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Bukodi Károly alpolgármester
április 6-i online fogadóórája 

Jó napot kívánok! Kezdhetjük.

Üdvözlöm! Az Üllői úton az útépítés miért nem 
a polgármesteri hivatalig történik?

A Nemzeti Közútkezelő tulajdonában van ez az 
útszakasz. Az út felújítására kiírt pályázat kizáró-
lag erre az útszakaszra vonatkozik, amely sajnos 
a temető környékén véget ér. Természetesen tár-
gyaltunk a folytatásról, de ez csak új tervek, új pá-
lyázat kiírása után lehetséges. 

Mi is értetlenül vesszük tudomásul e logikátlan, 
íróasztal mellett megszületett, bürokratikus in-
tézkedést.

A parlamenti ciklus végéhez közeledve lehetsé-
ges-e Szűcs Lajos képviselőnk meghívása egy 
soron következő internetes fogadóórára?

Erről nem tudok nyilatkozni, de természetesen 
felveszem a kapcsolatot a képviselő úrral, és egy 
külön fogadóórát megszervezek vele.

Az egészségház átadását követően mi lesz a 
sorsa a jelenlegi rendelőnek és az ügyeletnek?

Az ügyelet helye az új rendelőben lesz. A régi 
orvosi rendelő kihasználásáról nincs testületi dön-
tés, de esetleg civil szervezetek székhelyének he-
lyet adhat.

Tud esetleg Ön az Ócsai M5 csomópontba ter-
vezett autópályamatrica-ellenőrző kamera tele-
pítésének tervéről?

Még szóbeszéd szintjén sem hallottam róla. 

Sajnos a kamerát én konkrét terven láttam. Az 
EU-normákra hivatkozva azt gondolom, hogy az 
M0 körgyűrűt követő első kijáróig ingyenesnek 
illene lenni, ez pedig ÓCSA.

Ebben sajnos téved! Az első kijáró Gyál, és addig 
a pálya használata ingyenes. 

Ha emlékszik rá, a matrica bevezetésekor Gyálig 
is fizetős volt, de országgyűlési képviselőnk par-
lamenti interpellációja után visszaállították az in-
gyenességet. 

Sajnos nem tévedek. Az igazi M0-tól a Gyáli ki-
járó Budapest felé van kb. 200 m-re, így az M0 
utáni első kijáró ÓCSA. Sajnos ez csak 2011-től 
lesz igaz teljesen, most csak féligazság.

Köszönöm a tájékoztatást.

Pletyka szinten halottam, hogy a következő tan-
évtől esetleg összevonásra kerülne több általá-
nos iskolai osztály. Van ennek valóságtartal-
ma?

Valóban, a jelenlegi négy hetedik osztályból 
szeptembertől három nyolcadik osztály lesz.

T. Bukodi úr! Érdeklődnék, hogy elkészült-e az 
ócsai önkormányzat tulajdonában levő ingatla-
nok leltára? Mikortól kezdődik az új játszótér ren-
dezése, és mi lesz a sorsa az onnan leszerelt játé-
koknak? Készül-e kerítés a játszótér köré, mert 
anélkül nehéz lesz megakadályozni a gyors avu-
lást.

Igen, a frissítés elkészült. A héten felkerül a hon-
lapra. Az új játszótér átadását a gyermeknapra ter-
vezzük, egy program keretében. A régi játékok az 
óvodákhoz kerülnek. Igen, lesz kerítés is.

Sajnos a tűzgyújtás szabályaival az ócsaiak 
talán pár százaléka van tisztában. Egy felvilá-
gosítást kérnék ez ügyben, és a létező ócsai hír-
csatornákon való többszöri leközlést.

A Kisbíróban újra, részletesen megjelentetjük 
az erről szóló rendeletünket.

Még egy kérdésem lenne. Az idei városi napo-
kon a tavaly elmaradt Beatrice-koncert megtar-
tása lehetséges-e vagy esetleg egy Kárpátia-
koncert? Bár tudom, ez nem kívánságműsor, de 
jó lenne, ha sikerülne!

A programot már szervezzük. A Kárpátia nem 
tud jönni, a Beatrice tavaly „átvágott” bennünket, 
ezért nem gondoltunk rájuk.

Köszönöm kérdéseiket, találkozunk május 
4-én.
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1970-ben születtem Budapesten. A kö-
zépiskola elvégzése után azonnal a bu-
dapesti hittudományi karra jelentkez-
tem, amit el is végeztem. Segédlelké-
szi ,  beosztott lelkészi éveimet 
Budapest belvárosában töltöttem, a 
Szabadság téri református templom-
ban voltam az akkori püspök mellett 
lelkipásztor. 1997-ben kerültem 
Ócsára, azóta szolgálok itt.

Azt tapasztalom, hogy a reformá-
tusok között talán az átlagosnál több 
a hazáért, népért tenni akaró ember, 
gondoljunk  csak Halászy Károlyra. 
Ez a reformátusság következménye, 
vagy a hazáért való tenniakarás ve-
zeti az embert a református vallás 
felé?

A Dunántúlon a reformátusságot 
úgy nevezték, hogy „a magyar vallás”. 
A református egyház mindig is felvál-
lalta – ugyanúgy, ahogy a reformáció 
is – a nemzeti jelleget. Hiszen a refor-
máció adta a nemzeti nyelvű biblia-
fordításokat a nép kezébe. Tehát fon-
tos a református egyház számára – a 
határon belül és azon kívül is – a ma-
gyarság értékeinek megőrzése, ápo-
lása és továbbadása. Az egyháznak na-
gyon komoly iskolai háttere is volt, és 

a rendszerváltást követően kívántuk 
ezt újraindítani. Így lett egyetem, fő-
iskola, számos általános és középisko-
la, és óvoda is a református egyház ke-
retein belül. Ezen intézményekben is 
szeretnénk átadni, a keresztyénség ér-
tékein túlmenően, a hazaszeretetet, 
a magyar nemzeti kincs ismeretét, 
tiszteletét, a hagyományok őrzését.

A közéletiség mindig sajátossága 
volt a reformátusságnak. Nem csupán 
a templom falai között kívánták meg-
valósítani a hitüket, hanem a közös-
ség teljessége körében is, hiszen gon-
doljunk csak Kálvin Jánosra, aki Genf-
nek nem csupán lelkipásztora és 
reformátora volt, hanem az egész kö-
zösséget meghatározó vezető tekin-
télye is. Én magam is fontosnak érzem 
a közéleti tevékenységet. Itt Ócsán a 
társadalmi szervezetekben és az ön-
kormányzatban is vállaltam a szolgá-
latot. Fontosnak tartom ezt a szót, 
hogy szolgálat, mert a város lakossá-
gáért végzett munkámat annak tekin-
tem.

Gyakran hallani, hogy egy pap ne 
politizáljon, foglalkozzon csak a 
hívek lelki gondozásával. A lelkipász-
tor közéletiségére már megkaptuk a 
magyarázatot.

A politizálás az egyház számára 
mindig egyfajta függetlenséget kell, 
hogy jelentsen. Nyilvánvaló, hogy a 
politikai élet egyes területeinek érték-
rendszere jobban harmonizál az egy-
ház értékrendszerével, és vannak 
olyan területek, amelyek kevésbé. A 
lelkipásztorok – én magam is – úgy 
vettek és vesznek részt a közéleti te-
vékenységben, mint akik egyetlen egy 
párton állnak, ez pedig az élő Krisz-
tus Jézus pártja, a keresztyénség ügye. 
A saját utamnak a keresztyén értékek 
mentén való politizálást tartom.

Meg kell találnunk azokat a közös 
utakat és lehetőségeket, amelyek 
ennek a településnek a felemelkedé-
sében, fejlődésében közrejátszanak. 
Közösen kell tennünk ezért!

Ön az előző ciklusban is képvise-
lő volt, akkor az Egészségügyi és 
Sportbizottságban elnökölt. Nemrég 
a Szociálpolitikai Bizottság elnöké-
vé választotta a Képviselő-testület. 
Mi volt az oka a vezetőváltásnak? 
Közrejátszott-e megválasztásában a 
keresztyén emberekben meglévő szo-
ciális érzékenység?

A vezetőváltásról én nem szeretnék 
nyilatkozni. Az előző elnök lemondott 
erről a pozíciójáról. Ezt követően kér-
tek fel engem. Hogy miért vállaltam 
el, erre a válasz benne van a kérdés-
ben. Természetes velejárója a keresz-
tyénségnek a felebarátra való tekin-
tés. Jézus azt mondja: „Szeresd feleba-
rátodat, mint magadat.” Ebben a 
szeretetben ott van az, hogy meg kell 
látnunk egymás valós szükségeit, és 
meg kell próbálni reálisan, az adott 
kereteken belül segíteni. E téren te-
vékenykedik az általam vezetett bi-
zottság.

Nem jelent-e Ön számára konflik-
tushelyzetet az a tény, hogy egyre ke-
vesebb pénz jut a szociális problé-
mák megoldására?

Nem úgy fogalmaznék, hogy konf-
liktushelyzetbe, hanem inkább úgy, 
hogy nehéz helyzetbe kerültünk az-
által, hogy ezek a szociális alapok 
mind önkormányzati, mind országos 
szinten egyre inkább szűkülő tenden-
ciát mutatnak. Mindig ez az a terület, 
amit először megnyirbálnak, meg-
nyesnek, visszavonnak, átszabályoz-
nak. Mindez azt eredményezi, hogy 
nagyon nehéz most komoly lépéseket 
tenni előre. Sajnos, nagyon úgy lát-
szik, hogy jelentős lépéseket kénysze-
rülünk tenni hátra. 

Pontosan a forráshiány miatt, hi-
szen az önkormányzati rendszer álta-
lában rendkívül forráshiányos. Ez 
Ócsára is jellemző, amellett, hogy je-
lentős beruházásokra kerül sor pályá-
zati pénzek segítségével, vagy a testü-
let által felvállalt anyagi áldozatok 
révén.

köz – élet

„Az önkormányzati munka is szolgálat”

Az asztal túloldalán Nt. Hantos Péter, a Szociálpolitikai Bizottság elnöke
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Nagyon szűknek érzem azt a teret, 
amiben ez a bizottság jelen pillanat-
ban működni, tevékenykedni tud.

Ha eltűnne az Ön által említett szűk 
tér, milyen érzékelhető változások  
következnének be a helyi szo ciál-
politikában? Mik a céljai, tervei?

Korosztályokra bontva fogalmaz-
nám ezt meg. Nagyon fontosnak tar-
tom az idősgondozást. A kisnyugdíja-
sokra, a kispénzű idős emberekre gon-
dolok, akik egyrészt anyagi segítséget 
igényelnek, másrészt pedig fontos 
lenne a házi gondozás rendszeresíté-
se és kiterjesztése.

A családokkal kapcsolatban nagyon 
fontosnak tartom a családi közösség 
biztonságát. Azt, hogy a családok 
élete, léte, a családban élő gyermekek 
biztonsága evidencia legyen itt Ócsán. 
A fiatalok felé fordulás kettős. Egyik 
része a tehetséggondozás. Azoknak a 
fiataloknak a támogatása, akik hátrá-
nyos helyzetben vannak, viszont te-
hetségesek. Olyan támogatás, ami le-
hetővé teszi továbbtanulásukat, plusz-
képzésekben való részvételüket. Ez 
nemcsak Ócsa, de az egész nemzet ja-
vára válna. Erre nagyon szívesen szán-
nék pénzt.

