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Jarábik Klára új szerepben

Európai téli tárlat
avagy a képzômûvészet ünnepe Ócsán

Hogy szólíthatom: művésznő, igaz-
gatónő?

Klárinak.
Én színésznőként ismertem meg 
Önt. Gondolom, nem hagyta abba. 
Hol, milyen darabokban láthatjuk 
mostanában?

Hat évig voltam a kecskeméti Katona 
József Színháznál, ahol nemrég igazgató-
váltás volt. Azt gondoltam, most leszek 
bátor és eljövök Kecskemétről. Akkor 
már tudtam, hogy munkát fognak aján-
lani Szegeden. Így is történt, két darabban 
játszom vendégként a szegedi Nemzeti 
Színházban. Az egyik Gogol Háztűzné-
zője, a másik a Csiszár Imre rendezte Bol-
ha a fülben. Bízom benne, hogy társulati 
tagként is fognak szerződtetni!

Sikeres színésznőként hogyan lett 
mégis egy művelődési ház igazgató-
ja? Megkeresték, vagy maga jelent-
kezett?

Jómagam ócsai vagyok, itt nőttem 
föl, a szüleim a gimnáziumban taní-
tanak. A megkeresés kölcsönös volt. 
Mikor szóba került, hogy Hajdu Anna 
nyugdíjba megy, megkérdezték, len-
ne-e kedvem Ócsa kulturális életében 
részt venni. Végig kellett gondolnom, 
hogy hogyan tudnám ezt és a színhá-
zat összeegyeztetni. Színházi kollégáim 
is bátorítottak. Nagyon-nagyon sokan 
vannak, akik a színház mellett ilyen 
jellegű munkát és feladatot vállalnak. 
Úgyhogy azt gondoltam, belevágok. 
November elsején nagy örömmel 

kezdtem el a munkát, mint kulturális 
vezető.

Anna segít nekem, hogy egy kicsit 
beletanuljak, belelássak a dolgokba. Ez 
köszönöm is neki! Bízom benne, hogy 
meg fogok felelni és sikeres lesz ez a 
munka!
Ön még nagyon fiatal, de azért 
megkérdezem: van valamilyen mű-
velődésszervezői, vagy menedzseri 
tapasztalata? Netán tanulta ezt a 
mesterséget?

Annyira fiatal azét nem vagyok, 
huszonkilenc éves. A szombathelyi 
Berzsenyi Dániel Főiskolán végeztem 
művelődésszervező-kommunikáció 
szakon. A színházi munkám mellett. 
Gyakorlatom olyan szinten van, hogy 
művelődési házakban dolgozó kollé-
gáimnak segítettem a szervező munká-
ban. Így egyedül, önállóan – bár nem 
vagyok egyedül, Kurta Kati és Ági ren-

Hatodik alkalommal került sor Ócsán, 
az Egressy Gábor Szabadidőközpont 
aulájában az Ócsai Nemzetközi Kép-
zőművészeti táborban részvevő művé-
szek legújabb alkotásaiból rendezett 
kiállításra. A tárlatot november 13-án, 
pénteken Szakolczay Lajos kritikus, 
művészeti író nyitotta meg. Részlete-
sen és alaposan elemezte a kiállító mű-
vészeket, illetve a falakra került műve-
ket. Látatlanban nincs értelme szavait 

tolmácsolni. Álljon itt inkább a kiállító 
művészek névsora: Anike Jouce Sadiq 
és Benjamin Thaler Németországból, 
Hristo Jekov Bulgáriából, és a magya-
rok Büki Attila, Győri Andrea, Helyes 
Jenő, Katona Zsombori Mária, Kovács 
Johanna és Miklosovits László.

A festők, grafikusok, fotóművészek ki-
állítása november 27-ig volt látogatható.

Mióta képzőművészeti tábor létezik 
Ócsán, a város műkincsvagyona évről 
évre gyarapodik, hiszen az alkotók min-

den alkalommal egy-egy munkájukat a 
településnek adományozzák. A gyűjte-
mény immár több tucat alkotásból áll.

Adódik a kérdés: mi lesz a sorsa ezek-
nek a képeknek? Legjobb tudomásunk 
szerint jelenleg a Szabadidőközpont 
raktárában őrzik őket. Csak kérdéseink 
vannak: elképzelhető, hogy az alkotások 
egy része közintézményeinket fogja majd 
díszíteni? Vagy netán egy kisebb galéria 
ad otthont nekik, ahol bármikor bárki 
gyönyörködhet bennük? Esetleg repre-
zentációs ajándékká válnak, melyeket az 
Ócsára látogató jeles személyiségek kap-
nak majd meg? Hovatovább a helyi ki-
tüntetetteket ajándékozzák meg velük?

Csupa kérdés, netán javaslat? Várjuk 
az illetékesek válaszát!

(Németh)

Ócsa kulturális életének évtizedeken keresztüli irányítója, Földiné 
Hajdu Anna nyugdíjba vonulása után helyét egy ifjú hölgy, Jarábik 
Klára vette át. Őt faggattuk terveiről, elképzeléseiről.
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geteget segítenek – még nem dolgoz-
tam. De nagyon lelkes vagyok.
Beszélne az elképzeléseiről? Miket 
tartana meg, miket nem, milyen 
újdonságokra számíthatunk? Egy-
általán, hogyan képzeli el Ócsa kul-
turális életének irányítását?

Még ismerkedem az itt működő 
csoportokkal. A jó dolgokat minden-
képpen szeretném megtartani. Nagyon 
fontos feladatnak tartom mindemel-
lett, hogy a fiatalokat becsalogassuk ide 
a szabadidőközpontba. Mert azt látom, 
hogy ez nem így van most. Nagy gond 
az, hogy a gimnáziumi tanulók nagy 
része bejárós. Tanítás után hazautaz-
nak. Szeretném felmérni, hogy mik a 
fiatalok igényei, mit csinálnának szíve-
sen tanítás után.

Megtartanám a színházi előadá-
sokat, hiszen ez a szakmám. Nagyon 
fontos, hogy mindenféleképpen igé-
nyes produkciókat szeretnék hozni. 
Igényest, megfizethetőt és minden 
korosztály igényének megfelelőt. Sze-
retném, ha Ócsa a régió színházi köz-
pontja lenne!

Tudom azt is, hogy a zene nagyon 
fontos szerepet játszik Ócsa életében. 
Ezeket is szeretném megtartani. A fia-
talok igényének és ízlésvilágának meg-
felelő zenei programokat is szeretnék. 
Nem lesz könnyű, az arany középutat 
kellene megtalálni.
A kultúrára egyre kevesebb pénz 
jut országosan, helyi szinten, de a 
családi kasszából is. Lesz-e a tervei 
megvalósításának anyagi fedezete?

Egy hónapja vagyok itt, erre még 
nem tudok határozott választ adni, de 

bízom benne. Úgy érzem, meg fogom 
kapni a megfelelő támogatást.
Nem fenyegeti a megalkuvás veszé-
lye?

Azt tapasztalom, hogy Ócsán szinte 
mindenki, akivel beszélgettem, nagyon 
pesszimista. Azt mondják, nincs pénz, 
itt nehéz dolgom lesz. Én meg azt 
mondom, legyünk optimisták! Sze-
retnék egy friss, fiatalos lendületet be-
hozni ide! Szeretnék hinni a sikerben! 
Fogjunk össze, hogy valami jó és szép 
dolog szülessen!
Úgy látszik, én is pesszimista va-
gyok, mert azt mondom, nehéz és 
hálátlan feladatra vállalkozott. Elő-
dei kaptak hideget-meleget. Hogy’ 
bírja Ön a kritikát, a támadásokat, 
a rosszindulatú piszkálódást?

Bírni kell a kritikát, abból mindig 
lehet és kell tanulni! Nagyon sokszor 
fájdalmas, színészként jól tudom ezt. 
Bizony, nem sikerülhet mindig min-
den annyira jól, s ilyenkor fáj az erősebb 
kritika. Végig kell gondolni a dolgokat, 
leszűrni belőle a tanulságot, a haszno-
síthatót!

Amit nagyon nehezen viselek, az az 
igazságtalan, rosszindulatú kritika. Tu-
dom, hogy nem lehet egyszerre min-
denkinek megfelelni. Az ember legyen 
határozott, tudja, mit akar! Kritika 
mindig lesz, ez így van rendjén. Bízom 
benne, hogy azért majd jókat is fognak 
mondani rólam!
Azt mondta, szeretne megfelelni. 
Kinek? Aki a pénzt adja? A fenntar-
tónak? A közönségnek?

Én az ócsai közönségnek szeretnék 
megfelelni elsősorban. Persze, nemcsak 

nekik kell, ezt pontosan tudom. De 
mégis leginkább a közönségnek és ma-
gamnak szeretnék megfelelni!
Van-e elképzelése a szabadidőköz-
pont imázsának megváltoztatásá-
ról?

Ezen még nem gondolkodtam, de 
mindenképpen kell tenni majd valamit 
ez ügyben is. Több reklám, jól működő 
honlap, igényes plakátok… erre mind 
szükség lesz.
A következő nagy feladat, amit 
mindenki vár, az Ócsai Kulturális 
Napok. 

Az első saját rendezvényem, az ope-
rett-musical gála, most minden időn-
ket leköti. Ha ezen túl leszünk, akkor 
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Tisztelt Ócsai Lakosok!
Ezúton tájékoztatjuk Önö-

ket, hogy az év végi ünnepek 
során a hulladékgyűjtést az 
alábbiak szerint végezzük:

2009. december 25. péntek 
helyett december 27. vasárnap

2010. január 01. péntek he-
lyett január 03. vasárnap

Kérjük, hogy ezeken a napo-
kon, reggel 6 óráig helyezzék ki a 
kukákat az ingatlanok elé.

Kérjük, a hulladékot a fenti-
eknek megfelelően szíveskedje-
nek az ingatlanok elé kihelyez-
ni, hogy a hulladékszállítás az 
ünnepi átszervezések idején 
is rendben megtörténhessen, 
ne zavarhassa meg az ünnepek 
hangulatát az utcán maradt 
hulladék.

Kérdés esetén, kérjük, for-
duljon bizalommal munkatár-
sainkhoz!

Számlázással, adatváltozás-
sal kapcsolatban levelét a 2360 
Gyál, Kőrösi út 53., e-mail-
jét a vevoszolgalat@asa-hu.
hu címen, hívását pedig a 06-
29/540-244, 06-29/540-250 
számokon várjuk.

