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Online fotókidolgozás
(további információ az üzletben)

Digitális képkidolgozás bármilyen
adathordozóról

Házi videofelvételek DVD-re írása

Rendezvények, családi események 
fotózása,videofelvétel készítése

Üzleti video, céginformációs anyagok
és referenciafilm készítése

Ócsa leghíresebb művészének, Falu Tamás költő-írónak születésnapja, novem-
ber 10. mindig jelentős irodalmi esemény. Nem volt ez másképpen idén sem. 
Az emlékezők délután három órakor a költő sírjánál találkoztak, hogy emlékez-
zenek és virágokkal borítsák a nyughelyet.

Öt órakor pedig a Falu Tamás-díj első kitüntetettjével, Borbély László íróval 
volt randevúja az irodalombarátoknak a város könyvtárában. A beszélgetést 
Büki Attila költő-képzőművész vezette. A jelenlévők megtudhatták egyebek kö-
zött, hogy a vendég sportújságíróként kezdte, novellái egy részének is bokszo-
lók a főszereplői, akik jobbára szegény, nyomorult, kisiklott sorsú emberek. De 
született könyv néhány ismert színészünkről is.

Az író-olvasó találkozót színesítendő, részletek hangzottak el Borbély Lász-
ló novelláiból Szigeti Réka színművész és Németh György tolmácsolásában. 
Aki szívesen elolvasná Borbély László megjelent könyveit, megtalálhatja azo-
kat a Falu Tamás Városi Könyvtár polcain. (hy)

Falu Tamás születésnapján
kulturáliS – élet

Mindenki 
karácsonya

Ócsa Város Önkormányzata és a helyi történel-
mi egyházak ez évben is megrendezik a Minden-
ki Karácsonya ünnepséget.

December 21-én 15 órai kezdettel az Egressy 
Gábor Szabadidőközpontban az egyházak ün-
nepi műsorszolgálatára kerül sor, majd 17 óra-
kor a Szabadsági téri Mindenki Karácsonyfá-
jánál kerül sor az ünnepélyes gyertyagyújtás-
ra. Az emelkedett hangulatról az ócsai Baptista 
Kórus gondoskodik.
Mindenkit nagy szeretettel várnak a rendezők!
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Tisztelt Ócsai Választópolgárok!

Tájékoztatom Önöket, hogy a 2008. évi közmeghallgatásra az Egressy Gábor 

Szabadidő Központ nagytermében, 2008. december 5-én (pénteken) 

18.00 órai kezdettel kerül sor. 

A közmeghallgatás nyilvános képviselő-testületi ülés, ahol a választópolgá-

rok észrevételeket fogalmazhatnak meg a település életével kapcsolatban, 

illetve kérdéseket tehetnek fel, melyeket a helyszínen, vagy később írásban 

válaszolnak meg a címzettek. 

A közmeghallgatás vitaindítóját Bukodi Károly alpolgármester úr tartja  

„A Város jelene és jövője a ciklusprogram tükrében” címmel.

Dönti Károly polgármester

Közmeghallgatás
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Tisztelt Olvasó!
2008. 10. 31-ig voltam az ócsai önkormányzat képviselője. Két év után 
megváltam a képviselői és a pénzügyi, gazdasági és pályázatkoordináló 
bizottság elnöki posztomtól. Az okok helyett inkább gondolataimról írnék 
pár mondatot.

Két év alatt képviselőtársaimmal a városunk érdekeit szem előtt tarva 
hoztuk meg döntéseinket. Ez nem a teljes egyetértést jelentette, hanem a 
többség által legideálisabbnak tartott megoldás választását. Úgy vélem, a 
makrogazdasági változások ellenére sikerült egy jó út mellett döntenünk, 
ami rövid és középtávon is a város fejlődését vonja maga után.

Az egészségügyben tevékenykedve az elmúlt években jó irányú változá-
sok és kevésbé jó események következtek be:

•  A központi orvosi ügyelet újjászervezésével sikerült szakmailag sokkal 
magasabb szintű ellátást biztosítani Ócsa és Alsónémedi polgárainak. 
Ez a kollégáktól kapott visszajelzések alapján mérhető. A lakosságtól is 
sok pozitív és egyre kevesebb bírálat, panasz érkezik.

•  Az új egészségház megvalósulása felé jelentős lépéseket tett a város. 
•  A családorvosi és az üzemorvosi  tevékenységet egyre több adminisztrá-

ció jelentős mértékben megterhelte az elmúlt időszakban. Ezt próbáltam 
minél kevésbé észrevehetően megoldani, ami talán ezután könnyebben 
kivitelezhető és a hozzám forduló páciensek által érezhetőbb lesz.
A városunk további gyarapodásához kívánok erőt és egészséget minden 

polgárának és képviselőjének!

Ócsa, 2008. november 18. Dr. Inczeffy Zsolt

köz – élet
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– A tél kezdete előtt van-e 
terv az utak állagának 
fenntartására, az előfordu-
ló, illetve keletkező kátyúk 
folyamatos javítására? 

– A fő útjaink (Bajcsy-Zsi-
linszky út, Üllői út) kátyúzá-
sához és rendbentartásához 
az Önkormányzatnak nincs 
köze. Ez a Pemák feladata. A 
mi útjaink még jó állapotban 
vannak, azok karbantartását 
a lehetőségek szerint folyamatosan vé-
gezzük.

– És a Pemákot nem lehet esetleg önkor-
mányzati szinten megkérni, hogy kicsit 
sűrűbben nézze rá az útjaira? 

– Természetesen rendszeresen jelez-
zük feléjük a problémákat, azonban for-
ráshiányra hivatkozva többnyire süket 
fülekre találunk. Egyéb eszköz nem áll 
rendelkezésünkre.

– Ha már közlekedés. Van-e lehetősége 
az Önkormányzatnak saját traffipax 
készülék beszerzésére, ha igen, terve-
zik-e a közeljövőben az üzembehe-
lyezését. 

– Nem tervezzük. Jelenleg egyik leg-
fontosabb feladatunknak az új rendőr-
őrs állományának feltöltését tartjuk.

– Tisztelt Alpolgármester Úr! Érdeklőd-
ni szeretnék, hogy az útépítésekre fel-
vett hitel tőketörlesztése megkezdődött-e 
már, vagy még a kamatokat fizeti az 
Önkormányzat? Hány éves a futamidő? 
Az ország jelenlegi állapota veszélyez-
teti-e városunk jövő évi költségvetését? 
Gondolkodtak-e már rajta, hogy milyen 
stratégiát dolgoznak ki, ha a ma tár-
gyalt költségvetés az önkormányzatok 
számára újabb megszorító intézkedé-
seket ír elő? 

– Az útépítésre felvett magas kamato-
zású hitelt a kötvény kibocsátásával ki-
váltottuk egy lényegesen kedvezőbb ka-
matozású hitelre. Ennek a futamideje  
20 év, amelynek jelenleg a tőketörlesz-

tése nem kezdődött még el. 
A jövő évi költségvetésün-
ket természetesen nagy-
mértékben befolyásolja 
majd a költségvetés. Mi is 
felkészülünk a lehető legna-
gyobb mértékű takarékos-
ságra, ez azonban a telepü-
lés működését lényegében 
nem befolyásolhatja. Az el-
tervezett beruházásainkat 
– egészségház, játszótér, vá-

rosközpont – mindenképpen megvaló-
sítjuk. Ezekre a forrás nagyobb részt ren-
delkezésünkre áll lekötött pénzeszköz 
formájában.

– Jó estét kívánok, Tisztelt Alpolgármes-
ter Úr! Tudom, hogy lerágott csont, de 
tudna válaszolni, vagy érdemlegesen 
közeli dátumot adni a Tesco nyitásával 
kapcsolatban?

– Sajnos, konkrét időpontot nem tudok 
mondani. A Polgármesteri Hivatalnak ki 
kell adnia még a használatba vételi enge-
délyt. Ehhez viszont nekünk is szüksé-
günk van még egy KDV-s engedélyre. Erre 
várunk. Az engedély kiadása után a szom-
szédos lakók még fellebbezhetnek. 
Amennyiben ez megtörténne, akkor sze-
rintem az idén nem fog kinyitni.

