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A korrektség a legfontosabb szempont
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indításának elõzményeirõl, a kiadvánnyal kapcsolatos elvárá-
sokról kérdeztük Dönti Károlyt, Ócsa város polgármesterét.
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beutalási rendszer. Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár 
honlapján (www.oep.hu) szereplõ információk felhaszná-
lásával arról adunk tájékoztatást, hogy 2007. április 1-jét 
követõen mely szakmákban melyik kórház nyújt az ócsaiaknak 
kötelezõen egészségügyi ellátást.
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Egy maroknyi lelkes csapat
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Tájékoztató Ócsa Város Önkormányzata Képviselõ-testületé-
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Március idusán
Kérdezzünk meg száz magyart itt vagy a világ bármely 
részén, hogy melyik a magyarság legnagyobb nemzeti ün-
nepe! Legalább kilencvenkilenc gondolkodás nélkül fogja 
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badság tér turulmadaras emlékmûvéhez és verõfényes 
napsütésben vártuk a Halászy Károly Általános Iskola 
mûsorát, miközben az Ócsai fúvószenekar játszott.
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Dönti Károly polgármesterrel beszélgettünk

A korrektség a legfontosabb szempont
Az Ócsai Kisbíró elsõ számának megjelenése kapcsán a 
lap indításának elõzményeirõl, a kiadvánnyal kapcsolatos 
elvárásokról kérdeztük Dönti Károlyt, Ócsa város 
polgármesterét.

- Polgármester úr! Milyen szándékkal hívta életre az új sajtóter-
méket a város önkormányzata?

- Ócsán két helyi kiadvány is megjelenik, civil szervezetek gon-
dozásában, ám a 2006-os ôszi választások után felvetôdött az 
igény egy új önkormányzati lap indítására, a jobb lakossági tájé-
koztatás érdekében. Képviselô-testületi döntés született, kísérleti 
jelleggel indul az Ócsai Kisbíró címû újság. 

A lap fô feladatának az önkormányzati munka bemutatását, de 
legalább annyira a kulturális és egyéb események feldolgozását, a 
helyben fellelhetô értékek megôrzését, megismertetését tartom. 

- Megítélése szerint milyen elvárásoknak kell megfelelnie az ön-
kormányzat lapjának?

- Elsôdlegesen fontosnak tartom, hogy az önkormányzat lap-
ja ne váljon valamely politikai szervezet, párt szócsövévé, hanem 
információk tárgyilagos közlésével segítse az Ócsán élôk tájéko-
zódását. 

- Manapság nem könnyû a politika „begyûrûzését” megakadá-
lyozni…

- A politika megjelenését a kiadványban csak úgy tartom elkép-
zelhetônek, ha az mint településpolitika jelenik meg. Adódhatnak 
persze olyan helyzetek, amikor pártkötôdésû vélemények is helyet 
kell kapjanak a Kisbíróban. Ilyenkor a korrektség a legfontosabb 
szempont, minden érintett fél véleményének meghallgatása és be-
mutatása a lap hasábjain. Tudomásom szerint az újságot készítôk 
sokéves szerkesztôi, újságíró tapasztalattal rendelkeznek. Ez szá-
momra egészen addig garancia a szakmailag és etikailag is korrekt 
munkára, amíg ennek ellenkezôjét nem látom.

Köszöntöm s egyben városunk lakóinak figyelmébe ajánlom 
az Ócsai Kisbírót, kívánom, hogy a lap legyen a városban élôk 
tájékozódásának fontos csatornája. Jó munkát kívánok a lap  
készítôinek!          gi

Tisztelt Olvasó!
Új kiadvánnyal, Ócsa Város Önkormány-
zatának lapjával kopogtatunk Önnél. A 
képviselô-testület döntése értelmében a 
Médiaszolgálat Kommunikációs Kft. nyer-
te el az Ócsai Kisbíró készítésének jogát. 

A munkára nagy örömmel vállalko-
zunk.

Hírt adni, hasznos információkkal szol-
gálni, értékeket felkutatni, megôrizni és 
bemutatni - erre szerzôdünk. 

Véleményünket természetesen nem hall-
gatjuk el, de nem akarunk meggyôzni, 
„csak” megmutatni, információkat adni, 
tükröt tartani. Egyszerûen kíváncsiak va-
gyunk. Kíváncsiak mindenre, ami Ócsán 
történik, mindenre, ami várost érinti. Az 
újság készítését szolgálatnak, az újságot 
magát szolgáltatásnak tekintjük.

Nem állítjuk magunkról, hogy füg-
getlenek vagyunk. Hogyan is lehetnénk 
azok, hiszen újságírói tevékenységünket 
is áthatja mindaz, amit a világról, az or-
szágról, vagy akár a városról gondolunk? 
Befolyásolnak megélt tapasztalataink, si-
kereink és kudarcaink. 

Mélyen hiszünk viszont a tisztességes 
és pártatlan újságírásban. Amit a legfon-
tosabbnak, magunkra nézve kötelezônek 
tartunk az, hogy szakmánk írott és íratlan 
szabályait betartva, pártatlanul tájékoz-
tatunk. Egy önkormányzati lapnak - meg-
gyôzôdésünk szerint - ez a feladata. 

Nem kevesebbet vállaltunk, mint azt, 
hogy rendszeresen beszámolunk az ön-
kormányzat döntéseirôl, közzé tesszük a 
polgármesteri hivatal információit, foglal-
kozunk a helyi közélet, kultúra, sport stb. 
eseményeivel, a jelen és a múlt történése-
ivel, értékeket kutatunk fel és mutatunk 
be, s hasznos, érdekes információkkal is 
szolgálunk.

Ezeket az oldalakat magunk élôvé 
tenni aligha leszünk képesek. Partneri 
együttmûködésre hívjuk a város minden 
lakóját, a civil szervezeteket, az intézmé-
nyeket, a kultúra, a gazdaság szereplôit. 
Számítunk megtisztelô javaslataikra, ötle-
teikre, véleményükre.

Pártoló odafigyelését remélve helyezem 
most az Ócsai Kisbíró elsô számát az asz-
talára, Tisztelt Olvasó.

Gazdik István
Lapunkat rendszeresen 
szemlézi Magyarország 
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Ócsa és a ’48-as szabadságharc
Magyarországon a XIX. század kö-
zepére a legfeszítõbb társadalmi 
kérdés a jobbágyság felszabadítása 
lett. A feudális szerkezet gátja volt 
a fejlõdésnek. Hatalmas méretû át-
rendezésre, megújulásra volt szük-
ség.

Az ócsai jobbágyság két nagy 
csoportra oszlott, a valamekkora 
földterülettel rendelkezõ gazdák-
ra és a szinte semmivel nem bíró 
zsellérekre. Persze e csoportokon 
belül is nagy különbségek mutat-
koztak. Voltak tíz-húsz igásállattal 
rendelkezõ, és voltak csak egy-két 
lóval, tehénnel bíró gazdák. A zsel-
lérek egy részének volt háza, a ház-
zal sem rendelkezõk mások por-
táján laktak, többnyire gazdasági 
jellegû épületekben. Sanyarú sor-
suk és megalázó helyzetük olyan 
volt, hogy azt ma már elképzelni 
sem tudjuk.

1847-ben az ócsai jobbágyok 
sérelmezték a terméketlen földek 
termõként való kiosztását, az út- 
és majorépítéseket, melynek során 
figyelembe se vették érdekeiket.

A függetlenség és a jobbágyfel-
szabadítás eszméje lelkesítõleg 
hatott Ócsa népére is. A nemzetõr 
seregbe 106 fõt állított ki a falu, 
a honvédségbe 1848. szeptember 
6-án 13 és 1849. május 14-én 12 
ócsai vonult be. Érdekes képet 
mutat a huszonöt honvéd „pol-
gári állása”: egy földmûves, ti-
zenhat szolga, hét kézi munkás 
és egy földmunkás.

Szemere Bertalan belügy-
miniszter engedélyével az 
ócsaiak országos gyûjtést 
kezdeményeztek premontrei 
eredetû templomuk felújítá-
sára. A befolyt pénzt végül is, 
ezer forint kivételével, a sza-
badságharc céljára 
ajánlották fel. 

Haynau táborszernagy Szeged 
felé vonultában 1849. július 25-
én Ócsán tartott fõhadiszállást. 
Az Alsónémedin keresztülhaladó 
vértesezred ötven-hatvan elõfogat 
kiállítását követelte, amit az ak-
kori községbíró, Garay Ferenc 
megtagadott. A házkutatás után 
letartóztatták, vele együtt Ócsára 
hozták a református lelkészt, Ve-
resmarty Józsefet és a református 
tanítót, Halászy Károlyt. Azonnal 
rögtönítélõ törvényszéket tartot-
tak, mely Halászy Károlyt golyó ál-
tali halálra ítélte, amit 1849. július 
26-án végre is hajtottak. Az ócsai 
hagyomány szerint a kivégzés a 
jelenlegi Némedi utca és a Zrínyi 
utca betorkolásánál épült ház ud-
varán folyt le. Garay Ferenc bírót 
két év könnyû vasban eltöltendõ 
sáncmunkára, Veresmarty Józsefet 
pedig tíz hónap vasban eltöltendõ 
tömlöcfogságra ítélték. Veresmarty 
1849. december 29-én Haynautól 
kegyelmet kapott.

A vértanú tanító emlékére a falu 
temetõjében márvány sírkövet ál-

lítottak, és az általános 
iskola is az õ nevét 
viseli.

A kihallgatási 
jegyzõkönyvek és 
a visszaemléke-
zések alapján az 
iskola 2005-ben 
emlékfüzetet állí-
tott össze Ki volt 
Halászy Károly? 
címmel. Akit ér-
dekel, keresse 
az iskolai és a 
városi könyv-
tárban.

           (thy)

Kérdezzék az 
önkormányzatot!

Újságunk lehetõséget biztosít arra, 
hogy bárki kérdéseket tegyen fel 
a város vezetõinek bármilyen, a la-
kosságot érintõ témában. Kérjük, 
hogy kérdéseik rövidek legyenek 
és lehetõleg egy-egy konkrét témát 
érintsenek!

A kérdéseket feltehetik telefonon, 
elküldhetik SMS-ben a 06-30-987 
3941-es telefonszámra, vagy e-mail-
ben az ocsaikisbiro@mediaszol-
galat.hu címre.

