso-
rolt 11 választható lehetőség közül a vá-
laszolók a könyvtárral a legelégedetteb-
bek (69,1%), majd ezt követik a sportolá-
si lehetőségek (44,2%) a felsősök körében. 
A megkérdezettek több mint negyede elé-
gedett az iskolai étkeztetéssel (28,8%). 
Kissé mögöttük szerepel, de még mindig 
jó a visszhangja a tanulmányi kirándulá-
soknak az 5. osztályosok körében (23,4%), 
illetve a büfének (20,1%) a felsősök köré-
ben. Ezzel szemben a legelégedetleneb-
bek a szülők– elsősorban a felsősök – a 
tantermek állapotával, felszereltségével, 
a régi épületben uralkodó körülmények-
kel (27,5%). A negatív listán a második he-
lyét foglalja el a szabadidős programok-
kal való elégedetlenség (25,5%). Harma-

dikként a tehetséggondozás hiányát 
jelölték (24,1%) főként a felsősök. A ne-
gyedik dolog, amivel a legkevésbé elége-
dettek, elsősorban az alsósok és az 5.-
esek, az a sportolási lehetőség.

A sportolási lehetősséggel való elége-
dettség - elégedetlenség érdekes ellent-
mondást rejt. Később kiderült, miszerint 
a negatív vélemények oka az, hogy az at-
létikán kívül másfajta sportolásra nincs 
lehetőség. Főként a különféle labdaspor-
tokat hiányolják sokan. Ha tehetné, mun-
kával, vagy pénzzel segítené-e az iskola 
korszerűbbé tételét? Ezzel a kérdéssel 
arra kívánt a kérdező választ kapni, hogy 
a szülők mennyire érzik „magukénak” az 
iskolát, hajlandóak-e gyermekeik érdeké-
ben bizonyos, kézzel fogható áldozatok-
ra. A döntő többség (127 válaszoló a 149-
ből) vállalna valamilyen áldozatot.
3.  Tanulási körülmények – tanórák, 

tanórán kívüli lehetőségek, érté-
kelés, a tanulást befolyásoló ténye-
zők.
A megkérdezettek 35,5%-a érzi úgy, 

hogy gyermekének „rövidek” a tanórák 
ahhoz, hogy megértse a tananyagot. Ter-
mészetesen árnyalná a képet, ha rákér-
deztek volna az egyes tantárgyakra. A 
149-ből 91 szülő jelölte meg, hogy gyer-
mekének rendszeresen, vagy esetenként 
szüksége van korrepetálásra. Ezt az ada-
tot érdemes összehasonlítani a korrepe-
tálást valóban igénybe vevők létszámá-
val! A tanulmányi versenyeken való rész-
vétel, mint a tanulási kedvet segítő 
módszer, a szülők szerint is alkalmas a ta-
nulási kedv fokozására. Az iskola által tá-
masztott követelményszint – a számok 
tükrében – megfelelőnek mondható. Ter-
mészetesen a „tehetségesebbek” szerint 
lehetne magasabb, a tanulási problémá-
val küzdők szerint pedig alacsonyabb. 
Ezen a differenciált oktatási módszer al-

„Mi az Önök véleménye a 
Halászy Károly Általános Iskoláról?”
A szülők körében végzett kérd íves felmérés értékelése

Az iskola Minőségirányítási Csoportja 2009. márciusában kérdőíves fel-
mérést végzett három évfolyam tanulóinak szülei körében. A vizsgálat a 
3. az 5. és a 6. évfolyamra terjedt ki. A kérdéseket 5 fő témakörbe csopor-
tosították, ezen kívül 3 olyan kérdést tettek fel, amelyekre a szülőknek saját 
szavaikkal kellett válaszolniuk.

