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Ócsa Város Önkormányzatának lapja 2011. január

Köszöntöm az Ócsai Kisbíró Olvasó-
it! Moldován Ágnes vagyok, 28 éves,
örkényi lakos. Ócsáról elôször – mint
általában az emberek többségének – a
református templom jut eszembe. A vá-
rost az elmúlt 4 évben ismertem meg.
Munkám során - amit egy helyi rádió
szerkesztô-riportereként végeztem
2010 márciusáig – többször jártam a
városban. Nézôje voltam az ünnepek-
nek, a színházi- és egyéb elôadásoknak,

a vidám hangulatú játszótér-átadásnak,
a rendvédelmi napoknak, figyelemmel
kísértem a település fejlôdését. Mára
nemcsak a templom képe jelenik meg
elôttem, ha Ócsára gondolok, hanem lá-
tom a Tájház faragott kerítését, a macs-
kaköveket, a kulturális napok forgata-
gát, az Egressy nagytermét. 

Az iskolás évek Dabashoz kötöttek,
majd a munkahelyek nagyobb része is.
Aztán egy rövid kitérô erejéig Budapest
következett. Ezek után kerültem újra a
kistérségbe. 

Bölcsész diplomát szereztem, kipró-
báltam a sajtó minden területét. Az írott
sajtón keresztül az elektronikus médián
át egészen az internetes újságírásig. Pá-
lyafutásomat a katonai sajtó területén
kezdtem, hiszen a fegyveres- és rendvé-
delmi erôk mindennapjai iránt különö-
sen érdeklôdöm. Szakdolgozatomban a
Magyar Honvédség kommunikációs
rendszerét vizsgáltam. 

Örkényben társadalmi megbízatás-
ként egy civil szervezet elnöke, egy
másiknak alelnöke vagyok. Ezen kívül
önkéntesként részt veszek a Dabas És
Térsége Látássérültjeinek Egyesületé-
nek munkájában. A vak és gyengénlátó
közösség tájékoztatási feladatait látom
el, valamint aktív résztvevôje vagyok
az érzékenyítô programoknak, amelyet
reményeim szerint Ócsára is elhoz az
Egyesület. 

Kollégámmal, Fülöp Krisztinával
együtt célunk, hogy az Ócsai Kisbírót
valóban a város lapjává formáljuk. Sze-
retnénk teret adni a közügyeknek, az
oktatás, a kultúra, az egészségügy, a
sport híreinek, és mindennek, ami a kö-
zösséget érdekelheti. Várjuk észrevéte-
leiket, javaslataikat, ötleteiket, hiszen
csak Önökkel együtt tudjuk elérni,
hogy az Ócsai Kisbíró az ócsaiaké, az
Önöké legyen!

Moldován Ágnes

Újság Önöktôl Önöknek – Újraindul az Ócsai Kisbíró

„Visszhang vagyok, jó és kegyelmes,
Reszketô szókat toldok-foldok.
A visszhang lehet boldogtalan,
De kinek szól, az legyen boldog.”

Falu Tamás soraival szeretném kö-
szönteni Kedves Olvasóinkat! 

Fülöp Krisztina vagyok, kecskeméti
lakos, de immáron két éve Örkényben
élek fiammal, aki 20 éves. A budapesti
Kodolányi János Fôiskolán diplomáz-
tam kommunikáció és mûvelôdésszer-
vezô szakon, nyomtatott sajtó-média-
menedzsment szakirányon. Két szakos
voltam, az egyik szakdolgozatom a
mai magyar média esettanulmányaira
épült, és a „Pártatlanság, objektivitás,
kiegyensúlyozottság” címet viseli.

Másik szakdolgozatom a fiatalság
olvasási szokásait kutatta, amelyben
arra a kérdésre kerestem választ mi az
oka annak, hogy a felnövekvô generá-
ció nem, vagy csak nagyon keveset ol-
vas, „Fiatalok olvasási szokásai” cí-
men került be – az elôzô dolgozatom-

mal együtt – a fôiskola elektronikus
könyvtárába, ahol mindenki számára
elérhetô. 

A nyomtatott és az elektronikus új-
ságírás a fô szakterületem. 

A tavalyi év során az örkényi Városi
Könyvtárban dolgoztam könyvtáros-
ként, ahol egyik szakdolgozatom té-
májában tovább kutathattam. 

Az újságírás mellett egy újonnan in-
duló kft-ben kommunikációs és me-
nedzsment feladatokat is ellátok. 

Az örkényi közélet aktív részese-
ként munkám során érdekes emberek-
kel találkozom. Bár nem vagyok tagja
a városban egyik civil szervezetnek
sem, de a tavasszal kezdôdô „Örkény
István Emlékév” rendezvény sorozat
elôkészítésében részt veszek. 

Februárban szeretnék belépni a Ha-
tárok Nélkül – Magyartól Magyarig –
Kulturális és Turisztikai Egyesületbe,
reménykedem benne, hogy munkáju-
kat tudom majd segíteni. 

Mivel gyermekkoromban Örkény-

ben éltem, így a környezô települése-
ket is jól ismerem. 

Ócsa sem ismeretlen számomra, hi-
szen a helyi gimnáziumba járt több ba-
rátom is, sôt az Édesapám is itt vég-
zett, ezért Ócsáról a Bólyai János Gim-
názium jut elôször az eszembe. 

A várost igazából csak az elmúlt
másfél év során „fedeztem” fel, ugyan-
is részt vettem itt egy film forgatásán
még 2009-ben. 

A tavalyi év során könyvtárosként
szerveztem kirándulást az örkényi
óvodásoknak a Madárvártába, a Táj-
házba, és természetesen a gyönyörû re-

„Közhírré tétetik” … a Kisbíró újra érkezik!„Közhírré tétetik” … a Kisbíró újra érkezik!

(Folytatás a következô oldalon.)
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formátus templom látogatása sem ma-
radhatott ki a programunkból. 

Az ócsai Önkormányzattól kaptunk
megbízást Moldován Ágnes kollégám-
mal arra, hogy a város havi lapját újra-
indítsuk, színesebbé tegyük. 

Úgy tervezzük, hogy a város ren-

dezvényein aktívan részt veszünk,
hogy megismerhessük az itt élô embe-
reket, és az ôket foglalkoztató problé-
mákat. 

Arra kérem ezért kedves Olvasóin-
kat, hogy támogassák munkánkat az-
zal, hogy észrevételeiket, javaslataikat

megírják nekünk, vagy személyesen
megkeresnek minket! 

Együtt, Önökkel gyorsabban elér-
hetjük, hogy az Ócsai Kisbíróban
olyan témákkal foglalkozzunk, ami a
közösséget, Önöket érinti és érdekli.

Fülöp Krisztina

Ha valami még nincs, nem jelenti azt, hogy nem is lesz!Ha valami még nincs, nem jelenti azt, hogy nem is lesz!
Ócsa Város polgármesterével, Buko-
di Károllyal január közepén beszél-
gettünk. Az alpolgármesterként aktí-
van „szájberfogadóórákat” tartó vá-
rosvezetô irodájában nagy volt a jö-
vés-menés. Az egykoron interneten
keresztül feltett kérdésekre már
személyesen, elsô kézbôl tud válaszol-
ni. Érkezett is hozzá bôven kérdezô,
tárgyaló, egyeztetô honpolgár. 

Hogy érzi magát polgármester-
ként? Milyen a munkakapcsolata a
testülettel?

Köszönöm, jól érzem magam. Már
egy ideje készültem a feladatra. Nem
unatkozom egy percig sem, mozgalmas
ez a munkakör. Az új testület létszáma a
13+1 fôrôl mindössze 8+1 fôre csök-
kent. Így a megalakulás elsô napjaiban
a legfontosabb feladat a bizottságok ki-
alakítása volt. Néhány jogkört össze-
vontunk, így három bizottság állt fel: az
ügyrendi, a pénzügyi (amely megkapja
az elôzô településfejlesztési bizottság
feladatait és jogköreit) és a kulturális-,
oktatási és sport bizottság. Utóbbi az
egykori szociális bizottság jogkörét is
gyakorolja majd.

A kezdeti idôszak azonban más jelle-
gû eredményt is hozott. Szerzôdést kö-
töttünk az Élelmiszerbankkal, így már
2010 novemberében sikerült 15 tonna
élelmiszert szétosztani nagyjából 800-
1000 rászorulónak. 7, 14 vagy 21 kilo-
grammos csomagokat állítottunk össze
attól függôen, hány rászoruló él a csa-
ládban. Az Élelmiszerbankkal kötött
szerzôdést meghosszabbítjuk, hiszen
szeretnénk ezt a lehetôséget az idén is
megadni a rászorulóknak. Eddig egyéb-
ként nem volt ilyen. Egy civil szervezet
osztott adományt, amennyit tudott, az
Önkormányzat pedig karácsonykor egy
2 kilogrammos csomaggal járult hozzá
a családok boldogulásához.

