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Ócsa Város Önkormányzatának lapja 2011. 2. szám

Tisztelt Polgármester Úr!

Az Ócsai Kisbíró 2011. januári szá-
mában Ön is és az aljegyzô úr is azt
nyilatkozták, hogy részben azért kel-
lett bevezetni a kommunális adót,
hogy az önkormányzat által vállalt
egyes nem kötelezô feladatokat is el
lehessen látni. Példának hozták fel,
többek között, a fizikoterápia, a zene-
iskola, a hatosztályos gimnázium fenn-
tartása egy részének finanszírozását
stb. 

Rendkívül károsnak, illetve nagy-
mértékû csúsztatásnak tartom mind-
kettôjük erre vonatkozó nyilatkozatát!

Azért károsak, mert félrevezetve a
lakosságot, azt sugallják mintha ezen
nem kötelezô vállalások, mint bûnba-
kok, lennének az okai az új adónem
bevezetésének! Az ilyen bûnbak ke-
resô és találó nyilatkozatok, miközben
megpróbálják elterelni a figyelmet a
valódi okokról, bizalmatlanságot, el-
lenérzéseket kelthetnek a lakosság egy

részében az említett támogatások iránt,
tehát megosztóak! 

Azért tartom nagymértékû csúszta-
tásnak a nem kötelezô vállalások emlí-
tését, mert egyrészt az önkormányzat
már több ciklus óta finanszírozza e tá-
mogatásokat, másrészt nem ezek a ki-
adások okozták, okozzák az önkor-
mányzat 250 millió Ft. forráshiányát,
hanem az az elôreláthatóan 112 millió
Ft./ 2011. év (166 millió/ 2012. év, 164
millió/ 2013. év, stb. )  tôke + kamat-
tartozás, ami a kötvénykibocsájtás és a
település központjának kialakítása
kapcsán keletkezett! Nem a kezelésre
szoruló betegek, nem a zeneiskolások
és a kisgimnazisták, az ô szüleik, illet-
ve az ôket tanító tanárok, stb. a hibá-
sak a város rossz anyagi helyzete mi-
att, hanem az elmúlt ciklus téves pénz-
ügyi – gazdasági döntései! (lásd még a
tavalyi ÁSZ jelentést!) 

Továbbá nem szerencsés egy né-
hány támogatást kiemelni, illetve meg-
említeni, hanem fel kell sorolni az

összes olyan feladatot ami nem köte-
lezô és sok pénzbe kerül, a vállalásuk
indoklásával! Ennek érdekében kérem,
hogy még a költségvetés tárgyalása és
elfogadása elôtt küldjék el a képvi-
selôknek az önkormányzat által finan-
szírozott összes 1 millió Ft. fölötti,
nem kötelezô támogatás nevét ( jogcí-
mét ) és összegét!

A Polgármester Úr mindezeket a
kellemetlenségeket elkerülhette volna,
ha betartva a Képviselô-testület mûkö-
dését szabályozó Sz.M.Sz. ide vágó
elôírásait, az új adónem bevezetése
elôtt lakossági fórumot hívott volna
össze e témában, ahol kérdéseket lehe-
tett volna feltenni és korrekt válaszo-
kat lehetett volna rájuk adni! Az
Sz.M.Sz. új adónem bevezetésével
kapcsolatos egyes rendelkezéseinek
megsértését a Pest Megyei Kormány-
hivatal is jelezte!

Ócsa, 2011.02.07.
Inczeffy Szabolcs

települési képviselô

Nyílt levél Ócsa PolgármesteréhezNyílt levél Ócsa Polgármesteréhez

Tisztelt Képviselô Úr!

Nyílt levelében azt írja, hogy az ál-
talam és az aljegyzô úr által a januári
Kisbíróban adott nyilatkozat azon ré-
sze, amely kommunális adóról szól
rendkívül káros, bûnbak keresô, eltere-
li a figyelmet a valódi okokról. Ag-
gasztónak tartom, hogy a nyilatkoza-
tomból olyan téves, mondjuk, rosszin-
dulatú következtetéseket von le, ami-
ket nem mondtam és nem is gondol-
tam. Egyáltalán nem olvashatott olyat,
hogy a betegeket, a tanulókat vagy a
szülôket okoltam volna a város pénz-
ügyi helyzetéért. Úgy gondolom, amit
leírt, az a csúsztatás, a félre informá-
lás. Sajnos, Önnek nem ez az elsô
ilyen irányú megnyilvánulása. 

Képviselô Úr!
Ön azt mondja, „a valódi okok”az

elmúlt ciklus téves pénzügyi-gazdasá-

gi döntései. Ezek a döntések hibásak a
város rossz anyagi helyzetéért. 

Nézzük hát ezeket az okokat!
– 2006-ban, amikor alpolgármester

lettem, a városnak 896 143 000 Forint
volt a tartozása. (Önnek ez nem lehe-
tett újdonság, mivel 1998 óta folyama-
tosan képviselô.) Az adósság nagysága
és a jövôbeni terveink ismeretében
döntött a testület 2007-ben 12 igen, 1
nem, 1 tartózkodás mellett a kötvény
kibocsátásáról. 

– Ön szerint téves döntés volt egy,
az akkorinál jobb kamatozású hitelt
felvenni, abból visszafizetni az elôbb
említett hitelállományt, a többit pedig
beruházásokra fordítani?

– Ön szerint téves döntés volt új, tá-
gasabb, az ügyfeleket befogadni képes
okmányirodát kialakítani?

– Ön szerint téves döntés volt
rendôrségi irodát létrehozni, ami

egyébként feltétele volt annak, hogy
rendôröket kapjunk?

– Ön szerint téves döntés volt ját-
szóteret építeni? Ezért a beruházásért
6 963 880 forint helyett az önkor-
mányzat csak 1 363 880 forintot fize-
tett, mert a 2,5 millió forint pályázaton
elnyert összeg mellé 5,6 millió forint
támogatást szereztünk. Ön mennyit?

– Ön szerint téves döntés volt egész-
ségházat építeni? Fôleg annak ismere-
tében, hogy 2003-ban az ÁNTSZ tisz-
tifôorvosa azt írta, hogy az akkori ren-
delô épülete „a közegészségügyi
elôírásoknak valamint a
21/1998.(VI.3) NM. rendeletnek nem
felel meg”?

Egyébként büszkén jegyzem meg,
hogy az új épület „Építészeti Nívódí-
jat” kapott 2010-ben.

Válasz Inczeffy Szabolcs képviselô úr nyílt levelére

(Folytatás a következô oldalon.)
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– Ön szerint téves döntés volt szob-
rot állítani egy negyven évig a telepü-
lésen, a településért dolgozó, köztiszte-
letben álló református lelkésznek?

– Ön szerint téves döntés volt abla-
kokat, ajtókat cserélni az általános is-
kola 30 éves épületén?

– Ön szerint téves döntés volt a
Bajcsy-Zsilinszky út szakaszát fel-
újítani? Itt is megjegyzem, hogy ezért
elnyertük Pest megye „Kulturált Tele-
pülési Környezet” díját.

– Ön szerint téves döntés volt a sze-
métbánya rendezésére pályázni, an-
nak tudatában, hogy felügyelôségi kö-
telezettségünk van a helyreállításra?

Tisztelt Képviselô Úr!
A felvett hitelt ezekre költöttük.

Nem wellness hétvégékre, nem bulizá-
sokra. A nagyfokú csúsztatás pedig
nem az én nyilatkozatomban van, ha-
nem az Önében, hiszen ezekrôl egy
szót sem ír. Sôt! Azt végképp kihagy-

ja, hogy a fentieket Ön mind meg-
szavazta! Tehát, ha ezek téves dönté-
sek voltak, akkor Ön részese volt a
téves döntések meghozatalának.

Kérésének eleget téve kigyûjtettem
és a költségvetés elfogadása elôtt ki-
osztottam az 1 millió forintot meghala-
dó nem kötelezôen ellátandó feladatok
listáját, amelybôl Önnek is világosan
kitûnhet, hogy több mint 112 millió fo-
rintot, a mindenkori adóbevételeink
30%-át fordítja önkormányzatunk
ezekre. A maradékból kell a kötelezôen
ellátandó feladatok egyre csökkenô ál-
lami normatíváit pótolnunk.

Ami a levele utolsó bekezdését ille-
ti. Nem kell aggódnia az engem ért
kellemetlenségekért. A lakossági fó-
rum megtartása ezen nem változtatott
volna, mivel egy adónem bevezetése,
kivetése nem túl népszerû. Úgy gondo-
lom, képviselônek lenni nem csak azt
jelenti, hogy díjakat, támogatásokat
osztogatunk, mert az milyen jó dolog.

Néha nehéz, kellemetlen döntéseket is
meg kell hozni. Valóban hibáztam, hi-
báztunk abban, hogy nem figyeltünk a
szabályzatunkra, és nem tartottunk la-
kossági fórumot. Ez azonban nem vál-
toztat azon, hogy ugyanazokat a kor-
rekt válaszokat adtam volna a fóru-
mon, mint most. 

Tisztelt Képviselô Úr!
Úgy gondolom a tájékoztatás így

pontos. Semmi szükség a hangulatkel-
tésre. Fôleg, ha a döntéseknek Ön is
részese. Akik 2010.október 3-án vá-
lasztottak, azok a polgárok bennünket
választottak. Azt várják, hogy a telepü-
lést vezessük, az elért eredményeket
megtartsuk és a lehetôségekhez képest
városunkat tovább gyarapítsuk. Mint
ócsai, mint a város polgármestere eh-
hez várom segítségét.

Tisztelettel,

Bukodi Károly
polgármester

A Kormány 2011. január 3-án az
ország 29 pontján nyitott integrált
ügyfélszolgálati irodákat - Kormá-
nyablakokat, ahol az állampolgárok
egyszerûen és gyorsan intézhetik
ügyeiket. Létrehozásuk a kormány-
zat elsô lépése az ügyfélbarát és
szolgáltató állam, a Jó Állam megte-
remtése felé. 

Az Önhöz legközelebb esô Kor-
mányablak: 

Pest Megyei Kormányhivatal
Érdi Ügyfélszolgálata 

2030 Érd, Budai út 7/b. II. emelete
217. 

(a Polgármesteri Hivatallal szem-
ben)

Nyitva tartás: munkanapokon
8.00–20.00-ig

A Kormányablak
l széles körû tájékoztatást nyújt

arról, hogy ügyét mikor, hogyan és
melyik hatóságnál intézheti,

l felvilágosítást ad arról, hogy az
adott ügyben milyen kérelmet, for-
manyomtatványt szükséges elôter-
jeszteni,

l segít a szükséges formanyomtat-
ványok kitöltésében, a csatolandó
dokumentumok ellenôrzésében.

A Kormányablakban többek kö-
zött

l ügyfélkaput létesíthet,
l egyéni vállalkozói tevékenység-

gel kapcsolatos szolgáltatásokat in-
tézhet,

l családtámogatási ellátásokat
igényelhet (anyasági támogatás, csa-
ládi pótlék, gyermekgondozási se-
gély, gyermeknevelési támogatás),

l tájékoztatást kaphat terhességi
gyermekágyi segély, illetve gyer-
mekgondozási díj igénylésérôl, a
Magyar igazolványokkal kapcsola-
tos ügyintézésrôl, 

l megismerheti ingatlanok adatait
nem hiteles tulajdoni lap másolat és
térképmásolat elektronikus lekérde-
zésével.

Az ügyfélszolgálatok további ügy-
köreirôl, mûködésérôl és helyszíne-
irôl részletes és aktuális információt
talál a www.kormanyablak.hu honla-
pon.

Viszontlátásra 
a Kormányablakban!

www.kormanyablak.hu

Helyreigazítás
Lapunk elôzô számában rosszul je-

lentettük meg Kovácsné Kovácsi
Beáta iskolaigazgató nevét. 
Az elírásért elnézést kérünk!

Szerkesztôség

ÓCSA VÁROS 
POLGÁRMESTERI HIVATALA

2364 Ócsa, Bajcsy Zs. u. 2.
E-mail: polghiv@ocsanet.hu
Központi tel.: (29)378-125,

(29)378-501 | Fax: (29)378-067

ORVOSI ÜGYELET
Munkanapokon:

16.00 órától–8.00 óráig.
Szombat-Vasárnap, ünnepnapokon:
8.00 órától – másnap 8.00 óráig.

Ügyelet helye:
2364 Ócsa, Szabadság tér 4.

Az ügyeleti szolgálat ideje alatt az
ügyeletes orvos, a

29/578-520-as, vagy a 
06-30-9481-472-es 

telefonszámon hívható.
Az orvosi ügyelet csak sürgôsség

esetén vehetô igénybe!

