
az 1848-49 forradalom  
és szabadságharc emlékére  
rendezett ünnepségre.

Ócsa Város Önkormányzatának lapja 2010. március

Fontos tudnivalók a vá

lasztásról   4. oldal

Dr. Szûcs Lajos érté
keli az elmúlt négy 
évet  5. oldal

Ócsa fejlôdik, gyara

podik…  10. oldal

A Magyar Kultúra ün

nepén…  9. oldal

Ócsa Város Önkormányzata tisztelettel meghívja  
a város polgárait

az 1848-49 forradalom  
és szabadságharc emlékére  
rendezett ünnepségre.
Az ünnepi megemlékezésre  
2010. március 15-én, 17 órától kerül sor a Halászy Károly 
Általános Iskola udvarán.

Ünnepi köszöntôt mond  
bukodi károly alpolgármester.

Ünnepi gondolatait  
dr. szûcs lajos parlamenti képviselô, 
a Pest megyei Közgyûlés Elnöke osztja 
meg a résztvevôkkel.

Az általános iskola  
4. b osztályos tanulói mutatják  
be ünnepi mûsorukat  
sebestyénné fehérvári márta 
tanítónô betanításában.

A megemlékezésen közremûködik az 
Ócsai fúvószenekar  
serfel Viktor vezetésével.

Az ünnepség után fáklyás  
felvonulás indul a temetôbe,  
Halászy Károly sírjához.

Rossz idô esetén a rendezvény az 
Egressy Gábor Szabadidôközpontban 
kerül megrendezésre.
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MIRE VALÓ AZ AJÁNLÓSZEL-
VÉNY?

Ahhoz, hogy valaki egyéni választókerületi 
jelölt lehessen, legalább 750 választópolgár ér-
vényes ajánlását kell összegyűjtenie.

Jelöltet ajánlani nem kötelező, de ha Ön 
élni kíván ajánlási jogával, akkor azt úgy teheti 
meg, ha az Önnek megküldött hivatalos aján-
lószelvényt kitölti, saját kezűleg aláírja, majd azt 
átadja a támogatni kívánt jelöltnek, vagy meg-
bízottjának.

Az ajánlószelvények gyűjtése 2010. március 
19-ig történhet.

Az ajánlás nem vonható vissza.
Egy választópolgár egy jelöltet ajánlhat. Aki 

ugyanazt a jelöltet többször ajánlotta, vagy aki 
több jelöltet is ajánlott, annak valamennyi aján-
lása érvénytelen.

MIT KELL TUDNI A SZAVAZÁS 
HELYÉRŐL?

Ön az Értesítőn feltüntetett szavazókörben 
szavazhat.

A szavazás előtt feltétlenül ellenőrizze ér-
tesítőjén a szavazókör helyét.

Amennyiben mozgásában akadályozva van 
(például egészségi állapota miatt), úgy a sza-
vazást megelőzően a jegyzőtől írásban kérhet 
mozgóurnát. Ebben az esetben a szavazatszám-
láló bizottság két tagja fogja Önt felkeresni a 
mozgóurnával.

Mozgóurnát végső esetben a szavazás nap-
ján – szintén írásban – a szavazatszámláló bi-
zottságtól kérhet.

HOGYAN SZAVAZHAT, HA A 
SZAVAZÁS NAPJÁN A LAKÓHE-
LYÉTŐL ELTÉRŐ TELEPÜLÉSEN 
TARTÓZKODIK?

Ha a szavazás napján Magyarországon, de 
lakóhelyétől eltérő településen tartózkodik, a 
jegyzőtől kapott igazolással szavazhat.

Igazolás személyesen vagy meghatalmazott 
útján legkésőbb 2010. április 9-én 16.00 óráig 
kérhető. Ha ajánlott levélben kéri az igazolást, 
a kérelemnek legkésőbb 2010. április 6-án meg 
kell érkeznie a jegyzőhöz. A kérelem benyújtá-
sához nyomtatvány beszerezhető az Igazgatási 
osztályon vagy letölthető a www.valasztas.hu 
honlapról.

Fontos tudnivaló, hogy akár az első, akár a 
második fordulóra kér igazolást, azt a fenti idő-
pontig kell megtennie.

Az igazolási kérelemben meg kell adnia 
nevét, személyi azonosítóját (ismertebb nevén 
személyi szám), lakcímét, annak a településnek 
a nevét, ahol a szavazás napján tartózkodik, va-
lamint hogy az igazolást az első, a második vagy 
mindkét fordulóra kéri-e.

Az igazolás birtokában Ön az igazoláson 
megjelölt szavazókörben szavazhat.

HOGYAN SZAVAZHAT, HA A 
SZAVAZÁS NAPJÁN KÜLFÖLDÖN 
TARTÓZKODIK?

Ha Ön a szavazás napján külföldön 
tartózkodik, hazánk nagykövetségén vagy 
főkonzulátusán adhatja le szavazatát. En-
nek érdekében a lakcíme szerinti jegyzőnél 
kell kérnie a külképviseleti névjegyzékbe 
történő felvételét. A külképviseleti név-
jegyzékbe történő felvételét személyesen 
vagy meghatalmazott útján, illetve ajánlott 
levélben kérheti, amelynek legkésőbb 2010. 
március 19-én 16.00 óráig kell megérkez-
nie a jegyzőhöz. A kérelem benyújtásához 
nyomtatvány beszerezhető az Igazgatási 
osztályon vagy letölthető a www.valasztas.
hu honlapról. 

A külképviseleti névjegyzékbe vétel irán-
ti kérelemben meg kell adnia nevét, személyi 
azonosítóját (ismertebb nevén személyi szám), 
születési helyét és idejét, anyja nevét, magyar-
országi lakcímét, annak a külképviseletnek a 
megnevezését, ahol választójogát gyakorolni 
kívánja, illetve külföldi értesítési címét, ha a ké-
relemmel kapcsolatos döntést nem a magyaror-
szági lakcímére kéri.

Amennyiben a kérelmet meghatalmazott 
útján nyújtja be, a meghatalmazás akkor fogad-
ható el, ha a választópolgár a meghatalmazást 
saját kezűleg írta és aláírta. Ha a meghatalmazás 
nem saját kezűleg került megírásra, azon – a 
választópolgár aláírása mellett – szükséges két 
tanú nevének és lakóhelyének feltüntetése, to-
vábbá a tanúk aláírása is.

Fontos tudni, hogy a választás első forduló-
jára külföldön 2010. április 4-én (az amerikai 
kontinensen 2010. április 3-án), a második 
fordulóra a hazai választás napján, azaz 2010. 

április 25-én (az amerikai kontinensen 2010. 
április 24-én) kerül sor.

HOL SZAVAZHAT, HA LAKÓHE-
LYET VÁLTOZTAT A KÉT VÁLASZ-
TÁSI FORDULÓ KÖZÖTT?

Az első és második választási forduló között 
lakóhelyet változtató választópolgár a második 
fordulóban nem az új, hanem a korábbi lakóhe-
lyén szavazhat. Ennek érdekében az új lakcíme 
bejelentésekor az ügyintézőtől szavazásra szol-
gáló lakcímigazolást kap. Ezen lakcímigazolás 
birtokában keresheti fel az Értesítőben megje-
lölt szavazóhelyiséget.

MIT VIGYEN MAGÁVAL A SZAVA-
ZÁSKOR?

Csak akkor jogosult szavazni, ha a személy-
azonosságát és lakcímét megfelelően igazolja az 
alábbi igazolványok valamelyikével:
– lakcímet tartalmazó érvényes személyazo-

nosító igazolvány (azaz a régi típusú szemé-
lyi igazolvány);

– személyazonosító igazolvány (kártya for-
mátumú), útlevél, 2001. január 1-jét köve-
tően kiállított kártyaformátumú vezetői 
engedély, ezek azonban csak érvényes lak-
címigazolvánnyal együtt fogadhatók el.

Ha lakóhelyétől eltérő településen tartózkodik 
a szavazás napján, akkor az „Igazolás a lakóhely-
től eltérő helyen történő szavazáshoz” megne-
vezésű nyomtatványt is magával kell vinnie a 
szavazókörbe.

Ha a két forduló között lakóhelyet változ-
tat, vigye magával a „Szavazásra szolgáló lak-
címigazolás a második fordulóra” elnevezésű 
nyomtatványt.

Javasoljuk, hogy az Értesítőt a szavazat-
számláló bizottság munkájának megkönnyíté-
se érdekében a szavazásra vigye magával.

MIT KELL MÉG TUDNI A SZAVA-
ZÁSRÓL?

Szavazni csak személyesen, reggel hat órától 
tizenkilenc hét óráig lehet.

Amikor felkeresi a szavazókört, a szavazat-
számláló bizottság köteles ellenőrizni az Ön 
személyazonosságát és lakcímét. Ezután meg-
kapja a jelenlétében lepecsételt szavazólapokat, 
melyek átvételét a névjegyzék aláírásával kell 
igazolnia.

A szavazás titkossága érdekében javasoljuk, 
használja a szavazófülkét.

Érvényesen szavazni a jelölt, illetőleg a lista 
neve alatti, feletti vagy melletti körbe tollal írt 
két, egymást metsző vonallal lehet (+ vagy X). 
A szavazólapokat a borítékba helyezve az urná-
ba kell dobni.

Ha Ön elrontja a szavazólap kitöltését, és 
ezt még a szavazat urnába dobása előtt jelzi, a 
szavazatszámláló bizottság a rontott szavazóla-
pot egy alkalommal kicseréli.

Tájékoztató az országgyûlési választással  
kapcsolatos tudnivalókról

KÖZ – ÉLET

Négyévenként nyílik mód arra, hogy – alkotmányos jogunkkal élve 
– szavazatunkkal döntsünk arról, kik képviseljenek bennünket 
az Országgyûlésben. Hazánkban 2010. április 11-én kerül sor az 
országgyûlési képviselô-választás elsô fordulójára, 2010. április 25-
én pedig a második fordulóra. Ön kézhez kapta a választói névjegy-
zékbe történô felvételérôl szóló Értesítôt, valamint a képviselôjelölt 
ajánlásához szükséges ajánlószelvényt. Amennyiben Ön csak a 
második fordulóban jogosult szavazni, az ajánlás jogával még nem 
élhet, így ajánlószelvényt nem kapott. Ha az Értesítôn feltüntetett 
adatai tévesek, kérjük, forduljon a Polgármesteri Hivatalhoz!
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Ön 2001 óta képviseli Ócsát a Magyar 
Parlamentben, van tehát összehasonlí-
tási alapja: milyennek értékeli az elmúlt 
négy éves parlamenti ciklust?

A kérdés azért „háládatlan”, mert a jelen-
legi katasztrofális helyzetben sokkal fonto-
sabb lenne, hogy végre kiutat mutassunk az 
embereknek. Reményt. A sikeres jövő lehe-
tőségét. Egy új kezdetet. Ezért jobb érzéssel 
beszélnék a jövőről, hiszen jobb lenne már 
elfeledni az elmúlt 8 évet.  

Az elmúlt hetekben, hónapokban ugyanis 
sok olyan emberrel találkoztam, aki elkeseredett, 
bizonytalan, és türelmetlen. De ami a legrosszabb: 
egyre többen bizalmatlanok. Az iskolákkal, a kór-
házakkal, a vállalkozásokkal, sőt néha saját szom-
szédjaikkal és rokonaikkal szemben is. 

Ebben az MSZP-SZDSZ kormánynak 
igen-igen nagy a felelősségre. Amely mindig 
tett róla, hogy a bajok „okozóit” megnevezze: 
egyszer az orvosokat, akik „válogatnak a po-
litikai hovatartozás alapján”, máskor azokat, 
akik „unatkoznak, és ezért járnak rendelőbe”. 
De voltak már ellenségek, pontosabban „in-
gyenélők” a diákok, majd vasutasok, végül a 
nyugdíjasok. Voltak „felelőtlenek”, akik nép-
szavazáson mertek nemet mondani a nem-
zetközi „tanácsadóknak”. Mindig ellenségek a 
történelmi egyházak, mert állást mernek fog-
lalni. Végül pedig az otthonra vágyók is felke-
rültek a rosszat okozók listájára, mert mertek 
bízni a jövőben és „túl sok” hitelt vettek fel. 

Szinte nem volt olyan rétege, foglalko-
zása, települése az országnak az elmúlt négy 
évben, amely nem volt bűnösnek kikiáltva. 

Az okozott kár szinte jóvátehetetlen – egy 
generáció életét teheti tönkre, ha nem vál-
toztatunk. 

Sajnos hiába derült ki az elmúlt hóna-
pokban, hogy hova is tűntek el a milliárdok, 
a propaganda nem változott. Amikor ciklus 
elején kiderült, hogy a kormányzó pártok ar-
cátlan és eleddig példátlan módon becsapták 
az embereket, akkor merték állítani, hogy 
az ellenzéket is felelősség terheli. Egy évvel 
később az embereket hibáztatták, mert cse-

lekedni mertek.. Újabb évre rá a nemzetközi 
bankokat okolták. És most nincsen egy hete, 
hogy a Bajnai-kormány kancelláriaminisz-
tere az állította az Országházban: az ön-
kormányzatok csinálták az államadósságot. 
Ki lesz a következő? Borzasztó, de megállás 
nélkül folytatódik a cinikus hazugságáradat. 
Sajnos, az elmúlt négy évről ez fog a történe-
lemkönyvekbe bekerülni. 

