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Ócsa Város Önkormányzatának lapja

Dönti Károly polgármester: „Ócsa fejlődésre van ítélve”

Kötvényt bocsátott ki a város
Ócsa a mai gazdasági környezetben nagyon nehéz helyzet-
ben van. A költségvetést az egyéb kiadások, intézmények 
fenntartása mellett egy 70-80 milliós lejáró hitel is terheli. 
Csak külső pénzügyi forrás bevonásával lehet biztosítani a 
megfelelő ütemű fejlesztéseket, a kitűzött célok elérését. Az 
infrastruktúra-fejlesztései projektek finanszírozása mellett 
a pályázatok önrészének fedezése, továbbá a környezetvé-
delmi és egészségügyi problémák megoldása is ráfordítást 
igényel. Az elképzelések megvalósításához muszáj hitelt 
felvenni. A Hitelgarancia Zrt. és a K&H olyan konstrukci-
ót biztosít az önkormányzat számára, mely biztonságot és 
stabilitást ad – jelentette ki Dönti Károly, városunk polgár-
mestere.

Ócsa Város Önkormányzata kötvényt bocsátott ki 1,3 
milliárd forint értékben. Az önkormányzat, a K&H Bank és 
a Hitelgarancia Zrt. együttműködése révén egy újfajta meg-
oldást találtak a város gazdasági nehézségeinek megoldásá-
ra és a további fejlődés biztosítására.

3. oldal

Olvasni jó
Az idősebbek talán még emlékeznek Pintér Józsi bácsira, 
Ócsa első könyvtárosára, aki az úgynevezett Ferenczy-ház-
ban (ma a CBA Áruház van a helyén), a saját szoba-konyhás 
lakásában, egy katonaládában tartotta a „könyvtárat”, illetve 
annak elengedhetetlen kellékeit, a könyveket. Volt vagy 40 
darab. Mesélték, gyakran várni kellett, hogy valaki visszahoz-
zon valamilyen könyvet, hogy legyen mit elvinnie a következő 
olvasónak.

4. oldal

Parlagfű-mentesítési akció
A Pest Megye Önkormányzata által meghirdetett parlagfű-
mentesítési akcióhoz, amely egyben verseny is a megyei tele-
pülések között, 2007. június 26-án Ócsa Város Önkormány-
zata is csatlakozott. 

5. oldal

Szűcs Lajos kiáll a megyei 
települések érdekeiért
A főváros májusban kétmilliárd forintot kapott a Közleke-
dési Minisztériumtól útfelújításra, miközben a Pest megyei 
települések egy fillért sem – hívta fel a figyelmet Pest Megye 
Közgyűlésének elnöke egy a megye településeinek polgár-
mestereihez írt levélben.  

6. oldal

Tűzesetek a környéken
Az elmúlt hetek száraz, kánikulai időjárása az emberi gon-
datlansággal, felelőtlenséggel párosulva számos, kiterjedt, 
hatalmas károkat okozó tűzesetet eredményezett. Városunk 
környékén is nagy területek váltak a lángok martalékává.

15. oldal
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Kiváló vízminőségű tavak a környéken
A nagy hőség idején sokan keresnek fürdőhelyeken, 
vízparton felüdülést. Az Ócsán élők is több közeli ter-
mészetes vízfelület közül választhatnak. Az épített 
strandfürdők, uszodák vizének minőségét jogszabályok, 
szabványok garantálják, de az Állami Népegészségügyi 
és Tisztiorvosi Szolgálat (ÁNTSZ) szakemberei me-
gyénk fürdésre alkalmas természetes vizeinek minősé-
gét is rendszeresen ellenőrzik, minősítik.

Az ÁNTSZ Országos Közegészségügyi Intézete a leg-
frissebb, júliusi vizsgálatok alapján kiválóra értékelte a 
délegyházi V. tó Naturista Oázis Kempingje, a dömsödi 
Ráckevei Duna-ág Kék Duna Strandja, a dunaharaszti 
Univezum-tó Univerzum Kempingje és a dunavarsányi 
Rukkel-tó Rukkel Walter Parkja vizének minőségét.

Fürödni természetesen csak az erre kijelölt természe-
tes vizeken szabad.

Az Energy Kids 
sikere Horvátországban

Az ESDU Szövetség idei Európa-bajnokságát a horvátorszá-
gi Rijekában rendezték, melyen a Papp Katalin által vezetett 
Energy Kids tánccsoport három Európa-bajnoki címet és két 
ezüstérmet szerzett. Európa-bajnok lett egyéni gyermek ka-
tegóriában Kocsis Luca, gyermek duó kategóriában Kocsis 
Luca és Sevecsek Alexa, illetve a huszonegy fős junior for-
máció. Gratulálunk a táncosoknak! (Következő számunkban 
hosszabb beszélgetést olvashatnak majd Papp Katalinnal.)

LAÉT hírek
Tisztelt LAÉT Tagok!
Ezúton értesítem mindenkit, hogy a LAÉT raktára elköltözött. 
Új helyünk a régi pékség épületében: a Panyik Andor utcai ka-
punál található.
Raktárunkban nagyon sok ruhanemű, bútor van. Ezért min-
denkit, aki már tagja a LAÉT-nak és azokat is akik szívesen be-
lépnének szeretettel várunk.
Nyitva tartás a jövőben: Minden pénteken: 15.00 órától 
17.00 óráig.

Tisztelettel:
Uitz Mártonné

Focisiker
Az Ócsa VSE U 19’-es csapata a Tör-
tel elleni 4-0-s győzelmével megnyerte 
a Monor-Cegléd KLSZ által szervezett 
2006/2007-es ifjúsági labdarúgó bajnok-
ságot. A gólokat Tóth Máté (3) és Szőke 
Sándor szerezte. Gratulálunk fiatal labda-
rúgóinknak!
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Dönti Károly polgármester: „Ócsa fejlődésre van ítélve”

Kötvényt bocsátott ki a város
Kötvényt bocsátott ki Ócsa Város Önkormányzata, 1,3 milliárd fo-
rint értékben. Az önkormányzat, a K&H Bank és a Hitelgarancia Zrt. 
együttműködése révén egy újfajta megoldást találtak a város gazda-
sági nehézségeinek megoldására és a további fejlődés biztosítására.

„Ócsa városa fejlődésre van ítélve”, kezd-
te beszédét Dönti Károly, Ócsa Város 
polgármestere a K&H bankkal és a HG 
Zrt.-vel tartott közös sajtótájékoztatón. 
A város a mai gazdasági környezetben 
nagyon nehéz helyzetben van. Fejlesz-
tésekre, beruházásokra, Európai Uniós 
forrásokra van szükség.

Városunk polgármestere elmondta, 
hogy a költségvetést az egyéb kiadá-
sok, intézmények fenntartása mellett 
egy 70-80 milliós lejáró hitel is terheli. 
Tehát, mindenképpen külső pénzügyi 
forrás bevonásával lehet csak biztosí-
tani a megfelelő ütemű fejlesztéseket, a 
kitűzött célok elérését. Az infrastruktú-
ra-fejlesztései projektek finanszírozása 
mellett a pályázatok önrészének fede-
zésére, továbbá környezetvédelmi és 
egészségügyi problémák megoldására is 
fordítanák az összeget. Az elképzelések 
megvalósításához muszáj hitelt felven-
ni. A Hitelgarancia Zrt. és a K&H olyan 
konstrukciót biztosít az önkormányzat 
számára, mely biztonságot és stabilitást 
ad – jelentette ki Dönti Károly.

A Hitelgarancia Ztr. (HG Zrt.) vezér-
igazgatója, Dr. Radnai György elmond-
ta, hogy a Garantiqa önkormányzati 
kötvénygarancia egy új, egyedülálló ter-
mék, melynek első kedvezményezettje 
Ócsa Város Önkormányzata. Egy város 

életében a külső segít-
ség már elengedhetet-
len, ha csak az uniós 
támogatások önrészét 
említjük is. A HG Zrt. 
ebben nyújt segítséget. 
Garanciát vállal a bank 
felé, hiszen a HG Zrt. 
átvállalja a terhet, így 
az önkormányzat nem 
kerül kellemetlen hely-
zetbe gazdasági nehé-
zség esetén. A megál-

lapodás révén a bank is biztonságban 
érezheti magát. Ez azért is kedvező az 
önkormányzatoknak, mert hitelt csak 
közbeszerzési eljárás keretében tudnak 
felvenni, a kötvénykibocsátáshoz azon-
ban erre nincs szükség.

Ócsa 1,3 milliárd forintos, a K&H 
bank közreműködésével 
kibocsátott kötvénye  20 
éves lejáratú értékpapír. 
Amennyiben az ön-
kormányzat átmeneti 
fizetési nehézségekkel 
találná szembe magát. 
a HG Zrt. átvállalja a 
terheket. A keret 800 
millióig terjed. Ha az 
önkormányzat igénybe 
veszi a segítséget, a HG 
Zrt. átvállalja a kamat és a tőke törlesz-
tését a bank felé. A 800 millió forintos 
összeg minden igénybevétellel csökken, 
viszont, ha az önkormányzat rendezi 
tartozását a HG Zrt-vel szemben, ez a 
keret újratölthető. Így lehetséges, hogy 
akár a teljes kötvénykibocsátásra kezes-
séget vállal a garanciakeret. 

Dönti Károly külön kiemelte, hogy 
ez egy lehetőség, nem azt jelenti, hogy 
feltétlenül ki kell használni. Csak akkor 
vennék igénybe a keretösszeget, ha na-
gyon szükséges.