RENDÔRSÉG
Rendôrségi Körzeti Megbízottak
fogadó órája minden héten hétfôn 
17-19 óráig a KMB irodában van,

2364 Ócsa Bajcsy-Zs. u. 26.
Mezei Tamás zászlós: 70/609-3735

Kálmán Attila fôtörzsôrmester:
30/718-4748
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A közelmúltban került módosítás-
ra Ócsa Város Önkormányzatának a
tulajdonában lévô közterületek
használatáról és a közterületek
rendjérôl szóló 8/1999./III.31./számú
rendelete.

Ezzel kapcsolatban mindenképpen
ki kell emelni, hogy önkormányzati te-
rület használata esetében a használó-
nak az önkormányzattól közterület
használati engedélyt kell kérnie. Tehát,

ha valaki például gyümölcsöt szeretne
árulni az utcán (közterületen), akkor
azt köteles bejelenteni az önkormány-
zatnak, mondta Dr. Molnár Csaba al-
jegyzô.

Ebben az esetben kiszámítják a köz-
terület-használati díj mértékét, amelyet
meghatározott számlaszámra be kell fi-
zetni, és így az engedélyezett idôpon-
tig szabadon árulhatja portékáját. 

Fontos engedélyt kérni akkor is, ha
valaki építôanyagot szállíttat a háza

elé. Ebben az esetben be kell jelenteni
az önkormányzatnak, a lerakodás
kezdô dátumát és azt, hogy a háza elôtt
hány napig tárolja az építôanyagot. A
helyfoglalásért 72 óráig nem kell fizet-
ni. Aki a közterületet engedélyhez kö-
tött esetben engedély nélkül, vagy en-
gedélyben foglalt feltételektôl eltérô
módon használja, szabálysértést követ
el, és a közterület-felügyelôk helyszíni
bírsággal sújthatják. 

(fk)

A közterületek használatáról szóló rendelet módosításával felülvizsgálatra kerültek 
a közterület-használati díjtételek is, melyek az alábbi táblázatban találhatók:

Közterület-használati díjtáblázat 

Közterület-használat célja A használat díja A használat díja 
ÁFA-val I. kategória ÁFA-val  II. kategória Megjegyzés 

1. Kereskedelmi, szolgáltató 
és vállalkozási tevékenység 
a.) pavilon 900 Ft/m2/hó 800 Ft/m2/hó Újság, virág, édesség, lott
b.) árusításra szolgáló ideiglenes asztal 700 Ft/m2/nap 600 Ft/m2/nap 
c.) alkalmi és mozgóárusítás 700 Ft/m2/nap 600 Ft/m2/nap Virág, gyümölcs, zöldség 
d.) fenyôfa, idény jellegû árusítások 300 Ft/m2/nap 200 Ft/m2/nap 
e.) vendéglátó-ipari elôkert 1.000 Ft/m2/hó 900 Ft/m2/hó 
f.) film és televízió felvétel 200 Ft/m2/nap 200 Ft/m2/nap 
2.) Reklámhordozók 
- önálló hirdetô-berendezés 1.500 Ft/db/hó 1.400 Ft/db/hó Megállító tábla, tábla, oszlop (2 m2-ig) 
- hirdetôtábla 2.500 Ft/db/hó 2.000 Ft/db/hó 2-5 m2 -ig
- óriás hirdetô tábla 25.000 Ft/db/hó 20.000 Ft/db/hó 5 m2 fölött 
- szendvicsember 2.100 Ft/fô/nap 2.000 Ft/fô/nap Mobil reklámhordozók
- alkalmi hirdetés 50 Ft/db/nap 30 Ft/db/nap Saját készítésû hirdetés 

max. 7 napra 
- 20 cm-en túl közterületre benyúló 500 Ft/m2/hó 400 Ft/m2/hó
kirakatszekrény, védôtetô, hirdetô-
berendezés, cég- és címtábla 
3. Szórakoztató tevékenység 
- mutatványos, utcai zenész 300 Ft/m2/nap 150 Ft/m2/nap 
4. Építési, szerelési munkálatok 
- állvány, építôanyag, tûzifa tárolása 400 Ft/m2/hó 300 Ft/m2/hó 

Új év, új rendeletek 3.

Közterületek használatáról szóló rendelet

1/1 oldalas: 40.000 Ft/hó (32.000 Ft + ÁFA)
1/2 oldalas: 25.000 Ft/hó (20.000 Ft + ÁFA)
1/4 oldalas: 12.000 Ft/hó (10.000 Ft + ÁFA)
1/8 oldalas: 6.000 Ft/hó (4.800 Ft + ÁFA)

1/16 oldalas: 3.000 Ft/hó (2.400 Ft + ÁFA)

Hirdetési árakFalu Tamás Városi Könyvtár
Cím: 2364 Ócsa, Falu Tamás u. 44.Tel.: (29) 378-158 

E-mail: konyvtar@ocsanet.hu
Nyitva tartás: H.: 11–18 óráig
K.: 8–15 óráig, Sz.: szünnap, 

Cs.: 11–18 óráig, P.: 8–15 óráig, Szo.: 8;–11 óráig



Február 23-án tartotta soron követ-
kezô ülését Ócsa Város Képviselô-
testülete. 

Az ülés Bukodi Károly polgármes-
ter napirend elôtti felszólalásával
kezdôdött. A városvezetô Inczeffy
Szabolcs képviselô nyílt levelére rea-
gált. A képviselô levelét és a polgár-
mester válaszát lapunk elsô oldalán
olvashatják.

Ezután Kocsis István rendôr alezre-
des, a Dabasi Rendôrkapitányság
megbízott vezetôje tájékoztatott Ócsa
Város közbiztonsági helyzetérôl. A
vezetô beszámolóját kiegészítette az-
zal, hogy a Dabasi Rendôrkapitányság
terültén 8-900 lakosra jut egyetlen
rendôr, míg országos és egyei szinten
350-400 lakosra. De még így is 14-
15%-kal csökkent a bûncselekmények
száma Ócsán. Kérdésre reagálva az
alezredes elmondta, mindent megtesz
annak érdekében, hogy több rendôr
kerüljön a kapitánysághoz. Szintén
hozzászólói kérdésre válaszolva Ko-
csis István tájékoztatott arról, hogy a
prostitúció felszámolásában sikerként
könyvelik el a bíróság szigorúbb hoz-
záállását. Azonban felhívta a figyel-
met arra is, hogy ez a probléma nem-
csak a rendôrségre, hanem az önkor-
mányzatokra is tartozik.

Ezután Szabó András, az Ócsáért
Faluvédô Egyesület vezetôje számolt
be arról, hogy az önkéntes testület kö-
zel 80 fôvel végzi a munkáját, illetve
megköszönte az önkormányzat szá-
mukra nyújtott segítségét.

Nagy vitát kavart az a képviselôi

indítvány, amely az üzletek és ven-
déglátóhelyek éjszakai nyitva tartásá-
nak rendjérôl szólt. Eszerint az üzle-
teknek és a vendéglátó/szórakozóhe-
lyeknek 22 órakor be kellene zárni, a
meleg ételt felszolgáló helyek pedig
legkésôbb 23 szolgálhatnának fel va-
csorát, azonban éjfélkor nekik is ki

kellene akasztani a ZÁRVA-táblát.
Volt rá precedens a városban, hogy a
hangos zene és zajongás zavarta az
egységek közelében lakók nyugalmát,
illetve a távozó vendégek hangoskod-
tak, szemeteltek, sôt, idôseket fenye-
gettek egy-egy buli után. A megjelent
vendéglátó ipari egységek tulajdono-
sai nem értenek egyet a rendeletterve-
zettel, hiszen szerintük nem lehet

mindenkit egyformán büntetni egy-
egy valóban problémás hely miatt. El-
mondták továbbá, hogy saját érdekük
is, hogy odafigyeljenek a szabályok
betartására (például szeszesital kisko-
rúaknak való árusításának tilalma),
együttmûködjenek az önkormányzat-
tal és biztosítsák a helyi fiatalok kul-
turált, helyben történô szórakozását. 

A rendelettervezetet a testült név
szerinti szavazással elutasította.

Az ülés további részében meg-
egyeztek abban, hogy a Duo Zeneis-
kola Alapítvány elkezdje felmérni az
igényeket, hányan tanulnának náluk. 

A Dabas Televízió árajánlatát eluta-
sították, míg a református templom
alapítványnak 800 ezer forint támoga-
tást nyújtanak az áramszámla kifizeté-
sére. A költséghatékonyság miatt Hor-
váth Tamás alpolgármester tárgyalá-
sokat folytat a költségcsökkentô intéz-
kedésekrôl az alapítvány képvi-
selôivel.

A testület kimondta, hogy Bukodi
Károly polgármester akadályoztatása
esetén a várost Horváth Tamás alpol-
gármester képviseli a Kertváros Gyáli
Kistérség ülésein.

Elfogadták továbbá a költségvetési
rendelet módosítását (jogszabályi vál-
tozás miatt volt szükséges a módosí-
tás), a költségvetési zárszámadáshoz
beérkezett könyvvizsgálói ajánlatok
legolcsóbbikát, illetve a köztisztvi-
selôi teljesítménykövetelményeket. 

A testület következô soros ülését
március 30-án tartja.

Moldován Ágnes
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Emelkedik Pest megye költségvetése, de a helyzet nehezen javul

Interjú dr. Szûcs Lajossal Pest megye jövôképérôl (II. rész)

Lapunk elôzô számában elkezd-
tünk egy beszélgetést dr. Szûcs La-
jossal, Pest megye Közgyûlésének el-
nökével. Akkor évértékelést kértünk
tôle, most az idei esztendôre kon-
centrálunk.

– Hogyan alakul az idei költségve-
tés? Mire elég a pénz? Mekkora a hi-
ány, illetve van-e veszélyben intéz-
mény az esetleges pénzhiány miatt?

A 2011. évi költségvetés eredménye,
hogy az önkormányzati szektor támo-
gatása hosszú évek óta elsô alkalom-
mal emelkedik. Ezzel együtt nem je-
lenthetjük ki, hogy jelentôsen javulna a
helyzetünk. Egyrészt azért nem, mert a
megyei önkormányzatok nem rendel-
keznek helyi adóbevételekkel, ame-
lyek átmeneti idôszakban részben,
vagy egészben kiegészíthetnék a bevé-

teleket, és amelyek fölött a települési
önkormányzatok szabadon rendelkez-
nek. Másrészt pedig azért, mert a bevé-
telek egyik fô pillére – az illetékbevé-
telek – az ingatlanpiaci spekulációk ál-
tal keltett buborék összeomlását kö-
vetôen soha nem látott mélységbe
csökkentek, és ez várhatóan idén is
folytatódni fog. 

(Folytatás a következô oldalon.)

A testületi ülésen történt
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De nem szeretném, ha bárki is félre-
értené. Az igazi probléma sokkal ré-
gebbi. 8 év forráselvonása, és különö-
sen az elmúlt négy év – amikor a me-
gyei önkormányzat bevételeit 15 Mrd
forinttal csökkentette a szocialista kor-
mány – miatt jutottunk nehéz helyzet-
be. Pedig a négy év alatt nagyon ko-
moly megtakarítást értünk el, minden
egyes évben szigorítottunk a gazdálko-
dáson, és így sikerült elkerülni a ko-
molyabb bajt. Ha nem tettünk volna
semmit, akkor az idei év elejére a me-
gyei önkormányzat adóssága elérte
volna a 33 Mrd forintot – ez nagyjából
az éves költségvetésnek felel meg. De
nem így történt, köszönhetôen az elért
eredményeknek, és mindenekelôtt az
itt dolgozó emberek áldozatvállalásá-
nak, amelyrôl akkor sem szabad elfe-
ledkezni, ha a 2010. évi költésvetés
olyan rosszra sikerült, hogy majdnem
semmissé tette a gazdálkodásban elért
sikereket. 

Amit 2006-ban elkezdtünk, az idén
folytatjuk. Új beruházást nem indítunk,
új intézményt nem alapítunk, és ha fel-
adatot veszünk át – ami a megyei ön-
kormányzat területi ellátási kötelezett-
ségébôl adódik –, akkor nem vállaljuk
az adott intézmény fenntartását. De, és
ezt nyomatékosan hangsúlyozom, min-
den körülmény között arra törekedünk,
hogy az ellátás folyamatos maradjon,
és ez határozza meg minden lépésün-
ket, és ehhez keresünk most partnere-
ket. Tény, hogy az elôttünk álló év is
kockázatokkal terhel, de bizonyos va-
gyok abban, hogy idôvel a bizonyta-
lanság csökkeni fog, és az elkövetkezô
hónapok közbeszédét nem a rémhírek
fogják uralni, hanem azok a tudósítá-
sok, amelyek arról szólnak, hogy egy-
egy konkrét ügyben sikerült összefogni
a megyei településekkel. A magunk ré-
szérôl megteszünk mindent, hogy ez
minél elôbb bekövetkezzen – mert ez
is a felelôsségünk része. 