városi – élet
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kalmazásával lehetne változtatni, illetve 
a korrepetálások erősítésével és a tehet-
séggondozással. A gyermekek tanulását 
leginkább nehezítő tényezők a szülők vé-
leménye szerint: a gyermek saját problé-
mái: dislexia (4); fáradtság, figyelmetlen-
ség, koncentrációs zavar (9); egyes tan-
tárgyak (8) a pedagógus, az iskola „hibája”: 
kevés fejlesztés, korrepetálás (2); kevés 
magyarázat, nem személyre szabott ok-
tatás (11); a tanár felkészületlensége, vi-
selkedése, képességei (8) környezeti ha-
tások: a társak viselkedése (17)
4.  Tájékozódás, tájékoztatás – milyen 

a szülők információval való ellá-
tása a tanulmányi előmenetellel 
illetve a szolgáltatásokkal, lehető-
ségekkel kapcsolatban.
A szülők információszerzésének 

három leggyakoribb forrásaként első he-
lyen az ellenőrző könyv szerepel, ezt kö-
veti a gyermek beszámolója illetve a fo-
gadóóra. Viszonylag kevesen jelölték a 
személyes találkozást a tanárokkal és a 
rendszeres kapcsolattartást az osztályfő-
nökkel. Mivel várható volt, hogy az ellen-
őrző könyvet részesítik előnyben, lássuk 
annak „használatát”. Az ellenőrző könyv 
megtekintésének gyakorisága tekinteté-
ben elég magas azoknak a száma, akik 
csak hetente nézik meg azt. Noha nem 
jelentős számban, de mégis van olyan 
szülő, aki havonta, vagy annál ritkábban 
él ezzel a tájékozódási lehetőséggel. Egy 
igényes, közérdekű információkat tartal-
mazó kiadvány elkészítésére a szülők sze-
rint is szükség van. Még némi pénzt is ál-
doznának rá. A válaszolók döntő többsé-
ge részben vagy egészében elégedett az 
iskola tájékoztatási tevékenységével. 
Vajon mit hiányolnak vagy tartanak ke-
vésnek e téren? A javaslatok a következők 
voltak: kevés helyen hirdetik (2); későn 
érkezik az információ (4); több internet, 
honlap, hírlevél, szórólap, havi írásos tá-
jékoztató legyen (15). Egy-egy javaslatte-
vő említette, hogy több fogadóóra legyen, 
az ellenőrző legyen mindig napra kész, 
üzenjen az iskola a gyerekkel, vagy küld-
jön SMS-t.
5.  Tanórán kívüli lehetőségek – sza-

badidő, sport, kultúra, művelő-
dés.
Mivel az iskola nem csak a tanulásról 

szól, kíváncsiak voltak arra is, hogy a szü-
lők hogyan ítélik meg mindazokat a lehe-

tőségeket, melyek – a tanórákon kívül – 
állnak, vagy éppen nem állnak a gyere-
kek rendelkezésére. A válaszolók 
többsége – több mint 80% - nagyjából elé-
gedett a lehetőségekkel. A nagyjából ki-
fejezés jelen esetben inkább negatív elő-
jelű, hiszen az elégedettségi skálán ez 
csak a 2-es és a 3-as szintet jelenti. A szü-
lők elvárják, hogy a gyermekek szabad-
idejüket – iskolai keretek között – hasz-
nosan tölthessék el. Az értékes kultúra 
(zene, irodalom, művészetek stb.) meg-
szerettetése a gyerekekkel többé-kevés-
bé sikerül, de inkább nem. Az öt legked-
veltebb időtöltése a gyerekeknek az isko-
lában a sport, a szakkörök, a kézműves 
foglalkozások, a rajz a művészeti iskolá-
ban, a könyvtár és a számítástechnika (in-
ternetezés?). 

Az iskola tanórán kívüli – szabadidős 
tevékenységének – egyik fontos terüle-
te a napközi. A válaszadók döntő többsé-
ge alapvetően elégedett ezzel a szolgálta-
tással.Megállapítható, hogy a legtöbb 
problémát a fegyelem jelenti, de igény 
lenne a foglalkozások bővítésére és a cso-
portok létszámának csökkentésére is.
6. Mi a legpozitívabb az iskolában?