Az Élelmiszerbankkal kötött
szerzôdés pedig akár a segélyezést is
csökkentheti, hiszen ha évente többször
tudunk olyan élelmiszersegélyt adni,
ami nekünk nem kerül pénzbe, akkor a
pénzbeli juttatásokat is jobban tudjuk
optimalizálni.

A tavalyi év sikere továbbá a ruha-
osztási akció. Az egyik vállalkozótól
kaptunk 1000 kg ruhát, amelyet szintén
a rászorulóknak adtunk. 

Hol tartanak most?
Jelenleg a költségvetési koncepció

elfogadásánál tartunk. Február végéig
kell elfogadni magát a költségvetést, az
éves munkatervet, a ciklusprogramot.

Milyen a mostani költségvetés? 
Sajnos azt kell mondanom, amire ed-

dig nem jutott pénz, arra ezután sem
igen fog. Ilyen például a civil szerveze-
tek pályázati támogatása. Amikor ezt
elkezdtük 2006-ban, akkor a bejegyzett
és nem bejegyzett szervezetek egyaránt
kaptak valamennyi pénzt. Aztán úgy
döntöttünk, pályáztatunk. Minden bi-
zottság kapott egy keretet, pályázatokat
írt ki, majd azok alapján döntött a támo-
gatásokról. Sajnos mára eljutottunk
odáig, hogy nem tudjuk a civil szerve-
zetek pályázatait betervezni a költség-
vetésbe. De természetesen, aki konkrét
programmal, konkrét ötlettel jön, annak
minden segítséget megadunk, mondjuk
egy rendezvény megszervezéséhez.
Ilyen volt például tavaly az egyik tánc-
klub térségi táncversenye. 

Próbálunk továbbra is ellátni minden
kötelezô és nem kötelezô feladatot –
ezért is vezettük be a kommunális adót.
Hiszen tovább szeretnénk finanszírozni
például a hatosztályos gimnázium mû-
ködését. A gimnázium megyei fenntar-
tású intézmény, de a hatosztályos okta-
tási forma nem kötelezôen ellátandó
feladat. A megyével történt megállapo-
dásunk értelmében itt a fenntartási költ-
ség felét mi, az Önkormányzat fizetjük.

Ugyanez a helyzet a zeneiskolával is.
Az is megyei fenntartású a kihelyezett
tagozatokkal együtt. Azonban a megye
azt sem tudja teljes mértékben finanszí-
rozni, így ott is be kell segítenünk. 

Vagy említhetném a fizikoterápiát.
Ez sem kötelezô alapellátás, de mivel
már hosszú évek óta mûködik, és az ott
dolgozó munkavállaló az Önkormány-
zat alkalmazásában áll, ezt is nekünk
kell finanszírozni. A labor mûködtetése
is sok lakos életét könnyíti meg.

Nem említettem még a közvilágítást.
Arra nem jön semmilyen állami támo-
gatás, és több mint egymillió forintunk-
ba kerül havonta. 

Továbbá sokan nem is tudják, de be
kell fizetni a kistérségi tagdíjat is,
amely megint hétszámjegyû összeg.
Mivel a térségi tagság kötelezô az ön-
kormányzatok részére, így nem tehet-
jük meg, hogy nem fizetünk. 

Részben tehát ezeknek a nem köte-
lezô feladatoknak a további, zavartalan
ellátása érdekében hoztuk meg a dön-
tést az új adóról. Az állami normatíva
ugyanis a kötelezô feladatok ellátásá-
hoz sem elég és az elmúlt években csak
csökkent! Ezért például az iparûzési- és
a gépjármûadót is kénytelenek vagyunk
erre fordítani. 

Mindezen kiadások mellett pedig
azon dolgozunk, hogyan lehet még in-
kább növelni a lakosság komfortérzetét,
hogyan lehet egyre jobb szolgáltatáso-
kat nyújtani, hogyan lehet Ócsát még
élhetôbbé tenni. A kommunális adó je-
lentôs részét ezekre szeretnénk fordíta-
ni.

Ezt ezek szerint csak pályázatok-
ból lehet megoldani. Ilyen téren van-
e lehetôség pályázni? Van-e olyan -
már nyertes – pályázat, aminek ha-
marosan látványos eredménye lesz?

Ami folyamatban van, az a szemét-
bánya rekultiváció. Erre 90 millió fo-
rintot nyertünk és várhatóan a nyár vé-
gére már készen is lesz. A közbeszerzé-
si pályázat kiírásán dolgozunk.

Hogy mire pályázunk ezután, az attól
függ, mire jelennek meg kiírások. Az
uniós támogatási ciklus vége felé köze-
ledve attól tartok, sok minden már nem

(Folytatás a következô oldalon.)
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lesz itt a közép-magyarországi régió-
ban. 

Azt már látjuk, hogy például bölcsö-
dére nem fognak kiírni pályázatot. Így
ezt saját forrásból kell megépíteni. 

Közoktatás fejlesztés azonban lesz,
így vagy az általános iskolával, vagy az
óvodával tudunk majd pályázni. Az is-
kolával a nyílászáró cserék megtörténte
után tudunk továbbhaladni a fûtéskor-
szerûsítés, vizesblokk felújítás irányá-
ba. Az óvodával pedig egy teljes re-
konstrukcióba vághatnánk bele, hiszen
ott mindent fel kellene újítani. A 40
évesnél is idôsebb épületre minden té-
ren ráfér a tatarozás. A háttérmunkák
már folynak mindkét intézménynél, ké-
szül a kalkuláció, hogy a pályázat meg-
jelenésekor azonnal tudjuk kezdeni a
beadással járó munkát. 

Várhatóak még a megújuló energia-
forrásokkal kapcsolatos pályázatok.
Ebbe több lehetôség is belefér. Például
el tudom képzelni a Szabadidô Központ
teljes felújítását. Hiszen ahhoz, hogy
megújuló energiaforrást használjunk, el
kell végezni a nyílászárók cseréjét, az
épület teljes szigetelését, hogy ne szök-
jön el a meleg. 

Mik azok a feladatok, amelyeket
idén mindenképp el kell végeznie a
városvezetésnek?

A választási programunkhoz hûek
maradunk. Így azt mondhatom, min-
dent alaposan átgondolunk és elôkészí-
tünk. Éppen azért, hogy ha eljön az ide-
je, és kiírnak egy pályázatot, azonnal
lépni tudjunk. 

Ami pályázat nélkül is megvalósul,
az a járdaépítés. A településszerkezet
sajátosságai miatt néhány utcában nincs
járda. Itt az emberek kénytelenek a sár-
ban taposni, ez pedig elfogadhatatlan.
Így a ciklusprogramon túlra is terve-

zünk, hiszen nem biztos, hogy egy
komplex járdaprogramot négy év alatt
be lehet fejezni. 2011-ben azonban biz-
tosan elkezdjük valamelyik településré-
szen a járda megépítését. 

A kerékpárutak fejlesztésével kap-
csolatban azonban nem úgy alakult a
helyzet, ahogyan azt vártuk. A közép-
magyarországi régiót kizárták a pályá-
zók körébôl. Ennek ellenére egyetlen
kerékpár- és gyalogos utat építünk: az
Árpád utca sarkától az ócsai malomig,
mert itt a cégekkel létrejött az összefo-
gás, és közös erôvel meg tudjuk oldani
a munkába járók biztonságának garan-
tálását. 

Folytatjuk a harcot a vasúti átjárók
biztonságosabbá tételéért is. Jelenleg
ott tartunk, hogy a MÁV Pályafenntar-
tási Igazgatósága elôtt van az ügy, ôk
mondják meg, ki tervezteti, ki készítteti
el, illetve ki fizeti a munkát.

A kulturális élet fejlesztése terén úgy
gondolom, Jarábik Klára kulturális
igazgatóval sikerült a jó irányba elin-
dulni. A Szabadidô Központnak nagy
szüksége lenne a hangtechnika fejlesz-
tésére. Ebben a témában is zajlik már a
forráskeresés.

Az általános iskolában jelenleg két
pályázat is folyik. A pedagógusok kép-
zésére irányuló és a diákok egészség-
megôrzésére koncentráló pályázat elin-
dult, folyamatban van. A pedagógusok
képzésével jobb és jobb lesz az oktatás
színvonala, míg az egészséges gyerme-
kek nevelése mindannyiunk alapvetô
feladata.

Ha pedig már az egészségre nevelés
szóba került, el kell mondanom, hogy
kérdéses még az egykori strandfürdô
területének hasznosítása. Véleményem
szerint ide egy szabadidô- és sportpar-
kot lenne célszerû létrehozni, hiszen az
egyetlen sportpályánk nem tudja kielé-
gíteni az igényeket. Ehhez azonban a
magántôkét kell majd mozgósítanunk.