A kilencezer fős Pest megyei város 
fejlődik. Ezt Németh László a K&H 
bank Eu és Önkormányzatok üzletág 
vezetője is megerősítette bejelentésé-
vel, miszerint alapos elemzések ered-
ményeképpen a közeljövőben új K&H 
bankfiókot nyitnak Ócsán. A kötvény-
kibocsátás egyedülálló feltételek mellett 
történt, a befektetői szolgáltatói köz-
reműködés ebben az esetben díjmen-
tes, illetve az újdonságként bevezetett 
konverziós kötvénnyel lehetővé válik a 
gyors és rugalmas devizaváltás, tehát a 
kötvénytartozás devizanemét meg lehet 
változtatni a már ismert többdevizás 
hitelezéshez hasonlóan. A megállapo-
dás a számlavezető banktól független. 
Minden esetben megvizsgálják az adott 
projekteket, hiszen a cél az önkormány-
zat vagyonának növelés - tette hozzá az 
igazgató.

A nehézséget csak az jelenti, hogy 
az aszfaltozás vagy az infrastruktúra 
egyéb fejlesztése során nehéz megálla-
pítani a várható profitot. Sok kérdést 

kell megválaszolni: milyen demográ-
fiai hatása lesz a beruházásnak, lesz-e 
több befektetője a városnak, ez termel-
e majd bevételt? Ha a feltételrendszer 
biztosított, akkor lehet választ adni 
a kérdésekre, mindenesetre a város 
fejlődése pozitív hozadéka a beruhá-
zásnak. Mivel a kockázat nagy, ez a 
konstrukció nem csak az önkormány-
zat válláról veszi le e terhet, a bank is 
nagyobb biztonsággal nyújt segítséget 
az önkormányzatnak. 

Bagdi Krisztina
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Olvasni jó
A Falu Tamás Könyvtár címleltár-könyvében az 
első bejegyzés 1954. decemberi keltezésű. Há-
rom éve ünnepeltük könyvtárunk megalakulásá-
nak 50. évfordulóját. Hosszú idő. Hogy is kezdő-
dött…

Az idősebbek talán még emlékeznek  Pintér Jó-
zsi bácsira, Ócsa első könyvtárosára, aki az úgy-
nevezett Ferenczy-házban (ma a CBA Áruház 
van a helyén)  a saját szoba-konyhás lakásában, 
egy katonaládában tartotta a „könyvtárat”, illet-
ve annak elengedhetetlen kellékeit, a könyveket. 
Volt vagy 40 darab. Mesélték, gyakran várni kel-
lett, hogy valaki visszahozzon valamilyen köny-
vet, hogy legyen mit elvinnie a következő olva-
sónak.

Pintér úr vigyázott az olvasók erkölcseire is 
– hiszen ha egy könyvben netán elcsattant egy, 
vagy ne adj Isten több csók, azt már csak szigo-
rúan 18 éven felüliek vihették el.

Később önálló helyiséget kapott a könyvtár, 
egy szobát a régi posta melletti Pekker-házban. A 
Katolikus Kultúrház udvarában lévő épület már 
eredetileg is könyvtárnak épült, itt kapott helyet 
a művelődési ház is. 1981-ben került sor az ócsai- 
és a megyei tanács pénzügyi összefogásával Falu 
Tamás lakóházának megvásárlására. A lakóhá-
zat – természetesen nem kis költséggel, nem kis 
munkával – könyvtárrá kellett alakítani.

2003-ban 7 millió Ft-os pályázatot nyert a Könyvtár, ehhez 
3 millió Ft önrészt hozzátett az önkormányzat. Ebből az ös-
szegből sikerült felújítani az épületet.

Az Ócsára látogatók közül sokan megfordulnak a könyv-
tárban is, hogy megnézzék a Falu Tamás emlékszobát. Nem 
kis büszkeséggel tölt el valamennyiünket, mikor kivétel nélkül 
minden látogató megjegyzi: nagyon ritka az ilyen otthonos, 
barátságos, meghitt hangulatú könyvtár, mint a mienk.

Évente közel 1700 beiratkozott olvasónk van, ez a lakos-
ság mintegy 20 %-a. Szomorú tény viszont, hogy a beiratko-
zott gyermekek száma évek óta csökken. (Ez sajnos országos 
jelenség.) A szülők figyelmét azért hívom fel erre, mert ők 
tehetnének legtöbbet a könyv, az olvasás megszerettetéséért. 
Akár családi programmá lehetne tenni azt, - ha nem is na-
ponta, de például vasárnaponként – hogy egy óra szóljon a 
meséről, a könyvről. Ezt bárhol megtehetjük, strandon, kert-
ben egy pokrócon fekve, vagy a szobában. A legjobb pedagó-
gus, könyvtáros sem tudja egymaga elérni azt, hogy az olva-
sás mindennapi- és természetes időtöltéssé váljon. Segítsük 
gyermekeinket ebben is. 

Mi is megteszünk mindent, könyveket ajánlunk, kínálunk. 
26.000 kötete van könyvtárunknak, melyek között minden 
korosztály megtalálhatja a számára megfelelő szépirodalmi 
– és ismeretterjesztő könyveket.

Helyben olvasásra 25-féle napilap, folyóirat áll látogatóink 
rendelkezésére, és természetesen beiratkozás nélkül használ-
hatók a kézikönyvet, a lexikonok és az enciklopédiák is.

A közügyek iránt érdeklődők megtalálhatják könyvtárunk-
ban az önkormányzati testületi üléseken elhangzottakról ké-
szült jegyzőkönyveket és hozzáférhetnek az Ócsára vonatko-
zó, a testület által hozott rendeletekhez, határozatokhoz is.

Internetezni is lehet, igaz, egyelőre csak egy géppel.
A Falu Tamás ingóságaiból kialakított emlékszoba nyitva-

tartási időben bármikor megtekinthető. A látogató kérésére 
röviden ismertetjük Falu Tamás munkásságát is.

Rendezvényeinkre: író-olvasó találkozókra, irodalmi estek-
re mindig belépődíj nélkül várjuk vendégeinket.

Fontos feladatunknak tekintjük az Ócsa helytörténetével 
kapcsolatos dokumentumok, relikviák gyűjtését.

Ezúton is kérjük kedves olvasóinkat, ha Ócsa múltjára vo-
natkozó fényképekkel, újságcikkekkel rendelkeznek, és szí-
vesen felajánlanák a gyűjteményünkbe, tegyék meg. Előre is 
köszönjük!

Az intézmény fenntartója, az önkormányzat, nehéz anyagi 
helyzetében is jelentős pénzt biztosít a könyvtár zavartalan 
működéséhez.

Éljenek a lehetőséggel, várjuk Önöket, az egész családot kis-
gyermekestől, nagyszülőstől, hisz Ön már tudja: olvasni jó! 

Kéri Mihályné könyvtáros
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Parlagfűmentesítési akció Ócsán
A Pest Megye Önkormányzata által meghirdetett parlagfűmentesítési 
akcióhoz, amely egyben verseny is a megyei települések között, 2007. 
június 26-án Ócsa Város Önkormányzata is csatlakozott. Az akció-
ban részt vett Szűcs Lajos, Pest Megye Közgyűlésének elnöke is.

Ócsán a strand már évek óta nem üze-
mel, a környéket jócskán benőtte a gaz. 
A terület az önkormányzathoz tartozik, 
ezért a közel három hektáros terep első-
számú helyszíne volt a „Tégy a parlagfű 
ellen!” kampánynak. Az ócsai Nagycsa-
ládosok Egyesülete, a Szenvedélybetegek 
Otthona, az Ócsai Természetvédelmi és 
Idegenforgalmi Közhasznú Egyesület, 

a helyi általános iskola, a Közmunká-
sok, a helyi zöldek és a helyi lakosok is 
részt vettek az akcióban. A legfiatalabb 
résztvevő még nem volt két éves, a leg-
idősebb pedig már nyolcvankettő éves 
is elmúlt. A csapatot nem volt nehéz  

összeverbuválni. A feladat hallatán min-
denki első szóra és szívesen jött.

Hazánkban közel 2,5- 3 millió ember 
szenved allergiás megbetegedésben. A 
legtöbb tünetet kiváltó hazai allergének 
közül az első helyen a parlagfű áll. 

A parlagfűmentesítési akció célja az 
emberek figyelmének felkeltése a par-
lagfű okozta allergiás megbetegedésre, 
illetve a lakóhelyünk és az önkormány-
zati területek parlagfű szennyezettségé-
nek jelentős csökkentése. 

Az Ócsai Önkormányzat az elkövet-
kezendő években is csatlakozni kíván 
a megyei hagyományokhoz, és bízva a 
nagyobb összefogás erejében a város 
több területére kiterjedően szervez ha-
sonló jellegű akciókat.

Ullmann Márta
Települési képviselő

Fotók: Forgó Orsolya

Hárommillió áldozat!
Magyarországon ma minden negyedik ember szenved allergiától, de a népesség egyre növek-
vő arányát, egyes felmérések szerint már 3 millió embert érint a túlérzékenység enyhébb vagy 
súlyosabb formája. Három millió áldozat! – Tégy a parlagfű ellen! Ezzel a címmel szervezett 
konferenciát Pest Megye Önkormányzata és a „Tégy A Parlagfű Ellen Alapítvány”.

A konferencián minden résztvevő egyetértett abban, hogy az államnak sokkal több pénzt 
kellene a mentesítésre fordítani.  A túlburjánzott parlagfű ugyanis már a nemzetgazdaságban 
is érezteti hatását. A lakosság és a társadalombiztosító évente 8 milliárd forintot költ az aller-
giával kapcsolatos megbetegedések kezelésére. A betegség miatti munkakiesés és a turisták 
elvándorlása  mintegy 40 milliárd forintos bevételkiesést jelent az államnak. Ugyanakkor a 
teljes védelmet 15-20  milliárd forintból meg lehetne oldani. Ehelyett idén mindösszesen 1 
milliárdot fordítanak a probléma kezelésére.