Szerkesztõségünk csak a névvel 
ellátott, és a jóízlés kereteit betartó 
kérdéseket továbbítja, szükség ese-
tén szerkesztett formában. Termé-
szetesen, ha valaki nem szeretné, 
hogy neve az újságban megjelen-
jen, vagy a megkérdezettek elõtt 
felfedjük kilétét, kérjük jelezze, s kí-
vánságát tiszteletben tartjuk!

Olvasói
levelek

Lapunk rendszeresen lehetõséget 
biztosít olvasói levelek közlésére 
bármilyen helyi, regionális, vagy 
akár országos témakörben. A leve-
leket szükség esetén szerkesztett 
formában közöljük. Gyalázkodó, 
becsületet és személyiségi jogokat 
sértõ leveleket nem közlünk, de 
szívesen adunk helyet mindenfajta 
véleménynek. Az olvasói leveleket 
névvel, címmel ellátva kérjük, de ha 
valaki nem szeretné, hogy neve az 
újságban megjelenjen, kérjük jelez-
ze, s kívánságát tiszteletben tartjuk!

Leveleiket elküldhetik e-mailben 
az ocsaikisbiro@mediaszolgalat.
hu címre, postán a szerkesztõség 
címére, vagy bedobhatják a Polgár-
mesteri Hivatal folyosóján elhelye-
zett postaládába.

Fotó: Németh
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Március idusa
1848. március 15. emlékére

Kérdezzünk meg száz magyart itt vagy 
a világ bármely részén, hogy melyik a 
magyarság legnagyobb nemzeti ünne-
pe! Legalább kilencvenkilenc gondol-
kodás nélkül fogja rávágni: március 
15. Szép dolog ez! Az ünnep tehát 
minden magyaré, legkülönbözõbb 
gondolkodású emberek vallják ma-
gukénak. 

Sokan lehetünk azok, akiknek vé-
leménye szerint ez a nap volt a ma-
gyarság történetének legfényesebb 
napja. Ez a nap olyan nagy horderejû 
változásokat indított el melyek hatá-
sai még napjainkban is mérhetõek. 
Polgári forradalom és szabadság-
harc gerjesztõje március 15., amely 
alapvetõen változtatta meg Magyar-
ország gazdasági és társadalmi be-
rendezkedését. 

Lakóhelyünk, Ócsa általános is-
kolájának névadója: Halászy Károly, 
honvédszázados, tanító. A kiváló re-
formátus rektor az Alsónémedi egy-
házban és iskolában szolgált, a for-
radalom és szabadságharc alatt is ott 

tevékenykedett. Haynau térségünkön 
átvonuló egységei Halászy Károlyt 
forradalmi tettei miatt Ócsán állítot-
ták hadbíróság elé és itt végezték ki 
1849. július 25-én. Halála elõtt ezek 
voltak az utolsó szavai:

,,Ártatlan vagyok, Istenem, áldd 
meg e szegény magyar hazát, most és 
mindörökké, ámen!”

Szép hagyomány szerint Ócsán, 
minden évben ünnepséggel emléke-
zünk meg, tisztelettel adózunk a for-
radalom hõseinek.

Március 14-én délután öt órára 
gyûltünk össze a Szabadság tér turul-
madaras emlékmûvéhez és verõfényes 
napsütésben vártuk a Halászy Károly 
Általános Iskola mûsorát, miközben 
az Ócsai fúvószenekar játszott.

A megemlékezést dr. Búzáné Icsó 
Zsuzsanna nyitotta meg. Ócsa város 
Kulturális Bizottságának Elnöke,  
szeretettel köszöntötte az 1848-49-
es forradalom és szabadságharc 159. 
évfordulóján megjelent ünneplõket. 
Beszédében elmondta, hogy az idei 
megemlékezésen általános iskolánk 
diákjai közremûködésével idézzük 
fel a szabadságharc eseményeit, azt, 
hogy diákjaink megemlékeznek Ha-
lászy Károlyról, iskolánk névadó-
járól. Föltette a kérdést, hogy Ha-

lászy Károly és társai cselekedeteire 
emlékezve 5-6 emberöltõ távlatából 
milyen hatással vannak tetteik a 
ma emberére. ,,Elég-e az események 
puszta felidézése, vagy érdemes-e 
párhuzamot vonni az akkori esemé-

nyek, célok értékrendje és napjaink 
eseményei között.

Voltak csendes, mondhatni sem-
mitmondó, csak a külsõségekre adó 
megemlékezések, melyek csak a bátor 
kevesek számára végzõdtek elzárás-
sal, veréssel. Voltak -bár elenyészõ 
számban- hazaszeretetünket, ma-
gyarságunkat erõsítõ ünneplések is.” 
A következõ kérdés, amelyet feltesz 
az, hogy napjainkban hova jutottunk? 
Vajon méltó ünneplés-e az amikor az 
ünnepi készülõdéskor Budapest lég-
terét lezárják és komoly rendõri ké-
szültség van napok óta? ,,Mondják, 
demokráciában élünk. S vajon ott 
élünk-e, ha a magyar nép történel-
mének egyik dicsõséges idõszakáról 
napjainkban ilyen óvintézkedések 
mellett lehet csak emlékezni?”

Bukodi Károly alpolgármester ün-
nepi beszéde következett, aki két 
gondolat mentén kívánt e jeles nap-
ról és az azt követõ idõszakról meg-
emlékezni: mi és miért történt 159 
évvel ezelõtt; mi az ünnep üzenete 
számunkra ma, 2007. márciusában?

Elmondta, hogy az elsõ kérdésre 
könnyen találunk választ, hiszen Szé-
chenyit, Kossuthot, Batthyányt, De-
ákot, az igazi reformereket, a francia 
forradalom eszmeisége, az uralkodó 
iránti gyûlölet, a jobbágyság sanyarú 
helyzete mind arra késztette, hogy 
változtassanak a fennálló rendsze-
ren. A nép melléjük állt, hiszen sza-
badságra vágyott és volt bátorsága, 
hogy kiálljon, és ha kell, áldozatot 
hozzon érte.

Alpolgármesterünk föltette a kér-
dést, hogy lehetünk-e, kell-e nekünk 
a márciusi ifjak követõinek lennünk? 
Válasza is volt rá. ”Úgy gondolom, 
hogy igen. Úgy tûnik, a 159 évvel 
ezelõtti követelések ma ismét aktuá-
lisak lettek. A magyar emberek ma is 
igazságos és biztonságos életre, ha-
zára vágynak és a haza ott van, ahol 
az emberek szeretnek élni, ahová 
tartozunk, ahol magyarul mesélünk, 
magyarul élünk. Ezt a hazát nem 

Fotók: Dormány
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akarjuk elhagyni, lecserélni, elárulni, 
mi itt akarunk élni, meghalni!”

Ünnepi beszéde befejezõ szavaiban 
bátorítást kaptunk a mindennapok 
gondjaira, hogy ne féljünk tõlük, néz-
zünk velük szembe.

„Ma ugyanúgy, mint bõ másfél 
évszázaddal ezelõtt, nem születnek 
hõsök. Azok az emberek ugyanolyan 
hétköznapi emberek voltak, mint mi, 
de amikor kellett, azt tették, amit a 
szívük diktált.”

Ezt követõen megnézhettük a Ha-
lászy Károly Általános Iskola Diákön-
kormányzatának „A költõ visszatér” 
címû emlékmûsorát, melyet Németh 
György szerkesztett és tanított be.

Nagyon jó volt a mûsor. Halászy 
Károly olyan jelentõs helyi történel-
mi alak volt, aki hírnevet szerzett 
városunknak. A diákok méltó módon 
emlékeztek meg róla és szépen, fel-
készülten adták elõ a Németh György 
tanár úr által összeállított „színdara-
bot”. 

Ízelítõül néhány mondatban eleve-
nítsük fel a történelmi tényeken ala-
puló történetet!

Az unoka és a nagyapa sétálnak be 
az emlékmû elé, emlékezni a szabad-
ságharc hõseire, „azokra a régmúlt 
napokra, amiket soha nem szabad 
elfelejteni.” A csodavirágok segítsé-
gével amiket elhelyeznek a lépcsõ te-
tejére, megelevenedik a múlt.

Fiatalok érkeznek az emlékmû 
mögül hangos vivátozással, élükön 

Petõfi, aki elszavalja a Nemzeti dalt, 
a refrént mindenki vele mondja.

Hírnök érkezik, kezében a szabad 
sajtó elsõ példányait lobogtatva. 
Elõlép Jókai és felolvassa a 12 pon-
tot. Újabb hírnök jön sietve, nemze-

tiszín karszalaggal a karján, értesítve 
a többieket, hogy a haza veszélyben 
van.

Megjelenik Halászy Károly alakja 
is, felcsendül a Nemzetõr dal. Kos-
suth honvédszázadossá lépteti elõ 
Halászy Károlyt, a délvidéki harcok-
ban tanúsított bá-
tor helytállásáért. 
Honvédcsákó t 
ad át neki, majd 
kezet fognak. 
„Feladatát tel-
jesítette, térjen 
haza családjához, 
a falujába, s ott 
szolgálja Istent és 
a hazát!”

A Radetzky-in-
duló hangjára be-
vonul az osztrák 
bíróság és Halászy Károly, akinek a 
keze meg van kötve. Tanúk lépnek a 
bíróság elé, akik azzal vádolják Ha-
lászyt, hogy mindig Kossuth párt-
ját fogta, a forradalmi híreket a nép 
elõtt ismertette, vannak fegyverei, 
népfelkelõ századossá választották, 
fegyvert fogatott a lakossággal a csá-
szári hadsereg ellen, népgyûléseket 
tartott Kossuth ügyének terjesztésé-

re, sõt igyekezett megnyerni az ifjú-
ságot is.

A kihallgató meghallgatja Halászy 
Károlyt is, aki bevallja egyetlen 
„bûnét”, hogy népfelkelõ százados 
volt, mert írni és olvasni tudott. Õ 
csak annyit mondott, amikor bevo-
nultak a császári csapatok Budára, 
hogy mindenkinek meg kell védenie 
a tulajdonát.

Elhangzik az ítélet: az ócsai 
fõhadiszálláson lévõ rögtönítélõ bí-
róság, 1849. július 25-én este fél 
kilenckor, hazaárulásért, felkelésre 
való bujtogatásért, és a zendülésben 
való részvételért hóhér hiányában, 
puskapor és ólom általi halálra ítélte 
a tanítót.