Fontos még kiemelni, hogy a Bajcsy-
Zsilinszky út – Polgármesteri Hivatal
és az elsô körforgalom közötti szakasz -
felújítása nem került le a napirendrôl.
Tavaly nyáron láttuk a terveket, azon-
ban a Magyar Közút Kht. végül még-
sem fogott neki a munkának. Az idei év
egyik célkitûzése, hogy a céggel meg-
építtessük az utat, ha már a terveket is
bemutatták. Addig fogunk járni hozzá-
juk, amíg ezt az utat úgy le nem aszfal-
tozzák, ahogyan az ígérték.

Ócsa nevezetessége a református
templom, a pincesor, a Selyemrét
vagy a Madárvárta. A turizmusfej-
lesztés szempontjából milyen irányt
jelöltek ki?

Van egy kész pályázatunk a Városhá-
za és a református templom közötti tér
felújítására. Amint megjelenik egy erre
vonatkozó kiírás, azonnal beadjuk a
már elkészített anyagot, de ez csak egy
terület felújítás. A legfontosabb feladat
itt az, hogy idevonzzuk a látogatókat.
Igaz, évente nagyjából tízezren jönnek
el a templomot megnézni, de itt hely-
ben kell egy erôs félnapos programot
kidolgozni. Ötleteink vannak, a kidol-
gozásukhoz azonban idô kell. 

Az pedig, ha valami még nincs, nem
jelenti azt, hogy nem is lesz. Szeret-
ném, ha ezt minél többen elfogadnák,
és ennek tükrében értékelnék a mun-
kánkat. Az általam bemutatott program
négy évre szól. Ahogyan látják, vannak
azonnali eredmények is, de a hosszabb
folyamatok eredményére várni kell. 

Moldován Ágnes

ÓCSA VÁROS 
POLGÁRMESTERI HIVATALA

2364 Ócsa, Bajcsy Zs. u. 2.
E-mail: polghiv@ocsanet.hu
Központi tel.: (29)378-125,

(29)378-501 | Fax: (29)378-067

ORVOSI ÜGYELET
Munkanapokon:

16.00 órától–8.00 óráig.
Szombat-Vasárnap, ünnepnapokon:
8.00 órától – másnap 8.00 óráig.

Ügyelet helye:
2364 Ócsa, Szabadság tér 4.

Az ügyeleti szolgálat ideje alatt az
ügyeletes orvos, a

29/578-520-as, vagy a 
06-30-9481-472-es 

telefonszámon hívható.
Az orvosi ügyelet csak sürgôsség

esetén vehetô igénybe!

RENDÔRSÉG
Rendôrségi Körzeti Megbízottak
fogadó órája minden héten hétfôn 
17-19 óráig a KMB irodában van,

2364 Ócsa Bajcsy-Zs. u. 26.
Mezei Tamás zászlós: 70/609-3735

Kálmán Attila fôtörzsôrmester:
30/718-4748
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Miért szükséges új adónemek be-
vezetése? A mai nehéz gazdasági
helyzetben egyre gyakrabban merül
fel ez a kérdés, és egyre nehezebben
viseljük az újra és újra ránk „szaka-
dó” terheket. Be kell lássuk azon-
ban, hogy ahhoz, hogy lakóhelyünk
szebb, élhetôbb és komfortosabb le-
gyen, néha „áldozatot” kell hoz-
nunk. 

Dr. Molnár Csaba aljegyzôvel a
2011. január 1-jétôl hatályos kommu-
nális adóról beszélgettünk. 

Egy önkormányzatnak számos köte-
lezô és nem kötelezôen elvégzendô
feladata van. Sok esetben a kötelezôen
elvégzendô feladatokra nem elég az ál-
lami normatíva, így azok finanszírozá-
sához az önkormányzat is kénytelen
hozzájárulni. A jelenlegi helyzetben
két választási lehetôségünk volt: a nem
kötelezô feladatok egy részének meg-
szûntetése, vagy a kommunális adó be-
vezetése. A képviselô-testület az utób-
bit választotta azért, hogy ezeket a fel-
adatokat továbbra is vállalni tudja. 

Lássunk néhány példát a sok közül:
a városban évek óta lehetôség van fizi-
koterápiás kezelés igénybevételére,
amelynek költségei teljes mértékben
az önkormányzatot terhelik. 

A településen lévô hatosztályos
gimnázium mûködését eddig a megye
finanszírozta. A megyének azonban
csak a középfokú oktatás a kötelezô
feladata, a hatosztályos gimnázium
fenntartása nem. 

A fennmaradás érdekében az önkor-
mányzat költségek felét magára vállal-
ta. A zeneiskolával hasonló a helyzet. 

Ócsa tagja a kistérségi társulásnak
(kötelezô a tagság, erre sincs normatí-
va), amelynek tagdíja is nagymérték-
ben megterheli a költségvetést. A kom-
munális adóból befolyó összeg éves
szinten kb. 30-32 millió forint, árulta
el az aljegyzô. Azt is elmondta, hogy
szeretnék a lakosság komfort- és biz-
tonságérzetét is növelni ebbôl az
összegbôl, azzal, hogy a buszjáratokat
indítanak napközben, ezzel is segítve a
lakosság eljutását az Egészségházhoz,
gyógyszertárhoz, postához.  

A közbiztonság növelésének érdeké-
ben mezôôri szolgálat bevezetését is
tervezik. A kommunális adót tehát
mindig az éppen hiányzó „részek” pót-
lására szeretnék fordítani.  

A kommunális adó összege évi
12.000 forint, amelyet saját ingatlan,
és telek után kell megfizetniük a lako-
soknak. 

Az adó bevezetésének évében június
30. (egyéb esetben március 16.) napjá-
ig, valamint szeptember 15. napjáig
kell befizetnie az adóalanynak 6-6.000
forintot. Nincs azonban akadálya an-
nak, hogy részletekben fizessék be az
összeget, ebben az esetben ügyelni kell
arra, hogy a határidôre, azaz adó beve-
zetésének évében június 30. napjáig
(más esetben március 16. napjáig) az I.
féléves adómérték (6.000 forint), míg
II. félévben szeptember 15. napjáig a
másik részlet (6.000 forint) is befize-
tésre kerüljön. 

A kommunális adóról a lakosság
már decemberben kapott általános tá-
jékoztatót, árulta el Dr. Molnár Csaba. 

Az adatlap kitöltése nem bonyolult
ugyan, de azt tervezik, hogy a Polgár-
mesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Iro-
dájában egy kolléganô ügyfélfogadási
idôben kizárólag ebben a témában ad
majd segítséget a lakosságnak. 

Azt is megtudtuk, hogy a polgárok-
nak büntetô jogi felelôsségük tudatá-
ban, saját maguknak kell bejelenteni,
hogy mennyi ingatlannal rendelkez-
nek, ezt az Ócsa Vízmûüzemeltetô
Kft., valamint a Földkönyv adatai
alapján tudja a Hivatal ellenôrizni.

Azt is elárulta az aljegyzô, hogy két-
féle mentesség (alanyi és tárgyi) létezik.
„(Alanyi mentesség) 7. § (1) Mentes

az adófizetési kötelezettség alól: a) a
70 éven felüli nyugdíjas, a tulajdoná-
ban lévô egy lakás, valamint ingatlan
után azon év január 1. napjától, ami-
kor betölti a 70. életévét, amennyiben
nem él egy háztartásban más keresôké-
pes személlyel, 

B) az 50-79 %-os mértékû rokkant,
továbbá akinek családjában 79 %-os
mértékû egészségkárosodást meghala-
dó eltartott van, egy ingatlan esetében, 

C) akinek a családjában az 1 fôre
jutó jövedelem a mindenkori öregségi
nyugdíjminimum alatt van.
(Tárgyi mentesség) (2) Mentes az

adó alól: a) a külterületen lévô lakás,
b) az önálló beépítésre nem alkalmas
terület, amennyiben az nem rendelke-
zik az érvényes beépítési elôírásokkal.
c) építési tilalom alatt álló telek, a tila-
lom ideje alatt.” (Forrás: 22/2010.
(XI.26.) számú rendelet)

Alanyi mentességrôl abban az eset-
ben beszélünk, ha például a tulajdonos
házastársak közül az egyik fél 70 éves,
a másik 65, ekkor a kommunális adó-
nak csak a felét kell megfizetniük. Két
70 éves ember esetében nem kell kom-
munális adót fizetni.

Fontos kiemelni, hogy a mentesség
csak akkor érvényes, ha a mentesség-
re jogosultak nem élnek közös ház-
tartásban keresôképes személlyel.