Az idei parlagfűmentesítő akcióra Pest megyében június 19. és 26. között került sor. Az a 
település győz, amelyik bizonyíthatóan, lélekszámához képest a legnagyobb arányban képes 
mozgósítani a helyi lakosságot. A megyei önkormányzat az első három települést pénzjuta-
lommal díjazza.

 A Pest Megyei Önkormányzatnak nincs saját földterülete, amelyen kaszálással, gyomlálás-
sal tudna védekezni az allergén gyomnövények ellen.  Az önkormányzat ezért a földterülettel 
rendelkezőknek olyan információkat biztosít, amelyek az eredményes védekezést segíthetik.

Pest Megye Közgyűlésének elnöke a konferencián elmondta: az önkormányzatok nem vagy 
csak nehezen tudnak pénzt szerezni parlagfű-mentesítésre. Szűcs Lajos hozzátette ennek 
részben oka lehet az információhiány, a pályázati lehetőségek szűk határideje vagy a forrás-
hiány. Az elnök azt is hangsúlyozta, hogy a parlagfű-mentesítés céljára elkülönített központi 
források csökkentek a tavalyihoz képest.  Példaként említette, hogy kényszerkaszálásra idén 
400 millió Ft került elkülönítésre szemben a tavalyi 500 millióval.
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Pest Megye Önkormányzatának hírei

Alkotmánybírósághoz fordult a megye

Előkészítetlen miniszteri döntés
Pest Megye Közgyűlése Alkotmánybírósághoz fordult 
az illetékbeszedés ügyében. A megye vezetése azt kérte a 
taláros testülettől, hogy vizsgálja meg, jogszerű volt-e az 
önkormányzati és területfejlesztési miniszter azon lépé-
se, mely elvette a megyéktől az illetékbeszedés jogát. Ez-
zel a lépéssel ugyanis jelentős összeggel csökkent a me-
gye bevétele. Pest Megye Közgyűlésének elnöke szerint 
nem szakmai, hanem politikai döntésről van szó. Lam-
perth Mónika akkor egyébként arra hivatkozott, hogy a 
megyék túl sok önként vállalt feladatot végeznek. 

Előkészítetlen a döntés Ágai György a Pest Megyei Il-
letékhivatal volt vezetője szerint. Az illetékeket ugyanis 
most az APEH szedi be, de az első negyedév számaiból 
kiolvasható, hogy az adóhatóság messze nem olyan ha-
tékony, mint amilyen az illetékhivatal volt. Ágai György 
állítását számadatokkal igazolja: 2007. január elsejétől az 
első három hónapra vetítve 53%-ra esett vissza az ös-
szes illetékbevétel, amelynek következtében a megyei 
önkormányzatok jelentős bevételkieséssel kellett, hogy 
számoljanak.

Szűcs Lajos kiáll a 
megyei települések érdekeiért

Pest Megye Közgyűlésének elnöke májusban írt levelet a megye összes 
polgármesterének. Ebben hívta fel a figyelmüket arra, hogy a főváros má-
jusban kétmilliárd forintot kapott a Közlekedési Minisztériumtól útfel-
újításra, miközben a Pest megyei települések egy fillért sem. Szűcs Lajos 
levelére ez idáig 90 település vezetője válaszolt úgy, hogy szüksége lenne 
állami forrásokra, az útépítéshez, útfelújításokhoz – tudtuk meg Pest 
megye Önkormányzatától. Összesen közel 16 milliárd forint kellene a 
legsürgetőbb munkákra. Szűcs Lajos, a közgyűlés elnöke, felvállalva a te-
lepülések igényeinek képviseletét, a Gazdasági és Közlekedési Minisztéri-
umhoz fordult. A tárgyalásokon azt kezdeményezte, hogy augusztus 17-ig 
szülessen megállapodás a megyei települések útfelújítási támogatásáról. 
Sok helyen ugyanis lényegesen rosszabb a helyzet, mint a fővárosban, így 
Pest megye joggal kéri, hogy ne csak Budapest kapjon pluszforrásokat út-
felújításra. 

A Pest Megyei Közgyűlés jelenlegi vezetésének elhatározott célja, hogy 
Pest megye önálló régióvá váljon. Pest megye egyébként 6393 négyzetki-
lométerével és 187 településével az ország legnagyobb lélekszámú me-
gyéje. Minden adottsága megvan ahhoz, hogy önálló régióként sikeresen 
működjék és sokkal eredményesebben pályázhat uniós forrásokra, mint 
Budapesttel közösen és úgy minden bizonnyal az egyéb támogatási forrá-
sokból is több juthatna a megyében élőknek.

Több jogot és több lehetőséget az önkormányzatoknak Európában!
Európának erős településekre és területi önkormányzatokra van 
szüksége. Az erős településeknek és területi önkormányzatoknak 
pedig szükségük van Európára – szögezték le  önkormányzati ve-
zetők egy a közelmúltban, a németországi Ludwigsburgban aláírt 
európai nyilatkozatban. Az aláírók több jogot és több lehetőséget 
kérnek az önkormányzatok számára a megújuló Európai Unióban.

Az önkormányzati vezetők azt követe-
lik, hogy az Európai Unió a projekttá-
mogatás helyett a regionális támogatá-
sokat növelje, az egyes projektirányelvek 
helyett keretelőírásokat kérnek, és ezzel 
együtt szükségesnek tartják a tá-
mogatások gyors kifizetését.

Magyar részről Szűcs Lajos 
Pest Megye Közgyűlésének el-
nöke - aki egyben a MÖOSZ 
társelnöke is - írta alá a „Közös-
ségek Európában – Európa a kö-

zösségben” című konferencia zárónyi-
latkozatát, két német, egy olasz, és egy 
francia tartomány vezetőjével együtt.

Az európai önkormányzati vezetők 
közös nyilatkozatukban azt hangsúlyoz-

zák, hogy cselekvőképes, áttekinthető és 
polgárközeli Uniót szeretnének építeni. 
Leszögezik, hogy minden lehetséges 
feladatot az emberekhez legközelebb 
álló szinten, azaz az önkormányzatok 
szintjén kell ellátni. Ennek érdekében 
arra kérik az Unió vezetését, hogy az 
önkormányzatoknak ezt a jogos kérését 
a reformszerződés megalkotása során 
vegye figyelembe!

Az aláírók leszögezik: az európai 
egyesülési folyamatot tovább kell vinni. 
Ez csak helyi szinten – a községekben, 
városokban és térségekben – sikerülhet. 
Hisz csak ezen a szinten van az állam-
polgároknak lehetőségük arra, hogy 
Európa alakításában részt vegyenek. Be 
kell, hogy avatkozzanak és jó, ha beavat-
koznak! – áll a nyilatkozatban.
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Kedves Szülők !
Azt hiszem, többen vártuk már az év végét jelző utol-
só kicsöngetést.

Az év tapasztalatait összegyűjtve szeretnék néhány 
dologról szót ejteni.

A kétévente kötelező vizsgálatok megtörténtek. 
Köszönet azoknak a szülőknek, akik a munka és egyéb 
elfoglaltság mellett elvitték gyermekeiket a kért szak-
orvosi vizsgálatokra. Remélem, nem érzik hiábavaló-
nak!

A kötelező védőoltások (6. és 8. évfolyamon) be-
adásra kerültek. Felhívnám a jelenleg 5-es tanulók 
szüleinek figyelmét, amennyiben gyermekük megsé-
rül a nyár folyamán (szögbe lépés, kutyaharapás...) 
- amit természetesen nem kívánok -, amennyiben 
lehetséges, Di-Te oltást kérjenek az ellátó orvostól. Ha 
ez nem kivitelezhető, őrizzék meg a Tetanusz-oltásról 
szóló igazolást és ősszel juttassák el hozzám vagy az 
osztályfőnökhöz.

Szeretném, ha segítségemre lennének abban, hogy 
a gyerekek nyáron is sokat mozogjanak, egészségeseb-
ben táplálkozzanak, és ne felejtsék el a fogmosást!

Azokat a szülőket, akiknek gyermekük valamilyen 
idült betegségben szenved (pl. asthma...), szeretném 
megkérni, hogy legalább a tanítási idő alatt legyenek 
telefonon elérhetők! Sajnos, rosszak a tapasztalataink 
ezzel kapcsolatban.

Köszönöm azoknak a szülőknek a megértését és 
segítségét, akik próbálják velünk együtt felvenni a 
harcot a fejtetvekkel szemben. Sajnos, néhány szülő 
helyett mi próbáljuk meg kezelni ezeket a gyerekeket.

Szeretném tájékoztatni Önöket, hogy ettől a tan-
évtől kezdve a gyermekeik panaszaira (fejfájás, hasfá-
jás, sérülés...) igyekszünk homeopátiás (természetes 
anyagokat tartalmazó) szereket adni. Természetesen 
emellett hagyományos gyógyszereket is tartunk a 
gyógyszerszekrényben. Amennyiben valakinek ellen-
érzése lenne a természetes gyógymóddal szemben, 
kérem jelezze, figyelembe veszem.

Mindenkinek szép nyarat kívánok.
Vágány Valéria

iskolaorvos

Ócsaiak is gyógyulhatnak itt

Új kórházi osztályt adtak át
Július 19-én adták át a Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház – Weiss Manfréd (cse-
peli) telephelyén a Központi Rehabilitációs Osztályt.

A Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház Mozgásszervi és Belgyógyászati Rehabi-
litációs Osztálya 2005 áprilisában költözött át a Csepeli telephely ’B’ épüle-
tébe. Azóta az osztály ágyszáma 50-ről 100-ra nőtt, az ápolási tevékenysé-
gek köre bővült, a beutalási terület jelentősen nőtt. Jelenleg 750 000 ember, 
köztük Ócsa lakossága tartozik az osztály beutalási területéhez. Ezért az 
osztály új nevet is kapott, Központi Rehabilitációs Osztályként működik 
tovább. 
200 millió forintos felújítás. A mostani átadást megelőző, az  I. 
és II. emeletet érintő felújítás 200 millió forintba került, amelyet a Fővárosi 
Önkormányzat finanszírozott. További 76 millió forintot kapott az osztály 
ápolási műszerek és segédeszközök vásárlására (pl. betegemelő-, támasztó, 
elektromos kézmozgató, satöbbi). Az építkezés során ügyeltek arra, hogy a 
teljes épület kerekesszékkel bejárható legyen. Valamennyi kórterem önálló 
fürdőszobát kapott, amelyek berendezését a mozgáskárosodottak egyedül 
is tudják használni. 
Komplex kezelések. Központi Rehabilitációs Osztály fő feladata a 
belgyógyászati és mozgásszervi betegségben szenvedő betegek rehabilitá-
ciója. Mindkét emeleten található tornaterem és egyéni kezelő is. Öt mun-
kahelyes fizikoterápiás egység működik, és gyógymasszőr segíti az izmok 
karbantartását. 

Az orvosi teamben belgyógyász, neurológus, pszichiáter és ortopéd se-
bész dolgozik, azért, hogy a szakmák összefogásával a rehabilitációs csapat 
a lehető leghatékonyabban tudja ellátni feladatát.
Speciális ellátások. Pszichológusaink  speciális képzettségüknél fog-
va kiemelkedő eredményeket érnek el az agyi károsodások következmé-
nyeinek kezelésében. Az agyvérzés után kialakult beszédzavarok kezelését 
erre szakosodott logopédusok végzik, mivel a Délpesti Kórházban beindult 
stroke (agyvérzés) program részeként itt rehabilitálják, ellenőrzik, gondoz-
zák az agyvérzésen átesett betegeket is.

Az amputált betegeket már a korai stádiumban átveszik, a Diabeteses 
(cukorbetegség) lábszindrómában szenvedő betegeknek speciális ambulan-
ciát tartanak fenn, ellátják a krónikus fekélyeket.
Veleszületett rendellenességek kezelése. 
A Jahn Fernc Dél-pesti Kórház Központi Reha-
bilitációs Osztálya azon kevés helyek egyike, 
ahol a veleszületett cerebralparesisben (szü-
lési agykárosodásban) szenvedő gyerekek 
ápolása is lehetséges, a mozgásszervi 
degeneratív (elváltozások) betegségben 
szenvedőknek pedig komplex fizikote-
rápiás kezelést tudnak nyújtani, bele-
értve a gyógytornát és a masszázst is.  

A mozgásszervi, ortopéd műtétek 
után már korai stádiumban átveszik 
a betegeket. 

A minőségi ellátás érdekében orto-
péd műhelyt szerveztek, ahol korszerű 
anyagokból készült eszközökkel látják el 
a betegeket.
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60/2007./IV.25./ sz. ÖK. határozat

Ócsa Város Önkormányzat Képviselőtestülete  a buszmegállók építésével kapcsolatban az alábbi határozatot hozta:
1.) Az építendő buszmegálló épületek a meglévőkkel hasonló stílusban készüljenek.
2.) A kiépítetlen buszmegállók kialakításának előkészítését (terv készítés, stb.) be kell indítani a kihasználtságuk figyelembevételével

felállított sorrenddel. Javasolt elsőként az iskola mellettivel kezdeni.
3.) A buszmegállók kivitelezéséről célszerű tárgyalni a civil szervezetekkel (pályázati lehetőségük van) illetve vállalkozókkal (reklám felület

biztosítása).

62/2007./IV.25./ sz. ÖK. határozat
Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete

1. felhatalmazza a polgármestert az ECOAD Consulting Pénzügyi Tanácsadó és Beruházás-szervező Kft-vel (címe: 6000
Kecskemét, Szilágyi Erzsébet u.60. I/3.)  az Ócsa, Műemlék református templom környezetének rendezéséről, valamint egyéb
utcák felújítási munkálatairól szóló  Vállalkozási Szerződés aláírására.

2. felhatalmazza a polgármestert az Ócsa, Műemlék református templom környezetének rendezéséről, valamint egyéb utcák felújítási
munkálatairól szóló  Ajánlattételi felhívás aláírására.

63/2007./IV.25./ sz. ÖK. határozat
Ócsa Város Önkormányzat Képviselőtestülete

1.) indokoltnak tartja, hogy a Református templom körüli díszburkolat a szakhatóságok által is elfogadott Appia Antica márkajelű
burkolatkőből készüljön.

2.) felkéri a polgármestert, hogy az 1.) pontban körülírt burkolatkőből 2000 m2 kedvezményes áron történő beszerzésére, (előzetes
információk szerint 8 millió forint összegig) megvásárlására a Semmelrock Kft-vel tárgyalásokat kezdjen, oly módon, hogy azon
mindkét fél részére elfogadható halasztott fizetés, vagy egyéb alternatív fizetési mód kerüljön megállapításra.

64/2007./IV.25./ sz. ÖK. határozat
Ócsa Város Önkormányzat Képviselőtestülete
1.) felkéri a polgármestert, hogy az Ócsa-Busz Kft., székhely: 8000 Székesfehérvár, Seregélyesi u.96.      (vélelmezetten jogellenes), a

helyi közlekedés biztosítására irányuló közszolgáltatási szerződés felmondása miatt haladéktalanul intézkedjen a helyi közlekedés
közszolgáltatás 2007. május 2-től – 2007. június 30-ig a 2006/2007. tanév végéig történő biztosítására.

2.) felkéri az alpolgármestert, hogy Balogh Zoltán 2364 Ócsa, Kiss J. u.42.  és Benkovics Sándor 2364 Ócsa, Bem J. u. 37. szám alatt
lakó  vállalkozókkal az 1.) pontban körülírt időpontban a kötelezően ellátandó önkormányzati feladat biztosítására a szerződés-
tervezetet készítse el.

3.) felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.
4.) az Ócsa-Busz Kft. a helyi közlekedés vonatkozásában kötött közszolgáltatási szerződést 2007. április 30-i hatállyal felmondta, felkéri a

polgármestert, hogy a felmondás vélelmezett jogellenességével és a Kft. jövőbeni szerepével kapcsolatban haladéktalanul vegye fel a
kapcsolatot az önkormányzat általános és eseti jogi képviseletét ellátó Kiss-Tápay-Viszlói Ügyvédi Irodával a szükséges intézkedések
azonnali és folyamatos megtétele céljából,

5.) felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat által  kiemelten ellátandó helyi tömegközlekedés biztosítása céljából – legkésőbb
a 2007/2008. tanév kezdetéig – a szükséges adminisztratív intézkedések megtételére, a pályázat kiírására.

65/2007./IV.25./ sz. ÖK. határozat
Ócsa Város Önkormányzat Képviselőtestülete

1.) Ócsa turisztikai lehetőségeinek vizsgálatáról szóló  tájékoztatót elfogadja.
2.) A város idegenforgalmának növelés a település érdeke, ennek infrastrukturális biztosítását az önkormányzat anyagi lehetőséginek

figyelembevételével támogatja.
3.) Szükséges a tárgyi témával foglalkozó szervezetek munkáinak összehangolására egy idegenforgalmi koordinátort kijelölni.
4.) Az idegenforgalom fejlesztése céljából szükséges az önkormányzat idegenforgalmi koncepcióját kidolgozni.
5.) A polgármester írjon ki egy meghívásos pályázatot a helyi vállalkozók bevonásával a település közterületeinek (pl. gimnázium, Kiss

Ernő-Violautca, Kiss János – Malom köz, stb.) fásítására, parkolására és annak minimum fél évig tartó gondozására.

66/2007./IV.25./ sz. ÖK. határozat
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

1.) a Napközi Otthonos Óvoda Intézményi minőségirányítási program kiegészítését jóváhagyja, mely a 113/2004.(VI.30.) sz. ÖK.
határozatban foglaltakkal együttesen alkalmazandó.

2.) a Halászy Károly Általános Iskola Padagógusok teljesítményértékelési  szabályzatát elfogadja.

67/2007./IV.25./ sz. ÖK. határozat
Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete

a./ egyetért a Dél-pesti – Agglomerációs Stratégiai Szövetség létrehozásával a Budapest XVIII. kerületi Önkormányzat, a Budapest XX.
kerületi Önkormányzat, a Budapest XXIII. kerületi Önkormányzat és a Gyáli Kistérséget alkotó települések (Alsónémedi, Bugyi,

Így határoztunk…
Ebben a rovatban rendre tájékoztatjuk tisztelt olvasóinkat Ócsa Város Önkormányzata Képviselô-testületének legújabb 
döntéseirõl. Ha szükséges, kiegészítô információkat, magyarázatokat fûzünk az egyes mondatokhoz. 
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Felsőpakony, Gyál, Ócsa és Üllő) Önkormányzatainak részvételével a főváros déli kerületeinek és a közvetlen agglomerációs
települések hatékony együttműködésének megvalósítása érdekében.

b./ egyetért az Operatív Munkacsoport felállításával különösen a Dél-pesti – Agglomerációs Stratégiai Szövetség jogi kereteinek a
kimunkálása és az alapító okirat előkészítése, a pályázati lehetőségek feltárása a Szövetség részére az e-közigazgatás, e-
demokrácia, környezetvédelem, megújuló energia, közműépítés (különösen csapadékvíz elvezető csatorna) és szennyvíztisztítás
témakörökben, valamint az önkormányzatokat terhelő önrészek kiváltása, illetve a projektek finanszírozása pénzügyi
lehetőségeinek a felkutatása és vizsgálata céljából.

c./ a b) pont szerinti Operatív Munkacsoport tagjai közé a saját részéről  Bihari  Zsuzsannát delegálja.
d./ felkéri a polgármestert, hogy az Operatív Munkacsoport által szakmailag előkészített dokumentumokat haladéktalanul terjessze

megvitatásra a képviselő-testület elé.