Bízunk benne, hogy mun-
kánkkal hatékonyan hozzájá-
rulhatunk a település tisztasá-
gához!

Engedjék meg, hogy a vál-
lalat vezetése és minden mun-
katársunk nevében kívánjunk 
Önöknek Boldog Új esztendőt 
és sok sikert a 2010-es évre!

A Hulladékgyûjtés idôpontjai  
az ünnepi idôszakban
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Tisztelt Ócsai Lakosok!

Ismételten szeretném felhívni a lakosok fi-
gyelmét, hogy városunkban újból elszapo-
rodtak az idősek sérelmére megtévesztéssel 
elkövetett lopások.

Az elkövetők kihasználva az idős 
emberek naivitását, különböző okokkal 
próbálnak a lakásokba, házakba bejutni 
és ott a - figyelmüket elterelve - a megta-
karított pénzüket eltulajdonítani.

Előfordul, hogy különböző szolgáltatók 
munkatársainak adják ki magukat és köz-

lik, hogy pénzt hoztak, de azt fel kell vál-
tani. Ezzel látják, hogy hol tartják a pénzt 
és az átadás után figyelem elterelésével – pl. 
vizet kér, egy iratot – az összes pénzt eltu-
lajdonítják.

Előfordult már, hogy hamis pénzt 
adtak át és ezzel a visszajáró pénzzel 
okoztak kárt az időseknek.

A fentiek elkerülése és megelőzé-
se érdekében, kérek mindenkit, hogy 
figyeljen oda az idős szomszédjaira, 

szüleire. Többször hívják fel a figyelmüket 
a fentiekre és többször mondják el, hogy 

idegent ne engedjenek be a lakásukba, há-
zukba.

Minden esetben kérjenek fényképes 
igazolványt a szolgáltatók beosztottjaitól és 
azt alaposan nézzék meg. Az igazolványnak 
fényképet, a munkatárs nevét és a szolgálta-
tó nevét tartalmaznia kell.

Ha lehetséges, azoknak a járműveknek, 
amelyekkel próbálkoznak a fent leírt cselek-
ményeket elkövetni, a rendszámát, illetve a 
benne ülők személyleírását fel kell jegyezni 
és azt nekem vagy a kollegámnak átadni.

Remélem a fentiekkel sikerül az erre 
szakosodott bűnözők ellen tennünk 
EGYÜTT.

Tisztelettel:
Mezei Tamás r. tzls.

Ócsa KMB.

A hírközlési hálózatok azonosítóiról, azaz a 
telefonszámokról is szóló kormányrendelet 
változása szerint 2010. január 16. 00.00 órától 
a mobiltelefon-számokat csak a teljes formá-
tum, azaz mind a 11 számjegy (belföldi előtét, 
hálózatkijelölő szám és előfizetői szám) tárcsá-
zásával lehet hívni, és csak ez a formátum lesz 
használható SMS, MMS küldésnél is. 

A három hazai mobiltelefon-szolgál-
tató ügyfeleinek száma közel 12 millió, és 
ez a szám a következő években várhatóan 

tovább fog nőni, azonban a rendelkezésre 
álló, kiosztható hívószámok korlátozot-
tan állnak rendelkezésre. A hívószámok 
körének bővítése érdekében került sor a 
vonatkozó kormányrendeletek módosítá-
sára. Mivel megszűnik a hálózaton belüli 
hét számjegyes hívás és üzenetküldés lehe-
tősége, újabb számmezők szabadulnak fel, 
kiadhatóvá válnak a 0-ás és 1-es számmal 
kezdődő hétjegyű előfizetői hívószámok is. 

A Nemzeti Hírközlési Hatóság (NHH), 
a Hírközlési Fogyasztói Jogok Képvise-
lője (HFJK), a Pannon, a T-Mobile és a 
Vodafone arra kér minden mobiltelefon-
felhasználót, hogy már a januári változás 
előtt nézzék át a telefonmemóriában tárolt 
számokat, és amennyiben vannak csak hét 
számjeggyel beírtak, azokat írják át a 11 
számjegyes formátumra. 

Az előfizetőkhöz köthető mobiltelefon-szá-
mok a 06-os belföldi, vagy +36-os nemzetközi 
előhívóból, a szolgáltató kétjegyű hálózat kije-
lölő számából (20/30/70), valamint a hétjegyű 
előfizetői számból állnak. A hívószámok jö-
vőre sem változnak, és más mobilhálózatokba 
ugyanúgy lehet hívást indítani, mint jelenleg. 
Hálózaton belül azonban az előfizetők mobil-
számai 2010. január 16-ától már nem érhetőek 
el a hét számjegyű hívószámmal, és SMS vagy 
MMS küldésekor is a teljes, 11 számjegyből 
álló hívószámot kell majd megadni. 

Az NHH, a HFJK, a Pannon, a 
T-Mobile és a Vodafone egyaránt azt ja-
vasolja az előfizetőknek, hogy minden 
esetben a belföldön és külföldön egy-
aránt használható nemzetközi formátu-
mot (+36 előhívó, hálózat kijelölő szám, 
hívószám) használják és ezt a formátu-
mot válasszák, amikor a telefonkönyvben 
eltárolt hétjegyű hívószámokat módosít-
ják. Azaz azt javasolják, hogy a telefonjuk 
memóriájában tárolt hét jegyű számokat 

már most egészítsék ki a +36 azono-
sítóval és a hálózat kijelölő számmal 
(20/30/70). A jelenleg még hét jeggyel 
elmentett számokat minden előfizetőnek 
a saját szolgáltatója előhívójával (+3620; 
+3630; +3670) kell kiegészítenie. 

Az NHH, a HFJK és a három mobil-
szolgáltató javasolja, hogy a sikeres átállás 
érdekében az érintettek mielőbb végezzék 
el a szükséges lépéseket így: 
•	 Cégek	és	vállalkozások,	magánszemélyek	

is ellenőrizzék a SIM kártyával működő 
riasztók - legyen az akár autóba szerelt, 
vagy lakásban, irodában lévő -, liftek és 
egyéb berendezések (pl.: távvezérelhető 
kazánok) tárcsázási beállítását, hogy azok 
2010. január 16-tól is zavartalanul üze-
meljenek. 

•	 Célszerű	ellenőrizni	az	esetleges	számító-
gépes szoftverek beállításait, ahol tárcsá-
záshoz vagy üzenetküldéshez hívószám 
van rögzítve. 

•	 Javasoljuk,	 hogy	 a	 vállalkozások,	magánsze-
mélyek és közintézmények fejléces papírjain, 
honlapjain, ill. névjegykártyáin illetve hirdeté-
seiben és egyéb felületein a telefonszámok a + 
36-os formátummal kerüljenek feltüntetésre. 
Fontos, hogy 2010. január 16. 00.00 

órától a hét számjegy használata esetén a hí-
vás sikertelen lesz, illetve az így küldött üze-
netek nem érkeznek meg a címzettekhez. A 
sikertelen hívási kísérletről hangbemondás 
tájékoztatja az előfizetőket, míg a csak hét 
számjeggyel küldött SMS-ek és MMS-ek 
nem fognak megérkezni a címzetthez. 

A hívószámok tárcsázásának változásá-
val lehetővé válik a mobilszolgáltatók által 
használható számmező közel 6 millió tele-
fonszámmal való bővítése. Január közepe 
után, a mobilszolgáltatók által kiadott hét-
jegyű előfizetői számok 0-val, vagy 1-gyel is 
kezdődhetnek majd, míg jelenleg a mobil-
számok csak a 200 0000 - 999 9999 tarto-
mányból használhatók. 

További részletek és információk az 
NHH, a HFJK és a mobilszolgáltatók 

honlapjain olvasható.

Vigyázzunk egymásra és értékeinkre!

Rendôrségi Felhívás

Jövôre hálózaton belül sem  
tárcsázhatók hét számjeggyel  
a mobilszámok
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A muNKA elKezdôdöTT 

Fejlôdô Ócsa
Elkezdődött a Bajcsy 
Zsilinszky utca 
polgármesteri hivatal 
és a katolikus templom 
közötti szakaszának 
felújítása. Ezen a 
szakaszon a járdák és a 

kapubejárók újulnak meg; teljesen 
új növényzet kerül telepítésre; a 
hivatal mellett új buszmegállók, 
az úttal párhuzamosan parkolók 
épülnek. A háromszori közbeszerzési 
eljárás nyertese a ZÖFE Zöldterület-
fenntartó és Fejlesztő Kft. lett 
93.875.517 forintos árajánlattal.
A munkálatok befejezése 
2010. április 30. Az esetleges 
kellemetlenségekért elnézésüket és 
türelmüket kérjük!

Bukodi Károly
Ócsa alpolgármestere

»
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KÖZ – ÉLET

ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
21/2009.(XI.27) ÖK. rendelete
a települési szilárd hulladékkal kapcsola-
tos helyi közszolgáltatással és a köztisz-
tasággal kapcsolatos egyes kérdésekrôl 
szóló 10/1999./III.31./ számú önkormány-
zati rendelet módosításáról 
1.§. A települési szilárd hulladékkal kap-
csolatos helyi közszolgáltatással és a köz-
tisztasággal kapcsolatos egyes kérdésekrôl 
szóló többszörösen módosított 10/1999./
III.31./ sz. Önkormányzati rendelet /továb-
biakban R./ 2. számú melléklet 2. pontja az 
alábbiak szerint módosul:
 2. A rendszeres gyûjtésre rendelke-

zésre bocsátott tartály ürítési díja heti 
egyszeri ürítést figyelembe véve

2.§. Ezen rendelet  a kihirdetését követô 
8. napon lép hatályba, de rendelkezéseit 
2010. január 1-tôl kell alkalmazni.

ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
22/2009.(XI.27.)ÖK. rendelete
A közüzemi ivóvízellátás  és közüzemi szenny-
vízelvezetés szolgáltatás igénybevételérôl, 
valamint az ezzel összefüggô egyes díjakról 
és fizetési kötelezettségekrôl szóló 41/2008.
(XII.19.) számú rendelet módosításáról
1.§ – 1.számú melléklet 
A közüzemi ivóvízellátás és közüzemi szenny-
vízelvezetés szolgáltatás igénybevételérôl, 
valamint az ezzel összefüggô egyes díjakról 
és fizetési kötelezettségekrôl szóló 41/2008.
(XII.19.) számú rendelet (továbbiakban R.) 
1. számú mellékletének elsô ivóvíz díjakra 
vonatkozó része az alábbiak szerint módosul:

(1) A lakosság által fizetendô vízdíj mérté-
ke nettó 255,-Ft/m3+ÁFA

(2) A gazdálkodó szervezet (1959.évi 
IV.tv. 685.§.c./ pont) által fizetendô 
díj mértéke nettó 625,-Ft/m3+ÁFA

Az 1. számú melléklet kiegészül egy 3.) 
bekezdéssel:
(3) Intézmények által fizetendô díj mérté-

ke  nettó 420,-Ft/m3+ÁFA 
2.§. Ezen rendelet a kihirdetését követô 8. 
napon lép hatályba, azonban rendelkezé-
seit 2010. január 1-tôl kell alkalmazni.

ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
24/2009.(XI.27.)ÖK. rendelete
A közüzemi ivóvízellátás és közüze-

mi szennyvízelvezetés szolgáltatás 
igénybevételérôl, valamint az ezzel 
összefüggô egyes díjakról és fizetési 
kötelezettségekrôl szóló 41/2008.(XII.19.) 
számú rendelet módosításáról
1.§ – 1.számú melléklet
A közüzemi ivóvízellátás  és közüze-
mi szennyvízelvezetés szolgáltatás 
igénybevételérôl, valamint az ezzel 
összefüggô egyes díjakról és fizetési 
kötelezettségekrôl szóló 41/2008.(XII.19.) 
számú rendelet (továbbiakban R.) 1. szá-
mú mellékletének második szennyvíz dí-
jakra vonatkozó része az alábbiak szerint 
módosul:
A szennyvízdíj mértéke (bruttó) (1), (2) 
és (3) bekezdése az alábbiak szerint mó-
dosul:
(1) A lakosság által fizetendô díj mértéke 

nettó 322,-Ft/m3+ÁFA
(2) A gazdálkodó szervezet (1959.évi 

IV.tv. 685.§.c./ pont) által fizetendô 
díj mértéke nettó 742,-Ft/m3+ÁFA

Kiegészül egy 3.) bekezdéssel:
(3) Intézmények által fizetendô díj mértéke  

nettó 500,-Ft/m3+ÁFA
(4)  Az (1) - (3) bekezdésekben megha-

tározott díjak nettó 104,-Ft/m3+ÁFA 
tisztítási díjhányadot tartalmaznak.

2.§. Ezen rendelet a kihirdetését követô 8. 
napon lép hatályba, azonban rendelkezé-
seit 2010. január 1-tôl kell alkalmazni.

ÓCSA VÁROS  ÖNKORMÁNYZATÁNAK
23/2009.(XI.27.) ÖK. rendelete
a települési folyékony hulladékkal kapcso-
latos kötelezô helyi közszolgáltatásokról 
szóló többszörösen módosított  9/1999./
III.31./számú Önkormányzati  rendelet 
módosításáról
1.§. A települési folyékony hulladékkal 
kapcsolatos kötelezô helyi közszolgálta-
tásokról szóló többszörösen módosított   
9/1999./III.31./számú Önkormányzati ren-
delet (továbbiakban:R) 1. számú  mellék-
lete az  alábbiak szerint módosul:
(1) lakossági megrendelés esetén a 

szippantási és szállítási díj 840,-Ft/
m3 + ÁFA

(2.) gazdálkodó szervezetek (1959. évi 
IV. tv. 685. §.c./ pont) megrendelé-
se esetén a szippantási és szállítási 
díj 1.100,-Ft/m3+ ÁFA

(2.1) A tengelyen szállított szennyvíz leürí-
tési és ártalmatlanítási díja 748,-Ft/
m3 + ÁFA     

(3) Ha a szippantó-gépjármû és a 
szennyvíztározó közötti távolság 
meghaladja a 35 métert, az 1-2 
pontban rögzített díj mértéke ese-
tenként 20%-kal növelhetô.

2.§. Ezen rendelet a kihirdetését követô 
8. napon lép hatályba, azonban rendel-
kezéseit 2010. január 1-tôl kell alkal-
mazni.

rendelet – KÖzüzemI díjaK

110 l-es és 120 
l-es edények 
esetében:

300,-Ft/ürítés 
+ ÁFA

60 l-es edények 
esetében:

201,-Ft/ürítés 
+ ÁFA

zsák ára: 230,-Ft/db + 
ÁFA

12 igen
212/2009.(X.28.)sz.ÖK.határozat       
Ócsa Város Önkormányzat Képviselô-
testülete 
1. a tájékoztatóban elhangzottak alapján 

támogatja a SYGNITEX Kft. (4900 Fe-
hérgyarmat, Május 14. tér 29.) szárazha-
barcs – gyártó üzem létesítési szándékát 
ócsai 0503/8-11 hrsz.-ú külterületeken.

2. felhívja a SYGNITEX  Kft figyelmét, 
hogy ezen támogatói döntés nem 
mentesít a szükséges engedélyezési, 
szakhatósági döntések, állásfoglalások 
beszerzésétôl.

12 igen
213/2009.(X.28.)sz.ÖK.határozat        
Ócsa Város Önkormányzat Képviselô-
testülete
1. a 2008/2009. oktatási év tapasztalatá-

ról, valamint a 2009/2010. oktatási év 
indításáról szóló jelentést elfogadja.

2. felkéri a polgármestert, hogy kezdemé-
nyezze, hogy azon ócsai túlkoros gyer-
mekek, akik jelenleg a Halászi Károly Ál-
talános Iskolában tanulnak, a „Kertváros” 
Gyáli Kistérség megfelelô intézményé-
ben, annak ifjúsági osztályában kerüljenek 
oktatásra a 2010-2011-es tanévben.       

12 igen
214/2009.(X.28.)sz.ÖK.határozat      
Ócsa Város Önkormányzat Képviselô-
testülete 

1. a KMOP-2009-5.2.1 Ócsa Város tele-
pülés központjának kisléptékû fejleszté-
sére és rendezésére kiírt közbeszerzési 
pályázat nyerteseként elsô helyen: a 
ZÖFE Zöldterület-fenntartó és Fejlesztô 
Kft-t (1119. Budapest, Thán Károly u. 
3-5) második helyen:   a GOMÉP Ipari 
és Kereskedelmi Kft-t (6050 Lajosmizse, 
Dózsa Gy. u. 219.)   jelöli meg.

2. Felhatalmazza a polgármestert, a Tele-
pülésfejlesztési, környezetvédelmi és 
idegenforgalmi Bizottság és a  Pénz-
ügyi, gazdasági és pályázat koordináló 
Bizottság véleményezése utána a ZÖFE 
Zöldterület-fenntartó és Fejlesztô Kft-
vel a kivitelezôi szerzôdést aláírja. A 
szerzôdés elôkészítésére a polgármes-
ter lehetôség szerint dr.Incze Tamás 
ügyvéd urat kérje fel.

12 igen
215/2009.(X.28.)sz.ÖK.határozat
Ócsa Város Önkormányzat Képviselô-
testülete a Turisztikai pályázat-Verseny-
képes turisztikai termék- és attrakció-
fejlesztés- KMOP-2009-3.1.1-A-B-C 
pályázat kedvezô elbírálása esetén az 
Ócsai Református Egyház, mint társpályázó 
által biztosítandó saját erô megfizetéséért 
kezességet vállal, abban az egyháznak se-
gítséget nyújt.

12 igen
216/2009.(X.28.)sz.ÖK.határozat           
Ócsa Város Önkormányzat Képviselô-

testülete támogatja, hogy a Nagykadácsi 
Kft. és az Ócsa-Alsónémedi Központi 
Háziorvosi Ügyeleti Társulás között aláírt 
megállapodásban szereplô finanszírozási 
összeget 2010. január 1-tôl 5,2 %-kal 
megemelje.

12 igen
217/2009.(X.28.)sz.ÖK.határozat
Ócsa Város Önkormányzat Képviselô-
testülete 
1. a 2008. évi támogatások elszámolá-

sáról szóló belsô ellenôrzési jelentést 
elfogadja.

2. A négy társadalmi szervezetnek, akik a 
számlákkal eddig még nem számoltak el, 
engedélyezi, hogy az elszámolás 2009. 
december 31-ig tegyék meg és elfogadja 
az ez évben benyújtott számlákat is.

Ócsa Város Önkormányzat Képviselô-
testülete 12 igen szavazattal megalkotta   a
19/2009.(X.30.)számú Ök. rendelet
a közterületek rendjérôl szóló 8/1999.
(III.31.) számú önkormányzati rendelet 
módosításáról.

218/2009.(X.28.)sz.ÖK.határozat
Ócsa Város Önkormányzat Képviselô-
testülete Inczeffy Szabolcs képviselô indít-
ványát, mely szerint „Az év családja Ócsán” 
kitüntetô díj alapítására vonatkozott, 4 igen, 
8 tartózkodás mellett elvetette.

11 igen, 1 tartózkodás
219/2009.(X.28.)sz.ÖK.határozat       
Ócsa Város Önkormányzat Képviselô-
testülete
1. az Ügyrendi Bizottság javaslatára csat-

lakozik a Pest megye Önkormányzata 
által alapított „Az év családja Pest Me-
gyében” címû díjhoz.

2. felkéri az Oktatási, kulturális és sport bi-
zottságot, valamint a Szociális  Bizottsá-
got, hogy az önkormányzathoz beérkezett 
javaslatokat közös ülésükön tekintsék át, 
értékeljék, majd döntés végett terjesszék a 
képviselô-testület elé, hogy az a javaslatot 
határozatával megerôsítve továbbíthassa 
Pest megye önkormányzata részére.

12 igen
220/2009.(X.28.)sz.ÖK.határozat
Ócsa Város Önkormányzat Képviselô-
testülete elfogadja  
a.) a Falu Tamás Városi Könyvtár alapító 

okiratának módosítását, 
b.) a Falu Tamás Városi Könyvtár alapí-

tó okiratát módosításokkal egységes 
szerkezetben. 

12 igen
221/2009.(X.28.)sz.ÖK.határozat
Ócsa Város Önkormányzat Képviselô-
testülete elfogadja
a.) a Nefelejcs Napközi-otthonos Köz-

ponti Óvoda alapító okiratának mó-
dosítását,

a Képviselô-testület október 28-i határozatai 
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Ócsa Város Önkormányzat Képviselô
testülete 10 igen és 2 tartózkodó szava
zattal a következô határozatot hozta:
239/2009./XI.25./ ÖK. határozat:
Ócsa Város Önkormányzat Képviselô-
testülete a 2009. évi háromnegyed éves 
gazdálkodásáról szóló beszámolót elfo-
gadja.