Ha például az ingatlannak két tulaj-
donosa van, 1 fô keresôképes és 1 fô
50-79 %-os rokkant, akkor az 1 fô tu-
lajdonos a saját részét köteles megfi-
zetni, míg az 1 fô rokkant adómentes-
séget élvez a saját része vonatkozásá-
ban.

Továbbá akinek a családjában 79%-
os mértékû egészségkárosodást meg-
haladó eltartott van, az ingatlan teljes
adómentességet élvez

Akinek a családjában az egy fôre
esô jövedelem a mindenkori öregségi
nyugdíj minimuma alatt van, alanyi
mentességet élvez, tehát nem kell a
kommunális adót megfizetnie. A jöve-
delmi viszonyok évente hivatalból fe-
lülvizsgálásra kerülnek, s amennyiben
az egy fôre esô jövedelem meghaladja
a mindenkori öregségi nyugdíj mini-
mumát, akkor arra az évre a mentesség
megszûnik.

Tárgyi mentességet élvez az a tu-
lajdonos, akinek külterületi ingatlan,
(ha 0-val kezdôdik a helyrajzi szám,
akkor beszélünk külterületi ingatlan-
ról) vagy önálló, beépítésre nem alkal-
mas terület (ez azokra a telkekre vo-
natkozik, amelyekre valamilyen oknál
fogva nem adnak ki építési engedélyt),
illetve építési tilalom alatt álló telek
van a tulajdonában.  

Az aljegyzô úr azt is elárulta, hogy a
bevallást március 30-ig kell elkészíte-
ni. Abban az esetben, ha valaki nem
tesz eleget a bevallási kötelezettségé-
nek, az 200.000 forintig terjedô mu-
lasztási bírsággal sújtható. 

A tervezet kidolgozása során szá-
mos kérdés felmerült, tudtuk meg Dr.
Molnár Csabától, de ezek a kérdések
már a gyakorlati alkalmazással kap-
csolatosak. Például milyen adónemet
köteles fizetni az az adózó, akinek in-
gatlanában vállalkozás folyik?

Ha a magánszemély lakásában vál-
lalkozás folyik, akkor – a korábbi ren-
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delet értelmében – építményadót kel-
lett fizetnie. Az új rendelet értelmében
ilyen esetben duplán kellene adót fi-
zetni, de ez nem jogszerû, mivel
ugyanazon adótárgy vonatkozásában
csak az egyik adónemet lehet megfi-
zettetni. Abban az esetben nem él a
kettôs adózás tilalma, ha az ingatlan-
ban van például egy fodrászüzlet, tel-
jesen külön bejárattal elkülönítve a la-
kástól, ilyenkor a kommunális és az
építményadót is ki kell fizetni. De, ab-
ban az esetben, ha a vállalkozó telep-
helye van csak az ingatlanba bejelent-
ve (és nincs külön bejáratú üzlet), csak
a kommunális adót kell megfizetniük a
tulajdonosoknak.  

Mi történik akkor, ha valaki nem tu-
lajdonosa annak az ingatlannak,

amelyben a vállalkozása mûködik, mi-
lyen adót kell ilyenkor fizetni? 

Külön bejáratú, elkülönített helyiség
esetén a tulajdonosnak mind a kom-
munális, mind az építményadót meg
kell fizetni, és a vállalkozó iparûzési
adót fizet.

Abban az esetben, ha a közös ház-
tartásban egy keresô él, a többiek 70
éven felüliek, akkor is fizetni kell.

Elképzelhetô olyan eset is, amikor
az ingatlanban egy 70. életévét betöl-
tött személy él, és ezen kívül vannak
még olyan keresôképes tulajdonosok
is, akik máshol élnek. Ebben az eset-
ben nem kell kommunális adót fizetni-
ük. 

Amennyiben az ingatlan felett ha-
szonélvezeti jog áll fenn, a kommuná-

lis adót mindig a haszonélvezônek kell
megfizetnie. A haszonélvezeti jog
(mint vagyoni értékû jog) ebben az
esetben erôsebb, mint a tulajdonjog.
Természetesen, ha a haszonélvezô
életkora eléri a 70. életévét, akkor nem
kell fizetnie.

Abban az esetben, ha egy ingatlan-
nak van öt tulajdonosa, meghatalma-
zással az egyik tulajdonos eljárhat
mindegyik tulajdonos nevében. 

Minden adat valódiságát, érvényes
okmányokkal kell, és lehet igazolni,
(személyi igazolvány, orvosi iratok,
öregségi nyugdíjminimum alatti igazo-
lás).

Fülöp Krisztina
Fotó: Moldován Ágnes

Ülésezett a testület
Nem támogatják az Ország Közepe Többcélú Kistér-

ségi Társulás települései a Tourinform irodát, ezért –
Ócsa Város vezetésének tudta és beleegyezése nélkül –
bezárták azt. Többek között errôl is tárgyaltak a város-
vezetôk a január 26-i képviselô-testületi ülésen.

Az ülés dr. Pálinkó Attila helyi lakos beadványának
tárgyalásával kezdôdött. Ebben egy általános iskola kör-
nyéki lakóközösség azt kifogásolta, hogy a tornacsarnok-
ból kiszûrôdô zajok, illetve az oda érkezôk zavarják a la-
kók nyugalmát. Horváth Tamás alpolgármester felhívta a
figyelmet a tavaly decemberi megbeszélésre, amikor Spák
József a csarnok üzemeltetôje, Kovácsné Kovácsik Beáta
az iskola igazgatója, a panaszos dr. Pálinkó Attila, Bukodi
Károly polgármester és ô maga megegyeztek abban, hogy
figyelmeztetik a termet használó csoportokat a kisebb zaj-
keltésre, felszerelik a labdafogó hálót, a behajtást és a par-
kolást pedig a Bajcsy-Zsilinszky útra korlátozzák. A város-
vezetés és az iskola részérôl minden pontot betartottak, ám
a rendezvények hétvégi megszüntetése nem kivitelezhetô,
ezt a javaslatot a képviselôtestület egyetlen tagja sem tá-
mogatta.

A napirend elôtti felszólalás után a testület elfogadta a
2010. évi költségvetésrôl szóló rendelet, a helyi adókról
szóló rendelet és az önkormányzat tulajdonában lévô laká-
sok és helyiségek bérletérôl szóló rendelet módosítását.
Ezeket jogszabályváltozások indokolták.

Tárgyalt a testület a Mag Televízióval való alkalmi
szerzôdéskötésrôl, a Kisbíró címû helyi újság szerzôdé-
sérôl, a Nefelejcs Óvoda és a Halászy Károly Általános Is-
kola alapító okiratának módosításáról.

A dabasi Tûzoltóság kérelmét is tárgyalták, amelyben az
új fecskendôhöz az önrészt lakosságszám-arányosan kérik
a térség településeitôl. A testület döntése alapján a Tûzoltó-
ság gépjármûfecskendô pályázatának támogatását akkor fi-
zeti ki a város, ha a térség többi települése is hajlandó erre. 

A Duo Zeneiskola megkereste a városvezetést, hogy az

általános iskolában zenét taníthassanak. Az intézményt az
ülésig nem sikerült elérni a részletek miatt, így a testület
elvi támogatásáról biztosította az intézményt.

A testület döntése értelmében változik a helyi kitünteté-
sek alapításának és adományozásának rendje. Ezentúl a dí-
jakat megosztva is kiadhatják, azonban azok értékének de-
valválódása érdekében a pénzjutalom helyett plakettet és
oklevelet kapnak a kitüntetettek. 

A Tourinform iroda kapcsán abban egyeztek meg a kép-
viselôk, hogy megkérdezik a gyáli kistérséget az esetleges
fenntartásáról. Ha a gyáli kistérség sem tudja fenntartani,
akkor esetleg a város oldja meg az üzemeltetést. Az iroda
egyébként Ócsa város tulajdonát képezi, az OKTKT-nek
nem volt joga bezárni, így számolhatnak ennek következ-
ményeivel.

Szóba került továbbá a vendéglátóhelyek nyitva tartásá-
nak szabályozása. Képviselôi indítványra a testület felkér-
te a jegyzôt az üzletek nyitva tartását korlátozó rendelet-
tervezet elkészítésére.

Az ülés végén Horváth Tamás alpolgármester tájékoztat-
ta a testületet a Csévharaszt és Kakucs határán lévô, hasz-
nosíthatatlan földterület eladásáról. A mocsaras terület
Ócsa tulajdonában van, azonban egy vadásztársaság meg-
vásárolná. A területet 5 millió forintért értékesítik. 

Moldován Ágnes
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Egy másik újonnan elfogadott ren-
deletrôl is beszélgettünk Dr. Molnár
Csabával. 