68/2007./IV.25./ sz. ÖK. határozat
Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete

1. továbbra is támogatja  a Dunai Kavicsüzemek  Kft. bánya bővítésére irányuló kérelmet.
2. a szükséges  önálló hrsz-ú ingatlan kialakítását követően az önkormányzat az érintett terület vonatkozásában a helyi védettség

megszüntetésére irányuló eljárást kezdeményezi.

73/2007./IV.25./ sz. ÖK. határozat
Ócsa Város Önkormányzat Képviselőtestülete a sok bizonytalansági tényező miatt ez évben tapasztalatok szerzése céljából javasolja az
ASA. Kft. által a szelektív térítésnélküli hulladékgyűjtés bevezetését.

74/2007./IV.25./ sz. ÖK. határozat
Ócsa Város Önkormányzat Képviselőtestülete a lakossági panaszok alapján megvizsgálja a nehéz gépkocsik forgalmát és az alábbiakat
állapítja meg.

1.) Az utóbbi időben a város területéről egyébként kitiltott 7,5 tonna feletti gépjárművek forgalma jelentősen megemelkedett az Üllői
úton és a Bajcsy-Zs. úton is.

2.) Ezen állapot megszüntetése céljából meg kell gyorsítani a kihelyezett kamerák működtethetőségét, levélben fel kell hívni a helyi
rendőrt, a Dabasi Rendőrkapitányságot, hogy reggel 5.30 órától rendszeres ellenőrzést végezzenek. A Megyei
Rendőrkapitányság szolgálata – ha szükséges térítés ellenében – végezzenek ellenőrzést, és számszaki eredményéről adjanak
tájékoztatást.

75/2007./IV.25./ sz. ÖK. határozat
Ócsa Város Önkormányzat Képviselőtestülete az önkormányzati újság szerkesztő bizottsági munkájának felügyeletével megbízza az
Oktatási, kulturális és sport Bizottságot és kéri, hogy a bizottság a szerkesztőséggel vegye fel a kapcsolatot és a megfelelő útmutatással
lássa el a szerkesztőséget.

78/2007.(V.17.)sz.ÖK. határozat
Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a mai rendkívüli ülésen Dönti Károly polgármester egyéni indítványával kapcsolatban azt a
határozatot hozta, mely szerint a lakosság tájékoztatása céljából előzetes  szóróanyag kibocsátását követően, két héten belül lakossági
fórumot tart az ERECO Kft. fémhulladék feldolgozó lehetőségével kapcsolatban,   3 igen 5 nem és 4 tartózkodás mellett  e l v e t e t t e .

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen, 1 nem és 1 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta:

79/2007.(V.17.) sz. ÖK.határozat
Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2006. szeptember 27-én hozott 113/2006.(IX.27.) sz. ÖK. határozatát, melyben Ócsa
027/6 hrsz-ú területen az ERECO Zrt. fémhulladék feldolgozótelep megvalósításához elvi jellegű hozzájárulását  adta,  visszavonja.

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen, 1 nem és  2 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta:

80/2007.(V.17.) sz. ÖK.határozat
Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete

1. a 2007. január 31-én, a 19/2007.(I.31.) sz.ÖK. határozatának 1.) pontját visszavonja az ócsai 2217/2 és 2220/2 hrsz-ú
ingatlanok vonatkozásában kötött előszerződést azonnali hatállyal felmondja.

2. Felkéri a polgármestert, hogy az előszerződések felmondása iránt a szükséges intézkedéseket tegye meg.
3. Utasítja a jegyzőt az SZMSZ 8. számú mellékletének változás előtti állapotban történő  helyreállítására.

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 10 igen, 1 nem és 2 tartózkodás mellett a következő határozatot  hozta:

81/2007.(V.17.) sz.ÖK. határozat:
Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2006. november 29-én 133/2006. (XI.29.) sz. ÖK. határozat 1.) pontjának módosítását
kéri, mégpedig  úgy, hogy a TSZT-m7 jelű tervlapján szereplő területet GIP 1/C kategóriából GIP-1 kategóriába a hatályos jogszabályok
szerint visszasorolja.
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Amiről tudunk és amiről nem!
Derék képviselőtársaim jóvoltából már tudjuk, hogy nem lesz 
környezetszennyezés, nem lesz Ereco, de azt még úgy látom 
nem tudjuk, vagy legalábbis az aláíró képviselőtársaim még 
nem tudják, hogy elég lett volna, ha egyikük közli a jó hírt, 
fölösleges volt a kilenc aláírás. De ha már így történt dere-
kasabb lett volna, ha a derék újságukban megjelent volna a 
maradék négy (a polgármestert is beleértve, öt) képviselőnek 
a véleménye is, annál is inkább mert ezt (legalább is tőlem) ki-
kérték, csak nem közölték! Ennyit a pártatlan tömegtájékoz-
tatásról. Így az egésznek olyan íze van, minthogyha a kilenc 
aláíró a kezeit mosná, a felelősséget ránk (régi, ez ügyben meg 
nem szólaló képviselőkre) hárítaná és ugyanakkor az erőit fi-
togtatná!

A derék cikkből azt is megtudtuk, hogy az Ereco által be-
ígért iparűzési adó csak „mézesmadzag” volt, és nem való-
di bevétel, ami miatt annak idején az elő-
ző képviselőtestület az elvi 
hozzájárulást megadta, de 
azt még nem tudjuk, hogy 
honnan lesz plusz bevéte-
lünk. Lehet, hogy abból az 
1 300 000 000 (egy milliárd 
háromszáz millió) Ft. változó 
kamatozású, svájci frank alapú  
kötvénykibocsátásból, amellyel 
Ócsa ismételten hitelképes lesz 
(a kötvények felszabadítják a hitel 
állományt), viszont húsz évre úgy 
eladósodik, hogy már most kimu-
tatható több   ( 2 – 3 – 4 ?)    száz-
millió Ft. többlettartozása lesz!?  Ez 
legalább olyan időzített „bomba” , 
mint amilyen az Ereco ideköltözése 
lett volna!

Beismerem, még mindig jobb egy ki-
lenc névvel ellátott és ezáltal vállalt cikk, 
vagy vélemény, mint egy névnélküli, eset-
leg álnévvel közölt. És ha már így alakult, 
vagyis úgy, hogy ennek a nyolc – kilenc 
képviselőnek a véleménye lesz a döntő a to-
vábbiakban, akkor én ezt elfogadom, de akkor 
arra kérem őket, hogy az egyéb kérdésekben is 
tájékoztassák a lakosságot! 

Például, miért nem szavazták meg annak ide-
jén azt a javaslatomat, hogy a képviselői tisztelet-
díjunkat a kormányzat (a törvény) által  javasolt   
18 %  helyett  25 % - al csökkentsük?

Miért nem szavazták meg a 2007. év január – feb-
ruár hónapokra javasolt Közmeghallgatást? Lehet 
hogy már akkor kiderült volna az Erecoval kapcsolatos 
botrány. Közmeghallgatás persze azóta sincs, pedig egy 
évben egyszer kötelező tartani! 

Meg kellene magyarázniuk, hogy miért kell három újságot  
finanszíroznia az önkormányzatnak!

Magyarázatra szorulna az is, hogy míg Dabason a peda-
gógusokat külön, díjak átadásával egybekötött, ünnepség 
keretében köszöntötte az ottani Képviselőtestület, illetve ön-
kormányzat (ők valószínűleg megbecsülik a pedagógusaikat!), 
addig Ócsán a képviselőtestület többséggel bíró része a Magyar 
Kultúra Napja hagyományos díjkiosztását (9 díj) szinte telje-
sen megszűntette (egy maradt meg, a kultúráért díj, amelybe 
valószínűleg be lesz olvasztva a pedagógusok elismerése is). 
Ennyire fontos itt Ócsán a magyar kultúra, ennyire becsüljük 
meg itt Ócsán a pedagógusokat és aztán csodálkozunk azon, 
hogy romlik a színvonal, ami miatt  elviszik innen a gyere-
keket, ami további leépítéseket, stb. okoz. Tehát nem értem, 



 �007. augusztus 11

hogy az amúgy is 
nehéz helyzetet 
(kormányzatilag 
is agyon gyötört  
pedagógus és 
egyéb társadal-
mat) miért kell 
ilyen olcsó, csak 
azért is, mi majd 
rendet rakunk, mi 
majd megmutat-
juk, hogy ki az úr 
a háznál, megol-
dásokkal tovább 
rombolni, tovább 
fokozni? A díjak 
értékének deval-
válódását, csök-
kenését nem azzal 
kell megállítani, 

hogy 
c s ö k-
kentjük 
a díjfaj-
ták szá-
mát, ha-
nem azzal, 
hogy széle-
sítjük azon 
t á r s a d a l m i 
rétegeket ahon-
nan a várományosok kikerülhet-
nek, ugyanakkor szigorítjuk a díjak 
elnyerésének feltételeit. A díjak szá-
mának csökkentése romboló hatású, sok pénzt 
nem lehet vele megspórolni (az egyik rejtett cél ez volt) 
és az üzenete is káros. Én ezennel is tiltakozom ellene! De hát  
a pedagógusokat és az oktatást háttérbe szorító magatartása 
az új képviselőtestületnek már akkor jelentkezett, amikor a 
köztisztviselőknek 10 % - os béremelést fogadott el (kb. 7 000 
000 Ft.) és ugyanazon az ülésen az oktatási intézményektől 
több millió forintot vont el. Érthetetlen a számomra, hogy 
egyszer van pénz, máskor meg nincs! Ahogy az egyik ismerő-
söm megfogalmazta : következetlen! 