– Mikortól lehet benyújtani újból a pá-
lyázatot az óvoda építésével kapcsolat-
ban? 

– Jelenleg nincs ilyen pályázat. Nem 
tudjuk, mikor írják ki újra.

– Tisztelt Alpolgármester Úr! Az után 
szeretnék érdeklődni, hogy a Polgár-
mesteri Hivatalba be van adva egy ál-
lattartási kötelezettség betartásával 
kapcsolatos jelzés a szomszédom miatt, 
mivel nem tudok szellőztetni a bűztől 
az ablakom alatt lévő disznóól miatt. 
Mi ilyenkor a teendő? Válaszát előre is 
köszönöm! 

– Ha jól értem, Ön már bejelentést tett 
a Polgármesteri Hivatalnál. Ebben az 
esetben a hivatal intézkedni fog. A 
főállatorvossal megvizsgáltatja a bejelen-
tést, és megteszi a szükséges intézkedé-
seket. Türelmét kérem!

– Köszönöm válaszát! De még valami-
kor a nyáron adtam be a bejelentést, és 
a bűz már tavaly tavasz óta tűrhetet-
len. Remélem, minél előbb megoldható 
a dolog! Az illetőnek már szóltunk ez 
ügyben, és csak fenyegetést kaptunk 
úgymond. A türelem lassan fogyóban.

– Kérem, keressen meg személyesen 
a hivatalban! Utánanézünk.

Nyertes pályázataink

Tisztelt Ócsai Lakosok!
Ezúton szeretném tájékoztatni Önöket néhány aktuális hírről: 
• Elkezdődtek az új Egészségház beruházás munkálatai. Jelenleg a területen lévő épület bontása fo-
lyik. Az épület átadása 2009 októberében várható.

• Az Önkormányzat a „KMOP – 5.2.1/A Kisléptékű megyei fejlesztések – Ócsa Város település-
központjának kisléptékű fejlesztése” című pályázaton 84 948 024 forintot nyert. Ez a fejlesz-
tés a Bajcsy-Zsilinszky út Polgármesteri Hivatal és a katolikus templom közötti szakaszát érinti. 
 
• Az „ÁROP - 3.A.1/A A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése” elnevezésű pályázaton pedig 
19 760 680 forintot nyertünk. Ez a pályázat a hivatal, az önkormányzat, az önkormányzat intézmé-
nyei munkájának hatékonyabbá, gyorsabbá, egyszerűbbé tételéről szól.

Ezekről és egyéb dolgokról bővebben a 2008. december 5-i Közmeghallgatáson hallhatnak.
Bukodi Károly alpolgármester

Bukodi Károly alpolgármester fogadóórája 2008. november 3.
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Rövid bemutatkozással kezdem. 1983 
óta élek Ócsán, azóta tanítok a helyi 
gimnáziumban. Előtte a gyáli általános 
iskolában dolgoztam, onnan hívtak ide, 
s én örömmel jöttem. A fő szakom a 
földrajz, de tanítok művészeteket, moz-
góképkultúra- és médiaismeretet is. 
Van egy harmincéves fiam és egy tíz-
éves lányom. A feleségem magyart tanít 
a gimnáziumban. Nyolcéves koromig 
egy Ócsához hasonló községben éltem, 
Adonyban, majd Dunaújvárosban lak-
tam. A falusi évek olyan mély nyomot 
hagytak bennem, hogy eldöntöttem, 
ha tehetem, hasonló kistelepülésen 
fogok élni, és ha lehet, dolgozni. Ócsa 
ilyen hely, nem is akarok innen elmen-
ni. Úgy érzem, sikerült beilleszkednem, 
nagyon sok jó barátot, ismerőst szerez-
tem. Az itt szerzett barátaim megtaní-
tottak sok olyan dologra, amelyeket „vá-
rosi” emberként fiatal koromban csak 
hírből ismertem. Ma már bort készítek 
Vígh Lacival és  Szabó Pityuval, egyes 
fűszernövényekből szinte teljesen ön-
ellátó vagyok, sőt Bán Árpádnak kon-
tárként – ha engedi – segítek a disznó-
vágásban is.

– Hogyan, miképpen kerültél kap-
csolatba a politikával?

– Mindig érdekeltek a körülöttem 
történő események. Középiskolás ko-
romban felfedezték rajztehetségemet, 
és a KISZ „lecsapott” rám. Én lettem a 
plakátfelelős. Rendezvényplakátokat 
festettem, ez volt az én KISZ-életem.

A komolyabb politikai szerepválla-
lásom 1993-ban kezdődött Ócsán, ami-
kor Buza Attilával, Szűcs Lajossal  (és 
még hét társunkkal) megalakítottuk az 

ócsai FIDESZ-csoportot, és elkezdtünk 
dolgozni a faluért, miközben szervez-
tük Buza Attila kampányát. Ebben a 
munkában elsősorban a programok 
előkészítése volt a feladatom. Sikere-
sek voltunk, hiszen Attila nyert. Majd 
folytattuk a közös munkát a falunkért, 
de egy tragédia közbeszólt. Attila saj-
nálatos halála után Szűcs Lajos – aki in-
dult az időközi országgyűlési képvise-
lőválasztáson – kért, hogy segítsem őt. 
Ez, mint fideszesnek, egyébként is ter-
mészetes volt. Szívvel-lélekkel csinál-
tam, mert Lajosban megismertem azt 
az embert, aki méltó és képes arra, 
hogy Ócsát és a választókerület telepü-
léseit képviselje a Parlamentben. Mi-
után megnyerte a választást, megtisz-
telt azzal, hogy felkért személyi titká-
rának.

Érdekes, szép és igen zsúfolt időszak 
kezdődött. Az én dolgom volt Lajos 

minden idejét beosztani. Jártam vele a 
településeket. A következő – rendes – 
választáskor én voltam a kampányfő-
nöke is. Soha nem felejtem el, az első 
– általam szervezett – kampányrendez-
vényre Újhartyánban került sor, amely-
re egy félreértés miatt nem kapott meg-
hívót az előadó. A terem zsúfolásig tele, 
a vendég sehol! Gyors telefonálás után 
kiderült, hogy nem tud a tervezett elő-
adásról, tehát semmi esély arra, hogy 
megérkezzen. Mivel fontos, abban az 
időben igen aktuális, a mezőgazdasági 
termelőkről szóló kérdésről volt szó, 
el sem tudtam képzelni, hogyan old-
jam meg a helyzetet. Majdnem botrány 
lett, de Lajos nagyon jól kivágta magát: 
ő maga tartotta meg az előadást, min-
denki megelégedésére.

Közben sok ismerősre tettem szert. 
Ezeknek a kapcsolatoknak ma is hasz-
nát veszem. Természetesen az is na-
gyon érdekelt, mi történik Ócsán. Mint 
kívülálló, inkább a hibákat láttam, s azt, 
hogy mit lehetne és kellene másképp 
csinálni. Most, mint képviselő, a saját 
bőrömön érzem, milyen lehettem 
akkor, mint „ellenzéki” polgár. Ez na-
gyon jó tapasztalat volt, mivel annak el-
lenére, hogy most már belülről látom 
a város és a megye helyzetét, a „kívül-
állók” véleményét még fontosabbnak 
tartom. Sok ötletet adhatnak, és adnak 
is, mivel ők mást, máshogy, másképp 
látnak ( ahogyan korábban én is ). Ezek-
re az ötletekre odafigyelünk, és azokat, 
amelyeket lehet, a lehetőségekhez mér-
ten, igyekszünk megvalósítani.  Persze, 
amíg egy jó ötlet megvalósul, igen hosz-
szú az idő.

„Az oktatás és a gyermekvédelem
számomra szent dolog”

HorvátH tamás, az Ügyrendi Bizottság elnöke

Ócsa Város Önkormányzata bizottsági elnökeit bemutató sorozatunk utolsó interjújához értünk. Remél-
jük, e  rövid pillanatképek segítették az olvasókat abban, hogy jobban megismerjék azokat, akiket annak 
idején megválasztottak! Bízunk benne, hogy kissé tisztábban látják, hogyan is működik a várost vezető ön-
kormányzat. 

köz – élet
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– Nemcsak Ócsa, hanem Pest megye 

politikai életében is komoly szereped 
van.