A másik része pedig általában a 
gyermekek, a fiatalok szabadidős te-
vékenységével kapcsolatos. Nagyon 
fontos lenne az, hogy olyan progra-
mokat, táborokat szervezzünk – főleg 
a szünidőben–, amelyeken ezek az 
utcán csellengő, magukkal mit kezde-
ni nem tudó gyerekek, fiatalok vala-
milyen érték köré gyűlhetnek össze.

A református egyházon belül nya-
ranta tartunk helyi tábort, ami feleke-
zeti hovatartozástól független, tehát 
mindenki számára nyitott. Magyar 
gyerekek, roma gyerekek egyaránt 
részt vesznek ezeken az alkalmakon, 
sok a visszatérő, szeretnek itt lenni. 
Ez az integráció jó eszköze is egyben. 
Nyilvánvalóan foglalkozunk a gyere-
kek lelki életével, beszélgetünk a Bib-
liáról, annak valamelyik üzenetéről, 
történetéről. Azt dramatizáljuk, eljátsz-
szuk, vagy előadások, beszélgetések 
keretében dolgozzuk fel. De helyet 
kap a sport, a közös uzsonna, és a kö-
zösségteremtés is. Közösségteremtés 

szeretetben, udvariasságban, jó mo-
dorban. Azt gondolom, ez javára válik 
a gyermekeknek.

A szociálpolitika kiteljesedését 
tehát a teljes spektrumra gondolom, 
hogy minden korosztályban a reális 
szükségekből kiindulva olyan, való-
ban hatékonyan segíteni tudó projek-
tek jöjjenek létre, amelyek ott hatnak, 
ahol szükséges.

Maradjunk még egy pillanatig az 
előbb említett gyermektáboroknál. 
Úgy érzem, főként azok a gyerekek 
vannak ott jelen, akikkel egyébként 
sincs különösebb „probléma”. Mi a 
helyzet a tényleg problémás gyere-
kekkel? Azokat hogyan lehet „meg-
szólítani”?

Ez részben igaz, mondjuk az arány 
nyolcvan és húsz százalék. A táborok-
ban részt vevő száz-százhúsz gyermek 
jelentős többsége valóban nem a ve-
szélyeztetett rétegből kerül ki. Nekem 
az külön öröm volt, hogy számos olyan 
gyermek is megjelent, akiken látszott 
– majd meg is ismertük a családi hát-
terét , hogy igenis „keményen” hátrá-
nyos helyzetű családból jönnek el 
minden nap, lelkesen és örömmel. 
Abban igaza van, hogy a veszélyezte-
tett gyermekeken segíteni kell. A meg-
oldás talán az lehetne, hogy kifeje-
zetten az ő számukra szervezzünk  
programokat. Ez azonban több szem-
  pontból is nehéz, egyrészt anyagi von-
zata van, másrészt olyan speciális szak-
emberek szükségesek, akik pszicho-
lógiailag és társadalmi szempontból 
is jobban ismerik ezt a réteget. Ebben 
előbbre kell lépnünk, és adja az Úr-
isten, hogy egyszer meg is tudjuk 
lépni ezeket a lépéseket!

Végezetül tisztelettel megköszö-
nöm azoknak az önfeláldozó mun-
káját, akik ebben a szociálpolitikai 
munkában velem együtt tevékeny-
kednek. Azt gondolom, hogy ez egy 
olyan közösség – a bizottság, a Csa-
ládsegítő Szolgálat és mindenki  
más –, melynek tagjai elkötelezettjei 
ennek az ügynek. Köszönöm, és kí-
vánok sok sikert, erőt, egészséget 
ehhez a szolgálathoz!

(Németh György)

köz – élet

Egészségügyi Bizottság 
pályázatot hirdet 

1. A pályázaton részt vehetnek :
Ócsa város helyi közösségei, társadalmi szer-
vezetek vagy alapítványok, egyesületek, cso-
portok, utcaközösségek, több szervezet közös 
összefogással.
Nem nyújthatnak be pályázatot:
a) a pártok,
b) az egyházak,
c) intézmények,
d) vállalkozások,
e) önálló magánszemélyek,
f) azok a társadalmi szervezetek, akik a költ-
ségvetés alapján önkormányzati támogatás-
ban részesülnek
2. Pályázni lehet:
–  lakosság egészségi állapotának megőrzését, 

javítását célzó programok megvalósítása
–  egészséges életmódra, egészségmegőrzés-

re nevelő, valamint prevenciós programok 
rendezése

–  ifjúsági és gyermeksport rendezvények szer-
vezése

–  fogyatékkal élők részére szervezett rendez-
vények megtartása

3. A pályázat benyújtásának határideje: 
2009. május 18.

A pályázatot egy példányban, lezárt boríték-
ban kell beadni. A pályázati anyag mellé mel-
lékelni kell a jelen felhívásban közzétett, kitöl-
tött pályázati adatlapot, amely letölthető a hon-
lapról, illetve beszerezhető az Önkormányzat 
Titkárságán.
A pályázat postai úton és személyesen is be-
adható az alábbi címre:
Ócsa Város Önkormányzatának Polgármesteri 
Hivatala Egészségügyi Bizottsága, 2364 Ócsa, 
Bajcsy Zsilinszky u. 2.
4. Eredményhirdetés: 2009. május 28.
5. Elbírálás:
Az elnyerhető támogatás összege 50 000 Ft. 
A nyertes pályázóknak előfinanszírozási for-
mában vissza nem térítendő támogatás jár, 
melynek 50%-át a szerződéskötéskor, a fenn-
maradó 50%-ot a számlákkal igazolt elszámo-
lást követően átutalással kapják meg a pályá-
zók. A támogatás felhasználását a Polgármes-
teri Hivatal munkatársai jogosultak ellenőriz-
ni. A nyertes pályázónak a vissza nem téríten-
dő támogatással a teljesítést követő 30 napon 
belül, de legkésőbb 2009. december 15-ig el 
kell számolnia a Polgármesteri Hivatal Pénz-
ügyi Irodáján. 
Az elnyert pályázatok csak az adott évben vehe-
tők igénybe. Egy pályázó a kiírt pályázatok közül 
csak egyre adhatja be pályázati igényét.
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köz – élet
Pénzügyi, Gazdasági és 

Pályázatkoordináló 
Bizottság pályázatot hirdet 

1. A pályázaton részt vehetnek :
Ócsa város helyi közösségei, társadalmi szer-
vezetek vagy alapítványok, egyesületek, cso-
portok, utcaközösségek, több szervezet közös 
összefogással.
Nem nyújthatnak be pályázatot: 
a) a pártok, 
b) az egyházak, 
c) intézmények, 
d) vállalkozások, 
e) önálló magánszemélyek
f)  azok a társadalmi szervezetek, akik a költ-

ségvetés alapján önkormányzati támogatás-
ban részesülnek

2. Pályázni lehet:
Helyi közösségek, társadalmi szervezetek 
vagy alapítványok, egyesületek, csoportok, 
utcaközösségek működési költségeinek tá-
mogatására
3. A pályázat benyújtásának határideje: 
2009. május 18.
A pályázatot egy példányban, lezárt boríték-
ban kell beadni. A pályázati anyag mellé mel-
lékelni kell a jelen felhívásban közzétett, kitöl-
tött pályázati adatlapot, amely letölthető a hon-
lapról, illetve beszerezhető az Önkormányzat 
Titkárságán.
A pályázat postai úton és személyesen is be-
adható az alábbi címre:
Ócsa Város Önkormányzatának Polgár mesteri 
Hivatala Pénzügyi, gazdasági és pályázatkoor-
dináló Bizottság
2364 Ócsa, Bajcsy Zsilinszky u.2.
4. Eredményhirdetés: 2009. május 28.
5. Elbírálás:
Az elnyerhető támogatás összege 200 000  Ft. 
A nyertes pályázóknak előfinanszírozási formá-
ban vissza nem térítendő támogatás jár, mely-
nek 50%-át a szerződéskötéskor, a fennmaradó 
50%-ot a számlákkal igazolt elszámolást köve-
tően átutalással kapják meg a pályázók. A tá-
mogatás felhasználását a Polgármesteri Hivatal 
munkatársai jogosultak ellenőrizni. A nyertes 
pályázónak a vissza nem térítendő támogatás-
sal a teljesítést követő 30 napon belül, de leg-
később 2009. december 15-ig el kell számol-
nia a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Irodáján.  
Az elnyert pályázatok csak az adott évben ve-
hetők igénybe. 
Egy pályázó a kiírt pályázatok közül csak egy-
re adhatja be pályázati igényét.

Településfejlesztési, Környezetvédelmi, 
Idegenforgalmi Bizottság pályázatot hirdet 

1. A pályázaton részt vehetnek:
Ócsa város helyi közösségei, társadalmi szervezetek vagy alapítványok, egye-
sületek, csoportok, utcaközösségek, több szervezet közös összefogással.
Nem nyújthatnak be pályázatot: 
a) a pártok, 
b) az egyházak, 
c) intézmények, 
d) vállalkozások, 
e) önálló magánszemélyek, 
f) azok a társadalmi szervezetek, akik a költségvetés alapján önkormány-
zati támogatásban részesülnek

2. Pályázni lehet:
–  A természeti és épített környezet megóvását, ápolását, gazdagítá-

sát, fejlesztését szolgáló programok támogatása (pl. közterületek 
virágosítása, fásítása, parkosítás; lakóközösségek parkos területeinek ren-
dezése; közösségi területek parkosítása, fejlesztése; történelmi emlékhe-
lyek környezetének rendezése; kiránduló- és pihenőhelyek környezeté-
nek rendezése;

– Parlagfű-mentesítési akció támogatása.
–  A környezetvédelmi célú nevelési, oktatási programok támoga-

tása  (pl. óvodai, iskolai foglalkozások szervezése és bonyolítása; nyári 
iskolai erdei táborok szervezése; természetvédelmi tevékenységet végző 
szervezetek környezeti nevelési célú programjai, stb.).

– „Virágos Ócsa” városszépítő verseny támogatása.

3. A pályázat benyújtásának határideje: 2009. május 18.
A pályázatot egy példányban, lezárt borítékban kell beadni. A pályázati 
anyag mellé mellékelni kell a jelen felhívásban közzétett, kitöltött pályáza-
ti adatlapot, amely letölthető a honlapról, illetve beszerezhető az Önkor-
mányzat Titkárságán.
A pályázat postai úton és személyesen is beadható az alábbi címre:
Ócsa Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala Településfejleszté-
si, Környezetvédelmi, Idegenforgalmi Bizottsága
2364 Ócsa, Bajcsy Zsilinszky u. 2.

4. Eredmény hirdetés: 2009. május 28.

5. Elbírálás:
Az elnyerhető támogatás összege 200 000,- Ft. A nyertes pályázóknak elő-
finanszírozási formában vissza nem térítendő támogatás jár, melynek 50%-
át a szerződéskötéskor, a fennmaradó 50%-ot a számlákkal igazolt 
elszámolást követően átutalással kapják meg a pályázók. A támoga-
tás felhasználását a Polgármesteri Hivatal munkatársai jogosultak ellen-
őrizni. A nyertes pályázónak a vissza nem térítendő támogatással a teljesí-
tést követő 30 napon belül, de legkésőbb 2009. december 15-ig el kell szá-
molnia a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Irodáján.

Az elnyert pályázatok csak az adott évben vehetők igénybe. 
Egy pályázó a kiírt pályázatok közül csak egyre adhatja be pályá-
zati igényét.