A szülők leginkább az új épületrésszel 
(10.7%), a tanárokkal (10.7%), a sportolá-
si lehetőséggel (6.7%) és a szakkörökkel 
(4.0%) a legelégedettebbek.
7. Mi a legnegatívabb az iskolában?

A szülőknek legkevésbé tetszik az is-
kolai agresszió, a fegyelmezetlenség 
(18,1%), a felsős épület állapota (17,4%), 
az étkeztetés, a kulturális programok hi-
ánya, a rossz fűtés (4,6%), illetve gondjuk 
van egyes tanárokkal (4,0%).
8.  Mit kéne sürgősen megváltoztat-

ni?
A leginkább megváltoztatandónak a 

régi épület korszerűsítését javasolták a 
legtöbben. Igény van másfajta sportolási 
lehetőségre is, elsősorban a különféle lab-
dajátékokat hiányolják. Érdekes, hogy 
míg korábban komoly negatívumként 
említették a fegyelmezetlen gyermekek 
által okozott problémákat, e kérdés során 
mindössze nyolcan tartották szükséges-
nek annak mihamarabbi megoldását. Vél-
hetően tisztában vannak azzal, milyen 
kevés eszköze van a pedagógusnak. Ötö-
dik helyen szerepel, hogy legyen több 
kulturális- és szabadidős program.

(hy)

Pedagógusok napja
„Mai pedagógus szavunk eredete a görögök-
nél keresendő. Ők a tehetősebb családok gyer-
mekeit nevelő-oktató magánnevelők voltak. Más 
feltételezések szerint azt a rabszolgát nevezték 
„paidagogosz”-nak, aki a gyermekeket a magán-
tanítóhoz kísérte, és aki – műveltebb rabszolga 
lévén – segítette őket az otthoni tanulásban.” Ho-
mérosz az Íliászban így ír: „…Éppen ezért küldött, 
legyek én, aki mindenre kioktat, szónak szónoka 
légy és véghezvivője a tettnek.”

Neveztettek még lámpásnak, a nemzet napszá-
mosának. A falvakban Gergely-napkor adományt 
gyűjtöttek a gyerekek számukra. Megsüvegelték, 
kalapot emelve köszöntötték a tanító urakat, kéz-
csókkal a tanító kisasszonyokat. Sokan vagyunk, 
akik szívesen emlékezünk régi tanítóinkra, tanára-
inkra. Azokra, akik szigorúak voltak, de igazságo-
sak. Akiktől sokat tanultunk tudományokat éppúgy, 
mint emberséget, tisztességet, tartást. És persze 
emlékszünk arra az egy-két másikra is, aki netán 
elaludt a saját óráján, vagy kiflit majszolt, újságot 
olvasott. Ne adj’ Isten, pofonokat is osztogatott.

Ha feltűnt egy-egy tekintélyes tanárunk, ösz-
tönösen visszafogtuk a hangerőt, egyből „jó kis-
fiúk” lettünk. Káromkodni, cigarettázni a közelük-
ben? Eszünkbe se jutott. Talán nem is tőlük tartot-
tunk, hanem inkább a szüleinktől. Hogy a fülük-
be jut, amit tettünk, hogy éppen nem tudtuk a lec-
két, hogy visszabeszéltünk a tanárunknak… Volt 
is emiatt otthon haddelhadd! Haragudtunk, hogy 
anya meg apa miért a tanárnak ad mindig igazat.
Olvasom az Ócsai Fórumon kialakult vitát az isko-
láról, a tanárokról, a mai gyerekekről. Látom és hal-
lom a diákok hangos beszédét, a füstölgő cigaret-
tát a szájukban. Gyakran én szégyellem magam 
helyettük. Persze, mi is káromkodtunk, mi is ki-
próbáltuk a füstölést, csak kicsit máshogy. Mond-
hatják erre, hogy a mai gyerekek nyíltak, tetteiket 
fel merik vállalni ország-világ előtt; a régi világ pe-
dig álszenteket, megalkuvókat nevelt. Hát, nem tu-
dom. Ha csak ez a mérce…

