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Egyetért-e Ön azzal, hogy a háziorvosi ellátásért, fogászati ellátásért és a járóbeteg-szakellátásért a jelen kérdésben megtartott nép-
szavazást követô év január 1-jétôl ne kelljen vizitdíjat fizetni?

Szavazókör Névjegyzékbe Megjelentek Igen Nem Nem érvényes/
felvettek száma száma hiányzott

1. 839 406 352 53 1
2. 881 503 451 48 4
3. 754 387 333 52 2
4. 980 469 461 2 6
5. 729 411 377 32 2
6. 880 462 402 59 1
7. 684 354 311 42 1
8. 154 68 54 14 – 
9. 229 113 105 8 – 

10. 883 460 388 69 3
Összesen 7013 3633 3234 379 20
%-ban 100% 51,8% 89% 10% 0,5%

Egyetért-e Ön azzal, hogy a fekvôbeteg-gyógyintézeti ellátásért a jelen kérdésben megtartott népszavazást követô év január 1-jétôl ne kell-
jen vizitdíjat fizetni?

Szavazókör Névjegyzékbe Megjelentek Igen Nem Nem érvényes/
felvettek száma száma hiányzott

1. 839 406 361 44 1
2. 881 503 455 45 3
3. 754 387 340 45 2
4. 980 469 424 36 9
5. 729 411 382 25 4
6. 880 462 409 52 1
7. 684 354 311 43 –
8. 154 68 56 12 –
9. 229 113 104 8 1

10. 883 460 395 63 2
Összesen 7013 3633 3237 373 23
%-ban 100% 51,8% 89% 10% 0,6%

Egyetért-e Ön azzal, hogy az államilag támogatott felsôfokú tanulmányokat folytató hallgatóknak ne kelljen képzési hozzájárulást
fizetniük?

Szavazókör Névjegyzékbe Megjelentek Igen Nem Nem érvényes/
felvettek száma száma hiányzott

1. 839 406 349 53 4
2. 881 503 448 50 5
3. 754 387 329 57 1
4. 980 469 423 36 10
5. 729 411 374 34 3
6. 880 462 398 63 1
7. 684 354 305 46 3
8. 154 68 54 14 –
9. 229 113 105 6 2

10. 883 460 379 77 4
Összesen 7013 3633 3164 436 33
%-ban 100% 51,8% 87% 12% 0,9%

Az igenek elsöprô gyôzelme
Az országos átlagot is meghaladó arányban, az ócsai választópolgárok közel 90 százaléka voksolt igennel a tandíj,
a vizitdíj és a kórházi napidíj eltörlésére a Fidesz által kezdeményzett, március 9-i szociális népszavazáson. 
A részvételi arány városunkban is meghaladta az 50 százalékot.
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Délután még sûrûn szitált az esô, sötét fellegek úsztak az égen.
Öt óra elôtt azonban elállt, még a nap is próbált elôbújni. Az is-
kola udvarán fúvószene fogadta a városi ünnepségre érkezôket.

Bukodi Jánosné, az Oktatási és Kulturális Bizottság nemrég
megválasztott elnöke is bizodalmának adott hangot, hogy meg-
ússzuk esô nélkül a hátralévô egy-két órát. Majd köszöntötte a
megjelenteket, köztük országgyûlési képviselônket, a város ve-
zetôit és Bukodi Károly alpolgármestert kérte a mikrofon elé.

A szabadság az istenek legszebb ajándéka – kezdte ünnepi
beszédét Ócsa alpolgármestere. – Március tizenötödike évrôl
évre felveti a szabadság nagy kérdését. Megbecsüljük-e vajon,
boldogít-e minket, vagy csak mint a gyémánt a bércek keblé-
ben, elôlünk mélyen elrejtve van? Hétköznapjainkat rengeteg
gond terheli, a megélhetés bajai, emberi konfliktusok, melyek
sokunk életében napról napra ismétlôdnek. Méltán érezhetjük
úgy, hogy sok minden hiányzik még életünkbôl.

Egy délvidéki újság 1918. március 14-i számában a követ-
kezôket írta: ezen a napon virradt fel a magyar szabadság napja,
ezen a napon tette le a nép az abszolutizmus jármát, ezen a na-
pon törte ketté azokat a bilincseket, melyek megkötve tartották
a magyar nemzet akaratát.

Ilyen egyszerû március 15. igazsága.
Mi is volt az az akarat? – tette fel a kérdést a szónok, majd

meg is válaszolta. A márciusi ifjak tizenkét pontja fogalmazta
meg a leghatásosabban. Mindenekelôtt a szólásszabadság. Az,
hogy mindenki szabadon elmondhassa véleményét, és ne a ha-
talom mondja meg, mit írhat le és mit nem. Az, hogy politikai
meggyôzôdése miatt senki ne kerüljön börtönbe.

Az, hogy legyen saját kormányunk, amit mi választunk, és ha
alkalmatlan feladatára, mi csaphassuk el. Az, hogy legyen saját
országgyûlésünk, ahol a mi érdekeinket képviselik az általunk
megválasztott küldöttek, akiket mi küldünk oda, és ha nem jól
végzik munkájukat, mi magunk csaphassuk el ôket. Az volt a
magyar nemzet akarata, hogy minden polgártársunknak, tartoz-
zék bármely felekezethez is, egyforma jogai legyenek; a közös
terhek hordozásához mindenki anyagi lehetôségei szerint járul-
jon hozzá.

Az volt a magyar nemzet akarata, hogy önállóan dönthes-
sünk pénzügyeinkrôl, legyen nemzeti bankunk, amely gazdasá-

gi boldogulásunkat szolgálja. Legyen nemzeti ôrségünk, hon-
védségünk, amely alkotmányunkhoz híven szolgáljon és tudja
megvédeni határainkat.

Az volt a magyar nemzet akarata, hogy a nemzet minden ré-
sze tartozzon össze. Akarták, hogy szûnjön meg a jobbágyság,
hogy mindannyian szabadon dönthessünk arról, kinek akarunk
szolgálni, kivel akarunk munkába állni és általában hogyan aka-
runk rendelkezni az életünkrôl.

Ezen kívánságok akkor szinte varázsütésre megvalósultak.
Hatalmas lehetôségek nyíltak meg egy szempillantás alatt. A
szabadságot azonban kezdettôl fogva veszély fenyegette. Halálos
veszély. A nemzet egy emberként állt talpra, vállalva a harcot a
szabadságért.

A szónok ezt követôen a tragikus sorsú Petôfirôl, Batthyány-
ról, Aradról, a tábornokokról és a szabadságharc elestérôl be-
szélt. Majd mintegy üzeneteként a százhatvan évvel ezelôtti
eseményeknek, a következô gondolatokkal fejezte be ünnepi
megemlékezését.

1848 nem bukott el, mindig erôt adott a zsarnokság elleni
harcokhoz. Arra tanít, mint mindegyik magyar szabadságharc,
hogy a fegyver rövidebb-hosszabb idôre elállhatja a szabadság
útját, de gyôzni soha, soha nem gyôzhet.

Elôdeinkhez hasonlóan nekünk, a békés rendszerváltoztatás
gyermekeinek is meg kell becsülnünk 1848 emlékét. Ki kell telje-
síteni életünket. A szabadság csak lehetôség, és minden lehetôség
csak annyit ér, amennyit valóra tudunk váltani belôle. Ehhez
azonban Istennek ezen legszebb ajándékát, a szabadságot, mint
gyémántot a bércek keblébôl, úgy kell nekünk is felszínre hoz-
nunk magunkból és mindennapjainkban felmutatnunk.

Ezután a Halászy Károly Általános Iskola 4. a osztályos ta-
nulói léptek a színpadra, hogy Konrád Sándorné és Szakáts
Olga tanítónôk betanításában dalokkal, versekkel, táncokkal
elevenítsék fel a forradalom és szabadságharc eseményeit attól
a bizonyos esôs, márciusi délutántól a nyárvégi világosi fegy-
verletételig.

A gazdag megemlékezô ünnepség következô eseménye az
1849-ben Ócsán mártírhalált halt kántortanító-százados, Ha-
lászy Károly emléktáblájának felavatása volt. Szûcs Lajos, a kör-
zet országgyûlési képviselôje, aki egyben a Pest Megyei Köz-
gyûlés elnöke is, felidézte Pest megye szülöttének tetteit és utol-
só szavait, melyeket bírái, majd kivégzôi elôtt mondott: “Amit
tettem, hazám iránt tettem – honvéd hadnagy voltam, újra az
lennék, ha önök elbocsájtanának és újból szükség volna rá.”
“Ártatlan vagyok, Istenem, áldd meg e szegény magyar hazát,
most és mindörökké, ámen.”

Az aranybetûs, fekete márványtáblánál Dönti Károly polgár-
mester és Morvai Lajos iskolaigazgató helyezte el a megemléke-
zés koszorúit. A Szózat hangjai után kigyúltak a fáklyák és az
ünneplôk kivonultak a temetôbe, ahol meghallgatták Mrázné
Gáspár Tünde emlékezô szavait, és ki-ki elhelyezhette a mártír-
tanító sírján koszorúit, virágait.