2009. május 7

Ócsa Város Önkormányzat Képvise-
lő-testülete az egyes szociális és fog-
lalkoztatási tárgyú törvények módo-
sításáról szóló 2008. évi CVII. tör-
vényben foglaltak, valamint a Helyi 
Önkormányzatokról szóló többszö-
rösen módosított 1990. évi LXV. tv. 
16. §-a alapján az aktív korú nem fog-
lalkoztatott rendszeres szociális se-
gélyben részesülő személyek együtt-
működési kötelezettségéről szóló 
10/2006. (IX. 29.) sz. Önkormányza-
ti rendeletét (továbbiakban: R.) az 
alábbiak szerint módosítja:

1. §
Az R. címe az alábbiak szerint 
módosul:
„Ócsa Város Önkormányzat Képvi-
selő-testületének 10/2006. (IX. 29.) 
rendelete az aktív korúak ellátásában 
részesülő személyek együttműködé-
si kötelezettségéről”

2. §
Az R. 3. § helyébe az alábbi ren-
delkezés lép:
„Aktív korúak ellátása

3. §
A jegyző a Szt. 33. §-ban írt felhatal-
mazás alapján aktív korúak ellátásá-
ra való jogosultságot állapít meg az 
Szt. 33. §–37/G § rendelkezései sze-
rint.”
3. §
Az R. az alábbi 3/A §-sal egészül 
ki:
„(1) Az aktív korúak ellátása iránti 
kérelmet a 63/2006. (III. 27.) Korm.r. 
(továbbiakban: Korm.r.) 3. számú 
melléklete szerinti formanyomtatvá-
nyon kell benyújtani. A kérelemhez 
megfelelően csatolni kell a Korm.r. 
15. §-ban meghatározott igazoláso-
kat.
(2) Ócsa Város Önkormányzata az 

Szt. 37/D. § (2) bekezdése alapján az 
Szt. 37/D. § (1) bekezdés szerinti 
együttműködés intézményi feltételei-
ről Ócsa Város Önkormányzatának 
Családsegítő és Gyermekjóléti Szol-
gálata útján gondoskodik.
(3) A (2) bekezdés szerinti együtt-
működés keretében biztosított beil-
leszkedési programok típusai:
a)  munkavállalási –, álláskereső ta-

nácsadás,
b) mentálhigiénés tanácsadás,
c) jogi tanácsadás,
d)  ügyintézés segítése, pszicholó giai 

tanácsadás,
e) életmódot formáló foglalkozás,
f)  együttműködés a családgondozó-

val az általános iskolai végzettség 
és az első szakképesítés megszer-
zése érdekében,

g)  együttműködés a családgondozó-
val a 14 év alatti gyermek napköz-
beni ellátásának megszervezése 
érdekében.

(4) A (2) bekezdés szerinti együtt-
működés keretében a rendszeres szo-
ciális segélyben részesülő aktív korú 
nem foglalkoztatott személy köteles-
ségei:
a)  az elhelyezkedés érdekében az il-

letékes munkaügyi központnál 
munkanélküliként nyilvántartás-
ba véteti magát, és eleget tesz 
együttműködési kötelezettségé-
nek,

b)  a rendszeres szociális segélyt meg-
állapító határozat jogerőre emel-
kedését követő 15 napon belül fel-
keresi a Családsegítő és Gyermek-
jóléti Szolgálatot,

c)  a Családsegítő és Gyermekjóléti 
Szolgálatnál nyilvántartásba véte-
ti magát,

d)  a beilleszkedést segítő program-
ról írásban megállapodik a Csa-
ládsegítő és Gyermekjóléti Szol-
gálattal,

e)  rendszeres kapcsolatot tart a Csa-
ládsegítő és Gyermekjóléti Szolgá-
lattal, ami legalább havi egy sze-
mélyes találkozást jelent,

f)  a felajánlott és megfelelő munka-
lehetőséget elfogadja,

g)  teljesíti a beilleszkedési program-
ban foglaltakat.”

4. §
A R. az alábbi 3/B §-sal egészül 
ki:
„(1) A Családsegítő és Gyermekjólé-
ti Szolgálat a beilleszkedést segítő 
programot minden esetben a rend-
szeres szociális segélyben részesülő 
aktív korú nem foglalkoztatott sze-
mély szociális, egészségi és mentá-
lis állapotához igazodva, személyre 
szabottan alakítja ki.
(2) A nem foglalkoztatott az együtt-
működési kötelezettségét megszegi, 
ha
a)  a Családsegítő és Gyermekjóléti 

Szolgálat által a részére előírt prog-
ramokon nem vesz részt,

b)  a felülvizsgálaton nem jelenik 
meg, és mulasztását nem igazol-
ja,

c)  munkaviszonyt létesít és azt az el-
helyezkedéstől számított 8 napon 
belül nem jelenti be,

d)  a rendszeres szociális segély felül-
vizsgálatában nem működik 
közre.

(3)  A nem foglalkoztatott személy 
ügyében a rendszeres szociális 
segély megállapításáról, meg-
szüntetéséről, szóló határozat 
egy példányát az önkormányzat 
eljuttatja a Családsegítő és Gyer-
mekjóléti Szolgálat és az illetékes 
munkaügyi központ részére.”

5. §
E rendelet 2009. április 1. napján lép 
hatályba.

köz – élet
Ócsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

7/2009. (III. 27.) ÖK RENDELETE 
az aktív korú nem foglalkoztatott rendszeres szociális 

segélyben részesülő személyek együttműködési kötelezettségéről 
szóló 10/2006. (IX. 29.) sz. Önkormányzati rendelet módosításáról
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köz – élet

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11 igen 
(egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta:

17/2009. (II. 25.) sz. ÖK határozat
Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete  Ócsa 
Város közbiztonsági helyzetéről szóló beszámolót elfo-
gadja.

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11 igen 
(egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta:

18/2009. (II. 25.) sz. ÖK határozat
Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete az ÁROP 
3.A.1/A Polgármesteri Hivatalok szervezetfejlesztése cím-
mel közbeszerzési pályázatot ír ki az ECOAD Consulting 
Kft. előkészítő anyagának megfelelő tartalommal.

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11 igen 
és 1 tartózkodó szavazattal megalkotta 

3/2009. (II. 27.) sz.ÖK rendeletét
Ócsa Város 2009. évi költségvetéséről

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11 igen 
és 1 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta:

19/2009. (II. 25.) sz. ÖK határozat
Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete  
1.  felkéri a polgármestert, alpolgármestert, jegyzőt és al-

jegyzőt, hogy a 2009. évi költségvetés végrehajtása 
során a 217/1998. (XII. 30.) számú Kormányrendelet-
ben foglaltak szerint fokozott figyelemmel járjanak el 
a beszerzéseknél, kötelezettségvállalásoknál.

2.  felkéri a Pénzügyi, Gazdasági és Pályázatkoordináló 
Bizottságot, hogy a 2009. évi költségvetés végrehajtá-
sa során szúrópróbaszerűen ellenőrizze az önkormány-
zat és intézményeinél a kötelezettségvállalások jog-
szerű végrehajtásának tényét. 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11 igen 
és 1 tartózkodó szavazattal az alábbi határozatot hozta:

21/2009. (II. 25.) sz. ÖK határozat
Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete az aláb-
biak szerint fogadja el a 2009. évi  teljesítmény követel-
mények alapját képező célokat: 

Kultúra, művelődés, szociális ellátás területén:
–  Ócsai Kulturális Napok, Gyermeknap, városi évfordu-

lós ünnepség lebonyolításában a szervezők részére 
aktív segítségnyújtás.

–  Oktatási, nevelési intézmények munkájának segíté-
se.

–  Oktatási, egészségügyi és szociális intézmények együtt-
működésének koordinálása, erősítése.

Térségi, nemzetközi kapcsolatok:
– Palást községi és Kose városi kapcsolatok erősítése.

Gazdálkodás területén
–  Új beruházások koordinálása, kiemelten az egészség-

ház építésére.
–  Ki kell használni a pályázattal elnyerhető uniós forrá-

sok felhasználásában rejlő lehetőségeket.
–  Városszépítési és tisztasági, virágosítási és lomtalaní-

tási akciók elősegítése.
–  Helyi adóbeszedés hatékonyságának javításával tovább 

növelni az önkormányzat bevételeit.

Polgármesteri Hivatal működésével kapcsolat-
ban
–  Európai Parlamenti Választás, esetleges népszavazás 

előkészítése, lebonyolítása.
–  A Polgármesteri Hivatalok szervezetfejlesztése és A 

Kisléptékű megyei fejlesztések  címmel elnyert  pályá-
zatok lebonyolításához segítségnyújtás.

–  Határidő csökkentése, eljárások egyszerűsítése, törvé-
nyességi színvonal emelése a jogorvoslatok számának 
csökkenésével, Ket. fokozása.

–  Hivatali ügyintézés korszerűsítésével összefüggő igaz-
gatási feladatok végrehajtása.

–  Ügyfélszolgálat működtetése, ügyfelekkel való kapcso-
lat javítása, tájékoztatás, felvilágosítás eredményeseb-
bé tétele.

Közbiztonság terén
–  fokozottabb együttműködés a Faluvédő Egyesülettel 

és a Rendőrséggel a közbiztonság javítása érdekében.

Ócsa Város Önkormányzat Képviselőtestülete 12 igen 
(egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta:

22/2009. (II. 25.) sz. ÖK határozat
Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Sport 
helyzete városunkban – különösen a sportpálya helyze-
te miatt című tájékoztatást elfogadja.

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11 igen 
és 1 tartózkodó szavazattal az alábbi határozatot hozta:

24/2009. (II. 25.) sz. ÖK határozat
Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a város-
központ kialakításáról szóló tájékoztatót elfogadta.

Ócsa Város Önkormányzat Képviselőtestülete 12 igen 
(egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta:

25/2009. (II. 25.) sz. ÖK határozat
Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

1.  Az egészségház építéséhez műszaki ellenőrnek a MÉT 
Építőipari és Tervező Kft.-t (2373 Dabas, Kun u. 18.) 
bízza meg. 

2.  Felhatalmazza a polgármestert a műszaki ellenőri meg-
bízási szerződés aláírására.

A 2009. február 25-i képviselő-testületi ülés határozatai



Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11 igen 
(egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta:

17/2009. (II. 25.) sz. ÖK határozat
Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete  Ócsa 
Város közbiztonsági helyzetéről szóló beszámolót elfo-
gadja.

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11 igen 
(egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta:

18/2009. (II. 25.) sz. ÖK határozat
Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete az ÁROP 
3.A.1/A Polgármesteri Hivatalok szervezetfejlesztése cím-
mel közbeszerzési pályázatot ír ki az ECOAD Consulting 
Kft. előkészítő anyagának megfelelő tartalommal.

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11 igen 
és 1 tartózkodó szavazattal megalkotta 

3/2009. (II. 27.) sz.ÖK rendeletét
Ócsa Város 2009. évi költségvetéséről

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11 igen 
és 1 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta:

19/2009. (II. 25.) sz. ÖK határozat
Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete  
1.  felkéri a polgármestert, alpolgármestert, jegyzőt és al-

jegyzőt, hogy a 2009. évi költségvetés végrehajtása 
során a 217/1998. (XII. 30.) számú Kormányrendelet-
ben foglaltak szerint fokozott figyelemmel járjanak el 
a beszerzéseknél, kötelezettségvállalásoknál.

2.  felkéri a Pénzügyi, Gazdasági és Pályázatkoordináló 
Bizottságot, hogy a 2009. évi költségvetés végrehajtá-
sa során szúrópróbaszerűen ellenőrizze az önkormány-
zat és intézményeinél a kötelezettségvállalások jog-
szerű végrehajtásának tényét. 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11 igen 
és 1 tartózkodó szavazattal az alábbi határozatot hozta:

21/2009. (II. 25.) sz. ÖK határozat
Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete az aláb-
biak szerint fogadja el a 2009. évi  teljesítmény követel-
mények alapját képező célokat: 

Kultúra, művelődés, szociális ellátás területén:
–  Ócsai Kulturális Napok, Gyermeknap, városi évfordu-

lós ünnepség lebonyolításában a szervezők részére 
aktív segítségnyújtás.