Azt is tudjuk, hogy talajterhelési díjat is kell majd rendü-
letlenül fizetni a környezetünk szennyezése miatt, de vala-
hogy kimaradt a tömegtájékoztatásból az az apróság, hogy 
ha valaki szippant    (tehát tengelyen szállítja el a szennyvizét 
és nem a csatornában), akkor a számlákkal (ez lényeges!) iga-

Elvonult a vihar…
Jóideje borzolta az ócsai kedélyeket az a hír, hogy vá-
rosunk határába autóroncs-feldolgozó üzem fog te-
lepülni. Mint ilyenkor mindig, most is csak találgat-
tak az emberek, milyen lesz ez, miért pont itt, „kinek 
hoz ez valamit a konyhájára”…

Az előző számunkban megszólaltatott képviselők 
jóhiszeműségre, információhiányra hivatkoztak. 
Majd amikor a tiltakozási hullám már igen magas-
ra csapott – Ócsa honlapjának fórumán másról sem 
volt szó, egyes hozzászólók stílusát most hagyjuk – a 
képviselő-testület példás gyorsasággal, kisszámú el-
lenszavazat és tartózkodás mellett, megváltoztatta, 
visszavonta korábbi döntéseit. (A határozat lapunk-
ban is olvasható.)

Most már megnyugodhatunk, elvonult a vihar. 
Képviselőink is bölcsebbek lettek, s gazdagabbak 
egy tapasztalattal.

zolt szennyvízmennyiséget levonhatja 
az összes termelt szennyvíz mennyi-
ségből, vagyis ez után nem kell talaj-
terhelési díjat fizetni! Ez benne van a 
törvényben, de sajnos a rendeletünkbe 
még a Pest Megyei Közigazgatási Hiva-
tal javaslatára sem került be. Valószínű-
leg ez is a tömegek (félre) tájékoztatásá-
nak a része. 

És ha már környezetszennyezéssel 
kezdtem, akkor azzal is fejezném be, il-
letve a pártatlanság is azt kívánja meg, 
hogy a Tescoról is ejtsünk egy néhány 
szót. Nem rég jelent meg az angol és a 
hazai sajtóban is az angliai Tesco kö-
rüli botrány (lejárt szavatosságú áruk 
átcímkézése, az élelmiszer biztonsági 
szabályok áthágása, fogyasztók be-
csapása stb.), illetve a hazai láncban 
is észleltek szabálytalanságokat. Ezek 
mind környezetszennyező tényezők 
és nagyon veszélyesek, hiszen direkt 
módon minket szennyeznek. A vá-
rosunk egyik központi helyére, a 
tájvédelmi körzet szélére is telepí-
tenek egy ilyen áruházat és érde-
kes módon ez ellen, vagy ennek 
megakadályozásra nem szüle-
tett előterjesztés, döntés, vagy 
sok derék képviselő által aláírt 

elítélő cikk. Vajon miért?!
Ezekre a kérdésekre is választ kellene 

adniuk, illetve véleményt kellene nyilváníta-
niuk a derék aláíróknak!

Inczeffy Szabolcs
települési képviselő 

Térségi hírek napi négy alkalommal

Szól a Rádió Dabas! 
Július 30-án reggel 8 órakor megkezdte műsorszórását a Rádió 
Dabas az FM 93.4-es frekvencián. A rádió nemcsak Dabas, ha-
nem az egész régió számára készít műsorokat, hiszen adása kö-
zel 50 km-es körben, így Ócsán is fogható. 

Napi négy alkalommal mondanak helyi híreket, óránként or-
szágos információkat, valamint a hallgatók azonnal értesülhet-
nek a közlekedést érintő eseményekről is. Mindezek mellett vál-
tozatos zenei palettával és tartalmas műsorokkal szórakoztatják 
a hallgatókat. A rádió 
stábja dabasi és környék-
beli fiatalokból áll, akiket 
neves szakemberek készí-
tettek fel a feladatra. 
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Az Ócsa – Halászy Károly Iskoláért Alapítvány 
2006. évi Közhasznúsági beszámolója

Alapítványunk a 2006-os évben is alapító okiratában kitűzött céljainak megfelelően 
működött. 

Az elmúlt időszakban céltevékenységünkhöz hűen igyekeztünk megvalósítani isko-
lánkban a különböző kiegészítő berendezések, oktatási segédeszközök beszerzését és 
kulturált, barátságos környezet megteremtését tanulóink számára.

Az iskola életéhez nélkülözhetetlen, de a költségvetésből kimaradt felszerelések pót-
lása, az oktatási- és szemléltető eszközök tárának bővítése, a folyamatosan felmerülő 
hiányosságok kielégítése vált fő feladatunkká.

A 2006-os évben Alapítványunk bevétele: 1.110.838 Ft, amelyet közhasznúsági tevé-
kenységekből illetve pályázati támogatásból származik.

Támogatóink által nyújtott bevétel: 2.403.000 Ft.
Az Alapítvány ráfordításai között, a vállalt célok elérése érdekében felmerült költsé-

gek a következők:
Ráfordításként érvényesíthető kiadások:  

Megnevezés Összeg
Alapítványi célú beszerzések 47.770 ft
Pályázati összegből beszerzett eszközök  482.512 ft
OSB lap az iskolának 111.480 ft
Labdák az iskolának 24.360 ft
Iskola takarítógépének a javítása 125.000 ft
Építőanyagok az iskola felújítására 139.270 ft
Fenyőpadok az iskola folyósójára 38.493 ft
Számítógépasztalok a tantermekbe 76.600 ft
Hűtőszekrény az iskola részére 84.990 ft
Fénymásológép az iskola részére 126.000 ft
Könyvek az iskolának 257.187 ft
Mp3 lejátszó az iskolának 15.990 ft
Írásvetítőhöz kiegészítők az iskolának 11.958 ft
Agyag az iskola részére 1.296 ft
Videó és dvd lejátszó az iskola részére 66.000 ft
Hangszerek az iskolának 13.646 ft
Mindösszesen:  1.622.552 ft

Az Alapítvány vezető tisztségviselőinek és tagjainak semmilyen juttatást, bért vagy 
díjat nem nyújtott. Költségvetési támogatásban nem részesült.

A 2007-es évben is szeretettel várjuk minden adózó állampolgártól, hogy személyi 
jövedelemadója 1%-ának felajánlásával támogassa iskolánkat és ezen keresztül tanuló-
inkat.

A 2007-es év feladatai:
Szeretnénk hozzájárulni a „régi” iskolaépület nyílászáróinak korszerűsítéséhez.
Az „új” épületben kisebb átalakítás lesz, melyet szintén megpróbálunk anyagilag tá-

mogatni.
Továbbra is segítséget nyújtunk a beltéri falburkolat OSB lapokkal való burkolásá-

hoz.
Az osztálytermekbe igény szerint polcokat szeretnénk juttatni mesesarok kialakítá-

sához.
Az alapítvány népszerűsítése céljából iskolai programok szervezését indítványoz-

zuk
Ebben az évben is terveink között szerepel tehát az iskolai élet színvonalának emelé-

se és további ötletekkel támogatók számának növelése.    
Ócsa, 2007. április 17.    

Ócsa – Halászy Károly Iskoláért Alapítvány

Felhívás
Tájékoztatjuk a Tisztelt lakosságot, hogy a 
Pest Megyei Igazságügyi Hivatal Jogi Segít-
ségnyújtó Szolgálata és Áldozatsegítő Szol-
gálata kihelyezett ügyfélfogadást tart Daba-
son a Polgármester Hivatalban minden páros 
hónap 3. csütörtökén 2007.augusztus 16-án 
, október 18-án és december 20-án 10-13 
óráig.

1. A Jogi Segítségnyújtó Szolgálat egysze-
rűbb ügyekben Ingyenes jogi tanácsot ad, 
bonyolultabb esetekben pedig határozatot 
hoz, amellyel ügyvéd igénybevételére van 
lehetőség. Jelenleg még csak peren kívüli 
ügyekben készítenek beadványt, okiratot, ill. 
keresetlevelet, valamint adnak jogi tájékoz-
tatást, jogi képviseletre azonban még nincs 
lehetőség.

Felhívjuk a szíves figyelmüket, hogy 
-aki szociálisan rászorult, s az egy főre jutó 

nettó jövedelme a közös háztartásban élők-
nél nem éri el a nyugdíjminimumot (26.830,- 
Ft), azoknak nem kell fizetni a jogi segítség-
nyújtásért, 

-ha ez az összeg a minimálbér (68.069,- Ft) 
és a nyugdíjminimum (26.830,- Ft) közé esik, 
az ügyvédi munkadíj, (amely 3450,- Ft +ÁFA 
óránként) az állam megelőlegezi, s ezt csak 
egy év múlva kell csekken visszafizetni.

2. Az Áldozatsegítő Szolgálat büntető-
ügyekkel kapcsolatban ingyenes tájékozta-
tást ad a szociális, jogi és egészségügyi ellá-
tásokról, beadvány, kereset szerkesztéséhez 
szakjogászi segítséget nyújt 6 hónapon belül, 
136.138,- Ft/fő nettó jövedelemhatárig.

Azonnali pénzügyi segélyt kaphat az áldo-
zat bármely bűncselekmény kacsán, ha azt az 
elkövetéstől számított 3 munkanapon belül 
igényli. /pl. utazásra, szállásra, gyógyszerre, 
temetésre/.

Állami kárenyhítést is kérhet a sértett 
és együtt élő családtagjai-, az itt megjelölt 
szociális rászorultság esetén, ha személy el-
leni szándékos, erőszakos bűncselekmény 
áldozata lett és súlyos egészségkárosodást 
szenvedett. Az erre vonatkozó kérelmet 3 
hónapon belül lehet előterjeszteni forma-
nyomtatványon, amelyhez rendőrségi igazo-
lás is szükséges. A számlákkal igazolt költsé-
geket és keresetkiesést tudjuk kompenzálni.