– Tagja vagyok a megyei FIDESZ-
választmánynak, 2006-ban pedig beke-
rültem  Pest megye közgyűlésébe, 
ugyanakkor, amikor Ócsa város polgá-
rainak jelentős része is megtisztelt bi-
zalmával, igen sok szavazattal  helyi 
képviselőnek is megválasztottak. Mind-
ezt a sok bizalmat munkámmal igyek-
szem szolgálni.

Most gyakorlatilag a megyét és a me-
gyén belül a várost képviselem. Ebből 
vannak konfliktusok, például a megye 
nem tudja továbbfinanszírozni az eddig 
általa fenntartott zeneiskolákat és a 6, 
illetve a 8 osztályos gimnáziumokat. 
Ezt, mint megyei képviselő, teljesen 
megértem, hiszen látom, ismerem a 
megye pénzügyi helyzetét, tudom, 
ahhoz, hogy a kötelező feladatait el 
tudja látni, a nem kötelező feladatok 
finanszírozását nem képes vállalni. Ag-
gódom, mindent megteszek tehát, 
hogy megmaradhassanak. 

Ezek a problémák városunk intéz-
ményeit is fenyegetik. Én úgy gondo-
lom,  első a város, második a megye. 

– Milyen egyéb megyei  feladatokat 
látsz el?

– Én képviselem Pest megyét az  
Európai Régiók Tanácsában, ami uta-
zással, konferenciákon való részvétel-
lel is jár. Két megyei bizottságban, az 
Oktatási, Műemlékvédelmi és Kulturá-
lis Bizottságban, valamint a Gyermek-
védelmi és Szociális Bizottságban is 
dolgozom. Ezek is sok feladattal járnak, 
de ezt sem érzem tehernek, hisz hoz-
zám közelálló területekről van szó. Az 
oktatás és a gyermekvédelem számom-
ra örök hivatás, „szent” dolog. Minden, 
ami ezekkel összefügg, ahol javíthatok 
a helyzeten, ahol tehetek a gyermeke-
kért, ott a helyem, boldogan áldozom 
rá a szabadidőmet is.

– Beszéljünk akkor a helyi felada-
taidról!

– Az önkormányzat megalakulása 
után lettem az Ügyrendi Bizottság el-
nöke. 2008. november 1. óta – dr. 
Inczeffy Zsolt képviselőtársam lemon-

dása után – engem választottak meg a 
Pénzügyi, Gazdasági és Pályázatkoor-
dináló Bizottság elnökévé is. Annak, 
hogy valaki elnök, vagy tag, különösebb 
jelentősége nincs. Az elnök ír alá, veze-
ti az üléseket, de minden döntés közö-
sen, demokratikusan születik. Ezt az is 
bizonyítja, hogy a döntések 99%-a egy-
hangú döntés. Megvitatjuk, meggyőz-
zük egymást. Egy-két ügyet leszámítva 
ez az egész testületre  jellemző.

– Egy átlagembernek kevéssé egy-
értelmű, hogy mi az Ügyrendi Bizott-
ság feladata.

– Ez az egyik olyan bizottság, ami-
nek létrehozása kötelező. A másik ilyen 
a pénzügyi bizottság.

Az Ügyrendi Bizottság kezeli a kép-
viselők vagyonnyilatkozatát, amit min-
denkinek, minden év januárjában el 
kell készítenie. Ez egy teljes körű va-
gyonnyilatkozat. A kezelés nem azt je-
lenti, hogy vájkálódunk a képviselőtár-
sak vagyoni helyzetében. Csak akkor 
kerülnek elő a lezárt borítékok a pán-
célszekrényből, ha olyan bejelentés ér-
kezik, amihez ezekre szükség van.

Az Ügyrendi Bizottság az, amely a 
helyi rendeleteket – még tervezet for-
májában – átnézi, és vagy javasolja el-
fogadásra, vagy nem javasolja. Vizsgál-
juk még rendeleteink  európai uniós 
jogharmonizációját is. Vannak termé-
szetesen segítőink, akik szakmai hoz-
záértését mindig igénybe vehetjük. Az 
elmondottaknak a menete a követke-
ző: az illetékes bizottságok a különféle 
ügyeket megtárgyalják. Ezekből a bi-
zottsági anyagokból a jegyző – a jogi 
előírásoknak megfelelő – rendeletter-
vezetet készít. Ezt nézi át a mi bizottsá-
gunk. Ha úgy véljük, hogy az anyag meg-

felelő, beterjesztésre javasoljuk. Ha ki-
egészítésre van szükség, visszaadjuk.

Az anyagok előkészítése általában 
jó, még nem kellett egyet sem vissza-
utalni az azt kidolgozóknak (ez a bi-
zottságok és a jegyző munkáját dicsé-
ri). A rendelettervezetekről a képvise-
lő-testület még vitatkozhat, majd el- 
dönti, hogy megszavazza, elfogadja 
azt, ha kell, módosításokkal, vagy le-
szavazza. Tehát a végső döntést a tes-
tület hozza.

Javasolhatja az Ügyrendi Bizottság 
egy-egy téma napirendről való levéte-
lét, de a végső döntést ekkor is a kép-
viselő-testület hozza meg. Ügyelünk 
még a testületi ülések lebonyolításának 
szabályosságára. 

Fontos, hogy az Ügyrendi Bizottság-
nak, éppen e speciális feladatai miatt, 
nem lehet külsős tagja, csak aki meg-
választott képviselő.

Összefoglalva: bizottságunknak ja-
vaslattevő és előkészítő feladata van, a 
döntés joga mindig a testületé.

(Németh)

Közlemény
Ezúton tájékoztatom a Tisztelt Érdekelteket, hogy Ócsa Város Szabályozási Terve és Helyi Építési 
Szabályzata 2008. évi módosításához kapcsolódó piactér (Székesi utca–Vadvirág utca–Nefelejcs 
utca–Vasút által határozat terület) szabályozási terve elkészült. A tervdokumentációt megtekinthe-
tik, és az ezzel kapcsolatos észrevételeiket a kifüggesztéstől számított 30 napon belül a Polgármes-
teri Hivatal Műszaki Irodájában, hivatali órákban tehetik meg.

2008. november 5. Horváth Zoltán, Ócsa főépítésze
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köz – élet

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 10 igen és 
1 nem szavazattal a következő határozatot hozta:
181/2008. (X. 29.) sz. ÖK határozat
Ócsa Város Önkormányzat Képviselőtestülete az építendő 
új egészségház közbeszerzési kiírásához készített ajánlati 
felhívás-tervezet módosítását kéri az ECOAD Consulting 
Kft.-től a következők szerint: 

VI.3.11. pontban: a jó teljesítési biztosítás összege  
20 000 000 Ft legyen, valamint kerüljön becsatolásra a pá-
lyázó részéről egy teljességi nyilatkozat arról, hogy használ-
ható, működtethető létesítményt hoz létre.

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 10 igen és 
1 nem szavazattal a következő határozatot hozta:
182/2008. (X. 29.) sz. ÖK. határozat
Ócsa Város Önkormányzat Képviselőtestülete elfogadva az 
előző határozat szerinti módosításokkal az ECOAD 
Consulting Kft. által készített ajánlati felhívást, az egészség-
ház megépítésére nyílt közbeszerzési pályázat kiírásáról 
döntött.

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 10 igen sza-
vazattal a következő határozatot hozta:
183/2008. (X. 29.) sz. ÖK határozat
Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2007/2008. 
oktatási év tapasztalatáról, valamint a 2008/2009. oktatási 
év indításáról szóló beszámolókat elfogadja.

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 10 igen és 
1 tartózkodó szavazattal a következő határozatot hozta:
184/2008. (X. 29.) sz. ÖK határozat
Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete A kultúra 
helyzete Ócsán című beszámolót tudomásul veszi.

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 10 igen és 
1 tartózkodó szavazattal a következő határozatot hozta:
185/2008. (X. 29.) sz. ÖK határozat
Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete Inczeffy Sza-
bolcs képviselői indítványát, miszerint az Ügyrendi Bizott-
ság és a Pénzügyi, gazdasági és pályázatkoordináló Bizott-
ság kivételével a Képviselő-testület a többi bizottságot szün-
tesse meg, elvetette .