–  Oktatási, nevelési intézmények munkájának segíté-
se.

–  Oktatási, egészségügyi és szociális intézmények együtt-
működésének koordinálása, erősítése.

Térségi, nemzetközi kapcsolatok:
– Palást községi és Kose városi kapcsolatok erősítése.

Gazdálkodás területén
–  Új beruházások koordinálása, kiemelten az egészség-

ház építésére.
–  Ki kell használni a pályázattal elnyerhető uniós forrá-

sok felhasználásában rejlő lehetőségeket.
–  Városszépítési és tisztasági, virágosítási és lomtalaní-

tási akciók elősegítése.
–  Helyi adóbeszedés hatékonyságának javításával tovább 

növelni az önkormányzat bevételeit.

Polgármesteri Hivatal működésével kapcsolat-
ban
–  Európai Parlamenti Választás, esetleges népszavazás 

előkészítése, lebonyolítása.
–  A Polgármesteri Hivatalok szervezetfejlesztése és A 

Kisléptékű megyei fejlesztések  címmel elnyert  pályá-
zatok lebonyolításához segítségnyújtás.

–  Határidő csökkentése, eljárások egyszerűsítése, törvé-
nyességi színvonal emelése a jogorvoslatok számának 
csökkenésével, Ket. fokozása.

–  Hivatali ügyintézés korszerűsítésével összefüggő igaz-
gatási feladatok végrehajtása.

–  Ügyfélszolgálat működtetése, ügyfelekkel való kapcso-
lat javítása, tájékoztatás, felvilágosítás eredményeseb-
bé tétele.

Közbiztonság terén
–  fokozottabb együttműködés a Faluvédő Egyesülettel 

és a Rendőrséggel a közbiztonság javítása érdekében.

Ócsa Város Önkormányzat Képviselőtestülete 12 igen 
(egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta:

22/2009. (II. 25.) sz. ÖK határozat
Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Sport 
helyzete városunkban – különösen a sportpálya helyze-
te miatt című tájékoztatást elfogadja.

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11 igen 
és 1 tartózkodó szavazattal az alábbi határozatot hozta:

24/2009. (II. 25.) sz. ÖK határozat
Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a város-
központ kialakításáról szóló tájékoztatót elfogadta.

Ócsa Város Önkormányzat Képviselőtestülete 12 igen 
(egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta:

25/2009. (II. 25.) sz. ÖK határozat
Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

1.  Az egészségház építéséhez műszaki ellenőrnek a MÉT 
Építőipari és Tervező Kft.-t (2373 Dabas, Kun u. 18.) 
bízza meg. 

2.  Felhatalmazza a polgármestert a műszaki ellenőri meg-
bízási szerződés aláírására.

2009. május 9

köz – élet
…/2009. (…) számú rendelettervezet Ócsa Város módosí-
tott helyi építési szabályzatáról szóló 16/2004. (XII. 2.)
sz. ÖK rendelet módosításáról, valamint a módosított 
szabályozási tervek jóváhagyásáról

26/2009. (II. 25.) sz. ÖK határozat
Ócsa Város Önkormányzat Képviselőtestülete 7 igen,  
3 tartózkodás és 2 nem szavazattal  Ócsa Város módosí-
tott helyi építési szabályzatáról szóló 16/2004. (XII. 2.)
sz. ÖK rendelet módosításáról, valamint a módosított 
szabályozási tervek jóváhagyásáról szóló  rendelet meg-
alkotását elvetette.
(külön kérésre feltüntetve: nemmel szavazott Dönti Ká-
roly polgármester és Inczeffy Szabolcs képviselő)

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 12 igen 
(egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta:

27/2009. (II. 25.) sz. ÖK határozat
Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a 
polgármestert, hogy a Kertváros Gyál Többcélú Kistér-
ség Társulási Tanácsa legközelebbi ülésén azt az állás-
pontot képviselje, hogy a kistérség belső ellenőrzési fel-
adatok lebonyolítására a Fodor Könyvelő és Adótanács-
adó Kft.-vel (2310 Szigetszentmiklós, Szent Miklós u. 16/B 
II. 7.) kössön szerződést.

Ócsai Katolikus Egyház megkeresése az építendő egész-
ségház megközelítését biztosító út kapcsán
Ócsa Város Önkormányzat Képviselőtestülete 10 igen 
és 2 tartózkodó szavazattal az alábbi határozatot hozta:

28/2009. (II. 25.) sz. ÖK határozat
Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a 
polgármestert, hogy az előterjesztéshez mellékelt leve-
let az elhangzott módosításokkal egészítse ki. 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 10 igen, 
1 nem és 1 tartózkodó szavazattal az alábbi határozatot 
hozta:

29/2009. (II. 25.) sz. ÖK határozat
Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a 
polgármestert, hogy az előterjesztéshez mellékelt leve-
let az elhangzott kiegészítésekkel módosítva írja alá és 
juttassa el azt a Római Katolikus Egyházközség Ft. Or-
szág Tibor esperes plébános úr részére.

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 12 igen 
(egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta:

30/2009. (II. 25.) sz. ÖK határozat
Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete Ócsa 
Város Önkormányzat 2009. évi Közfoglalkoztatási ter-
vét jóváhagyólag elfogadja.

Ócsa Város Önkormányzat Képviselőtestülete 12 igen 
(egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta:

31/2009. (II. 25.) sz. ÖK határozat
Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatal-
mazza a polgármestert, hogy Marosi Gizella kamarai tag 

könyvvizsgálóval (1132 Budapest, Visegrádi u. 80/A 7/1) 
beadott árajánlatának megfelelő határozatlan idejű 
könyvvizsgáló szerződést írjon alá. 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11 igen 
és 1 tartózkodó szavazattal az alábbi határozatot hozta:

32/2009. (II. 25.) sz. ÖK határozat
Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Nem-
zeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. elővárosi vasútvonalak 
megállóhelyei megközelítésének fejlesztése, a ráhordás 
feltételeinek javítása: B+R és P+R parkolók telepítésére 
vonatkozó elképzeléseit elviekben támogatja, a parkoló 
üzemeltetését vállalja, végleges álláspontját azonban a 
konkrét tervek ismeretében hozza meg. 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 12 igen 
(egyhangú) szavazattal a következő határozatot hozta:

33/2009. (II. 25.) sz. ÖK határozat
Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

Absolvo Consulting Bt.-vel (1115 Budapest, Bartók Béla 
út 152/C ) pályázatfigyelés céljára Gorsium csomag igény-
bevételével határozott idejű, egy évre vonatkozó szerző-
dés aláírásáról döntött.
Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.

Ócsa Város Önkormányzat Képviselőtestülete 12 igen /
egyhangú/ szavazattal a következő határozatot hozta:

34/2009. (II. 25.) sz. ÖK határozat
Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ócsa 
Városüzemeltetési KFT. Vezetőjének tájékoztatása alap-
ján 230 000 Ft+áfa összeget biztosít a Dózsa György téri 
óvodában a villanysütő javíttatására.

Ócsa Város Önkormányzat Képviselőtestülete 12 igen /
egyhangú/ szavazattal a következő határozatot hozta:

35/2009. (II. 25.) sz. ÖK határozat
Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
1.  felkéri a jegyzőt, hogy Halmosi Attila kérelme alapján 

Ócsa 016/28 hrsz. ingatlanra és Kánai András kérel-
me alapján a 016/7 és 016/8 hrsz.-ú ingatlanokra vo-
natkozó részletes rendezési terv módosítására három 
oldalú szerződéseket készítsen elő az Urbanitás Ter-
vező és Tanácsadó Kft. mint tervező és Halmosi Atti-
la és Kánai András mint költségviselő és az Önkor-
mányzat mint megrendelő megnevezéssel. 

2.  Az elkészült háromoldalú megállapodások aláírására 
felhatalmazza a polgármestert.  

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 12 igen 
(egyhangú) szavazattal a következő határozatot hozta:

36/2009. (II. 25.) sz. ÖK határozat
Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar 
Postától történő területvásárlásról szóló napirendet zárt 
ülés keretében 7.1 napirendi pontként kívánja megtár-
gyalni.
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köz – élet

Ápri lis utolsó 
napjaiban Gyálon 
és Monoron is ki-
derült, hogy kik 
vehetnek részt a 
Pest Megyei „Ki 
Mit Tud?” – 2009 
döntőjén .  A z 
ócsai indulók – a 
tavalyi méltány-
talan sikertelen-

ség után – idén arattak a gyáli selej-
tezőn és elődöntőn. A nyolc kategó-
ria felében ócsai siker született. 

Magabiztosan nyerte a kategóriá-
jának selejtezőjét és elődöntőjét is a 
modern tánc kategóriában a Pán 
Péter Formáció, Népdal kategóriában 
pedig Füzesi Melinda. A monori dön-
tőben azonban nemcsak nekik, 
hanem Boros Eleonórának és Boros 
Tekla Lucának is szoríthatunk, akik 
ugyan nem Ócsán, hanem a szomszé-
dos Felsőpakonyon élnek, de mind-
ketten az ócsai gimnázium tanulói. 
Május 16-án tehát Monorra minden-
képpen érdemes lesz ellátogatni, hi-
szen ezen a napon nemcsak a fiata-
lok produkcióit lehet megismerni, 
hanem sok-sok példaképpel, híres-
séggel lehet majd találkozni, s nem 
mellékesen, drukkolni az ócsai mű-
vészpalántáknak!

Pest Megye Önkormányzata által 
szervezett Pest Megyei „Ki Mit Tud?” 
célja megismerni és elismerni azokat 
a megyében élő és tanuló általános, 
valamint középiskolás diákokat, akik 
kiemelkedően énekelnek, táncolnak, 
zenélnek, verset, prózát, vagy mesét 
mondanak. A Pest Megyei „Ki Mit 
Tud?” – 2009. márciusban az érdi és 
a gödöllői selejtezővel kezdődött 
meg. A selejtezők alatt közel ezer 
gyermek mutatott be egyénileg vagy 
csoportosan valamilyen produkciót 
Érden, Gödöllőn, Gyálon és Monoron. 
Április végéig mind a négy települé-

Ócsa Város Képviselő-testülete a város kör-
nyezeti és természeti állapotának helyzetének 
megfelelően az itt élő lakosok életminőségének 
fenntartása, a környezeti és természeti értékek, 
valamint a környezet minőségének megóvá-
sa érdekében a helyi önkormányzatokról szó-
ló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdé-
sében, a környezet védelmének általános sza-
bályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 46. § (1) 
bekezdés c) pontjában és 48. § (1) bekezdé-
sében, továbbá a hul ladékgazdálkodásról szó-
ló 2000. évi XLIII. törvény 24. § (1) bekezdé-
sében foglalt felhatalmazás alapján az alábbi 
rendeletet alkotja.
1. 
(1)  A rendelet hatálya kiterjed Ócsa Város 

belterületén belül a természetes és jogi 
személyekre, valamint a jogi személyi-
ség nélküli társaságokra, szervezetek-
re, akik állandó vagy ideiglenes jelleg-
gel a város területén tartózkodnak, mű-
ködnek, tevékenykednek.

(2)  A rendelet hatálya kiterjed a háztartási 
hulladék, avar és kerti hulladék égetésé-
vel kapcsolatos levegőtisztaság-védel-
mi tevékenységekre.