Másnapra aztán a nap is kisütött…
(NGy)

Március idusán
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ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/2008. (II. 29.) sz. ÖK rendelete a települési 
folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelezô helyi közszolgáltatásokról szóló többszörösen módosított 

9/1999. (III. 31.) számú Önkormányzati rendelet módosításáról

1. §
A települési folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelezô helyi közszolgáltatásokkal szóló többszörösen módosított
9/1999. (III. 31.) számú Önkormányzati rendelet (továbbiakban: R) 1. számú melléklete az alábbiak szerint
módosul:

1. A tengelyen szállított szennyvíz leürítési és ártalmatlanítási díja 650 Ft+áfa.

2. §
Ezen rendelet a kihirdetését követô 8. napon lép hatályba, azonban rendelkezéseit 2008. január 1-jétôl kell alkal-
mazni.

Részletek a rendeletbôl!

A teljes rendelet a www.ocsa.hu weblapon olvasható!

Az Ócsa Város Önkormányzat Képviselô-testületének az
államháztartásról szóló – többször módosított – 1992.
évi XXXVIII. törvény 65. § (1) bekezdésében meghatá-
rozott jogkörében eljárva, figyelembe véve a Magyar
Köztársaság 2008. évi költségvetésérôl szóló 2007. évi
CLXIX. törvényt, Ócsa Város Önkormányzat 2008. évi
költségvetésérôl a következô rendeletet alkotja:

A rendelet hatálya
1. §

(1) A rendelet hatálya kiterjed a Képviselô-testületre, an-
nak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az ön-
kormányzat által fenntartott költségvetési szervekre
(intézményekre), valamint a támogatásban részesített
magánszemélyekre, jogi személyiséggel rendelkezô, il-
letve jogi személyiséggel nem rendelkezô szervezetekre.

A költségvetés címrendje
2. §

(1) Az államháztartásról szóló törvény 67. § (3) bekezdé-
sében foglaltak alapján az önkormányzat költségveté-
sének címrendjét a (2) bekezdés állapítja meg.

(2) Az önálló gazdálkodási jogkörrel felruházott költség-
vetési szervek alkotnak egy-egy címet. Alcímet alkot-
nak a polgármesteri hivatalon belül a részben önál-
lóan gazdálkodó intézmények. 

1.   Polgármesteri Hivatal
1.1 Nefelejcs Napköziotthonos Központi Óvoda
1.2 Falu Tamás Könyvtár
2.  Halászy Károly Általános Iskola

A költségvetés bevételei és kiadásai
3. §

(1) A képviselô-testület Ócsa Város Önkormányzat
2008. évi költségvetésének
bevételi fôösszegét 1 291 275 ezer forintban
kiadási fôösszegét 1 486 740 ezer forintban
a hiány összegét 195 465 ezer forinttal
állapítja meg. 

(2) A Képviselô-testület a hiány összegébôl 127 500 ezer
Ft-ot a rendelkezésünkre álló folyószámla hitelke-
retbôl finanszíroz. A fennmaradó 67 965 ezer Ft fe-
dezetére intézkedési tervet készít, hitelfelvételrôl
dönt, illetve költségcsökkentési és bevételnövelési
vizsgálatokat végez. 

(3) A Képviselô-testület felhatalmazza a polgármestert
arra, hogy az átmenetileg szabad pénzeszközöket a
pénzintézetnél, a bank által biztosított legkedvezôbb
kamatfeltételekkel lekösse. 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselô-testületének 1/2008. (II. 29.) számú ÖK rendelete 
Ócsa Város Önkormányzatának 2008. évi költségvetésérôl
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Tavaszi nagytakarítás
Ócsa Város Önkormányzata 2008. április 26-án szombaton, 8–12 óra között a város
egész területére kiterjedô tavaszi nagytakarítást szervez. Számítunk a civil szervezetek,
az iskolák részvételére, de várunk mindenkit, aki szívén viseli saját környezete és vá-
rosunk tisztaságát. A szemétgyûjtés a porták elôtti területekre, az utcákra, és a város-
ból kivezetô utak megtisztítására terjed ki. Az akcióban résztvevôk számára az Ön-
kormányzat térítés nélkül biztosítja a védôkesztyût és a szükséges szemétgyûjtô
zsákokat. Továbbá gondoskodunk az összegyûjtött szemét elszállításáról. A megtelt
zsákokat kérjük az utcák végénél összegyûjteni az elszállítás megkönnyítése érdeké-
ben. A városból kivezetô utaknál pedig az út szélénél, hogy a forgalmat ne akadályoz-
zuk. A védôkesztyûk, illetve a zsákok 2008. április 24-tôl az Önkormányzat Város-
üzemeltetési Kft.-nél átvehetôk. Bukodi Károly alpolgármester

Ullmann Márta települési képviselô

Ócsa Város Önkormányzat Képviselô-testületének
4/2008. (II. 29.) ÖK számú rendelete a szociális ellátá-
sok igénybevételérôl szóló 2/1999. (I. 27.) ÖK rendelet

módosításáról

1. §
Ócsa Város Önkormányzata a szociális ellátások igénybevéte-
lérôl szóló többszörösen módosított 2/1999. (I. 27.) sz. ÖK
rendeletének (továbbiakban: R) 6. §-ának (2) bekezdését az
alábbiak szerint módosítja

“(2) Az (1) bekezdés a) pontja alkalmazásában egészségkáro-
sodott személynek minôsül az, aki
a) munkaképességét legalább 67%-ban elvesztette, illetve

50%-os egészségkárosodott, vagy
b) vakok személyi járadékában részesül, vagy 
c) fogyatékossági támogatásban részesül”

2. §
A R 14. §-át az alábbiak szerint módosítja:

“Étkeztetés
14. §

(1) Az étkezés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak
a legalább napi egyszeri meleg étkezésérôl kell gondoskod-
ni, akik önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy
átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani, különösen

a) koruk,
b) egészségi állapotuk,
c) fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük,
d) szenvedélybetegségük, vagy 
e) hajléktalanságuk miatt.

(2) Az (1) bekezdésben foglalt szociálisan rászorultaknak
a) gondoskodni kell a napi egyszeri meleg étkeztetésükrôl
b) annak házhoz szállításáról, amennyiben önmaga ellátására

saját erôbôl nem képes, orvosilag igazoltan mozgáskorláto-
zott, átmenetileg fekvôbeteg, illetve más olyan betegségben
szenved, mely lehetetlenné teszi, hogy önmaga szállítsa
haza az ételt.

(3) A (2) bekezdés a) és b) pontjában leírt szolgáltatásokért a
Képviselô-testület által 
megállapított térítési díjat kell fizetni, melynek összege:

a) a saját jogon járó öregségi nyugdíjminimum 150% feletti
jövedelem esetén

– a (2) bekezdés b) pontja vonatkozásában 1000 Ft
(4) A (2) bekezdés a) pontjában leírt szolgáltatásért a Képvi-
selô-testület által megállapított 
térítési díjat kell fizetni, melynek összege:
a) a saját jogon járó öregségi nyugdíjminimum 150% feletti

jövedelem esetén a jövedelem 25%-a
b) a saját jogon járó öregségi nyugdíjminimum 150% alatti

jövedelem esetén a tényleges bekerülési költség, mely
összeghez az önkormányzat havonta 8000 Ft összegû tá-
mogatást biztosít

c) nem kell térítési díjat fizetni annak, aki jövedelemmel nem
rendelkezik, vagy ha az egy fôre jutó jövedelem a saját jo-
gon járó nyugdíjminimum összegét nem éri el.”

3. §
A R-t az alábbi 14/A § és 14/B §-okkal kiegészíti

“Házi segítségnyújtás
14/A §

A Képviselô-testület a “Kertváros” Gyáli Kistérség Szociális és
Családvédelmi Központján keresztül biztosítja a házi segítség-
nyújtást a Szt. 63. §-ában meghatározottak szerint.

Jelzôrendszeres házi segítségnyújtás
14/B §

A Képviselô-testület a “Kertváros” Gyáli Kistérség Szociális és
Családvédelmi Központján keresztül biztosítja a jelzôrendsze-
res házi segítségnyújtást a Szt. 65. §-ában meghatározottak
szerint.”

4. §
E rendelet 2008. március 1. napján lép hatályba, de az 1. §
rendelkezéseit 2008. január 1. napjától kell alkalmazni.

Lomtalanítás
Az A.S.A. Kft. Ócsa Város Önkor-
mányzatával kötött szerzôdése ér-
telmében 2008-ban lomtalanítást
és egyszeri zöldhulladék-gyûjtést
végez az alábbi idôpontokban:
lomtalanítás 2008. április 23.–má-
jus 16. és október 15–29. között;
zöldhulladék-gyûjtés 2008. novem-
ber 17–29. között.
A gyûjtés utcák szerinti beosztásá-
ról minden háztartást postai úton
fognak értesíteni.



Ócsa Város Önkormányzatánál az
utóbbi hetekben kisebb változások tör-
téntek. Dr. Buzáné Icsó Zsuzsanna
munkakörváltozása miatt kikerült a
testületbôl. Helyette Gönczi György tet-
te le képviselôi esküjét és foglalta el a
helyét az Oktatási, Kulturális és Sport
Bizottságban. A bizottság elnökévé pe-
dig Bukodi Jánosnét választották meg. 

– Kérek Öntôl is egy rövid bemutatkozást,
bár bizonyára nagyon sokan ismerik.