Erõs dobpergés, majd három erõs 
dobütésre Halászy összeroskad. 
Négy lány fekete leplet terít rá.

Zeneszóra, egy-egy szál virággal 
kezükben, érkeznek a szereplõk, 
hogy elhelyezzék azokat az emlékmû 
lépcsõjén.

Nagyon megható, szép jelenetet 
mutattak be gyermekeink, megér-
demlik, hogy nevüket is megismer-
jük: Dorvosu Daniella, Losteiner 
Norbert, Orgován Diána, Rézmûves 
Mihály, Ruska Rózsa, Sáidl Dóra, 
Szabó Dániel, Szemán Szonja, Tõtös 

Hajnalka, Verebélyi István, Vura 
Emese. Köszönjük szépen, gratulá-
lunk!

Még mielõtt az ócsai intézmények, 
szervezetek az emlékezés virágait 
elhelyezték volna a szobor lábánál, 
lelkemben bánattal néztem szét: újra 
elég kevesünket érdekelt legnagyobb 
ünnepünk, emlékezésünk!

mgt
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Addiktológia *
Jáhn Ferenc Dél-Pesti Kórház

AIDS diagnosztika és therápia *
Szent István Kórház

Alkohológia *
Jáhn Ferenc Dél-Pesti Kórház

Allergiológia és klinikai immunológia *
Bajcsy-Zsilinszky Kórház

Aneszteziológiai és intenzív betegellátás
Jáhn Ferenc Dél-Pesti Kórház

Angiológia, phlebológia, lymphológia *
Flór Ferenc Kórház

Ápolás
Szigethalmi Egyesített Szociális Gondozási 

és Ápolási Intézmény
Belgyógyászat

Jáhn Ferenc Dél-Pesti Kórház
Bôr- és nemibeteggyógyászat

Szent István Kórház
Csecsemô- és gyermek fül-orr-gégészet *

Semmelweis Egyetem
Csecsemô- és gyermekgyógyászat

Semmelweis Egyetem
Csecsemô- és gyermekkardiológia *

Semmelweis Egyetem
Drogellátás *

Jáhn Ferenc Dél-Pesti Kórház

Bajcsy-Zsilinszky Kórház
Budapest X., Maglódi út 89-91.

Bethesda Gyermekkórház
Budapest XIV., Bethesda u. 3.

Flór Ferenc Kórház
Kistarcsa, Semmelweis tér 1.

Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet
Budapest IX., Haller u. 29.

Jáhn Ferenc Dél-Pesti Kórház
Budapest XX., Köves u. 2.

Országos Idegsebészeti Tudományos Intézet
Budapest XIV., Amerikai út 57.

Országos Korányi Tbc és Pulmonológiai Intézet
Budapest XII., Pihenô út 1.

Péterfy Kórház
Budapest VII., Péterfy Sándor u. 8-20.

Semmelweis Egyetem
Központ: Budapest VIII., Üllôi út 26.

Szent István Kórház
Budapest IX., Nagyvárad tér 1.

Szigethalmi Egyesített Szociális Gondozási és Ápolási Intézmény
Szigethalom, Szabadkai utca 71.
Törökbálinti Tüdôgyógyintézet

Törökbálint, Munkácsy Mihály u. 70.

Mint sokak elõtt ismeretes, az egészségügyi 
reformnak nevezett intézkedéscsomag részeként 
megváltozott a kórházi beutalási rendszer. Az 
Országos Egészségbiztosítási Pénztár honlapján 
(www.oep.hu) szereplõ információk felhasználá-
sával arról adunk tájékoztatást, hogy 2007.  
április 1-jét követõen mely szakmákban melyik  
kórház nyújt az ócsaiaknak kötelezõen  
egészségügyi ellátást.

Három fontos dologra azonban szeretnénk felhívni a fi-
gyelmét: 

1. A jelenlegi lista tájékoztató jellegû, hiszen az ellá-
tási területek –az egészségügyi miniszter határozatában 
foglaltaknak megfelelõen– a fenntartók egymás közötti 
megállapodásai szerint, illetve a mûködési engedélyezési 
–szerzõdéskötési– eljárásban még módosulhatnak. 

2. A listában szereplõ szakterületek közül a csillag-
gal jelöltek esetében a megjelölt szolgáltató kizárólag a 
speciális vizsgálatok, illetve beavatkozásokat igénylõ, 
bonyolultabb, illetve súlyosabb esetek ellátására került 
kijelölésre. Ezen szakmákban az általános ellátásokat 
(pl.: mandulamûtét, gyermekek sérvmûtéte, stb.) a bete-
gek továbbra is a területileg illetékes alapkórházban vagy 
a közeli súlyponti kórházban vehetik igénybe.

3. Intenzív ellátás tekintetében a kórház ellátási terüle-
te kiterjed mindarra a területre, ahonnan a kórház köte-
les beteget fogadni. Ezt a listában két csillaggal jelöltük.

Információk az április 1-jétõl érvényes új kórházi beutalási rendszerrõl

Hova tartozunk?
Amit az ellátási kötelezettségrõl és a beutalásról tudni 
kell: 

- A területi ellátási kötelezettséggel rendelkezõ kórház-
nak kötelezõ ellátni azt a beteget, aki az adott területen 
lakik és beutalóval érkezik.

- Akinek más kórházba szól a beutalója, akkor az a kór-
ház csak akkor láthatja el, ha ezzel a területéhez tartozó 
betegek ellátását nem veszélyezteti.

- Ha beutaló nélkül vagy más helyre szóló beutalóval 
keres fel valaki egy kórházat, akkor neki az ellátása költ-
ségének 30 százalékát, legfeljebb 100.000 forintot kell 
fizetnie.

Sürgõsségi ellátást az ország bármely kórházában min-
denki többlettérítés nélkül kap. 
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Endokrinológia, anyagcsere és diabe *
Bajcsy-Zsilinszky Kórház

Érsebészet *
Bajcsy-Zsilinszky Kórház

Fogászat és szájsebészet
Semmelweis Egyetem

Fül- orr- gégegyógyászat
Jáhn Ferenc Dél-Pesti Kórház

Gasztroenterológia
Bajcsy-Zsilinszky Kórház

Gyemek-tüdôgyógyászat *
Gyermek- és ifjúsági pszichiátria *

Gyermek-gasztroenterológia *
Gyermekneurológia *
Gyermeksebészet *

Gyermekszemészet *
Haematológia *

Semmelweis Egyetem
Idegsebészet

Országos Idegsebészeti Tudományos Intézet
Infektológia

Szent István Kórház
Kardiológia

Gottsegen György Országos Kardiológiai 
Intézet

Kézsebészet *
Állami Egészségügyi Központ

Krónikus ellátás
Jáhn Ferenc Dél-Pesti Kórház

Nephrológia
Péterfy Kórház

Neurológia
Jáhn Ferenc Dél-Pesti Kórház

Onkológia
Flór Ferenc Kórház

Ortopédia
Semmelweis Egyetem

PIC
Semmelweis Egyetem

Plasztikai (égési) sebészet *
Bethesda Gyermekkórház

Pszichiátria
Jáhn Ferenc Dél-Pesti Kórház

Rehabilitáció
Jáhn Ferenc Dél-Pesti Kórház

Reumatológia
Flór Ferenc Kórház

Sebészet
Jáhn Ferenc Dél-Pesti Kórház

Stroke *
Semmelweis Egyetem

Sugártherápia, onkoradiológia *
Semmelweis Egyetem

Sürgôsségi betegellátás, oxyológia
Jáhn Ferenc Dél-Pesti Kórház

Szemészet
Jáhn Ferenc Dél-Pesti Kórház

Szívsebészet *
Gottsegen György Országos Kardiológiai 

Intézet
Szülészet-nôgyógyászat

Jáhn Ferenc Dél-Pesti Kórház
Traumatológia

Szent István Kórház
Tüdô- és mellkassebészet

Országos Korányi Tbc és Pulmonológiai 
Intézet

Tüdôgyógyászat
Törökbálinti Tüdôgyógyintézet

Urológia
Jáhn Ferenc Dél-Pesti Kórház

Lakossági energiatakarékossági pályázat
A Gazdasági Minisztérium meghirdeti a lakossági 
energiatakarékossági pályázatot és az ahhoz kapcso-
lódó hitellehetõséget az 1994 elõtt, hagyományos 
technológiával épült házakra.

Külsõ hõszigetelésre, nyílászáró-cserére, illetve 
energiaellátó berendezések cseréjére pályázhatnak 
támogatásért a hagyományos építésû lakások tulaj-
donosai.

Az állami támogatáshoz kedvezményes hitel kap-
csolódik és olyanok is felújíthatják  az energiataka-
rékosság érdekében otthonaikat, akik nem rendel-
keznek önerõt jelentõ pénzügyi forrással.

A célra 2,6 milliárd Ft áll rendelkezésre. Az MFB 
Rt. meghirdeti az ehhez kapcsolódó hitelprogramot. 
Ennek kamata jelenleg 6,4%.

A pályázati anyagok a meghirdetéssel egyidejûleg 
kerülnek fel a GKM honlapjára www.gkm.gov.hu cí-
men. 

A pályázatok benyújtása pedig 2007. április 10-tõl 
megkezdõdhet.

A Gazdasági Minisztérium lakossági megújuló 
energiahordozó-felhasználás növelést elõsegítõ pá-
lyázatot is indít. Támogatásért lehet pályázni pl. 
napkollektorok, hõszivattyúk, vagy egyéb megújuló 
energiahordozóval üzemelõ beruházásokhoz. Ezek-
nél a beruházásoknál nincs elõírt építési forma és 
új építésû lakásoknál is lehet pályázatot benyújta-
ni. Ennek feltételrendszere döntõen megegyezik a 
lakáskorszerûsítési pályázatokéval. Eltérést jelent, 
hogy a drágább beruházási költségû megújuló ener-
giahordozó-ellátásra irányuló pályázatnál magasabb 
összegû hitelt lehet felvenni. 

A program keretében 15% os, maximum 265 ezer 
Ft vissza nem térítendõ állami támogatást nyerhet-
nek el a pályázók. 

A költségek fennmaradó 85%-ára, illetve az állami 
támogatási keret kimerülése esetén a teljes beruhá-
zási költségek 100%-ra (saját erõ bevonása nélkül) 
kerül bevezetésre a kedvezõ feltételeket kínáló hitel-
program.