2. §
(1)  Avar és kerti hulladék ártalmatlanítása 

elsősorban hasznosítással (komposztá-
lással) történik, vagy elszállításáról gon-
doskodni kell.

(2)  Avar és kerti hulladék égetésére csak 
abban az esetben kerülhet sor, ha keze-
lése az (1) bekezdésben foglalt módon 
nem lehetséges.

(3)  Kerti hulladék égetése megfelelő légkö-
ri viszonyok (szélcsend) esetén, a tűz-
védelmi szabályok szigorú betartásával 
szeptember 1-jétől április 30-ig, hétfői 
és csütörtöki napokon, 08.00–20.00 óra 
közötti időszakban végezhető, kivéve az 
országosan elrendelt általános égetési 
tilalom idején. Az égetés maximum 40 
percig tarthat, tartós füstölés nem meg-
engedett.

(4)  Égetni csak megfelelően kialakított he-
lyen lehet, ahol a személyi biztonságot 
nem veszélyezteti, vagyoni és környeze-
ti kárt nem okoz. Közterületen csak az 

végezhet égetést, aki a közterület gon-
dozására köteles.

(5)  A tűz őrzéséről és veszély esetén annak 
eloltásáról a tűz gyújtója köteles gon-
doskodni. A tűz helyszínén olyan esz-
közöket, illetőleg felszereléseket kell ké-
szenlétben tartani, amelyekkel a tűz ter-
jedése megakadályozható, vagy a tűz el-
oltható.

(6)  Az égetés befejezésével a tüzet el kell ol-
tani, a parázslást vízzel, földtakarással 
vagy egyéb alkalmas módon kell meg-
szüntetni.

(7)  Az égetendő hulladék kommunális, illet-
ve ipari eredetű (műanyag, gumi, vegy-
szer, festék, illetve ezek maradékai) hul-
ladékot nem tartalmazhat.

3. §
(1)  Az egyedi fűtéssel rendelkező lakóhá-

zakban csak megfelelően karbantartott 
tüzelőberendezésekben és csak az arra 
a berendezésre engedélyezett tüzelő-
anyag égethető.

(2)  Fűtőberendezésekben ipari hulladékot, 
műanyagot, gumit, vegyszert, festéket 
stb. égetni tilos. A hulladékok nyílt téri, 
illetőleg háztartási tüzelőberendezések-
ben nem égethetők.

(3)  A háztartásban, kis mennyiségben ke-
letkező papírhulladék, veszélyesnek nem 
minősülő fahulladék háztartási tüzelő-
berendezésekben külön engedély nél-
kül égethető.

4. §
(1)  Aki e rendeletben foglaltakat megszegi, 

harmincezer forintig terjedő pénzbírság-
gal sújtható.

(2)  A szabálysértési eljárás lefolytatása a 
jegyző hatáskörébe tartozik.

(3)  A szabálysértés közterületen tetten ért 
elkövetője helyszíni bírsággal sújtható. A 
helyszíni bírság összege háromezer fo-
rinttól húszezer forintig terjedhet.

(4)  Önkormányzati hatáskörben a közterü-
leten végzett szabálytalan égetés miatti 
helyszíni bírság kiszabására a helyi ön-
kormányzat képviselő-testülete hivata-
lának erre felhalmozott ügyintézője jo-
gosult.

Sokak kérésére és a figyelemfelhívás végett ismét közzétesszük 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselőtestületének
40/2008. (XI. 28.) számú rendeletét az

Avar és kerti, valamint háztartási hulladék égetésére, 
valamint a tűzgyújtásra vonatkozó szabályokról

Elsöprő ócsai sikEr Gyálon – 
Négy döntős helyezés a Pest Megyei 

Ki Mit tud? versenyen!



2009. május 11

Versünnep
„Reménységnek és tulipánnak 
Kicsikis deszka alkotmányba 
1905-ben ígyen 
Iktattak be az alkotmányba.
A kártyás munkásnak fiúként, 
S a szép, ifjú mosóasszonynak, 
Ligetnek, sárnak, vágynak, célnak, 
Fejkendőbe kötözött gondnak.”

Ezekkel a szavakkal „emlékezik” 
vissza a húszéves József Attila születé-
se napjára, s írja továbbá:

Mondom, valami nagy ünnep volt, 
A hívek templomokba mentek 
És reszketve, szomorú kézzel 
Áldották őket meg a szentek.

Idén is nagy ünnep volt április ezen 
hétvégéjén, húsvét ünnepe. Talán ez 
is lehetett az oka annak, hogy a költé-
szet napi megemlékezés kissé szeré-
nyebbre sikeredett, mint azt már meg-
szokhattuk Ócsán.

Oktatási és kulturális intézmé-
nyeink versmondó versenyt hirdettek 
négy életkori kategóriában, melyre 
harmincegy versszerető kisdiák, diák, 
fiatal és felnőtt jelentkezett. Mivel 
idén ünnepeljük Radnóti Miklós szü-
letésének századik évfordulóját, a sza-
badon választott versek mellett köte-
lező volt egy Radnóti-vers megtanulá-
sa is. Ez a tény meg is nehezítette a 
versenyzők dolgát, hiszen Radnóti ver-
sei nem a „könnyű” kategóriába tar-
toznak. Ezért aztán a zsűri engedékeny 
volt, amikor a két legfiatalabb korosz-
tálynál csak a szabadon választott ver-
sek elmondását kérte a résztvevőktől 
azzal, hogy holtverseny esetén a Rad-
nóti-versre is kíváncsi lesz. Az ifjúsá-
gi és a felnőtt korosztály versmondói 
mindkét versüket elmondták.

A zsűri egyik tagja értékelésében fel-
hívta elsősorban a kisdiákok figyelmét 
a játékosság, a természetesség fontos-
ságára akkor is, amikor verset monda-
nak. Nem kell „halálosan komolyan” 
venni a verseket! – mondta. A zsűri el-
nöke – Nádas Zoltánné nyugalmazott 
középiskolai tanár – minden résztve-
vőnek gratulált, megköszönve verssze-

retetüket, vállalkozó kedvüket, majd 
sor került az eredményhirdetésre, mi-
szerint a kisdiák kategóriában Migács 
Réka I., Inczeffy Pálma II. és Szabó Ber-
nadett III. helyezést ért el. Külön dicsé-
retben részesült Miklós Alexandra.

A diák kategóriában I. Krász Móni-
ka, II. Egri Bálint, III. Losteiner Nor-
bert lett. Külön dicséretben részesült 
Miklós Angéla. Az ifjúsági kategória 
győztese Krasnyánszky Bernadett, má-
sodik Tarjányi Máté, harmadik Méri 
Zsanett. A felnőttek mezőnyét, úgy, 
mint tavaly, idén is Göbölösné Bárány 
Edina nyerte, második lett Kerék-
gyártó Lászlóné, harmadik pedig 
Szauervein Jánosné. Az okleveleket és 
a díjakat a zsűri másik tagja, Horváthné 
Gyovai Melinda középiskolai tanár 
adta át.

A jövő évi viszontlátás reményében 
gratulálunk valamennyi résztvevőnek, 
és a szervezőknek!

Németh György 
a zsűri harmadik tagja

sen lezajlottak az elődöntők is, így 
nincs más hátra, mint a verseny leg-
izgalmasabb napja, a döntő. Május 
16-án, Monoron kiderül, hogy kik a 
Pest Megyei „Ki Mit Tud?” – 2009 
győztesei.

A fiatalok előadásait többek között 
a sikeres énekesnő, Tóth Vera, az első 
Megasztár győztese is értékelni fogja. 
A komolyzene kedvelői a Liszt-díjas, 
érdemes és kiváló művésszel, Gulyás 
Dénes operaénekessel is találkozhat-
nak. A zsűri elnöke Kudlik Júlia lesz. 
A népszerű televíziós több mint har-
minc éven át vezette a Magyar Tele-
vízióban a Delta című tudományos 
műsort. Kudlik Júlia a tehetségkuta-
tók hangulatát is jól ismeri, hiszen 
számos táncdalfesztivál és énekver-
seny házigazdája volt. A zsűri tagja 
lesz az egyik legnevesebb magyar 
népiegyüttes, a nemrégiben Prima 
Díjjal kitüntetett Magyar Állami Népi 
Együttes vezetője, Mihályi Gábor is. 
Bánhídi Petra versenytáncos, az első 
Szombat Esti Láz győztese, valamint 
Szarka Tamás, a Ghymes együttes ala-
pító tagja is örömmel fogadta a felké-
rést. Szarvas József Jászai Mari-díjas 
színész, a Nemzeti Színház tagja, több 
magyar sikerfilm szereplője is érté-
kelni fogja a diákok produkcióit. Az 
ócsai indulóknak és döntősöknek ez-
úton is gratulálunk! Bízunk benne, 
hogy a döntőn is megfelelően értéke-
lik tudásukat, előadásukat! 

(Kempf Károly Ignác)

Elsöprő ócsai sikEr Gyálon – 
Négy döntős helyezés a Pest Megyei 

Ki Mit tud? versenyen!

városi – élet



12

A materiális oldalat értelmezésemben 
az istentisztelet színtere, befoglaló 
héjazata, a templom jelenti. Pilinszky 
János költő frappáns megfogalmazásá-
ban „a templom a Mindenség modell-
je”. A templom – az istenhit megvallá-
sának tárgyiasult színhelye – az embe-
riség története során mindig is 
kitüntetett jelentőségű építménynek 
minősült, amelyet az egyes korok em-
bere legjobb tehetsége és találékonysá-
ga szerint törekedett széppé, díszessé 
formálni. Ha végigtekintünk az építé-
szettörténet korszakain, egyértelműen 
megállapítható, hogy az építészeti stí-
lusok formálásában a templom közpon-
ti, uralkodó (domináns) szerepét, jelen-
tőségét mindvégig megőrizte. Így volt 
ez már a korai ókor egyiptomi templo-
mai esetében is, de gondoljunk a po-
gánynak nevezett kor csodálatos  görög 
vagy római templomain keresztül a ke-
reszténység kétezer éve alatt alakuló 
építészeti stílusok kánonja szerint ter-
vezett és megvalósított mesterművek-
re. Bizonyára nem véletlen, hogy példá-
ul a barokk építészeti stílus meghatáro-
zó elemeit – lényegében defincióját – az 
építészet-történészek a római Il Gesú 
templom alkati jellemzőiből vezetik 
le.

Ha tehát Kálvinra emlékezünk, ves-
sünk egy pillantást a tanai alapján lét-
rejött református egyház magyarorszá-
gi templomaira is, melyek egyfajta 
módon kifejezik az istentiszteletek 
anyagi (materiális) környezetét. Ez a 
gondolat vezette a Magyar Alkotómű-
vészek Országos Egyesületének Fotó-
művészeti Tagozatát, amikor az év ele-
jén felhívást bocsátott ki a magyar fotós 
társadalomhoz, készítsenek és küldje-
nek be szebbnél szebb felvételeket leg-
becsesebb református templomainkról. 
Az üzenet kedvező fogadtatásra talált 

és megfelelő válogatás után, ma, húsvét 
ünnepén Ócsán, ebben a csodálatos kö-
zépkori  templomban megnyíló kiállí-
táson kilenc művész 44 képe kerül a kö-
zönség elé. Azt hiszem, keresve sem le-
hetett volna méltóbb helyet találni 
ennek a remélhetőleg tetszésre találó 
összeállításnak, mint az ócsai, a román 
építészeti stílus minden karakteriszti-
kus jegyét felmutató, viszonylagos ép-
ségben megőrzött középkori freskók-
kal ékesített istenházát, melyet elő deink 
mintegy 750 évvel ezelőtt emeltek.