Igaz, hogy nem mindenki jó pedagógus. De a 
többség igen. Csak az idősebbek egyre inkább be-
lefáradnak, kiégnek, a fiatalok meg még tapasz-
talatlanok. Elméletben mindent tudnak, de egyes 
konkrét helyzetekre nincsenek felkészítve. Jogaik, 
lehetőségeik, eszközeik korlátozottak. Bizonytala-
nok is, hiszen évről évre, napról napra más a kö-
vetelmény, mások a szabályok, a törvények. Meg 
kell felelni „fölfelé” és „lefelé” egyaránt. 

Ne várjunk csodákat tőlük, de csodáljuk mi ki-
tartásukat, próbálkozásaikat, helytállásukat! Se-
gítsük őket, hiszen a saját gyerekeinket, unokáin-
kat bíztuk rájuk!

városi – élet
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Az ócsai Pókember
Tisztelt ócsai lakosok!
Többen fordultak hozzánk érdeklődve, hogy mi történt a re-
formátus templom környékén 2009. május 16.-án hajnalban. 
Szeretném a tévhiteket és a pletykákat megelőzni, ezért pár 
sorban leírom a történteket.

A sztori előtt mindenképpen szeretném megköszönni a 
templom környékén lakók segítségét! Nagyon jó volt látni, 
hogy a hajnali órák ellenére szívvel-lélekkel segítették mun-
kánkat és próbálták az elkövetőt bekeríteni. Külön köszönet 
a Polgárőrség tagjainak, akik megjelentek, valamint azoknak, 
akik lehetővé tették a templom rejtett figyelését!

2009 májusában három alkalommal történt - a református 
egyház sérelmére - lopás a műemléknek nyilvánított temp-
lom tetejét fedő vörösréz leszedése formájában. Az utolsó al-
kalommal, az elkövető személyiségelemzését követően, Kol-
légámmal úgy döntöttünk, hogy - szabadidőnk feláldozásával 
– éjszaka, a környező házakban megbújva megvárjuk, amíg 
megérkezik ismét a tolvaj. Természetesen erre a feladatra ket-
ten kevesek voltunk, ezért lelkes helyi lakosok segítségét vet-
tük igénybe. Az elemzésünk sikerrel járt, az elkövető hajnali 
01 óra 30 perckor megjelent, - a korábbiakhoz hasonlóan - le-
takarta a templomot megvilágító lámpákat és beugrott a temp-
lomkertbe. Ott a villámhárítón felmászott a tetőre és elkezd-
te bontani azt.

A templomot az előre megbeszéltek szerint higgadtan kör-
bevettük és felszólítottuk a személyt, hogy jöjjön le, vesse alá 
magát az intézkedésnek. Az elkövető nem ezt tette, hanem 
ennek ellenkezőjét, ugyanis pók módjára a tető legmagasabb 

pontjára felszaladt és kereste a lehetőséget, hogy elmenekül-
jön. Ez nem sikerült neki, mivel a templomot teljesen bekerí-
tettük és folyamatosan megvilágítva tartottuk. A férfi nem 
volt hajlandó lejönni, mi pedig a templom kialakítása miatt 
nem tudtunk a tetőre kimenni. A tűzoltók értesítése is meg-
történt, de a fal miatt ők sem tudtak közelebb állni, ezért eme-
lőkosaras darut kértek a helyszínre. Egy teljes óra „kergető-
zés” után a férfi elfáradt és a rácsok lefeszítése után sikerült 
őt az egyik ablakon behúzni, igazoltatni és előállítani.