A pályázattal kapcsolatban további részlete-
ket Pest Megye Önkormányzatának honlapján, a  
www.pestmegye.hu internetcímen találhatnak az 
érdeklõdõk.
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Egy maroknyi lelkes csapat
Talán az iskola az a hely 
Ócsán, amihez a legtöbb 
ócsainak személyes emlé-
ke fûzõdik. Úgy bújnak elõ 
az emlékek, mint egy rég itt 
tanuló diáknak, vagy mint 
szülõnek, nagyszülõnek, akit 
barátságok, gyermekkori sze-
relmek, csínytevések, sikerek 
és kudarcok kötnek, s ahova 
izgatottan tér vissza egy-egy 
szeretett évszámú osztályta-
lálkozóra.

2000-ben egy csodaszép, új 
iskola nõtt ki a földbõl Ócsán, 
amely már alkalmassá vált  a XXI. század emberének taní-
tására is, ám a termeket minimális felszereltséggel adták 
át, a színvonalas tanításhoz pedig szemléltetõ eszközökre, 
kiegészítõ berendezésekre, barátságos, meleg környezetre 
volt szükség.

Tudta már ezt az alapkõ letételénél az akkori polgármes-
terünk, néhai dr. Búza Attila, így egy alapítványt hozott lét-
re „Ócsa-Halászy Károly Iskoláért Alapítvány” néven. Ez az 
alapítvány azóta sokat tett az iskola szebbé, kényelmesebbé 
tételéért és ez a széleskörû lakossági összefogásnak és az 
Ócsán mûködõ üzemeknek, vállalatoknak köszönhetõ.

Kezdeti lépésként a komplex oktatási centrum berende-
zéséhez szükséges erõforrások elõteremtésére fordítottuk 
a fõ hangsúlyt, pl. szép függönyöket, karnisokat, faliújsá-
gokat, kényelmes padokat, lábtörlõket vásároltunk, a fo-
lyosók falburkolatainak anyagszükségletét biztosítottuk, a 
játszóudvar aszfaltozásában is közremûködtünk.

A 2003-as évtõl az iskola életéhez szükséges, de a 
költségvetésbõl kimaradt felszerelések pótlása, az oktatási 
segéd- és szemléltetõ eszközök tárának bõvítése, a folyama-
tosan felmerülõ hiányosságok kielégítése vált feladatunk-
ká. Így gondoskodtunk a többféle elektronikai készülék 
beszerzésérõl, a dekorációk egy részérõl, a sportolóknak 
kézilabdákról és további, a tanítást könnyítõ eszközökrõl 
pl. citerák, balkezes ollók, gumilabdák, fajátékok a napkö-
zinek, kötelezõ irodalom ill. gyermekkönyvek vásárlása a 
könyvtárnak. Jutott minden osztályterembe –szülõi segít-
séggel– egy-egy használt számítógép, illetve ennek kiszol-
gáló egységei. Természetesen mindezt az Önök felajánlásai 
és adományai nélkül nem tudtuk volna megtenni.

Az Alapítvány „szorgos kis csapata”, kuratóriuma irigy-
lésre méltó lelkesedéssel, önzetlenséggel és összefogással 
munkálkodik azon, hogy elõsegítse az iskolai élet dinami-
kus fejlõdését, a tanulók iskolai környezetének európai 
színvonalúvá válását. Az érdeklõdés ébrentartása érdekében 
bolhapiacot és papírgyûjtést szervezünk minden évben az 
iskola gyermekközösségének és a város felnõtt lakosságá-

nak nagy örömére. Számunk-
ra ez a tevékenység nem az 
adománygyûjtésrõl szól, ha-
nem az örömszerzésrõl, arról, 
hogy valamit önzetlenül tehe-
tünk a környezetükért.

Sok még a tenniva-
ló. A jövõben szeret-
nénk hozzájárulni az 
iskola fûtésrendszerének kor-
szerûsítéséhez, a régi épület 
nyílászáróinak cseréjéhez.

Továbbra is várjuk segít-
ségüket! Kérjük, járuljanak 
hozzá pénzbeli adományaik-

kal vagy adójuk 1 %-ának felajánlásával a kedvezõbb körül-
mények kialakításához!

Alapítványunk a befolyt összeget az Alapító okiratban 
foglaltaknak megfelelõen csak és kizárólag az iskola épü-
letének berendezésére, az épület szépítésére, iskolai se-
gédeszközök vásárlására fordíthatja, ezért Ön biztos lehet 
abban, hogy gyermeke lesz az, aki mindennek gyümölcsét 
élvezni fogja. Az alapítvány öröme és jutalma pedig: az is-
kolás gyerekek kényelme és mosolya.

Ócsa-Halászy Károly Iskoláért Alapítvány kuratóriuma

Adományokat fogad 
az Ócsai Madárvárta

Januárban kigyulladt az Ócsai Madárvárta Egyesület négy 
éve épült nádfedeles kutatóháza. A teljes tetõszerkezet le-
égett, a vendégszobák, a szakmai kiskönyvtár, az elõadó és 
a laborhelyiség felszerelése, berendezése megsemmisült.  

Az épület megmaradt kiégett falát és kéményét már  
visszabontották, önkéntesek segítségével takarítják el a ro-
mokat. Becslések szerint a teljes átépítés és berendezés 
költsége elérheti a 40-50 millió forintot. A szervezet civilek 
segítségét kéri az újrakezdéshez. 

Az Ócsai Madárvárta Egyesület kéri mindazokat, akik-
nek élményt, ismereteket nyújtott az állomás, segítse pénz-
adománnyal, adója 1 százalékának felajánlásával, esetleg 
építõanyaggal az újjáépítést. 

A bontás és helyreállítás aktuális eseményei, képei a www.
omve.hu címen, az egyesület honlapján megtekinthetõek. 

A szervezet vezetõje, Csörgõ Tibor elérhetõ: 
csorgo@elte.hu    
+36 (1) 2090 555 / 8634 mellék 
+36 (30) 210 0174 
Számlaszám: 11703006-20032568

Forrás: www.greenfo.hu

Fotó: Németh
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Az A.S.A. Magyarország Kft. hírei
Kedves Ócsai Lakosok!
Az A.S.A. Magyarország Kft. nevében úgy gondoljuk, 
rendkívül fontos, hogy a 2007-es évben is rendszeresen 
tájékoztassuk Önöket a szolgáltatásainkkal kapcsolatos 
aktuális és fontos tudnivalókról, s az esetleges változá-
sokról. Ennek érdekében az év folyamán több alkalom-
mal környezetvédelmi hírleveleket juttatunk el Önökhöz, 
melyekben közérdeklõdésre számot tartó kérdésekrõl in-
formáljuk majd Önöket.

Szívesen fogadjuk munkánkkal kapcsolatos vélemé-
nyüket, észrevételeiket.

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a lakossági számlázási 
rend a 2007. év folyamán megváltozik oly módon, hogy 
a közszolgáltatási szerzõdés szerinti negyedéves, utólag 
történõ számlázás megmarad, de nem fogja követni a 
naptári negyedévet. Az év folyamán az új ciklusra történõ 
átállás során egy köztes számlázás lesz majd egy vagy két 
hónapról utólag.

Ezúton értesítjük Önöket, hogy a tavaszi lomtalanítás 
2007. április 16-27.között lesz (reggel 6 órától).

04.16. (hétfõ)
Árpád u.
Kisfaludy u.
Bethlen G. u.
Bacsó B. u.
Bajcsy Zs. U.
Némedi u.
Bocskai I. u.
Zrínyi M. u.
Széchenyi u.

04.17. (kedd)
Bercsényi M. u.
Kálvin u.
Kálvin köz I
Kálvin köz II
József A. u.
Felsõkert u.
Lõrinc út
Ady E. u.
Türr I. u.
Iskola köz
Dr. Békési P.
Ady E. köz
Falu T. u.
Gábor Á. u.
Madách I. u.
Berzsenyi D. u.
Árok u.
Mindszenti tér
Szabadság tér
Klapka u.

04.18. (szerda)
Újvilág u.
Liszt F. u.
Jókai M. u.
Hõsök tere
Csokonai u.
Munkácsi M. u.
Viola u.
Kiss E. u.
Kút u.
Alsópakony

04.19. (csüt.)
Ülõi út
Kiss J. u.
Temetõ u.
Szabó D. u.
Temetõ köz
Malom köz
Vágóhíd u.
Vadász u.
Kertész u.
Somogyi B. u.
Felsõbabád

04.20. (péntek)
Kölcsey F. u.
Damjanich J. u.
Vörösmarty M. u.
Arany J. u.
Petõfi S. u.
Rákóczi F. u.

04.23. (hétfõ)
Gézafejedelem u.
Árpád u.
Kossuth L. u.
Széchenyi I. u.
Baross u. 
Deák F. u.
Bartók B. u.
Esze T. u.
Köztársaság tér

04.24. (kedd)
D. Szabó K. u.
Török I. u.
Katona J. u.
Halászy K. u.
Névtelen u.

04.25. (szerda)
Erdõsor u.
Szekeres u.
Õrház u.
Égetõhegy u.
Barackos u.
Epreskert u.
Szilvafa u.
Szõlõhegyi u.
Diófa u.

04.26. (csüt.)
Székesi u.
Dózsa Gy. u.
Táncsics M. u.
Bem J. u.
Martinovics M. u.

04.27. (péntek)
Pipacs u.
Rózsa u.
Szegfû u.
Liliom u.
Tulipán u.
Árvácska u.
Akácos u.
Szirom u.
Bimbó u.
Vadvirág u.
Virág u.
Nefelejcs u.

Kérjük, hogy a település tisztasá-
gának érdekében a felgyülemlett 
lomokat jól hozzáférhetõ helyen az 
utcára reggel 6 óráig szíveskedje-
nek kirakni, hogy a késõn kirakott 
hulladék ne maradjon az utcákon.

A lomtalanítás 
keretében nem 
szállíthatunk el: 
veszélyes hulla-
dékot (pl. olaj, 
festék, akkumu-
látor, elemek), 
vas hulladékot 
(balesetveszély 
miatt), autógu-
mikat, építési 
t ö r m e l é k e t , 
nagydarab fa-
ágat, kerti zöld-
hulladékot.