A most megnyíló kiállítás a szándé-
kok szerint később vándorútra indul az 
ország több református közösségéhez 
és az esztétikai gyönyörködtetésen túl-
menően talán alkotó gondolatokat is 
gerjeszt arra vonatkozóan, hogyan gon-
dozzuk és fejlesszük tovább szakrális 
építészeti örökségünket. Igen biztató 
jelnek tartom e tekintetben azt a tényt, 
hogy a legutóbbi két évtizedben igen 
nagy, sőt, mondhatni meglepően nagy 
számú templom épült hazánkban, a nem 
túl kedvező gazdasági-pénzügyi viszo-
nyok ellenére, hogy egyéb negatív kö-
rülményekről ne is beszéljek. 

De térjünk vissza a mai napra, az 
ócsai templomban látható templom-
mustrára. Bár a közreadott felhívás nem 
tartalmazott irányelveket sem a földraj-
zi régiókra, sem az építészeti stílusok-
ra, sem az építési periódusra vonatko-
zóan, a történet végül igen szerencsé-
sen úgy alakult, hogy az alkotók egyedi 
indíttatása vagy ízlésvilága mentén a vá-
logatást követően a bemutatott fotók 
mindhárom említett vetületben igen 
változatos képet villantanak fel a láto-
gatók előtt.

Változatossá teszi a kiállítást, hogy a 
külső képeken kívül több alkotó örökí-
tett meg belső részleteket is, szobrot, 
festett üvegablakot, freskót, hálóbolto-

zatot, kazettás mennyezetet vagy szó-
szék-koronát, melyek mind fokozzák a 
néző vizuális élményét. Külön kiemel-
ném a csodaszép kazettás mennyezete-
ket – a református templomok különle-
ges értékeit – amelyek rendkívül válto-
zatos népi motívumkincse egyedülálló. 
Mint különlegességet említeném a 
patapoklosi református templom kazet-
táit, melyeken a csillagos ég bolygói je-
lennek meg sajátos ábrázolási formában 
(ez a templom egyébként nem szerepel 
a kiállított képek között).

A bemutatott képeken az építészeti 
stílustörténet legtöbb korszakából lát-
hatunk példákat: a középkori romanti-
kán és gótikán kezdve a barokkon és a 
klasszicizmuson át egészen a neoro man-
ti káig (Hajdúhadház) és a modernizmu-
sig, sőt a pestlőrinci épületben rangos 
formában képviselve van a magyaros ih-
letésű szecesszió is. Végigjárva a tabló-
kat, elvonul előttünk a zaklatott magyar 
történelem számos időszaka, az Árpád-
kor, a török hódoltság utáni korszak 
vagy a reformkor.

A kiállítás 2009. ?????-ig tekinthető 
meg. 

Calvin 500 – világraszóló kiállítás Ócsán

Részletek Sperlágh Sándor megnyitó beszédéből

Kálvin János születésének 500. évfordulójára való emlékezés, annak ünneplése, hogy 
a nagy reformátor tanai halála óta virágba szökkentek és folyamatosan gazdagítják 
a MA emberének hitéletét – döntően lelki-szellemi (spirituális) folyamat. Úgy vélem 
azonban, nem haszontalan, sőt helyénvaló, ha ez a szép és felemelő eseménysorozat, 
hogy úgy mondjam, anyagi (materiális) oldalról is kiegészül, megerősítést nyer.

Hit – élet
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Félig-meddig gyerekként – 20 évesen – 
egy nejlonszatyorban néhány fehérne-
művel és egy farmernadrággal, zsebé-
ben százötven német márkával vágott 
neki a nagyvilágnak egy vajdasági ma-
gyar fiú, Pálinkó Attila. Nem a kaland-
vágy vitte, hanem a kényszer. Éppen le-
töltötte katonaidejét a jugoszláv hadse-
regben, mikor kitört az 1990-es évek 
délszláv polgárháborúja. Az a háború, 
amihez úgy érezte, hogy magyarként 
neki semmi köze. Harcolni, ölni, vagy 
meghalni egyáltalán nem akart. Más vá-
lasztása nem volt tehát, mint „a kertek 
alatt”, amíg még lehet, elhagyni az orszá-
got, a szülőföldet.  Bebolyongta Auszt-
riát és Németországot, volt segédmun-
kás, kertész, szénlapátoló… Új hazájának, 
magyarként, mégis inkább Magyarorszá-
got választotta. Tette ezt 1991. október 
6-án. Családja – ahogy fogalmazott – ti-
pikus „monarchikus” család. Ősei közt 
van felvidéki (Kürt), a mai romániai Bá-
nátból való (Majlát). Apai nagyanyja – ki 
rokonságban áll a Széchenyi családdal 
is – kiskunfélegyházi, nagyapja mind-
szenti. Ők az I. világháború után költöz-
tek a Délvidékre. Szülei a Magyarcsernyei 
községben (kb. a hajdani járásnak meg-
felelő közigazgatási egység) található 
Tóba nevű faluban élnek. Attila fiuk 
Torontál vármegye központjában, Nagy-
becs kereken született. Magyarországra 
érkezése után felvették a budapesti Ál-
latorvos-tudományi Egyetemre, ahol 
1997-ben diplomázott, majd az egyetem 
sebészeti tanszékén dolgozott egy évig. 
Ezt követően egy gyógyszerkutató és for-
galmazó cég munkatársa volt, majd meg-
bízott osztályvezető állatorvosa lett a 
Pest Megyei Állat-egészségügyi és Élel-
miszer Ellenőrzési Állomásnak. 2001-
ben lehetősége nyílott tudását Svájcban 
továbbfejleszteni, ahol letette az élelmi-
szer-higiénés szakvizsgát is. Svájci tanul-
mányai után lett magánállatorvos elő-
ször Budapesten, majd Ócsán is.

Hogyan élték-élik meg a szülei, hogy 
gyermekük más országban él?

Az egyik szemük sírt, a másik neve-
tett. Örültek, hogy gyorsan önálló let-

tem, egyetemet végeztem. Szomorúak 
azért, mert messze vagyunk egymástól, 
mert ritkán látnak. Mikor eljöttem, volt 
egy célom: hogy jussak valahova, legyen 
belőlem valaki, aki tudja őket támogat-
ni idős korukra, hiszen ez a gyermek kö-
telessége.

Miért éppen Ócsát választották lakó-
helyül?

Mikor a gyerekek megszülettek, úgy 
gondoltuk, keresünk egy nyugodt kis-
várost, ahol meghitt a légkör, ahol közel 
lehet kerülni az emberekhez, a termé-
szethez. Ócsa ilyen, ez egy fejlődő tele-
pülés, elég nagy ahhoz, hogy egy állat-
orvos is megtalálhassa a számítását. Fon-
tos volt az is, hogy legyen középiskolája, 
így a feleségem – aki angol-történelem 
szakos tanár – is talált munkát magának. 
Úgy érzem, az ócsaiak elfogadtak em-
berként és szakemberként egyaránt. 
Annak is örülök, hogy a helyi kollégák-
kal – Kardos doktorral és Nagyiványi 
doktorral – is sikerült egy nagyon jó, kor-
rekt kollegiális kapcsolatot kialakítani. 
Köszönettel tartozom még a helyi ön-
kormányzatnak, a város vezetőinek, akik 
minden segítséget megadtak, hogy meg-
telepedjünk Ócsán.

Ön falusi gyermek, közrejátszott-e ez 
abban, hogy az állatorvosi hivatást vá-
lasztotta?

Otthonról hoztam az állatok szerete-
tét. Sok állatunk volt. A medicina min-
dig érdekelt, fájt, ha állatot láttam szen-
vedni. Segíteni szerettem volna rajtuk. 
Az állatgyógyítás azért is nagy kihívás, 
mert az állat nem tud beszélni, nem tudja 
elmondani, mi baja. A gazdasági haszon-
állatok száma jelentősen lecsökkent az 
elmúlt évtizedekben, egyre több azon-
ban a kedvtelésből tartott állatok – 
kutya, macska – száma. E területen kell 
to  vább képeznünk magunkat, ebben kell 
elmélyülnie az állatorvosnak. De szeren-
csére itt még azért akad ló, disznó és 
szarvasmarha is. Nagy tisztelője vagyok 
azoknak a parasztembereknek, akiknek 
ugyan kevés a pénzük, nehéz az életük, 
de mégis végzik a dolgukat.

Egy ismeretlen állatorvos hogyan 
tud megfelelő praxist kialakítani ma-
gának?

Mikor ide jöttünk, néhány száz szóró-
lapot nyomtattam és vártam a páciense-
ket. Mindenkivel emberségesen, termé-
szetesen igyekszem viselkedni, ez na-
gyon fontos. Így aztán akik jöttek, 
to  vább adták tapasztalataikat, szájha-
gyomány útján terjedt a „hírem”. Mára 
már elég sok páciens keresi fel a rende-
lőmet a Magyar Sándor utca 15-ben, ahol 
kisállat rendelést tartok hétfőtől pénte-
kig naponta 14 és 15 óra között. A nagy-
állatokhoz házhoz megyek. Hívhatnak 
telefonon, a 06-70/2091-019-es számon 
is. A belgyógyászati vizsgálatokon és a 
védőoltások beadásán kívül évente öt-
ven-hetven különféle műtétet is végzek: 
ivartalanítást, császármetszést, dagana-
tos operációt, fogászati kezelést. Széles 
a spektrum. Annak külön örülök, hogy 
egyre többen kérik ki véleményemet az 
állatok tartásával, táplálkozásukkal, gon-
dozásukkal kapcsolatban is.

Pálinkó doktor idestova tíz éve él szi-
lárd párkapcsolatban feleségével, 
Lehoczki Anikóval, akivel a Margit 
szigeten egy jelmezbálon ismerkedett 
meg. A család tagja még a három és fél 
éves Brigi, az öt és fél éves Vincus. Anikó 
asszony elmondta, hogy nem túl sokat 
látja a férjét, akinek Budapesten is van 
egy rendelője. Őtőle sem áll távol az ál-
latgyógyítás, hiszen ő az első számú asz-
szisztense a műtétek során a doktor 
úrnak. Időközben elcsendesedett a ház, 
„bezárt” a gyerekek által érkezésem hí-
rére rendezett kedvenc játékok múzeu-
ma, az örökmozgó Vincus és Brigi talán 
éppen állatokról álmodik…

Isten hozott, Pálinkó család!
(Németh)

Nejlonszatyorral a nagyvilágba…
portrévázlat pálinkó attila állatorvosról

város – élet
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Korszerű diagnosztikai eljárás a Jahn Ferenc Dél-pesti Kórházban

A SPECT szerepe a betegségek felismerésében 
és kezelésében

Egy, főként a szív, az agy és a csont el-
változásainak kimutatását megköny-
nyítő, de a daganatdiagnosztikában 
is fontos szerepet játszó berendezés-
sel, egy úgynevezett SPECT-tel gazda-
godott a közelmúltban a Jahn Ferenc 
Dél-pesti Kórház Izotópdiagnoszti-
kai és Terápiás részlege. 

Az egyik legkorszerűbb izotópdiag-
nosztikai képalkotó eljárás, a SPECT 
(Single Photon Emission Computed 
Tomography) minőségi előrelépést jelent 
a diagnosztikában. A módszer ugyanis ér-
zékenyebb más eljárásoknál, és a jobb tér-
beli ábrázolás miatt kisebb elváltozások 
is észlelhetők általa. Vagyis a SPECT mód-
szerrel a betegségek gyorsabban és pon-
tosabban kimutathatók, emellett előreha-
ladásuk, valamint a terápiás beavatkozá-
sok hatásossága is nyomon követhető. 