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11 igen sza-
vazattal a következő határozatot hozta:
186/2008. (X. 29.) sz. ÖK határozat
Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Halászy  
Károly Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzatát 
egységes szerkezetbe foglalva, mint fenntartó jóváhagyja.

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11 igen sza-
vazattal a következő határozatot hozta:
187/2008. (X. 29.) sz. ÖK határozat
Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Halászy 
Károly Általános Iskola a Házirendet egységes szerkezetbe 
foglalva mint fenntartó jóváhagyja.

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11 igen sza-
vazattal a következő határozatot hozta:
188/2008. (X. 29.) sz. ÖK határozat
Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja 
a Halászy Károly Általános Iskola 1., 10., valamint 13. számú 
napközis csoportjai vonatkozásában a közoktatási törvény-
ben előírt maximális tanulói létszám év közbeni túllépé-
sét.

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11 igen sza-
vazattal a következő határozatot hozta:
189/2008. (X. 29.) sz. ÖK határozat
Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete támogató 
elvi állásfoglalást alakít ki az ócsai Bolyai János 6 évfolya-
mos Gimnázium, illetve a Sugár Rezső Alapfokú Művésze-
ti Oktatási intézmény ócsai telephelyének továbbműköd-
tetésével kapcsolatban. 

Felkéri a polgármestert, a Pénzügyi, gazdasági és pályá-
zatkoordináló Bizottság, valamint az Ügyrendi Bizottság 
elnökét, hogy a Pest Megyei Közgyűlés elnöke által kije-
lölt személlyel az oktatások további fenntartásának pénz-
ügyi nagyságrendjéről és eszközrendjéről tárgyalásokat 
folytassanak. 

A tárgyalások eredményéről a munkarend szerint soron 
következő Képviselő-testületi ülésen számoljanak be.

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 10 igen sza-
vazattal a következő határozatot hozta:
194/2008. (X. 29.) sz. ÖK határozat
Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete felülvizsgál-
ta Ócsa város települési környezetvédelmi programját, 
annak módosítása jelenleg nem indokolt.

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11 igen sza-
vazattal a következő határozatot hozta:
195/2008./X.29./sz.ÖK. határozat
1.  Ócsa Város Képviselő-testülete – mint a település vízi 

közmű rendszerének tulajdonosa – azt az elvi állásfog-
lalást hozza, hogy a Szolgáltatók a beruházás időszaká-
ban meglévő (a megvalósulási térképen szereplő) ingat-
lanok közművel történő ellátása esetén közműfejleszté-
si hozzájárulást csak az ingatlan részére nyújtott 

A 2008. október 29-i képviselő-testületi ülés fontosabb határozatai
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szolgáltatás mennyiségének, ill. minőségi igényének nö-
vekedése esetén követelhetnek. Eddig az ilyen jogcímen 
történt befizetések visszautalását tartja szükségesnek a 
Testület.

2.  A Képviselő-testület kéri a vízközmű Szolgáltatókat, hogy 
a jövő évi szolgáltatási díjak megállapítását célzó számí-
tásokhoz szíveskedjenek mellékelni a víz-csatorna díjon 
kívül más címen (tervbírálat, kivitelezés, közműfejlesz-
tési hozzájárulás stb.) beszedett pénzeszközök nagysá-
gát és annak felhasználását.

3.  Újonnan kialakuló ingatlanok közterületen lévő veze-
tékeinek kivitelezési költségét az érintett ingatlan tulaj-
donosa viseli a közműfejlesztési hozzájárulással 
együtt.

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11 igen sza-
vazattal a következő határozatot hozta:
198/2008. (X. 29.) sz. ÖK határozat
Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete Ócsa Város 
Polgármesteri Hivatala alapító okiratának 6. pontjában 
foglalt önkormányzati feladatként ellátandó alaptevékeny-
ségek felsorolását a 38.11(2008) TEÁOR számú nem veszé-
lyes hulladék gyűjtése feladattal kiegészíti.

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11 igen sza-
vazattal a következő határozatot hozta:
199/2008. (X.29.) sz. ÖK határozat
Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete Puskás Imre, 
Ócsa, Epreskert u. 54. szám alatti lakost a Helyi Választási 
Bizottság tagjává megválasztotta.

Dr. Inczeffy Zsolt képviselő lemondása miatt
Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 10 igen és 
1 nem szavazattal a következő határozatot hozta:
202/2008. (X. 29.) sz. ÖK határozat
Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete Horváth 
Tamás képviselőt 2008. november 1-jétől a Pénzügyi, 
gazdasági és pályázatkoordináló Bizottság elnöké vá-
lasztja.

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 10 igen és 
1 tartózkodó szavazattal a következő határozatot 
hozta:
204/2008. (X. 29.) sz. ÖK határozat
Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete Kardos Zol-
tán képviselőt 2008. november 1-jétől a Pénzügyi, gazda-
sági és pályázatkoordináló Bizottság tagjává választja.

A 2008. október 29-i képviselő-testületi ülés fontosabb határozatai
Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11 igen sza-
vazattal  m e g a l k o t t a  
17/2008. (X. 31.) sz. ÖK rendeletét
a „Bursa Hungarica” Felsőoktatási Önkormányzati Ösztön-
díjpályázat elbírálásának szabályairól szóló 12/2008. (IX. 
12.) sz. ÖK rendelet módosításáról
1. § Az R. 6. § (3) bekezdése a következőkre változik:
„/(3) Az „A” típusú ösztöndíjban kizárólag olyan felsőok-
tatási hallgatók részesülhetnek, akik állami felsőoktatási 
intézményben, illetve az Oktatási Minisztérium és az in-
tézmények közötti megállapodás alapján nem állami fel-
sőoktatási intézményben folyó nappali tagozatos, keret-
időn belül, teljes idejű felsőfokú alapképzésben, mester-
képzésen, egységes, osztatlan képzésben, felsőfokú 
szakképzésben folytatják tanulmányaikat. Az ösztöndíj idő-
tartama 10 hónap, azaz két egymást követő tanulmányi 
félév.”
2. §
Ezen rendelet a kihirdetését követő 8. napon belül lép ha-
tályba, de rendelkezéseit 2008. október 15-től kell alkal-
mazni. 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen,  
1 nem és 1 tartózkodó szavazattal  m e g a l k o t t a  
18/2008. (X. 31.) sz. ÖK rendeletét
Az első közös lakáshoz jutó családok támogatásáról szóló 
18/2005. (IX. 2.). sz. ÖK rendelet módosításáról
1. § Az R. az alábbi új 8/A. §-sal egészül ki:
Amennyiben a tárgyévi költségvetésben tervezett egysze-
ri vissza nem fizetendő támogatási összeg nem kerül teljes 
egészében felhasználásra:
(1)  a maradvány terhére támogatandó azon a rendelet  

3. §. (1) bek. b) pontja szerinti ingatlanvásárlás is, amely 
vonatkozásában a támogatás, ezen szakasz szerinti el-
bírálása előtt – de még tárgyévben kötött szerződés 
alapján – a támogatottak tulajdonjoga a földhivatali nyil-
vántartásba bejegyzésre került. 

(2)  a támogatást az ingatlan hitelesített tulajdoni lapja  
30 napnál nem régebbi példányának benyújtásával kell 
ismételten igényelni. 

(3)  a támogatások folyósítására, figyelemmel az 1. § (2) be-
kezdésben foglalt mértékre, illetve a maradvány ösz-
szegére, az eredetileg első ízben – kizárólag a tárgyév-
ben – benyújtott kérelmek sorrendjének megfelelően 
kerül sor.”

2. § Az R. 7. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módo-
sul:
 „(1) A kérelmet tárgyév március 31-ig, június 30-ig és szep-
tember 30-ig lehet írásban benyújtani.”

Rendeletek

köz – élet
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3. §
Az R. egyes rendelkezéseinél megjelölt Szociálpolitikai Bi-
zottság elnevezés Pénzügyi, gazdasági és pályázatkoordi-
náló Bizottság elnevezésre módosul.