A keletkezett sérülései miatt a mentő elszállította a kórház-
ba, de onnan Cegléd „vendégszerető karjaiba” utazott. 

Jelenleg őrizetét tölti. A bűncselekménnyel okozott kár meg-
állapítása még tart, de az eddigi felmérések alapján az kb.  
1 200 000 Ft.

Ócsa, 2009. május 18.
Tisztelettel: Mezei Tamás r. zls.

városi – élet

TÁJÉKOZTATÓ
Az Egressy Gábor Nonprofit Kft., valamint a DHRV Kft. Tájékoztatja Ócsa 
lakosságát, hogy a lakóingatlanokon történt csőtörés tényét az elfolyt víz 
mennyiségének megállapítása érdekében a káresemény megtörténtét 
követő 48 órán belül személyesen az Egressy Gábor Kft-nél, vagy tele-
fonon, a 06-29-378-043-as telefonszámon kell bejelenteni.

Ugyancsak be kell jelenteni a lakóingatlanon üzemelő állandó- vagy 
ideiglenes medence feltöltését, a feltöltést kettő nappal megelőzően, 
hogy munkatársunk a helyszínen tudjon meggyőződni a feltöltés meg-
történtéről.

A fent leírtaktól eltérő bejelentés esetén az Egressy Gábor Kft-nek 
és a DHRV Kft-nek nem áll módjában csatornadíj kedvezményt adni a 
fogyasztónak.

Felhívjuk továbbá a lakosság figyelmét, hogy az alábbi anyagok 
szennyvízcsatornába juttatása szigorúan tilos, mivel dugulást okoz-
hatnak: wc illatosító, műanyag flakon, felmosórongy, intimbetét. 

Kérjük a tájékoztatóban foglaltak szíves tudomásulvételét!
Ócsa, 2009. május 04.

Dr. Korom Norbert
ügyvezető igazgató

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
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Nagy örömünkre szolgál, hogy hírül adhatjuk, miszerint 
az ócsai Bolyai János Gimnázium és Kereskedelmi Szak-
középiskola 7. b osztálya az ÁNTSZ által meghirdetett do-
hányzás elleni versenyében a Közép-Magyarországi Régió 
versenyző iskolái között második helyezést ért el.

Gimnáziumunkban a füstmentes osztályok versenyé-
ben való részvétel, illetve a kitűnő szereplés immár hagyo-
mánynak tekinthető, hiszen a tavalyi évben Grószné Kis 
Annamária osztálya öregbítette az iskola jó hírét a meg-
osztott második helyezéssel, idei évben pedig Rózsáné 
Motkó Edit vezetésével sikerült ilyen szép eredményt el-
érniük diákjainknak.

Külön dicséret illeti őket, hiszen a februári montázs- és 
számítási feladatmegoldásukkal Pest megyében első díjat 
nyertek, illetve a márciusi power point előadásaikkal is 
győztek a havi részfeladatok jutalmazásánál. Tanáraik mun-
káját ezúton is szeretnénk megköszönni!

Szép és kiemelkedő munkáik megtekinthetők a www.
fustmentesosztalyok.hu oldalon. Szívből gratulálunk tel-
jesítményükhöz, és kívánjuk, hogy füstmentességüket a 
továbbiakban is őrizzék meg! Reméljük, jövőre is nevez-
nek!

Védőnői Szolgálat Ócsa

Hétköznapi történet
Mikor látja be az ember, hogy nem viselkedhet meggon-
dolatlanul egy ártatlan élettel? Egy hétköznapi történet, 
mely nem hétköznapi következményeket eredményezett. 
– Kisbabánk lesz! – ugrott Ignác nyakába a felesége. 
Ignác nem hitt a fülének, oly hosszú idő óta szerettek volna 
gyereket, s most sikerült. Telt-múlt az idő, Ágnes négy hó-
napos terhes volt. Egy hétfői napon ugyanolyan kivizsgá-
lásra ment, mint minden hónap első hétfőjén. Útközben 
hat szál cigarettát szívott el. Amikor beért a rendelőbe, 
perceken belül sorra került.