Melyek voltak képviselői munkájának 
legfontosabb területei, célkitűzései?

Amelyek a jövőben is lesznek! Azzal a kü-
lönbséggel, hogy végre alkalmunk lesz kibé-
kíteni a kistérségi, a regionális és az országos 
érdekeket. És képesek lehetünk olyan vál-
toztatásokat elérni az országos politikában, 
amely minden magyar ember érdekében áll. 
Ilyen a közbiztonság helyreállítása, a munka-
helyteremtés, a vidéki települések fejlesztése. 
A termőföld védelme. Az önkormányzatok 
és egyéni sorsok segítése. 

Sokat kellett küzdenünk azért, hogy meg-
értessük a „magasban” ülő „hozzáértőkkel”, 

hogy nincsen értelme felújítani a települések 
központját úgy, hogy közben bezárjuk az isko-
lát. A rendelőt. Elképesztő probléma, hogy a 
választókerület egy része a regionális besorolás 
alapján a leggazdagabb települések közé szá-
mít! Miközben egyes falvakban híján vagyunk 
utaknak, csatornáknak. Ráadásul Budapest 
majd minden fejlesztési forrást elvisz a regio-
nális keretből.  Pest megye leválását a központi 
régióról e problémák miatt kezdeményeztük. 

Állandó feladatot jelentett – és erre készü-
lök a jövőben is – hogy folytatódjon az isko-
lák, az utak, a víz- és csatornahálózat felújítása, 
illetve kiépítése. De a 14. számú választókerü-
letünkhöz tartozó településeknek korántsem 
azonosak a problémái! Míg az előbbiek az au-
tópálya bal oldalán lévő, főleg mezőgazdasággal 
foglalkozó településeken (Pilis, Nyáregyháza, 
Újlengyel, Csévharaszt, Vasad) jelentkeznek, 
addig Dabas, Ócsa és Örkény esetében a kö-
zépfokú oktatás és az egészségügy kérdéseivel 
kell kiemelten foglalkozni. 

Van tehát teendő elég. De a jogbizton-
ság helyreállítását mindennél fontosabbnak 
tartom, ezért a Fidesz kormányra kerülése 
után minden eszközzel támogatnunk kell a 
felelősségre vonások folytatását. Persze van-
nak, akik szeretnének túllépni az ügyeken. A 
Zuschlag-, a Hunvald-, a Hagyó-ügyeken, a 
BKV botrányokon. Akik szeretnék, ha gyor-
san elfelejtenénk ezeket az eseteket. 

Tény, hogy az elmúlt négy évet ezek az 
ügyek fémjelezik. Nem tölt el jó érzéssel, hogy 
mint országgyűlési képviselő elsősorban a 
korrupciós ügyek feltárásával, a közbiztonság 
elképesztő romlásával voltam kénytelen foglal-
kozni, de nem volt, és nem is lesz más lehetősé-
günk. Csak tiszta lappal léphetünk tovább. 

Milyen eredményeket tud ezekben föl-
mutatni?

Mindenképpen eredményes volt az el-
lenzéki képviselők elkötelezett és követke-
zetes munkája, hiszen megakadályoztuk 
a további, még nagyobb károkat. Mindig 
megmutattuk, hogy van választási lehetőség. 
Képesek voltunk számon kérni az ígéreteket. 
Nem hagytuk szőnyeg alá söpörni a növek-
vő adóterheket, a közvagyon elherdálását, 
az ivóvíz-vagyon értékesítésének szándékát. 
Újra és újra felhívtuk a figyelmet a gazdasági 
válság elmélyülésére. A növekvő munkanél-
küliségre. A főváros számára „láthatatlan” 
vidék problémáira. Az újabb és újabb hazug-
ságok özönére, az adatok manipulálására. 

„Én Ócsán élek, mindennap hazajövök”
interjú dr. SzÛcS LajoSSaL
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Igen, mint az ellenzéki frakció tagja 

azt mondhatom, hogy eredményesen dol-
goztunk. Csak sajnos ezt keserű szájízzel 
mondom. Mert a ciklusban sok száz indít-
ványunkat söpörte le, a szóban együttmű-
ködést hangoztató MSZP-SZDSZ koalí-
ció. Mert Magyarország minta-országból a 
szégyenpadra került. Olyan mélyre, mint a 
rendszerváltás óta még sohasem.  

Nagyobb elégedettséggel tölt el, ha válasz-
tókerület fejlődését nézem. Az iskolákat. Az 
aszfaltozott utcákat és járdákat. A felújított 
településközpontokat, a játszóteret és persze 
a csatornahálózat bővítését. És reménykeltő-
nek tartom, hogy minden nehézség között 
sikerült megőrizni a párbeszédet a helyi kö-
zösségekkel. A közvetlen kapcsolatot az em-
berekkel. Életben tartani a vállalkozásokat, és 
az intézményeket. A bizalmat egymás iránt. 

Olyan alapokat sikerült együtt leraknunk, 
a települési vezetőkkel és az önkormányzati 
képviselőkkel, valamint a civil szervezetekkel 
együtt, amire bátran építeni lehet az elkö-
vetkező években. Nagyon fontosak ezek az 
együttműködések. A bizalom. Határozott 
véleményem, hogy soha többé nem szabad 
lebecsülni a párbeszéd jelentőségét. Saját bő-
rünkön tapasztaltuk meg keserves következ-
ményeit, ha rólunk döntöttek, de nélkülünk.  

 
Volt számos nagy súlyú parlamenti dön-
tés, amelyekben önnek is gombot kellett 
nyomnia. Hogyan szavazott például a 
vizitdíjról, a kórházi napidíjról, az ingat-
lanadóról, a Gyurcsány- és a Bajnai- kor-
mány megszorító csomagjairól?

Tudja mi a közös ezekben az intézkedé-
sekben? Az, hogy a Magyarországon lakó 
embereket kivétel nélkül tolvajnak, haszon-
lesőnek, potyautasnak, vagy felelőtlennek 
és pazarlónak nézi. Hogy kivétel nélkül 
mindegyik döntés gyereknek néz bennün-
ket. 

Igen, éretlen gyereknek, akit móresre kell 
tanítani, akit kell nevelni, mert feleslegesen 
fekszik be a kórházba, és mert szükségtele-
nül megy el a körzeti orvoshoz. Mert „nincs 
jobb dolga”. 

Az igazság az, hogy egészségügyi reform 
címén lényegében büntetőadót vezettek 
be úgy, hogy a finanszírozás, az eszköz és 
feladatellátás, a pályázati lehetőségek, az 
ellenőrzés, az egészségbiztosító működésé-
nek egyelten lényegi elemén se változtattak. 
Nemmel szavaztam, és nem is volt esélye az 
igennek, miután beszéltem azokkal, akiket 
az állítólagos baloldali kormánynak is illett 
volna megkérdezni: az egészségügyi dolgo-
zókkal. 

A vagyonadóra egyszerű volt nemet 
mondani. Persze kiválóan alkalmas arra, 
hogy egymás ellen fordítsa az embereket. De 
értelmetlen, csak egy újabb sarc bevezetését 
jelenti. Teljesen ellentétes azzal, ami az or-
szág érdekében áll.   

A megszorító csomagok önmagukban 
teljesen céltalanok, ezért nemmel szavaztam. 
Rossz az irány, és helytelenek az eszközök. 
Úgy tűnik sem a Gyurcsány, sem a Bajnai-
kormány nem tudja felfogni, hogy ez nem 
egy vállalat, amit megvesznek, majd elküldik 
a dolgozók felét, eladják a vagyontárgyakat, 
végül csődbe viszik, és szép nyerséggel köny-
velnek el a holding számára. 

Egyébként is, mielőtt beütött volna a 
válság, az első és legfontosabb teendőnk az 
lett volna, hogy a felelősöket számon kérje a 
független igazságszolgáltatás, erre a kormány-
zó MSZP eleve nemet mondott, és azóta is 
akadályozza minden eszközzel, hogy a dolgok 
végére járjunk, és nem volt mersze felhatal-
mazást kérni a választóktól. Akiket gyereknek 
néz, ezért nem bízik bennük. Így azonban 
minden hiába, csak lejjebb csúszunk a lejtőn 
– ezt vagy nem értik, vagy nem is akarták 
megérteni. De abban biztos vagyok, hogy 
világos felhatalmazás nélkül, és az emberekkel 
szemben nem lehet kormányozni. 

Volt számos nagy súlyú parlamenti dön-
tés, amelyekben önnek is gombot kellett 
nyomnia. Hogyan szavazott például a 
vizitdíjról, a kórházi napidíjról, az ingat-
lanadóról, a Gyurcsány- és a Bajnai- kor-
mány megszorító csomagjairól?

Tudja mi a közös ezekben az intézkedé-
sekben? Az, hogy a Magyarországon lakó 
embereket kivétel nélkül tolvajnak, haszon-
lesőnek, potyautasnak, vagy felelőtlennek 
és pazarlónak nézi. Hogy kivétel nélkül 
mindegyik döntés gyereknek néz bennün-
ket. 

Igen, éretlen gyereknek, akit móresre kell 
tanítani, akit kell nevelni, mert feleslegesen 
fekszik be a kórházba, és mert szükségtele-
nül megy el a körzeti orvoshoz. Mert „nincs 
jobb dolga”. 

Az igazság az, hogy egészségügyi reform 
címén lényegében büntetőadót vezettek 
be úgy, hogy a finanszírozás, az eszköz és 
feladatellátás, a pályázati lehetőségek, az 
ellenőrzés, az egészségbiztosító működésé-
nek egyelten lényegi elemén se változtattak. 
Nemmel szavaztam, és nem is volt esélye az 
igennek, miután beszéltem azokkal, akiket 
az állítólagos baloldali kormánynak is illett 
volna megkérdezni: az egészségügyi dolgo-
zókkal. 

A vagyonadóra egyszerű volt nemet 
mondani. Persze kiválóan alkalmas arra, 
hogy egymás ellen fordítsa az embereket. De 
értelmetlen, csak egy újabb sarc bevezetését 
jelenti. Teljesen ellentétes azzal, ami az or-
szág érdekében áll.   

A megszorító csomagok önmagukban 
teljesen céltalanok, ezért nemmel szavaztam. 
Rossz az irány, és helytelenek az eszközök. 
Úgy tűnik sem a Gyurcsány, sem a Bajnai-
kormány nem tudja felfogni, hogy ez nem 
egy vállalat, amit megvesznek, majd elküldik 
a dolgozók felét, eladják a vagyontárgyakat, 
végül csődbe viszik, és szép nyerséggel köny-
velnek el a holding számára. 

Egyébként is, mielőtt beütött volna a 
válság, az első és legfontosabb teendőnk az 
lett volna, hogy a felelősöket számon kérje a 
független igazságszolgáltatás, erre a kormány-
zó MSZP eleve nemet mondott, és azóta is 
akadályozza minden eszközzel, hogy a dolgok 
végére járjunk, és nem volt mersze felhatal-
mazást kérni a választóktól. Akiket gyereknek 
néz, ezért nem bízik bennük. Így azonban 
minden hiába, csak lejjebb csúszunk a lejtőn 
– ezt vagy nem értik, vagy nem is akarták 
megérteni. De abban biztos vagyok, hogy 
világos felhatalmazás nélkül, és az emberekkel 
szemben nem lehet kormányozni. 

Ön a felelős döntéshozók egyike, tehát a 
véleményének, szavazatának súlya van. 
Ön szerint a kormány megszorító cso-
magjaira tényleg szükség volt és ezek 
eredményesek voltak? 

A legfontosabb, hogy a bajok nem a vál-
sággal kezdődtek. Nem csak arról van szó, 
hogy egyik napról a másikra beütött a gaz-
dasági válság, és emiatt kiestek az állami be-
vételek. Szó sincs róla. Már előtte is kiürült a 
kassza, és elszabadult az államadósság. Hova 
tűnt az a rengeteg pénz? A mai napig nem 
kaptunk erre megnyugtató választ, még min-
dig azok vezetik az országot, akik elherdál-
ták a jövőnket. Ennek az árát fizetjük a mai 
napig. Jóval nagyobb kamatot, mint más 
országok. Sajnos sok család tudja, hogy mit 
jelent ez. 

A bizalom helyreállítása, munkahely-
teremtés, és a gazdasági növekedés. Ez az, 
amelyre alapoznunk lehet és érdemes. A 
megszorítások csak újabb vállalkozások 
tönkremenetelét eredményezik, és azt, hogy 
végérvényesen leszakadunk a fejlettebb 
országoktól. Van, aki szerint el kell adni a 
kórházakat, meg a vízforrásainkat, az egye-
temeket, végeredményben mindent, ahhoz, 
hogy jobban élhessünk. Badarság. Ha a vi-
déket járom, nyilvánvaló, hogy nem ettől 
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lesznek üvegházaink, élelmiszeriparunk, 
jól működő mezőgazdaságunk. Hanem 
attól, ha teszünk róla, hogy ne lopjanak el 
mindent, ami mozdítható, kivágható, lesze-
relhető. Akkor mernek majd beruházni az 
emberek. 