– Harminc éve élek Ócsán a férjem-
mel, azóta az általános iskolában tanítok.
Tanítóképzôt végeztem, majd az ELTE
Tanárképzô karán elvégeztem a magyar
nyelv- és irodalom szakot, illetve tavaly
decemberben államvizsgáztam a Mûszaki
Egyetem közoktatás-vezetôi szakán.
1989 óta vagyok igazgatóhelyettes,
elôször a SNI és a napközi területén,
majd az alsó tagozaton. Tanítok alsóban
és felsôben egyaránt.

– Hogyan kezdôdött politikusi pályája?
– Nem vagyok politikus, nem is aka-

rok az lenni, én Ócsáért szeretnék tenni,
az ócsai emberekért. 1998-ban, a válasz-
tások elôtt sokan megkerestek, kollégák,
ócsaiak, hogy úgy érzik, én tudnám ôket
képviselni. Sikerült meggyôzniük, de ak-
kor még nem tudtam, mire vállalkozom.
Az elsô ciklus vége felé döbbentem rá,
hogy hogyan és mit lehet tenni képvi-
selôként a településért. Hozzá kell ten-
nem, hogy pénz nélkül nagyon nehéz
bármit is elérni. Azóta is a kultúráért, a
kultúra területén dolgozom.

– Milyen célok vezérlik képviselôi mun-
kájában?

– Csak egy, az ócsaiakért, a gyereke-
kért, Ócsa kultúrájáért tenni. Ahogy te-
szem pedagógusként már harminc éve.
Harcolni akarok a kollégákért is, ahogy
lehet. Szeretném, képviselôtársaimmal
együtt, hogy jó pár év múlva Ócsa a leg-
szebb városok egyike lenne. Ez azonban
csak összefogással valósítható meg. Min-
denkinek meg kell tennie a magáért, ne

azt nézzük, hogy más települések miért
fejlôdnek jobban, hanem hogy mi mit te-
hetünk a sajátunkért!

– Március 1. óta Ön vezeti az Oktatá-
si, Kulturális és Sport Bizottságot. Tervez-e
változtatásokat a feladatok tekintetében?

– Kezdettôl fogva ebben a bizottság-
ban dolgozom. Az elôdeim által megkez-
dett vonalat szeretném folytatni, ki-
bôvítve újabb és újabb programokkal. A
bizottság hattagúra bôvült, mivel Török
László képviselôtársunk is belépett so-
rainkba és itt dolgozik Gönci György is.
Sok tervünk, elképzelésünk van. A leg-
újabb az, hogy szeretnénk elindítani egy
pályázati rendszert, megcélozva a város
szinte valamennyi rétegét a gyerekektôl
kezdve a nyugdíjasokig. Programokat,
rendezvényeket, új kezdeményezéseket
fogunk támogatni. Folyamatosan dolgo-
zunk a már régebbinek mondható célok
megvalósításáért is. Csak néhányat raga-
dok ki a sok közül. Kiemelt figyelmet
fordítunk a “Kertvárosi Nevelési Ta-
nácsadóval” való együttmûködésre,
hogy Ócsán biztosítva legyen logopédus,
pszichológus. Megoldandó, sürgôs
probléma a sportpálya helyzete. Kell ta-
lálnunk egy olyan helyet, ahol kialakít-
ható egy új sportcentrum. Meg kell ol-

danunk, hogy a fiataloknak legyenek
szórakozási lehetôségeik, olyan helyek és
programok, ahova szívesebben menné-
nek, mint az utcára. Aztán itt van a sok
gördeszkás, BMX-es is, akik nagyon sze-
retnének egy pályát. Ezt már korábban
többször is megígérték nekik. Kellene
több játszótér, ahova nyugodtan járhat-
nának a kismamák és a gyerekek játsza-
ni. Elkeserítô a könyvtár kézikönyv-állo-
mányának állapota is. Több pénz kell a
fejlesztésére.

Szeretnénk tovább javítani az ócsai
emberek tájékoztatását. Az önkormány-
zat lapja olyan legyen, amibôl közérthetô
nyelven kaphatnak tájékoztatást a rende-
letekrôl. Szívesen látnánk a lap hasábjain
a tehetséges emberek, gyermekek, diákok
munkáit. Kérjük mi is az olvasókat, hogy
aki úgy gondolja, hogy mondanivalója
van, akár vélemény, akár vers, rajz, fotó,
vagy bármi, keresse az újság szerkesztôit!
Ez vonatkozik a helyi intézményekre, ci-
vil szervezetekre is.

Jó volna az is, ha lenne a városnak egy
kisbusza, amit sokan igénybe vehetné-
nek, hogy elutazhassanak például sport-
versenyekre, vagy bárhová. Erre egyelôre
nincs pénz, de lehet, hogy összefogással
ez is megvalósítható lenne.

Szeretnénk megnyugtatóan rendezni a
népviseleti babagyûjtemény sorsát, vala-
mint közkinccsé tenni azokat a gyönyörû
képeket, amiket a nyári Nemzetközi
Képzômûvészeti Tábor lakói adnak
Ócsának.

Továbbra is számítunk a nevelési-
oktatási intézmények dolgozóinak, gyer-
mekeinek szereplésére ünnepségeinken,
rendezvényeinken, a város életében való
részvételükre. Úgyszintén a civil szerveze-
tekre is. 

– Sok szép terv, feladat, és valóban, va-
lamennyi nagyon fontos is! De nemcsak ter-
vek vannak, hanem eredmények is. Hall-
hatnánk ezekrôl?

– Amire büszke vagyok, az, hogy ren-
geteg munkával megszerveztem a lovas-
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Az asztal túloldalán Bukodi Jánosné

Folytatni akarom az elôdeim által megkezdett vonalat!



Bukodi Károly alpolgármester március 10-én fél öttôl hatig interne-
tes fogadóórát tartott, melybe bárki bekapcsolódhatott, aki felkeres-
te Ócsa város honlapját.

A fogadóóra eme módja mindenképpen újszerû, legalábbis
Ócsán ilyen még nem volt. Olvashattuk az elôzetes tájékoztatóban,
hogy amennyiben sikeres lesz, folytatódni fog ez a forma minden
hónap elsô hétfôjén. Azért hétfôn, mert akkor a Polgármesteri Hi-
vatal nyújtott mûszakban dolgozik, így a feltett speciális kérdésekre
adandó válaszokhoz segítséget kérhet az alpolgármester.

Tudva azt, hogy még nem mindenkinek áll rendelkezésére szá-
mítógép, illetve internet-hozzáférés, lapunkban tájékoztatjuk olva-
sóinkat a fogadóóra legfontosabb, legérdekesebb kérdéseirôl és vála-
szairól. Itt jegyezzük meg, hogy az egész “beszélgetés” a fogadóóra
archívumában bármikor elolvasható. Pillanatnyilag be kell írni a kö-
vetkezôt: www.ocsa.hu/fogadoarch.php. Vélhetôen késôbb – talán
már az újság megjelenésekor is – egy kattintással elérhetô lesz az
archívum.

Most lássuk, mi minden került szóba március 10-én! Az ok-
mányiroda immár másodszori hosszabb idejû bezárására azért volt
szükség, hogy a dolgozók a felhalmozódott papírmunkát el tudják
végezni. A piac építése csúszik, még hiányoznak a szükséges enge-
délyek is, ezért nyárnál elôbb nem várható a nyitás. A TESCO épí-
tése még márciusban elkezdôdik, CBA nagyáruház a közeljövôben
nem lesz, mivel a vállalkozó visszalépett. ALDI áruház építése ügyé-
ben még senki nem kereste meg az önkormányzatot.

A Némedi úti 16 hektáros lakópark-parcellázásról az önkor-
mányzat nem tud. Sajnálatos, hogy a város honlapján a civil szerve-
zetek többségérôl semmit sem lehet megtudni. A többszöri noszo-
gatás után most már “náluk van a labda”.

Ismét felvetôdött az ipari park létesítése, hiszen viszonylag közel
van az autópálya és a repülôtér is. Az alpolgármester válaszából meg-
tudtuk, hogy remélhetôleg sikerül a közeljövôben az államtól je-
lentôs területeket visszaigényelni, s akkor újból szóba kerülhet az
ipari park kialakítása. 

A régóta áhított elkerülô út csak pályázati pénzbôl valósítható
meg, ilyen pályázatról egyelôre nincs tudomása az önkormányzat-
nak. Kérdezték, hogy mûködik-e a polgármesteri hivatalnál látható
kamera. Nem mûködik, mert csak a rendôrségnek lenne joga a fel-
vételeket kiértékelni. 

Remélhetôleg az új rendôrôrs elkészülte után ez a probléma is
megoldódik. A településközpont-pályázatban térfigyelô kamerák
kihelyezésére is pályázunk. Volt olvasható a felvetésre adott válasz-
ban.

A testvérvárosi kapcsolatokról szólva megtudtuk, hogy rövidesen
delegáció utazik Észtországba, ahol konkrét együttmûködési meg-
állapodást szeretnének kötni. Ezen az úton részt vesz a Kalimba
Ütôegyüttes is.

A Gyáli kistérség térségi szintû közterület-felügyeletérôl létezik
aláírt szerzôdés, de hogy mikor lesz közterület-felügyelô, azt még
nem lehet tudni. Jó hír a civil szervezeteknek: március végén jelenik
meg a civil szervezetek mûködési támogatásáról szóló pályázat.

Szóba került még a szelektív hulladékgyûjtés kapcsán az, hogy a
zsákos gyûjtés mellett az önkormányzat szeretne 3-4 hulladékgyûjtô
szigetet is kialakíttatni. Remélik, sikerülni fog.