Ócsa Város Önkormányzat Képviselô
testülete 12 igen /egyhangú/ szavazattal 
megalkotta
21/2009./XI.27./sz. ÖK. rendeletét
A települési szilárd hulladékkal  kapcsola-
tos helyi   közszolgáltatással és a köztisz-
tasággal kapcsolatos egyes kérdésekrôl 
szóló 10/1999.(III.31.)számú önkor-
mányzati rendelet  módosításáról
 
Ócsa Város Önkormányzat Képviselô
testülete 12 igen /egyhangú/ szavazattal a 
vízdíjra vonatkozóan megalkotta
22/2009./XI.27./sz. ÖK. rendeletét
A közüzemi ivóvízellátás és a közüze-
mi szennyvízelvezetés szolgáltatás 
igénybevételérôl, valamint az ezzel 
összefüggô egyes díjakról és fizetési 
kötelezettségekrôl szóló 41/2008.(XII.19.)
számú rendelet módosításáról
 
Ócsa Város Önkormányzat Képviselô
testülete 7 igen és 5 tartózkodó szavazattal 
a következô határozatot hozta:
240/2009./XI.25./ ÖK. határozat:
Ócsa Város Önkormányzat Képviselô-
testülete 7 igen és 5 tartózkodó szava-
zattal elvetette a szennyvízelvezetési díj 
vonatkozásában A közüzemi ivóvízellátás 
és a közüzemi szennyvízelvezetés szol-
gáltatás igénybevételérôl, valamint az 
ezzel összefüggô egyes díjakról és fize-
tési kötelezettségekrôl szóló 41/2008.
(XII.19.)számú rendelet módosítására tett 
képviselô indítványt.

Ócsa Város Önkormányzat Képviselô
testülete 12 nem /egyhangú/ szavazattal 
a következô határozatot hozta:

241/2009./XI.25./ ÖK. határozat:
Ócsa Város Önkormányzat Képviselô-
testülete 12 nem szavazattal elvetette 
a szennyvízelvezetési díj vonatkozásá-
ban A közüzemi ivóvízellátás és a köz-
üzemi szennyvízelvezetés szolgáltatás 
igénybevételérôl, valamint az ezzel 
összefüggô egyes díjakról és fizetési 
kötelezettségekrôl szóló 41/2008.(XII.19.)
számú rendelet módosítására tett eredeti 
közmû üzemeltetôi indítványt.
 
Ócsa Város Önkormányzat Képviselô
testülete 11 igen és 1 nem szavazattal 
megalkotta
23/2009./XI.27./sz. ÖK. rendeletét
A települési folyékony hulladékkal kap-
csolatos kötelezô helyi közszolgálta-
tásokról szóló többszörösen módosított 
9/1999.(III.32.) számú Önkormányzati 
rendelet módosításáról

Ócsa Város Önkormányzat Képviselô
testülete 8 igen, 1 nem és 3 tartózkodó 
szavazattal a következô határozatot hozta:
242/2009./XI.25./ ÖK. határozat:
Ócsa Város Önkormányzat Képviselô-
testülete A közüzemi ivóvízellátás és a 
közüzemi szennyvízelvezetés szolgálta-
tás igénybevételérôl, valamint az ezzel 
összefüggô egyes díjakról és fizetési 
kötelezettségekrôl szóló 41/2008.
(XII.19.)számú rendelet – közüzemi 
szennyvízelvezetés díjának vonatkozá-
sában történô – módosítását ismételten 
napirendre veszi.
 
Ócsa Város Önkormányzat Képviselô
testülete 11 igen és 1 tartózkodó szava
zattal megalkotta
24/2009./XI.27./sz. ÖK. rendeletét
A közüzemi ivóvízellátás és a közüze-
mi szennyvízelvezetés szolgáltatás 
igénybevételérôl, valamint az ezzel 
összefüggô egyes díjakról és fizetési 
kötelezettségekrôl szóló 41/2008.(XII.19.)
számú rendelet módosításáról
 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselô
testülete 12 igen /egyhangú/ szavazattal a 
következô határozatot hozta:
243/2009./XI.25./ ÖK. határozat:
Ócsa Város Önkormányzat Képviselô-
testülete
1. a város területén keletkezô folyé-

kony hulladékkal kapcsolatos helyi 
hulladékkezelési közszolgáltatás 
szolgáltatójaként – figyelemmel a 
közbeszerzésekrôl szóló 2003. évi 
CXXIX. tv. valamint a Hulladékkeze-
lési közszolgáltató kiválasztásáról és 
a közszolgáltatási szerzôdésrôl szóló 
224/2004.(VII.22.)Korm. rendeletben 
foglaltakra – a BÁWIMAX Kft-t (2200 
Monor, Nemzetôr u. 8.) választja ki.

2. Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a 
közszolgáltatási szerzôdést az Önkor-
mányzat Képviselô-testülete  képvise-
letében kösse meg.

Ócsa Város Önkormányzat Képviselô
testülete 11 igen és 1 tartózkodó szava
zattal a következô határozatot hozta:
244/2009./XI.25./ ÖK. határozat:
Ócsa Város Önkormányzat Képviselô-
testülete megtárgyalta a 2010. évre szóló 
költségvetési koncepciót, és azt az ülésen 
elhangzottak figyelembe vételével elfo-
gadta. A költségvetési rendelet-tervezet 
elkészítése során a következô feladatok 
elvégzését tartja szükségesnek:
1. A költségvetési hiány mérséklése érde-

kében a képviselô-testület elôzetesen 
hozzájárul az egyes forgalomképes va-
gyontárgyak 2010. évi értékesítésének 
elôkészítéséhez.

2. A végleges költségvetési rendelet-
tervezet kidolgozása során tovább 
kell keresni a bevételek növelésé-
nek és a kiadások csökkentésének 
lehetôségét, mely során a pénzügyi 
bizottságnak és a pénzügyi irodának 
kell együttmûködnie.

3. Az intézmények költségvetési 
elôirányzatait az intézményvezetôkkel 
történô egyeztetés útján kell kialakítani.

Ócsa Város Önkormányzat Képviselô
testülete 12 igen /egyhangú/ szavazattal a 
következô határozatot hozta:
245/2009./XI.25./ ÖK. határozat:
Ócsa Város Önkormányzat Képviselô-
testülete felhatalmazza a polgármestert, 
hogy a Marosi Gizellával (MKK. szám: 
000419) a 2008. évi zárszámadás au-
ditálására kötött szerzôdést határozott 
idôtartamra módosítsa. 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselô
testülete 12 igen /egyhangú/ szavazattal a 
következô határozatot hozta:
246/2009./XI.25./ ÖK. határozat:
Ócsa Város Önkormányzat Képviselô-
testülete felhatalmazza a polgármestert, 
hogy a 2009. évi zárszámadási munkála-
tok auditálására szerzôdést kössön Marosi 
Gizellával (MKK. 000419).

Ócsa Város Önkormányzat Képviselô
testülete 8 igen és 3 nem és 1 tartóz
kodó szavazattal a következô határozatot 
hozta:
247/2009./XI.25./ ÖK. határozat:
Ócsa Város Önkormányzat Képviselô-
testülete 100.000 Ft összeggel meg-
emelve módosítja a Faluvédô Egyesület 
számára nyújtott 2009. évi támogatás 
összegét a 2009. évi költségvetés általá-
nos tartalékalapja terhére.

Ócsa Város Önkormányzat Képviselô
testülete 12 igen /egyhangú/ szavazattal a 
következô határozatot hozta:
248/2009./XI.25./ ÖK. határozat:
Ócsa Város Önkormányzat Képviselô-
testülete Orgován Károly választópolgár 
részére a hozzászólás lehetôséget meg-
adja.

Ócsa Város Önkormányzat Képviselô
testülete 10 igen /egyhangú/ szavazattal a 
következô határozatot hozta:
249/2009./XI.25./ ÖK. határozat:
Ócsa Város Önkormányzat Képviselô-
testülete felhatalmazza a polgármestert, 

b.) a Nefelejcs Napközi-otthonos 
Központi Óvoda alapító okiratát 
módosításokkal egységes szer-
kezetben. 

12 igen
222/2009.(X.28.)sz.ÖK.határozat
Ócsa Város Önkormányzat Képviselô-
testülete elfogadja
a.) a Halászy Károly Általános Iskola ala-

pító okiratának módosítását,
b.)  a Halászy Károly Általános Iskola 

alapító okiratát módosításokkal egy-
séges szerkezetben. 

12 igen
223/2009.(X.28.)sz.ÖK.határozat
Ócsa Város Önkormányzat Képviselô-
testülete elfogadja 

a.) Ócsa Város Önkormányzat Polgármes-
teri Hivatala alapító okiratának módo-
sítását,

b.) Ócsa Város Önkormányzat Polgármes-
teri Hivatala alapító okiratát módosítá-
sokkal egységes szerkezetben:

12 igen
224/2009.(X.28.)sz.ÖK.határozat     
Ócsa Város Önkormányzat Képviselô-
testülete
1. pályázni kíván   a KMOP -2009.-3.3.2. 

Települési hulladéklerakók rekultiváci-
ója címû pályázaton.

2. felkéri a polgármestert a pályázat be-
nyújtására.

10 igen
225/2009.(X.28.)sz.ÖK.határozat
Ócsa Város Önkormányzat Képviselô-testülete 

felkéri a polgármestert, hogy az önkormányzat 
képviseletében a Pest megyei iskolások között 
megrendezett parlagfû-mentesítési vetélkedô 
kapcsán,  az ócsai iskolából eredményeket 
elért három tanulót 30.000 Ft tárgyjutalom-
ban  részesítse. Egyben köszönetét fejezi ki a 
felkészítô tanárnak is.

Ócsa Város Önkormányzat Képviselô-
testülete 12 igen szavazattal  megalkotta a
20/2009.(X.30.)sz.ÖK. rendelet
az önkormányzat 2008. évi költségvetési 
zárszámadásáról szóló  9/2009.(IV.29.) 
sz.ÖK. rendelet módosításáról.