És akad még ezernyi probléma. A túlten-
gő bürokrácia, elhúzódó pályázati ügyin-
tézés, a támogatások kifizetésének elmara-
dása – ezer módon akadályozza a jelenlegi 
kormányzat tehetetlensége a vállalkozások 
működését. Bezzeg büntetni, újabb és újabb 
adónemeket, illetéket, kivetni azt tud. Vagy 
egy botrányos példa: egy második eredet-
vizsgálatot!  

Másik példa: azt a kormány elismeri, 
hogy a vállalkozások nagyon sok pénzzel 
tartoznak egymásnak, és ez óriási gond. De 
arról már mélyen hallgat, hogy éppen a kor-
mány alá tartozó intézmények azok, aki nem 
fizetnek időben, és nagymértékben okozói a 
körbetartozásnak. 

Ezek mind felesleges és meg nem térülő 
költségek. Egyetlen és nyilvánvaló oka pedig 
a korrupcióban rejlő pénzszerzési lehetőség 
kihasználása. 

Ezért van szükség erős és határozott kor-
mányzásra, mert nagyon sok mindent helyre 
kell tenni. 

Térjünk vissza városunkra! Miben tudott 
segíteni Ócsának az elmúlt évek során?

Hogy mindjárt egy konkrétumot em-
lítsek: a kormány szinte mindent megtett, 
hogy megnehezítse a nagy dirrel-dúrral 
bejelentett pályázati rendszerben elérhető 
lehetőségek kihasználását. Megtanultuk, kö-
zösen tanultuk meg azt a képviselő társaim-
mal, hogyan lehet eredményesen pályázni. Jó 
szívvel gondolok erre az együttműködésre, 
mert mindenki tette a dolgát. Még jobb lett 
volna, ha nem olyan nehézkes és bonyolult 
a pályázati rendszer, ami igencsak megnehe-
zítette a dolgunkat. Elkélt bizony a segítség, 
mert egymásra voltunk utalva.

De megérte! A közös sikerek miatt. A 
Halászy Károly általános iskola régi épü-
letszárnyának felújítása és a Milleniumi ját-
szótér miatt, és persze a Bajcsy-Zsilinszky 
útnak a Polgármesteri Hivatal és a katoli-
kus templom közé eső szakaszának a teljes 
megújítása miatt. 

Sajnos ugyancsak állandó feladatot jelen-
tett, hogy a választókerületben, és azon belül 
is Ócsán lakó emberek életet megnehezítő 
ügyekben fellépjek. Azért mondom, hogy 
sajnos, mert normális körülmények között 
aligha születtek volna olyan nagy számban 
megalapozatlan, kapkodó és elhibázott 

döntések, ami állandó munkát jelentett a 
számomra. Alsóbbrendű közútjaink rend-
betétele múlik ezen. De említhetném azt a 
sajnálatos döntést is, amellyel a Szent István 
Kórház helyett a Dél-pesti Kórházhoz sorol-
tak bennünket. Volt és lesz is munka bőven 
ezen a téren, amíg nem teszünk rendet. 

Végül, de nem utolsó sorban. Bár nem 
országos ügynek tűnik, én mégis büszke va-
gyok arra, hogy részvételemmel sikerült új 
életet lehelni az ócsai futballcsapatba. 

Sokan kritizálták az elmúlt időszak kor-
mányzati és uniós pályázati rendszerét. 
Ócsa hogyan szerepelt a pályázatokon? 
Ellenzéki képviselőként tudott-e segíteni 
Ócsának?

Mint országgyűlési képviselő, és a Regi-
onális Fejlesztési Tanács társelnöke rálátá-
som volt a pályázati rendszerre, így segíteni 
tudtam az önkormányzatot azzal, hogy a 
várható újabb lehetőségekről időben érte-
süljenek. Felkészülni, megfelelni az elvárá-
soknak. Őszintén örülök annak, hogy én is 
hozzátehettem valamit a játszótér, az utak, a 
településközpont, az általános iskola felújítá-
sához. Nem a pályázók hibája, hogy ennyi-
re elkélt a segítség – bár gyakran hallottuk, 
hogy „tanuljunk meg olvasni”. Lesz dolgunk 
a pályázati rendszerrel. Egyszerűsíteni és át-
láthatóvá tenni. 

Sajnos Ócsa nem csak ezért van bajban. 
Hanem azért is, mert a Közép-magyaror-
szági Régió eleve nagyon rossz feltételekkel 
pályázhat. Ráadásul, a Gyáli kistérség tag-
jaként nem számíthat hátrányos helyzetű 
településnek! Ami ugyancsak korlátozza a 
támogatások lehívásában. Nagyon sok pénz-
ről, lehetőségről van szó. 

Ezért hangsúlyozom újra és újra, hogy 
milyen jelentősége van annak a Pest Megyei 
Közgyűlésben, egyhangúlag (!) hozott dön-
tésnek, amellyel kinyilvánítottuk, hogy a jö-
vőben nem kívánunk Budapesttel egy régi-
óba tartozni, egy kalapba kerülni. A megyei 
vezetés, az országgyűlési képviselők, és a te-
lepülési vezetők közös feladata lesz, hogy ezt 
a tervet végigvigyük. Mert ha nem tesszük, 
akkor az itt élők hagynak itt bennünket. 

Milyen volt az elmúlt évek során a kap-
csolata az Ócsán élő emberekkel, az ön-
kormányzattal?

Az önkormányzati képviselőtársakkal 
együtt tanultuk meg a pályázati rendszer 
csínját-bínját. Sokat segítenek abban is, hogy 
a helyi ügyekről tájékozott legyek. Többet 
mondok. Mint megyei önkormányzati tiszt-
ségviselő nagyon szerencsésnek mondhatom 

magam, hogy az ócsai önkormányzattal eny-
nyire jó és közvetlen kapcsolatom – mert 
olyan tapasztalat ez, amelyre bátran építhet-
tem az elmúlt négy évben. 

Ami az embereket illeti. Jó kérdés! (ne-
vetés) Tudja erről nekem az a véleményem, 
hogy erről inkább őket kellene megkérdez-
ni. Mint ahogy április 11.-én erre sor fog 
kerülni.  

Nem mintha nem lenne határozott vé-
leményem, hiszen mindennap hazajárok. 
Bárhova hívnak – szerencsére hívnak – el-
megyek, tehát van alkalmunk találkozni. 
Ahova hívnak, ott úgy érzem szívesen fogad-
nak, és őszinte szeretettel. Néha különösen 
nagy vidámsággal. Felejthetetlen volt a moz-
gáskorlátozottak évzáró rendezvénye. Vagy, 
különleges élményt jelentett a Parlamenti 
Válogatott látogatása – és az öröm, meg a jó-
kedv, amit szerzett a szurkolóknak. És min-
dig megtisztelő, ahogy egy beszélgetésen, 
vagy akár egy jótékonysági bálon fogadnak, 
és megható érzés, amikor egy nemzeti ünne-
pen együtt vagyunk.   

Tudja, én ezt nem úgy élem meg, mint né-
mely politikusok, akik néha „hazalátogatnak”. 
Ócsán élek, mindennap hazajövök, és itt töl-
töm a hétvégéket is, hacsak nem szólít másho-
va a kötelesség. De a vasárnapi Istentisztelete-
ken, amikor tehetem, ott vagyok. Mert én itt 
vagyok otthon, ez a szívem csücske. 

Közel egy évtizede Parlamenti képviselő, 
mi ad a mindennapokban hitet és erőt a 
képviselői munkájához?

Az elmúlt években nem egy olyan pil-
lanatot éltem meg, amikor nagyon erősen 
éreztem azt, hogy milyen fontos szeretteim 
támogatása és együttérzése. Mára már tel-
jesen nyilvánvalóvá vált számomra, hogy 
családtagjaim és barátaim elkötelezettsége 
nélkül nem lennék képes helytállni, mint 
országgyűlési képviselő, vagy mint önkor-
mányzati vezető. 

A mai napig az a véleményem, hogy aki 
arra vállalkozik, hogy másokat képviseljen, 
és vezessen, annak mindenekfelett bíznia 
kell önmagában, másodjára a közösségben 
ahol él és dolgozik, és mindenekfelett az 
alapvető emberi értékekben, amelyek irányt 
mutatnak a helyes döntésekhez. 

Nehéz elképzelnem, hogy mennyi ideig 
bírtam volna úgy, hogy nem tudok már bízni. 
Szerencsés voltam, pontosabban szerencsés 
vagyok, hogy nap, mint nap tapasztalom az 
emberek szeretetét. Hihetetlenül sokat szá-
mít az a kölcsönös tisztelet, amelyet kimutat-
nak irántam, és amit elfogadnak tőlem. Ez a 
bizonyíték arra, hogy helyes úton járok. 
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 Szép jó estét Alpolgármester úr! Szeret-
ném megkérdezni, hogy a közvilágítás ki-
égett izzóinak bejelentésére buzdító felhívása 
óta, a lakosság részéről érkezett-e bejelentés, 
és történt e helyreállítás? 

A legutolsó bejelentést én tettem január 13-
án. Az ELMŰ a mai napon kérdésünkre azt 
válaszolta, hogy az izzókat kicserélte. A fogadó-
óra előtt a Széchenyi utcában jártam, sajnos nincs 
világítás. Holnap újra jelzem feléjük.

 Akkor jó az értesülésem... Gondolom 
a vállalkozó kötelessége lenne (pillanatnyi 
helyzet) a hóeltakarítás is a járdán?! Renge-
tegen járunk itt a vonathoz, és felháborító, 
hogy a kátyús úttesten kell közlekednünk 
(nekem babakocsival napi szinten) a csúszká-
ló autók között. Nem lehetne erre kötelezni a 
tulajdonost?

Jegyzői hatáskör felszólítani a tulajdonost. 
Holnap reggel szólok a jegyző úrnak. Amennyi-
ben hasonló problémáik vannak, kérem, hogy 
közvetlenül a hivatalba jelezzék a gyors megoldás 
érdekében!

 Hó eltakarítás! Ön szerint megfelelő? Le-
het rajta még javítani, ha igen, van-e valami-
lyen terv ezzel kapcsolatban?

Az elterjedt hírekkel szemben nem pénzhi-
ány volt az oka a hóeltakarítás hiányosságainak, 
hanem kevés só érkezett. A mai napon kellett egy 
kamionnyi szóróanyagnak megérkeznie. Remél-
jük, a hátralevő időben ez már megoldja a prob-
lémát.

 Többen jeleztük a Vadvirág utcai közvilá-
gítás hiányát is.Várható ez ügyben valami?

A közvilágítás fejlesztéséhez testületi döntés 
kell, ezért a februári testületi ülésen előterjesztem.

 Érdeklődnék, hogy a most felújítás alatt 
álló területről (önkormányzat környéke) fel

 szedett régi kockakövek újrahasznosításra 
kerülnek-e,vagy esetleg „szociális” támogatás-
ként magánszemély igényt tarthat-e rájuk?

Jelenleg a hivatal udvarán van depózva. Fel-
használásáról a testület fog dönteni.

 Ócsai bekötőút nagyon rossz! Ön is jár 
arra?

Évek óta tartó szívós tárgyalásaink eredmé-
nyeként a Közútkezelő 2010-es felújítási prog-
ramjában szerepel ez az út. (Bajcsy Zs. út Polgár-
mesteri Hivataltól az első körforgalomig). Ennek 
kivitelezése az év második felében várható.

 Tudom, lerágott csont, de borzasztóan za-
var (nem csak engem), a „lányok”-probléma. 
Képtelen vagyok elfogadni azt, hogy nem 
lehet ez ellen semmit sem tenni. Valaki csak 
felelős azért a területért? Úgy tudom, jog-
szabály vonatkozik arra, hogy főútvonal 100 
méteres körzetében nem állhatnak. És ha én 
„rajtakapom” őket, gondolom a rendőrök is 
rajta tudnák… Arról nem beszélve, hogy tel-
jesen leminősíti Ócsa hírnevét. Erre nem egy 
idelátogató panaszkodott már. 

A pesti út lányokkal tarkított szakasza nem 
tartozik Ócsa területéhez. Sajnos, ez országos 
probléma. Megfelelő törvény hiányában az 
önkormányzat tehetetlen. Az alsópakonyi rész 
a városhoz tartozik, ezért a dabasi rendőrkapi-
tányt kértük, hogy intézkedjen. Az „eredményt” 
mindenki láthatja.

 Hol tartanak a tárgyalások a MÁV ille-
tékeseivel a „kulturált”, gyalogosok által is 
biztonságosan használható vasúti átjáróval 
kapcsolatban?

2009. novemberi levelemre még nem vála-
szoltak. Ebben az évben minden héten telefonon 
beszéltem velük, de csak ígéreteket kaptam a 
probléma megválaszolására. Természetesen nem 
adjuk fel.