 Általános információk:
Hulladéklerakási kedvezmény: gyáli hulladékkezelô központunk-
ba minden ócsai ingatlantulajdonos háztartásonként évente 200 kg 
háztartási hulladékot és 1 tonna tiszta építési törmeléket díjmentesen 
beszállíthat. A kedvezmény részletekben is igénybe vehetô, de több 
háztartás nem vonhatja össze, és a kedvezmény nem ruházható át. A 
kedvezmény igénybevételének feltétele, hogy a háztartásnak szemét-
díj tartozása ne legyen.

Mûszaki hiba: rossz idôjárási viszony esetén az esetlegesen elma-
radt begyûjtést 2 munkanapon belül pótoljuk.

Ügyfélszolgálat: minden hónap második hetének szerdai napján 
13-15 óráig tartunk ügyfélszolgálatot Ócsa Nagyközség Polgármesteri 
Hivatalában. Ügyfélszolgálatunk ezen kívül gyáli telephelyünkön (2360 
Gyál, Kôrösi út 53.) is rendelkezésükre áll minden hétfôn 15-18 óráig.

Telefonos elérhetôségeink és e-mail címeink a következôk:
- Ingatlan eladása, vásárlása kapcsán felmerülô változásokkal, 

számlázással kapcsolatos probléma esetén kérjük, írjanak a vevo-
szolgalat@asa-hu.hu e-mail címre, vagy levelezési címünkre (2360 
Gyál, Kôrösi út 53.), illetve hívják a 06 29/540-244 vagy 06 29/540-245 
számot munkanapokon 8-16 óráig. 

- A hulladék elszállításával, a gyűjtôedényekkel kapcsolatos észre-
vételek, problémák esetén kérjük, írjanak a kovacs.eva@asa-hu.hu 
e-mail címre, vagy hívják a 06 29/540-290 számot munkanapokon 
8-16 óráig.

Együttmûködésüket elôre is köszönjük!
Kérdés esetén munkatársaink készséggel állnak rendelkezésükre.
Tisztelettel:

Mondel Marietta
szolgáltatási igazgató

Gorincsek Gyula
kereskedelmi igazgató
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Így határoztunk…
Ebben a rovatban rendre tájékoztatjuk tisztelt olvasóinkat Ócsa Város Önkormányzata Képviselô-testületének legújabb 
döntéseirõl. A határozatok szövegét közérthetôbbé fogalmazzuk át, esetenként a nagyközönség számára nem fontos 
szövegrészeket ki is hagyjuk. Ha szükséges, kiegészítô információkat, magyarázatokat fûzünk az egyes mondatokhoz. 
Aki a rendeletek teljes és pontos szövegére kíváncsi, az keresse fel a Polgármesteri Hivatalt, vagy a Falu Tamás Városi 
Könyvtárat, ahol teljes terjedelmében elolvashatja a helyi rendeleteket.

ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELÔ-TESTÜLETÉNEK
11/2006./X. 20./ sz. rendelete

Ócsa Nagyközség Önkormányzata Kép-
viselô-testülete és szervei Szervezeti és 
Mûködési Szabályzatáról szóló 7/1998./
XII.10./ számú ÖK. rendelet módosításáról

Az újonnan megalakult képviselôtestü-
let képviselôi – munkájukért az illetmény-
alap x 1.8 összeget kapják havonta; azaz 
jelenleg 66.240,- Ft-ot.

A képviselôtestület állandó bizottsága 
nem képviselô tagjainak havi tiszteletdíja 
a képviselô havi alapdíjának 45%-a, azaz  
jelenleg 29.808,- Ft-ot.

Az új önkormányzat bizottságainak el-
nevezése és taglétszáma
1. Pénzügyi, Gazdasági és Pályázat-koor-
dináló Bizottságot 5 fôvel,
2. Egészségügyi Bizottságot 5 fôvel,
3. Településfejlesztési, Környezetvédelmi 
és Idegenforgalmi Bizottságot 5 fôvel,
4. Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsá-
got 5 fôvel,
5. Szociálpolitikai Bizottságot 5 fôvel,
6. Ügyrendi Bizottság 3 fôvel.

Akik városunkat irányítják

Ócsa Város Önkormányzata Képviselô-
testületének névsora:
Dönti Károly  polgármester 
Balázs Zsolt képviselô
Dr.Buzáné Icsó Zsuzsanna  képviselô
Bukodi Jánosné képviselô
Bukodi Károly Zoltán képviselô
Dr.Gallai Zoltán képviselô
Horváth Tamás képviselô
Inczeffy Szabolcs képviselô
Dr. Inczeffy Zsolt képviselô
Kardos Zoltán képviselô
Marosi Gábor képviselô
Ullmann Márta képviselô
Török László képviselô
Viola Károly képviselô

ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT  
KÉPVISELÔ-TESTÜLETÉNEK
12/2006./X.20./ sz. rendelete

Ócsa Nagyközség Önkormányzata Kép-
viselô-testülete és szervei Szervezeti és 
Mûködési Szabályzatáról szóló 7/1998./
XII.10./ számú ÖK. rendelet módosításá-
ról

Ügyrendi Bizottság
Horváth Tamás elnök
Balázs Zsolt tag
Viola Károly tag

Pénzügyi, gazdasági és pályázat koor-
dináló Bizottság

Dr. Inczeffy Zsolt elnök
Horváth Tamás tag
Marosi Gábor tag
Bartos Sándor tag
Lovasi Gabriella tag

Településfejlesztési , környezetvédelmi 
idegenforgalmi Bizottság

Viola Károly elnök
Marosi Gábor tag
Ullmann Márta tag
Hantos Péter tag
Gudmon Erika tag

Oktatási, kulturális és sport Bizottság
Dr. Buzáné Icsó Zsuzsanna elnök
Bukodi Jánosné tag
Inczeffy Szabolcs tag
Nyerges Sándorné tag
Dr. Simándi Irén tag

Szociálpolitikai Bizottság
Inczeffy Szabolcs  elnök
Bukodi Jánosné tag
Kardos Zoltán  tag
Inczeffy Zsuzsa tag
Puskás Ilona tag

Egészségügyi  Bizottság
Dr.Gallai Zoltán elnök
Kardos Zoltán tag
Ullmann Márta tag
Csernák Vilmosné tag
Mihálka Istvánné tag

ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELÔ-TESTÜLETÉNEK
13/2006./XII.01./ sz. rendelete

Ócsa Város módosított helyi építési sza-
bályzatáról szóló

16/2004.(XII.2.) ÖK. rendelete módosí-
tásáról

Jelen rendeletrôl az olvasókat nem 
tájékoztatjuk, mivel a módosítás terjedel-
mes, speciális tartalmú, s így a polgárok 
döntô többségét nem érinti. 

ÓCSA VÁROS  
ÖNKORMÁNYZATÁNAK
14/2006.(XII.01.)  számú  
önkormányzati rendelete

a települési szilárd hulladékkal kapcsola-
tos helyi közszolgáltatással és a köztisz-
tasággal kapcsolatos egyes kérdésekrôl 
szóló 10/1999./III.31./ számú önkormány-
zati rendelet módosításáról

A szemétürítés díja heti egyszeri ürítést 
figyelembe véve 2007. január 1-tôl a kö-
vetkezôképpen változik:

110 l-es és 120  l-es edények esetében: 
224,-Ft/ürítés + ÁFA

60 l-es edények esetében: 150,-Ft/ürí-
tés + ÁFA

zsák ára: 190,-Ft/db + ÁFA

ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
15/2006./XII. 01./számú rendelete

A szennyvízcsatorna használati díjának 
megállapításáról szóló többszörösen 
módosított 7/1999./III.31./számú önkor-
mányzati rendelet módosításáról

A lakosság által fizetendô díj mértéke 
bruttó 270,-Ft/m3

A gazdálkodó szervezetek által fize-
tendô díj mértéke  bruttó 613,-Ft/m3

A meghatározott díjak tartalmazzák a 
bruttó   94,-Ft/m3 tisztítási díjhányadot.
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ÓCSA VÁROS  
ÖNKORMÁNYZATÁNAK

16/2006./XII.01./sz.rendelete

Ócsa Nagyközségben  a közüzemi 
vízmûbôl szolgáltatott ivóvízért fizetendô 
díjakról szóló többszörösen módosított 
5/1997./IV.9./ sz. önkormányzati rendelet 
módosításáról

A lakosság által fizetendô – a vízveze-
tékes vízért - fizetendô vízdíj összege  
bruttó 217,20 Ft/m3

A gazdálkodó szervezetek / által fize-
tendô vízdíj összege bruttó 518,40 Ft/m3

ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
17/2006./XII.01./sz. rendelete

az Ócsa Busz Kft. hatósági árformába tar-
tozó viteldíjainak legmagasabb

hatósági árként való megállapításáról 
és azok alkalmazási feltételeirôl szóló

15/2004./XII.2./ sz. önkormányzati ren-
delet módosításáról

Érvényes viteldíjak 2007. január 1-tôl:
vonaljegy ára: 90,-Ft
teljes árú havi bérletjegy ára: 2.660,-Ft
kedvezményes havi bérletjegy ára:  
   950,-Ft
kedvezményes negyedéves/háromhavi 
bérletjegy ára: 2.850,-Ft
kedvezményes négyhavi bérletjegy ára:  
 3.800,-Ft
kedvezményes öt havi bérletjegy ára:  
 4.750,-Ft
kedvezményes fél éves bérletjegy ára:  
 5.700,-Ft

Mit jelent a kedvezményes kitétel? Az 
kedvezmény igénybevevô vételére jogo-
sult az állami támogatással csökkentett 
összeget fizeti. 

ÓCSA VÁROS  
ÖNKORMÁNYZATÁNAK

18/2006./XII.01./számú ÖK. rendelete

a települési folyékony hulladékkal kap-
csolatos kötelezô helyi közszolgáltatá-
sokról szóló többszörösen módosított  
9/1999./III.31./számú Önkormányzati  
rendelet módosításáról

lakossági megrendelés esetén a szip-
pantási és szállítási díj 695,-Ft/m3 + ÁFA

gazdálkodó szervezetek megrendelé-
se esetén a szippantási és szállítási díj 
900,-Ft/m3+ ÁFA

Aa tengelyen szállított szennyvíz leürí-
tési és ártalmatlanítási díja   
600,-Ft + ÁFA

Hha a szippantó-gépjármû és a szen-
nyvíztározó közötti távolság meghaladja 
a 35 métert, a díjak mértéke esetenként 
20 %-kal növelhetô.

szippantás, szállítás+leürítés-ártalmat-
lanítás minden esetben összeadandó? A 
szippantási és szállítási díj a leürítési és 
ártalmatlanítási díjjal összeadandó. 

jármû-tározó közötti távolság mit je-
lent? esetleg a leeresztô csövek hossza 
miatt érdekes?  A szippantó-gépjármû 
és a szennyvíztározó közötti távolság tá-
volság a jármû és az ingatlanon található 
szennyvízgyûjtóô akna közötti távolságot 
jelenti. ez nem a szállítandó távolságot 
jelenti? mit jelent az, hogy növelhetô! Ki 
dönti el? a szolgáltató? A 20 %-os díj-
növelés szükségességét Aa szolgáltató 
döntése alapján a rendeletben meghatá-
rozott díj állapítható meg. állapítja meg. 
Hogyan lehet ellenôrizni? A szolgáltató 
ezen megállapítását a lakos méréssel 
kontrollálhatja.

ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELÔ-TESTÜLETÉNEK
19/2006. (XII.01.) rendelete

Egyes kitüntetô díjak alapításáról és ado-
mányozásuk rendjérôl szóló 20/2005./
IX.2./ számú ÖK. rendelet módosításáról

Ócsa többféle kitüntetô díj adományo-
zásáról rendelkezett 2005-ben. Eszerint 
az alábbi díjakra bárki – magánszemély, 
civil szervezet, intézmény, gazdálkodó 
szervezet - javaslatot tehet. minden év 
meddig, hová. A javaslatokat minden év 
november 15-ig kell a Polgármesteri Hi-
vatal Titkárságára eljuttatni.

Ezen javaslatok alapján a különféle 
díjak odaítéléséhez a következô bizott-
ságok tehetnek felterjesztést a testület 
számára. Az egyes kitüntetésekrôl a kép-
viselôtestület dönt.

Ócsáért díj vonatkozásában felterjesz-
tô: Ügyrendi Bizottság

Ócsa Polgárainak Szolgálatáért díj vo-
natkozásában felterjesztô: Ü g y r e n d i 
Bizottság

Ócsa Ifjúságáért díj vonatkozásában 
felterjesztô: Oktatási, Kulturális és Sport 
Bizottság

Ócsa Ifjúságának kiemelkedô teljesít-

ményéért díj vonatkozásában felterjesztô: 
Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság

Ócsa Kultúrájáért díj vonatkozásában 
felterjesztô: Oktatási, Kulturális és Sport 
Bizottság

Ócsai Polgárok Egészségéért díj vo-
natkozásában felterjesztô: Szociálpoliti-
kai Bizottság és Egészségügyi Bizottság 
együttes ülésen

Ócsa Sportjáért díj vonatkozásában 
felterjesztô: Oktatási, Kulturális és 
Sport Bizottság

ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
20/2006.(XII.22.) sz.ÖK. rendelete

 a 2006. évi költségvetésrôl szóló 
4/2006.(III.3.) sz.ÖK. rendelet módosítá-
sáról
(1) A képviselô-testület Ócsa Város Ön-
kormányzat 2006. évi költségvetésének-
bevételi fôösszegét 1.066.951 ezer forint-
ban, kiadási fôösszegét 1.624.821 ezer 
forintban, a hitelfelvétel összegét 557.869 
ezer forintban, állapítja meg.

Fôösszegen belül
- felhalmozás célú bevétel  
7.871 ezer Ft
 - felhalmozási célú kiadást 
414.971 ezer Ft
ebbôl
- a beruházás összegét 381.684 ezer Ft
- a felújítás összegét 33.287 ezer Ft
- a mûködési célú bevételt      
1.059.081 ezer Ft
- a mûködési célú kiadásokat      
1.075.752 ezer Ft
ebbôl
- a személy jellegû kiadások          
463.867 ezer Ft
- a munkaadókat terhelô járulék     
157.055 ezer Ft
- a dologi jellegû kiadás 271.184 ezer Ft
- az ellátottak pénzbeli juttatások  
7.966 ezer Ft
- a speciális célú támogatások        
176.350 ezer Ft
- hitel felvételt          177.869 ezer Ft
- hitel törlesztést          129.685 ezer Ft
- tartalékok               4.413 ezer Ft
- a költségvetési létszámkeretet 221 fô-
ben állapítja meg.

Mindezen módosítás – azaz az eredeti 
tervezethez képesti eltérés - a következô 
táblázatokkal válik érthetôbbé.
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Ócsa Város Önkormányzat bevételi elôirányzat-módosításai
Bevételi elõirányzat módosítás jogcíme                   Eredeti elõirányzat               Módosítás összege          Módosított elõirányzat    
Átvett pénzeszközök Mûködési pénzeszköz átvétel 3.778.118 1.735.650 5.513.768    
Közhaszn.munkavégz.tám. 1.547.293 1.332.570 2.879.863    
Országgyûlési választások 1.188.325 -- 1.188.325    
Közlekedési támogatás 1.042.500 403.080 1.445.580    
EV támogatás 554.360 1.087534 1.641.894    
Állami hozzájárulások, támogatások       
Norm.áll. hozzájár.fea kötött 257.741.120 366.400 258.107.520    
Kieg.támog.egyes közokt.fea. 1.053.300 720 1.052.580    
Egyes szoc.fea.kieg.tám. 17.259.380 12.044.602 29.303.982    
Központosított elõir. 4.852.594 2.916.279 7.768.813    
Céljellegû decentr.tám. 6.787.200 -- 6.787.200    
Összes bevételi elõír.mód  18.149.745   

Ócsa Város Önkormányzat kiadási-elôirányzat módosításai
Kiadási elõir.módosítás jogcíme                                  Eredeti elõirányzat             Módosítás összege           Módosított elõirányzat   
Felhalmozási kiadások       
Épületek felújítása 24.406.333 -- 24.406.333    
Felújítások áfája 5.547.867 -- 5.547.867    
Szellemi termék 2.417.000 1.083.600 3.500.600    
Személyi jellegû juttatások, munkaadókat terhelõ járulékok       
Közhasznú foglalkozás 23.363.192 3.443.830 26.807.022    
Társadalom bizt.járulék 34.406.650 451.855 34.858.505    
Munkaadói járulék 3.386.167 30.287 3.416.454    
Ált.isk.támog.visszavonás 307.414.820 -1.042.880 309.010.650    
Pótigénylés  2.638.710     
Közlekedési támogatás 1.042.500 403.080 1.445.580    
Rendszeres szoc.tám. 8.618.156 7.716.517 16.334.673    
Idõskorúak járadéka 177.015 49.020 226.035    
Norm.lakásfenntart.tám 270.000 193.500 463.500    
Rendszeres gyerm.véd.tám 3.374.291 76.625 3.450.916    
Eseti gyerm.véd.tám. -- 620.000 620.000    
Egyéb ápolási díj 15.756.202 883.842 16.640.044    
Egyéb rászorultságtól függõ támogatás       
- nyári gyerm.étk. 1.480.000 115.200 1.591.696    
- visszavonás -- - 3.504     
Iskola tej 554.360 1.087.534 1.641.894    
Felhalm.célú pénzeszk. átad.lakosságnak 3.229.594 66.529 3.296.123    
Dologi kiadások       
Óvodai szakmai anyag 500.000 275.000 775.000    
             Áfa 1.106.000 61.000 1.167.000    
Összes kiadási elõirányzat módosítás  18.149.745   

Azaz, ha jól megnézzük, a kiadási elôirányzat-módosítás összege megegyezik a bevételi elôirányzat módosításának összegé-
vel. Magyarul, amit pluszban ki kellett fizetni, az pluszban be is folyt. Legalábbis az I-III. negyedév számai alapján. Ez minden idô 
intervallumban így van.

ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉP-
VISELÔ-TESTÜLETE

21/2006.(XII.22.) sz. rendelete
a talajterhelési díjról

Ócsa Város Önkormányzata a környezet-
terhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. 

törvény (továbbiakban: törvény) 21. § (2) 
bekezdésében és a 26. § (4) bekezdés-
ében kapott felhatalmazás alapján a helyi 
vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tarto-
zó szennyvízelhelyezéshez kapcsolódó 
talajterhelési díjfizetés alóli mentességek-

rôl, kedvezményekrôl, valamint a helyi 
adatszolgáltatási és eljárási szabályokról, 
az alábbi rendeletet alkotja.

A rendelet azokra a magánszemé-
lyekre, jogi személyekre, valamint egyéb 
szervezetekre terjed ki, akik nem csatla-
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koztak a kiépített közcsatorna-háló-
zatra, de szennyvizük elhelyezéséhez 
hatósági engedéllyel rendelkeznek. Ôket 
nevezi a rendelet kibocsátónak.

A díj megállapítására, beszedésére, 
mindezek ellenôrzésére az önkormány-
zat adóhatósága jogosult. Tehát minden 
kérdésben a helyi adóügyi irodához kell 
fordulni.

Mindenfajta adat szolgáltatása, a men-
tesség, kedvezmény igénylése is , a kibo-
csátó kötelessége.

A kibocsátónak kell bevallást tennie a 
tárgyévet követô év március 31-ig, arról, 
mennyi szennyvizet ürített (a 2007. évi 
díjfizetésrôl 2008. március 31-ig). A be-
valláshoz szükséges formanyomtatvány 
beszerezhetô..? kiküldik? A formanyom-
tatvány beszerezhetô a Polgármesteri 
Hivatal Adócsoportjánál, de elsô alka-
lommal az önkormányzat a nyilvántartása 
szerinti adóalanyok számára postai úton 
megküldni. 

Az évközben bekövetkezô változáso-
kat is a következô év március 31-ig kell 
bejelenteni.

A kedvezményhez, mentességhez 
szükséges igazolásokat a kibocsátónak 
kell beszereznie.

A befizetések határideje:
Minden negyedév utolsó napjáig kell 

befizetni - kiküldött csekken - a követ-
kezô negyedévi díjat, melynek összege 
az elôzô év teljes díjának egynegyed 
része. csekken, személyesen? kiküldött 
csekken.

Mivel ez a díj 2007. január 1-tôl létezik, 
az elsô befizetés határideje 2007. szept-
ember 30. E napig a 2007. év január-jú-
niusi idôszakra fizetett vízdíj összegének 
megfelelô díjat kell befizetni.