- Lesz-e fejlemény Budapest és
Pest megye különválása terén? Mi-
korra várható az elkülönülés, miért
lesz ez jó a megyének?

A régiós különállás megvalósítását
egyértelmûen megfogalmazott szabá-
lyok és kötelezô érvényû menetrend
határozza meg. A 2009 decemberében
meghozott döntéseknek megfelelôen,
még a tavaly felkértük a kormányt,
hogy tegye meg a szükséges lépéseket
Pest megye, mint önálló régió különál-
lásának megteremtése érdekében. Ez –
az Európai Unió Bizottsága hivatalos

megkeresése, és a szétválás kezdemé-
nyezése – az áprilisi választásokat kö-
vetôen megtörtént. Jelenleg a Bizott-
ság döntésére várunk. Gyorsan hozzá-
teszem, nem vagyunk késésben, mivel
a régiós intézményrendszert érintô vál-
tozások legkorábban csak az új uniós
költségvetési ciklusban, azaz 2014-tôl,
léphetnek hatályba. Ez az oka, amiért

az elmúlt hetekben viszonylag kevés
szó esett az ügyrôl, valamint az, hogy
az azonnali intézkedések meghozatala-
kor elsôsorban arra összpontosítottunk,
hogy a jelenlegi keretek között is ered-
ményt érjünk el a munkahelyteremtés-
ben és a kisvállalkozások megsegítésé-
ben, annak ellenére, hogy a rendelke-
zésre álló források legnagyobb részét
már lekötötték. 

Az önálló régió a jövônek szóló
döntés volt, és ezt már akkor is tudtuk
és elmondtuk minden fórumon, mint
ahogy azt is, hogy milyen alapos mér-
legelés és körültekintô tervezés elôzte
meg a szétválás kezdeményezését.
Ugyanis nem csak arról, sôt, nem is
elsôsorban arról van szó, hogy milyen
módon és arányban tudjuk megosztani
a rendelkezésre álló fejlesztési forráso-
kat például a Fôváros és a megyei tele-
pülések között. Nem ez a legfontosabb
– még akkor sem, ha legtöbben még jól
emlékezünk azokra a botrányos dönté-
sekre, amikor megvalósíthatatlan ter-
vek „megvalósíthatósági” tanulmánya-
ira költöttek el milliárdokat Budapes-
ten. Ezekkel az ügyekkel kapcsolatban
azonban mindig hangsúlyoztuk, hogy
ezek csak tünetek. A mérhetetlen bizal-
matlanság és a kényszeres ellenségkép;
hogy a Fôváros akkori vezetése, vala-
mint a többségében nem a választók
által megbízott, hanem az akkori Kor-
mány által delegált képviselôk semmi-
lyen hajlandóságot nem mutattak az
együttmûködésre és a párbeszédre. 

2010 áprilisában, majd ôsszel, hogy
az új országgyûlési többség és a Fôvá-
ros új vezetése is egyaránt elkötelezte
magát a nemzeti együttmûködés prog-
ramja mellett. Mondatnánk, hogy a

helyzet megoldódott, de nem ez a hely-
zet. Nem a tehetetlenség hajtja elôre a
kezdeményezésünket, az önálló régió
gondolatát, hanem több év tapasztala-
ta, az emberek, a vállalkozások és a
gazdasági szakemberek részérôl ér-
kezô jelzések és azok módszeres kiér-
tékelése, amelyek alapján megállapí-
tottuk, hogy a Közép-magyarországi
Régión belül olyan jelentôsek a struk-
turális különbségek, amelyek miatt
nem érdemes fenntartani az egységet.
Minden érdekelt elvárja ugyanis, hogy
a regionális fejlesztéspolitikát kohe-
rencia, egyértelmû preferenciák és fó-
kusz, valamint hatékonyság jellemez-
ze. Ehhez mérten vegyük figyelembe,
hogy a Fôváros és a megye települései
jelentôsen különböznek fejlettségben,
versenyképességben, a gazdasági akti-
vitás szerkezetében, és mindenekelôtt
azokban a tényezôkben, illetve képes-
ségekben, amelyek kitörési pontok le-
hetnek a jövôben. Számunkra nyilván-
való volt, hogy e helyzethez az intéz-
ményeknek kell alkalmazkodni, nem
pedig fordítva. 

Pest megye esetében döntô je-
lentôségû az a tény, hogy semmilyen
formában nem kompenzáltak bennün-
ket azért a veszteségért, ami azért érte
a közösségeinket és a vállalkozásain-
kat, mert a Fôváros gazdasági ereje
folytán a régiót olyan fejlettségi kate-
góriába sorolták, amely miatt támoga-
tásoktól estünk el, és mert a támogatás
feltételrendszere is sokkal szigorúbb
volt például Monoron, Tatárszentgyör-
gyön, vagy éppen Vácon, mint Kecs-
keméten, Egerben, vagy Esztergom-
ban. Milliárdos nagyságrendben kellett
lemondanunk fejlesztési forrásról úgy,
hogy abból Budapestnek semmilyen
elônye sem származott! Nem véletlen,
hogy Európa nem egy nagyvárosa ese-
tében hasonló a helyzet, azaz, nem
kényszerítik egységes régióba a szom-
szédokkal, mert bár vannak közös
ügyek – mint például a közlekedés és
az infrastruktúra fejlesztése – de a fej-
lesztéspolitika eredményessége, illetve
együttmûködés minôsége a legkevésbé
azon múlik, hogy a régió formálisan és
intézményeiben egységes, fôleg ha ez
az egység erôszakolt és öncélú. Mint
mondtam, ez meg fog változni, ezzel
kapcsolatban nincsen semmilyen két-
ség, vagy késedelem, mindazonáltal az
EU szabályai megkerülhetetlenül meg-
kötik a kezünket, illetve a változás me-
netrendjét. 

(Folytatás a következô számban.)



6

köz-élet

A Mádencia Egyesület vendége
volt Volner János, a Jobbik ország-
gyûlési képviselôje. A közéleti dél-
utánon öt témakör került „teríték-
re”, amelyek kifejtése után a képvi-
selô úr válaszolt a közönség kérdése-
ire is. 

A találkozón elôször az államadós-
ság, és az ezzel kapcsolatos problémák
kerültek szóba. 

Volner János úgy véli, hogy az or-
szágban élô családoknak nincs okuk az
optimizmusra, állítása szerint egy mai
magyar család 10 millió forint körüli
összeggel veszi ki részét az államadós-
ságból. 

Véleménye szerint a bajok 2006-ban,
Gyurcsány Ferenc ôszödi beszédével
kezdôdtek, és a Bajnai kormány vezeté-
sével egyre inkább súlyosbodtak. 

A közönség soraiból a nyugdíjrend-
szer mostani helyzetével kapcsolatban
érkezett több kérdés. A képviselô úr a

jelenlegi helyzet alapján úgy látja,
hogy az ország lakossága fogy, elöreg-
szik, és ha ez a továbbiakban is így
marad, akkor 2050-re demográfiai ka-
tasztrófa várható. 

Úgy véli, a mostani aktív keresôk
késôbbi nyugdíjhoz jutása bizonytalan. 

Véleménye szerint a mostani veze-
tésnek az iparra és a mezôgazdaságra
kellene koncentrálnia.

A beszélgetés második részében a
magyar börtönök, illetve az ország
bûnügyi helyzetének elemzése követ-
kezett. 

A jelenlegi számítások szerint egy
rab ellátása ma Magyarországon 8000
forintjába kerül az államnak, ezért Vol-
ner úr úgy látja, hogy célszerûbb lenne
önfenntartó börtönöket létrehozni.

A közönség soraiból az egyik kér-
dezô arra várt választ, hogy a képvi-
selô úr szerint javult–e a közbiztonság
az elmúlt idôszakban? 

Volner János elmondta, hogy véle-
ménye szerint csak retorikai szinten ja-
vult a közbiztonság, s úgy véli, hogy a
rendôri pálya nem vonzó a mai fiatal-
ság számára, mivel kevés fizetésért,
nem megfelelô körülmények között
kell a rendôröknek dolgozniuk. A köz-
biztonság helyzetének javítását a teljes
szociális rendszer átalakításában látja. 

A beszélgetés harmadik témaköre a
devizahitelesek problémáit, és a kila-

koltatási moratórium újonnan beveze-
tett szabályozásait járta körül. (Április
15-ig kilakoltatási moratórium van ér-
vényben, amely azt jelenti, hogy nem
kerülhet senki utcára azért, mert nem
tudja fizetni lakáshitelének megemel-
kedett törlesztô részleteit – szerk.) 

A közéleti délután utolsó két téma-
köre a 2006 ôszén történt események-
re, illetve az ôszödi beszéd által kivál-
tott hatásokra, valamint a mai magyar
társadalom elöregedésével járó várha-
tó problémákra, illetve a bevándorlás-
sal kapcsolatos kérdésekre épült. 

Az felsorolt kérdések-válaszok kap-
csán szó esett még az energia és benzi-
nárak várható emelésérôl, és arról,
hogy Volner János országgyûlési kép-
viselô szerint radikális változásra len-
ne szükség ahhoz, hogy Magyarország
kilábaljon a mostani nehéz gazdasági
helyzetbôl.

Fülöp Krisztina
Fotó: Moldován Ágnes

Csak radikális változások vezethetnek eredményre 
– Volner János fóruma –

Zajongás, kavargó indulatok 
AHalászy Károly Általános Iskola tor-
nacsarnokának használata körül kia-
lakult vitával kapcsolatban kavarog-
nak az indulatok, az iskola környékén
élôk és az Önkormányzat között. 

Szerkesztôségünkbe érkezett egy le-
vél Dr. Pálinkó Attila ócsai lakostól, aki
újságunk múlt havi számában megje-
lent, „Ülésezett a testület” címû írásunk
kapcsán helyreigazítást kér. Elôször Pá-
linkó úr levelét közölnénk: 

„Tisztelt Fôszerkesztô Asszony!
Soraimat szerettem volna azzal kez-

deni, hogy munkájukhoz gratulálok, és
örülök az Ócsai Kisbíró újbóli megjele-
nésének. Sajnos nem tehetem, mert úgy
érzem, a tájékoztatás nem objektív és
tényszerû, hanem bizonyos fokig megté-
vesztô és részrehajló.

Az “Ülésezett a testület” c. írásuk-
ban több pontatlanság is található.
Családomat, és az iskola szomszédsá-
gában lakókat a hétvégi, oktatáson kí-
vüli rendezvények zavarják. Az önök so-
raiból ez nem derül ki egyértelmûen,
így Ócsa polgárai joggal hihetik azt,
hogy az itt lakókat a tornaórák zavar-
ják, ami nem igaz. A Horváth Tamás ál-
tal elmondottak részben fedik a valósá-
got. A lakóközösség kérte, hogy hétköz-
nap tanítás után és hétvégén irányítsák
át a gyalogos- és gépjármû forgalmat
az iskola hátsó udvarából a Bajcsy-Zsi-
linszky útra.

Kérésünket nem fogadták el, csak
szombat-vasárnap lettek a gyalogosok
és a gépjármûvek átirányítva. Nem ért-
jük, hogy miért nem lehet az egész he-
tünk csendes. Kérésünk teljesítése az is-

kolának és az önkormányzatnak sem ke-
rült volna pénzébe.

...”megegyeztek abban, hogy figyel-
meztetik a termet használó csoportokat
a kisebb zajkeltésre”... ez olyannyira jól
sikerült, hogy a megbeszélés után né-
hány héttel hajnali 2 óra körül S. J. és
baráti köre részegen - megzavarva a
környéken lakók nyugalmát - ordított az
iskola udvarában.

Igaz, a labdafogó hálót - amit már 10
évvel ezelôtt fel kellett volna szerelni -
felszerelték. Ez a háló valamelyest eny-
híti a kiszûrôdô zajokat, de a zenés ren-
dezvények zaját, vagy a kiabálást nem
tompítja.

Ami a képviselôk döntését (szavazás)
illeti, tisztességesebb lett volna, ha azt
írják, hogy 4 képviselô tartózkodott, 3
pedig elutasította a kérelmünket.

Megtisztelnének vele, ha a következô
megjelenô számukban az általam leírt

(Folytatás a következô oldalon.)
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tények alapján helyreigazítást közölné-
nek.”