 Gyűjtsünk aláírást? Ez segítene? Erre nem 
vonatkozik jogszabály, hogy egy vasúti átjárónál 
biztosítani kell a gyalogosok átjutását is? Mert 
akkor talán be lehetne perelni a MÁV-ot... 

Sajnos, jelenleg erre nem tudok jó választ 
adni.

 A felújítás során a közvilágítási- és távköz-
lési hálózatok a földbe kerülnek-e, mint pl. a 

Sparnál, vagy marad a jelenlegi csúnya légve-
zeték? Szerte az országban nov. 15 és márc. 1 
közti időszakban az önkormányzatok nem 
adnak ki bontási-építési engedélyt a közterü-
letekre, mivel a burkolatok az időjárás miatt 
nem állíthatóak helyre, csak rossz minőség-
ben. Nálunk miért ebben az időszakban kell 
az utcafelújítással szenvednie a kivitelezőnek, 
aki nem is nagyon hibáztatható, ha esetleg 
rossz minőségben készül el vele. 

A megnyert összeg nem teszi lehetővé a vezeté-
kek földbe fektetését. A közbeszerzési eljárás hosz-
szúsága- (háromszor kellett kiírni),és a befejezés 
határidejének betartása miatt a vállalkozónak 
el kellett kezdenie a munkát. Jelenleg olyan te-
vékenységet nem végez, ami a várható minőség 
rovására menne. Az önkormányzat által meg-
bízott műszaki vezető folyamatosan ellenőrzi az 
elvégzett munka minőségét.

 Az önkormányzat telefonalközpontja 
egy valódi sorscsapás. Nemrégiben kísérle-
teim teljes kudarcba fulladtak. Miután egy 
hang (ezt inkább nem minősítem) felsorolja 
a mellékeket, akár nyomom a mellék számát, 
akár nem, nem történik semmi. Mivel kezelő 
kapcsolása sem volt lehetséges, fél nap után 
elmentem személyesen. Lehet ezen valamit 
változtatni?

Más még nem jelezte ezt a problémát. Termé-
szetesen utána nézek.

 Tiszteletem! Kérdésem a következő: 
A volt pékség helyén lévő telekre elképzelt 
parkról nincsenek még kész tervrajzok, lát-
ványtervek? Ha igen mikor, hol lehet ezeket 
megtekinteni? 

Elkészültek a tervrajzok, egy pályázat mel-
lékleteit képezik. Várjuk az eredményt, és utána 
megtekinthető lesz.

 Még egy utolsó kérdés. Hogy áll a köz-
terület felügyelői pályázat? Mikor várható 
látható eredmény? Csatlakoznak e hozzájuk 
település őrök? 

Terveink szerint a jövő héten jelenik meg a 
pályázati kiírás. Amennyiben a faluvédőkre gon-
dolt, akkor szerintem nem csatlakoznak, mivel ők 
éjszaka járőröznek.

Viszontlátásra! Legközelebbi fogadóóra: 
2010. március 1.

Bukodi Károly alpolgármester február 1i 
online fogadóórája



KULTURÁLIS – ÉLET

„Múltról jövôig hass;
Vágyva pillants föl, magasra:
Mint naphoz küzdô sas.”

Kölcsey Ferenc fenti idézetét választot-
ták mottóul az idei A Magyar Kultúra 
Napja ünnepség szervezői.

A szervezeti átalakulás küszöbén 
álló Egressy Gábor Szabadidőközpont-
ban hagyományos forgatókönyvű mű-
sor várta a kultúra barátait.

A Konkoly Nóra, művésznevén 
lennora természetfotóiból – Tájaim, 
virágaim – rendezett kiállítást tanára, 
Inczeffy Szabolcs nyitotta meg. Köz-
reműködött Tóth Ervin Márk klariné-
ton.

A színházterembe lépve az Ócsai 
Polgári Kulturális Egyesület életét be-
mutató fotótablók fogadták a közönsé-

get. A Himnusz elhangzása után Kedv-
csináló maszkabál elevenedett meg a 
színpadon, a Halászy Károly Általános 
Iskola 2. b osztályos tanulói segítségé-
vel. A hangulatos, a farsanghoz illően 
jelmezes produkció „betanítói”: Puskás 
Ilona és Fogarassy Melitta. A szűnni 

nem akaró vastaps megérdemelt volt.
Dönti Károly polgármester ünnepi 

beszédében a Himnusz születéséről 
szólt.

Virág Miklós nyugalmazott tanár, 
saját, Ócsa előtt tisztelgő versét mond-
ta el, mintegy a Bolyai János Gimná-
zium Ócsai hangulatok, ócsai költők 
című műsora előkészítőjeként.

A Falu Tamás és Virág Miklós ver-
seiből összeállított irodalmi műsort 
Bálint Nagy Borbála tanárnő szerkesz-
tette.

Zsadányi igazgató úr a Bolyai ne-
vét viselő iskolák összefogásáról szólt, 
majd egy ősbemutatót jelentett be. Ja-

nuár 22-én hallhatta a nagyközönség 
először A bolyaisok dalát, melynek 
szövegét Virág Miklós, zenéjét Katona 
Zsombori Pál szerezte.

Az egyes műsorszámok között ke-
rült sor az Ócsa város Önkormányzata 
által alapított díjak átadására.

Az Ócsa Kultúrájáért Díj II. fo-
kozatát – az elmúlt évben végzett 
nagyszerű munkájáért az Ócsai Polgári 
Kulturális Egyesület kapta.

Az Ócsa Kultúrájáért Díj I. foko-
zatát pedig a hosszú évek óta kiemelke-
dő művészeti tevékenységet végző, és 
nemzetközi sikereket is magáénak tud-
ható Kalimba Ütőegyüttesnek ítélték.

A díjakat Pappné Hajdu Katalin elnök, 
illetve Katona Zsombori Pál vette át.

A magyar kultúra ünnepének befe-
jezéseként a Kalimba Ütőegyüttes mű-
sorát láthatta-hallhatta a nagyérdemű 
közönség.

(NGy)

A Magyar Kultúra Napja

2010. március  9



10

KULTURÁLIS – ÉLET

Egy barátságtalan, esős délutánon tartottuk meg az 
irodalmi teadélutánt a Halászy Károly Általános Is-
kola könyvtárában. Igazán csak a gyerekek csillogó 
tekintete, és önkifejező vágyuk hozott derűs hangulat-
ba bennünket. Hiszen a legtöbben saját produkcióval 
szerepeltek. Volt könyvajánlás, novella, és „Az én saját 
versem” kategória is.

A kamaszkor zavaros érzéseiről Kapusi Dominika írt 
irodalmi merengést. Bíró Laura az álom és a valóság ha-
tárát mosta egybe a lovakról szóló elbeszélésében. A mé-
zeskalács és a meleg tea illatához már csak a zene hiány-
zott. Ekkor toppantak be az 5. cés lányok: Soltész Viki 
és Jakab Cintia. Féltve, a kabátjuk alá rejtve hozták el a 
citeráikat, és máris megpendültek a húrok. Kellemes, 
valóban ihletre valólett a könyvtár légköre. Talán csak 
azért, hogy elérkezzünk a legszebb produkcióhoz. Sza-
bó László, 7. c osztályos diák megindítóan szép leírást 
készített Ócsáról. Álljon itt ebből egy részlet:

„… az egész éjszakán át zuhogó eső után vettem a 
kabátomat és hét óra körül elindultam iskolába. Úgy 
elrepülnék innen – gondoltam magamban – egy másik 
országba! Olaszország. Igen. El szeretnék jutni Rómába! 
– hiszen minden út oda vezet, mondják a felnőttek.

Nem egészen – szólt egy hang – minden út a saját 
életed végéhez vezet. De ha ezt gondolod, nem látsz sem-
mi jót, semmi szépet. Mert ezen az úton nyitott szemmel 
kell járni, és figyelni a világ rejtelmeit. Hiszen minden 
embernek külön útja van; mindenki másképp látja a 
világot. Neked ez az út rendeltetett, de még nincs vége. 
És nem tudhatod, hova vezet, mert egy ismeretlen út 
végtelen.

Már nem tudom, honnan jött a hang, de így bizto-
san én világítottam rá a lényegre. Utamon a főútról ide 
hallatszó autók zaja röpített vissza a jelenbe. Elértem a 
tájházat és a „hang” tanácsára megnéztem mit látok. A 
fehér falak és a nádtetős házak között a régi emberekre 
gondoltam. Vajon ők hogyan gondolkodtak? Ábrándo-
zásom közepette máris a műemléktemplom – Ócsa büsz-
kesége – magasodott elém. Mindig elbűvöl engem a szép-
ségével, hatalmas, évszázados falaival. Én magamban 
csak így hívom: az öreg Hölgy. A vastag falakon díszelgő 
ezer meg ezer csipke, fodor és növényi mintázat olyanná 
tette, mint egy drágakő az aranygyűrűn…

Minden délután ezen az úton megyek haza, és nézem 
lakóhelyem arculatát: a templomokat, a modern bolto-
kat, a rohanó embereket.

Büszke vagyok rá, hogy a főváros szomszédságában 
van egy kis város-falu a Vizeserdő takarásában, mely 
megőrizte Árpád-kori arculatát.”

(könyvtárosok)

Irodalmi teadélután Ócsa fejlôdik, gazdagodik

Ócsa Város Önkormányzatának lapja
Megjelenik havonta 3000 példányban

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

Végéhez közeledik a Halászy Károly Általános Iskola régi 
épületében az elavult nyílászárók cseréje. A zömében pá-
lyázati pénzből megvalósuló beruházás keretében korsze-
rű, hőszigetelt ablakok és ajtók kerültek a régiek helyére.

A tantermekben és a folyosókon már lényegesen kelle-
mesebb a hőmérséklet.

Naplemente

Lassan nyúlik az alkonyat
az éjszakai csendbe,
hóval fedett házak 
körbe, körbe.

Sistereg a szél, talán nagy
titkot mond a fáknak,
mint pásztortôz
a téli éjszakának.

Gázfelhôk közelednek,
de senki se veszi észre,
hogy lassan, lassan
itt a világ vége.

HoLLoSSi Péter
5. b. osztályos tanuló



Ócsa város Önkormányzata Képviselôtestületének 
2009. december 16i határozatai

KÖZ – ÉLET

11 igen
274/2009.(XII.16.)sz.ÖK.határozat
Ócsa Város Önkormányzat Képviselô-testülete 
a Képviselô-testület 2010. évi munkatervét a 
kiegészítésekkel együtt elfogadja.
 
Ócsa Város Önkormányzat Képviselô-testülete 
11 igen szavazattal megalkotta
25/2009.(XII.18.) sz.ÖK. rendelet
A köz-és felekezeti temetôkrôl és a temetkezés 
rendjérôl szóló 8/2005.(V.2.) sz. ÖK. rendelet 
módosításáról.

Ócsa Város Képviselôtestületének
25/2009./XII.18./.sz. ÖK.rendelete
a köz- és felekezeti temetôkrôl és a temetkezés 
rendjérôl szóló 8/2001./V.2./ sz. Önkormányzat 
rendelet módosításáról
1. §. A köz- és felekezeti temetôkrôl és a te-

metkezés rendjérôl szóló 8/2001./V.2./ 
sz. ÖK. rendelet /továbbiakban: R/ 4. §. 
/3/ bekezdése az alábbiak szerint módo-
sul:

„4. § 3) Az elhunyt temetôbe történô elteme-
tését (elhelyezését) az utolsó bejelen-
tett lakóhely figyelembevételével kell 
biztosítani. Nem ócsai lakosú elhunyt 
köztemetô részben történô eltemetésé-
re a temetô-, temetôrészlet mindenkori 
tulajdonosa ad engedélyt, a mindenkori 
sírhelydíjon felüli - a rendelet mellékle-
tében meghatározott - pótdíj megfizeté-
sét követôen.”

2.§. Ezen rendelet a kihirdetését követô 8. 
napon lép hatályba.

11 igen
275/2009.(XII.16.)sz.ÖK.határozat
Ócsa Város Önkormányzat Képviselô-testülete 
a Halászy Károly Általános Iskola szervezeti 
és mûködési szabályzatának módosítását el-
fogadja.

10 igen, 1 tartózkodás
276/2009.(XII.16.) sz.ÖK.határozat  
Ócsa Város Önkormányzat Képviselô-testülete 
a Halászy Károly Általános Iskola kollektív 
szerzôdés módosítását elfogadja azzal a ki-
tétellel, hogy a VII. fejezet 5. pontját, mely a 
törzsgárda elismerésre vonatkozik, változatla-
nul hagyja.

11 igen
277/2009.(XII.16.)sz.ÖK.határozat
Ócsa Város Önkormányzat Képviselô-testülete 
a Halászy Károly Általános Iskola gazdálkodási 
státuszát 2010. július 1-tôl önállóan mûködô 
költségvetési szervként állapítja meg.