AZ A.S.A. április végén lomtalanítást, ôsztôl pedig évente egy
lombtalanítást tervez.

Bukodi Károly elmondta még, hogy bárki személyesen is meg-
keresheti ôt, csak elôtte egyeztessenek idôpontot a 380-960-as tele-
fonszámon, majd 18 órakor “Köszönöm az érdeklôdést, találko-
zunk április 7-én” szavakkal búcsúzott.

(szerkesztette: Németh)

napokat, ami sok évet megélt, hiszen az
egyik kedvencem a fogathajtás. Sajnos,
nincs megfelelô terület, de ha lenne, na-
gyon szívesen folytatnám.

Ott voltam, amikor az általános isko-
lát felújítottuk. Sokat dolgoztunk azért,
hogy ez a szép épület felépülhessen. Azon
vagyunk továbbra is, hogy az intézmény
falain belül tartalmas, eredményes mun-
kát végezzünk. Van még egy nagyon ak-
tuális teendônk ezen a téren is, az, hogy
azok a gyerekek, akik még mindig egy ré-
gi épületben tanulnak, minél elôbb jó
körülmények közé kerüljenek. De új
óvodát is építünk, nem beszélve a leendô
egészségházról.

– Az Ön neve összekapcsolódik Ócsa
közlekedési anomáliáinak megoldásával is.

– Én voltam az elindítója a demonst-
rációknak, annak a harcnak, ami a nehéz
teherautók kitiltásáért indult és tart még
napjainkban is. Tiltó táblák már vannak,

valamelyest csökkent a forgalom is. Lát-
ványos eredményt itt is az ócsai
rendôrség hozhat, mert eddig is, ha
rendôrt láttak a városban, akkor eltûntek
a kamionok. A biztonságosabb közleke-
dés érdekében kellenének kerékpárutak
is, meg az az elkerülô út, amit 2015-re
ígértek. De ahogy a környéken egyre-
másra nyílnak a sóderbányák, nem sok
jót remélünk útjainknak.

– A népszavazás eredménye nem teszi
lehetôvé a felsôoktatási tandíj bevezetését.
Ez a tény mennyibe segíti az ócsaiak to-
vábbtanulását?

– Arról nincsenek konkrét, számszerû
adataim, hogy mennyien tanulnak to-
vább, de azt tudom, hogy sokan pályáz-
nak a Bursa Hungarica-támogatásra. Azt
szeretnénk, hogy a következô idôszakban
azok pályázzanak többen, akik jobban rá-
szorulnak. Mivel nem lesz tandíj, talán
több tehetséges, de hátrányos helyzetû

gyermek is tovább fog majd tanulni.
Elsôsorban ôket kellene támogatni. Ilyen
szempontok szerint tervezzük átdolgozni
ezt a pályázati rendszert. Emellett jó vol-
na még egy olyan alapítvány, amely a te-
hetséges és nagyon rászoruló gyerekeket
támogatná nemcsak a felsôfokú tanulmá-
nyaikban, hanem a középiskolában, eset-
leg az általános iskolában is. Ez akár ösz-
tönzô is lehetne számukra.

– Ha összehasonlítja a harminc-negyven
évvel ezelôtti és a mai gyerekeket, milyen el-
téréseket fogalmazna meg?

– Nem voltunk ennyire felpörögve,
sokkal nyugodtabbak voltunk. Sokkal
kevesebb információ érte akkor az em-
bert, de olvasottabbak voltunk. Nagyobb
volt a tûrôképességünk, toleránsabbak
voltunk egymás iránt, többet törôdtünk
egymással. Összejöttünk, beszélgettünk,
közösségi életet éltünk.

(ngy)
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Most Nagytiszteletû Hantos Péterrel,
az Ócsai Református Egyházközség
vezetô lelkipásztorával fogunk beszél-
getni, ez évi terveikrôl, a gyülekezetrôl.

KALOTASZEGI JAKAB: Nagytiszteletû úr!
Sokan úgy gondolják, hogy a lelkészi szolgá-
lat a vasárnapi ISTENTISZTELET meg-
tartásából áll. Ám az iroda képe egyáltalán
nem ezt sugallja.

NT. HANTOS PÉTER: Valóban, most
is éppen egy lelkigondozói beszélgetésrôl
érkeztem, az interjú után pedig mehetek
tovább intézni a gyülekezet, és nem utol-
sósorban, a templom dolgait. Gyülekeze-
tünknek igen aktív a hitélete: Bibliaórák,
ifjúsági közösségi alkalmak, maga a hit-
oktatás egésze, gyülekezeti délutánok,
nemrégiben Balczó András járt nálunk és
pótszékes teltház fogadta, konfirmandus
és ifjúsági hétvégék, kirándulások, tábo-
rok, csendes napok és evangélizációs Is-
tentisztelet sorozatok szervezése, és ter-
mészetesen az adminisztráció vezetésén
túl, még ott vannak az örvendetes szolgá-
latok: keresztelés, felnôttek és gyermekek
konfirmálása (jelenleg összesen 26-an ké-
szülnek konfirmációra), esketések, és a
megrendítô szolgálatok, a temetések…
Mindez a felsorolás csak ízelítô a teendôk
sorából, szóval van itt szolgálat bôven, a
felvetés annyiban igaz, hogy a lelkész még
vasárnap is dolgozik! Sôt, a hétnek ez a
csúcspontja, amikor a gyülekezet összes
csoportja egy nagy IGEI közösségben az

ISTENTISZTELET közösségében egye-
sül! Amiket most felsoroltam, azok a lel-
készi szolgálat látható oldalai, de van egy
láthatatlan is, amely nélkül az egész nem
mûködhet, fejlôdhet, virágozhat, ez pe-
dig a lelkipásztori imádság, és az alkal-
makra való elmélyült és alapos felkészülés
hosszú órákon át tartó folyamata, hogy
valóban Isten élô Igéje szólaljon meg,
gyakran erre már csak a napi teendôk
után éjszakába nyúlóan van lehetôségem,
ahogy publikációk elôkészítésére, elôadá-
sok megírására is.

K. J.: Említette a templomot. Gondo-
lom, ezzel az egyedülálló kinccsel sok fel-
adat is ránehezedik a gyülekezet életére.

H. P.: Ócsa város büszkesége a Re-
formátus Mûemléktemplom, mely a
XIII. sz.-ban épült, és Isten csodálatos
kegyelmébôl, ma is áll, és hirdeti a
Gondviselô kezének munkáját. Több
megszálló erô vonult át városunkon, ez
is bizonyítja, hogy nem embereken
múlt az, hogy ez a templom itt állhat,
ilyen káprázatosan ép mivoltában. Sok
gyönyörû szolgálat kötôdik ehhez az
épülethez, gondolok itt a zenés áhíta-
tainkra, koncertjeinkre, de mégis a leg-
nagyobbnak azt tartom, hogy majd’
800 év után is Isten élô Igéje visszhang-
zik a templom falai közt. Valóban, egy
ilyen mûemlékkel a sok csoda mellett
sok veszôdés is jár, már magával a fenn-
tartásával is. Ám Isten ránk bízta, s mi
megpróbálunk a legjobb sáfárai lenni.

K. J.: Milyen programokat, közösségi
alkalmakat terveznek a következô fél év-
ben?

H. P.: Felsorolni is sok lenne.
Elôttünk a Húsvét, mely méltán az egyik
legfontosabb ünnepünk. Majd ifjúsági
hétvégét tartunk Cegléden. Ide a gyüle-
kezet 40–50 fôs ifjúságával megyünk el,
hogy kikapcsolódjunk, és Krisztus körül
elmélkedjünk. Megtartjuk május 2-án az
Inárcsi Családos Napunkat, melyre sok
család már készül, és különös tekintettel
a konfirmandus családokra is számítunk
ezen az alkalmon. Egy nap erejéig elme-
gyünk Inárcsra, hogy ne egyenként, vagy
korosztályokra bontva, hanem külön-
külön a családok, és mi együtt, mint az
Egyház nagy családja elmélkedjünk,
csendesedjünk el. Áldozócsütörtök
(Krisztus mennybemenetelének ünnepe),
Pünkösd, mindkét ünnepet meghatároz-
za a konfirmandusok vizsgája, és fogada-
lomtétele, mellyel ôk is felnôtt egyház-
tagokká válnak.

K. J.: Hány konfirmandusuk van jelen-
leg?

H. P.: Tizenhét fiatal és kilenc felnôtt.
Reményeink szerint mindenki aktív tagja
lesz Egyházunknak. Folytatva a sort, má-
jus 18-ára gyülekezeti kirándulást szerve-
zünk a Budapest–Pesthidegkúti gyüleke-
zethez, segédlelkészünk “anyagyülekeze-
téhez”. Októberben mi láttuk ôket ven-
dégül, most ôk hívtak vissza minket.
Nyáron lesz újra helyi gyermektábor, ki-
rándulás, ifjúsági hét, hittanosok tábora,
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Tervek a Ránk bízottakkal…



Korunkban nehéz fiatalként valóságosan (!) megélni keresztyén hi-
tünket. Ám vajon csak a fiataloknak nehéz? Hiszen megannyi kísér-
tés, próbatétel vár ránk a “felnôttek világában” is. Ám, hol, s melyik
korosztálynál nem? Valljuk be: nincs különbség, minden korosz-
tálynak ugyanolyan nehézségi szinten van a hit helyes gyakorlata.
Nincs különbség, csak mások a fôbb kísértések, más típusúak a pró-
bák, ahogy egyes személyeknél is változó ez. Hívô emberként nehéz
leküzdeni a kamaszkori lázadást – betartani a “tiszteld szüleidet” pa-
rancsolatot, elfogadni ôket olyannak, amilyenek – a kritizáló meg-
közelítést, az önzôség bálványvilágát, de ugyanígy a felnôttvilág ro-
hanását, a késôkori konokságot. Kimondhatjuk tehát közhelyesen,
hogy minden korosztálynak megvan a maga problémája, ami ne-
hézzé teszi hitének megélését. Vannak korok fölött átívelôk is: az ál-
szenvedô, önzô, csökönyös, stb. embertípus. Akármilyen korú kö-
zösség is legyen, egy csoport is nagy-nagy kísértések tárháza lehet a
keresztyén ember számára. Ám, a legfontosabb, hogy a hétközna-
pok világában is meg tudjunk maradni felnôttek a hitben. Fel tud-
junk nôni az adott szituációhoz, a konkrét élethelyzethez.