– Asszonyom, megmondtam már, hogy le kell tennie a ci-
garettát, önnek és a férjének is. A baba óriási veszélyben 
van.
– Ó, naponta csak pár szálat szívok el, már rajta vagyok a 
leszokáson – legyintett a nő. Mikor Ágnes kiért a rendelő-
ből, egyből a cigit vette elő, mert ideges volt a hallottak 
miatt. A férje már otthon várta, hogy megtudja, mit mond-
tak a baba és a felesége egészségéről.

– Minden rendben van. Csak annyit mondott, hogy szok-
junk le a dohányzásról, mert káros a gyerekre és ránk nézve 
is, de hát semmi bajunk sincs – magyarázta értetlenül. 
Hét és fél hónapra megszületett Ákos, koraszülötten, kis 
súllyal. Azonnal inkubátorba került és egy hónapig bent 
kellett maradnia a kórházban, ahol az orvosok vizsgálatok 
tömkelegét végezték el rajta. A diagnózis: nagymértékű lá-
táscsökkenés, és nagy valószínűséggel soha nem fog tudni 
rendesen járni, mivel az izmok működése nem megfelelő. 
A szülők még ekkor sem tették le a cigarettát, pedig egy-
értelmű volt, hogy ez az okozója.

Amikor a kisfiú hazakerült, folytonos fulladás kísérte 
élete első két évét, majd kiderült, hogy Ákos asztmás. Ignác 
és Ágnes merészen állították: - Nem a dohányzás az oka! 
A kisfiú kórházból kórházba került. Gyógyszereket kapott, 
kivizsgálásokra járt, ám nem tudták meggyógyítani. Mikor 
felnőtt, akkor is vizsgálatok kísérték egész életét.  
Szüleit nagyon korán elvesztette, tüdőrák és szívinfarktus. 
Ákos életét elrontotta Ágnes és Ignác meggondolatlansá-
ga.

Felmerül a kérdés: a szülők, akik annyira szeretik gyer-
mekeiket, miért nem akarnak áldozatot hozni gyermekü-
kért? Miért dugják fejüket a homokba, s mondják: majd jö-
vőre leszokom.

BJGKSZ 7. b

Füstmentes osztályok versenye 2009.

városi – élet
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Tizenkilenc év egy ember életében is jelentős idő, nem-
hogy egy újságéban. Ezalatt sokat változik, kinövi gyer-
mekbetegségeit. Próbálkozik sok mindennel, keresi he-
lyét a világban. Megállapodik, felnő, kialakulnak a csak rá 
jellemző alapvető tulajdonságok. Már nem gyermek, de 
mindig kész a megújulásra. Éri sok öröm, siker és kudarc 
egyaránt. Egy valamiben azonban biztos lehet: előtte a 
jövő.

Az Ócsai Polgári Kulturális Egyesület - a lap tulajdono-
sa –április 24-től kiállításon mutatta be a Hírmondó törté-
netét. Az újság a rendszerváltás éveiben született, akkor, 
amikor a sajtó is kivívta szabadságát, gombamód jöttek 
létre helyi újságok országszerte. Sok közülük kérészéletű-
nek bizonyult, de sok a mai napig is megjelenik. Ezek közé 
tartozik az Ócsai Hírmondó is.

Jó volt látni az első számokat, benne gyermekrovatot, 
keresztrejtvényt, képregényt. Olvashattunk díszpolgára-
inkról éppúgy, mint kulturális rendezvényekről, különfé-
le eseményekről. A kulisszatitkokba a lap volt főszerkesz-
tője, Ócsa nyugalmazott plébánosa, Tóth Péter Domonkos 
címzetes prépost avatta be a megjelenteket.