Ócsa Város Önkormányzat Képviselô-testülete 
10 igen és 1 nem szavazat mellett megalkotta
26/2009.(XII.18.)ÖK. rendelet
A közüzemi ivóvízellátás és a közüzemi szenny-
vízelvezetés szolgáltatás igény bevételérôl, 
valamint az ezzel összefüggô egyes díjakról 
és fizetési kötelezettségekrôl szóló 41/2008.
(XII.19.)számú rendelet módosításáról.

ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 
26/2009.(XII. 18.)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 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 melléklet (4) bekezdése az alábbiak 
szerint módosul:

(4) Az (1) - (3) bekezdésekben
meghatározott díjak nettó 110,-Ft/
m3+ÁFA tisztítási díjhányadot      tar-
talmaznak. 

2.§ – 2. 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.) 2. számú 
melléklete az alábbiak szerint módosul:

I. Érdekeltségi hozzájárulás (3. §)
1. Vízvezeték építés esetén: 95.000,-Ft
2. Szennyvízcsatorna építés esetén: 178.000,-

Ft
II. Közmûfejlesztési hozzájárulás (5. §)
1. A gazdálkodó szervezetek (1.§ (b) bek. b.) 

pont) által fizetendô ivóvíz-bekötési  hozzá-
járulás mértéke: bruttó 320.000,-Ft

2. A gazdálkodó szervezetek (1.§ (1) bek. b.) 
pont) által fizetendô ivóvíz vízkontingens 
hozzájárulás mértéke: bruttó 265.000,-Ft/
m3/nap x vízigény (m3/nap)

3. A gazdálkodó szervezetek (1.§ (1) bek. b.) 
pont) által fizetendô szennyvíz-bekötési 
hozzájárulás mértéke bruttó 400.000,-Ft

4. A gazdálkodó szervezetek (1.§ (1) bek. b.) 
pont) által fizetendô szennyvíz-vízkontingens 
hozzájárulás mértéke: bruttó 640.000,-Ft/
m3/nap x szennyvízelvezetési igény (m3/nap)

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

Ócsa Város Önkormányzat Képviselô-testülete 
11 igen szavazat mellett megalkotta
27/2009.(XII.18.)ÖK. rendelet
A települési folyékony hulladékkal kapcsolatos 
kötelezô helyi közszolgáltatásokról szóló több-
szörösen módosított 9/1999.(III.32.) számú 
Önkormányzati rendelet módosításáról.

ÓCSA VÁROS  ÖNKORMÁNYZATÁNAK
27/2009.(XII.18.) ÖK. rendelet
a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos 
kötelezô helyi közszolgáltatásokról szóló
többszörösen módosított  9/1999./III.31./szá-
mú Önkormányzati  rendelet módosításáról

1.§. A települési folyékony hulladékkal kap-
csolatos kötelezô helyi közszolgáltatás-
okról szóló többszörösen módosított 
9/1999./III.31./számú Önkormányzati 
rendelet (továbbiakban:R) 1. számú  
melléklete az alábbiak szerint módosul:
2.1. A tengelyen szállított szennyvíz 

leürítési és ártalmatlanítási díja 
823,-Ft/m3 + ÁFA     

2.§. Ezen rendelet a kihirdetését követô 8. 
napon lép hatályba, azonban rendelke-
zéseit 2010. január 1-tôl kell alkalmaz-
ni.

11 igen
278/2009.(XII.16.)sz.ÖK. határozat
Ócsa Város Önkormányzat Képviselô-testülete
1. az ELMÛ-ÉMÁSZ Hálózati Kft. 2010. évre 

szóló közvilágítás üzemeltetésére szóló 
ajánlatában a „Csillagfény” üzemeltetési 
szintet elfogadja.

2. Felhatalmazza a polgármestert a szerzôdés 
aláírására.

11 igen
279/2009.(XII.16.)sz.ÖK.határozat
Ócsa Város Önkormányzat Képviselô-testülete 
a Városüzemeltetési Nonprofit Kft. mérlegbe-
számolóját elfogadja.

10 igen, 1 nem
280/2009.(XII.16.)sz.ÖK.határozat
Ócsa Város Önkormányzat Képviselô-testülete 
az Ócsa Városüzemeltetési nonprofit Kft. 
törzstôke emelését 286.170.000,-Ft-tal meg-
szavazza a mellékelt alapító határozatban fog-
laltak szerint. 

11 igen
281/2009.(XII.16.)sz.ÖK.határozat  
Ócsa Város Önkormányzat Képviselô-testülete 
1. az eddig ismertté vált feltételekkel 

elviekben csatlakozik „A térségi köz-
igazgatási és közszolgálati informatikai 
rendszerek továbbfejlesztése” címû 
KMOP-2009-4.7.1. számú benyújtott 
pályázathoz, tekintettel arra, hogy a 
térségi közigazgatási és közszolgálati 
informatikai rendszerek továbbfejlesz-
tése kialakításában Budaörs Város Ön-
kormányzata is részt kíván venni.

2. Felhatalmazza a polgármestert a szándék-
nyilatkozat aláírására.

11 igen
282/2009.(XII.16.)sz.ÖK.határozat  
Ócsa Város Önkormányzat Képviselô-testülete 
1. az eddig ismertté vált feltételekkel elviekben 

csatlakozik „Elektronikus helyi közigazgatá-
si infrastruktúra fejlesztése címû KMOP-
2009-4.7.1. számú benyújtott pályázathoz, 
tekintettel arra, hogy a térségi közigazgatási 
és közszolgálati informatikai rendszerek to-
vábbfejlesztése kialakításában Érd Megyei 
Jogú Város Önkormányzata is részt kíván 
venni.

2. Felhatalmazza a polgármestert a szándék-
nyilatkozat aláírására.

11 igen
283/2009.(XII.16.)sz.ÖK.határozat
Ócsa Város Önkormányzat Képviselô-testülete 
elfogadja Ócsa Város Önkormányzatának Civil 
Chartáját.

10 igen, 1 tartózkodás
284/2009.(XII.16.)sz.ÖK.határozat
Ócsa Város Önkormányzat Képviselô-testülete 
a hatályban lévô közszolgálati szabályzatot 
2010.01.01-tôl a következôk szerint kívánja 
módosítani:

1. Törlésre kerül a kötelezôen adandó ruházati 
költségtérítés

2. Törlésre kerül a kötelezôen adandó étkezési 
hozzájárulás

3. Az egy fôre jutó éves Caffeteria értékét a 
köztisztviselôi illetményalap ötszörösében 
határozza meg.

4. Az egy fôre jutó éves Caffeteria mértéke a 
köztisztviselô munkavállalókra terjed ki.

5. Egyben felkéri Ócsa Város Önkormányzat 
Jegyzôjét, hogy a szükséges változtatásokat 
tegye meg és a szükséges aktualizálásokról 
gondoskodjon.

9 igen, 2 nem szavazat
286/2009.(XII.16.)sz.ÖK.határozat
Ócsa Város Önkormányzat Képviselô-testülete 
felhatalmazza a polgármestert, hogy a dr.Kiss 
György Ügyvédi Irodával 2010. év vonatkozá-
sában kötendô szerzôdést aláírja.

287/2009.(XII.16.)sz.ÖK.határozat
Ócsa Város Önkormányzat Képviselô-testülete 
azon javaslatot, mely szerint a 164/2009.
(VIII.26.) számú határozattal jóváhagyott In-
tézkedési Terv 3. pontját a Képviselô-testület 
törölje el 5 igen 6 nem szavazat mellett elve-
tette.

11 igen
288/2009.(XII.16.)sz.ÖK.határozat
Ócsa Város Önkormányzat Képviselô-testülete 
felkéri a polgármestert, alpolgármestert, hogy 
a KÖZ-LIV Kft. ügyvezetô igazgatója által meg-
küldött, a településen végzett sebességtúllépés 
mérésére vonatkozó ajánlatot tekintse át, különös 
tekintettel az Országos Rendôrfôkapitánysággal 
kötendô együttmûködési megállapodásra. A 
szerzôdés tervezet megalkotása után, azaz az 
aláírást megelôzôen a képviselô-testület elé 
tájékoztatásra és véleményezésére a munkaterv 
szerinti ülésen kerüljön megtárgyalásra.

11 igen
289/2009.(XII.16.)sz.ÖK.határozat
Ócsa Város Önkormányzat Képviselô-testülete 
részt kíván venni helyi közlekedési pályázaton. 
Felkéri a polgármestert, alpolgármester, hogy 
vegye fel a kapcsolatot a pályázat kiírójával. 

11 igen
290/2009.(XII.16.)sz.ÖK.határozat
Ócsa Város Önkormányzat Képviselô-testülete 
mint az Ócsai Városüzemeltetési Nonprofit 
Kft. 100 %-os tulajdonosa jóváhagyja,  a MÉT 
Építôipari és Tervezô Kft-vel az egészségház 
mûszaki ellenôrzésére vonatkozó munkára kö-
tött szerzôdésben foglaltakat.
Felkéri az ügyvezetôt a szerzôdésben foglalt 
kötelezettségek teljesítésére.

11 igen
292/2009.(XII.16.)sz.ÖK.határozat
Ócsa Város Önkormányzat Képviselô-testülete 
támogatja, hogy kizárólag a köztisztviselôk 
részére a 2009-ben likvid hiány miatt ki nem 
fizetett étkezési térítési hozzájárulás tárgyévben 
kifizetésre kerüljön, ha az ehhez szükséges új 
forrás a helyi iparûzési adó feltöltésekor ezen 
határozat meghozatalának napjához képest ren-
delkezésre áll.
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Ócsa Város Önkormányzata 2010. február 3i 
rendkívüli testületi ülésének határozatai

Ócsa Város Önkormányzat Képviselôtestülete 
január 27i ülésének határozatai

KÖZ – ÉLET

7 igen és 1 tartózkodás
25/2010./II.3./rk.ÖK. határozat
Ócsa Város Önkormányzat képviselô-testülete 
az egészségház megépítésével kapcsolatban 
felmerült összes költséget át kívánja számláz-
ni a 100%-os tulajdonában álló Ócsa Város-
üzemeltetési Nonprofit Kft. felé. 

7 igen és 1 tartózkodás
26/2010./II.3./rk.ÖK. határozat

Ócsa Város Önkormányzat Képviselô-testülete 
az Önkormányzatnak az Ócsa Városüzemelte-
tési Nonprofit Kft.-vel szembeni számla kö-
vetelését a számlában meghatározott értéken 
apportba kívánja adni az Ócsa Városüzemel-
tetési Nonprofit Kft. részére.

8 igen (egyhangú)
27/2010./II.3./rk.ÖK. határozat
Ócsa Város Önkormányzat Képviselôtestülete 

a Millenniumi játszótér rekonstrukciójára 
„Önkormányzati fejlesztések támogatása 
területi kötöttség nélkül (KMRFT-HÖF CÉDE 
-2008)” pályázat kapcsán fel nem használt 
458.884,- Ft támogatási összegrôl lemond.

8 igen (egyhangú) 
28/2010./II.3./rk.ÖK. határozat
Ócsa Város Önkormányzat Képviselôtestülete 
felhatalmazza a polgármesteren keresz-

tül az alpolgármestert, hogy a KMRFT-
CÉDE-091/2009. pályázat Halászy Károly 
Általános Iskola– nyílászárók cseréjéhez 
kapcsolódóan a Németh KFT-tôl (5502 
Gyomaendrôd, Fô út 81/1.) a beadott és 
mellékelt két árajánlat alapján rendelje meg 
az alábbiakat:
– 6 db ablak cseréje bruttó 619.406,- Ft áron,
– konyhai szárny homlokzati nyílászáróinak 

cseréje 2.039.075,- Ft áron.

12 igen és 1 nem 
6/2010./I.27./sz. ÖK. határozat:
Ócsa Város Önkormányzat Képviselô-testülete 
az elhangzott javaslatokkal módosított 2010. 
évi költségvetés-tervezetet elsô olvasatban el-
fogadta.

13 igen (egyhangú) 
7/2010./I.27./sz. ÖK. határozat:
Ócsa Város Önkormányzat Képviselô-testülete 
a Pénzügyi, gazdasági és pályázatkoordináló 
Bizottság intézkedési terv végrehajtásáról 
szóló tájékoztatását elfogadja.

13 igen (egyhangú)
8/2010./I.27./sz. ÖK. határozat:
Ócsa Város Önkormányzat Képviselô-
testülete 
1.) kezdeményezi az önkormányzat folyó-
számla rulírozó hitel keretének 30 millió Ft-ra 
történô megnövelését.
2.) felhatalmazza a polgármestert a szükséges 
intézkedések megtételére és a számlavezetô 
pénzintézettel történô szerzôdés aláírására.

13 igen (egyhangú)
9/2010./I.27./sz. ÖK. határozat:

Ócsa Város Önkormányzat Képviselô-
testülete a Faluvédô Egyesület 2009. évi 
támogatásának felhasználásáról szóló beszá-
molót elfogadja.

13 igen (egyhangú)
10/2010./I.27./sz. ÖK. határozat:
Ócsa Város Önkormányzat Képviselô-
testülete a Bizottságok 2010. évi munkater-
veit elfogadja.