Tehát az igazi kérdés nem az éveid száma, hanem a hited felnôtt-
korúsága. Láttam már hályogos szemût, aki keresztyénségében
egyik hittanossal sem tudna labdát rúgni, s tizenévest, aki méltó len-
ne a hitvallók sorába. Tudjunk felnôttek maradni a hitünkben, vagy

inkább nôjünk fel az élethez. A felnôtt keresztyén tudja, hogy a kí-
sértések ellen egyedül nem lehet harcolni – csak Istennel. Aki ôszin-
tén tudja imádkozni, hogy “Legyen meg a Te akaratod…”, az bol-
dogul a próbákban. Mikor “elhagyjuk a gyermekhez illô dolgokat”,
akkor válunk felnôtté, mikor józan fejjel odaszánjuk magunkat Is-
tennek, mikor azt tudjuk mondani: Igen, Uram, felnôtt emberként
átgondolva adom át az életemet! Felnôtté azzal válunk, hogy állam-
polgárai leszünk a mennyországnak.

S végezetül álljon itt Pál apostol intése az ifjú Timóteushoz 
(I. Timóteus 4:12.): “Senki meg ne vessen a te ifjú korod miatt, ha-
nem légy példája a hívôknek beszédben, magaviseletben, szeretet-
ben, hitben, tisztaságban.” ÁMEN.

T. Varga Vanda és T. Csûrös András Jakab
Ócsán szolgáló református teológusok

asszonyhét… stb. Tehát lesz program
bôven. Ekkor már reményeink szerint új
segédlelkészünket is bekapcsoljuk a gyüle-
kezeti munkába. Ezeken felül még sok
változatos programunk lesz, ám ezek fel-
sorolása próbára tenné a Kisbíró hasábjait.

K. J.: Valóban színes, és változatos
programokkal készülnek. Ezek megszerve-
zése mind Önre hárul?

H. P.: Nem egészen. A gyülekezetnek
van segédlelkésze, hitoktató lelkésze,
presbiterei, gyülekezeti munkásai, gyer-
mekek között szolgálók. Munkatársak
nélkül nem is menne. Ez nem egy-
személyes “akció”, hanem csapatmunka.
De az egész koordinálása valóban rám
nehezedik.

K. J.: Végezetül?
H. P.: Végezetül annyit fûznék hozzá,

hogy a programok, és a szolgálók cso-
portja nem “munkának” tekinti az elôbb
felsoroltakat, hanem Istentôl kapott

örömhír, evangélium továbbadásának,
azaz szolgálatnak. Ez nagyon fontos, s en-
gem is a hétköznapok forgatagában ez
erôsít, ahogy Isten ezt a gyönyörû temp-
lomot sem hagyta elveszni, úgy minket is
folyton megerôsít, és kezében tart, vezet,
Szentlelkével oltalmaz, és áldást ad, hogy
ez a közösség jó gyümölcsöket teremhes-
sen, és lelki otthon legyen mindazoknak,
akik örök életüket, üdvösségüket keresik
ôbenne, az élô JÉZUS KRISZTUSBAN.

Mert úgy szerette Isten a világot, hogy
egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz ôben-
ne, el ne vesszen, hanem örök élete le-
gyen.

János ev. 3, 16
Ámen!

2008. március 9

Fiatalságában keresztyén – Keresztyénségében fiatal
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Hajdan más világ volt falun. A háza-
kat nem kellett hét lakattal zárni, vi-
szonylag ritka volt a betörés, a lopás.
Verekedésre is legfeljebb a kocsma
elôtt, vagy egy-egy bál hevében ke-
rült sor. Feltûnt, ha egy idegen je-
lent meg a faluban, mindenki figyel-
te, találgatta, mit kereshet itt, kihez
jött, mik a szándékai. Figyeltek egy-
másra az emberek, nemcsak a saját-
jukkal törôdtek, hanem figyeltek a
szomszédéra is. Sok helyen az ajtó
elôtt keresztbe állított seprû jelezte,
hogy a háziak most éppen távol van-
nak. Azóta alaposan megváltozott a
világ.

A jelentôsebb városi rendezvénye-
ken jó ideje sárga mellényes embere-
ket látunk, éjszakánként feltûnik
egy fehér autó, rajta a felirat, pol-
gárôrség. Kik is ôk, mi a dolguk? Ha
ezt megkérdezzük önmagunktól,
vagy bárkitôl, nagy valószínûséggel
azt a választ kapnánk, hogy ôk zár-
ják le az utakat, ha futóverseny van,
vagy járôröznek éjjelente. Ismerked-
jünk meg velük közelebbrôl is!

Szabó Andrással a találkozót a
Katona József utca 26-ba beszéltük
meg telefonon. Esett az esô, sötét is
volt már. Elég nehezen találtam oda.
Azt gondoltam, a polgárôrök fôha-
diszállását kell keresnem, de egy ma-
gánház nappalijába invitált be a házi-
gazda, ahol a háziakon kívül még
egy házaspár várt rám, Bódiék.

A kölcsönös bemutatkozás után
megtudtam, hogy házigazdám öt-
venéves szerszámkészítô a helyi
FÉG-ben. Tôsgyökeres ócsai, szülei
kint laktak valamikor Újerdôben.
Négy gyermeket nevelnek, és hogy ô
az Ócsai Faluvédô Egyesület, közis-
mertebb nevén a polgárôrség elnöke.

– A közbiztonság helyzete min-
dig is labilis volt Ócsán – kezdte a
tekintélyt parancsoló bajszú elnök.
–  Régóta nincs állandó rendôrsé-
günk. 1993-ban hallottunk a pol-
gárôrségrôl, megpróbáltuk mi is

megszervezni. Tapasztaltuk, hogy
sok gondot jelent a diszkó, akkor
kezdôdtek a betörések is. Gyakoriak
voltak a verekedések, és megjelent a
kábítószer is. Fontosnak tartottuk
akkor is, hogy gyerekeinket iskolába
menet, vagy a vonatról hazafelé ne
fenyegesse veszély. Ezért hoztuk lét-
re, alulról szervezôdve, mi saját ma-
gunk a helyi polgárôrséget. 

Elmondta továbbá, hogy jelenleg
nyolcvan tagjuk van, sok köztük a
nô. Valamennyien dolgoznak, van
köztük buszsofôr, biztonsági ôr,
több mûszakba járó és olyan is, aki
nem helyben dolgozik. Ez az oka
annak, hogy fôleg éjszaka járôröz-
nek.

– Kibôl lehet polgárôr, kapnak-e
valamilyen kiképzést, milyen a szer-
vezet belsô felépítése? Vendéglátóim
egymást segítve sorolták a feltétele-
ket. 

– Tizennyolc év fölöttinek kell
lennie. Legyen becsületes. Kell hoz-
zá egy-két ajánló is. Azt szoktuk
mondani, nézze meg, mi a munka,
és ha tetszik neki, jelentkezhet. Volt
már olyan, aki azt hitte, itt lehet
majd verekedni, vagy ez jó lehetôség
arra, hogy gyakran eljárjon otthon-
ról. A nem közénk valókat kiszûr-
jük. A jelentkezését elküldjük a köz-
pontba, ott is elbírálják, nyilvántar-
tásba veszik, és megkapja a sorszá-
mozott igazolványát. Szokott lenni

néha továbbképzés, fôleg közleke-
désrendészeti. Nagyon fontos még,
hogy tisztában legyük azzal, hogy
mihez van jogunk és mihez nincs.
Egyenrangúak vagyunk, nincs pa-
rancsnok és beosztott. Négy cso-
portban dolgozunk, ezeknek van
csoportvezetôje, akinek a koordiná-
lás a feladata. Az egyesületnek kell,
hogy legyen elnöke és vezetôségi
tagjai, hiszen ez egy bejegyzett tár-
saság. Van adószámunk, bankszám-
lánk.

– Térjünk vissza a nôkre – veszi
át a szót Bódiné Nagy Johanna, aki
maga is polgárôr. – Néha mi többet
érünk, mint a férfiak. Egy ügyes be-
széddel könnyebben leszerelhetô sok
hangoskodó. Ha egy nô áll eléjük,
gyakran meghökkennek, egy nôvel
mégsem lehet verekedni. Akkor már
lehet beszélgetni, és szavakkal le le-
het csillapítani. Volt már rá példa,
hogy mi védtük meg a férfiakat.