A SPECT számos különböző kórfolya-
mat vizsgálatára alkalmas. A szívizom spe-
ciális vizsgálata – az úgynevezett szívizom 
perfúziós szcintigráfia –során tanulmá-
nyozható a szív szövetének a vérellátása 
nyugalomban és terhelés után. Így igazol-
ható az esetleges koszorúér-szűkület által 
okozott vérellátási zavar, vagy éppen a 
szívizom elhalása. A csontok vizsgálatá-
nál elkészített felvételeken pontosan lo-
kalizálhatók a gyulladásos és az áttétes 
csontfolyamatok. Az esetleges daganat-
átétek így akár hónapokkal korábban ki-
mutathatóak, mint más radiológiai mód-
szerrel. A SPECT lehetővé teszi a más fel-
vételeken rosszul differenciálható 
részletek jobb felismerését is.

Az agyi vérátáramlás is jól vizsgálható, 

ezzel segítve az agyi vérellátási zavarok 
okozta betegségek, valamint az epilepszia 
és az időskori szellemi hanyatlás külön-
féle kórfolyamatainak differenciáldiag-
nosztikáját. Más szervek, szervrendsze-
rek, többek között a vese, a máj, a mellék-
pajzsmirigy egyes elváltozásai szintén 
kimutathatóak ezzel az eljárással. 

Hogyan végzik az eljárást? A beteg 
vénás injekció formájában kapja meg a 
vizsgálathoz szükséges nyomjelző anya-
got (izotópot). Ezt követően a vizsgálattí-
pustól függő ideig nyugalomban kell len-
nie, hogy a nyomjelző anyag eloszoljon a 
szervezetében, felhalmozódjon a vizsgált 
szervben. A SPECT készülékkel történő 
vizsgálat orán  –  mely 15–20 percet vesz 
igénybe – a készülék detektora a vizsgá-
lóasztalon fekvő páciens körül mozogva 
veszi fel a képeket. A vizsgált személy ez 
alatt mindvégig kapcsolatot tarthat az 
operátorral és jelezheti, ha bármilyen pa-
nasza lenne. A vizsgálat fájdalommentes, 
semmiféle kellemetlenséggel nem jár. Be-
fejezése után a páciens folytathatja a napi 
megszokott tevékenységét. Az izotóp más-
napra lebomlik, és a vizelettel, széklettel 
együtt távozik a szervezetből.
Előjegyzés a vizsgálatokra:
A SPECT-vizsgálatokat előjegyzés alapján 
végzi az Izotópdiagnosztikai és Terápiás 
Részleg.
Részlegvezető főorvos: 
dr. Sárközi Ágnes
Telefonszám:  06-1/289-6358
A szívizom-perfúziós vizsgálathoz elő-
jegyzés a kardiológián. 
Telefonszám: 06-1/289-6358

Jótékonysági 
koncert a

Reformátusoknál

Az Ócsai Református Gyüleke-
zet, a Református Szeretetszolgá-
lat és az Azur Management közös 
szervezésében mélyreható kon-
certre került sor Ócsán, április 
25-én. A Shirchadasj & band 
ócsai koncertje előtt kötetlen be-
szélgetésre is sor került, ahol 
megismerkedhettek az együttes 
vezetőivel, szólistaival, valamint 
a szolgálatok vezetőivel is. A cél 
elsődlegesen az volt, hogy lehe-
tőséget adjanak arra, hogy a kon-
certturnét szervező missziós 
szervezetek beszámolhassanak 
Isten munkájáról, ezzel biztatva, 
bátorítva a helyi testvéreket. 

A Shirchadasj 24. alkalommal 
jött Magyarországra, illetve Er-
délybe. Sokszínű, kortárs keresz-
tény zenei koncertet adnak, 
amelynek evangéliumi (evange-
lizációs) üzenete vonzó fiatalok 
és idősebbek számára egyaránt. 
Ebben az évben is jótékonysági 
jellege volt a koncertnek: a kórus 
kárpátaljai árva gyermekeket tá-
mogat a koncert bevételével.

A koncertre a belépés ingye-
nes volt, de adományokat elfo-
gadtak, melyeket a Szeretetszol-
gálat juttat el a kárpátaljai gyere-
kekhez. 

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



Május 28-án
15 órakor: „Találkozások” Weöres Sándorral
A költőre emlékeznek:
CZIGÁNY GYÖRGY, KISS DÉNES költők
SÁGHY ILDIKÓ és SZAKONYI KÁROLY írók
Közreműködik: HŰVÖSVÖLGYI ILDIKÓ színész
Helyszín: Bolyai János Gimnázium és Kereske-
delmi Szakközépiskola kamaraterme

17 órakor: BERTALAN TIVADAR 
képzőművész kiállításának megnyitása
Megnyitja: FELEDY BALÁZS művészeti író
Helyszín: szabadidőközpont aulája

18 órakor: A 33. ÓKN ünnepélyes megnyitása
Megnyitja: DÖNTI KÁROLY polgármester
Falu Tamás-díj átadása –KISS DÉNES 
a Magyar Írók Egyesületének elnöke
Átadja: DÖNTI KÁROLY polgármester
Közreműködik: HŰVÖSVÖLGYI ILDIKÓ színész
Közreműködők: „Játszunk együtt” Nefelejcs 
Óvoda Katica Csoportja
Felkészítők: TÓTHNÉ TURCSÁN ILDIKÓ, 
CSIZMADI ISTVÁNNÉ óvodapedagógusok
„Az egerek és a macska” 
Halászy Károly Általános iskola 1/b osztály
Felkészítő: PUSKÁS ILONA pedagógus
„Magyar tájakon” 
címmel Kéve Néptáncegyüttes
Kísér: Zagyva Banda
Együttesvezető: BUDAI GÁBOR, KAKUK PÁL
Helyszín: színházterem

Május 29-én
19 órakor: Sára Holdja című színmű 
két részben 
Író: BÜKI ATTILA • Rendező: KISS GÁBOR
Díszlet: HALÁSZ G. PÉTER
Szereplők: KOCSIS JUDIT, SZTANKAY ORSOLYA, 
NÉMETH GÁBOR, BORBÉLY SÁNDOR, BÓKAI 
MÁRIA, KONRÁD ANTAL…
Helyszín: színházterem 

Május 30-án 
9 órakor: Sportnap
Kispályás labdarúgás ÓKN Kupa jelentkezés a 
helyszínen 8–9 óra között, ügyességi versenyek, 
sportbemutatók
Helyszín: sportpálya

20 órakor:  Máté Péter-emlékkoncert
Közreműködők: FŐNIX Együt tes és JANZA 
KATA
Helyszín: színházterem
23 órától: DDA Nosztalgia Party
Helyszín: színházterem

Május 31-én 
10 órától: Bolyai János Gimnázium volt taná-
rainak találkozója
Helyszín: Gimnázium épülete (városnézés, öreg-
hegyi pincék)
17 órától: VARNUS XAVÉR, a legendás orgo-
navirtuóz koncertje
Közreműködik: FOURTISSIMÓ Együttes
Helyszín: Református Műemlék Templom

Június 1-jén
16 órakor: Fúvószenekari találkozó
Közreműködnek: GERJE-PARTY, GYÁL VÁROSI 
FÚVÓSZENEKAR, SZÁZHALOMBATTAI FÚVÓS-
ZENEKAR, PRO-JAZZ BIG BAND, ÚJHARTYÁNI 
NÉMET NEMZETISÉGI FÚVÓSZENEKAR
Házigazda: ÓCSA VÁROS FÚVÓSZENEKARA
Vendégként: Everydance Ócsai Tánccsoport, 
Ócsai Asszonykórus
Helyszín: SPAR áruház előtti tér  (rossz idő ese-
tén a szabadidőközpont színházterme)

Jegyek elővételben kaphatók a szabadidőköz-
pontban hétköznapokon 9–20 óra között, illet-
ve előadás előtt a pénztárnál. 
Jegyárak:
Színházi előadás: 1800, 2100, 2500 Ft, érvényes 
a 2008/2009-es színházi bérlet,
Máté Péter-emlékkoncert: 1500 Ft,
DDA Nosztalgia Party: 1200 Ft,
Varnus Xavér-koncert: 2500 Ft.
A Nyitógála és a Fúvószenekari találkozó belé-
pőjegy nélkül látogatható.
A sportnapra nevezési díjat csak a Kispályás Lab-
darúgó Bajnokságon résztvevőknek kell fizetniük. 
Serdülő csapat: 3000 Ft, ifjúsági csapat: 
4000 Ft, felnőtt csapat: 5000 Ft.
Információ: Egressy Gábor Szabadidőközpont
Ócsa, Bajcsy-Zsilinszky u. 46–48.
Tel./fax: 06-29/378-043
E-mail: egressy.szabkozp@freemail. hu
A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk.

kulturális – élet
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A Tájház 
májusi programjai

Május 16. 10 óra 
Ki minek mestere? 

Mesterségbemutatóval 
egybekötött kézműves nap 

Az idelátogatók megismerkedhet-
nek a fazekas, a kosárfonó, 
a fafaragó és más kézműves 

mesterség míves portékáival, 
egy-egy mesterséget 
ki is próbálhatnak. 

Bemutatkoznak a Dabas és 
Térsége Kézműves Egyesületének 

tagjai, akik régi kézműves 
mesterségek hagyományait élesztik 
fel újra, és ma is használható dísz-
és használati tárgyakat készítenek.

Május 16. 14 óra 
Dabas és Térsége Kézműves 
Egyesület időszaki kiállítás 

megnyitó
A kiállítás 2009. augusztus 31-ig 

tekinthető meg.

Május 23. 9.30 óra 
„Fűben-fában” – 

gyógynövény-ismereti túra. 
Az elmúlt évekhez hasonlóan ismét 

Köteles Ferenc 
biológus-fitoterapeuta lesz 

a kísérőnk. 
A csoportlétszám korlátozott, ezért 

előzetes bejelentkezés szükséges
Részvételi díj: 800 Ft/fő

Május 31. 10 óra 
Kaláka Vasárnap – 

Pünkösdi pulyanap
Május utolsó vasárnapja 

gyereknap, s egyben Pünkösd 
vasárnapja is az idei esztendőben. 

Így a szokásostól eltérően 
programunkat vasárnap tartjuk, 
pünkösdi királylány- és királyfi- 

választást tartunk. 

Különböző ügyességi 
feladatokban kell bizonyítaniuk 

rátermettségüket a 
királylányoknak és királyfiaknak.

ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS AZ EGRESSY GÁBOR KHT.
tisztelettel meghívja Önt, családját és barátait

2009. május 28. és június 1. között a

33. ÓCSAI KULTURÁLIS NAPOK programjaira
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FoCI 
– megalázó vereségek után 

csapataink visszaléptek

Mindent újra kezdünk az alapoktól – 
ígéri az elnök

A következő idézet részlet az ocsa.hu fórum április 
27-i bejegyzéséből:

„A mai nappal visszalépett a bajnokságból az ócsai 
felnőtt, ifi és a serdülő csapat… Hogy miért,  arra nem 
tudom a választ, talán majd valaki egyszer elmond-
ja! A legfiatalabbak, úgy tudom, folytatják (hál’ Isten-
nek)!”