Pest megyei Igazságügyi Hivatal
Jogi Segítségnyújtó Szolgálata         Áldozatsegítő Szolgálata

1116 Budapest, Hauszmann Alajos u. 1-3.
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Székelykapu
2007. április 28.-án sikeresen lezajlott az első ócsai Szé-
kelykapu Jótékonysági Bál. A bál  300 000 Ft – os bevéte-
lét, amelyet ezúton is köszönjük a résztvevőknek , illetve a 
számos támogatónak, egy Ócsán felállítandó székelykapu 
felállítására szeretnénk fordítani. 

Sokan kérdezték tőlünk, hogy miért székelykaput állí-
tunk, illetve mit keres Ócsán a székelykapu ?

Egyrészt mi erdélyiek ezzel szeretnénk megköszönni 
Ócsának, Ócsa lakosságának, hogy befogadott, elfogadott 
bennünket, másrészt a székelykapu több mint egy székely 
kapu, a magyarságunk, a nemzeti és kulturális egységünk 
egyik szimbóluma is. Ezt igazolja a számos ócsai támo-
gató, illetve Horváth Zoltán főépítész úr néhány hozzánk 
idézett sora is : 

„hiszem azt, hogy a magyar nemzet lelkiismerete Erdély 
és az erdélyi székely magyarság páratlan népi művészeté-
nek üzenete ma az anyaország számára nagyon fontos.”...

„Fény és árnyék, élet és halál gyors váltásaiban a székely-
kapu …a vágyak kapuja, a békés élet örök vágyának szim-
bóluma is.”...

„a fába faragott szépnek, szeretetnek, hitnek és humor-
nak megannyi megnyilatkozása, amit a székelykapuk őriz-
nek és napjainkban is tovább éltetnek…egy természetes 
emberi akarat szembeszegülése minden értékromboló 
szándékkal szemben.”…

„Hiszem azt, hogy az Önökéhez hasonló kezdeménye-
zések, képesek visszavezetni bennünket az örök emberi 
értékekhez.” 

Köszönjük szépen a támogató sorokat és bízzunk ben-
ne, illetve tegyünk azért, hogy a kezdeményezésünk valóra 
váljon!

A szervezők nevében:
Inczeffy Szabolcs

Megszűnt az MTT mozgó ügyfélszolgálata
Júniustól nincs lehetőség arra, hogy az ócsaiak és a kör-
nyező településeken élők Gyálon, személyesen intézhessék 
telefonnal, kábeltévével, internettel kapcsolatos ügyeiket. 
A Monor Telefon Társaság Kft. ugyanis megszüntette moz-
gó ügyfélszolgálatát. 

Csak a három állandó iroda, a dabasi, monori és nagy-
kátai maradt, s az online ügyintézés (www.monortel.hu) 
lehetősége is az ügyfelek rendelkezésére áll.

A Dabas, a Szent István út 22. alatt található ügyfélszol-
gálati iroda hétköznapokon 8:30-tól16:00 óráig,  Monoron, 
a Balassi Bálint u. 1/a alatt pedig vasárnap kivételével a 
hét minden napján, hétfőn hosszú nyitva tartással 8:30-tól 
17:30- óráig, a hét többi napján 8:30-tól 16 óráig, szomba-
ton pedig 8.30-tól 11:30 óráig várja az ügyfeleket.

A hónap verse
Juhász Gyula:
Szerelem?

Én nem tudom, mi ez, de jó nagyon,
Elrévedezni némely szavadon,
Mint alkonyég felhőjén, mely ragyog
És rajta túl derengő csillagok.

Én nem tudom, mi ez, de édes ez,
Egy pillantásod hogyha megkeres,
Mint napsugár ha villan a tetőn,
Holott borongón már az este jön.

Én nem tudom, mi ez, de érezem,
Hogy megszépült megint az életem,
Szavaid selyme szíven símogat,
Mint márciusi szél a sírokat!

Én nem tudom, mi ez, de jó nagyon,
Fájása édes, hadd fájjon, hagyom.
Ha balgaság, ha tévedés, legyen,
Ha szerelem, bocsásd ezt meg nekem!

Ill
us

zt
rá

ci
ó



Kisbíró
Ócsai

14

Év végi hajrá, és a nyári élet megszervezése az Ócsai 
Nefelejcs Központi és a Napsugár Tagóvodában

Mint minden közoktatási intézményben, óvodáinkban is 
véget ért a 2006/ 2007- es nevelési év. Az „év végi hajrá” 
időszakában a mindennapi pedagógiai munka elvégzése 
mellett az óvoda összes dolgozója gőzerővel készült a te-
lepülés számára nyitott családi gyermeknap megtartására 
(május 26. szombat). Az óvodapedagógusok, dadus né-
nik a gyermekekkel az évzáró ünnepélyekre, az iskolába 
menők búcsúztatására (május. 30 - tól – június. 02 – ig) 
készültek. A Napraforgó csoport pedig óvodáinkat kép-
viselte az Ócsai Kulturális Napok megnyitó ünnepségén. 

Ebben az időszakban zajlottak a 12 csoportban a tanul-
mányi kirándulások is.

Óvodánkból 96 gyermek kezdi meg tanulmányait az 
első osztályban, 2007. szeptemberében.

Befejeződött a gyermekek fejlettségének mérése, ér-
tékelése (a nevelési programunk végrehajtásának folya-
matos jobbítása érdekében), az iskolába menők kimeneti 
(iskolaérettségi) mérése a fejlesztőpedagógus, és az óvo-
dapedagógusok közreműködésével.

Május 21-én 76 gyermeket írattak be óvodába, de mint 
azt a többéves tapasztalatok mutatják, biztosan lesz még 
új gyermek beíratva a szeptemberi indulásig. A jó hír az, 
hogy mindenkit felvettünk, a kevésbé jó hír viszont az, 
hogy a Napsugár Tagóvodába jelentkezők közül nyolc 
gyermeket a Nefelejcs Központi Óvodában tudunk csak 
elhelyezni. Még így is átléptük a törvényi maximum-lét-
számot (25 fő) a tagóvodában. Mind a négy csoportba 26 
gyermek fog kerülni. Jelenleg a felvett gyermekek csopor-
tokba való végleges elosztása történik.

Óvodavezetőként már a következő nevelési évet előké-
szítve a nyári karbantartási, fejlesztési munkálatok terve-
zésével, szervezésével foglalatoskodom. Ezek a feladatok 
a következők. 

Az épületek belső helyiségeit megszépítendő nagyta-
karítások, meszelések, festések, parkettacsiszolás, gyer-
mekbútorok asztalok, székek, öltöztető szekrények, a 
gyermekek foglalkoztatásához szükséges eszközök, be-
szerzése.

Kinti környezet: ivókút telepítése a gyermekek részére, 
udvari játékok lefestése, gumitéglázás a játékok alá, új já-
ték beszerzése, telepítése.

Remélhetőleg az új tanév kezdetéig a Nefelejcs Köz-
ponti Óvoda előtti parkoló kialakítása is megnyugtatóan 
rendeződik, így elfelejthetjük a reggeli-délutáni „dugó-
kat”, az olykor – olykor balesetveszélyes helyzeteket. A 
felsorolt feladatok elvégzése, elvégeztetése a nyári ügyelet 
idejére korlátozódik, így nagy körültekintést igényel, hi-
szen ebben az időszakban is vannak gyermekek az intéz-
ményben, illetve a konyhák felváltva biztosítják az idősek, 
táborozók étkeztetését is.

Óvodánkban már több éves hagyomány, hogy az év végi 
hajrá után, a nyári nagytakarítás megkezdése előtt, lezár-
va a nevelési év e szakaszát, az óvoda összes dolgozója 
egynapos „buszos” kiránduláson vesz részt. Örömömre 
szolgál, hogy mindenki nagyon várta ezt a közös, úgy-
mond „jutalom” napot. Az előző nevelési évben vendégül 
láttuk és bemutattuk településünket a Veszprémi Egry 
úti Óvoda dolgozóinak. Akkor kaptunk tőlük meghívást, 
hogy ők is bemutassák óvodájukat, városukat. Ennek a 
kérésnek tettünk nagy örömmel eleget június 24-én.

A közös kirándulások alkalmával a jó hangulaton, a 
közösségformálásán túl megismerhetjük országunk más-
más csodálatos épített és természeti értékeit. Hazafelé jö-
vet már gondolatban a következő kirándulást tervezzük.

Az óvodák életében eltérő a nevelési év rendje. Szept-
ember 01-jétől május 31-ig  (szorgalmi idő) lezárult egy 
szakasza a pedagógiai munkának. Június 01-jétől, augusz-
tus 31-ig tart a nyári élet. Az iskolai szünet kezdetével 
ügyeletet tartunk, csak azoknak a gyermekeknek, akiknek 
dolgoznak a szülei. Összevont csoportok működnek egyik-
másik épületben, más-más óvodapedagógussal, nincsenek 
szervezett foglalkozások, csak önfeledt játék van. 

Ez idő alatt végezzük a nyári nagytakarítást, karbantartást.
Szorgalmi időben az óvodapedagógusok és nem pe-

dagógus, dolgozók csak indokolt esetben vehetnek ki 
egy-egy nap szabadságot. Ebből következik hogy a nyári 
időszakban kerül sor a szabadságok kiadására, (óvodape-
dagógusok esetében 46-50 nap). Ennek a törvényi kötele-
zettségnek a betartása miatt nem lehetséges, hogy teljes 
gyermek- és felnőtt létszámmal működjünk. A nyár fo-
lyamán júliusban, augusztusban mindig csak egy óvoda 
ügyel.

Idén július 02- től, július 31- ig a Napsugár Tagóvoda üze-
mel. Ez idő alatt a Nefelejcs Központi Óvoda zárva lesz. 