„Ócsa Város Önkormányzatának a
jármûvek közlekedésének önkormányza-
ti tulajdonú utakon történô súlykorláto-
zásáról, a behajtási engedélyek kiadá-
sának és felhasználásának rendjérôl
szóló 26/2010. (XII.24.) számú rendele-
te) (továbbiakban: behajtási rendelet)

2011. január 1-tôl a az önkormányzat
tulajdonában lévô közutakat használó
jármûveknek, (amelyek súlya eléri a 7,5
tonnát) behajtási díjat kell fizetniük.”
(Forrás: 26/2010. (XII.24.) számú ren-
delet)

Természetesen ez nem vonatkozik
azokra az ócsai vállalkozókra, akiknek a
településen van telephelyük. Ettôl füg-
getlenül a behajtási engedélyt nekik is
meg kell igényelniük, mert ennek kivál-
tása az ô számukra is kötelezô, de be-
hajtási díjat nem kell fizetniük. 

A behajtási rendelet a városban lévô,
állami tulajdonú utakra nem vonatko-
zik.

A behajtási díj beszedésére az önkor-
mányzati közutak megengedettnél na-
gyobb mértékû igénybe vétele, valamint
állagának védelme miatt van szükség. 

Napi egyszeri be- és kihajtásnál 500
forintot (20 tonnás súlyig), míg 20 ton-

nán felüli jármû esetében 1000 forintot
kell jármûvenként fizetni. 

Ezen kívül létezik még heti, havi, és
90 napra szóló behajtási engedély is. 

A behajtási rendelet betartását, és a te-
lepülés útjain áthaladó jármûvek el-
lenôrzését a közterület-felügyelôk végzik. 

Azon jármûnek a vezetôjét, aki hét és
fél tonnánál nagyobb össztömegû jár-
mûvel Ócsa Város közigazgatási terüle-
tén, súlykorlátozással érintett önkor-
mányzati útra engedély nélkül behajt,
helyszíni bírsággal sújthatják, amelynek
az összege 20.000 forintig terjedhet,
tudtuk meg az aljegyzôtôl.

fk

Új év, új rendeletek 2. – A közút használati rendelet

Legnagyobb sikereinkhez kapcsolódnak a legnagyobb kudarcaink 

Interjú dr. Szûcs Lajossal Pest megye jövôképérôl (I. rész)

– Milyen évet zárt Pest megye
2010-ben?

Nehézségekkel, reményekkel és örö-
mökkel teli évet hagytunk magunk mö-
gött. Egy rendkívüli évet, amely soha
nem látott nehézségeket hozott az éle-
tünkbe. 

Az év elején még megértük azt –
amit ha korábban valaki megjósolt vol-
na, hát el nem hitte volna neki senki -,
hogy az önkormányzatok és különösen
a megyei önkormányzatok bevételét so-
ha nem látott szintre csökkentik, pusz-
tán azért, hogy ismét elrejtsék a tényt,
hogy a korábbi kormányzat által köve-
tett gazdaságpolitika egyre csak vitte a
szakadékba az országot. Tették ezt ve-
lünk úgy, és akkor, amikor a közigazga-
tásban teljesen eluralkodott a káosz. Át-
láthatatlan lett a feladatok, a felelôssé-
gek és a feladatok finanszírozásának vi-
szonya, és a hatalmon lévôk egyébként
korlátlan és több ezer a kormányzatban
dolgozó tisztviselô által támogatott ha-
talmából nem futotta egyébre, csak ar-
ra, hogy újabb és újabb ellenségeket ta-
láljon magának. Az önkormányzatokat,
az egyházakat, a gazdákat, végül már
mindenkit ért valamilyen vád, és persze
az utolsó pillanatokban elköltöttek még
minden pénzt, amennyit csak lehetett.
Nem lehet elfelejteni, hogy a tavalyi
évet úgy kezdtük, hogy kérve-kértük:
Ne költsenek el 5 Mrd forintot soha
meg nem valósuló budapesti látványbe-
ruházásokra, amikor ebbôl az összegbôl
a Pest megyei közutak harmadát telje-
sen fel lehetne újítani, és fôleg akkor
ne, amikor ennél szerényebb összeg is

elegendô lenne az ország legnépesebb
megyéjének ahhoz, hogy az iskolák és
szakrendelôk mûködtetését és fejleszté-
sét önerôbôl meg tudjuk oldani. 

Mindenki tudja, hogy évekig el fog
tartani, míg a sötét erdôbôl kikevere-
dünk, ahová a nyolc év szocialista kor-
mányzás vezetett minket. Káosz és ren-
detlenség, megdöbbentô zûrzavar volt
tapasztalható az államigazgatásban,
vagy például a pályázati rendszerben.
Emlékezhetünk, hiszen alig néhány
napja, hogy a Miniszterelnök úr, valljuk
be, elragadtatta magát, amikor össze-
gezte véleményét a korábbi pályázati
rendszerben kialakult gyakorlatot és fe-
jetlenséget látva. Teljesen egyetértek
vele, mert soha központi kormányzat
nem viselkedett még így, ilyen megalá-
zóan és felelôtlenül, saját polgáraival
szemben. 

De ne csak a rossz dolgokra emlé-
kezzünk. A kormányváltás elôtt például
eddiginél nagyobb teher hárult az ön-
kormányzatokra, hogy addig, ameddig
lehetôségeik engedik, bázisai legyenek
a demokráciának, a felelôsségnek, és a
jó kormányzásnak; és bár egyáltalán
nem állítom, hogy minden tekintetben
felkészültünk erre a feladatra, de azt
gondolom, hogy sikerrel vizsgáztunk.
Nem kis részben azért, mert egy kifor-
rott jövôképet és kiforrott programot ál-
lítottunk szembe a zûrzavarban érdekelt
szerencselovagokkal. 

A megyei önkormányzatok szerepé-
vel és feladataival kapcsolatban is min-
dig egyértelmû és határozott álláspontot
képviseltünk: A megyék meghatározó

jelentôségû, hatékony és fejlôdésre ké-
pes pillérei a magyar önkormányzati
rendszernek. Jól vizsgáztak a múltban,
és még inkább sikeresek lehetnek a
jövôben. A feladatellátásban és a közös-
ségeknek nyújtott szolgáltatások fej-
lesztésében különleges értékkel bírnak.
Már Klebelsberg Kunó is megmondta,
hogy a megye azért nagyszerû dolog,
mert kellôen nagy, de még éppen átlát-
ható minden ember számára, és ez
olyan értéknek bizonyult, amely meg-
mentett bennünket a felszámolástól, an-
nak ellenére, hogy az elmúlt nyolc év-
ben semmilyen koncepció nem volt az
önkormányzati rendszerrel, és a köz-
igazgatási rendszer területi szervezôdé-
sével kapcsolatban. 

A szocialisták által elfogadott 2010.
évi költségvetés az állami feladatellátás
alig több mint felét téríti meg. A me-
gyei önkormányzat egyéb bevételeit
pedig mintegy harmadára csökkentette.
Soha ilyen alacsony nem volt az olyan
bevétel összege, amely nem növeli az
adósságot, és soha ilyen rossz körülmé-
nyek között nem néztünk szembe a ki-
hívással: biztosítani az ellátást, az in-
tézmények mûködését. 

2010-re végérvényesen összeomlott
az állam területi közigazgatása, ezért az
áprilisi választásokat követô azonnali
intézkedések elsô lépésben csak az ön-
kormányzati képviselet új, takarékos
mûködését teremtették meg. Ezután kö-
vetkezett az állam területi közigazgatá-
sa megyei szintjének meg-, illetve újra-
szervezése, amelynek a kormányabla-

(Folytatás a következô oldalon.)
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kok megnyitása jelenti a mérföldkövét.
Majd következett az adórendszer alap-
vetô átalakítása, ezután a pályázati
rendszer, és egyéb nagy jelentôségû
döntések. Mindannyian érezzük, tud-
juk, hogy mélyreható változásokra van
szükség az országban, ehhez olyan dön-
téseket kellett meghozni, amelyek való-
ban képesek változásokat generálni,
mégpedig együtt, egymás hatását
erôsítve. Ezért is szoktam mindig, min-
denkitôl azt kérni, hogy ne csak egyen-
ként, hanem együtt nézzük az adócsök-
kentést, a közigazgatási reformot, a fej-
lesztéspolitika átalakítását, az alkotmá-
nyozási folyamatot. Mind része egy tu-
datos és jövôbe mutató politikának. 

– Mit tekint a legnagyobb ered-
ménynek 2010-ben?

Természetesen azt, hogy a legnehe-
zebb körülmények között is fenntartot-
tuk az ellátásokat, az intézményeink
mûködôképességét, és hogy sikerült
mindezt úgy véghezvinni, hogy olyan
sok ember, civil és egyházi szervezet,
önkéntes és szakértô, Pest megyei pol-
gár és külhoni testvérmegyében élô se-
gített bennünket, vagy vállalt közössé-
get a célkitûzéseinkkel 2010-ben, amire
még nem volt példa a rendszerváltozás
utáni években. 