– Mik a feladatai a polgárôrség-
nek, mihez van joguk és mihez 
nincs? – kérdezem ismét Szabó
Andrást.

– Semmi különleges jogunk
nincs, legfeljebb annyi, hogy ha
szolgálatban vagyunk, amit egy nap-
lóban kell rögzíteni, akkor mi is
közfeladatot ellátó személynek
minôsülünk, akár a buszsofôr, a
postás vagy a pedagógus. Tehát ha
minket valami jogsérelem ér, azt szi-
gorúbban veszik. Ha rendôrrel va-
gyunk együtt, akkor kicsit több a jo-
gunk. Mi magunk nem igazoltatha-
tunk, senkinek a személyi szabadsá-
gát indokolatlanul nem korlátozhat-
juk. Tettenérés esetén azonban az
elkövetôt visszatarthatjuk, ha kell,
kényszerrel is, mindaddig, amíg a
rendôr meg nem érkezik. Felada-
taink sorába tartozik a különféle
rendezvények biztosítása. Gyakran
hívnak családi veszekedésekhez, ve-
rekedésekhez, betörésekhez. Önbí-
ráskodásra természetesen nincs le-

Villanófényben: az ócsai polgárôrök
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hetôség. Büszkén mondhatom, hogy
a tizenöt év alatt részünkrôl semmi-
lyen visszaélés nem történt. Hatósá-
gi tanúként is minket kérnek
elsôként. Azt tudni kell, hogy a
rendôr is csak úgy tarthat házkuta-
tást, ha van jelen hatósági tanú.

Állandó telefonügyeletet tartunk,
bármikor hívhatnak, éjjel-nappal a
30/994-4923, vagy a 30/994-4925-
ös telefonszámon. Riadóláncszerûen
mozgósítjuk egymást és legkésôbb
tíz–tizenöt perc alatt a helyszínre
érünk.

Amikor feltettem azt a kérdést,
hogy hogyan ítélik meg az ócsai pol-
gárok az Önök tevékenységét, érez-
tem, hogy “darázsfészekbe nyúl-
tam”. Beszélgetôtársaim egyszerre
kezdtek beszélni, a hangulat érez-
hetôen feszültté vált. Nem tudom
már, ki mit mondott, ezért inkább
megpróbálom összefoglalni az el-
hangzottakat, elôrebocsátva, hogy
ezek nem vonatkoznak, summásan,
minden ócsaira!

A lakosság hozzáállása nem min-
dig pozitív. Ha történik valahol pél-
dául egy betörés, mindjárt azt kér-
dezik, hogy hol voltak a polgár-
ôrök? Sokak szerint nincs értelme
annak, amit a polgárôrök csinálnak,
hiszen ha a betörô beugrik a keríté-
sen és a hátsó ajtón tör be, az az ut-
cáról nem látszik, így nem is tudják
megakadályozni. Amikor még volt a
járôrautójukon keresôlámpa, és ha
gyanús mozgást észlelve bevilágítot-
tak egy-egy udvarra, azt hallották
vissza, hogy kíváncsiskodnak. Az
útlezárásokat rendezvények idején
az idegenek jobban megértik, félre-
állnak, gyakran még érdeklôdnek is,
hogy addig mit érdemes Ócsán
megnézni. Nem úgy a helyiek, akik
néha nyomdafestéket kevésbé tûrô
szavakkal kívánnak el mindenkit
valahova. Volt, aki behajtott a tán-
colók, a futók közé. Volt olyan is,
aki “kétségbeesett”, hogy akkor ô
most hogyan menjen haza?

Persze, vannak pozitív vélemé-
nyek is. Elsôsorban azoké, akiknek

volt már olyan bajuk, amin a pol-
gárôrök segítettek. Ôk hálásak és
tudják, a polgárôrökre mindig szá-
míthatnak. Az a szomorú, hogy va-
laminek kell történnie ahhoz, hogy
észrevegyük ôket, értékeljük mun-
kájukat.

Ahhoz, hogy a róluk kialakult
kép teljes legyen, tudnunk kell,
hogy ezért a munkáért semmiféle
juttatást, fizetést nem kapnak. Egy
nagy fogyasztású, régi Niva autójuk
van, aminek az üzemeltetési és kar-
bantartási költségeit az önkormány-
zat fedezi. Ha szükség van rá, a saját
autóikat használják, természetesen a
benzinkútnál saját pénzbôl tankol-
nak. Ha kell, szabadságot vesznek
ki, lemondanak a jól fizetô túlórák-
ról. Nonprofit egyesületük bank-
számlája üres, ritkán kapnak kisebb
támogatásokat: az autó zöldkártyá-
ját egy autószerelôtôl, a számlaveze-
tési díjat az önkormányzattól. Per-
ceken keresztül sorolták még azokat
az aprónak tûnô sérelmeket, egy-
egy köszönöm hiányát, amik nekik
is, mint bárkinek, nagyon jólesne. A
nekik címzett köszöneteket – mert
azért jut ebbôl is – pedig köszönet-
tel nyugtázzák. Kiemelték Tóth Pé-
ter Domonkost, aki egy-egy körme-
net után nyilvánosan szokott köszö-
netet mondani, valamint Dönti Ká-
roly polgármestert, aki minden év-
ben felajánl egy buszt a családi ki-

rándulásukhoz. A február 27-i tes-
tületi ülésen pedig önkormányzati
határozatban rögzítve köszönték
meg áldozatos munkájukat.

Végezetül sikereikrôl faggattam a
polgárôrség jelen lévô tagjait. Az
esetek sorolása több oldalt is meg-
töltene, ezért csak ízelítôül említek
néhányat. 

Legnagyobb sikernek azt tartják,
hogy még “élnek”, mûködnek. A
nyolcvan tag közel tíz éve állandó,
közülük harminc bármikor mozgó-
sítható. 

Jó néhány betörést megakadá-
lyoztak, volt tettenérésük is, nem
egy. A tavaly nyáron megszökött
gyermeket is ôk találták meg. Siker-
nek könyvelik el, ha hívják ôket, ha
segítségüket kérik bármihez.

Ha lehetne néhány kívánságuk,
kérnének egy új autót, több megér-
tést a lakosság részérôl, minél több
fiatal polgárôr társat és nem utolsó-
sorban ócsai rendôrséget, hogy még
hatékonyabban ôrizhessék álmun-
kat, védhessék értékeinket, bizton-
ságunkat.

Sok mindenrôl beszélgettünk
még, módszereikrôl, a legjel-
lemzôbb esetekrôl, aktuális veszé-
lyekrôl. De mivel elfogadtam
meghívásukat egy éjszakai járôrö-
zésre, ezekrôl majd abban a riport-
ban számolok be. 

(Németh)
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Pályázati felhívás
Ócsa Város Önkormányzatának Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Idegenforgalmi 

Bizottsága pályázatot hirdet

“Közterületi zöldfelületek fejlesztése és fenntartása céljából” címmel

Pályázni lehet minden 500 m2-nél kisebb, rendezetlen közterületi zöldfelület rehabilitációjára, mely tartalmazza
különösen a gyommentesítés elvégzését, gyeptelepítést, utcabútorok, szemétgyûjtôk, kandeláberek elhelyezését, fák
és cserjék telepítését stb. Az elnyerhetô támogatás összege 100 000–300 000 Ft.
A pályázatról bôvebb információ és pályázati adatlap letölthetô a www.ocsa.hu honlapról, illetve beszerezhetô az
Önkormányzat Titkárságán.
Sikeres és eredményes pályázást kívánunk!

Ullmann Márta, a TEF Bizottság tagja

Harminc produkció már biztosan versenyezni fog az áprilisi vá-
ci területi elôdöntôn. Az is kiderült: a legtöbb váci diák táncol-
ni szeret a legjobban, modern tánc és a néptánc kategóriában
neveztek ugyanis a legtöbben versenyre. A zsûritagok is szeretik
a táncot, vagy legalábbis értékelik. Véleményük szerint ugyanis
ezekben a kategóriákban voltak a legszínvonalasabb mûsorszá-
mok. Már a gyáliak is túl vannak a selejtezôn. A Pest megyei te-
lepülésen a fiatalok több, mint nyolcvan mûsorszámot mutattak
be. A helyi elôdöntôbe közülük huszonhárom produkció jutott

tovább. A „Pest Megyei Ki Mit Tud?" harmadik helyszínén, Ér-
den, majd csak a jövô hónapban kezdôdik a versengés. Április
5-én és 19-én, egy fordulóban mérhetik majd össze tudásokat a
diákok. Monoron szintén a jövô hónapban tartják a selejtezô-
ket. Április 11-én kezdôdik a háromnapos vetélkedô. Több
mint 120 mûsorszám lesz látható a helyszínen, sôt televízión ke-
resztül is. A vetélkedôt ugyanis a Gemini televízió élô adásban
közvetíti.