A visszalépés sajnálatos és valós tényével kapcso-
latban megkerestük a sportkör elnökét, Bukodi Ká-
rolyt, aki elmondta: a száraz tények, a számok saj-
nos magukért beszélnek.  A felnőttek utóbbi négy 
mérkőzése vereség; a legutolsó egy 6:1 a mögöttünk 
álló Inárcstól. A csapat ötödik 26 ponttal, míg a má-
sodiknak 56 pontja van. A feljutás elérhetetlen álom 
ma már, hiszen csak az első három helyezett kerül 
feljebb. Ifi korosztály utolsó öt mérkőzése vereség, 
legutóbb 10:1. A bajnokságban utolsóak, összesen 
három győzelmük van. A serdülő korosztályúak utol-
só előttiek, legutolsó „eredményük” 13:0 az ellen-
fél javára.

Azaz azon a hétvégén 29 kapott gólra csak eggyel 
tudtunk válaszolni. Kérdezem én – folytatja a sport-
kör elnöke – van értelme ebben a formában akár egy 
forintot is az egyesület részéről ebbe beletenni?! 
Ezért született az a döntés, hogy ezeket a csapatokat 
visszaléptetjük. A 13 éves korosztály végigviszi a sze-
zont. Ezúton kérnék minden fórumolvasót és sport-
szeretőt, hogy amennyiben érez magában erőt és sze-
retne az ócsai sportért tenni, keressen meg!

Nem szeretnénk, ha megszűnne a foci, de ahhoz 
180 fokos fordulat szükséges. Úgy gondolom, bár köz-
hely, de az alapoktól kell kezdeni. A legfontosabb fel-
adat a pálya és környékének rendbeszedése (öltöző, 
lelátó, kerítés). Ehhez pénz kell. Pályáztunk a Pest 
Megyei Önkormányzathoz, az Önkormányzati Mi-
nisztériumhoz, valamint május 9-én jótékonysági bált 
rendezünk. Szükségünk van olyan emberre is, aki a 
napi dolgokat viszi. Kellene olyan edző a gyerekek 
mellé, aki legalább egy évig velük van, edzést tart és 
meccsre jár velük.

Aki ismer ilyen embereket, vagy saját maga vállal-
ná e fenti feladatokat, azokat szívesen várjuk – zárta 
szavait az elnök, aki a fórumon is hasonló választ 
adott a kérdésekre.

Korszerű autóbuszok

Örömmel tájékoztatjuk Önöket, hogy 2009. április 7-től a 
Volánbusz Zrt. a településünket érintő Volánbusz vonalon 
korszerű, MAN típusú buszokat állított forgalomba. 
Az autóbuszok nagy kapacitásúak, 3 tengelyesek, a helykö-
zi kivitelnek megfelelő elöl egyszárnyú, középen kétszár-
nyú ajtóval felszereltek, peronos kialakításúak, így a baba-
kocsival, illetve kerekesszékkel közlekedők biztonságosan 
tudnak le- és felszállni. Az autóbuszok komfortját növeli az 
automatikus vezérlésű klímaberendezés, illetve az utastér-
ben elhelyezett elektronikus utastájékoztató rendszer is. A 
berendezés szöveges formában tájékoztat a soron követke-
ző megállóhelyekről, fontosabb átszállási lehetőségekről.

városi – élet
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Ócsa Város Önkormányzatának lapja

Megjelenik havonta 3000 példányban

Kiadja: Mátyus Nyomda Bt.

Felelôs kiadó: Mátyus Gyula 

Fôszerkesztô: Kempf Károly Ignác

Szerkesztôk: Gyüge Szilvia,  Németh György

Szerkesztôség címe: 2373 Dabas-Gyón, 

Tavasz utca 7. • Telefon: 06-70/317-9602

E-mail: ocsaikisbiro@vipmail.hu

 Együttmûködô partnerünk:  Dormány Foto Studio

Polgármesteri Hivatal: 378-125, 378-501
okmányiroda: 378-504; 378-410
Rendőrség: 30/623-9860; 30/718-4748
Polgárőrség: 30/994-4925; 30/994-4923
orvosi ügyelet: 378-651; 30/948-1472

A Polgármesteri Hivatal
ügyfélfogadási rendje

Hétfő: 8.00–12.00, 12.45–18.00
Szerda: 8.00–12.00, 12.45–16.00
Péntek: 8.00–12.00

Építésügyi hatósági ügyintézés:
Hétfő: 8.00–12.00, 12.45–18.00
Péntek: 8.00–12.00

Az okmányiroda
ügyfélfogadási rendje:
Hétfő: 8.00–12.00, 12.45–18.30
Szerda: 8.00–12.00, 12.45–16.00
Csütörtök: 8.00–12.00, 12.45–16.00

Körzeti Megbízottak fogadóórái minden
hétfőn, 17.00–19.00 óra között

KMB-iroda, Bajcsy-Zsilinszky út 26.

Közérdekű
telefonszámok:

Ócsa Város lapja, minden hónap elején 3000 
példányban, ingyenesen jut el a város összes 
polgárához, több mint 6000 emberhez! 

Hirdetési tarifák
az Ócsai Kisbíró című lapban:

Hátsó borító: (színes)
1/1                50 000 + ÁFA
1/2                32 000 + ÁFA
1/3                25 000 + ÁFA
1/4                20 000 + ÁFA
1/8                15 000 + ÁFA

 
Belső borítók: (színes)
1/1                45 000 + ÁFA
1/2                26 000 + ÁFA
1/3                22 000 + ÁFA
1/4                17 000 + ÁFA
1/8                12 000 + ÁFA

 
Belső oldalak (fekete-fehér)

1/1                40 000 + ÁFA
1/2                24 000 + ÁFA
1/3                20 000 + ÁFA
1/4                15 000 + ÁFA
1/8                10 000 + ÁFA

 
Címoldali alsó csík hirdetés: 

25 000 + ÁFA

Több lapszámra szóló hirdetés esetén 
kedvezményt adunk a listaárból!

Lakossági apróhirdetés: 
20 szóig 1000 forint!

Hirdetésfelvétel:  
Gyüge Szilvia 
06-70/317-9603

ocsaikisbiro@vipmail.hu

HITELES – PoNToS – 
ELFoGADoTT!

HIRDESSEN
AZ ÓCSAI 

KISBÍRÓBAN!

városi – élet
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KERTÉSZETI ÁRUDA
Tavaszi kínálatunk:

a gyümölcsfák nagy választékban, szôlô a 
cserjék, rózsák, sziklakerti évelôk a díszfák, tuják, 

fenyôk, ciprusok a tavaszi, egynyári virágok a 
tavi, tóparti növények, tófólia a marhatrágya, 

ágyásszegély a virágföld, fenyôkéreg, nádszövet a 
karó, cölöp, kerítéselem a szikla, murva, kulékô a 

virághagymák a fûmag a április végétôl paprika-, 
paradicsompalánta kapható

Vállaljuk kertek építését, fenntartását, fûnyírás, 

kaszálás, tó-, sziklakertépítést, automata 

öntözőrendszer telepítését, mini rakodógéppel 

földmunkát! (tereprendezés, árokásás)!

Díjtalan házhoz szállítás!

Nyitva tartás: hétfő–péntek: 9–17-ig,
 szombat: 9–15-ig, 
 vasárnap: 9–12-ig. 

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

Szolgáltatásaink:
Teljes körû ügyintézés
Éjjel-nappali ügyelet

Halottszállítás 
Temetéslebonyolítás 

Ócsai képviselô  nk: 
Szegediné Marika 

Tel.: 06-30/388-6338 
 

Egyéb elérhetô  ségek:
06-30/678-9278 
06-30/236-4884 

E-mail: elohim@monornet.hu
Honlap: www.elohimkft.hu

 
Irodánk címe:

Ócsa, Temetô   u. 
(a virágü zlet mellett)
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EQUINA LOVASFARM – Ócsa

NYÍLT 
CSALÁDI 
LoVASNAP
2009. május 17.  vasárnap 10–17 óráig

A nyílt nap célja, hogy közelebb hozza az embereket,  
gyerekeket az állatokhoz, az aktív kikapcsolódáshoz, 
megszerettesse a természetet, állatokat, lovakat, mind-
ezt kulturált környezetben, az újonnan épített Lovasfarm 
12 hektáros erdőkkel, mezőkkel tarkított területén. 

Programok egész nap: 
– lófajták és jellegzetességeik bemutatása 
– felvezetés, eladó lovak bemutatása
– „lovagolj és szamaragolj” versenyízelítő
– díjugrató verseny ízelítő, magasugratás
– díjlovas bemutató, carussel és padödö bemutató
– fogathajtás bemutató
– csikós és lovas-íjász bemutató
–  kutyakiképző iskola bemutatója (katasztrófa kutyák)
– kisgyermekeknek pónilovaglás másfél éves kortól
– nagyobbaknak nagylovon lovaglás
–  kicsiknek, nagyoknak íjászkodás, karikásostorral 

bánás
– lovaskocsikázás
–  kisállatsimogató (mosómaci, racka, kakadu, kecske, 

muflon, stb.)
– kézműves foglalkozások, arcfestés, lórajzoló verseny, 
– játszóvár
Étkezési lehetőség is biztosított.  A kirakodóvásáron 
pedig mindenki kedvére böngészhet.

Egyéb programok elméleti és 
gyakorlati tudás megszerzéséért oktatókkal:

hogyan rajzoljunk lovat? • ló felszerelései, nyeregtípusok 
• sörényfonás, lóápolás • a ló étrendje, életkörülményei 
• karikásozás • kecskefejés, kecsketejkóstolás • tombo-
la • „ az állatorvos válaszol kérdéseire” • játékok, vetélke-
dők és egyéb érdekes programok várják egész nap

A belépés és a programokon való részvétel 
DÍJMENTES!

Megközelíthető: Ócsán az Üllői útról nyíló Erdősor utcán 
(1. betonút az Ócsa beérkező tábla után az M5 felôl) végig, 
a legvégén balra (földút) vagy a régi Inárcsi úton a FÉG 
után az Ócsa táblát és az első vasúti sínt elhagyva rögtön 
balra fordulni és végig egyenesen a földúton. 

www.lovasfarm.com

Ültessünk virágot!
Ócsa Város Önkormányzatának Településfejlesztési, 
Környezetvédelmi és Idegenforgalmi Bizottsága ingye-
nes virágpalánta-osztást szervez. 

A résztvevők fejenként 10 tő palántát kapnak aján-
dékba, ami egy hagyományos balkonláda beültetésére 
elegendő. 3000 tő vegyes nyári virág kerül kiosztásra, 
melyet az önkormányzati képviselők osztanak szét. Le-
hetőség szerint a virágok jól látható helyre kerüljenek 
kiültetésre, színesítve az utcák, porták területeit.

A virágok osztásának időpontja: 2009. május 16. 
szombat 9 órától a készlet erejéig.

Helyszínei:
Önkormányzat előtti parkoló
SPAR parkoló
TESCO parkoló
Piac melletti terület
Rákóczi telepen a volt piac előtti terület

Szeretettel várunk minden Ócsai lakost !
Ullmann Márta bizottsági tag

Ócsa, Damjanich u. 41. (a vasútállomással szemben)

Kínálatunk:
✿ cserepes virágok
✿ vágott virágok
✿ alkalmi virágcsokrok
✿ a jándéktárgyak
✿ édességek
✿ temetési koszorúk (rendelésre)
✿ szezonális jellegű árucikkek
✿ virágföldek, tápoldatok

Ballagásra rendelést felveszek!
Ponyiczki Hella: 06-70/6300-830

Nyitva tartás: 
Hétfő: zárva • Kedd,Szerda: 9-18-ig
Csütörtök: zárva •Péntek: 9-18-ig 

Szombat: 8-16-ig • Vasárnap: 9-12-ig