Felkerestük Horváth Tamás alpol-
gármestert, hogy mondja el nekünk
az Önkormányzat álláspontját a tor-
nacsarnok körüli vitával kapcsolat-
ban.

A múlt hónapban tartott testületi ülé-
sen Pálinkó úr is elismerte, hogy az ön-
kormányzattal szóban megállapodtak
egymással a tornaterem használatainak
szabályairól. Pálinkó úr a szóbeli meg-
állapodás ellenére mégis hivatalos be-
adványban kérte, hogy függesszék fel a
tornateremben rendezett zajkeltéssel já-
ró tevékenységet. 

Alpolgármester úr elárulná, hogyan
történt a szóbeli megállapodás Önök
között?

– Attila valóban megkeresett a laká-
somon, valamikor november végén az
említett problémával kapcsolatban. Ak-
kor közöltem vele, hogy bár nem értek
vele mindenben egyet, kezdeményezek
egy beszélgetést a kialakult helyzet
kompromisszumos megoldása érdeké-
ben. A beszélgetésre sor került az iro-
dámban, ahol jelen volt a többi érintett
is, az általános iskola igazgatónôje, Pá-
linkó úr, Spák tanár úr és a Polgármes-
ter úr.

Milyen tevékenység folyik a tornate-
remben, ami zavarja az ott élôk nyu-
galmát?

– A beszélgetés során kiderült, hogy
a lakóközösséget zavarja a hátsó udvar-
ban leparkoló autók ajtóinak csapkodá-
sa, az egymásra várók hangoskodása,
trágár beszéde, a bömbölô zene, a tú-
ráztatott motorok zaja, a falnak csapódó
labdák csattogása. Mindezek a hétvégi
nyugalmukat ellehetetlenítik.

Mások is megkeresték az önkor-
mányzatot hasonló problémával?

– Nem, azonban Pálikó úr akkor több
mint 30 aláírást tartalmazó petíciót mu-
tatott, amelynek aláíróit ô képviselte.
Sajnos ezek között jelentôs számban
voltak olyan lakosok is, akiket semmi-
lyen formában nem érinthetett a problé-

ma, mivel lényegesen távolabb laknak.
Talán nem véletlen, hogy ez a lista har-
madával csökkent azóta.

Összefoglalná a szóbeli megállapo-
dás lényegét?

– Ameglehetôsen hosszú, nem éppen
súrlódásmentes beszélgetés végén meg-
egyeztünk egy általam javasolt megol-
dásban. Ennek értelmében a sportolni
vágyók a Bajcsy-Zsilinszky úti parko-
lóban hagyják autóikat, nem a hátsó be-
járaton, hanem elôl mennek a tornate-
rembe, és ami a legfontosabb, labdafo-
gó hálót szerelünk fel. Megegyeztünk
abban is, hogy február elején ismét ta-
lálkozunk, és megbeszéljük az eddigi
tapasztalatokat.

Ön szerint teljesültek ezek a jogos
elvárások?

– Igen, úgy gondolom, hogy az ön-
kormányzat és az iskola vezetése mara-
déktalanul teljesítette a vállalást,
300.080 forintért felszereltettük a hálót,
amely gyakorlatilag lehetetlenné teszi,
hogy a labda a falhoz csapódjon. Ma
egyetlen, az iskola napi mûködéséhez
nem szükséges autó sem parkolhat a
hátsó udvarban tanítási idôn kívül, el-
lentétben Pálinkó úr állításával! Bár ke-
vésbé fontos, de itt kell megjegyeznem
a tisztesség kedvéért, hogy az általa em-
lített szavazás nem 4 tartózkodás és 3
nem, hanem 7 tartózkodással zárult a
jegyzôkönyv és a hangfelvétel tanúsága
szerint. Sajnos mindezek ellenére – bár
lényegesen kevesebb aláírással – Pálin-
kó úr nem tartotta be a szóbeli megáll-
apodást és újabb követelésekkel állt elô
a januári testületi ülésen. Ennek értel-
mében gyakorlatilag teljesen kitiltatná a
város sportolni vágyó lakosait, illetve
olyan idôre korlátozná ezt a lehetôsé-
get, amikor mindenki dolgozik.

Kik és milyen tevékenységre veszik
igénybe a termet? A képviselôk közül is
van, aki itt sportol?

– A fiatal felnôttektôl az idôsebb kor-
osztályig igen széles skálán mozog a te-
remhasználók köre.  A képviselôk közül
a polgármester úr több mint 15 éve

szinte minden pénteken este hat órától
nyolcig rúgja a bôrt baráti társaságával.
Átlagban hetente 10 ilyen összeszokott
csapat is használja a termet, ezek közül
2-3-an nem ócsai lakosok, hanem a kör-
nyezô településeken élô barátok és más
szálakkal is a városunkhoz kötôdô em-
berek.  Vannak, akik teniszeznek, tol-
laslabdáznak, edzenek. Természetesen
meghatározott bérleti díjért.

Ön szerint a Pálinkó úr által képvi-
selt lakóközösség valójában mit szeret-
ne elérni?

– Sajnos ennek a lakóközösségnek –
Pálinkó úron kívül – még egyik tagjá-
nak a véleményét sem sikerült megis-
mernem, amely megerôsítené a pana-
szokat, ezért erre a kérdésre nem igazán
tudom a választ. Furcsának tartom,
hogy miközben a tornacsarnokot hasz-
nálni vágyók nap, mint nap azon aggód-
nak, hogy elveszíthetik sportolási le-
hetôségüket, eközben a lakóközösség
tagjai hallgatnak. Amikor néhai dr. Bu-
za Attila polgármester kilobbizta a cím-
zett támogatást, a beruházási adatlap 1.
számú dokumentumának indoklásában
egyértelmûen szerepelt, hogy az iskolai
oktatás mellett – az akkor még nagy-
község lakosainak – a tornacsarnok hi-
vatott kielégíteni a tömegsport iránti
igényét. Az objektum ezért épült, erre
kaptuk az állami címzett céltámogatást!
Úgy gondolom, hogy nekünk választott
képviselôknek, mint mindenben, ebben
a dologban is a város lakosainak az ér-
dekét kell képviselnünk. Véleményem
szerint ebben a helyzetben nagyon sok
polgár érdeke ütközik egy kisebb szá-
mú lakóközösség érdekével. Vallom és
hiszem, hogy meg kell találnunk azt az
üdvözítô megoldást, amely megnyug-
vással vállalható mindannyiunk számá-
ra. Ehhez azonban az kell, hogy a
kompromisszum valóban engedmé-
nyekkel járó megegyezés legyen min-
denki részérôl. Egyoldalú kompro-
misszum ugyanis nem létezik!

Fülöp Krisztina

Ócsa Város Önkormányzata
tisztelettel meghívja Önt és

kedves családját az 1848-49-es
FORRADALOM és

SZABADSÁGHARC
évfordulójára rendezett közös

megemlékezésre.

Ideje: 2011. március 15. 9 óra

Helyszín: Szabadság tér 
(rossz idô esetén:

szabadidôközpont színházterem)

Program:
Himnusz

Ünnepi beszédet mond: 
Bukodi Károly

Ócsa Város Polgármestere

A Halászy Károly Általános Iskola
tanulóinak mûsora:

„összefogás és forradalom a
szabadságért„

(Felkészítô tanárok: Puskás Ilona,
Fogarassy Melitta, Seregély Erika)

Koszorúzás
Szózat

Közremûködik: 
az Ócsai Fúvós Zenekar

Konferál:
Jarábik Klára kulturális igazgató
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közérdekû

2011.03.23.

- Kisfaludy u.
- Bethlen G. u.
- Bacsó B. u.
- Némedi u.

- Némedi köz
- Árpád u. (Némedi u. és

Bajcsy-Zs. u. között)
- Bocskai I. u.
- Zrinyi M. u.

- Szabadság tér
- Széchenyi u.

2011.03.24.

- Kálvin u.
- Kálvin köz I
- Kálvin köz II
- József A u.
- Felsôkert u.
- Lôrinci u.
- Ady E. u.
- Türr I. u.

- Iskola köz
- Dr. Békési P.

- Mátyás u. = Bercsényi M. u.
- Bajcsy-Zs. u.
- Felsôbabád

2011.03.25.

- Mindszenti tér
- Esze T. u.
- Klapka u.
- Falu T. u.
- Újvilág u.
- Liszt F. u.

- Jókai M. u.
- Csokonai u.

- Munkácsy M. u.
- Gábor Á. u.

- Berzsenyi D. u.
- Madách I. u.

- Viola u.
- Kiss E. u.
- Árok u.

2011.03.29.

- Üllôi u.
- Kertész u.

- Somogyi B. u.
- Hôsök tere
- Kiss J. u.

- Kiss J. köz
- Temetô u.

- Temetô köz
- Kút u.

- Malom köz
- Vágóhíd u.
- Vadász u.

- Szabó D. u.
- Újerdô u.
- Erdôsor u.

- Epreskert u.
- Szôlôhegyi u.

- Diófa u.
- Szilvafa u.
- Barackos u.

- Égetôhegy u.
- Szedres u.
- ôrház u.

- Alsópakony

2011.03.30.

- D. Szabó K. u.
- Táncsics M. u.
- Dózsa Gy. u.
- Kölcsey F. u.

- Székesi u.
- Damjanich J. u.

2011.03.31.

- Török I. u.
- Katona J. u.

- Halászy K. u.
- Martinovics M. u.

- Bem J. u.
- Szirom u.
- Bimbó u.

- Vadvirág u.
- Nefelejcs u.

- Pipacs u.
- Rózsa u.
- Szegfû u.
- Liliom u.
- Tulipán u.

- Árvácska u.
- Virág u.
- Palást u.

2011.04.01.

- Baross u.
- Deák F. u.

- Magyar S. u. = Bartók u.
- Rákóczi F. u.

- Vörösmarty M. u.
- Arany J. u.
- Petôfi S. u.

- Köztársaság tér
- Akácos u.

- Kossuth L. u.
- Gézafejedelem u.

Tisztelt 
Ócsai Lakosok!

Ezúton tájékoztatjuk, hogy a tavaszi
lomtalanítást Ócsán a 2011. március
23. és április 1. között végezzük több
részletben a mellékelt táblázat szerint.

Kérjük, keressék ki utcájukat a len-
tebb található táblázatból, és a lomokat
a megadott napon reggel 6 óráig szí-
veskedjenek az ingatlanok elé kihe-
lyezni, hogy az autó korai elhaladása
miatt ne maradjon hulladék az utcán.

A lomtalanítás során nem szállítha-
tunk el: kommunális hulladékot, vesz-
élyes hulladékot (pl. olajat, festéket,
akkumulátort, elemeket), vashulladé-
kot, teljes üvegezett ablaktáblákat (bal-
esetveszély miatt), elektromos készü-

lékeket (tévét, hûtôszekrényt), autógu-
mikat, építési törmeléket, nagydarab
faágat, kerti zöldhulladékot.

Köszönjük együttmûködését.
Kérdés esetén, kérjük, forduljon bi-

zalommal ügyfélszolgálatunkhoz!
Levelét a 2360 Gyál, Kôrösi út 53.,

e-mailjét a vevoszlgalat@asa-hu.hu cí-
men, hívását pedig a 06-29/540-250
vagy 06-29/540-244 számokon mun-
kanapokon 8-16 óráig várjuk.

Szállítási ügyekkel kapcsolatban
diszpécser kollégáink a diszpe-
cser@asa-hu.hu címen vagy munkana-
pokon a 06-29/540-290 számon kész-
séggel állnak rendelkezésükre.

További hasznos információk:
A többlethulladék elszállítására

A.S.A. feliratú zsákokat az alábbi üzle-
tekben tudnak vásárolni:

* Cserna József horgászbolt, Ócsa,
Liszt Ferenc u. 39/a

* Gudmon Kft., Ócsa, Bajcsy-Zs. u.
62.

Bízunk benne, hogy munkánkkal
hatékonyan hozzájárulhatunk a telepü-
lés tisztaságához.

Számítunk együttmûködésükre!
ASA Magyarország Környezetvédelem

és Hulladékgazdálkodás Kft.

Kedves Hölgy Olvasóink! 
Szerkesztôségünk nevében Müller Péter idé-

zetével szeretnénk szeretetet, szerelmet, erôt,
sikert, egészséget, boldogságot kívánni Önök-
nek!