Tiszteletre méltó nacionálét állított ki magáról az Ócsai 
Hírmondó, ez tagadhatatlan. Hogy mégis mit jelent a cím-
beli shakespeare-i mondat parafrázisa? Nem mást, mint 
azt, hogy veszélyben van ez a patinás újság. A nehéz gaz-
dasági helyzet következményeként az önkormányzat – re-
méljük, egyelőre – nem tud anyagi támogatást adni a lap-
nak. Így a további megjelenés enyhén szólva bizonytalan. 
Bízunk azonban az Ócsai Polgári Kulturális Egyesület te-
hetségében, hogy meg fogja találni a megoldást erre a prob-
lémára!

S akkor újra dicsérhetünk, mert temetni nem aka-
runk!

(Németh)

város – élet

„Dicsérni jöttünk, nem temetni”
avagy mi lesz veled, Ócsai Hírmondó?
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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)

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

Akció! 
Sövénytuja 40–50 cm 500 Ft/db

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
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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, Bajcsy-Zsilinszky út 26.

Közérdekű
telefonszámok:

Ócsa Város lapja, minden hónap elején 3000 
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 (fekete-fehér)

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!

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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Mint arról már korábban beszámoltunk, nem túl régen ala-
kult meg a Dabas és Térsége Kézműves Egyesület, azzal a 
szándékkal, hogy őrizze a kézműves hagyományokat. Mot-
tóul Illyés Gyula idézetét választották: „A múltat is alkot-
ni kell, különben elvész, elmúlik…”

Az egyesületnek jelenleg húsz tagja van, közülük hat 
ócsai: Juhász Borbála, Kardos Linda és Tömösközi Ágnes 
keramikusok, Némethné Kozma Ilona kosárfonó, Németh 
Zsolt fazekas és Varga Zoltán fafaragó.

A tagok között van még babakészítő, gyöngyfűző, 
fajátékkészítő, hímző, csipkekészítő is. Az egyesületet 
Szente Krisztina, a dabasi Tájház vezetője irányítja.

Ócsai bemutatkozó kiállításuk május 16-án nyílt az ócsai 
Tájházban és augusztus 31-ig tekinthető meg. A megnyitás 
napján kézműves bemutatókat és foglalkozásokat is tar-
tottak szép számú érdeklődő részvételével.

Az ízlésesen megrendezett színvonalas kiállítást ajánl-
juk mindenkinek, aki kíváncsi arra, hogy a mai kor embe-
rei hogyan őrzik nagyapáink, szépapáink ránk hagyomá-
nyozott kultúráját.

(hy)

Kézművesek kiállítása Ócsán
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Május elsején reggel – régi időket idéz-
ve – fúvószene ébresztette a város la-
kóit. No, nem felvonulásra, „pártunk 
és kormányunk”, vagy az „örök és meg-
bonthatatlan barátság” demonstrálá-
sára hívott a zeneszó, hanem inkább 
a két civil szervezet, az Ócsa Városi 
Sportegyesület és az Aluljáró Társa-
ság majálisára.

Kispályás labdarúgó bajnokság és 
főzőverseny szerepelt a programban. 
A fociversenyre – a tavalyi nyolccal 
szemben - tizenkét felnőtt- és hét ifjú-
sági csapat nevezett be. Legalább tíz 
bogrács alatt égett a tűz.

Hiába az egyre szűkülő terület, a 
szálló por, a jobb időket is látott foci-
pálya, a résztvevők és az ide látogatók 
kellemes napot tölthettek el együtt. 
Esett sok gól, főtt sokféle finom étel. 
A nap is melegen sütött, mi kell még, 
hogy aki akarja, jól érezze magát?

A z örömbe eg y 
csepp üröm vegyült 
azért, de ez sem tragé-
dia: a palásti focicsapat 
„vitte el a trófeát”.

Na de lesz még jövő-
re is majális!

(ngy)

Majális 2009.
színes – élet