Nekik, valamint az intézményekben
dolgozóknak volt köszönhetô, hogy a
legnehezebb pillanatokban is kitartot-
tunk, a legmostohább körülmények kö-
zött is megmaradt, sôt megerôsödött az
összetartás és az összetartozás érzése.
2010-re megvalósítottuk azt a progra-
mot, amelyet még a ciklus elején fogad-
tunk el, mégpedig azzal a céllal, hogy a
megyei önkormányzat teljes mértékben
átalakuljon; hogy minden ízében egy az
emberek felé forduló, a szó nemes értel-
mében vett – szolgáltató – megye le-
gyen belôle.

Gondolják csak végig: ötödével ke-
vesebben, negyedannyi pénzbôl, tizedé-
vel több kötelezô feladatot látunk el,
mint a ciklus elsô éveiben - és akkor
még az inflációt nem is vettük figye-
lembe! Azt gondolom, hogy sokat el-
árul, hogy amikor néha-néha felbukkan
egy-egy kritikus megjegyzés, soha el
nem hangzik egyetlen tény, adat, vagy
elmaradt intézkedés; és hogy a közgyû-
léseken sem volt soha olyan parázs vita,
személyeskedés, mint ahogy azt nagy-
politikában tapasztaltuk – annál több az
egyhangúan megszavazott döntés. 

De én mégsem ezt tartom a legna-
gyobb sikernek. Hanem azt, hogy bár-
milyen nehézségekbe is ütköztünk,
mindig maradt idô és energia „láthatóvá
tenni a láthatatlant”. Megerôsíteni a
megyei sportéletet, támogatni a civil

közösségeket és egyházi kezdeménye-
zéseket, elismerni a megyében élô te-
hetségeket és a példamutató emberi tel-
jesítményeket; és, hogy továbbvigyük
az összetartozás és a sorsközösség gon-
dolatát, mert továbbra is azt gondoljuk,
hogy a Pest megyei közösségek, a Kö-
zép-Európában egyedülállóan sokszínû
kisvárosok közelsége másoktól megkü-
lönböztet minket – de egymással össze-
kapcsol. Különösen most, az elôttünk
álló évben, amikor olyan sok az
elôttünk álló feladat és nehézség, min-
dennél fontosabb feladatnak tartom,
hogy ezt a gondolatot továbbvigyük. 

De egyvalamit nem feledhetünk: Leg-
nagyobb sikereinkhez kapcsolódnak a
legnagyobb kudarcaink. A 2010. évi köl-
tésvetéssel a múlt kormányzata még
egyszer, utoljára képes volt a rombolás-
ra. Megpróbálta csôdbe kényszeríteni az
önkormányzatokat és ezzel azt üzente
mindenkinek, pedagógusnak, szociális
dolgozónak, orvosnak és ápolónak, min-
denkinek, aki aktívan részt vett a jövô
építésében, hogy „hiába tetted”, hogy ér-
telmetlen volt az áldozatvállalás, a mun-
ka, és a jövô iránti elkötelezettség. Min-
denképpen kudarcként éltem meg, hogy
ez a próbálkozás nem volt teljesen siker-
telen, és hogy ideig-óráig sikerült elbi-
zonytalanítani néhány embert, akiket kü-
lönösen nehéz helyzetbe hozott a tavalyi
év. Ez idén sem lesz másképpen. De nem
félem a jövôt. Egy életre szóló, és nem
egy pillanatában megrendítô és feledhe-
tetlen élményt jelentettek számomra,
amikor az összetartozás és az egyetértés
olyan elsöprô erôvel tört a felszínre ápri-
lisban, majd októberben, amire egy em-
beröltô során jó, ha egyszer számítha-
tunk. Ezért nincsen bennem kétség azzal
kapcsolatban, hogy végül sikerrel já-
runk. 

– Milyen fô irányvonalat követ
2011-ben, mik az idei évre tervezett
legfontosabb célkitûzések? Milyen
mutatókkal indul az idei esztendô?

A megyei önkormányzat által nyúj-
tott szolgáltatásokban, és az általunk
felkarolt missziókban változatlanok a

célkitûzéseink, így a megye továbbra is
ugyanazt a szerepet fogja betölteni az
itt élô 1,3 millió ember életében, mint
eddig, a szakellátások és a középszintû
intézményi ellátások biztosításával, és
továbbra is motorja lesz a 187 település
közötti együttmûködésnek. A megyei
önkormányzat továbbra is elsôszámú
felelôse az egészségügyi és szociális
szakellátásnak, a gyermekvédelemnek,
a középszintû közoktatásnak, a közmû-
velôdési és kulturális szolgáltatások
megszervezésének.

Az idei évet azonban egyértelmûen a
megfontoltság és a különleges óvatos-
ság fogja jellemezni. Minden erôforrá-
sunkat összpontosítjuk azért, hogy az
idei – ugyancsak nehéz – év kihívásai-
val a siker reményében nézzünk szem-
be. Intézményt nem fogunk bezárni, de
újat sem fogunk alapítani, és a felada-
tellátást továbbra is a meglévô intézmé-
nyekben oldjuk meg, még akkor is, ha
új feladatot veszünk át, például egy te-
lepüléstôl. Szinte bizonyos, hogy keve-
sebb támogatásra számíthatnak a civil
szervezetek, de lemondani nem szeret-
nénk olyan ügyrôl, amely mellett elkö-
teleztük magunkat.

2011 azonban sokkal többrôl szól,
mint lemondásról. A kapcsolatról, ami
összeköti a megyét a településekkel, és
a felelôsségrôl, hogy támogassuk az or-
szág újjáépítését. Például azzal, hogy
megfogalmazzuk az érdekeinket, a ta-
pasztalatainkat és azt az értékrendet,
amellyel hozzájárulunk a szakszerû
munkához. Hiteles tények, adatok és ér-
tékelések összegyûjtése – ezt a felada-
tot egyébként a Megyei Önkormányza-
tok Országos Szövetsége (dr. Szûcs La-
jost 2010 novemberében a MÖOSZ el-
nökének választották, a szerk.) is az
egyik legfontosabb célkitûzésének te-
kinti az idei évre. 

Az igazi probléma ugyanis az, hogy
az önkormányzati rendszer sem kivétel.
Itt is rendet kell tenni, mert a jelenlegi
formájában nem lehet és nincs is értel-
me konszolidálni. Az elmúlt nyolc év
alatt olyan sokszor és értelmetlenül ala-
kították át a finanszírozást, hogy az ala-
poktól kell újra felépíteni. Több mint
800 Mrd forintot vontak el az önkor-
mányzatoktól. Ezt az ország jelenlegi
állapotában, egyszerûen nem lehet
visszaszerezni. Vegyük például azt, je-
lenleg 3500 különbözô feladat terheli
az önkormányzatokat. Ezek egy je-
lentôs részének, mintegy ezer feladat-
nak, semmi köze az önkormányzati-
sághoz, és így csak teher a vállunkon. 

Teljesen érthetô, hogy a kormányzat
arra törekszik, hogy elsô lépésben átlát-
ható és tiszta viszonyokat teremtsen;
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hogy elôbb újragondolja a közoktatás,
vagy az egészségügy országos rendszerét
– még ha ebbôl helyenként súlyos fe-
szültségek adódnak is. Errôl azt gondo-
lom, hogy a célkitûzések tényszerû és
pontos ismeretében mindenkinek magá-
nak kell eldöntenie, hogy támogatja,
vagy ellenzi. 

2011-ben arra számítok, hogy a gaz-
daságpolitikai fordulatnak és a támoga-
tási rendszernek lesznek azonnali hatá-
sai is, amelyek a mi életünket is meg-
könnyítik itt, Ócsán, és az önkormány-
zatokban is. Most azon dolgozunk,
hogy segítsük a minél gyorsabb átme-
netet, például azzal, hogy amilyen
gyorsan csak lehet, megszûntetjük a
gyakorlatot, amely több száz oldalas
pályázatok megírására kényszerítette az
embereket, teljesen értelmetlenül, ezen
kívül, célravezetôbb pályázati kiírás
várja majd a pályázókat. Augusztus óta,
amikor a Közép-magyarországi Regio-
nális Fejlesztési Tanács elnökének vá-
lasztottak, sokkal nagyobb lehetôsé-

günk van az itt élô emberek érdekeinek
érvényesítésére, a kis- és közepes mére-
tû vállalkozások támogatására, vala-
mint a munkahelyteremtésre – és persze
azonnal megszûntettük a pazarló és ér-
telmetlen bürokráciát, leépítettük a tit-
kárságot, megszûntettük a Tanács tagja-
inak a díját, és megszûntettük a felesle-
ges bizottságokat, feladatköröket. 