„Az igazi nônek csak a szemét nézd, és azt
sem kívülrôl, hanem a lelke felôl. Elôször meg
kell érezni a lelkét. Ha a lelke felôl nézed, az
elsô réteg a félelem, a múlt és a jelen sebei. Ha
ezzel megtanulsz bánni, akkor láthatod a má-
sodik réteget, a gyengédséget, a cirógatás vá-

gyát. Ha ezt is látod, a harmadik rétegben lá-
tod az öröm pajkosságát, a negyedikben a ha-
rag villámait, az ötödikben a harmónia vá-
gyát, a hatodikban a gyönyör cirógatását, és a
hetedikben azt a szeretetet, ami teljesen a Ti-
ed. Minden igazi nô hét fátyoltáncot táncol, és
régen elvesztél, ha a fátylat, a keblei halmát,
vagy a csípôjét nézed. Csak a szemét nézd, a
teljesen ruhátlan lénye, az örömtôl hullámzó,
vagy fájdalomtól görnyedô teste minden apró
titka a szemében van.”

(Müller Péter)
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…és akkor belépett a színpadra a
„Mûvész”. Több tucat szempár sze-
gezôdött csúcssztájlisztok kreálta, szi-
várványszínekben csillogó mesés mas-
karája és hajdizájnerek megálmodta,
zselétôl ragacsos frizurakölteményére.
Egy sóhajtásnyi csend után a „Mûvész”
a komoly, magas színvonalú tehetségku-
tató mûsorban elsajátított lépésekkel
megindult a rivalda felé. A színpadon ál-
ló többi mûvész, a színmûvészek (az
igaziak!) mélabús tekintettel húzódtak
háttérbe.

A „Mûvész” pedig lépkedett egyre,
kimért, nyugodt tempóban haladt elôre,
arcáról sütött az elégedettség, a
felsôbbrendûség félreérthetetlen kifeje-
zése, mely által tudatta az ôt körülvevô
szánalmas népséggel, hogy itt ma róla
szól minden, érte ôrjöng a közönség, övé
a siker, majd ô megmutatja, mi is az a
színjátszás, ô erre született, a génjében
hordozza a tudást, pap ô, próféta, a pro-
ducerek is megmondták, ôk aztán igazán
tudják… Elhatárolódott a színpadon álló
senkiktôl (az igazi mûvészektôl), akik
szégyenszemre sohasem voltak ké-
pernyôn, csak önmagának és az ô kis kö-
zönségének élt, lélegzett, alkotott.

És ahogy elhalkult a bulvárcsatornák
elmesorvasztó mûsorain és a világhálón
fellelhetô ilyen-olyan közösségi portálo-
kon szocializálódott és civilizálódott
(véletlenül sem kultúrálódott!) tini frus-
kák sikoltozása, a „Mûvész” belekezdett
a nagymonológba, amitôl a színpadon
álló többi mûvésznek (annak a néhány
igazinak) kavarogni kezdett a gyomra, a
százéves, patinás színház homlokzatán
csücsülô angyalkákról pedig pattogzani
kezdett szégyenükben az aranyozás…

Napjaink magyar színházmûvészete
rengeteg sebbôl vérzik. Sokan, sok he-
lyen írtak-sírtak, beszéltek, panaszkod-
tak a közelmúltban a pénztelenségrôl, a
politikai és egyéb okokból adódó me-
gosztottságról, a nem feltétlenül a szín-
házmûvészetet és a mûvészi színházat
támogató törvényrendeletbôl fakadó
problémákról. Köteteket lehetne megtöl-
teni panasszal, a gondok elemzésével,
ok-okozati összefüggések taglalásával.
Hosszan lehetne ecsetelni, milyen beázó
tetejû, málladozó vakolatú színházakban
játszani, színmûvészeknek kényszervál-
lalkozóként az adóhatósággal küzdeni, a
fizetésre nem egyszer heteket, hónapo-
kat várni.

Ezek mind valós, komoly, sürgôsen
megoldásra váró problémák. 

A színház világa azonban egy varázs-
latos világ. A történelem során számta-

lanszor bebizonyította már, hogy szinte
önmagától képes felülkerekedni a gon-
dokon, önmagát képes gyógyítani,
idôrôl idôre megújulni. Sôt! A színház a
mûvészeteknek látszólag mostoha körül-
mények (történelmi viharok, politikai,
társadalmi problémák) közepette is ké-
pes virágkorát élni. 

Az úgymond megszokott gondokra
tehát eddig még mindig akadt gyógyír.
Ám mostanság valami eddig ismeretlen
és újszerû fenyegetésnek van kitéve a
színházmûvészet, egy olyan fenyegetés-
nek, amely alapjaiban rengetheti meg ezt
a csodát.

Komoly morális válság van kialaku-
lóban. 

A média egyre jobban uralja életün-
ket, már-már elviselhetetlen mennyiség-
ben zúdítják ránk az információt, az ér-
zékeinket, érzéseinket, értelmünket el-
tompító ingeráradatot, szinte szánt szán-
dékkal rontják ízlésünket és tágítják tû-
réshatárainkat. Mindent, így a színházat
is egyre jobban megfertôzik a piacgaz-
dasági érdekek, az eladhatóság az
elsôdleges szempont, ahogy egy keres-
kedelmi televízió esetében, a színházban
is a nézettségi mutatók a legfontosab-
bak.

Ez önmagában nem lenne baj, hiszen
többször bebizonyosodott, hogy az üzle-
ti alapokon nyugvó színházcsinálás sem
feltétlenül jár együtt a minôség, színvo-
nal romlásával.

A probléma akkor kezdôdik, ha egy
színház vezetése a kereskedelmi csator-
nák kétes úton, ál- tehetségkutató mûso-
rok, színvonaltalan vetélkedôk, vagy
minôsíthetetlen reality show-k (vagy
mik) által ismertté vált arcaiban látják a
megoldást színházuk látogatottságának
növelésére. A remélt gyors nézôszám
növekedés sem lehetne elegendô indok
arra, hogy kockára tegyék egy-egy pro-
dukció, netán az adott színház egész
szakmai munkájának színvonalát.

Elképzelhetô, hogy egy-egy tehetség-
kutató mûsorban feltûnt fiatal például
kiváló énekes, de nagyon nagy hiba is-
mertségére hivatkozva rögtön komoly

fôszerepeket adni neki – ahogy az ma-
napság divatba jött. (Az egyéb mûsorok
„sztárjaira” szót vesztegetni is kár.) A
színházi hivatás nagyon komoly, hosszú
években mérhetô és mérhetetlen energi-
ába kerülô felkészülést és tökéletes fel-
készültséget igényel. A színésznek min-
den másodpercben készen kell állnia ar-
ra, hogy – szinte gombnyomásra – a le-
hetô legprofesszionálisabb, mégis érzé-
keny és hiteles produkcióval rukkoljon
elô. Erre egyik napról a másikra odake-
rült emberek nem lehetnek képesek.

Mindezek mellett gondoljuk csak bele
magunkat a fenti tulajdonságokkal,
adottságokkal és felkészültséggel ren-
delkezô, adott esetben évek óta a pályán
lévô és alkotó színmûvész helyébe, ami-
kor szembesülnie kell azzal a megalázó
helyzettel, hogy egy kívülálló, a média
által menedzselt, de a szakmához vajmi
keveset konyító – a bevezetôben említett
– „akárki” veszi el elôle a munkát! Telje-
sen természetes, hogy egy idô után ked-
vetlenné, keserûvé, és frusztrálttá válik
és szélsôséges esetben még az is megtör-
ténhet, hogy a további mûvészete látja
kárát a dolognak.

Hosszú távon pedig a közönség.
Mert lehet, hogy néhány hétig többen

látogatják a teátrumot, a média hírverése
miatt átmenetileg több jegy kel el, mint
korábban, de ez csak múló állapot. A ki-
finomult ízlésû és egészséges értékrend-
del bíró nézôk elôbb-utóbb elmaradnak.
Nézô, igazi, értô és érzô nézô nélkül pe-
dig meghal a színház. 

Számos negatív példát lehetne felso-
rolni napjainkból a fent leírtakra (a sza-
bad szájú rap – elôadótól az ex-szépség-
királynôig vagy sportolóig, akik patinás
színházak színpadain domborítanak), de
hadd éljünk inkább egy pozitívval! Mert
szerencsére ilyen is akad. 

Akik az ócsai Egressy Gábor Szaba-
didô Központ színházi elôadásait láto-
gatják, kivétel nélkül olyan, szórakozta-
tó, de egyben színvonalas produkciókat
láthatnak, amelyekben kizárólag hiteles,
igazi színmûvészek játszanak és akiknek
személye, szakmai múltja szinte önma-
gában garancia a tartalmas szórakozásra.
Az eddigi elôadások (amelyekben láthat-
tak Kossuth-, Jászai-, Liszt-díjas mûvé-
szeket is!) sikerei bizonyítják, hogy a
színház „instant-sztárocskák” és „mû-
anyag-celebek” nélkül varázsolja el iga-
zán a nézôt, és teremti meg azt a csodát,
amelyre hivatott és amelyre mindenki
vágyik.

P. Petôcz András, 

színmûvész, rendezô

Morális válságban a magyar színház, 
avagy mûanyag Rómeók kíméljetek!
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Igazi Gyöngyszemek – van még remény!
Lapunk elôzô számában olvashat-

tak arról, hogy a Magyar Kultúra
Napján a város gimnazistái szenzáci-
ós mûsorral kedveskedtek a közön-
ségnek. Ahogy ôket hallgattam, arra
gondoltam van még remény, hiszen
ezek a tehetséges fiatalok néhány
verssel is képesek elvarázsolni ben-
nünket. 

Már a mûsor alatt elhatároztam,
hogy megkeresem a szereplôket, mert
érdekelt, hogy vajon kötelességbôl,
vagy az irodalom iránti szeretetbôl áll-
tak-e színpadra?

Sejtettem, hogy inkább a versek sze-
retete vezette ôket, hiszen a lényükbôl
sugárzó ôszinte érzelmek mindent el-
árultak a közönségnek.  De szerettem
volna mindezt közvetlenül tôlük is hal-
lani, így hát felvettem a kapcsolatot
felkészítô tanárukkal dr. Pálné Dobák
Erzsébet, hogy segítsen megszervezni
egy beszélgetést a gyerekekkel. 

A találkozóra a Bolyai János Gimná-
ziumban került sor, ahová a gyere-
kek tanárnôjük kíséretében érkez-
tek.  

Az iskolai „hajtás” miatt nem
volt teljes a létszám, de Matisz
Kinga, Kovács Vanessza, Tóth
Amarilla, Horváth Fanni, és az
elôadáson Falu Tamást alakító
Tarjányi Máté eljöttek a beszélge-
tésre. 

Ifjú interjúalanyaimról kiderült,
hogy mindannyian az irodalom
„rabjai”, és mindenkinél családi
minta szolgált alapjául annak,
hogy olvasó kama-
szokká váltak. 

A lányok többsége
már általános iskolás
korában is szavaló-,
népmesemondó ver-
senyekre járt. A szín-
padi szereplést – még
ha néha kicsit lámpa-
lázasak is – imádják. 

Az ifjú hölgyek
közül többen média,
és kommunikáció
szakra szeretnének
jelentkezni, és az is
kiderült, hogy ôk ké-
szítik az iskola újság-
ját.  

Máté néhány éve
zenél, és dalszövege-
ket ír, valamint azt is

elárulta, hogy tíz éve amatôr színész-
kedik. Jövôre érettségizik, majd felvé-
telizik, és úgy tervezi, hogy a vizsgák
után is szeretné folytatni a színészke-
dést.

A lányok verset, mesét, kitalált tör-
téneteket, naplót írnak. 

Úgy gondolják, hogy az irodalom
szeretete a családban alakul ki, de egy
jó magyar tanár is kell ahhoz, hogy –
ellentétben a legtöbb mai fiatallal, – a
számítógép mellett az irodalomnak is
jusson hely az életükben. 

Mindannyian úgy látják, hogy a mai
fiatalok gondolkodásmódján sokat kel-
lene változtatni, mivel az egyik legna-
gyobb probléma az, hogy nem olvas-
nak eleget. 

Azt gondolják, hogy a fiatalság ol-
vasási szokásain úgy lehetne változtat-
ni, ha a gyerekek a szüleikkel többet
beszélgetnének.

Fontosnak tartják a jó szülôi példát,
a nevelést, és az otthoni könyvespol-
con található könyvek minôségét is. 

Vélemé-
nyük sze-
rint ezek a
dolgok be-
folyásolják
leg inkább
azt, hogy
m i l y e n
felnôtté vá-
lik egy gye-
rek. 

B e s z é l -
getôpartne-
reim azon
„fura” fiata-
lok közé
tar toznak,
akik azt
v a l l j á k ,
szükséges
az, hogy
felnôt tko-
runkra ol-

vasottak legyünk.  
Ôk azok, akik sze-

retik a könyvek illa-
tát, szeretik lapozgat-
ni a könyveket, és
szeretnek könyvtárba
járni. 