Pest Megye Önkormányzata – MCOnet

Pest Megye Önkormányzatának Köz-
gyûlése elfogadta a megyei rendôr-
fôkapitányság beszámolóját a tavalyi
évrôl. Dr. Ármós Sándor értékelésében
pozitívumként kiemelte, hogy a fôka-
pitányság felderítési mutatója évek óta
40% körül mozog, ami elfogadható,
hiteles és valódi munkát takar. A me-
gyei rendôrfôkapitány értékelése sze-
rint elérték a 2007-re megfogalmazott
céljaikat, így például sikerült hatéko-
nyabban fellépni a fekete gazdaság és a
szervezett bûnözés ellen, valamint javí-
tottak a közlekedési fegyelmen, ezáltal

csökkent a balesetek száma is. Dr. Ár-
mós Sándor szerint jelentôs kihívás
volt a schengeni határcsatlakozás, hi-
szen integrálódott a rendôrség és a ha-
tárôrség, ráadásul a fôkapitányságon je-
lentôs vezetôváltások történtek. A me-
gyei fôkapitány úgy látja, a belsô össze-
tartás mellett kiváló munkakapcsolatot
alakítottak ki az országos és megyei
rendôri szervekkel, a megyei közigazga-
tási és igazságszolgáltatási társszervek-
kel, és az önkormányzatokkal. Ármós
szerint a megyei rendôr-fôkapitányság
helyzete kivételes, hiszen a kiemelkedô

Budapest bûnözési statisztikája, amely
az agglomerációra is hatással van. A
fôkapitány pár területen fejlôdést kíván
elérni 2008-ban, így például növelni
szeretné a rablások, a betöréses lopások
és a gépjármûvekkel kapcsolatos
bûncselekmények felderítési arányát. A
jövôben emellett kiemelt figyelmet
szánnak a korrupciós cselekményekre,
a kisebbségi ügyek kezelésére, az áldo-
zatsegítésre és a családon belüli erôszak
elleni tevékenység gyakorlati megvaló-
sítására.

(Kempf Károly Ignác)

Megkezdôdtek a Ki Mit Tud? selejtezôi – 
Közel félezer gyermek lépett már színpadra

Megkezdôdött március második hétvégéjén a „Pest Megyei Ki Mit Tud?”. A váci és a gyáli selejtezôn már megmu-
tatták, hogy mit tudnak a megyében élô és tanuló fiatalok. Vácon és Gyálon közel félezer diák lépett színpadra. Az
már kiderült: a legtöbb diák táncolni szeret a legjobban.

Elfogadták a Pest Megyei Rendôr-fôkapitányság 2007. évi beszámolóját
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Pályázati felhívás
“Kertváros” Gyáli Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulása Társulási Tanácsa 

pályázatot hirdet a “Kertváros” Gyáli Kistérség Szociális és Családvédelmi Központja 
(2364 Ócsa, Bajcsy-Zsilinszky u. 46–48.) intézményvezetôi állás betöltésére

A feladat megjelölése:
a Szociális és Családvédelmi Központ tevékenységének kistérségi szinten való tervezése, szervezése, vezetése, irányí-
tása és ellenôrzése. (Az intézmény által ellátott alaptevékenységek: szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás, jelzôrend-
szeres házi segítségnyújtás, családsegítés, gyermekjóléti szolgáltatás)
Megbízás feltételei:
– az 1/2000. (I. 07) SZCSM rendelet 3. sz. mellékletének 3. pontjában, valamint a 15/1998. (IV. 30) NM rendelet

2. sz. mellékletének 1. pontjában meghatározott felsôfokú szakirányú képzettség,
– legalább 5 év felsôfokú végzettséget vagy felsôfokú szakmai képesítést igénylô, a gyermekvédelem, a szociális ellá-

tás, illetve a közoktatás területén végzett munkakörben szervezett szakmai gyakorlat,
– szociális szakvizsga,
– büntetlen elôélet.
Elônyt jelent: szociális és/vagy gyermekjóléti intézményben szerzett vezetôi gyakorlat.
Pályázatnak tartalmazni kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– az intézmény vezetésére vonatkozó programot a szakmai helyzetelemzésre épülô fejlesztési elképzelésekkel,
– végzettséget, képzettséget, szakértôi tagságot igazoló közjegyzô által hitelesített okiratokat,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– nyilatkozatot arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban résztvevôk megismerhetik
Illetmény: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. (Kjt.) szerint
Beosztáshoz kapcsolódó juttatások: vezetôi pótlék Kjt. szerint
Megbízás ideje: 2008. augusztus 16.–2013. augusztus 15.
Pályázat benyújtásának határideje: a Szociális Közlönyben történô megjelenéstôl számított 30. nap
Pályázat elbírálásának határideje: a pályázati határidô lejártát követô 60 napon belül
A pályázati eljárás lefolytatása, az elbírálás módja:
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermek-
védelmi ágazatban történô végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26) Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelôen.
A pályázat benyújtásának helye:
A pályázatot “Szociális és Családvédelmi Központ vezetôi állás pályázat” jeligével zárt borítékban (1 eredeti és 2 má-
solati példányban, közjegyzô által hitelesített okiratokkal ellátva) kell leadni Gyál Város Polgármesteri Hivatal Kis-
térségi, Oktatási és Intézmény-felügyeleti Iroda irodavezetôjénél (2360 Gyál, Kôrösi út 54.) Információ kérhetô a
06-29/540-920 telefonszámon.

Beiratkozás
A Halászy Károly Általános Iskola leendô elsô osztályosainak beíratására 2008. április 10–11-én, 

8.00–16.00 óra között kerül sor az iskola titkárságán. A beiratkozáshoz kérjük hozzanak magukkal:
• óvodai szakvéleményt • anyakönyvi kivonatot • oltási könyvet • TAJ-számot 

• 1 db fényképet (diákigazolványhoz) • 550 Ft-ot (diákigazolványhoz).
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Idén február 23-án, szombaton ke-
rült sor a hatodik és nyolcadik osz-
tályosok szóbeli felvételijére az
ócsai gimnáziumban. A nyolcadi-
kosoknak még januárban meg kel-
lett írniuk a központi feladatlapo-
kat – magyar és matematika tan-
tárgyakból. Az elért pontszámhoz
– amely maximum 40 pont lehe-
tett – szintén 40 pontot hozhattak

a tanulók 7. évvégi és 8. félévi osz-
tályzataikkal. A szóbeli beszélgeté-
sen pedig 20 pontot szerezhettek a
legjobbak.

A négyosztályos gimnáziumba
183-an jelentkeztek, és közülük
96 diáknak sikerült a bejutáshoz
szükséges legalább 70%-os telje-
sítményt nyújtania. A szakközép-
iskolát 200 tanuló jelölte meg

(voltak, akik a gimnáziumot az
elsô, a középiskolát a második he-
lyen) – a bekerüléshez szükséges
60%-ot a jelentkezôk közül 116-
an érték el.

A hatosztályos gimnáziumba 49
diák jelentkezett. A félévi jegyekre
kapható pontok mellett – amely
náluk is maximum 40 pont lehetett
– további 60 pontot a szóbeli be-
szélgetésen érhettek el. Az osztályok
végleges névsorát április 18-a után
ismerhetik meg az érdeklôdôk.

Tisztelt Olvasók!
Mint arról már Önök valószínûleg értesültek, az ócsai víz-
és csatornaszolgáltatókban tulajdonosi változások történ-
tek, melynek egyik eredményeképpen januárban már egy
korszerûbb, csekkes számlával találkoztak. 

A számlán szereplô DHRV Kft. megbízási szerzôdés
alapján végzi a társaságok részére a számlák elôállítását,
nyomtatását, beszedését. A DHRV Kft. közel 15 ezer ügy-
felet szolgál ki a régióban, és rendelkezik ISO 9001
minôségbiztosítási rendszerrel is. Ezzel egyidejûleg döntés
született arról, hogy Ócsa frekventáltabb helyén 2008.
március 1-jétôl a szolgáltatók egy összevont, közösen mû-
ködtetett ügyfélszolgálatot kívánnak üzemeltetni. 

Az új ügyfélszolgálat korszerûen felszerelt, tágasabb, az
ügyfelek igényei szerint kialakított helyiség. Itt lehetôség
lesz elintézni, mind a szennyvíz-, mind az ivóvíz-szolgálta-
tással kapcsolatos problémákat, bejelentéseket, az újonnan
csatlakozni kívánók is ezen az egy helyen tudják majd elin-
tézni az adminisztrációt.

Az új ügyfélszolgálati iroda helye: 
Ócsa, Bajcsy-Zsilinszky út 46–48. 

Az Egressy Gábor Kht. által üzemeltett Szabadidôközpont
épületében található.

Nyitva tartás: 
hétfô: 14.00–19.00, szerda: 10.00–16.00, 

péntek: 9.00–12.00
Mûszaki fogadónap: szerda: 10.00–16.00

Telefon: 06-29/378-029

Reméljük, hogy a kezdeményezés elnyeri a fogyasztók tet-
szését és gyorsabban, kevesebb utánjárással tudják majd a
szolgáltatásokkal kapcsolatos ügyeiket elintézni!

Bíró Vencel ügyvezetô Korom Norbert ügyvezetô
Ócsai Vízmû Kft. Egressy Kht.