Úgy vélem már ennyibôl is nyilván-
való mindenki számára, hogy rég nem
látott mértékû változásokra számítha-
tunk, és ezzel összefüggésben teljesen
új feladatok és lehetôségek határozzák
meg idén az életünket. Ez akkor is így
van, ha a költségvetési helyzet nem en-
gedi meg azt, hogy azonnali és jelentôs
támogatást kapjon az önkormányzati
szektor. Egyáltalán nem szabad elhall-
gatnunk, hogy az önkormányzatok
helyzete továbbra is igen nehéz. Dolgo-
zunk azon, hogy egyes, sajátos helyzetû
önkormányzatok, például a megyék,
különleges megítélés alapján további
segítséget kapjanak, az elsô és legfonto-

sabb feladat azonban mindenki számára
az, hogy végiggondolja a saját lehetôsé-
geit és a saját teendôit. 

Ne felejtsük el, hogy számíthatunk
egymásra; és ne becsüljük le azt, hogy
ez mit jelent. A párbeszéden és kölcsö-
nös elônyökön alapuló együttmûködés
tekinthetô az egyik legkomolyabb tar-
talmi változásnak az elmúlt évekhez ké-
pest. Most úgy tûnhet sokaknak, hogy
ebben az évben még az anyagi helyzet
kényszerít minket erre, pedig ez nem
igaz. A minden eddiginél szorosabb
partnerség a helyi önkormányzatok, va-
lamint a kormányzati intézmények kö-
zött, az ország megújításának egyik
motorja lesz majd a jövôben, és rendkí-
vül fontos szerep hárul a megyei önkor-
mányzatokra azzal kapcsolatban, hogy
ez így legyen. Legyen szó közoktatás-
ról, múzeumokról, vagy bármilyen
ügyrôl, ami az életünkre, közösségeink-
re hatással van. 

n

(Folytatás a következô számban.)

Tisztelt ócsai Lakosok!
Felkérésre a jövôben az újonnan

megjelenô újságban rendszeresen sze-
repel majd az ócsai körzeti megbízottak
tevékenységérôl egy-egy rövidebb
cikk.

Ezt szeretném kiegészíteni néhány
beszámolóval a városunkat érintô prob-
lémákról, amelyeket együttmûködéssel
– a lakosság és a rendôrség közös mun-
kájával – véleményem szerint orvosolni
lehet.

Már korábban is felhívtam a figyel-
met az újságban a városunkban elôfor-
duló csalókra, akik megtévesztve, fôleg
az idôseket, pénzt szereznek és távoz-
nak.

Bízom benne, hogy a cikkeim miatt,
hosszú idôre ez a cselekmény abbama-
radt, annak hatására, hogy a lakosok el-
kezdtek egymásra is odafigyelni, és a
leginkább érintett idôsebb korosztály
sem állt naivan az érkezô idegenekhez.

Az utóbbi pár hétben – sajnos - is-
mét tudunk néhány esetrôl, amely a
korábbiak forgatókönyve szerint zajlott
le.

Bizonyára felvetôdik a kérdés Önök-
ben, hogy miért nem teszünk valamit az
elkövetôk kézre kerítése érdekében?
Nem mentegetôzni szeretnék, de sajnos
nehéz ezt a fajta bûnelkövetôt elfogni.
Kevés a személyleírás, a jármûvek le-
írása a sértettek részérôl. Ez érthetô, hi-
szen senki nem feltételezi a kapuban ál-
ló idegenrôl, hogy az rossz szándékkal

csengetett be hozzá. Így nem is figyelik
meg részletesen ôket. Amire azonban
tapasztalja, hogy a pénzét nem jogsze-
rûen vitték el, addigra az elkövetôk már
elhagyták városunk területét, és ezért
már csak az „utómunkák” maradnak
nekünk.

Ezért kérek mindenkit, hogy az ide-
genekkel óvatosan bánjon! Ne enged-
jenek be bárkit a lakásunkba!
Gyôzôdjenek meg a hivatalos szervek
képviselôjének valódiságáról, annak
igazolványa megnézésével vagy adott
esetben a munkahelye felhívásával! Ha
nem biztosak a személy jó szándéká-
ban, legalább egy szomszédjukat vagy
rokonukat értesítsék, aki tud Önöknek
segítséget nyújtani, és „több szem töb-
bet lát” elvén még több adatot megje-
gyezni az idegenekrôl!

Továbbá szabálysértés vagy bûncse-
lekmény esetében, de már annak gya-
núja esetén is értesítsenek minket vagy
a helyi polgárôrséget!

Ezúton is szeretném a teljes Ócsai
Polgárôrségnek megköszönni az áldo-
zatos munkával éjjel és nappal fenntar-
tott szolgálatot! A polgárôrök 2010 de-
cemberében az ünnepek alatt is folya-
matos szolgálatot teljesítettek városunk
védelme érdekében. Jelenlétüknek kö-
szönhetôen – tudomásunk szerint - nem
történt Ócsán betörés, rablás és egyéb
más súlyos bûncselekmény. A 2011-es
évben is számítok a közös, eredményes
munkára!

Rendôrségi Hírek
Kérek minden lakost, hogy figyeljünk

egymásra és óvjuk egymás értékeit!
Tisztelettel:

Mezei Tamás r. tzls.
ÓCSA KMB.

Falu Tamás Városi Könyvtár
Cím: 2364 Ócsa, 

Falu Tamás u. 44.
Telefon: (29) 378-158

E-mail: konyvtar@ocsanet.hu
Nyitva tartás: H.: 11–18 óráig

K.: 8–15 óráig, Sz.: szünnap
Cs.: 11–18 óráig, P.: 8–15 óráig

Szo.: 8;–11 óráig

1/1 oldalas: 40.000 Ft/hó 
(32.000 Ft + ÁFA)

1/2 oldalas: 25.000 Ft/hó 
(20.000 Ft + ÁFA)

1/4 oldalas: 12.000 Ft/hó 
(10.000 Ft + ÁFA)

1/8 oldalas: 6.000 Ft/hó 
(4.800 Ft + ÁFA)

1/16 oldalas: 3.000 Ft/hó 
(2.400 Ft + ÁFA)

Hirdetési árak



92011. január

köz-élet

„Az alkotás teszi az embert ember-
ré, nem vagyunk múlandó tavaszvi-
rág, a mû, amit teremtô akarat létre-
hoz, Istenné emeli az ember fiát”.
Szörényi Levente dalszövege járt a
fejemben, Katona-Zsombori Mária
nyitóbeszéde alatt. A festômûvésznô,
január 22-én az Egressy Gábor Sza-
badidô Központban, a Magyar Kul-
túra Napja alkalmából rendezett ki-
állításon Gubovics Melinda Katalin
ifjú képzômûvész tûzzománc
alkotásait, festményeit ajánlotta a
nagyközönség figyelmébe 

A kiállítás megnyitója után sikerült
néhány szót váltanunk az ifjú képzômû-
vésszel.

Mióta foglalkozol festészettel?
Miért kezdted el?

Négy éve végeztem a fôisko-
lán rajz szakon, akkor kezd-
tem el dolgozni. A munka
mellett elvégeztem a textil
szakot is a Moholy-Nagy
Mûvészeti Egyetemen. Most
Szegeden dolgozom. Erre a
kiállításra textiles munkái-
mat nem hoztam, talán egy
következô alkalommal azokat
is megmutathatom a közön-
ségnek. 

Olyan pillanatokat próbálok
meg-örökíteni a mûvészet által,
amelyek számomra értékesek és bol-
dogságot okoznak nekem. Persze szeret-
ném, ha ezt érezné az is, aki a munkái-
mat megnézi

A képeken a természet dominál. Víz-
partok, virágok…

Leginkább a természet fog meg, fôleg
a folyó- és tópartok. Ez is olyan formá-
ban, hogy kivonulok és az ott, akkor do-
mináló fényeket, hangulatot örökítem
meg. 

Hogyan kerültél Ócsára?
A nagymamám ócsai, én sajnos so-

sem laktam itt. Ôáltala kaptam a le-
hetôséget arra, hogy megmutassam a
képeimet az ócsai lakosoknak.

Hogyan tovább? Van-e jövôje a mû-
vészeteknek?

A mûvészetek, a mûvészek is nehéz
helyzetben vannak, mint minden más.
De úgy gondolom, van jövôje. A gyere-
kek, akiket tanítok, ezt mutatják. Igazi
tehetségek vannak közöttük. Az ember
pedig a kezdetektôl fogva alkot, így biz-
tosan van jövôje a mûvészeteknek is.