Úgy láttam dr. Pál-
né Dobák Erzsébet ta-
nárnô büszke ifjú ta-
nítványaira.

Elárulta, hogy ma-

napság nehéz megszólítani a fiatalokat,
és nem könnyû elérni azt, hogy gon-
dolkodó, az irodalmat szeretô felnôtté
váljanak. A fiatalok többsége nem ér-
deklôdik az irodalom iránt, inkább a
felszínes tudás megszerzésére töreked-
nek. 

A tanárnô úgy gondolja, mindez az
internet káros hatásának köszönhetô,
mivel az internet világa a gyors, felszí-
nes olvasásra szoktat, hiszen a folyto-
nosan érkezô újabb és újabb impulzu-
sok nem hagynak idôt arra, hogy egy-
egy olvasmányban elmélyedjen az ol-
vasó.  

Azt is elárulta, hogy a régi tanítási
módszerek napjainkban már nem iga-
zán mûködnek, ezért úgy tervezi, hogy
a jövôben még több modern dolgot
próbál óráira “becsempészni”. 

Úgy érzem, ez a törekvése sikeres
lesz, hiszen tanítványai között már
most található néhány „Gyöngyszem”.

Írásomat azzal kezdtem, hogy úgy
érzem, van remény. 

Joggal kérdezhetik Olvasóink, hogy
mire gondoltam? 

A válasz feljebb olvasható. 
Azt gondolom, hogy amíg ilyen fia-

talokat fedezhetünk fel néhány rendez-
vényen, addig ott élhet a remény min-
dannyiunk lelkében, hogy a számító-
gép, és az egyéb elektromos „kütyük”
talán mégsem szüntetik meg a köny-
vek, versek, színdarabok, és a maga-
sabb kulturális termékek iránti igényt.

Fülöp Krisztina
Fotó: Moldován Ágnes
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„Meghalunk önzésünknek, hogy 

megnyíljunk a nagylelkûség felé” 

„A böjt nem csupán a tevékenységünk korlátozását jelenti – több
olyan dolgot is kell tennünk, amire esetleg máskor kevesebb idôt
szentelünk, s amelyek megtétele nemcsak hasznos, hanem üdvös is
számunkra.”Ország Tibor plébános úr az alábbiakban megosztja
Hamvazószerdával kapcsolatos gondolatait.
Hamvazószerdával kezdôdik a Nagyböjt, a húsvéti elôkészület ideje. 
Ezt az elôttünk álló negyven napot arra kell felhasználnunk, hogy lé-

lekben egyesüljünk az értünk szenvedô és a kereszten meghaló Urunkkal.
Az ô kínszenvedése és halála emberi szemmel nézve a legnagyobb tragé-
dia. 
Meg kell értenünk, hogy mindez Isten akarata szerint történt, mégpe-

dig azért, hogy beteljesedjék megváltásunk, és az örök üdvösségre jut-
hassunk. 
Nagypénteken Jézus halálát szemlélve azt éljük át, hogy elveszítjük Is-

tenünket, akit aztán három nap múlva újraláthatunk, mert az Atya feltá-
masztja ôt a halálból, és ez a találkozás életünk egyik legcsodálatosabb
élménye. 
Jézussal mi is meghalunk a bûnnek, hogy megigazultan támadjunk fel

ôvele. 
Meghalunk önzésünknek, hogy megnyíljunk a nagylelkûség felé.
Hagyományosan azt mondjuk, hogy a nagyböjt a lemondások ideje.
Dicséretes, ha vallásos meggyôzôdésbôl, Isten iránti szeretetbôl le tu-

dunk mondani számunkra kedves dolgokról. Mindemellett azonban -mi-
vel a böjt nem csupán a tevékenységünk korlátozását jelenti – több olyan
dolgot is kell tennünk, amire esetleg máskor kevesebb idôt szentelünk, s
amelyek megtétele nemcsak hasznos, hanem üdvös is számunkra.
Ilyenek: Többet imádkozzunk. Szívesen idôzzünk Jézusnál, és öröm-

mel beszélgessünk vele. Bizonyára sok mindent szeretnénk elmondani
neki, és ôneki is mindig van mondanivalója számunkra. Pénteken végez-
zünk keresztúti ájtatosságot. Ez az imádság már évszázadok óta alkalmas
eszköz, hogy egyre jobban átéljük, mit vállalt a mi megváltásunkért Jé-
zus.
Nagyböjti feladatunk még az irgalmasság cselekedeteinek buzgóbb

gyakorlása. Nem elég valami jóról lemondani, hanem az együttérzésen
túl konkrét jó cselekedeteket kell végeznünk a rászorulókkal. 
Az imádság által tehát Isten felé, az irgalmasság cselekedeteinek gya-

korlása közben pedig embertársaink felé nyitjuk meg szívünket.
Ország Tibor plébános

(fk)

Katolikus Egyházközség programjai 
március hónapban

Minden hétfôn 18 órakor Biblia óra a közösségi teremben
Március 9. Hamvazószerda - szigorú böjti nap

Nagyböjt péntekjein 17.30-kor keresztúti ájtatosság 
a templomban.

Március 26. Szombat 17 óra: Taizéi imaóra a templomban
Március 26. Szombat 19 óra: 

Dr. Papp Lajos professzor elôadása a templomban.
Március 27. Vasárnap 16 óra: Filmklub a közösségi teremben.

Miserend: Hétfôn és Szerdán 7.30, 
Pénteken és Szombaton 18 óra, Vasárnap 9 óra

Március 15. 
Nemzeti ünnep

Március 18.
Party Faces – disco

Április 1.
Stílusgyakorlat – vígjáték 

a Komédium Színház vendégjátéka

Felhívás

A 35. Ócsai Kulturális Napok keretén be-
lül az egyik programot Ócsa lakóinak aktív
részvételével szeretnénk létrehozni. 
A kiállítás címe: Ki mit gyûjt?
Azok jelentkezését várjuk, aki évek óta

szenvedélyüknek, érdeklôdési körüknek
hódolva gyûjtenek valamit és ezt a gyûjte-
ményt szeretnék megmutatni a 35. ÓKN al-
kalmából rendezett egyik kiállításon. 
Szeretnénk, ha minél többen jelentkezné-

nek hobbijukat, gyûjtôszenvedélyüket be-
mutatva mindenkinek.
Információ és jelentkezés: Bereczky Ma-

rika 70/540-41-28

Kiadó helyiségek 
a Szabadidô Központban

Alkalmakra, és idôszakosan is bérelhetô
helyiségek

Színházterem 316 m2 + színpad 60 m2

Kamaraterem 97 m2

Aula 135 m2

Tantermek 29 m2 (az emeleten)
Klubszoba 30 m2 (az emeleten)

Irodák 14,5 m2 (a földszinten, az emeleten)
Terembérleti díjakkal kapcsolatban 

érdeklôdni: személyesen a 
szabadidôközpont 4-es irodájában (I. em.),

telefonon a 06-29-378-043 számon.

Internetezési lehetôség 

a szabadidôközpontban
eMagyarország pont - Gönci György

Nyitva tartás:
hétfô-péntek: 8-18 óra
- internethasználat

- nyomtatás
- internethasználati segítség 

Az Egressy Gábor Szabadidô
Központ programjai:
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Kedves olvasóink böjtben járunk las-
san Húsvét felé közeledvén hadd adjam
közre – erre az idôszakra tekintettel ko-
runk egyik nagy Ígehirdetôjének Nt.
Cseri Kálmán református lelkipásztor-
nak ehhez kapcsolódó elmélkedését:

Ezt mondja az Úr: Nekem az olyan
böjt tetszik, amikor leoldod a bûnösen
fölrakott bilincseket, kibontod a járom
köteleit, szabadon bocsátod az elnyo-
mottakat, és összetörsz minden jármot!
Oszd meg kenyeredet az éhezôvel, vidd
be házadba a szegény bujdosókat, ha
mezítelent látsz, ruházd fel, és ne zár-
kózz el testvéred elôl! Akkor eljön vilá-
gosságod, mint a hajnalhasadás, és
hamar beheged a sebed. Igazságod jár
elôtted, és az Úr dicsôsége lesz mögöt-
ted. Ha segítségül hívod az Urat, ô vá-
laszol, ha kiáltasz, ezt mondja: Itt va-
gyok!

Ézsaiás próféta könyve 58, 6-9
„Sokan azt gondolják, hogy a böjt azt

jelenti, hogy valaki valamilyen megfon-
tolásból egy ideig bizonyos ételektôl,
például a hústól, tartózkodik. Mások azt
mondják: ennél konkrétabb a böjt, és
ezt a húsvét elôtti negyven napot, hat
hetet sokan igyekeznek arra használni,
hogy belsôleg is elcsendesedjenek. Egy
kicsit többet foglalkoznak a lelkükkel,
igyekeznek csendesebb életet folytatni,
magukba szállni, önvizsgálatot tartani.
Vannak, akik azt mondják: elég csak
nagypénteken tartózkodni a húsevéstôl,
és azt gondolják, ez a böjt.

Az igazság azonban az, hogy a leg-
több ember egyáltalán nem szokott böj-
tölni semmilyen formában. A vallásos
emberek többsége sem.

Azért is érdemes elolvasnunk ezt a
szép fejezetet az Ézsaiás könyvébôl,
mert ez arról szól, hogy Isten kitágítja a
böjt értelmezését. Arról tanít minket eb-
ben a fejezetben, hogy az élet minden
területén lehet böjtölni. Ugyanakkor
megmondja a böjtnek a hasznát is. Nem
kötelezô böjtölni, de aki él ezzel, mint
lehetôséggel, az meglátja benne - bo-
csánat, ha így mondom: a fantáziát, és
az lelkileg meg fog gazdagodni.

A böjt kétségtelenül lemondás, de
nem mindegy, mirôl és miért mond le
valaki. Ebben a fejezetben két olyan ér-
dekes, talán meglepô, de mindenesetre
semmiképpen nem közhelyes igazságot
mond nekünk Isten a böjtrôl, amin érde-
mes elgondolkoznunk.

Azt mondja: a böjt elsôsorban le-
mondás arról, hogy én Isten elôtt igaz

vagyok. Tehát lemondok a magam iga-
záról, ezzel együtt a magam büszkesé-
gérôl Isten elôtt. Másodszor arról be-
szél, hogy lemondok a többi ember
elôtti önzésemrôl, erôszakosságomról
és közönyömrôl. Egyrészt lemond vala-
ki az Isten elôtti igazságáról, másrészt
lemondok arról, hogy magamat szeretô,
önzô, közömbös, sôt adott esetben ép-
pen ezért erôszakos legyek másokkal
szemben.

Amikor saját imádságunk lesz az:
“jövök semmit nem hozva”, és enge-
dem magam megajándékozni. Ebben a
böjt az, hogy ennek érdekében teszek le
a kezembôl mindent, ami addig benne
volt, hogy legyen hova adnia Istennek
az ajándékot. Ezzel az alázattal, ezzel
az igaz önismerettel, és ezzel a helyes
Isten-ismerettel járulok elé, és kap az
ilyen ember tôle olyan gazdagságot,
amilyenrôl addig nem is tudott. S ami-
kor leteszünk a kezünkbôl mindent,
amit addig gyûjtöttünk, amiben bízunk,
amit értékesnek tartunk, és engedjük,
hogy ô adjon örökkévaló értéket.

Amint vagyok, - vak és szegény,
Hogy kincset leljek benned én,
S derüljön éjszakámra fény: -
Fogadj el, Jézusom! 
(460,4. dicséret)
Aki ezt a saját imádságaként mondja

el, az böjtöl Istennek tetszô módon,
mert az lemondott a maga igazáról, igaz
voltáról, büszkeségérôl, és egyedül Is-
ten jóságában reménykedik.

A másik, amirôl ez a fejezet szól: böjt
az, amikor valaki kész lemondani a sa-
ját elônyeirôl, hatalmáról, élvezeteirôl
azért, hogy valaki másnak segítsen.
Amikor kész lesz egy ember a nagy ro-
hanásban megállni, mások elôl félreáll-
ni, akármilyen magas lóról leszállni
mások érdekében, hogy ebbôl valaki-
nek haszna legyen.