13 igen (egyhangú)
11/2010./I.27./sz. ÖK. határozat:
Ócsa Város Önkormányzat Képviselô-
testülete a 11/2010.(I.27.) sz. ÖK. határoza-
tával elfogadja
a.) Ócsa Város Önkormányzat Polgármesteri 

Hivatalának alapító okiratának módosítását.
b.) Ócsa Város Önkormányzat Polgármesteri 

Hivatala alapító okiratát módosításokkal 
egységes szerkezetben.

13 igen (egyhangú)
12/2010./I.27./sz. ÖK. határozat:
Ócsa Város Önkormányzat Képviselô-
testülete a 12/2010.(I.27) sz. ÖK. határoza-
tával elfogadja

a.) a Halászy Károly Általános Iskola alapító 
okiratának módosítását.

b.) a Halászy Károly Általános Iskola alapító 
okiratát módosításokkal egységes szerke-
zetben.

13 igen (egyhangú)
13/2010./I.27./sz. ÖK. határozat:
Ócsa Város Önkormányzat Képviselô-
testülete a szociális kártya bevezetésének 
lehetôségérôl szóló beszámolót elfogadta.

13 igen (egyhangú)
14/2010./I.27./sz. ÖK. határozat:
Ócsa Város Önkormányzat Képviselô-
testülete pályázatot ír ki a menetrend szerinti 
helyi közforgalmú szolgáltatás ellátására.
 
13 igen (egyhangú)
15/2010./I.27./sz. ÖK. határozat:
Ócsa Város Önkormányzat Képviselô-testülete 
1.) az Absolvo-Consulting pályázatíró céggel 

kötött szerzôdés 2010. évre történô meg-
hosszabbításáról döntött a beadott ajánlat 
alapján a Savaria csomagot választva.

2.) felhatalmazza a polgármestert a szerzôdés 
aláírására.

13 igen (egyhangú)
16/2010./I.27./sz. ÖK. határozat:
Ócsa Város Önkormányzat Képviselô-
testülete 
1.) a KMRFT-CÉDE-091/2009. számú pá-

lyázat keretén belül a Halászy Károly Ál-
talános Iskola infrastrukturális fejlesztése 
– nyílászárók cseréjére beadott műszaki 
ellenôri ajánlatok közül a MÉT Építôipari 
és Tervezô Kft-vel (2373 Dabas, Kun u. 
18.) kíván szerzôdést kötni.

2.) felhatalmazza a polgármestert a műszaki 
ellenôri szerzôdést aláírására.

13 igen (egyhangú)
17/2010./I.27./sz. ÖK. határozat:
Ócsa Város Önkormányzat Képviselô-testülete 
felkéri a Jegyzôt, hogy az Igazságügyi és 
Rendészeti Minisztérium által támogatott 2 
fô közterület-felügyelôi álláshely betöltése 
érdekében az elôírt feltételekkel pályázatot 
hirdessen meg. 

12 igen (egyhangú)
1/2010. (I. 11.) sz. ÖK. határozat
Ócsa Város Önkormányzat Képviselô-
testülete 
1. Az ócsai Halászy Károly Általános Iskola 

nyílászáróinak cseréjére kiírt közbeszerzési 
pályázat nyerteseként: elsô helyen a Né-
meth Nyílászáró Gyártó és Forgalmazó Kft 
(5522 Gyomaendrôd, Fô u. 81/1, második 
helyen  Kelet-ablak Kft. (9700 Szombat-
hely, Tömjénhegy u. 18.) jelöli meg.

2. Felhatalmazza a polgármestert hogy a be-
ruházás megvalósításához szükséges ad-
minisztratív intézkedéseket teljes körûen 

tegye meg, a tett intézkedésekrôl a mun-
katerv szerinti soron következô üléseken 
számoljon be. 

7 igen, 1 nem és 5 tartózkodás
2/2010. (I. 11.) sz. ÖK. határozat
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselô-
testülete a szennyvízelvezetô hálózat ideigle-
nes üzemeltetésével a jelenlegi üzemeltetési 
feltételekkel az Egressy Gábor nonprofit Kft-
vel és az Ócsai Vízüzemeltetô Kft-vel történt 
elôzetes egyeztetésekre tekintettel az Ócsai 
Vízmû-üzemeltetô Szolgáltató és Kereske-
delmi Kft-t bízza meg 2010. január 15-tól az 

üzemeltetésre kiírandó koncessziós pályázat 
gyôztesével kötendô szerzôdés napjáig.

13 igen (egyhangú)
3/2010. (I. 11.) sz. ÖK. határozat
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselô-
testülete kezdeményezi az Egressy Gábor 
nonprofit Kft-vel, mint eddigi üzemeltetôvel 
való elszámolást.

11 igen, 1 nem, 1 tartózkodás 
4/2010. (I. 11.) ÖK. határozat
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselô-
testülete késôbbiekben kezdeményezi az 

Egressy Gábor Nonprofit Kft. taggyûlésének 
összehívását, melyen a napirendek között 
kell, hogy szerepeljen az üzletrész átruházás 
menetrendjének elfogadása, az üzletrész 
adás-vételi szerzôdések -  könyvvizsgá-
lók által megvizsgálása és értékelése után 
-  megkötésének határideje, mely szerzôdés 
megkötésének egyidejû feltétele a jelenlegi 
ügyvezetô végkielégítés nélkül történô lemon-
dása és új ügyvezetô választása. Az ügyvezetô 
személyére az Ócsa Város Önkormányzatának 
Képviselô-testülete által elfogadott személy, 
a testület által elfogadott határideig történô 
kinevezése kerüljön elôterjesztésre.

Ócsa Város Önkormányzat Képviselô
testületének 2010. január 11. napján megtar
tott rendkívüli ülésének határozatai
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… tart a farsang, áll 
a bál, zajlanak a kar-
neválok. Ki ne hal-
lott volna a velencei 
maskarásokról, a riói 
szamba-karneválról, 
a mohácsi busójá-
rásról? Ez az időszak 
a hagyományos báli szezon. Álarc mögé bújva, a 
megszokottnál szabadabban, önfeledtebben szó-
rakoznak kicsik és nagyok.

Képünk a kisiskolások napközis farsangján ké-
szült.

Vízkereszttôl hamvazó
szerdáig…

A diákigazolványigényléssel  
kapcsolatos tudnivalók

VÁRoSI – ÉLET

Elsô diákigazolvány igénylése
Az iskolánkba jelentkező - szeptem-

bertől leendő- első osztályos tanulók a 
beiratkozáskor igényelhetnek diákiga-
zolványt. 

Az igényléshez szükséges 1 db 
(lehetőleg fekete-fehér) fénykép a 
gyermekről és 550,-Ft postai úton 
történő befizetése. Az ehhez szüksé-
ges csekk az adatlap része, amit an-
nak kitöltésekor kap meg a szülő. A 
szükséges adatlapot a beiratkozáskor 
tölti ki a szülő az iskolatitkár segítsé-
gével. Az igénylőlapon ki kell tölte-
ni az igénylő személyes adatait: név, 
születési hely, dátum, állampolgár-
ság, anyja születéskori neve, lakcím 
vagy tartózkodási hely, igénylés oka. 
Nem kötelező, de célszerű kitölteni a 
mobiltelefonszám, illetve e-mail cím 
rovatokat is. Az adatlapot a tanuló 
és a gondviselő is köteles aláírni. Ha 
a tanuló nem tud írni, akkor a gond-
viselőnek a saját nevével kell aláírnia 
az „aláírás” téglalapban az adatlapot. 
A diákigazolvány ügyfélszolgálathoz 
való eljuttatásáról az iskola gondos-
kodik. Az elkészült diákigazolványt 
szeptemberben kapják meg a tanu-
lók, illetve szüleik - amennyiben ad-
dig megérkezik - az első szülői érte-

kezleten. A diákigazolvány kiadását/
átvételét aláírással kell igazolni. 

Új diákigazolvány igénylése 
Új diákigazolványt igényelhet az a 

tanuló, akinek személyes adataiban vál-
tozás történt, aki iskolát váltott, akinek 
az igazolványa megrongálódott, vagy 
elveszett. 

Új diákigazolvány igényléséhez 
az iskola  pedagógiai asszisztensétől 
(Orgovánné Gyulai Ildikó) kérhet 
adatlapot a tanuló, illetve gondviselője. 
(Az adatlap kitöltésében a pedagógiai 
asszisztens segít.) 

Az igényléshez szükséges a tanuló-
ról készült 1 db (lehetőleg fekete-fe-
hér) fénykép. Az igénylés térítési díját 
- 550,-Ft-ot az adatlapon találhatócsek-
ken postán kell befizetni. Az igénylőla-
pon ki kell tölteni a tanuló személyes 
adatait: név, születési hely, dátum, ál-
lampolgárság, anyja születéskori neve, 
lakcím vagy tartózkodási hely, igénylés 
oka. Nem kötelező, de célszerű kitöl-
teni a mobiltelefonszám, illetve e-mail 
cím rovatokat is. Az adatlapot a ta-
nuló és a gondviselő is köteles aláírni. 
A kitöltött, aláírt, fényképpel ellátott 
igénylőlapot és a befizetést igazoló 
csekkszelvényt az iskola pedagógiai 

asszisztensénél kell leadni. A diákiga-
zolvány ügyfélszolgálathoz való eljut-
tatásáról az iskola gondoskodik. Az új 
igazolvány elkészítése kb. két hónapot 
vesz igénybe, és azt a gyártó az iskolába 
postázza. A diákigazolvány elkészülté-
ről a ped. asszisztens értesíti a tanulót, 
illetve gondviselőjét személyesen, vagy 
az osztályfőnök segítségével. A diák-
igazolvány kiadását/átvételét aláírás-
sal kell igazolni. A tanulói jogviszony 
megszűnésekor (iskolaváltás, 8. oszt. 
befejezése) a diákigazolványt az iskolá-
nak le kell adni! 

Ideiglenes diákigazolvány 
Az a tanuló kérheti, akinek állandó 

diákigazolványa elveszett, tönkrement, 
vagy adataiban bekövetkezett változás 
miatt új igazolványt igényelt. Az ide-
iglenes diákigazolványt a pedagógiai 
asszisztens készíti el. Szükséges hozzá 
1 db fénykép, a tanuló személyes ada-
tai. Az igazolvány díja 140,-Ft, amit az 
elkészítéskor helyben kell fizetni. Az 
ideiglenes diákigazolvány 60 napig ér-
vényes. Az érvényesség lejárta, illetve 
az állandó igazolvány átvétele esetén az 
ideiglenes igazolványt vissza kell adni!

(Halászy Károly Általános Iskola)

Kedves Ócsai Lakosok!
A tavalyi évben a felajánlott SZJA 1 %-ból 
833.347 Ft-ot kaptunk, melyet köszönünk!

Az alapítvány célja: megteremteni az okta-
tási intézmény berendezéséhez szükséges 
erőforrásokat, az anyagi lehetőségek függvényé-
ben biztosítani az oktatási segédeszközök besz-
erzését, illetve a mőködéséhez szükséges egyéb 
eszközöket.
Reméljük, az idén is számíthatunk támogatá-
sukra!
adószámunk: 18691786113

Köszönettel: „Ócsa – Halászy Károly Iskoláért” 
Alapítvány kuratóriuma

2010. március  13



14

KÖZ – ÉLET

Segítünk, hogy ne váljon áldozattá! Rendôrségi Hírek

Lakását udvarát tartsa zárva illetéktelen 
személyek az Ön tudta nélkül ne jussa-
nak be.
•	 Ne	engedje	be	a	lakásába	az	áram-

szolgáltató, a vízművek, gázművek 
alkalmazottjait, a rendőrség tagjait, 
csak akkor, ha személyesen ismeri 
őket, vagy ha megfelelően igazolják 
magukat. Ha kétsége van, kérje el az 
igazolványt és jegyezze fel az adato-
kat, aki nem tudja igazolni magát, 
azt ne engedje be.

•	 Házaló	árusokat	ne	 engedjen	be	a	
lakásába és az udvarába.

•	 Rosszullétre	 hivatkozó,	 vizet	 kérő,	
vagy más ürüggyel a lakásába be-
menni akaró személyeket ne enged-
jen be. Ha szükséges, hívja a 107, 
vagy a 112 segélyhívó számot.

•	 Ha	 munkát	 végeztet,	 szolgáltatást	
vesz igénybe, mindig csak az elvég-
zett munkát fizesse ki. Előleget ne 
adjon.

•	 Megtakarított	pénzét	ne	vegye	elő	
idegenek jelenlétében.

•	 Pénztárcájában	csak	a	napi	vásárlás-
hoz szükséges pénzösszeg legyen, 
vásárláskor, piacon, üzletekben vi-
gyázzon értékeire, azokat sehol ne 
hagyja őrizetlenül.

•	 Ha	 valamit	 értékesít	 vagy	 árul,	
nagycímletű pénzt ne fogadjon el, 
ne váltson fel idegeneknek. Legyen 
óvatos, mert sok a fénymásolt, ha-
mis pénz.