12 igen
226/2009.(X.28.)sz.ÖK.határozat    
Ócsa Város Önkormányzat Képviselô-
testülete

1. a KMRFT-HÖF-CÉDE-081/2009. 
számú, A Halászy Károly Általános 
Iskola infrastrukturális fejlesztése 
címû pályázaton elnyert összeg fel-
használására közbeszerzési pályá-
zatot ír ki az Ecoad Consulting Kft. 
(1134 Budapest,  Bulcsú u. 18. V/17.) 
közremûködésével. 

2. Felhatalmazza a polgármestert, hogy 
a közbeszerzési pályázat  kiírására irá-
nyuló szerzôdést aláírja. 

7 igen, 4 nem szavazat, 1 tartózkodás
227/2009.(X.28.)sz.ÖK.határozat
Ócsa Város Önkormányzat Képviselô-
testülete a polgármesterhez Inczeffy Sza-
bolcs képviselô által 2009. október 14-én 
benyújtott interpellációjára adott választ 
elfogadta.

Ócsa Város Önkormányzata Képviselôtestületének  
november 25-i határozatai
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2009. december  7

figyelemmel az autóbusszal végzett me-
netrendszerinti személyszállításról szóló 
2004. évi XXXIII. tv. 8.§ (2) bek. d.) pont-
jában foglalt okok fennállására, hogy a 
jelenlegi HASZ 2007. KFT-vel (Székhely: 
7623 Pécs, Szentlôrinci út 6.) szolgálta-
tóval a helyi menetrendszerinti buszközle-
kedés további biztosítása érdekében, a fel-
tételek változatlanul hagyása mellett 2010. 
január 1-tôl 2010. április 30-ig határozott 
idejû szerzôdést írjon alá.

Ócsa Város Önkormányzat Képviselô
testülete 11 igen /egyhangú/ szavazattal a 
következô határozatot hozta:
250/2009./XI.25./ ÖK. határozat:
Ócsa Város Önkormányzat Képviselô-
testülete 
1. jóváhagyja az ELMÛ 2009. november 

18-án küldött árajánlatát a 2010. évi 
közvilágítási villamos energiára.

2. Felhatalmazza  a polgármestert a 
szerzôdés aláírására.

Ócsa Város Önkormányzat Képviselô
testülete 11 igen /egyhangú/ szavazattal a 
következô határozatot hozta:
251/2009./XI.25./ ÖK. határozat:
Ócsa Város Önkormányzat Képviselô-
testülete 
1. felkéri a polgármestert, alpolgármes-

tert, hogy a Posta épületének oldalában 
található, de az önkormányzat haszná-
latában lévô villamos mérôkészülék 
bôvítését az illetékes szolgáltatótól 
megrendelje.

2. az 1.) pontban jelzett feladat ellátására 
2009. évi költségvetésébôl 300.000,-
Ft összeget biztosít.

Ócsa Város Önkormányzat Képviselô
testülete 12 igen /egyhangú/ szavazattal a 
következô határozatot hozta:
252/2009./XI.25./ ÖK. határozat:
Ócsa Város Önkormányzat Képviselô-
testülete a tulajdonát képezô  Egressy 
Gábor Szabadidô Központ sürgôs  
tetôjavítását a TAKÁCS TETÔDOKTOR KFT.  
(2364 Ócsa, Liszt F. u. 40.)  ajánlatának 
megfelelôen megrendeli a 2009. évi költ-
ségvetés általános tartalékának terhére. 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselô
testülete 12 igen /egyhangú/ szavazattal a 
következô határozatot hozta:
253/2009./XI.25./ ÖK. határozat:
Ócsa Város Önkormányzat Képviselô-
testülete felkéri az Ócsa Városüzemel-
tetési KFT. Ügyvezetôjét, hogy a volt 
egészségház (2364 Ócsa, Falu T.u.51/a) 
közmûveinek csökkentett módú üzemelte-
tésére tegye meg a megfelelô intézkedést 
– a szolgálati lakások rendeltetésszerû 
használatát nem korlátozva -, a szakaszol-
ható közmûhálózati részeket áram, gáz, 
fûtés, zárja el, az esetleges átalakításokhoz 
szükséges munkálatok nagyságrendjérôl a 
Képviselôtestületet a soron következô ülé-
sén tájékoztassa. 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselô
testülete 12 igen /egyhangú/ szavazattal a 
következô határozatot hozta:
254/2009./XI.25./ ÖK. határozat:

Ócsa Város Önkormányzat Képviselô-
testülete
1. a Ceglédi Erkel Ferenc Alapfokú 

Mûvészetoktatási Intézmény (volt 
Dabasi Sugár Rezsô Alapfokú Oktatási 
Mûvészeti Intézmény) Ócsa Bajcsy-Zs. 
u. 46-48. szám alatt mûködô telephely-
ének fenntartását 2009. szeptember 
1-tôl 2009. december 31-ig vonatkozó 
idôszakra 550.000,-Ft támogatással 
finanszírozza. 

2. Felhatalmazza a Polgármestert a meg-
állapodás aláírására.

Ócsa Város Önkormányzat Képviselô
testülete 12 igen /egyhangú/ szavazattal a 
következô határozatot hozta:
255/2009./XI.25./ ÖK. határozat:
Ócsa Város Önkormányzat Képviselô-
testülete A Halászy Károly Általános Iskola 
által - Kismaroson 2010. április 19-tôl 23-
ig - tartandó Erdei Iskola megrendezését 
150.000,-Ft-tal támogatja 2009. évi álta-
lános tartalékalap terhére.

Ócsa Város Önkormányzat Képviselô
testülete 11 igen és 1 tartózkodó 
szavazattal a következô határozatot 
hozta:
256/2009./XI.25./ ÖK. határozat:
Ócsa Város Önkormányzat Képviselô-
testülete
1. elnevezi az Ócsa Város Önkormányza-

tának tulajdonában lévô 0471 helyrajzi 
számú utat Égerfa utcának.

2. Felkéri a jegyzôt az út elnevezésével 
kapcsolatos adminisztratív teendôk le-
folytatására.

Ócsa Város Önkormányzat Képviselô
testülete 12 igen /egyhangú/ szavazattal a 
következô határozatot hozta:
257/2009./XI.25./ ÖK. határozat:
Ócsa Város Önkormányzat Képviselô-
testülete a mai testületi ülés napirendjét 
az alábbi két napirenddel kívánja kiegé-
szíteni:
3.14 KMRFT-CÉDE-081/2009. pályázat 
alapján közbeszerzési kiírás a Halászy Kár-
oly Általános Iskola nyílászáró cseréjére
3.15 Apáthyné Szlovicsák Katalinnal kötött 
adás-vételi szerzôdés módosítása 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselô
testülete 10 igen és 1 nem szavazattal a 
következô határozatot hozta:
258/2009./XI.25./ ÖK. határozat:
Ócsa Város Önkormányzat Képviselô-
testülete A szociális ellátások 
igénybevételérôl szóló többszörösen mó-
dosított 2/1999.(I.27.)számú ÖK. rendelet 
módosítására vonatkozó javaslatot - a 
Szociálpolitikai Bizottság  véleményével 
egyetértve - nem támogatja.

Ócsa Város Önkormányzat Képviselô
testülete 11 igen /egyhangú/ szavazattal a 
következô határozatot hozta:
259/2009./XI.25./ ÖK. határozat:
Ócsa Város Önkormányzat Képviselô-
testülete 
1. felkéri a polgármestert, alpolgármes-

tert, hogy a Monoki példájú szociális 
kártya bevezetésének lehetôségével 

kapcsolatban – különös tekintettel an-
nak jogszabályi megfelelôségére – tá-
jékozódjon és a bevezetéshez szüksé-
ges intézkedések tájékoztató jelentést 
készítsen. 

2. 2009. januári képviselôtestületi ülésen 
napirendként tárgyalja a szociális kártya 
bevezetésének lehetôségét.

Egressy Gábor Nonprofit Kft. kizárólagos 
önkormányzati tulajdonú és kizárólag 
kulturális tevékenységet folytató nonprofit 
gazdasági társasággá tétele.

Ócsa Város Önkormányzat Képviselô
testülete 9 igen és 1 nem szavazattal a 
következô határozatot hozta:
260/2009./XI.25./ ÖK. határozat:
Ócsa Város Önkormányzat Képviselô-
testülete 
1. Támogatja, hogy a többségi tulajdo-

nában lévô Egressy Gábor nonprofit 
Kft. tevékenységén belül világosan és 
teljeskörûen elkülönítésre kerüljön a 
közmûvelôdési, kulturális és társadalmi 
tevékenységhez kapcsolódó feladatkö-
rök, valamint az ócsai szennyvízcsator-
na hálózat üzemeltetéséhez kapcsolódó 
tevékenységek.

2. Felkéri a Polgármestert, hogy az 1. 
pontban foglaltakkal kapcsolatban 
készítsen teljeskörû tájékoztató jelen-
tést – figyelemmel a késôbbiekben 
eldöntendô profiltisztításra, azaz a 
közmûcsatorna hálózat üzemeltetôi te-
vékenység társaságon belüli megszün-
tetésére – szükségszerûen jogi és gaz-
dasági szakértôk és a Képviselôtestület 
tagjainak bevonásával.

Ócsa Város Önkormányzat Képviselô
testülete 10 igen /egyhangú/ szavazattal a 
következô határozatot hozta:
261/2009./XI.25./ ÖK. határozat:
Ócsa Város Önkormányzat Képviselô-
testülete  a 225/2009./X.28./számú ÖK. 
határozatát a következôk szerint módo-
sítja:
A Pest megyei iskolások között megren-
dezett parlagfû mentesítési vetélkedô 
kapcsán az ócsai iskolából eredményeket 
elért három tanulót fejenként 10.000,-Ft-
ig terjedô értékben tárgyjutalomban része-
síti, illetve a felkészítô tanárnak ugyancsak 
10.000,-Ft-ig terjedô értékû tárgyjutalom-
mal ismeri el a munkáját.

Ócsa Város Önkormányzat Képviselô
testülete 10 igen /egyhangú/ szavazattal a 
következô határozatot hozta:
262/2009./XI.25./ ÖK. határozat:
Ócsa Város Önkormányzat Képviselô-
testülete 
1.) felhatalmazza a polgármestert hogy 

Gyáli Képviselôtestület soron következô 
testületi ülésének idôpontjáig egyez-
tetést folytasson Gyál Város Önkor-
mányzatával az okmányiroda után járó 
normatív támogatás összegének felosz-
tásával kapcsolatban.