Kiknek nem kell talajterhelési díjat fizet-
niük?

akik a szennyvizet egyedi kislétesít-
ményben tárolják (külön jogszabály sze-
rint)

akiknek egyedi szennyvíztisztító beren-
dezése van,

akik mûszaki okok miatt nem tudnak a 
csatornahálózatra kapcsolódni, pl.: amíg 
nem épül meg a nyárfás öntözô telep 
II. üteme, vagy nincs kiépített szennyvíz 
törzshálózat.

minden olyan magánszemélynek, aki 
egyedül élô és elôzô évi összes nettó jö-
vedelmének havi átlaga nem haladja meg 

a mindenkori nyugdíjminimum kétszere-
sét, 2007-ben az 54.260 ,- …Ft-ot,

minden olyan ”családot”, ahol a közös 
háztartásban élôk egy havi nettó átlagjö-
vedelme nem haladja meg a mindenkori 
nyugdíjminimum másfélszeresét, 2007-
ben a 40.700 ,-…Ft-ot. 

A mentesség iránti kérelmet a kibocsá-
tónak kell kérnie!

Kedvezmények
A kibocsátó
2007-ben az éves aktuális díj 75%-át,
2008-ban az éves aktuális díj 90%-át,
2009-tôl az éves aktuális díj 100%-át 

köteles megfizetni.

A kibocsátó kérelmére a díj – fogyaté-
kosság, tartós betegség, haláleset, tartós 
munkanélküliség, elemi kár esetén - ma-
ximum 25%-kal csökkenthetô. Az igazolá-
sokat a kérelmezônek kell beszereznie.

Ha a kibocsátó kéri, az Ócsa Vízüze-
meltetô Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. 
(Bajcsy-Zs. u. 101.) köteles adatot közöl-
ni – 30 napos határidôvel, írásban - a kö-
vetkezôkrôl:

a szolgáltatott víz m3-ben megjelölt 
éves mennyiségérôl,

az ivóvízvezeték meghibásodása kö-
vetkeztében elszivárgott víz m3-ben meg-
jelölt éves mennyiségérôl,

valamint a vízi közmû igénybevételé-
vel összefüggô locsolási kedvezményrôl 
szóló 7/1999.(III.31.) sz. ÖK. rendelet 
alapján locsolásra felhasznált víz m3-ben 
megjelölt mennyiségérôl,

az önkormányzati adóhatóság részére 
a kibocsátó személyének megállapításá-
hoz szükséges rendelkezésre álló ada-
tokról,

díjmentesen magánszemélynek és 
gazdálkodó szervezetknek is, 

30 napra, Írásban.

ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
1/2007./II.2./sz. ÖK. RENDELETE

a jármûvek parkoló- és tárolóhelyei  
kialakításáról

és a jármûvek parkolási rendjének szabá-
lyozásáról

A rendelet hatálya kiterjed Ócsa város 
közigazgatási területén 

a) létesítendô jármû-parkoló- és tároló 
helyekre,

b) a közutakra, a közterületen lévô ki-

jelölt várakozó- és rakodóhelyekre, vala-
mint az 

c) ingatlantulajdonnal rendelkezô ter-
mészetes- és jogi személyekre, 

d) jármûvel közlekedô személyekre.
Ócsa város lakó-, valamint település-

központ vegyes területe mellett levô köz-
lekedési területeken

- a 3,5 t önsúlynál nehezebb jármûvek 
tárolása, elhelyezése tilos,

- és ezen jármûvek számára önálló tá-
rolóhely és garázs nem helyezhetô el.

A személygépkocsinak nem minôsülô 
jármûvek közterületen nem tárolhatók.

Közterületen üzemképtelen jármûvek 
nem tárolhatók.

E rendelet alkalmazása szempontjából 
üzemképtelennek minôsül az a jármû, 
amely 

a) a közúti forgalomban csak hatósági 
engedéllyel és jelzéssel (forgalmi, rend-
szám) vehet részt, de a hatósági jelzése 
hiányzik, vagy az engedélye lejárt;

b) rendelkezik hatósági jelzéssel, de 
láthatóan mozgás- és üzemképtelen.

A jelen rendelet megszegésével tárolt 
üzemképtelen jármûvet a rendôrható-
ság, vagy az út kezelôje elszállíttathatja. 
A kényszerelszállítás és a tárolás költsé-
gei az üzembentartót, vagy a tulajdonost 
terhelik. Az elszállításról minden esetben 
jegyzôkönyv és fényképfelvétel készül. 

Ingatlanon belül személygépkocsi-tá-
roló helyet, illetve helyeket kell létesíteni 
legalább

a) minden lakás után,
b) az ipari, kereskedelmi, szolgáltató 

egységekhez munkába járók valamennyi    
gépjármûve számára.
Ingatlanon belül, vagy az ingatlan elôtti 

közterületen – a jegyzô által kiadott en-
gedély birtokában és az abban megha-
tározottak szerint – 1 darab, nem tárolás 
célját szolgáló  parkolóhelyet, rendszeres 
teherszállítás esetén rakodóhelyet kell lé-
tesíteni legalább a:

a) kereskedelmi egység árusítóterének 
0-100 m2-ig minden megkezdett 15 m2, e 
fölött  pedig minden megkezdett 30 m2 
nettó alapterülete után,

b) szálláshely-szolgáltató egység min-
den vendégszoba-egysége után,

c) vendéglátó egység fogyasztóterének 
minden megkezdett 7 m2 nettó alapterü-
lete után (beleértve a terasz, kerthelyiség 
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lete után (beleértve a terasz, kerthelyiség 
területét is),

d) alsó- és középfokú oktatási-neve-
lési épület (bölcsôde, óvoda, alsó- és  
középfokú iskola) minden foglalkoztató 
helyisége és/vagy tanterme nettó alap-
területének minden megkezdett 30 m2-e 
után,

e) egyéb közösségi, szórakoztató, 
kulturális egység minden megkezdett 7 
férôhelye  után,

f) egyéb mûvelôdési egységek (múze-
um, könyvtár, stb.) fôhelyiségeinek min-
den megkezdett 75 m2 nettó alapterülete 
után,

g) sportépítmény, strand minden 7 
férôhelye után,

h) igazgatási-, ellátó-, szolgáltató- és a 
nem fekvôbeteg-ellátó gyógykezelô egy-
ség fôhelyiségeinek minden megkezdett 
15 m˛ nettó alapterülete után,

i) egyéb épületek, rendeltetési  
egységek fôhelyiségeinek minden  
megkezdett 30 m,  nettó alapterüle-

te után, raktározási tevékenység és  
gyártás esetén minden 5 dolgozó után,

j) minden, jelentôs zöldfelületet igény-
lô közösségi, kulturális létesítmény és   
közhasználatú park területének minden 
megkezdett 750 m2-e után.

(3) Szilárd burkolatú, megfelelô te-
herbírással és csapadékvíz-elvezetéssel 
rendelkezô tehergépkocsi-rakodóhelyrôl 
kell gondoskodni minden olyan építmény 
részére, ahol rendszeres teher-áruszállí-
tás szükséges. A rakodó- illetve várako-
zóhelyek számát és kialakítását a jegyzô 
határozza meg úgy, hogy a rakodás, illet-
ve várakozás a közterület forgalmát és az 
építmény rendeltetésszerû használatát 
ne akadályozza.

Kerékpártárolót kell létesíteni minden 
olyan építményhez, ahol ilyen jellegû 
rendszeres forgalomra számítani kell és 
az engedélyezô hatóság ezt elôírja.

Mindezeket a létesítmény tulajdonosá-
nak a saját költségén kell biztosítania, to-
vábbá ezek folyamatos karbantartásáról 

gondoskodnia kell.
Az építtetô az általa közterületen léte-

sített parkolóhely szabályos használatát 
nem korlátozhatja, azaz a parkolóhelye-
ket bárki igénybe veheti.

A parkolóhely-kialakítási kötelezettség 
legfeljebb fele az ingatlan telekhatáraitól 
mért legfeljebb 50 m-en belül is megvaló-
sítható, ha ez más létesítmény használatát 
nem korlátozza és a környezô ingatlanok 
tulajdonosainak érdekét nem sérti. Ehhez 
az érintettek hozzájárulása szükséges.

Aki e rendelet 2. §-ában foglalt ren-
delkezéseket megszegi, szabálysértést 
követ el és 30.000.-Ft-ig terjedô szabály-
sértési bírsággal sújtható.

E rendelet elôírásai a meglévô 
jármûelhelyezésekre is vonatkoznak, a 
jármûvek elhelyezésére biztosítandó par-
koló- és tárolóhelyek szükséges mértékû 
és nagyságú kialakítását 2008. december 
31–ig a létesítmény tulajdonosának felül 
kell vizsgálnia és a saját költségén bizto-
sítania kell.

A Polgármesteri Hivatal irodái,
feladatai és dolgozói:

A hivatal vezetõje
Dr. Szabó György jegyzõ.

Igazgatási iroda
Kanyik Antalné irodavezetõ, szabály-

sértés;
Csengõdi Mihályné birtokvédelem, ke-

reskedelmi, ipari, hatósági tevékenység, 
anyakönyvi ügyintézés;

Rupp Józsefné gyermek- és ifjúság-
védelem, gyámügy, anyakönyvi ügyinté-
zés;

Pintérné Szõke Erzsébet szociálpolitika 
(felnõttvédelem);

Szekeresné Takács Mária szociálpoliti-
ka (felnõttvédelem);

Nagy Józsefné titkársági feladatok, 
anyakönyvi ügyintézés;

Lestár Istvánné titkársági feladatok;
Lovasné Sallay Mária titkársági felada-

tok, növényvédelemmel kapcsolatos ható-
sági tevékenység, anyakönyvi ügyintézés;

Tóth Katalin ügyiratkezelés, iktatás,  

hagyatéki ügyintézés;
Baloghné Sallai Mária csatorna ügyin-

tézés, állattartási ügyek.

Pénzügyi iroda
Bukodi Ildikó irodavezetõ;
Bán Lászlóné, Heizer Gézáné, Varga 

Benjaminné, Szabóné Barizs Gabriella, 
Seregély Pálné.

Adóügyi iroda
Móricz Imréné irodavezetõ;
Boros Gézáné.

Mûszaki iroda
Bihari Zsuzsanna irodavezetõ;
Szõllõsi Zsolt.

Okmányiroda
Uitz Erika irodavezetõ;
Áldottné Gazsik Erzsébet, Áldott Nóra, 

Komjáti Ildikó, Gudmon Sándorné, Lutter 
Jánosné, Lázár Istvánné.