Ha idéztem volna a hosszú fejezetet
végig, akkor ilyeneket olvasnánk itt:
“Ha majd senkire sem raksz jármot,
nem mutogatsz ujjal, és nem beszélsz
álnokul, ha kenyeret adsz az éhezônek,
és jól tartod a nyomorultat, (...) ha nem
jársz kedvteléseid után a nyugalom
napján, az én szent napomon, ha a nyu-
galom napját gyönyörûségesnek hívod,
az Úr szent napját dicsôségesnek, és az-
zal dicsôíted, hogy abbahagyod munká-
idat, nem keresed kedvteléseidet, és
nem tárgyalsz ügyeidrôl, akkor gyö-
nyörködni fogsz az Úrban, ô pedig
megajándékoz téged.” (Ézs 58,9-14).

A böjt egészen más… Ha kész vagy félreállni, lemondani,
elengedni, átengedni, áldozatok árán is
másnak segíteni - ez a böjt. És ennek
aztán valóban számtalan lehetôsége
van, és az életünk minden területén le-
het gyakorolni.

A létünk célja az élet. Az élet a Biblia
tanítása szerint egy személy. Neve van,
úgy hívják: Jézus. “Én vagyok az élet.”
(Jn 11,25). Akinek vele van igazi, mû-
ködô, a hétköznapokban is mûködô
kapcsolata, annak ô adja azt a gazdag-
ságot, amivel elégedett lesz, és amibôl
másoknak is jut. Az ilyen emberek sok-
szor nehéz körülmények között is elé-
gedettek és boldogok, míg akinek az
élet hiányzik a létébôl, az, ha jólétbe
jut, akkor is üresnek érzi magát, elége-
detlen és olyan sokszor boldogtalan.

Jézus nekünk az életet kínálja: önma-
gát kínálja. Ehhez ezen a böjtön át vezet
az út: lemondok a magam igaz voltáról
és lemondok adott esetben a magam ké-
nyelmérôl, elônyeirôl. Kész vagyok le-
mondani bármirôl, hogy képes legyek
elfogadni mindazt, amit ô kínál ne-
kem.”

Mindezen gondolatok nyomvonalán,
az igazi böjtbôl jussunk el e lelki utat a
hétköznapok gyakorlatává élve a Hús-
vét szent ünnepébe, hogy átéljük, hogy
miénk lett az Élet, aki maga az Út, az
Igazság, és a mi örök Életünk, Üdvös-
ségünk:

„Mert úgy szerette Isten a világot,
hogy egyszülött Fiát adta,

hogy aki hisz ôbenne, el ne vesszen,
hanem örök élete legyen.” (János evan-
géliuma 3, 16)

Nt. Hantos Péter
református lelkipásztor

Ócsai Református 
Egyházközség

2364 Ócsa, Ady Endre u. 2.
Tel.: 29/387-142

E-mail: ocsa.ref@gmail.com
Web: 

http://members.chello.hu/ocsaref/

LELKÉSZI ÜGYELET:
HÉTFÔ: 15.00 - 17.00
SZERDA: 9.00 - 11.00
CSÜT.: 14.00 - 17.00
PÉNTEK: 9.00 - 11.00
PÉNZTÁRI ÜGYELET:
SZERDA: 16.30-18.00
PÉNTEK: 16.30-18.00

Külön idôpontok kérhetôk 
telefonon és e-mailen 

bármilyen ügy intézésére, 
és lelkigondozói 
beszélgetésre.
Tel.: 29/378-142
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Vas t a g b é l -
rendszerünkben
idôvel lerakód-
nak a káros sa-
lakanyagok, és
sajnos megje-
lenhetnek a kü-
lönféle parazi-
ták is. 

Ez a túlzott
l e r a k ó d á s
elôször csak
rossz közérzetet
okoz, aztán az
idô múlásával
az ember egyre

több idôt tölt kínlódva, erôlködve a mosdóban.
Sokszor már délutánra kellemetlenül érzi magát, mert

állandósuló hastáji fájdalom és kellemetlen „velejáró ”
tünetek gyötrik. Orvoshoz nem megy mert, úgy gondol-
ja: „Nem vagyok beteg”. És akár éveket is képes szen-
vedni. Amikor végre rászánja magát és szakemberhez
fordul, addigra már az immunrendszere nem a megfe-
lelô módon mûködik. Bôrproblémákkal, állandósuló

emésztési zavarokkal, és más kialakult betegségekkel
küzd. Az orvosi vizsgálat során kiderülhet, hogy vita-
minhiánya van, de hogy a probléma forrása a vastagbél
elszennyezôdése, ezt ritkán diagnosztizálják.

A szervezetében zajló káros folyamatok pedig egyre
hevesebb tüneteket okozhatnak.

Mindez megelôzhetô 
a Colon hidroterápiával. 

A vastagbél tisztításával a tünetek csökkennek, az
immunrendszer elkezd rendeltetésszerûen mûködni.
Miután a vastagbél szakasz mûködési egyensúlya
helyreáll, szinte azonnal javulni kezd a közérzete, el-
múlnak a panaszai és ismét jól fog indulni a napja!

(X)

A Colon hidroterápia kezelés, elôzetes bejelentkezés
után elérhetô az ORMOS Intézetben.

Cím: 1184 Budapest, Hengersor u. 73.
Telefon: (06-1) 295- 5963

Mobil: (06-70) 558-9940,(06-30) 626-9510
www.ormosintezet.hu

Ön ugye rendszeresen tisztálkodik? De vajon tudja e, hogy testünk egyes 
belsô részeinek is elengedhetetlenül szüksége van a rendszeres tisztításra?

Ócsai Református Egyházközség

Március havi gyülekezeti alkalmaink:
Március 4. Péntek 16 óra Fiatal Ifjúsági Bibliaóra 

– Református Iskola Gyermekterme
Március 4. Péntek 17 óra Ifjúsági Bibliaóra 

– Református Iskola Tanácsterme
Március 6. Vasárnap 10 óra Fôistentisztelet 

– Kálvin-ház Nagyterme
Március 6. Vasárnap 16 óra Énekkari próba 

– Református Iskola Tanácsterme

Március 7-12. Presbiteri evangélizációs hét (minden este 
17 órakor Elôadás a Református Iskola Tanácstermében, 1

8 órától Evangélizációs Istentisztelet a Kálvin-házban).
Szeretettel várunk minden érdeklôdôt mind az elôadásokra,

mind az evangélizációs Istentiszteletekre!

Március 13. Vasárnap 10 óra Úrvacsorás Böjt elsô vasárnapi
Fôistentisztelet – Kálvin-ház

Március 13. Vasárnap 15 óra Hálaadó Istentisztelet 
– Evangélikus Imaház

Március 13. Vasárnap 16 óra Énekkari próba 
– Református Iskola Tanácsterme

Március 15. Kedd 18 óra Fiatal Felnôttek Bibliaórája 
– Lelkészi hivatal

Március 16. Szerda 15 óra Házi Bibliaóra – Török Ignác u. 61.
Március 17. Csütörtök 18 óra Központi Bibliaóra 

– Református Iskola Tanácsterme

Március 18. Péntek 16 óra Fiatal Ifjúsági Bibliaóra 
– Református Iskola Gyermekterme

Március 18. Péntek 17 óra Ifjúsági Bibliaóra 
– Református Iskola Tanácsterme

Március 20. Vasárnap 10 óra Fôistentisztelet 
– Kálvin-ház Nagyterme

Március 20. Vasárnap 16 óra Énekkari próba 
– Református Iskola Tanácsterme

Március 22. Kedd 18 óra Fiatal Felnôttek Bibliaórája 
– Lelkészi hivatal

Március 23. Szerda 15 óra Házi Bibliaóra – Török Ignác u. 61.
Március 24. Csütörtök 15 óra Asszonykör 

– Református Iskola Tanácsterme
Március 25. Péntek 16 óra Fiatal Ifjúsági Bibliaóra 

– Református Iskola Gyermekterme
Március 25. Péntek 17 óra Ifjúsági Bibliaóra 

– Református Iskola Tanácsterme
Március 27. Vasárnap 10 óra Fôistentisztelet – Kálvin-ház

Március 27. Vasárnap 15 óra Hálaadó Istentisztelet 
– Evangélikus Imaház

Március 27. Vasárnap 16 óra Énekkari próba 
– Református Iskola Tanácsterme

Március 29. Kedd 18 óra Fiatal Felnôttek Bibliaórája 
– Lelkészi Hivatal

Március 30. Szerda 15 óra Házi Bibliaóra – Török Ignác u. 61.
Március 31. Csütörtök 18 óra Központi Bibliaóra 

– Református Iskola Tanácsterme

PR HIRDETÉS
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közérdekû

A nemrégiben Budapesten, egy bel-
városi szórakozóhelyen bekövetkezett
tragédia következményei már minden-
ki számára ismeretesek. A szomorú
esemény rávilágított arra, hogy foko-
zott mûködtetésére, az Országos Tûz-
védelmi Szabályzatban meghatározott
tûzvédelmi és használati szabályok be-
tartására. Tûzoltóságunk a társszervek-
kel közösen, további hatóságok bevo-
násával fokozott ütemben ellenôrzése-
ket végez illetékességi területén. 

Az eddigi tapasztalatok alapján álta-
lános hiányosságként tapasztalható:

– szinte mindenütt hiányzik a meg-
felelô típusú, ellenôrzési felülvizsgá-
lattal rendelkezô mûködôképes tûzoltó
készülék. 

– A szórakozóhelyek bejárati ajtajai
legtöbb esetben befelé nyílnak, ami
azért probléma, mert 50 fô befogadó
képesség felett a kiürítés irányába, te-
hát kifelé kellene nyílnia. Probléma-
ként jelentkezik, hogy az ajtók jel-
lemzôen nem elég szélesek, így ve-
szély esetén az esetleges menekülés a
bent lévô személyek feltorlódhatnak a
bejáratnál, ami pánikhelyzetet idézhet
elô.

– Gyakori probléma, hogy a keres-
kedelmi egységek tulajdonosai a tûz-
védelmi szabályokat nem ismerik,
vagy nem tulajdonítanak neki kellô je-
lentôséget. A létesítmény befogadóké-
pességének számával nem minden
esetben voltak tisztában. Emiatt az
épületben lévô menekülési útvonala-
kon lévô kijáratok több esetben is le-
zárt állapotban voltak.

– Jellemzô hiányosság, hogy a dol-
gozók nem kapták meg a tûzvédelmi
oktatásukat, vagy az oktatás nem rend-
szeresen történt. 

– Sok esetben nem rendelkeznek
tûzvédelmi szabályzattal, illetve ahol
elkészítették azt elôzetesen, az nem
naprakész, nincs aktualizálva. Bizo-
nyos helyeken az elôírások ellenére
sincs tûzriadó terv. 

– A biztonságért felelôs személyzet
több esetben semmilyen tûzvédelmi
oktatást nem kapott, hogy pánik, vagy
veszélyhelyzet esetén milyen feladatot
kellene ellátniuk.

– Az esetek nagy részében nem volt
érvényes felülvizsgálati jegyzôkönyv
az elektromos berendezések tûzvédel-
mi megfelelôsségérôl. Ez azért fontos
mert, nagyon sok tûz keletkezik elekt-

romos hiba következményeként. A fe-
lülvizsgálattal többségében ezek me-
gelôzhetôek lennének, mivel feltárja a
villamos hálózatban található hibás
szereléseket, berendezéseket.

Az elôzôekben említett tapasztalato-
kon túl találkoztunk több olyan hely-
színnel is, ahol a megfelelô szakember
igénybevételével, jogkövetô módon
ezeket a hiányosságokat megszûntet-
ték, a szükséges biztonsági intézkedé-
seket megtették. Hiányosságok észle-
lése esetén azokkal kapcsolatban gyak-
ran a létesítményben végzett tevékeny-
ség megszüntetésére vagy jogszabály-
ban meghatározott mértékben tûzvé-
delmi bírság kiszabásáról kell(ett) in-
tézkedni.

Mindannyiunk érdeke, hogy a tragé-
diákat megelôzzük, mindezért nagyon
fontos, hogy a tûzvédelmi elôírásokat
maradéktalanul igyekezzünk betartani,
és felelôs gondolkodással óvjuk ránk
bízott embertársaink életét. A tûzoltó-
ságunkon szívesen segítünk tájékozód-
ni annak, aki megkeres minket az álta-
la üzemeltetett vendéglátó ipari egy-
ségre vonatkozó tûzvédelmi elôírások
vonatkozásában. Elôzzük meg a bajt!

Branyiczky Márk
Tar Nándor

Dabas Város Önkormányzata 
Hivatásos Tûzoltósága

Támogassa adója 
1 százalékával az Ócsa

Város Sportegyesületet! 

Az egyesület labdarú-
gó- és atlétikai-szakosz-
tályokat mûködtet. 