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11 igen sza-
vazattal  m e g a l k o t t a  
19/2008. (X. 31.) sz. ÖK rendeletét
a Helyi Építési Szabályzatról szóló 16/2004. (XII. 2.)  sz. ÖK 
rendelet módosításáról
4. § A HÉSZ  15. § (8) bekezdése az alábbiak szerint mó-
dosul:
(8) A településközpont vegyes építési övezetek területén 
a lakóterületre vonatkozó környezeti normatívákat meg-
haladó (pl. nagy szállításigényű, zajos, bűzös, vagy porszeny-
nyeződést okozó) környezeti terhelésű tevékenységek nem 
végezhetők, az ilyen tevékenységeket szolgáló funkciójú 
épületek nem létesíthetőek.
5. §  A HÉSZ az alábbi 18/A §-sal egészül ki:
A Vt-4 jelű településközpont vegyes építési övezet 
(egyéb vegyes funkciójú területek)

18/A §
(1) Övezeti paraméterek

Beépítési mód

Az építési telek A beépítésnél alkalmazható

legkisebb legkisebb legnagyobb

területe (m2)
zöldfelület 
arány (%)

bépítettség 
(%)

építmény-
magasság (%)

Szabadon álló 
v. kialakult

1500 30 40 7,5

(2)  Az övezetben önálló lakóépület nem, de telkenként leg-
feljebb egy szolgálati lakás létesíthető.

(3)  A kialakítható építési telek legkisebb szélessége 20 m, 
legkisebb mélysége 50 m legyen. Az övezetben az elő-
kert mélysége, szabályozási terv eltérő rendelkezésé-
nek hiányában 10 m.

(4)  Az építési telkek kötelező zöldfelületeit gazdasági funk-
ció esetén elsősorban a telekhatárok mentén, többszin-
tes telepítésű összefüggő védő-zöldsávként kell kiala-
kítani.

(5)  Az épületek utcafront felôli részén a tetőidomot az al-
kalmazott beépítéstől függetlenül az utcával párhuza-
mos gerincirányú jelleggel kell kialakítani. A magastető 
alkalmazása az egész épületre nem kizárólagos, ameny-
nyiben az épület funkciója ettől eltérő megoldást tesz 
szükségessé.

6. § 
A HÉSZ 21. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:
(6)  Az Ócsa–Inárcs összekötő út mentén kijelölt Gksz-2 

jelű építésű övezet telkein a Tájvédelmi körzet környe-
zetében legalább 15 m szélességű, őshonos termőhe-

lyi és táji adottságoknak megfelelő növényfajokból álló 
kötelezően beültetendő területet kell kialakítani az út 
mentén, amely az övezetben előírt legkisebb zöldfelü-
leti arányba beszámítható.

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11 igen sza-
vazattal  m e g a l k o t t a  
20/2008. (X. 31.) sz. ÖK rendeletét
az állatok tartásáról szóló 15/2007. (X. 5.) számú ÖK ren-
delet módosításáról
1.§ Az R. 9. § (3) bekezdése törlésre kerül.

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11 igen sza-
vazattal  m e g a l k o t t a  
21/2008. (X. 31.) sz. ÖK rendeletét
az Egyes gyomnövények irtásáról, parlag- és pázsitfüvek 
gondozásáról szóló 11/1996. (X. 30.) számú ÖK rendelet 
módosításáról
2.§ Az R. 3. §-a az alábbiak szerint módosul:
„A gyomnövények irtásának elmulasztása esetén a tulajdo-
nosra vagy a kezelőre az Önkormányzat Polgármesteri Hi-
vatala szabálysértési eljárás keretében 30 000 Ft-ig terjedő 
szabálysértési bírságot róhat ki, amely közadók módjára 
behajtható.”

Nyitva tartás: 
hétfő–péntek: 9–17-ig, 

szombat: 9–15-ig
vasárnap: 9–12-ig.

Balázs Zsolt 
Ócsa, Üllői út 33. • 06-30/263-5800

Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és
Boldog Új Évet Kívánunk!

KERTÉSZETI ÁRUDA

Óriási fenyőfavásár!
Luc-, ezüst-, nordmann-

és feketefenyők; vágott és földlabdás

Díjtalan házhoz szállítás!

Levesszük válláról a gondját,
felszereljük fenyőtalpát! 
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kulturáliS – élet

Az ócsai Bolyai János Alapítvány
2364 Ócsa, Falu Tamás u. 35. • Adószám: 18661693-1-13

értesíti a felajánlókat, hogy az APEH 2007. évben 196 755 Ft-ot 
utalt az alapítvány számlájára. A támogatást a 

tehetséges tanulók jutalmazására használtuk fel.

Köszönjük a felajánlásokat.

Bolyai János Alapítvány, Ócsa

– Mikor ide kerültek, rendőri szemmel 
hogyan látták Ócsa közbiztonsági hely-
zetét?

– Eléggé fertőzött volt ez a nagy tele-
pülés. Voltak itt bajok, meg még vannak 
is, de próbálunk rendet tenni. Elsősor-
ban az átutazó bűnözés jelent nagy 
problémát. Leginkább a különféle lopá-
sok, betörések száma volt magas, tavaly 
ilyenkor 230-240 eset volt, ez mára 170-
re csökkent. Sok a különféle szabálysér-
tések száma is, leginkább az engedély 
nélküli vezetés, a gyorsulási versenyek, 
illetve a teherforgalommal kapcsolatos 
esetek a jellemzőek.

– Ismerik már Önöket az ócsaiak?
– Igen. Gyakran megállítanak, felhív-

ják a figyelmünket bizonyos problémák-
ra. Sokat járunk a külterületekre is, mint-
egy hatvan tanya tartozik még hozzánk. 
Ott is sokat beszélgetünk az emberek-
kel. Megpróbálunk minél többet az 
utcán lenni, látni és látszani kell. Ez is 
egyfajta visszatartó erő. 

Az ócsai polgárok rendes, dolgos em-
berek, én csak jót tudok mondani róluk. 
Van ugyan egy kisebb létszámú réteg, 
akikkel „dolgozunk”, de ez nem számot-
tevő.

– Azt mondta, igyekeznek sokat 

lenni az utcán. Milyen a szolgálati 
rendjük?

– A szolgálatokat mi magunk osztjuk 
be egymás között. A kötelező munka-
idő nekünk is annyi, mint bárki más-
nak. Részt veszünk a Kapitányság köte-
lező jellegű akcióiban is, például az 
„ittas akciók”, orvvadász akciók. Terve-
zünk helyben is hasonlókat a Faluvédő 
Egyesülettel közösen. Nagyon szoros 
velük a kapcsolatunk. Mikor ide kerül-
tünk, egyikünk sem ismert senkit, hely-
ismeretünk sem volt. A polgárőrök 
sokat segítettek már akkor is. Egy na-
gyon jól működő csoportot ismertünk 
meg bennük. Mi is azon vagyunk, hogy 
még ütőképesebb legyen a helyi polgár-
őrség, szoros kapcsolatot tartva velünk. 
Szeretnénk létrehozni az ócsai, a gyáli, 
az alsónémedi és a felsőpakonyi polgár-
őrökkel közösen egy egységes, egymás-
sal rádiókapcsolatban lévő szervezetet 
azért, hogy aki nem jó szándékkal téved 
be ebbe a térségbe, annak még mene-
külési lehetősége se legyen.

– Ócsai szolgálatuk kezdete óta mi-
lyen fontosabb intézkedésekre került 
már sor?

– Mint már említettem, ez nagy tele-
pülés, kiterjedt külterülettel, amit már 

kezdünk megismerni. Véleményem sze-
rint ide legalább egy rendőrőrs kellene. 
Milyen eseteink voltak? Rengeteg sok 
jogosítványt vettünk már el, sok közle-
kedési jellegű feljelentés készült. Heti 
átlagban mintegy 200 ezer forintra rúg-
nak a kiszabott bírságok. Ezek elsősor-
ban az átmenő kamionforgalmat érin-
tik. Nekem nemrég volt egy gázolajlo-
pási ügyem. 360 liter gázolajat próbáltak 
eltulajdonítani. Ez az ügy még folyamat-
ban van. Találkoztam már verekedések-
kel, de komolyabb eset még nem volt. 
Hála istennek, nincs diszkó. Most az 
erdei falopás a legnagyobb gond, arra 
kell leginkább odafigyelni, szigorúan fel-
lépünk az ittas vezetőkkel szemben is. 
Az említetteken kívül jelentős nyomo-
zói munkát is végzünk.