A Polgármesteri Hivatal 
ügyfélfogadási rendje

Hétfõ 8.00-12.00, 12.45-18.00
Szerda 8.00-12.00, 12.45-16.00
Péntek 8.00-12.00,

Építésügyi hatósági ügyintézés:

Hétfõ 8.00-12.00, 12.45-16.00
Péntek 8.00-12.00,

Okmányiroda ügyfélfogadási 
rendje:

Hétfõ 8.00-12.00, 12.45-17.00
Szerda 8.00-12.00, 12.45-15.00
Csütörtök 8.00-12.00, 12.45-15.00
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Termálfürdõ és termálhotel épül a szomszédban
Termálfürdõ és termálhotel építését tervezik váro-
sunk közelében, Gyál határában. A magánberuhá-
zásban megvalósuló komplexum 1700 férõhelyes 
fürdõvel, 100-120 szobás termálszállóval és 
számos kapcsolódó szolgáltatással várja majd  
a pihenni vágyókat.

A gyáli képviselõ-testület egy évvel ezelõtt adta hoz-
zájárulását ahhoz, hogy a terület tulajdonosa saját költ-
ségén elkészíttethesse a bányatótól és a Gyáli pataktól 
északkeletre található terület szabályozási tervét. 

A dokumentációt a PESTTERV Kft. készítette, ezt tár-
gyalta legutóbbi ülésén a gyáli képviselõ-testület. Noha 
magánberuházásról van szó, természetesen támogatjuk a 

megvalósítást, hiszen egy ilyen létesítmény a környéken 
élõket is szolgálja, adóbevételeket hoz, s munkahelye-
ket is teremthet. – mondta el lapunk kérdésére Gyimesi  
István, Gyál város polgármestere.

A tervek szerint az 1700 férõhelyes fürdõ 4, 5 hektárnyi 
területen, mintegy 12 ezer négyzetméteres beépített alap-
területtel, háromezer négyzetméternyi kültéri és beltéri 
medencével, csúszdákkal kínál fürdést, játékot, pihenést 
minden korosztály számára. A fürdõ közvetlen összeköt-
tetésben áll majd a 100-120 szobás termálszállóval.

-i kis-

Forrás: PESTTERV Kft.

Adminisztrációs és Üzleti Központ a térség vállalkozóinak
Pest Megye Közgyûlése közre kíván mûködni  
a Pest Megyei Kereskedelmi és Iparkamara által 
tervezett fejlesztésben, amelynek  
eredményeként Gyál-Vecsés-Üllõ térségében  
jönne létre a Pest Megye Háza Adminisztrációs  
és Üzleti Központ.

A Pest Megyei Kereskedelmi és Iparkamara évrõl évre 
fejleszti szolgáltatásait. Azért, hogy az 5400 tag, illetve a 
Pest megyében mûködõ vállalkozások minél könnyebben 
juthassanak hozzá a kamarai szolgáltatásokhoz, a kama-
ra tevékenységét a fõvárosból az agglomerációba tervezi 
kihelyezni. 

Az adminisztrációs és üzleti központ létrehozásával 
a központi iroda, az oktatási és szakképzési közhasznú 
társaság egy, a vállalkozók által ismert és a megye vala-
mennyi részébõl jól megközelíthetõ helyszínén mûködne. 
A Pest megyei adminisztrációs központ életre hívása fo-
lyamatos igényként merül fel már hosszú évtizedek óta, 
azonban az infrastrukturális alapfeltételek hiánya a cse-
lekvést mindezidáig akadályozta. Különösen kedvezõ 
lehetõséget teremt az M0-ás körgyûrû továbbépítése, 
amellyel gyakorlatilag gyorsabbá válhat a megyei szolgál-

tató és adminisztrációs központ megközelítése – Buda-
pesten való áthaladás nélkül – valamennyi Pest megyei 
területrõl. 

A tervezet szerint az adminisztrációs központ kereske-
delmi, szolgáltató és akár logisztikai feladatokat ellátó 
beruházásokat generálhatna, a szolgáltató központ for-
galma, és a körülötte lévõ vállalkozási tevékenység egy-
más elõsegítését szolgálhatná.

A koncepció megvalósításában a Kamarán túl a Pest 
Megyei Agrárkamara, a Pest Megyei KISOSZ, Vecsés és 
Üllõ Önkormányzata, valamint Pest Megye Önkormány-
zata venne részt. 

Gyál Város Önkormányzata közremûködési szándékát 
fejezte ki, a Gyál-Vecsés-Üllõ térségben létrejövõ Pest 
Megye Háza Adminisztrációs és Üzleti központ fejleszté-
si tervével kapcsolatban.

A Kamara megkezdte a projekt elõkészítéséhez 
legmegfelelõbb jogi forma kialakítását. A tervezett gaz-
dasági társaság tulajdonosi összetétele és szervezeti fel-
építése jelenleg is elõkészítési fázisban van. Az elvi hoz-
zájárulást követõen a konkrét szerepvállalás feltételeirõl, 
formájáról Pest Megye Közgyûlése a közeljövõben  
dönthet.

Forrás: PESTTERV Kft.



Az Egressy Gábor Szabadidõközpont kulturális programjaiból

Néhány perc Vári Zsolttal
A Halászy Károly Általános Iskolában õsz óta 
tart a Nyílt Társadalom Intézet Alapítvány ál-
tal támogatott-, a roma kultúrát bemutató- és 
a romák kulturális részvételét támogató prog-
ramsorozat. Ez alkalommal volt látható az 
iskola könyvtárában Vári Zsolt festõmûvész 
kamarakiállítása. A megnyitó után beszélget-
tünk a fiatal mûvésszel.

 –  Annyit tudok rólad, hogy nehéz sorsú 
gyermek voltál. Mit osztanál meg ebbõl az ol-
vasókkal?

– 1974-ben születtem Vásárosnaményban. 
Nagyon kis koromtól nevelõotthonban éltem a 

Szabolcs megyei Berkeszen, majd Tiszadobon és Tiszaújvárosban, egészen 
húsz éves koromig. Szülõk helyett az ottani nevelõk és barátok határozták 
meg gondolkodásomat, és minden helyzetben csak rájuk számíthattam. Az 
intézetben néha meg kellett védenünk magunkat a nagyok fenyegetésétõl, 
de szerencsére már akkor is voltak barátaim, akikkel a mai napig tartom a 
kapcsolatot.

– Te az érzéseidet festményekkel fejezed ki, színes 
impresszionista képekkel. Nevedet egyre többen is-
merik, gyakran szerepelsz a médiában, kiállításaid 
is egyre többször nyílnak meg országszerte. Ki se-
gített, ki támogatott, mikor Budapestre költöztél?

Akkoriban találkoztam Hubay Miklóssal, az író-
val, aki idõközben keresztfiává is fogadott. Nagy 
hatással voltak rám a versek, drámák, színházi él-
mények, amelyekhez õ vezetett el. Többször is ki-
vitt Rómába. Olaszország nagyon tetszik, ott érzem 
igazán jól magamat. Sokat festettem ott is.

– A festõi ihletet többnyire a bizalomból, a szerelembõl és a jókedvbõl 
meríted. Hogyan készül egy-egy portré?

Sokat járom az országot, a cigánytelepeket is. Ilyenkor sokat fotózom. 
Aztán ha megfog valami egy-egy arcban, megfestem.

– Mosolygós, életvidám, jókedvû embernek ismertelek meg. Itt nálunk is 
elbûvölted a gyerekeket. 

Az az igazság, hogy szeretnék bizonyítani mindazoknak a fiataloknak, 
akik kikerülnek az intézetbõl. Ha már úgy alakult, hogy szülõk nélkül kell 
felnõniük, egye fene, de rajtunk is múlik, hogyan alakítjuk, hogyan formál-
juk az életünket. Mi vagyunk a pozitív példa arra, hogy sikerülhet, csak 
akarni kell.                                                              Németh

A hónap verse
Pethõ László: 

Az írás felmagasztal

 - Mátyás király lovas szobránál – 

Szállj le lovadról Bátyám! – 
itt kutyák ugatnak a fûben
lábadnál galambok „legelésznek”.

Szállj le lovadról Bátyám! – 
itt szeretet nincs csak gödrök
legalább bent kellene a csönd.

Szállj le lovadról Bátyám! – 
most már csak viasz csörgedez
száraz szemekkel halottainkat hívjuk.

Szállj le lovadról Bátyám! – 
az orgonahang is alig vígasztal
autóbûz, pénzváltók zsivaja hallik.

Szállj le lovadról Bátyám! – 
a hangok, az írás felmagasztal
míg a pénz beszél – ugat a kutya.

Szállj le lovadról Bátyám! – 
törd meg sírásók csörömpölését
hallatszódjék imádság az égig.

Szállj le lovadról Bátyám! – 
hisz alig vagyunk már annyian:
seregeddel egy más világba érjünk.

A költõ lesz a Falu Tamás Városi 
Könyvtár vendége április 11-én, a 
Költészet Napján.

Április 3-án, 18 órai kezdettel az Ócsai Páholy sorozat ke-
retében vendégünk Dr. Jánosi György költõ, országgyûlési 
képviselõ. A beszélgetést M. Nagy Péter újságíró vezeti.

Április 17-én, kedden 19 órai kezdettel a színházteremben 
Fényes Szabolcs – Barabás Pál – Frenkó Zsolt: Egy szoknya 
– egy nadrág címû zenés vígjátéka tekinthetõ meg a budapesti 
Fogi Színház elõadásában., szereplõk: Straub Dezsõ, Benkóczy Zol-

tán, Sáfár Anikó, Fogarassy Bernadett, Fogarassy András, Straub Péter, 

Agócs Judit, Bodrogi Attila, Boros Ádám. Rendezte: Koltai Róbert

Rövid tartalom:
Az ismert színész féltékeny lesz, mikor az általa kiszemelt 

kóristalánnyal egy tékozló gróf pusztán szórakozásból ki akar 
kezdeni. Sóvári Péter, a hozományvadász nincstelen grófot, 
színészi képességeit latba vetve, argentin özvegy milliomosnak 
beöltözve leckézteti meg. 

Jegyek elõvételben kaphatók a szabadidõközpontban.
Jegyárak: I-II. sor: 2000 Ft, X-XVI. sor: 1800 Ft
Bõvebb információ, jegyrendelés: 06-29-378-043