•	 Készpénzt,	nyereményt	hatóságok,	
szolgáltatók, intézmények nem 
küldenek ki magánszemélyekkel.

•	 Ha	 teheti,	 szereltessen	 technikai	
védelmet. /Pl. SOS szomszédhívót, 
pánikjelzőt/

Ha mégis bűncselekmény áldozatává 
válik, hívja a rendőrséget a 107 vagy 
a 112-es segélyhívó számon vagy a 
Dabasi Rendőrkapitányság Ügyeletét: 
06-29-360-107-es telefonszámon.

Ünnepi történetnek szánom ezt az élmény-
beszámolót.

2009 tavaszán az önkormányzat pályá-
zatot írt ki a hátrányos helyzetű gyerekek 
kirándulásának támogatására, színházlá-
togatásra és fejlesztő eszközök vásárlására. 
Mindhárom pályázatot megcéloztuk és úgy 
tűnt, meg is nyertük. Hurrá, örültünk!

Az illúziót az üres önkormányzati kasz-
sza híre törte össze. El kellett mondani 
a gyerekeknek, hogy mégsem kirándul-
hatunk. Ekkor a nagyon agilis anyuka, 
Gálikné Margitka gyűjtésbe kezdett. Cso-
dák csodájára, a pénztárcák megnyíltak, az 
emberek érezték, nemes célra adakoznak. 
Az adományozók között sok az egyáltalán 
nem tehetős, de annál aranyszívűbb em-
ber. Néhányan közülük, a teljesség igénye 

nélkül: Bartos Sándor, Bukodi Istvánné, 
Losó Gyuláné, Kanyik Antalné, Farkas 
Marietta, Uhrin Sándorné, Kéri Mihályné, 
Klinger Ferencné, dr. Vásárhelyi Tamásné, 
Tímár Béla, Balázsi Anikó, Pelsőczi Ru-
dolf, Ponyicki László, Hajdú Tamás, Barizs 
Gabriella, Valent Gyula, Stoics Gyuláné, 
Áldottné Erzsike, Sponga és Társai, Ruska 
Renáta, Török László,Uitz Erika, Dr. Mol-
nár Csaba…

Egy derűs, szép késő-őszi napon, háti-
zsákkal a hátunkon nem iskolába mentünk, 
hanem kirándulni, világot látni. Az isko-
la előtt gyülekeztünk. Sanyi bácsi buszát 
megpillantva mindenkin izgalom lett úrrá. 
Egerig meg sem álltunk. Ez a nevezetes hely 
kapcsolódik történelmi és irodalmi tanul-
mányainkhoz. Első utunk a várba vezetett. 
Képzeletünkben felelevenedett az egri vár 
védőinek hősiessége, a törökök elszántsága 
a vár monumentális valóságának láttán. 3D 
minőségben csodálhattuk Eger történel-
mét, a megalapítástól napjainkig. A térha-
tású film elvarázsolt mindenkit. Ezután 
a képtárba, majd a múzeumba mentünk. 
Újabb csodában volt részünk, mikor a pa-
noptikumban teljes életnagyságban láthat-

tuk Gergőt, Vicát, Jumurdzsákot, a török 
basát és Dobó Istvánt is.

Az ebédet a várkertben fogyasztottuk el. 
Az Egri Csillagok írójának háza a mi költőnk, 
Falu Tamás házával hasonlatos, berendezését 
tekintve. Ezt fedezték fel a gyerekek, ezért járt 
is gyorsan egy ötös. A várudvar játszóterén 
vezettük le a felesleges energiát. Itt fogyasztot-
tuk el az édességet, amit Balázsi Anikótól kap-
tunk. Hangulatos cukrászdában sütiztünk, 
majd a minaret kilátójáról gyönyörködtünk 
Eger szépségében. A főtéren Dobó István 
szobránál fényképezkedtünk utunk végén.

Csillogó szempárok és ragyogó arcocs-
kák feledtették a mindennapok nehézsége-
it. Csodálatos nap volt. 

Egy Márai Sándortól vett gondolattal 
szeretném megköszönni mindazoknak, 
akik segítettek:

„Elkápráztat valakinek a rendkívüli gaz-
dagsága, szépsége, hatalma? Gondold csak 
meg, milyen törékeny és múlandó! De ha 
emberi jósággal találkoztál, akkor ámulj, 
mert ez a csoda nem történik meg veled 
minden nap!”

Bóka Sarolta
gyógypedagógus

Tisztelt Ócsai  
lakosok!

Ismét eltelt két hónap és ez-
zel újból szeretnék számot 
adni munkánkról. Ebben a 
két hónapban is adtak mun-
kát számunkra az emberek.

November és december hó-
napban, az alábbi intézke-
déseink történtek.

– 2 személy került elfogás-
ra, akik ellen más ható-
ság elfogató parancsot 
adott ki.

– 1 személyt sikerült elfog-
nunk, jármű önkényes 
elvétele, illetve sikkasztás 
miatt.

– 1 személy került elfogás-

ra, fegyveres rablás miatt 
– Gyógyszertár -

– 4 személy lett őrizetbe 
véve falopás miatt 

– 9 esetben történt sza-
bálysértési feljelentés / 
ittas járművezetés, en-
gedély nélküli vezetés, 
lejárt műszaki illetve 
gyorshajtás miatt

– 14 személy kapott hely-
színi bírságot a 7,5 T 
övezet megsértése miatt, 
összesen 190.000 Ft. ér-
tékben.

– 2 esetben kellett személyi 
sérüléses közlekedési bal-
eset helyszínén intézked-
nünk és feljelentést tenni.

Dabas, 2010. január 04.
Mezei Tamás r. tzls.

      ÓCSA KMB.

Az idôskorúak sérelmére elkövetett bûncselekmények 
megelôzésére

MégiS jók az eMberek…

avagy kirándultak az SNIsek
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PáLyázat céLja
A mikro-, kis- és középvállalkozások 

jövedelemtermelő képességének növe-
lése technológiai fejlesztésen, korszerű-
sítésen keresztül.
PáLyázók köre

Iparági megkötés nélkül, bármilyen 
mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak 
minősülő vállalkozás:

•	 gazdasági	 társaságok	 (kivéve	
non-profit gazdasági társasá-
gok)

•	 szövetkezetek
•	 egyéni	vállalkozók

táMogatható tevékenySé-
gek köre
1. Technológiai fejlesztést eredmé-

nyező beruházások, az alábbiak 
szerint:
•	 új	eszköz	beszerzése	vagy
•	 olyan	 használt	 eszköz	 beszer-

zése, amely esetében a pályázó 
igazolni tudja, hogy a használt 
eszköz 3 évnél nem régebbi.

2. Információs technológia-fejlesz-
tés:
•	 hardver
•	 szoftver

3. Domain név regisztráció és a hoz-
zá tartozó webtárhely egyszeri díja 
(kötelező, ha még nincs honlapja)

4. A domain név regisztrációhoz kap-
csolódó honlapkészítés (kötelező, 
ha még nincs honlapja, és domain 
regisztrációra is pályázik)

 
5. Minőség-, környezet- és egyéb irá-

nyítási, vezetési, hitelesítési rend-
szerek, szabványok bevezetése és 
tanúsíttatása.

táMogatáS öSSzege éS 
Mértéke

A támogatás formája vissza nem té-
rítendő, összege minimum 1 millió Ft, 
maximum 25 millió Ft lehet.

A támogatás mértéke régiónként 
változó, a projekt összes elszámolható 
költségének maximum 25%- 50%-a.

A pályázónak legalább a projekt 
elszámolható összköltségének 25%-át 
kitevő igazolt saját forrással kell rendel-
keznie.

Jelen pályázati konstrukció kereté-
ben indokolt esetben előleg nyújtható, 
a támogatás 40%-a erejéig.

Határidő: 2009. november 30-tól 
2010. december 31-ig

További információval munkatár-
saink az info@m27.hu e-mail címen 
illetve a 06 1 279-1979-es telefonszá-
mon állnak rendelkezésére!

A Központi Statisztikai Hivatal Debreceni Igaz-
gatósága Ócsa településen a KSH elnöke által 
2010. évére engedélyezett önkéntes adatszol-
gáltatáson alapuló lakossági adatfelvételeket 
végez.
A felvételek nyilvántartási száma, neve:
1539	 Munkaerô-felmérés	és	kiegészítô	fel-

vételei
1711	 Idômérleg	felvétel
1942	 A	lakossági	utazási	szokásai
Az adatgyûjtéseket hivatalos megbízás-
sal rendelkezô, igazolvánnyal ellátott 
kérdezôbiztosok hajtják végre. Az adatfelvéte-
lek reprezentatívak, vagyis véletlenszerû kivá-
lasztás során kerülnek kijelölésre a címek. A 
kapott információkat a statisztikáról szóló 1993. 
évi XLVI. törvényben, illetve a személyes adatok 
védelmérôl és a közérdekû adatok nyilvános-
ságáról szóló 1992. évi LXIII. törvényben foglal-
taknak megfelelôen bizalmasan kezeljük, azok 
közzé tételére aggregált, vagyis azonosításra 
alkalmatlan módon kerül sor.

A 06-52-529-867, 06-52-529-848 telefon-
számokon munkatársaink készséggel adnak 
tájékoztatást a lakosság részére.

Debrecen,	2010.01.27.
Tisztelettel:

Malakucziné	Póka	Mária	–	igazgató

Ócsa Város Önkormányzata 2010. április 
17.-én szombaton 8–14 óra között veszé-
lyes hulladék gyűjtést szervez.

Helyszín: Polgármesteri Hivatal udvara
Az alábbi veszélyes és nem veszélyes hul-

ladékok kerülnek átvételre:
– Akkumulátor (savas és lúgos is)
– Autógumi (mérettől és fajtától függet-

lenül, de idegen anyagoktól mentesen 
– föld, beton, homok stb.)

– Elektronikai hulladékok (hűtők, tv-k, 
számítógépek és egységeik, monitorok, 
háztartási kisgépek, telefonok, stb.).

– Étolajok (ételmaradék nélkül)
– Fáradt olajok (motor, hajtómű, hidrau-

lika, fék)
– Fénycsövek (nem töröttek)
– Fa (ládák, dobozok, raklapok) – (búto-

rokat nem veszünk át)
– Fémek,
– Hungarocell (anyagában lehet színe-

zett, de a felülete nem lehet festett, 
vakolt) – Izzók (nem töröttek)

– Műanyagok (ládák, edények, tálak, 
gépkocsik anyagában festett alkatré-
szei – színre fényezett alkatrészek nem 
tartoznak bele)

– Papír,
– Szárazelemek (száraz, nikkel-kadmi-

um, tartós, telefon és elektronikákból 
származók, riasztóberendezésekből 
származók stb.)

– Üvegek, amelyek élelmiszerek tárolá-
sára voltak használva (vegyszeres, vagy 
vegyszertartalmú üvegeket nem áll 
módunkban átvenni)

– Vas
– Ajtók és ablakok fa szerkezete (üveg, 

ragasztó és gitt nélkül )

Bukodi Károly alpolgármester
Ullmann Márta települési képviselő

VESZÉLYES HULLADÉK GYÛJTÉSE

Pályázati lehetôség  
vállalkozásfejlesztési támogatásra

Tájékoztatás Adatgyûjtésrôl

Polgármesteri Hivatal: 
378-125, 378-501
Okmányiroda: 
378-504; 378-410
Rendôrség: 
30/623-9860; 30/718-4748
Polgárôrség:
30/994-4925; 30/994-4923
Orvosi ügyelet: 
378-651; 30/948-1472
 
A Polgármesteri Hivatal
ügyfélfogadási rendje
Hétfô 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:
Hétfô 8.00-12.00, 12.45-18.00
Péntek 8.00-12.00,
Okmányiroda ügyfélfogadási
rendje:
Hétfô 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 hétfôn, 17.oo-19.oo óra 
között
KMB iroda, Bajcsy Zs.út 26.
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A babaúszás felfrissíti a testet és a lelket 
– a szülőknek és a kicsiknek is élmény.

Dunavarsány – Az Igazgyöngy Ba-
bauszodában szerda és vasárnap délelőt-
tönként szakképzett oktató irányításá-
val babaúszás zajlik. A foglalkozásokon 
természetesen a büszke szülők is aktívan 
részt vesznek.

Már az uszoda bejáratánál babakocsisor 
és nézők serege fogadja az úszásra érkező 
családokat. A nagy érdeklődés egyik oka, 
hogy hasonló programra eddig csak a fő-
városba lehetett vinni a babákat. Az uszo-
da vezetője, Álló Zsuzsa (20/377-86-90, 
www.babauszas.atw.hu) viszont úgy dön-
töttek változtatnak a helyzeten, s Viczkó 
Andrea úszóoktató segítségével elindította 
az egyre népszerűbb foglalkozásokat.

- Már a három hónapos apróságo-
kat is várjuk – mondta Viczkó Andrea, 
gyógyúszás foglalkoztató (HRG), az 
oktatás vezetője. – Azért jó ilyen korán 
elkezdeni, mert a kicsiknek ebben a kor-
ban még működik az anyaméhben meg-

szerzett búvárreflexük (ha az orrukat és 
szájukat víz éri, akkor pár másodpercig 
nem vesznek levegőt), ami általában 7-8 
hónapos korukra eltűnik. Erre alapozva, 
hamar meg lehet velük szerettetni a vizet, 
s utána tudatosan és könnyen merülnek.