Az újság hasábjain szeretnénk hónapról 
hónapra tájékoztatni a lakosságot mun-
kánkról, felhívni a figyelmet a különfé-
le veszélyekre, problémákra, hogy ilyen 
módon is szoros kapcsolatot tartsunk 
az ócsaiakkal. Rövidesen élni fog a tele-
fonszámunk is, de kereshetnek minket 
a hétfőnkénti fogadóórákon 17 és 19 óra 
között, vagy e-mailben a kmbocsa@
ocsanet.hu címen. (NGy)

Három hónap után...
látogatóban a rendőrségen
Kálmán Attila főtörzsőrmester és Mezei Tamás zászlós körzeti megbí-
zottakként szeptember 1-jétől teljesítenek szolgálatot Ócsán. Mindket-
ten Budapestről, a VIII. kerületből kerültek városunkba. Pesten minden- 
féle esettel találkoztak, kivéve a légi jármű hatalomba kerítését. Kemény 
emberek, vélhetően semmitől sem riadnak meg. Fogadóórájukon keres-
tük meg az éppen szolgálatban lévő főtörzsőrmestert.

Az ócsai Dr. Pártos Lóránt Alapítvány
2364 Ócsa, Falu Tamás u. 35. • Adószám: 18677203-1-13

köszönetét fejezi ki mindazon támogatóinak, 
akik személyi jövedelemadójuk 1%-át az alapítvány javára ajánlották fel.

Az APEH  2007. évben, 140 295 Ft-ot utalt az alapítvány számlájára.
Az összeget a tehetséges tanulók támogatására használtuk fel.

Köszönjük a felajánlásokat.

Dr. Pártos Lóránt Alapítvány, Ócsa
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Már álltak országszerte a többszáz sze-
mélyes nagyterem-központú kultúrhá-
zak, a sikeres munka fokmérője elsősor-
ban a minél magasabb nézőszám volt. 
Hétvégéken beatzenekarok játszottak 
városokban, falvakban egyaránt. Az Illés 
együttes a Ne gondold, hogy tied a világ… 
kezdetű számával köszöntötte az első 
sorban – kötelező tiszteletjeggyel – he-
lyet foglaló „fejeseket”… Ó, azok a hetve-
nes évek!

Ezerkilencszázhetvenháromban az 
Ócsai Községi Tanács pénzügyi osztá-
lyán dolgozott egy, gyermekét egyedül 
nevelő fiatalasszony. Az akkori művelő-
dési ház igazgatója éppen feladta nép-
művelői posztját, kellett valaki a helyé-
re. A tanácsi vezetés választása Hajdu An-
nára esett, aki gondolkodási időt kért. 
Nem igazán volt tisztában a népműve-
lés mibenlétével, bár ifjúsági klubot már 
vezetett. Néhány álmatlan éjszaka után 
vett egy nagy lélegzetet és beugrott a 
mélyvízbe. Így lett 1973. augusztus 

1-jétől az egyszemélyes művelődési ház-
nak új vezetője.

– Milyen személyi, tárgyi és anyagi 
körülmények jellemezték akkor Ócsa 
kulturális életét?

– Ha jól emlékszem, 150–200 ezer Ft 
volt a kultúrház akkori éves költségve-
tése. Az én fizetésem a hivatalban 1700 
Ft volt, ami két év múlva 2100-ra emel-
kedett. Én voltam egyedül népművelő, 
volt még egy négyórás takarítónő. A haj-
dani katolikus kultúrházban volt egy 
nagyterem, két szakköri helyiség, egy 
iroda és egy kis klubhelyiség. Működött 
néhány kiscsoport, kisközösség, és fo-
lyamatosan voltak rendezvények. Az ak-
kori pedagógusok, más értelmiségiek, 
fiatalok sokan jöttek, együtt csináltuk, 
amit kellett. Így észre sem vettem, hogy 
tulajdonképpen egymagam vagyok 
abban az intézményben.

– Az elmúlt három-négy évtizedet 
művelődési szempontból négy nagy 
korszakra lehet osztani. Az 1970-es 

évek még a népművelés időszaka volt, 
nagyrendezvényekkel, zenekarokkal. 

– A megyétől kaptam egy lehetősé-
get, a József Attila: Eszmélet című mű-
sort hozhattuk el Ócsára olyan közre-
működőkkel, mint Latinovits Zoltán, 
Mensáros László, Dőry Virág, Madaras 
József… Egy hetünk volt arra, hogy meg-
szervezzük ezt az előadást. Az összes fel-
lelhető széken ültek, a falak mellett két-
három sorban álltak az emberek. A légy 
zümmögését is meg lehetett volna hal-
lani. És amikor megszólalt Madaras, 
Mensáros, Latinovits, libabőrösek let-
tünk, a hideg futkosott a hátunkon.

Egy másik esetről is szólnék. Egyszer 
elfelejtettem meghirdetni egy bált. Ter-
mészetesen élő zenekarral – sok jó 
együttes megfordult nálunk, hirtelen a 
P. Mobil neve jut eszembe. A fiúktól el-
nézést kértem, kinyitottuk az összes 
ajtót, ablakot, ők elkezdtek játszani és 
egy fél órán belül tele lett a terem.

Annyira más, annyira emberközeli 
volt akkor minden. Azok, akik az első 
Ócsai Kulturális Napokon részt vettek 
1977-ben, máig emlegetik: „Emlékszel, 
az a régi, az volt az igazi!” És ezzel én is 
egyetértek. Akkor észre sem vettük, ha 
éjszakákig dolgoztunk nap mint nap, 
mert annak akkor volt értelme.

– Majd következtek a nyolcvanas 
évek. A népművelést „felváltotta” a köz-
művelődés, egyre fontosabbak lettek – 
a kultúrpolitikában is – a kiscsopor-
tok, klubok, amatőr művészeti mozgal-
mak, a népi kultúra újrafelfedezése…

– Valóban ez jellemezte a nyolcvanas 
évek elejét, bár mi mindig mindent egy 
kicsit későn kezdtünk. 1977-ben kezd-
tük az ÓKN-t mint nagyrendezvényt, 
akkor már ezeket tűzzel-vassal irtották. 
Talán ezért is volt az annyira jó. Meg 
talán azért, mert akkor nyitottuk meg a 
kultúra és a nagyközönség előtt a refor-
mátus műemléktemplomot, rendeztünk 
ott abszolút teltházas koncerteket.

kulturáliS – élet

„Optimizmusnak mindig lennie kell”
A Pest Megyei Népművelők Egyesülete 35 éves közművelődési munkája elismeréseképpen Ezüst Gyűrűvel 
tüntette ki Földiné Hajdu Annát, az Egressy Gábor Szabadidőközpont kulturális igazgatóját.
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kulturáliS – élet
Talán a sikeres programok is hozzájá-

rultak ahhoz, hogy az akkori faluvezetés 
belássa, kell Ócsának egy új művelődé-
si ház.

Ezekben az években alakult az asz-
szonykórus, a citerazenekar, fantaszti-
kusan jó kórusok működtek az általános 
iskolában. Amatőr színielőadásként 
akkor került színpadra a Háry János dal-
játék is. Ezek nagyon mentek akkor.

Az országban akkor indultak újra a 
fesztiválszerű nagyrendezvények, me-
lyekre egyre inkább az idegenforgalmi 
látványosság, a gasztronómia lett jellem-
ző. Ezt mi már nem akartuk, mást jelen-
tett nekünk a kultúra, a kulturális 
érték.

– Következtek a rendszerváltó évek, 
az addig hallgatásra ítéltek megszólal-
hattak, az addigi tabutémákról is lehe-
tett már beszélni.

– Megjelentek az első civil szerveze-
tek, civil kezdeményezések. Úgy gondo-
lom, jó érzékkel vettük észre ezt a válto-
zást, mert azonnal behívtuk a civil szer-
vezeteket az intézménybe. Akkoriban 
nagy szakmai viták voltak arról, hogy a 
kulturális intézmények szerepét átve-
gyék-e a civil szervezetek. Ez a problé-
ma itt nem jelentkezett, mert addigra 
már együtt dolgoztunk velük, és ők a mai 
napig jó hatással vannak a mi szakmai 
munkánkra is.