2. felhatalmazza továbbá a polgármestert 
a Gyáli Okmányiroda után járó normatív 
támogatás összegének felosztásáról 
szóló megállapodás aláírására.

3.11 Az önkormányzat tulajdonában lévô 
közterületek használatáról és a közterületek 
rendjérôl szóló 8/1999./III.31./ sz.ÖK. 
rendelet módosítása

Nincs határozat.

3.12 IMR által kiírt Településôr foglalkozá-
sára kiírt pályázat beadása

Ócsa Város Önkormányzat Képviselô
testülete 10 igen /egyhangú/ szavazattal a 
következô határozatot hozta:
263/2009./XI.25./ ÖK. határozat:
Ócsa Város Önkormányzat Képviselô-
testülete felhatalmazza a polgármestert, 
alpolgármestert, hogy az Igazságügyi és 
Rendészeti Minisztérium által a  közrend 
és a közbiztonság erôsítés érdekében 
közterület-felügyelôket nem foglalkoz-
tató önkormányzatok részére alapján 
településôrök foglalkoztatására címû 
pályázatra – figyelemmel a támogatási 
megállapodás III/3. pontjában foglaltakra 
– pályázatot nyújtson be.

Ócsa Város Önkormányzat Képviselô
testülete 10 igen /egyhangú/ szavazattal a 
következô határozatot hozta:
264/2009./XI.25./ ÖK. határozat:
Ócsa Város Önkormányzat Kép-
viselô testülete a KMRFT-HÖF-
CÉDE-081/2009. számú, A Halászy 
Károly Általános Iskola infrastrukturális 
fejlesztése címû pályázaton elnyert ösz-
szeg felhasználására kiírt közbeszerzési 
pályázathoz - az Ecoad Consulting Kft. 
(1134 Budapest,  Bulcsú u. 18. V/17.) 
által elkészített - ajánlattételi felhívást 
jóváhagyja, és azt közzéteszi.

Ócsa Város Önkormányzat Képviselô
testülete 10 igen /egyhangú/ szavazattal a 
következô határozatot hozta:
265/2009./XI.25./ ÖK. határozat:
Ócsa Város Önkormányzat Képviselô-
testülete Apáthyné Szlovicsák Katalinnal 
2009.02.11-én kötött az Ócsa 1899/4 
hrsz-ú ingatlan adásvételére vonatko-
zó szerzôdés módosítását jóváhagy-
ja és felhatalmazza a polgármestert a 
szerzôdésmódosítás aláírására.

Ócsa Város Önkormányzat Képviselô
testülete 10 igen /egyhangú/ szavazattal a 
következô határozatot hozta:
266/2009./XI.25./ ÖK. határozat:
Ócsa Város Önkormányzat Képviselô-
testülete 
1. mint az Egressy Gábor nonprofit 

Kft. többségi tulajdonosa, át kívánja 
tekinteni a Kft-nél kulturális igazga-
tóként foglalkoztatott Jarábik Klára 
munkaszerzôdését.

2. a munkaszerzôdés tartalmának is-
meretében munkaterv szerint soron 
következô ülésén dönt az esetleges, 
a munkakörhöz kötôdô pályázat ki-
írásáról, vagy annak elvetésérôl. 
Felkéri az Oktatási, Kulturális és 
Sport Bizottság és az Ügyrendi 
Bizottság Elnökeit, hogy erre vo-
natkozóan készítsenek tájékoztató 
jelentést.
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Jelen lapszám tervezésekor adódott 
az ötlet, hogy írjunk többet, többfélét 
erről a mindenki számára jelentős ün-
nepről.

A következő oldalakon megszólal 
egy idős néni, egy ócsai család, vissza-
emlékszik gyermekkora karácsonyá-
ra a szerkesztő. Megismerkedhetünk 
az óvodások készülődésével, néprajzi 
gyűjtések alapján elénk tárul a hagyo-
mányos karácsonyi asztal. A verskedve-
lők sem maradnak karácsonyi költemé-
nyek nélkül.

Tudjuk, hogy a sor még folytatható 
lenne, hiszen emléke mindenkinek van. 
Egyelőre elégedjünk meg ennyivel.

Az Ócsai Kisbíró valameny-
nyi munkatársa ÁLDOTT KARÁ-
CSONYT és BÉKÉS, BOLDOG 
ÚJESZTENDŐT kíván olvasóinak!

A hatvanas években – kisiskolás ko-
romban – nálunk is a legszebb ünnep 
volt a karácsony. Néhány nappal szent-
este előtt édesanyám már megkezdte a 
sütemények sütését. A diós és mákos 

bejgli, a hájas sütemény, majd később 
a „méteres kalács” és a zserbó voltak a 
legkedveltebbek.

Mi, gyerekek félrevonultunk, hogy 
a saját készítésű-, vagy összegyűjtött 
forintjainkon vásárolt apró ajándé-
kokat becsomagoljuk. 23-án délután 
szüleinkkel együtt kötöztük a sza-
loncukrot, javítottuk és készítettük a 
karácsonyfadíszeket. 24-én ebéd után 
apám talpba faragta a fenyőt, a helyére 
állította és megkezdődhetett a díszí-
tés. Ebben én csak egyszer-kétszer vet-
tem részt, inkább anyámra és húgaim-
ra hagytam. Jobban szerettem készen 
meglátni a fát.

A karácsonyt megelőző napokban 
sokat beszélgettünk. Mivel mi nem 
voltunk vallásosak, inkább a szeretet-
ről és szüleink gyermekkori emlékeiről 
hallgattunk történeteket.

Ahogy közeledett a szenteste – hat 
óra körül kezdődött nálunk a „kará-
csony” – egyre izgatottabbak lettünk. 
Vajon ki mit kap ajándékba? Szüleink 

örülnek-e majd annak, amit tőlünk 
kapnak?

Nálunk az a szokás alakult ki, hogy 
készítettünk mindenkinek névkártyá-
kat és ki-ki oda tette a heverőre az aján-
dékát. Ezek között mindig volt játék, 
könyv, és ruhaféle is.

Végre elérkezett az idő, megszólalt 
a kis csengettyű, lobogtak a gyertyák, 
szikráztak a csillagszórók… A levegőt 
varázslatos fenyőillat töltötte meg, 
még ma is érzem, ha rá gondolok. 
Nagyapám hegedűkíséretével két-há-
rom karácsonyi éneket énekeltünk – 
a Stiele Nacht elmaradhatatlan volt, 
lévén családunk apai ágon részben 
németajkú.

Következett az ajándékok kibontása. 
Mindig a legkisebb kezdte. Együtt örül-
tünk a legegyszerűbb ajándékoknak is. 
Mire végeztünk a játékok gyors kipró-
bálásával, már az asztalon volt a vacso-
ra. Főtt, füstölt sonka keménytojással, 
tormával és sok sütemény. Evés után 
még sokat játszottunk, amit másnap 
kora reggel újra kezdtünk.

Ilyen volt nálunk a karácsony.
(Németh György)

Karácsonyi emlékek

A mi családunk már nagycsaládnak mi-
nősül, hiszen Magyarországon a három 
gyerek már „naggyá” teszi azt. Gyerme-
keink felnőtt korúak, de még velünk 
élnek. Két lány, egy fiú, ez az időrendi 
sorrend, de „nagyságrendben” pont 
fordított a helyzet.

Hála Istennek, a nagyszülők is élnek 
még mind a két részről, és az ő család-
jaikban is 3-3 gyerek született. Az apai 
nagyapa lelkész volt a ’80-as évekig, de 
emellett asztalosként tartotta el a csa-
ládját. Az anyai nagyapa szintén faipari 
szakmunkás volt nyugdíjazásáig.

A karácsony ünnepén nagyon nagy 
a kísértés arra, hogy felszínes örömö-
ket hajszoljunk. Persze fontos, hogy 
mit eszünk, hogy hogyan díszítjük 
fel a lakást, a karácsonyfát, hogy örö-
met okozzunk egymásnak, de vajon 
tudjuk-e, hogy kinek a születésnapját 
ünnepeljük? Vagy pont az ünnepeltről 
feledkezünk meg?

Fontosnak tartjuk, hogy a szívünket 
is fel tudjuk készíteni az ünnepre. En-
nek jó lehetősége volt az, hogy a gyer-
mekeinkkel mindig együtt díszítettük 
föl a fát, sütöttük a süteményeket, ír-
tuk a képeslapokat. Ja, és ne felejtsem 
a szentestei vacsorát, ahol jót beszélget-
tünk mindenféléről, a Szentírásról is.

Ezek a beszélgetések egyre értékeseb-
bek a számomra, nagyon szeretném, ha 
gyermekeink majd a saját családjukban 
tovább vinnék ezt az „örökséget”.

Hogy milyen hatása lehet életünkre 
ennek az ünnepnek? Erről Puszta Sán-
dornak (egy katolikus pap-költőnek) 
Cinkenyom című verse jut eszembe:

„hajnali hóban
cinkenyom
fölibe hajlok
olvasom…

…tűnődve titkán
ballagok

én is hóba írt 
jel vagyok

marad ha létem
itt hagyom
utánam csöppnyi
cinkenyom?”

Jézus Krisztus 33 évet élt itt a Föl-
dön, és olyan „nyomot” hagyott maga 
után, amely mindannyiunk életére 
áldás lehet. Ha engedem, hogy Ő has-
son az életemben, akkor az én életem is 
örömet, áldást fog jelenteni a környeze-
temnek.

Tudom, hogy a csak szép gondola-
tok nem fognak megvalósulni, ha nem 
változnak tetté, ha a plázák kínálata 
elkápráztat bennünket, és bedőlünk 
ügyes reklámjaiknak, mondván: ettől 
lesz „igazi” a karácsony.

Én még azt is félmegoldásnak tar-
tom, ha valaki a néphagyományok fel-
elevenítésében látja a karácsony értel-

Mit jelent nekünk a karácsony?
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A tél beköszöntével közeledünk a gyer-
mekek és felnôttek körében egyformán 
kedves ünnepekhez a mikuláshoz és a 
karácsonyhoz. lassan elôkerülnek a 
könyvespolcokról ehhez az ünnepkör-
höz tartozó mesék, versek, dalok.

Szerencsések vagyunk, mert leg-
nagyobb költôink nemcsak játékos-, 
hanem „gyermek-léptékû”, csodála-
tos ünnepi verseikkel örvendeztetnek 
meg minket, így a kínálat igen gazdag, 
amelybôl választhatunk.