       A babák először speciális gyakor-
latokkal melegítenek be a medence kö-
zepén anyuval vagy apuval, majd a vízbe 
csobbanva élvezhetik a pancsolás minden 
örömét. Az úszásoktatások során fejlődik 
az apróságok ellenállóképessége a beteg-
ségekkel szemben, fejleszti a gyerekek 
immunrendszerét, izomzatát, és növeli 
a tüdő levegő-kapacitását. Sőt a vízben 
számos olyan mozgásra képesek, amit a 
szárazföldön nem tudnának elvégezni.

Az aktív programot egyébként a leg-
kisebbek is rendkívül jól bírják: gyak-
ran még a víz alatt is mosolyognak, 
Dunavarsányban (www.babauszas.atw.
hu) szerdán és vasárnap.

„2009-ben Németh György úr szerkesztô már írt egy cikket rólam 
az ócsai Kisbíróban, de a mai napig nem találtam támogatóra. Most 
is nagyon rossz anyagi helyzetben vagyok, nincs munkahelyem, en-
nek ellenére a sportot folytatom. Több hazai és nemzetközi veterán 
atlétikai versenyt nyertem. 2010. február 13-án a Syma csarnokban 
megrendezett magyar bajnokságon országos bajnok címet szerez-
tem. Szeretnék kijutni a 2010 márciusában, Kanadában megrende-
zésre kerülô atlétikai bajnokságra. Ócsa város színeit képviselném. 
Szintén ez év nyarán Nyíregyházán megrendezik az atlétikai világ-
bajnokságot, ahol szintén indulni szeretnék. Ezekhez szeretnék 
szponzort keresni, hogy megfelelô színvonalon tudjam képviselni 
hazánkat és ezen belül is Ócsát.

Társadalmi munkában 1 hónapja a Magyarok Szövetsége Te-
levízióban sport - kultúra - vallás és marketing területen dol-
gozom. Ápolni szeretnénk a régi, szép, magyar hagyományokat. 
Saját kemencében kenyeret és kalácsot sütünk, Bosnyák téren és 
Kôbányán levest osztunk a rászorulóknak.

Köszönettel és Tisztelettel: Czinger Attila Ócsáról
30-413-7441”

Hajni (12) és Csenge (3) testvérek.
Úri községben élnek, Budapesttôl 40 km-re. 
Mindketten olyan ritka genetikai betegségben 
szenvednek, melynek egyetlen megoldása az 
ôssejt-beültetés lehet.
Nem csupán a családjuk, de az ôket körülvevô 
közösség is szeretne segíteni nekik, tartozz te 
is közénk!
– Segíthetsz, ha a mûanyag kupakokat nem do-
bod el, hanem összegyûjtöd és eljuttatod nekik;
– Segíthetsz, ha a következô számlaszámra 
pénzt küldesz: Mihálszky Beáta Monor és Vidé-
ke Takarékszövetkezet  65100156-35685904;
– Segíthetsz, ha figyelemmel kíséred sorsukat, 
ha beszélsz róluk, terjeszted hírüket, s ezáltal 
mások is bekapcsolódnak a gyûjtésbe!

Ne feledd: Sok kicsi sokra megy!
Nagyon köszönjük!

A család telefonszáma: 06/70/276-06-91
www.segithetsz.extra.hu

MOSOLYOGVA, A VÍZ ALATT

Ócsai sportoló támogatót keres!4
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Ebben az évben is sokan voltak, akik 
részt vettek az egész napos rendezvény 
szervezésében, lebonyolításában, akik 
fellépőként szerepeltek, és akik anyagi-
lag támogattak bennünket! 

Ócsa Város Önkormányzatának ne-
vében köszönöm segítségüket: Gönczi 

György, Bartos Levente, Benkovics 
Sándor, Csupor László, Halászy Károly 
Általános Iskola pedagógusai, Faluvédő 
Egyesület tagjai, Mezei Tamás és Kál-
mán Attila rendőreink, Ócsai Polgári 
Kulturális Egyesület, Energy Kid’s tán-
cosai, Nagycsaládosok Ócsai Csoportja, 

Ócsa Öreghegyi Pincesor Egyesület, 
Dunaharaszti Modellező Klub, Ócsa 
Városüzemeltetési Nonprofi t Kft ., 
Bio-Fungi Kft ., Dunai  Kavicsüzemek, 
K&H Bank, A.S.A. Magyarország Kft ., 
Ócsa Város Önkormányzata.

Bukodi Károly – Ócsa alpolgármestere

Városi Vígasság 2009 
– Köszönet

2009. október  13

KULTURÁLIS – ÉLETSPoRT – ÉLET

SEGÍTHETSZ!



SPoRT – ÉLET

Általános rész:
Egyesület neve: Ócsa Város 
Sportegyesület 
Székhelye: 2364 Ócsa Bajcsy-
Zs utca 2.
Egyesület célja: 

– Az egyesület célja, mint 
a nevéből is kiderül elsődlege-
sen a sportról szóló 2004. évi 
I. törvényben meghatározott 
sporttevékenység szervezése 
és biztosítása.

Beszámoló formája: Egy-
szeres könyvvitelt vezető egyéb 
szervezetek közhasznú egysze-
rűsített beszámolójának mér-
lege és eredmény levezetése
Beszámoló fordulónapja: 
2009. december 31.
Elkészítés napja: 2010. január 
25.
Könyvvizsgálat: nem kötelezett.

Eredményértékelés:
2009. évben az Egyesület 

bevételeinek nagy része köz-
hasznú tevékenységből szár-
mazik illetve támogatásokból. 
Támogatás: 3362 ezer Ft

Az Egyesület ráfordításai 
között, vállalt cél elérése ér-
dekében felmerült költségek 
szerepelnek 5324 ezer Ft ér-
tékben.

Az Egyesület vezető tiszt-
ségviselőinek és tagjainak 
nem nyújtott semmilyen jut-
tatást, bért, vagy díjat.

Mérleg elemzése
Befektetett eszközök 

A tárgyévben az Egyesület 
nem vásárolt tárgyi eszközöket.

Forgóeszközök 
Az Egyesület mérleg- for-

dulónapi forgóeszközét Pénz-
eszközök alkotják a követke-
zők szerint: - pénztár 18 ezer 
Ft - bankszámla 226 ezer Ft

Saját tőke
A tőke szerkezetén belül 

változást, a tárgyévben képző-
dött eredmény jelentett.

A közhasznú tevékenység-
ről tartalmi értékelés

Az Ócsa SE 2009-ben szá-
mos változáson esett át.         

Az atlétáknál az előző évi 
generációváltás nyomán kiala-
kult egy stabil csapat. 

Ezek a gyerekek már sike-
resen vesznek részt az orszá-
gos és helyi versenyeken. 

Az igazi áttörést 2010-ben 
várjuk. 

A labdarúgóknál a 
2009/2010-es szezonra már 
csak utánpótlás csapatokkal 
(U13 és U16) neveztünk. Az 
ifi és felnőtt csapatainkat rész-
ben anyagi, részben szakmai 
okok miatt nem indítottuk el. 
Új edző érkezett az egyesület-
hez a nyáron, melynek hatásá-

ra megduplázódott az edzést 
látogató gyerekek száma. 
U16-os csapatunk bajnok-
esélyesként vág neki a tavaszi 
mérkőzés sorozatnak. 

A támogatások révén si-
került új öltöző épületet ki-
alakítani, felújítani a lelátó 
padsorait, valamint világítást 
kiépíteni a pálya köré. Mun-
kánkat egy 5-10 fős szülői 
csoport is segíti.

A hagyományos május 1-i 
futball tornát egy civil szerve-
zet programjaival kiegészítve, 
közösen rendeztük meg. Ven-
dégünk volt a szlovákiai Palást 
község futballcsapata. Városi 
rendezvények (Ócsai Kultu-
rális Napok, Városi Vígasság) 
szervezésében és lebonyolítá-
sában is részt vettünk.

Ócsa, 2010. január 25.      
Bukodi Károly s.k.– Elnök

Teremfoci

A III. korcsoportos terem-
foci csapatunk megnyerte a 
megyei-területi döntőt, ezzel 
bekerült a megyei döntőbe. 
Pest megyéből egyébként 132 
csapat nevezett, és ezzel a si-
kerrel a mieink már a legjobb 
négy között vannak.

A csapat tagjai: Dubovszky 
Soma, Simon Bendegúz, Bá-
lint Márkó, Lázár Tamás, Ko-
vács Dávid, Menyhárt István, 

Márki Bence, Polyák Richárd 
és Pongó Mihály.

Ócsai Terematlétika Kupa 
január 31-én

2010. január utolsó napján 
került sor iskolánkban a ha-
gyományos terematlétika kupa 
versenysorozatra, melyen nyolc 
csapat: a Csepeli DAC, a kecs-
keméti KARC, a Budapesti 
Honvéd, az UTE, Albertirsa, 
Heves SE, Szolnok, a Váci Re-

ménység és az Ócsa SE diák 
sportolói vettek részt.

Eredmények:
I. helyezett: Csepeli DAC 

133 ponttal, 5 arany-, 8 ezüst 
és 9 bronzéremmel;

II. helyezett: Kecskeméti 
KARC 106 ponttal, 6-6 arany-, 
ezüst- illetve bronzéremmel,

III. helyezett: Váci Re-
ménység 95 ponttal, 4 arany-, 
5 ezüst- és 8 bronzéremmel.

Az ócsai csapat - 85 pon-
tot, öt arany-, két ezüst- és 
négy bronzérmet szerezve - a 
4. helyezést érte el.

Aranyérmeseink: Barizs Bog-
lárka (távolugrás, középtávfutás), 

aki teljesítményével elnyerte a 
legeredményesebb ócsai ver-
senyzőnek felajánlott különdíjat 
is; Bálint Márkó (súlylökés), 
Riegel Liliána (távolugrás), Sol-
tész Gréta (50 m futás)

Ezüstérmeseink: Bocskai 
Bog lárka (középtávfutás), 
Krizsán Evelin (magasugrás),

Bronzérmeseink: Boncsa-
rovszky Brigitta (súlylökés), 
Lakatos Mihály (súlylökés), 
Marina Tamás (magasugrás), 
Riegel Liliána (50 m futás)

(Spák József)

MégiS jók az eMberek…

Ócsa Város Sportegyesület  
2009. évi tevékenységérôl

Sportsikerek

SPoRT – ÉLET

2010. március  17



KERTÉSZETI ÁRUDA
Tavaszi kínálatunk:

 gyümölcsfák nagy választékban,  
szőlő,  cserjék, rózsák, sziklakerti évelők  

díszfák, tuják, fenyők, ciprusok  tavi-, tóparti 
növények, tófólia  marhatrágya, ágyásszegély 

 virágföld, fenyőkéreg, nádszövet  
 karó, cölöp, kerítéselem  fűmag,  
szikla, murva,  virágpalánták 

Hasított tüzifa eladó!

Vállaljuk kertek építését, fenntartását, 
gyepszellőztetést, fűnyírást, kaszálást, tó-, 

sziklakert építést, automata öntözőrendszer 
telepítését, mini rakodógéppel földmunkát        

(tereprendezés, árokásás)! 

Díjtalan házhoz szállítás!

Nyitás várhatóan március elején!

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

Angol, német és francia 
NYELVTANFOLYAMOK

az Egressy Gábor  
Szabadidőközpontban

Részletfizetés és kedvezmények!
Következő kurzusok: március 22. -től

Ingyenes szintfelmérés: 
március 17., szerda 17.00-18.00

06 20 340 44 11,  
és info@interlanguage.hu

www.interlanguage.hu
Nyilvántartási szám: 01-0453-06

Támogassa	adója		
1	százalékával	az	Ócsa	
Város	Sportegyesületet!

K&H 10402881-50505153-54521001

Apróhirdetések
 Kitûnô ajánlat: kis ház nagy telekkel! Eladó Ócsán, kitûnô 

helyen, csendes utcában, a vasútállomás közelében egy 50 
m2-es (szoba, konyha, fürdôszoba, kamra) összközmûves, 
összkomfortos, pincés ház, 400 négyszögölös dupla telken.  
Érdeklôdni lehet: 06-30-538-5316

 150000 Ft-os kereseti lehetôséggel, hosszútávra, érté-
kesítési területre, minimum érettségizett munkatársat ke-
resek, Hívjon a 06- 1-287-83-84 vagy a 06-70-336-83-17-es 
számon.

 Alkalmi vétel! Felsôpakonyon, Pest megye egyik legbiz-
tonságosabb településén, háromlakásos sorház középsô 
háza eladó. Egy éve teljes körû felújítás történt! Amerikai 
konyhás nappali, 3 félszoba, két fürdôszoba. Önálló elôkert 
és fedett garázsbeálló! Érdeklôdni lehet: 06-20-403-5524
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