A rendszerváltás létszámcsökkenés-
sel járt. Amikor nyitottunk, tizenheten 
dolgoztunk itt. Most összesen heten-
nyolcan vagyunk. A létszámcsökkenés-
ből eredő visszaesést is nagyon jól pó-
tolja a civil szervezetek részvétele a kul-
turális életben.

– Végül eljutottunk a mába.
– Ma nagyon rossz a kedvünk, rosszak 

a mindennapjaink. Nemcsak a helyi vi-
szonyok miatt, hanem az országban, a 
világban zajló események miatt is. Én ezt 
még soha eddig nem mondtam, de most 
mondom: ami most van, az a lehető leg-
rosszabb. A rendszerváltásban sokan bíz-
tak, ki így, ki úgy. Én azt gondoltam, sok 
új közösség jön majd létre, több igény 
lesz a kultúrára, a művelődésre. Jobban 
akarnak majd az emberek a maguk ala-
kította kisközösségekben együtt lenni, 

együtt tölteni az időt szórakozva, alkot-
va, valamit létrehozva. Ez sajnos nem így 
van! Az emberek elfásultak, befelé for-
dulnak. Marad a tv, a sorozatok, az 
otthonülés. Eszméletlen nehéz őket ki-
mozdítani, nehéz velük csak pár percet 
is beszélgetni.

Furcsa érzés, hogy most kaptam ezt a 
kitüntetést, amikor a legnyomoroncabb 
helyzetben érzem magam. Nem tudom 
mit, hogyan kéne csinálnunk, hogy újra 
kedvet érezzenek az emberek a művelő-
déshez. Mindig azt mondtuk, hogy a kul-
túra nem árucikk. Sokan vannak, akik 
nem engedhetik meg maguknak, hogy 
megvegyék a színházjegyet… Ennél nyo-
morultabbul én nem éreztem még 
magam!

– Már nagyon régen kimondták, 
hogy ne a népművelő „művelje a népet”, 
hanem fogalmazódjanak meg igények, 
szükségletek a szolgáltató művelődési 
intézmények irányába. Az előbbi kese-
rű mondatai után bátortalanul kérde-
zem, van azért példa ilyenre?

– Nagyon kevesen fogalmazzák meg, 
hogy mit szeretnének, szükség van még 
a segítségünkre. De érdekes kontraszt-
ja mindennek az, hogy éppen most szer-
veződik egy irodalmi-, színjátszó csoport 
fiatalokkal, idősebbekkel. Nemrég indult 
a Baba-mama klub, működik a baba-bör-
ze. De már tovább is léptek, zenés torna 
indul gyerekeknek és felnőtteknek. 
Nemrég jártak itt fiatalok, akik egy 
funky-klubot szeretnének létrehozni. 
Ezek a kezdeményezések nagyon fonto-
sak, és támogatandók, csak nem mindig 
és nem mindenhez tudunk anyagi hát-
teret biztosítani.

– Akkor legyünk ismét optimisták, 
és bízzunk abban, hogy az eddigi ér-
dektelenség szépen, lassan érdeklődés-
sé változik?

– Én remélem! Optimizmusnak min-
dig lennie kell, másként nem tudunk to-
vábblépni.

– Beszéljünk még egy kicsit a múlt-
ról! Melyek voltak az elmúlt harminc-
öt év legemlékezetesebb pillanatai, ese-
ményei?

– Nekem nagy élmény volt a Rádió 
Gyermekkórusa, a Bergendy-, a Benkó-

koncert, vagy a már említett Eszmélet 
című műsor, a szabadtéri Haumann-est 
több mint ezer ember előtt. De ilyen volt 
Mészáros Mihály szobrászművész euró-
pai színvonalú kiállítása. Az idősebbek 
máig emlegetik a Déri János vezette 
Ócsai Napok programjait. Ezek kitöröl-
hetetlen emlékek. Vagy Horváth Lajos 
bácsi ásványgyűjtést megszerettető 
munkássága, túrái. De ha már neveket 
említek, megnevezném négy olyan mun-
katársamat, akik mind új színt hoztak az 
intézmény működésébe: Szűcs Lajost, 
aki itt kezdte népművelői munkáját, 
Papp Ágit, Németh Györgyöt és Büki At-
tilát.

– Ha visszaforgathatnánk az idő ke-
rekét, hol állítaná meg azt?

– Szakmai szempontból mint népmű-
velőnek, az 1970-es évek voltak az iga-
zán jó évek. De én mégis ennek az épü-
letnek az átadásánál állnék meg. Az 
1990-es Ócsai Kulturális Napoknál, mert 
akkor már állt az új művelődési ház. Igaz, 
hogy nem volt és a mai napig sem lett 
teljesen kész, hiányzik a hangtechnika, 
a fénytechnika kiépítése és még egy 
csomó minden, ami a szakmai munká-
hoz már akkor is kellett volna. Persze, 
nagyon büszkék voltunk, három megyé-
ből jártak ide népművelők szakmai ta-
pasztalatszerzésre, vagy csak megnézni 
az intézményt. Azt gondolom, nem sike-
rült igazán kihasználni az intézményben 
rejlő lehetőségeket. Tehát a mai ésszel, 
a tapasztalatok birtokában örülnék, ha 
1990-et írnánk!

De nekem már arra kell gondolnom, 
hogy lassan valakinek át kell vennie 
tőlem ezt a munkát. Nem úgy képzelem 
– lehet, hogy naiv vagyok – hogy holnap-
után felállok és elmegyek, hanem segí-
teni szeretném az utánam következőt. 
Ha az az illető befogadó lesz, elfogadja 
a segítséget, a tapasztalatokat, akkor szí-
vesen átadok neki mindent, amit tudok. 
Egy ügyes, saját elképzelésekkel, ötletek-
kel rendelkező fiatal számára van még 
sok lehetőség, de vigye tovább a meglé-
vő tradíciókat is, mert ha mindent más-
képp akar, mindent elölről akar kezde-
ni, akkor nagyon egyedül lesz!

(hy)
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U13, október 21.
Gyál Lurkó FC–Ócsa VSE 3–4, (2–1)
Sikerült a legkisebbeknek is idegenben az első győztes mecs-
csüket megvívni, méghozzá nem is akármilyet. A gyáliak 
kétszer is vezettek, mindkétszer talpra állt azonban az ócsai 
csapat, sőt fordítani is tudott. 

A hajrában azért voltak „forró” pillanatok, de csak gratu-
lálni lehet a csapattagoknak.

Ifi csapatunk az első fordulóból elmaradt mérkőzését pó-
tolta október 23-án. Hazai pályán szenvedett vereséget.
U19, október 23.
Ócsa–Gyál 1–4 gólszerző: Ladányi Zsolt

U13 
Dunavarsány–Ócsa VSE feltehetően 0–3
Ugyanis az ellenfél csapata nem jelent meg a mérkőzésen, 
ezért valószínűleg a PMLSZ ezzel az eredménnyel fogja je-
gyezni a mérkőzést.

Felnőtt csapatunk Dabason kapott ki 2–1-re.
október 25.
FC Dabas SE II–Ócsa SE 2–1 gólszerző: Magyar Péter

U16, október 25.
Ócsa VSE–Hernád SE
A mérkőzés a Hernád SE U16-os csapatának a bajnokság-
tól való visszalépése miatt elmaradt. Az elmaradt mérkő-
zés helyett a tág U16-os keret két részre lett osztva, így ját-
szottak egymás ellen edzőmeccset a srácok. Mindezek el-
lenére meg kell jegyezzem, hogy pár játékos hozzáállása a 
„szégyen és gyalázat” kategóriájába tartozik.

U13, október 28. 
Ócsa VSE–Dunavarsány SE 4–1 (3–1)
Ha a csapat mindig így játszana, akkor verhetetlen lenne. 
Az utolsó gólt megelőző támadás „szépségdíjas” kontra 
volt.