A gimnáziumi felvételirôl

Április 11-én a KÖLTÉSZET NAPJA rendezvényei
14.00 órakor: VERSMONDÓVERSENY
16.15 órakor: Embert alakító költészet – Gondola-

tok a Költészet Napján – Elôadó: Büki Attila
költô

16.30 órakor: A versmondóverseny díjainak átadása
Helyszín: szabadidô központ kamaraterme

17.00 órakor: WEGENAST RÓBERT festômûvész
és díszlettervezô kiállításának megnyitása
Megnyitja: M. Nagy Péter újságíró
Közremûködnek a versmondóverseny díja-
zottjai
Helyszín: szabadidô központ aulája

21.00 órától–24.00 óráig: VERSES VIRRASZTÁS
Folyamatos versolvasásra várjuk a költészet
kedvelôit.
Helyszín: Falu Tamás Városi Könyvtár

Április 12-én szombaton 
21.00 órától BÁL az ÓCSAI FIÚK ZENEKAR 

rendezésében
Helyszín: színházterem

Április 29-én kedden
18.00 órakor A TERMÉSZET MÖGÖTT címmel

MÉSZÁROS GÁBOR természetfotós 
diaképes elôadása
Zenei aláfestés: 
METZKEL KAMARAEGYÜTTES
Az elôadás az Ócsai Kulturális Egyesület és az
Egressy Gábor Szabadidô Központ közös ren-
dezvénye
Helyszín: a szabadidô központ kamaraterme

Az Egressy Gábor Szabadidô Központ
fôbb rendezvényei áprilisban
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A Halászy Károly Általános Iskola sport-
csarnokában március 1-jén került sor a
körzeti terematlétikai versenyre. Ebbôl
az alkalomból került sor erre a beszélge-
tésre Spák József tanár úrral.

– Milyen eredményt értek el az ócsai gyerekek
ezen a versenyen?

– Csapatunk – tíz csapat közül, négy
pont különbséggel – a második lett a daba-
si II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola mö-
gött. Az elôzô években is szoros volt a
mezôny, de most történt meg elôször a hat
év alatt, hogy nem a mi javunkra billent a
mérleg. Több sérültünk, betegünk volt, ez
is közrejátszhatott. Meg az is, hogy éppen
egy generációváltás zajlik, a régi nagyok
már nem általános iskolások, a “kicsik”
meg most bontogatják szárnyukat. De
azért szereztünk tíz bronzérmet, kilenc
ezüstöt és hét egyéni bajnokunk is volt: Bá-
lin Márkó és Varga Tamás medicinlabda-
dobásban, Lázár Tamás magasugrásban,
Márki Bence, Kozma Zsolt és Nagy Niko-
lett 50 m-es futásban és Barizs Boglárka
hosszútávfutásban.

– Mióta rendeznek Ócsán terematlétikai
versenyeket?

– Mióta felépült a sportcsarnok. Hat év-
vel ezelôtt, 2002-ben volt itt az elsô baj-
nokság. Azóta minden évben 200-300 gye-
rek vesz részt ezen a téli sporteseményen.
2002 elôtt néha más település rendezett
ugyan hasonló versenyt, de miután felépült
a sportcsarnok és a futófolyosó, a mi adott-
ságaink lettek a legjobbak a környéken.

– Mennyire népszerû az általános iskolá-
sok körében az atlétika?

– Nem szívesen panaszkodom, de a mai
gyerekeket nagyon nehéz a számítógép, a
tévé mellôl elcibálni és másfajta tevékeny-
ségre rábírni. Érdekes módon azonban az
“atlétikán” mindig voltak vagy hatvanan, a
felét – nem szívesen ugyan, de – el kellett
tanácsolni. Volt több országos diákolimpiai
bajnokunk, helyezettjeink; válogatott atlé-
ták kezdték itt bontogatni a szárnyukat:
Szaller Anita, Kleczl Csaba például. Olyan
fölényben voltunk az egyesület megalaku-
lásakor, hiszen a mieink már hetente ötször

edzhettek, hogy szinte minden versenyen
mi szereztünk meg minden rangos helye-
zést. Nagyon jó érzés az, ha egy kisgyerek,
aki szeretne atlétikára járni, megkérdezi,
hogy mikor van edzés, akkor azt mondha-
tom neki, hogy kedd–csütörtök 2-tôl,
ugyanúgy, mint apukádék idejében.

– Van-e lehetôségük az általános iskolából
kikerülô gyerekeknek folytatniuk a sportolást
Ócsán?

– Nagyon sokáig bánatosak voltunk
amiatt, hogy a legeredményesebb gyerekek
is “csak” diáksportolók lehettek, és amikor
elkezdtek középiskolába járni, akkor egyik
pillanatról a másikra vége szakadt atlétaéle-
tüknek. Ezért találtam ki 2000-ben, hogy
megalakítom az Ócsa SE második szakosz-
tályát, az atlétikait. Itt folytathatják a spor-
tolást az általános iskola után is, illetve jö-
hetnek olyanok is, akik nem is ide jártak is-
kolába. Az volt a lényeg tehát, hogy ne
hagyják abba a sportot. Most a legidôsebb
versenyzôink húszévesek. 

– Kik készítik fel az akár leendô olimpiai
bajnok atlétákat Ócsán?

– Rajtam kívül Buzek Szilvia vesz részt
ebben a munkában, aki a gimnázium test-
nevelô tanára. Ketten végezzük az edzôi
munkát.

– Az atlétika gyûjtôfogalom, sokféle sport-
ág tartozik bele. Ezek közül melyeket lehet
ûzni Ócsán?

– Gyakorlatilag a gyaloglás, a rúdugrás
és a kalapácsvetés kivételével az atlétikának
nincs olyan ága, amivel ne foglalkoznánk.
Tehát vannak sík- és gátfutóink, magas- és
távolugróink, súlylökôink, közöttük orszá-
gos 3. helyezett, diszkoszvetôk, gerelyhají-
tók. Ez jó, mert sokféle tehetség bontakoz-

hat ki, de nehéz is, mert rengeteg edzésszer-
vezô munkával jár. Sok más hasonló kis-
egyesület csak egy-egy szakágra áll rá. Mi
vállaljuk a sokféleséget.

– Hol zajlanak az edzések?
– Mivel nincs szabadtéri atlétikai pá-

lyánk, ezért zömében az általános iskola
tornacsarnokában, futófolyosóján, illetve
amikor az idôjárás és egyéb körülmények
engedik, akkor a füvespályára is be szok-
tunk menni.

– Milyen anyagi források állnak az egye-
sület rendelkezésére?

– Egyedüli bevételünk az önkormány-
zat támogatása, évi 200 000 Ft. Néha sike-
rül pályáznunk, egy-két alkalommal ma-
gánszemélyek, vállalkozók támogattak ki-
sebb-nagyobb összeggel, mezekkel, szerelé-
sekkel.

– Ha jelentkezne egy gazdag mecénás, mi-
re kellene leginkább a pénze?

– A szerekkel mindig bajban vagyunk.
A szöges cipôk elkopnak, kinövik a gyere-
kek, a gátak hamar szétesnek, hiszen sok-
szor feldôlnek. Erre sokat kéne költeni, de
jutna nyári edzôtáborokra, távolabbi verse-
nyekre, a gyerekek jutalmazására is. Azt
tudni kell, hogy az atlétikában nincsenek
osztályok, mint például a fociban a megyei,
az NB II, és így tovább, hanem minden
egyesület egy kategóriába tartozik. A ver-
senyzôk életkora a meghatározó. Tehát mi
egyenrangú partnerként együtt verseny-
zünk a Budapesti Honvéddal, a Fradival, a
Csepellel, a Gyôri Dózsával… Tehát ha a
mieink nyernek egy országos versenyen,
akkor maguk mögé kényszerítik a fradistát,
a honvédost is. A Magyar Atlétikai Szövet-
séghez közel száznegyven egyesület tarto-
zik. Közülük száz az, aki számít, és mi
rendszeresen a harmincadik hely közelében
vagyunk. Volt, amikor a Fradi és a Gyôri
Dózsa mögöttünk állt a sorban.

– Mire készülnek most az ócsai atléták?
– Kezdôdik a Diákolimpia, sorra rende-

zik a szövetségi szabadtéri versenyeket, a
megyei- és országos pályaversenyeket. Leg-
közelebb Vácra megyünk, már nagyon vá-
rom és is és a gyerekek is!

(Németh)

Akik legyôzték már a fradisokat is!



Ócsa Város Önkormányzatának

hivatalos lapja

Megjelenik havonta 2800 példányban

Kiadja:
Mátyus Nyomda Bt.

Felelôs kiadó:
Mátyus Gyula

Fôszerkesztô:
Kempf Károly Ignác

Szerkesztôk: 
Gyüge Szilvia, Németh György

Szerkesztôség címe: 
2373 Dabas-Gyón, Tavasz utca 7.

Telefon: 06-70/317-9602
E-mail: ocsaikisbiro@vipmail.hu
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Parkosítás

Ezúton tájékoztatjuk minden kedves olvasónkat, hogy Ócsa Város Önkor-
mányzata és a Bolyai János Gimnázium és Kereskedelmi Szakközépiskola közös
beruházásaként elkészült az Esze Tamás utca és a Falu Tamás utca által határolt
rész parkosítása.

Óvjuk, védjük közösen!

A bál bevételével  Ócsán, a Bolyai téren  felállítandó székelykapu, 
illetve a Bolyai park átalakításának költségeit kívánjuk mérsékelni

A bál színhelye: 
A Bolyai János Gimnázium menza épülete (a vasútállomással szemben)

Bôvebb információk: 
Naponta a délutáni órákban a 380-510, illetve a 06-30/691-7836-os telefonszámokon.

Kérjük, hogy a részvételi, a támogatói, illetve a tombolatárgy-felajánlói szándékukat
a fenti telefonszámokon jelezzék!

Minden érdeklôdôt és támogatót szeretettel várunk !Minden érdeklôdôt és támogatót szeretettel várunk !
A szervezôk