Programunk szellemének megfelelôen 
fontos jelentôséget tulajdonítunk annak, 
hogy a népi kultúrából, a néphagyomány-
okból ismerjenek meg gyermekeink szo-
kásokat, hiszen ilyenkor „tiszta forrásból 
˝merítünk, ennek megfelelôen és a komp-
lex környezeti nevelés óvodai programjára 
épülve és kiegészülve történik az adventi 
idôszak, készülôdés és a mikulásvárás. 

minden évben a mikulás érkezése 
csodálatos várakozással tölti el a gyer-
mekek szívét, lelkét. A „lovas hintón” 
érkezett nagyszakállú Télapó beteljesíti 
az óvodások mindenkori igényeit. 

A legrégibb és legszebb keresztény 
ünnep a karácsony. A család együvé 
tartozásának, egymás szeretetének 
kifejezôje. Cél, hogy ez a „szent” ünnep 

minden ember hite és családi tradíciók-
ban kialakított világnézete szerint, ha-
gyományként éljen a gyermekekben.

megünneplése csak jelzés értékû, hi-
szen az igazi ünnep a családé!

A kis- és nagy gyermekes családok 
ünnepe talán a legkiteljesedettebb, a 
kicsik öröme a várakozás, a készülôdés 
ideje teszi varázslatossá. A gyermekek 
miatt igyekszünk széppé tenni, mert lát-
ni szeretnénk izgalommal teli örömüket 
és mi pedagógusok, szülôk ettôl leszünk 
boldogok. A kisgyermekek izgalma fel-
fokozottabb, hisz ôk, fôleg az ovisok 
olyan érzelmeket képesek kinyilváníta-
ni, amelyek nekünk is irigylésre méltóak 
lehetnek. ezért az ünnepek elôtti hetek, 
napok hangulata nagyon fontos, talán 
egyenértékû magával az ünnepével.

Visszaemlékszünk az elmúlt évek 
karácsonyi idôszakára, melyek be-
ivódnak a gyermek és felnôtt lelkébe 
egyaránt. Óvodánkban a várakozás 
idôszaka advent elsô napjával kezdôdik, 
valamint az öröm és örömszerzés ideje 
is ez. Az advent, az adventi koszorú el-
készítésével veszi kezdetét, melyen he-
tenként meggyújtunk egy-egy gyertyát 
és nagy jelentôsége van az adventi nap-
tárnak is, mely számokban mérhetôvé 
teszi a várakozás 
idôtartamát.

Számos éve már 
az óvodában dolgo-
zó dajkák szívbéli 
feladatuknak te-
kintik az adventi 
koszorút, ajtódí-
szek készítését, 
így segítve a gyer-
mekek karácsonyi 
ajándékozását. 

A várakozás négy hete alatt az ünnep-
hez való méltó díszbe öltöztetjük csoport-
szobáinkat, melynek részesei a gyerekek 
is, saját kezûleg készített díszekkel. 

lázas készülôdés folyik már hetekkel 
az ünnep elôtt az óvónôk részérôl is, hol 
betlehemi játék keretében, hol karácso-
nyi hangverseny és mese dramatizálása 
színesíti programjainkat. A karácsonyfa 
állítása a szünet elôtti héten kezdôdik, 
mely lelkes szülôi -, és szorgos gyer-
meki kezek segítségével válik pompás-
sá. Az ünnepség napjára befejezôdnek 
az elôkészületek, az utolsó gyertyát is 
meggyújtjuk az adventi koszorún.

ebben a felfokozott érzelmi han-
gulatban megkezdôdhet a karácsonyi 
mûsor, a csoporton belüli meghitt éne-
kek, dalok sora.

„Szép Tündérország támad  
 föl szívemben
Ilyenkor decemberben.
A szeretetnek csillagára nézek,
megszáll egy titkos, gyönyörû igézett,
Ilyenkor decemberben.”

(Juhász Gyula:  
Karácsonyfelé-részlet)

Kovácsné Zsuk Anita
óvodapedagógus

Karácsonyi készülôdés az óvodában

Ócsa Város Önkormányzatának lapja
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Kiadja: Mátyus Nyomda Bt.
Felelős kiadó: Mátyus Gyula

Főszerkesztő: Kempf Károly Ignác
Szerkesztők: Gyüge Szilvia, Németh György

Szerkesztőség címe: 2373 Dabas-Gyón,
Tavasz utca 7. Telefon: 06-70/317-9602

E-mail: ocsaikisbiro@vipmail.hu
Együttműködő partnerünk: Dormány Foto Studio

2009. december  9

mét. Bár én magam nagyon szeretem a 
népművészetet.

Szerintem meg kellene fogadnunk a 
betlehemi pásztorok tanácsát:

„Menjünk el egészen Betlehemig, és 
nézzük meg, hogyan is történt mindaz, 
amiről üzent nekünk az Úr!” (Lukács 
evangéliuma 2:15)

Bárcsak mindnyájan adnánk egy 
esélyt magunknak arra, hogy azt az 
első karácsonyt megértenénk! Ha ezt 
megtesszük, akkor minden további 
karácsonyunk új fényben fog tündö-
kölni.

Németh Zsolt

Karácsony

Ma tán a béke ünnepelne,
A Messiásnak volna napja,
Ha mennyé kén’ a földnek válni,
Hogy megváltóját béfogadja.
Ma úgy kén’, hogy egymást öleljék
Szivükre mind az emberek, - 
De nincs itt hála, nincs itt béke:
Beteg a világ, nagy beteg…

Kihült a szív, elszállt a lélek,
A vágy, a láng csupán a testé;
Heródes minden földi nagyság,
S minden igazság a kereszté…

Elvesztette magát az ember,
Mert lencsén nézi az eget,
Megátkozza világrajöttét, - 
Beteg a világ, nagy beteg…

Ember ember ellen csatázik,
Mi egyesítsen, nincsen eszme,
Rommá dôlt a Messiás háza,
Tanítása, erkölcse veszve…
Óh, de hogy állattá sülyedjen,
Kinek lelke volt, nem lehet!...
Hatalmas Ég, új Messiást küldj:
Beteg a világ, nagy beteg!...

ADy EnDRE 1899.
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„dédszüleim, szüleim is ócsaiak voltak, pa-
rasztemberek, földmûveléssel foglalkoz-
tak. Az egyik nagyapám „parasztgróf” volt. 
mindenért, amink volt és ami ma is van, ke-
mény munkával kellett megdolgoznunk.

Gyermekkoromban az advent a vá-
rakozás ideje volt. Készültünk lelkileg 
Jézus születésére. Boldog, békés idôk 
voltak… A boltban már láttunk szaloncuk-
rokat. Édesanyám azt mondta, azt csak 
a jó gyerekek kaphatják meg. Karácsony 
elôtt mindig szépen kitakarítottuk a há-
zat. Édesapám ment fáért. Nálunk min-
dig borókafenyôbôl volt a karácsonyfa. 
Akkorát hozott, amekkora éppen elfért 
a hátsó szobában a szép fehér terítôvel 
letakart sublóton. dísznek diót használ-
tunk. Édesapám gyufaszálat dugott a di-
ókba és ezüstszínû kályhaporral kenték 
be a diókat. mikor nagyobb lettem, én is 
segítettem. Kiterítettünk egy nagy papírt 
az asztalra és azon csináltuk. ezüstszál 
nekünk nem volt, hanem színes papírból 
ragasztottunk láncot helyette. meg patto-
gatott kukoricát fûztünk fel. Kiválogattuk 
a szép nagyokat és azt. Gyertyából kettô 
került a fára. dróttal lettek hozzádrótozva 

az ágakhoz. Került a karácsonyfára sza-
loncukor is, piros papírba csomagolva. 
Nem olyan szép, csillogó, mint amilyenek 
mostanában. Az is megtörtént, nehezebb 
idôkben, hogy kockacukrot csomagoltunk 
be. A fa tetejére nem ám fényes, gömbös 
díszt tettünk, hanem szentképet, vagy an-
gyalt. A karácsonyfa alá fényesre törölge-
tett almák kerültek, késôbb, amikor már 
nagyobb voltam, három mandarin is oda-
került, mivel hárman voltunk.

mielôtt édesanyám feldíszítette a fát, 
mindig mondta: eredj át fiam, a szom-
szédba, kérdezd meg ezt meg azt. Azért, 
hogy ne legyek otthon. ezek a napok min-
dig nagy békességben, lelki megnyugvás-
ban, boldogságban teltek. miután édes-
apám megetette az állatokat, odaálltunk 
a fa elé, imádkoztunk és elénekeltük a 
mennybôl az angyalt.

milyen ajándékok voltak? mindenki ka-
pott valamit. Édesapám meleg sapkát, édes-
anyám télire való mellényt, mert a hidegben 
is ki kell menni az állatokhoz. Akkoriban nem 
volt öt-hat csizmánk meg cipônk. mindig ka-
rácsonyra kaptam újat, addig kitartott a régi. 
Kaptam hozzá meleg harisnyát, kesztyût. 

Volt babám is. Édesanyám szerzett valahon-
nan babafejet, vászonból megvarrta a testét, 
fûrészporral kitömte. maradék anyagból ru-
hát varrt neki. Akkor ez volt.

este megvacsoráztunk. Nálunk a tej-
fölös bableves volt a szokás. de nem 
füstölt hússal és rántással, hanem csak 
megfôztük a babot és tejszínt öntöttünk 
bele. Tej és tejszín volt bôven. Volt még má-
kos kalács, nem beigli, hanem kelt kalács 
és mákos guba. Édesanyám a tésztából 
rudakat sodort, megsütötte, meleg, mézes 
tejjel meglocsolta, megszórta mákkal. Na-
gyon finom volt. Én is mindig ilyet készítek 
az unokámnak.

Aztán elmentünk az éjféli misére. 
Nagyon boldogok voltunk és soha nem 
voltunk álmosak. Karácsony elsô napján 
ünneplôbe öltözve elmentünk a délelôtti 
nagymisére. Ott álltunk a korlátnál, na-
gyon gyönyörû volt. Édesapámat Ist-
vánnak hívták, karácsonykor volt a neve 
napja. Jöttek a muzsikus cigányok meg 
a rokonok köszönteni. Húzták a régi szép 
nótákat, diót törtek, azt ették, meg mákos 
kalácsot. Jó bort ittak mellé. Sokszor haj-
nalig is elnótáztak.