Ifi csapatunk idegenben szenvedett súlyos vereséget a hét-
végén.
U19, 
Monori-erdő–Ócsa 5–1 gólszerző: Horváth Zsolt

Felnőtt csapatunk a szomszéd település csapatát fogadta. 
A félidei egy gólos előnyünket a végére is sikerült megtar-
tani.
Ócsa–Felsőpakony KSE II. 4–3
gólszerzők: Ordasi Zsolt 2, Farkas Lajos 2

U16, november 1.
Péteri KSK–Ócsa VSE 0–14 (0–3)
„Kötelező” győzelem volt, ismerve az erőviszonyokat. Dö-
cögősen indult a meccs, de a végén hengereltek a srácok, 
igaz, hogy rúghattak volna 30 gólt is.

U13, november 4.
Ócsa VSE–Felsőpakony SE 4–1 (1–1)
A „kicsik” is elkapták végre a fonalat, a harmadik meccsüket 
nyerték meg már sorozatban. A gyáli meccshez hasonlóan ma 
is kiderült, hogy nincsen gond, ha kapnak egy gólt, nem ve-
szekedni kell, hanem talpraállni, és minimum eggyel többet 
lőni az ellenfélnek. Bányász Gergő is betalált végre, talán meg-
nyugszik a lelke és most már ő is csak a focival fog foglalkoz-
ni a meccseken. Jól játszottak a srácok, dicséret illeti őket.

U16, november 8.
Ócsa VSE–Mende SE 1–6 (0–3)
A sokkal jobb játékerőt képviselő Mende simán, megérde-
melten győzött.

U13, november 11.
Bugyi SE–Ócsa VSE 4–0 (2–0)
Ezen a mérkőzésen mutatott játékról nem beszélnék. Mert 
nem volt. Viszont amit egyes csapattagok műveltek az szé-
gyenteljes és gyalázatos. Nem sportpályára való viselkedés 
a trágárabbnál trágárabb kifejezések használata a csapatta-
gok között, illetve az ellenféllel és a játékvezetővel szem-
ben. A kiállítások abszolút jogosak voltak. A mérkőzés után 
történtekről pedig már nem is szólva. A sajnálatos az, hogy 
ez nem először esik meg, hanem rendszeres. A történte-
kért ismét én kértem elnézést a játékvezetőtől, illetve az el-
lenfél csapatától. Utoljára.

U19, november 13.
Felemásra sikerült a hétvége csapatainknak. Míg a felnőtt 
könnyedén nyert, addig az ifi ismét kikapott.
Ócsa–Kiskunlacháza 0–2, Ócsa–Inárcs 4–0
gólszerzők: 
Cserna András (2), Ordasi Zsolt (1), Hámori Zoltán (1)

A hét végén az őszi szezon utolsó mérkőzéseit játszották 
csapataink. Az ifi vereséggel, a felnőtt győzelemmel zárt.
U16, nov. 14
Gyáli BKSE–Ócsa VSE 10–1 (3–0)
A szintén jóval erősebb Gyál megérdemelten győzött, még 
a nagy gólkülönbség ellenére is.

U19 november 15.
Szigetbecse–Ócsa 2–1 gólszerző: Szőke Sándor
november 16.
Ócsa–Hernád II 1–0 
gólszerző: Ordasi Zsolt, Kiss Csaba

Sport – élet
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– Mindketten az általános iskola nyol-
cadikos tanulói vagytok. Kérlek, mu-
tatkozzatok be és soroljátok fel a leg-
jelentősebb birkózó sikereiteket!

– Marosi István vagyok. 2004-ben 
a Diákolimpián 5. lettem egyéniben, 
csapatban pedig elsők lettünk. Orszá-
gos versenyeken voltam már nyolca-
dik, harmadik és első is. Legutóbb 
pedig a serdülő korosztályban szabad-
fogásban is és kötöttfogásban is Ma-
gyar Bajnok lettem.

– Juhász István vagyok, én is nyol-
cadikba járok. Háromszor voltam ma-
gyar bajnok, más országos versenye-
ket is nyertem. Az idei Diákolimpián 
5. lettem.

– Hány év munkájára volt szükség, 
hogy ezt a szép eredményt elérjétek?

M. I.: Hat éve, másodikos korom óta 
birkózom. Az iskolába egyszer eljött 
János bácsi, az edző és kérdezte, ki sze-
retne birkózni. Túl sokat nem tudtam 
erről a sportról, de jelentkeztem. Végre 
kellett hajtani egy gyakorlatot, megfe-
leltem. Így kezdtem.

J. I.: Én négy és fél éve birkózom. 

Négy-ötéves koromban már jártam, de 
akkor nem volt párom, mindenki na-
gyobb volt nálam, így abba kellett hagy-
nom. Pistiék már birkóztak, egyszer 
én is eljöttem az edzésre, azóta ismét 
itt vagyok. Megszerettem.

– Mire jó a birkózás? Ad valami-
lyen többletet? Megváltoztatok-e, mint 
emberek, mióta ezt a sportot űzitek?

M. I.: Úgy érzem, kicsit már meg-
erősödtem, és még fogok is. Bátrabb 
lettem, megnőtt az önbizalmam, ma-
gabiztosabb lettem. 

Nem félünk senkitől – szól közbe 
Juhász Pisti, aki eddig csak bóloga-
tott. Kerüljük a bajt, kerüljük a vere-
kedést, nem rontjuk mi sem a birkó-
zók jó hírét. Önfegyelem – ezt adja a 
birkózás.

– Nyáron befejezitek az általános 
iskolát. Itt Ócsán nem folytathatjátok 
a birkózást. Hogyan lesz tovább? Ho-
gyan képzelitek el birkózós jövőtö-
ket?

M. I.: Szeretnék egyszer bekerülni 
a válogatottba, nagyobb versenyeket 
nyerni, világbajnokságot, olimpiát…

J. I.: Gondolkodtam a sportiskolán, 
de nem lesz belőle semmi, mert na-
gyon magas a követelmény, 4–4,5-ös 
átlag kell hozzá. 

Azért az általános iskola után is sze-
retném folytatni a birkózást. Azt üzen-
jük mindenkinek, hogy jöjjenek bir-
kózni minél többen, hogy legyen után-
pótlás!

Végezetül János bácsi, az edző el-
mondta, hogy Marosi Pisti az egyik leg-
lelkesebb és legjobb sportoló, nagyon 
komolyan veszi, amit csinál, edzésről 
még sosem hiányzott. Nem véletlen, 
hogy ő lett a birkózók csapatkapitá-
nya.

(Németh)

Egy korábbi számunkban beszámoltunk már a helyi birkózók munkájáról. 
Nemrég tudtuk meg, hogy a fiatal versenyzők között két, többszörös bajnok 
is található. Egy hétfői edzésen váltottunk velük néhány mondatot.

Bajnokok közt
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Az Ócsai Természetbarát Képzőmű-
vészek ötödik alkalommal nyitották 
meg november 14-én, az Egressy 
Gábor Szabadidőközpontban Euró-
pai Téli Tárlatukat.

Ezeken a kiállításokon mutatják 
be azokat az alkotásaikat, melyeket 
a nyári táborok során készítettek.

Dönti Károly polgármester kö-
szöntő szavaiban elismeréssel szólt 
a kezdeményezésről, a táborok sike-
réről. Arról is, hogy az immár több 
mint húsz, Ócsán megfordult mű-
vész között mindig van néhány 
olyan, aki Európa más országából ér-
kezik. Elmondta még, hogy minden 
alkotó a táborokban készült képei 
közül egyet-egyet a városnak aján-
dékoz. 

A gyűjtemény már közel ötven al-
kotásból áll, arra várva, hogy egyszer 
méltó helyen, egy ócsai galériában 
láthassa azokat minden képzőmű-
vészet-szerető látogató.

A köszöntő szavak után a kiállí-
tott alkotásokat Szakolczay Lajos 
irodalom- és művészetkritikus ele-
mezte, hívta fel a figyelmet egy-egy 
fontos, érdekes mozzanatra. 

A tárlaton bemutatta legújabb ké-
peit Boitor Viorica Maria (Romá-
nia), Büki Attila, Katona Zsombori 
Mária, Kéri Mihály, Kovács Johanna, 
Miklosovits László és Vihra Petrova 
Grigorova (Bulgária).

Ócsa Város Önkormányzatának lapja
Megjelenik havonta 2800 példányban
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