Augusztus 01- től, augusztus 24-ig a Nefelejcs Közpon-
ti Óvoda ügyel. Ekkor viszont a Napsugár Tagóvoda lesz 
zárva. 

Az új gyermekek fogadása a szabadságolások, csoport-
összevonások miatt szeptember 03-tól, az iskola indulá-
sával együtt kezdődik.

Június 15-ig a beírt gyermekek szülei az óvodáról írt rö-
vid tájékoztatóval együtt levélben értesültek a felvételről 
(melyik csoportba került a gyermek, kik az óvodapeda-
gógusok, szülői értekezlet időpontja: augusztus 28-án 17 
órától a Nefelejcs Központi Óvodában).

Az óvodák dolgozói, gyermekközössége nevében kívá-
nok minden kedves ócsai lakosnak, az óvodás gyermekek 
szüleinek jó egészséget, jó pihenést a nyárra. 

Szűcs Jánosné
óvodavezető



 �007. augusztus 15

Nagy területek váltak a lángok martalékává

Tűzesetek a környéken
Az elmúlt hetek száraz, ká-
nikulai időjárása az emberi 
gondatlansággal, felelőtlen-
séggel párosulva számos, 
országszerte kiterjedt, hatal-
mas károkat okozó tűzesetet 
eredményezett. Városunk 
környékén is nagy területek 
váltak a lángok martalékává.

Július 17-én délben érke-
zett a riasztás a tűzoltóság-
hoz, hogy az Űllő és Ócsa 
közötti összekötő út mellett 
5-6 hektáron ég az erdő. Vél-

hetően egy kidobott cigarettacsikk okozta a forgamas út mel-
lett keletkezett tüzet – tudta meg a Vezérmegye. hu hírportál 
Horváth Ferenc tűzoltó ezredestől, a Pest Megyei Katasztró-
favédelmi Igazgatóság igazgatójától. Az út melletti elszáradt 
aljnövényzet kapott lángra, majd átterjedt az erdő tisztítá-
sakor keletkezett vágási hulladékra, mely teljesen száraz volt 
ebben a melegben. Az 5-6 hektáros területen helyenként 
koronaégést is tapasztaltak a tűzoltók. A vegyes akác- és fe-
nyőerdőben gyorsan terjedt a tűz, így 3-as kategóriába sorol-
ták az esetet. A kategóriákat a szerint állapítják meg, hogy 
hány gépjárműfecskendőre van szükség a tűz oltása során. Ez 
esetben 5 gépjármű segítette az oltást. A monori és nagykátai 
tűzoltók munkáját a X. és XIX. kerületi kollégák is segítet-
ték, Szigetszentmiklósról is érkezett egy autó. Az oltáshoz  
két vízszállító autó ki-
vezénylésére is szükség 
volt, így már kiemelt 
tűzesetről beszélhe-
tünk – tájékoztatott 
a tűzoltó ezredes. A 
lángokat délután négy 
órára sikerült eloltani. 
A kánikula miatt külö-
nösen tűzveszélyes az 
elszáradt aljnövény-
zet. Ne dobjuk ki ciga-
rettánkat az autóból! 
– hívta fel a figyelmet 
a megyei katasztrófa-
védelmi igazgató.

Néhány nappal később Inárcs és Kakucs között, az M5-ös 
autópálya mentén, nagy területen kapott lángra az erdő. A 
tűzoltók V. kiemelt fokozatban vonultak a káresethez, az au-
tópálya 36. és 42. kilométerszelvényei között forgalomlassító 
táblákat helyeztek el. A száraz, meleg és szeles időjárás mi-
att nagy volt a visszagyulladás veszélye, az oltási munkálatok 
több napot vettek igénybe.       

Tűzgyújtási tilalom 
 

Mindennemű tűzgyújtás, beleértve a par-
lag- és gazégetést is, 2007. június 20-tól 
átmeneti időre tilos! Az utóbbi időben a 
csapadékmentes és rendkívül meleg idő-
járása miatt fokozottan megnőtt az erdők 
tűz általi veszélyeztetettsége.

A tűzesetek megelőzése érdekében 
az ország teljes területén az erdőkben 
és az erdőterületek határától számított 
200 méteren belüli területen – a kijelölt 
tűzrakó helyen is – valamint a közút- és 
vasút menti fásításokban mindennemű 
tűzgyújtás, beleértve a parlag és gazége-
tést is, 2007. június 20-tól átmeneti időre 
tilos.

Kérjük a közúton és vasúton utazókat, 
hogy égő cigaretta csikket és dohányne-
műt ne dobjanak ki a járművek ablakán, 
mert a kiszáradt árokparton, vasúti tölté-
sek mellett keletkező tüzek sok esetben 
közvetlenül erdő- és mezőgazdasági te-
rületeket is veszélyeztetnek.

Felhívjuk továbbá az erdőben kirándu-
lók, valamint a mezőgazdasági területe-
ken dolgozók figyelmét arra, hogy égő 
dohányneműt eldobni nem szabad, azt 
minden esetben gondosan el kell oltani. 
Aki a tűzvédelmi rendelkezéseket meg-
szegi, szabálysértést követ el.

A tilalom feloldására a fokozott tűzve-
szély elmúltával, későbbi időpontban in-
tézkedik a Földművelésügyi és Vidékfej-
lesztési Minisztérium.  



„Virágos Ócsa, rendezett porta”
Versenyfelhívás 
�007.
A Mozgáskorlátozottak Ócsai Egyesülete 
Ócsa Város Önkormányzatának támogatásá-
val az idén ismét meghirdeti a „Virágos Ócsa, 
rendezett porta” virágosítási, parkosítási, vá-
rosszépítő versenyét.

A verseny célja:
Egy kulturált, vendégváró település kiala-

kításának elősegítése, a városkép esztétikus 
megjelenítése, növényekkel történő díszíté-
se, környezetünk barátságosabbá tétele. Új 
zöld területek, parkok és fasorok létesítése 
(egyéni, civil szervezetek és intézmények 
felvállalása alapján) és fenntartása, kulturált 
intézmények, közterek, utcák és udvarok vi-
rágosítása, tisztántartása a lakosság bevoná-
sával. 

A résztvevők szépítő munkájával szeret-
nénk elősegíteni és javítani városunk jó hírét, 
a turizmus megteremtéséhez szükséges ala-
pokat. Az igényes lakókörnyezet kialakítá-
sára való ösztönzés során elsődleges célunk 
az ócsai lakosság közérzetének jobbá tétele, 
a közízlés fejlesztése, a környezetbarát tele-
pülés kialakítása, közös értékek növelése és 
védelme.

Az Egyesület és az Önkormányzat a ver-
seny követelményeit az alábbiakban határoz-
zák meg, amelynek alapján sor kerül a ver-
senyben elért eredmények megállapítására és 
díjazására: 

I. Minőségi követelmény: 
- az intézmények, lakóházak belső portái-

nak és utcafrontjának gondozottsága, tiszta-
sága   

- növénykiültetés - főként egynyári vagy 
évelő virágok, fák, bokrok, cserjék -, gyep 
minősége

- környezethez illő harmónia 
II. Részvételi kategóriák: 
- Intézmények és helyi vállalkozások (köz-

intézmények, vendéglátók, üzletek, üzemek, 
stb., belső előkertjének, utcarészének – árok, 
járda, parkoló - rendezettsége, növényesíté-
se)

- Utcák (utcakép - árok, járda és út közötti 
területek - rendezettsége, növénybeültetése)

- Magánházak tulajdonosai (előkertek, 

utcakertek - árok, járda, út közötti terület - 
gondozottsága, virágosítása)

III. A versenyre jelentkezés feltétele:
A nevezésre kívánt területről (név, cím, 

telefonszám megjelölésével) a mankos@mo-
nornet.hu címre

1 db digitális fénykép küldése 2007. au-
gusztus 31-ig 

Amennyiben nincs lehetőség az INTER-
NETEN történő szolgáltatás igénybevételére, 
vagy fotó késztésére, az alábbi elérhetősége-
ken kérjük, jelezzék  igényüket:

- telefonon: - Egyesület– (29) 379-752; mo-
bil: 06 (70) 218-6861 vagy 06 (30) 470-9179

- Polg.Hiv.Ügyfélszolgálati Iroda: (29) 578-
510 vagy (29) 578-511

 - személyesen: - Egyesületi Iroda - Bajcsy-
Zs. u.2.sz. - (hétfő, csütörtök 1400-1600-ig) 

- Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati 
Iroda – BajcsyZs. u.2.

A versenyre küldött fotók bírálatát szak-
emberekből álló zsűri végzi. A zsűri dön-
tése alapján a versenyt kiíró szervezők által 
felajánlott díjakkal - kategóriánként 1-2-3. 
helyezett - jutalmazza a legjobbakat. A be-
küldött fényképekből a díjátadó ünnepség 
helyszínén - Parasportnap - rendezendő ki-
állításon - lakosság szavazata alapján - a leg-
szebbnek ítélt területről készült fotó tulajdo-
nosa különdíjban részesül. 

A beküldő fotók tulajdonosainak pedig 
„kertszépítő” ajándékokkal jutalmazzuk ver-
senymunkájukat.

A verseny díjai:   
I. helyezett 15.000 Ft értékű vásárlási utal-

vány
II. helyezett 10.000 Ft értékű vásárlási utal-

vány
III. helyezett  5.000 Ft értékű vásárlási utal-

vány
Különdíj: 10.000 Ft értékű vásárlási utalvány
Díjátadó ünnepség helye, időpontja: Pa-

rasportnap (Halászy Károly Általános Iskola 
Sportcsarnok), 2007. szeptember 29.

A résztvevőknek az elért eredményről ér-
tesítést küldünk. (A zsűri döntését a helyi 
sajtón keresztül is hírül adjuk.) 