Atlétáink rendszeres
és sikeres résztvevôi or-

szágos versenyeknek. A csapat tagjai
az általános iskola tanulói közül kerül-
nek ki. A felnôtt labdarúgó csapatunk
mellett három utánpótlás csapatunk
van, amelyek szintén ócsai gyerekek-
bôl állnak. 

Kérjük, adója 1 százalékával 
támogassa az egyesület mûködését!

Számlaszám:
K&H 10402881-50505153-54521001

Ócsa SE vezetôsége

Biztonságos kikapcsolódás TISZTELT ÓCSAI 
BARÁTAIM, VELEM 

HASONSZÔRÛ 
LOKÁLPATRIÓTA
LAKÓTÁRSAIM!

Az Ócsai Polgári Kulturális
Egyesület (OPKE) az elmúlt né-
hány évben igyekezett többet és
többet tenni városunk kultúrájá-
ért. Tudjuk, hogy egy színvonalas
program összeállítása nem kizáró-
lag pénz kérdése, kell a lelkesedés
a kreativitás és természetesen
egymással szembeni lojalitás. De
sajnos tudomásul kell vennünk,
hogy pénz nélkül nehéz kulturális
programokat megvalósítani, kia-
lakulóban lévô hagyományainkat
töretlenül megôrizni.

Számos sikert értünk el, nép-
szerûsítettük Ócsát határon belül
és kívül.

Igyekszünk, és azon vagyunk,
hogy a jövôben még több és tar-
talmasabb programot szervez-
zünk. 

Ehhez azonban az Önök segít-
ségére is szükségünk van.

Kérjük, hogy céljaink megvaló-
sítása érdekében ajánlja fel az
Ócsai Polgári Kulturális Egyesü-
letnek adója 1 %-át.

Adószámunk: 
19174521-1-13

Megtisztelô bizalmát elôre is 
köszönjük.

(A bevétel felhasználásáról az
Ócsán megjelenô helyi sajtóban

beszámolunk.)

Pappné Hajdu Katalin
OPKE elnöke

Ócsai Polgári és Kulturális 
Egyesület

2364 Ócsa, Bajcsy Zs. u.46
Telefon: 06 29 378-427, 
mobil: 06 20 662-5401



Négy évesen kezdik, harminc éve-
sen már kiöregszenek. Egymásnak fe-
szülnek a testek, hiszen a sportág sza-
bályai nem engedik sem az ütéseket,
sem a rúgásokat. Egy a cél: az akarat
rákényszerítése a másik félre, pusz-
tán a fogások segítségével. Ez a sport-
ág a birkózás, amelyrôl ifjabb Ko-
vács János edzôvel beszélgettünk.

Kovács János elmondta, hogy náluk
családi hagyománynak számít a birkó-
zás. Édesapja, idôsebb Kovács János, ô
maga és testvére is ennek a spotnak a
bûvkörében él évek óta. Ifjabb Kovács
János fia is 5 éves kora óta birkózik,
mára országos bajnokká nôtte ki magát. 

Bagosi János, Bukodi Bence, Domo-
kos Dániel és Kovács János azok, akik a
Halászy Károly Általános Iskola birkó-
zói közül már országos és nemzetközi
sikerekkel rendelkeznek. 

Az edzô szerint a birkózás az egyik
legszebb sport. Hiszen elsôsorban önfe-
gyelmet, önbizalmat ad a gyerekeknek.
Megtanulnak „nem félni”. Ez persze
nem erôfitogtatást jelent, hiszen ha va-
laki a szônyegen kívül demonstrálja a
képzettségét, komoly következmények-
kel járhat. Akár ki is zárhatják a ver-
senyzésbôl a szabályokat megszegôket.

A birkózás helyzete a többi sportág-
hoz képest elsô ránézésre mostohának
tûnhet. Magyar betegség a labdarúgást
felmagasztalni, óriási összeget költeni

sokadrangú csapatokra, míg az olyan
sportágakat, mint például az úszás vagy
éppen a birkózás szeretjük más helyen
kezelni. A labdarúgásnak hatalmas mar-
ketingje van, míg a birkózás alig van je-
len a mindennapok során. Pedig ifjabb
Kovács János szerint világviszonylat-
ban akár az elsô tízben is benne lehet
Magyarország. Ehhez pedig Ócsán is
hozzájárultak Nagy András felfedezésé-
vel, aki Európa Bajnokságra ment a vá-
rosból.

A sport egyébként nemcsak a férfia-
ké. Vannak benne lányok, igaz, vi-
szonylag kevesen. Mindazonáltal Ko-
vács János edzô várja ôket is az edzés-
napokon.

Moldován Ágnes

Az alábbi levelet ifj. Kovács János
szakedzôtôl kaptuk, aki így mesél jelen-
legi birkózóiról: 

Bagosi Jánosnak mindene a birkó-

zás, nagyon sok versenyt nyert már,
amelyek között országos versenyekrôl
is érmet hozott haza. Hetente 4-5 edzé-
sen vesz részt, emellett jól tanul. 

Kovács János Dávid szakedzôjének
ezt mesélte magáról: „Szeretek birkóz-
ni, hiszen nagypapám és édesapám, sôt
a keresztapám is kiemelkedô egyénisé-
gek voltak a szabadfogású birkózásban.
Amióta birkózom több versenyen is
részt vettem. 16 érmem van, ezek közül
jó párat országos versenyen nyertem.”

Kovács Gergely így mesélt magáról
szakedzôjének: „Igaz még csak 10 éves
vagyok, kicsi a súlyom, de ennek ellen-
ére erôs vagyok. Sok érmet szereztem
fiatal korom ellenére, nagyon szeretem
az edzéseket és az edzôtáborokat. 

Domokos Dánielt ilyennek látja a
szakedzôje: Kiemelkedô egyéniség, aki
8 évesen a legtöbb versenyt nyerte ed-
dig, és itt szeretném megemlíteni a töb-
bi gyermeket is, Bukodi Bencét, Hol-
lósi Pétert, Kálmán Attilát, Mohl Ri-
chárdot, Kis Mózest és Dániel Tibort,
aki a haladó csoportban az egyik legfia-
talabb versenyzônk. 

Február elejétôl foglalkozunk egy
kezdô csoporttal is, ahol két lány és hat
fiú kezdte meg ennek a gyönyörû sport-
nak az elsajátítását. 

id. Kovács János vezetô szakedzô
ifj. Kovács János szakedzô
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sport-élet

Önfegyelem, önbizalom a szônyegen

Spák József edzôvel az iskolai és az
Ócsai Sport SE jelenlegi helyzetérôl
beszélgettünk, akinek szenvedélye az
atlétika, mivel évekig közép- és
hosszútávfutó volt.

József 27 éve testnevelô tanár az is-
kolában, elárulta, hogy azon veszi észre
a legjobban az idô múlását, amikor egy-
egy régi tanítványa már a saját gyerme-
két hozza edzésre. Általában a követ-
kezô párbeszéd játszódik le közöttük:
„Józsi bácsi, hoztam a gyereket edzés-
re, mikor is van az atlétika?” ekkor Jó-
zsef ezt mondja: „Hát akkor, amikor
nektek volt, kedden és csütörtökön.”

Ócsa Város Sport Egyesületének lab-
darúgó és atlétika szakosztálya van. Az
atlétikai szakosztályt (Ócsa SE), 11 évvel
ezelôtt Spák József alapította, és a mai
napig edzôként tevékenykedik benne. 

Az atlétikában mindig az alapján vá-
lasztják ki a fô sportágat, hogy éppen

milyen a „gyerek anyag”, vagyis egy-
egy adott sportágban mennyi tehetséges
gyereket sikerül felfedezniük. 

József büszke tanítványai sikerére és
nem tudja, de nem is akarja szétválasz-
tani az iskolai és az egyesületi munká-
ját, hiszen a tehetségesebb gyerekek fo-
lyamatosan hozzák „haza” az érmeket,
és az évek során már 5-6 magyar bajno-
kot is kineveltek. 

Elmagyarázta, hogy ehhez a gyerek-
nek elôször el kell jutnia a diákolimpiá-
ra, s ha bekerül az elsô három helyezett
közé, akkor onnan továbbmegy egy me-
gyei versenyre. A megyei versenyt már
meg kell nyernie, így juthat el az orszá-
gos döntôbe. 

Azt is megtudtuk, hogy jelenleg is te-
hetséges súlylökôk és sprinterek van-
nak az atlétikai csapatban.

Az edzô szerint mára az atlétikát
kedvelôk/választók száma jelentôsen

visszaesett. Nem panaszkodik, mert
vannak így is elegen, de azt látja, hogy
nem feltétlenül a legtehetségesebbek
maradnak a sportág közelében, emiatt
sok tehetséges gyerek elveszik. Régeb-
ben addig járt a tehetségesnek vélt
gyermek „nyakára”, míg az „kötélnek
nem állt”. Manapság hiába látja meg
egy-egy gyerekben a tehetség szikráját,
ritkán fordul elô, hogy rá tudja venni a
tehetségesnek vélt gyereket arra, hogy
sportolni kezdjen, mivel a mai gyerekek
terheltebbek, fáradtabbak, mint pár év-
vel ezelôtt. 

Ennek ellenére az edzéseiket a már
évek óta megszokott napokon tartják:
az egyesületi edzések napja hétfô –
szerda – péntek; kedd – csütörtök pedig
az iskolai edzések ideje.

„Élünk, dolgozunk és csináljuk! Tel-
jesen kitölti az életünket az atlétika!” 

Fülöp Krisztina

„Élünk, dolgozunk és csináljuk! 

– Teljesen kitölti az életünket az atlétika!”
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Ócsa Város Önkormányzatának lapja. Megjelenik havonta 3000 példányban
Kiadja: Mátyus Nyomda Bt. Felelôs kiadó: Mátyus Gyula

Fôszerkesztô-szerkesztôk: Fülöp Krisztina, Moldován Ágnes. Olvasószerkesztô: Urbán Andrea
Szerkesztôség címe: 2373 Dabas-Gyón, Tavasz u. 7. Telefonszám: +36 20/773-73-44

E-mail: ocsaikisbiro@gmail.com
Együttmûködô partnerünk: Dormány Foto Studio

Felhívás
Iskolai beiratkozási kötelezettségre

Értesítem a város lakosságát, hogy a Közoktatásról szóló
módosított 1993. évi LXXXIX. Törvény 6. §. (2) bekezdé-
se alapján a 2004. június 1. és 2005. május 31. között szü-
letett gyermekek a 2011/2012. tanév kezdetén tankötelessé
válnak. 
A tankötelessé váló gyermekeket – egészségi és iskolaé-

rettségi állapotuktól függetlenül az általános iskolába be
kell íratni. 
A beiratkozás a Halászy Károly Általános Iskola titkár-

ságán:
2011. április 12-én kedden 8 – 17 óráig és 
2011. április 13-án szerdán 8 – 16 óráig lesz. 
Információ a 06 29 378 023-as telefonszámon kérhetô.
Szükséges dokumentumok: 
– a szülô (gondviselô) személyazonosító igazolványa, 
– a gyermek oltási könyve
– a gyermek TAJ száma
– a gyermek születési anyakönyvi kivonata,
– az iskolaérettségi (vagy iskolaéretlenséget igazoló) ta-

núsítvány, óvodai szakvélemény
– a diákigazolvány igényléséhez: 1 db igazolványkép és

550 Ft.

A beíratás elmulasztása szabálysértés, amely törvényes
következményekkel jár. 

Dr. Molnár Csaba aljegyzô

Kedves Szülôk!

Ízelítôül engedjék meg, hogy gyermekeik iskolaérettsé-
gével kapcsolatban közzétegyük Szûcs Jánosné óvodave-
zetô írásának egy részét. Lapunk következô számában az
írás teljes terjedelmében jelenik meg. A teljes írást a
www.ocsa.hu weboldalon olvashatják. 

Az iskolaérettség, alkalmasság jelei – tankötelezettség

A 2011/12-es tanévben, áprilisban kerül sor a leendô
elsô osztályos tanulók beíratására. A tapasztalatok azt mu-
tatják, fontos, hogy minél többet beszéljünk arról, hogy fe-
lelôsségteljesen tudjunk dönteni a gyermekek iskolakezdé-
sének legalkalmasabb idôpontjáról. Szakemberként (óvo-
dapedagógus, óvodai vagy közoktatási szakértô) szeretnék
segíteni Önöknek – szülôknek a döntésük meghozatalában.
Elôfordulnak ellentmondások szülôk, óvodapedagógusok
között, ahogyan a gyermek iskolára való alkalmasságát
vagy alkalmatlanságát látják. Vannak szülôk, akik siettet-
nék gyermekeiket és még többen vannak, akik nagyon is
óvnák az iskolai megterheléstôl gyermekeiket. 

(fk)