Hogy máshol hogy volt, nem tudom, de 
nálunk régen ilyen volt a karácsony.”

lejegyezte: Németh György

Régi korok karácsonya
aVagy egy nyolcVanhárom éVes ócsai asszony gyermekkori emlékei

Mária néni 1926-ban született Ócsán, abban a házban, ahol most is 
lakik, sôt abban a szobában, ahol beszélgettünk.

December 24-én, karácsony vigíliáján, más 
néven karácsony böjtjén, bőved estén, a 
szinte forgatókönyvszerűen előírt cselek-
mények a karácsonyi asztal körül történtek.

A karácsonyi asztalra vagy alá, vagy 
akárcsak a közelébe helyezett tárgyak, 
eszközök különlegesen mágikus hatalom-
mal ruházódtak fel. Magát a karácsonyi 
abroszt, mely különösen a Dunántúlon 
szép változatokban terjedt el, csak egyet-
len ünnepi alkalomra használták, ezentúl 
vetőabroszként vagy sütőabroszként al-
kalmazzák, hogy a termés bő legyen, vagy 
hogy a kenyér jól sikerüljön.

Mi is került a karácsonyi asztalra? El-
sősorban egész kenyér, sőt néhol kalács is, 
hogy egész esztendőben legyen. Az asztal 
alá szénát, szalmát vitt be a gazda, hogy 
azután az állatok alá tegye, ezzel biztosítva 
egész esztendőre az egészségüket. Néhol 
még szerszámokat, házi eszközöket is tet-
tek az asztal alá, hogy azokban is szerencsé-

jük legyen a következő esztendőben. A bő 
termést igyekeztek befolyásolni a szintén 

az asztal alá helyezett magvakkal, szemes 
terményekkel teli szakajtókkal. Ez utób-
biakat főleg a tyúkoknak adták, hogy job-
ban tojjanak. Az asztalon ostya, alma, dió, 
káposztaleves, mákos guba, túrós lepény, 
fokhagyma, bor volt, az abrosz alá egy kis 
szénát szórtak.

Az asztalra helyezett ételek, melyeket 
általában megfelelő sorrendben fogyasz-
tottak el, a család tagjainak az egészségét 
biztosították a néphit szerint. A karácso-
nyi dióevés szintén az egész nyelvterüle-
ten ismert. Az egészséges dió egészséget, a 
rossz dió betegséget jósolt. A karácsonykor 
fogyasztott hüvelyesek, sült tök és újabban 
a hal a következő év pénzbőségét kellett 
hogy biztosítsák. A karácsonyi asztalon 
fontos szerepet tulajdonítottak az egész ke-
nyérnek, azzal a magyarázattal, hogy egész 
éven át legyen majd kenyér az asztalon.

A karácsonyi asztal morzsáját különö-
sen becsben tartották, többnyire mágikus 
és gyógyító eljárásokban használták fel. 
Volt, ahol a család hallottainak is tettek 
egy tányérkára az ételekből.

A karácsonyi asztal
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– Az elmúlt év totális kudarc volt 
az ócsai foci számára. Milyen mély-
ről kellett induljanak, milyen kö-
rülmények, lehetőségek fogadták?

– Valamikor a nyár elején találkoz-
tam Bukodi Károllyal, az egyesület el-
nökével.  A pálya szélén betontömbön 
ülve, hat darab lepukkadt konténer 
tövében ismerkedtem meg az ócsai foci 
múltjával, jelenével. Nem volt szívderí-
tő látvány.  Nyugodtan mondhatom, 
hogy a nulláról indultunk, akár az inf-
rastruktúrát, akár a csapatokat nézem.

– Kik segítették a talpra állásban 
az ócsai focit?

– A fő szerep mindenképpen az 
elnök úré. Az új mezek, a világítás, az 
öltöző felújítása az ő munkájának és 
az őt segítő vállalkozásoknak az érde-
me. Szerencsére a szülők hozzá állása 
is példaértékű. Jámbor Zoli, Pongóné 
Kriszta, Bálint Tündi mindig ott voltak, 
ha szükség volt rájuk. De a többiek se-
gítettek, például lefestették a padokat. 
Meg kell említenem Balogh Ferencet is , 
ő az én személyes segítőm az edzések le-
vezetésében. Egy jó kis közösség van for-
málódóban. Egy példát hagy említsek: 
december 3-án volt a félévzáró összejö-
vetelünk.  Több mint ötvenen voltunk.

– A klub vezetősége milyen elvá-
rásokat fogalmazott meg az ifjúsági 
csapatokkal kapcsolatban?

– Egy fő elvárás volt: csapatot, kö-
zösséget kialakítani; megszerettetni a 
gyerekekkel a sportot. Erre a szezonra 
nem tűztünk ki olyan célt, amely a he-
lyezéseket határozta volna meg. Közös 
megegyezéssel döntöttünk arról is, 
hogy a kicsiknél félévente szülői érte-
kezletet tartunk. 

– Ön milyen célokat fogalma-
zott meg önmagával és a csapataival 
szemben?                                

– Ez részben megegyezett az el-
nökség elvárásával: alapok lerakása, 
közösség kialakítása. Természetesen, 
mint edző bizonyítani szeretnék a csa-
patunk, a szülők és a vezetőség felé.

– Az előzetes elvárásokhoz, cé-
lokhoz képest hogyan szerepeltek 
csapataink?

– A 13 éves korosztálynál az 1997-
98-as születésűek játszanak. Nálunk 
sokan ennél fiatalabbak, így a 11 csapa-
tos bajnokságban a jelenlegi 7. hely ab-
szolút jó. Úgy gondolom, hogy tavasz-
szal képesek leszünk előbbre is végezni.                                                                                                 
A 16 évesek szereplése a várakozások 
felett van. A 13 induló közül harma-
dikként zártuk az őszi szezont. Csak 
az előttünk állóktól kaptunk ki. Nem 
is adjuk lejjebb. Éremért játszunk a sze-
zon második felében, ami akár a legfé-
nyesebb is lehet.

– Ki lehet-e emelni a legjobbakat?
– Egyik csapatnál sem szeretnék 

kiemelni senkit. A siker és a kudarc is 
közös.

– Van-e jövője az ócsai focinak? 
Mire van még szükségük a további 
nyugodt munkához, fejlődéshez?

– Természetesen van jövő. A srácok 
szeretnek itt focizni. A téli átigazolási 

szezonban is négy játékos fog vissza-
jönni hozzánk. Az elnök úrral arról 
beszélgetünk, hogy hogyan, kikkel le-
hetne újra ifi és felnőtt csapatot is indí-
tani a városban. Mire van szükségünk?   
Amennyiben a futballistáink tovább-
ra is keményen dolgoznak, a szülők 
ugyanígy segítik a munkánkat és egy 
kis pénzt is tudunk szerezni, akkor 
minden adott egy sikeres működéshez. 
Nagy álmunk, hogy a szezon végén a 
pályát felújítsuk, és nekünk is legyen 
egy,a városhoz méltó focipályánk.

– Figyeltem, a beszélgetés alatt 
végig úgy beszélt, mint egy helyi 
lakos.

– Igen. Bár Pestszentimrén lakom, 
de figyelem, hogy mi történik a vá-
rosban, mi történik a játékosaimmal. 
Hetente négy napot töltök itt, így egy 
kicsit én is ócsainak érzem magam.

(Kempf Károly Ignác)

Beszélgetés köVér istVán szakVezetôVel

Van jövôje az ócsai focinak!

2009/2010 őszi végeredmény U13
Csapat Mérkôzés Gyôzelem Döntetlen Vereség Lôtt Gól Kapott Gól Gólkülönbség Pontszám

1. FC Dabas 8 8 0 0 57 10 47 24
2. Alsónémedi SE 6 5 0 1 50 13 37 15
3. Gyáli B.K.SE 8 5 0 3 44 27 17 15
4. Hernád SE 7 5 0 2 30 15 15 15
5. Bugyi SE 7 4 0 3 29 16 13 12
6. Ócsa VSE 8 3 0 5 20 41 -21 9
7. Pereg SE 7 2 0 5 14 28 -14 6
8. Örkény SE 8 1 0 7 26 45 -19 3
9. Dömsödi SE 7 0 0 7 6 81 -75 0

10. Inárcs VSE
11. Gyáli Lurkó SE

2009/2010 őszi végeredmény
Csapat Mérkôzés Gyôzelem Döntetlen Vereség Lôtt Gól Kapott Gól Gólkülönbség Pontszám

1. Gyömrői SE 10 9 0 1 90 17 73 27
2. Gyáli B.K.SE 9 9 0 0 76 12 64 27
3. Ócsa VSE 11 9 0 2 47 17 30 27
4. Örkény SE 9 6 0 3 56 24 32 18
5. Táborfalva KSE 9 5 1 3 41 16 25 16
6. Üllő SE 11 5 0 6 36 33 3 15
7. Kakucs KSE 10 4 2 4 31 27 4 14
8. Péteri KSK 10 3 0 7 25 57 -32 9
9. Inárcs VSE 10 2 1 7 25 48 -23 7

10. Újhartyán KSE 10 2 1 7 12 81 -69 7
11. Felsőpakony SK 10 1 1 8 16 61 -45 4
12. Újlengyel DSE 9 1 0 8 9 71 -62 3
14. Üllöi DSE

2009. december  11



Újdonságok, különlegességek, hagyományok, 
az alapoktól a mesteri fogásokig!

Kezdőknek
2010. január 11-én 18 órától, 3 500 Ft/alkalom

Haladóknak
2010. január 12-én 18 órától, 4000 Ft/alkalom

A tanfolyam 5 hetes kurzusokban (5 alkalom) indul,
Vezeti: Répás Róbert mesterszakács

Jelentkezés, és részletes felvilágosítás a 06  29 347-358, 
vagy a 06 30 539-2339 telefonszámon.
Forster Vadászkastély 
2347 Bugyi, Rádai út
www.forsterkastely.hu

Forster
Vadászkastély

Forster
Vadászkastély

adásV z kr aet ss tér lo yF - B U G Y I -

Fozotanfolyam 
Hölgyeknek és Uraknak, 

a Forster Vadászkastélyban!

KERTÉSZETI ÁRUDA

Óriási 
fenyôfavásár!

Luc-, ezüst-, nordmann- és fekete fenyők; 
vágott és földlabdás

Díjtalan házhoz szállítás!

Levesszük válláról a gondját, 
felszereljük fenyőtalpát!

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!