(má)

A kiállítás megtekintése után
kezdôdött az ünnepi mûsor. A Magyar
Kultúra napját immáron 22 éve ünne-
peljük hazánkban. 1823-ban Kölcsey
Ferenc éppen ezen a napon fejezte be a
Himnusz megírását, ezért a résztvevôk
úgy tisztelegtek a zeneszerzô elôtt,
hogy közösen elénekelték a Himnuszt,
ahogy azt az ünnepséget megnyitó pol-

gármester úr kérte.
„Ha mindenkit átölelhetek, ak-

kor újra köztetek leszek. Leülök
a régi fapadon, néma leszek, és
boldog nagyon…” Falu Tamás
Üzenet címû versének sorai a
helybeli gimnázium növendé-
keinek segítségével ezen az
estén valóban „átölelték” a
közönséget, hiszen „elhozták”
a rendezvényre, a régen el-
hunyt költôt. Életének fonto-
sabb pillanatait, naplórészletei

és versei felolvasásával idézték
fel. A közel egy órás mûsor alatt

Falu Tamást sikerült a színházte-
rembe „varázsolniuk”. 
A rendezvény Bereczky Lászlóné

(Magyar Mária) és Dr. Bálint Ferencné
(Magyar Ilona) testvérpár díjátadójával
folytatódott. A két hölgy az édesapja,
Magyar Sándor – aki Ócsa díszpolgára
volt – útját folytatta a hosszú évek alatt,
hiszen mind a ketten a hagyományok
ôrzésére, és a népi kultúra terjesztésére
tették fel életüket, és elhivatottságukat
is Édesapjuktól örökölték. 

Pedagógusi munkájuk mellett két
könyvet írtak, „Ócsai Népszokások”, és
Ócsai Népviselet Képeskönyve címmel. 

Az ô munkásságuknak köszönhetô a
Tájházban lévô csodálatos textilbaba ki-
állítás is, amit ôk nem csak saját sikerük-
ként, hanem az ócsai lakosokkal elért
közös munka sikereként értékelnek, hi-
szen sokan segítették ôket munkájukban. 

Az Ócsa Kultúrájáért Díjat Bukodi
Károly polgármester adta át a két
hölgynek. 

A díjátadó után kolléganônk váltott
pár szót a díjazottakkal:

Mikor és hogyan jutott eszükbe,
hogy létrehozzák a helytörténeti gyûj-
teményt?

Már tanár koromban eszembe jutott.
Szerettem volna a diákokkal és a

szülôkkel együtt megvalósítani. Kellett
hozzá a nôvérem, aki tud varrni. ô készí-
tette el a ruhákat, amelyek pontos másai
a hagyományos ócsai viseletnek. Az
anyagok is eredetiek, hosszas gyûjtômun-
ka elôzte meg a babák felöltöztetését. A
ruhák már javarészt elhasználódtak, és
szét kellett bontani ôket, majd az 55 cm-
es babák méretére alakítani. 

Hány év munkája van ebben?
A kiállítás létrehozásában 5 év. Az ál-

talunk írott könyvekben sokkal több. 
Hogyan kerültek Ócsára?
Édesapánk Csongrádból Alsónéme-

dire költözött, ott volt kántor-tanító.
Onnan került át Ócsára velem együtt. A
nôvérem Üllôre ment férjhez, ott taní-
tott, majd ô is ide költözött.

Mennyire érdekli az ócsaiakat a
helytörténet?

Ha hívjuk ôket, szívesen jönnek. Na-
gyon sokan látták már a kiállítást, vásá-
roltak a könyvekbôl. A lakodalmas já-
tékra pedig több százan jöttek.

Hogyan állt össze ez a játék? Kik
voltak a szereplôi?

A szereplôk mind ócsaiak. Jöttek diá-
kok, felnôttek, ismerôsök, helybeli
asszonyok a férjeikkel együtt, itt volt
mindenki. Így sikerült újrajátszani egy
hagyományos ócsai lagzit. Hiszen édes-
apánk ezt adta nekünk feladatul. ôriz-
nünk kell a hagyományokat, terjeszte-
nünk a kultúrát.

Mik a terveik a jövôre nézve? Mikor
láthatjuk újra az ócsai lakodalmast?

Vannak még terveink bôven. Amíg az
egészségünk engedi, és amíg az ócsaiak
jönnek és támogatnak minket, folytatjuk
a munkánkat. A lakodalmas játék újra-
játszása egy pályázattól függ, amelynek
várhatóan februárban lesz eredménye.
Ha sikerül megnyerni, ôsszel ismét la-
kodalomba hívjuk a lakosságot.

(má)

Az est zárásaként a „Kalimba
Ütôegyüttes” fergeteges koncertjét
hallhatta a nagyérdemû. Mike Oldfield
– Tubular Bells II. címû mûvét adták
elô, nem mindennapi feldolgozásban. A
koncert alatt közremûködött a Plüsh

„Alkotni születtünk erre a földre, s nem csak megélni szép napokat”



2010 márciusában az örkényi óvo-
dásokkal ellátogattunk Ócsára. Egy
busznyi nagycsoportos gyerekkel fel-
kerekedtünk, hogy megnézzük az
ócsai lápvidéken élô madarak termé-
szetes élôhelyét. 

Az énekesmadarak türelmesen vár-
ják, hogy kiszedjék ôket a madárháló-
ból, amit csak csendesen lehet megkö-
zelíteni, mert a kismadarak nagyon
ijedôs természetûek. Magyarországon
immáron százéves hagyománya van a
madárgyûrûzésnek. 

Amikor elôször szerettem volna cik-
ket írni az Ócsai Madárvárta Egyesület
tevékenységérôl, a szervezet ügyve-
zetôje azt mondta, hogy látogassak el
hozzájuk, és nézzem meg a saját sze-
memmel, milyen munka folyik valójá-
ban náluk. 

Odaértünk a Madárvárta állomásra,
ahol Privigyei Csaba és munkatársai

már várták a csoportunkat. A gyerekek
egy kis idôre bekapcsolódhattak az
egyesület munkájába. Segíthettek be-
vinni az állomásra a madárhálóval be-
fogott madarakat, akiket a szakemberek
segítségével, egyesével zsákokba he-
lyeztek. 

A gyûrûzésre váró madarak ezekben
a kicsi zsákokban várakoztak arra, hogy
megkapják a lábukra illô gyûrût. A mû-
velet során kiderült az is, hogy a mada-
raknál a gyûrûzés olyan, mint az embe-
reknél a cipôvásárlás. ôk is „lábmére-
tüktôl” függôen más és más méretû
gyûrût kapnak. A vizsgálatot végzôk a
zsákból kikerülô kismadarak tollazatát
nézik meg elôször, ezután lemérik a
szárnyuk hosszát. Amelyik madárkán
még nincs gyûrû, annak a lábára ráhúz-
nak egyet és így engedik vissza a ter-
mészetbe. Ha látogatók vannak a ma-
dárházban, akkor úgynevezett „madár-
simogatásra” is lehetôség adódik. A si-
mogatás után vezetôinktôl megtudtuk,
mit is jelent valójában az, amikor
meggyûrûznek egy madarat, és az is ki-
derült, hogy miért fontos tevékenység
ez. A gyûrûzés során az adatokat felír-
ják, látogatásunkkor is volt olyan ma-
dár, akivel azon a napon már másodjára
„találkoztak” az állomás dolgozói. A
szakember elmagyarázta, hogy a frissen
felírt adatokat összevetik a régebbi mé-
rési adatokkal, s ezek alapján következ-
tetnek a különbözô fajok egyedszám
változásaira, ivarstruktúrájuk alakulá-
sára és a területhûségükre. A mért ada-
tok alapján arra a kérdésre is választ
kapnak, hogy a klímaváltozás hatására
milyen változások történnek a madarak
„életében”. Természetesen ezek az ada-
tok a hosszú évek mérési eredménye-

ibôl tevôdnek össze, és a szakemberek
számára a fent leírtaknál tudományo-
sabb és részletesebb eredményeket pro-
dukálnak.

A Madárvártában tett kirándulásunk
után az ócsai skanzenben nézelôdtünk,
megtudtuk, hogy, milyen körülmények
között éltek és milyen háztartási eszkö-
zöket, szerszámokat használtak száz
évvel ezelôtt az emberek.

A skanzennel szomszédos nyolcszáz
éves románkori református templomba
is sikerült belépôt váltanunk, ahol egy
nagyon kedves hölgy részletesen elme-
sélte a templom építésének történetét.
Kiderült, hogy ez a régi épület nemcsak
a kora miatt híres, hanem már évekkel
ezelôtt is számtalan történelmi film
díszletének használták. 2009 nyarán is
nagy volt a nyüzsgés Ócsának ezen a
részén, mert a világhírû angol író, Ken
Follett, Katedrális címû regényének
filmváltozatát is itt forgatták, a közép-
kori történet szereplôi közül jó néhá-
nyat sikerült is „életre kelteniük’ a film
alkotóinak, a templom ódon falai kö-
zött. 

A kirándulásról mindannyian – gyere-
kek és felnôttek egyaránt – sok új infor-
mációval, és élménnyel tértünk haza. 

Fülöp Krisztina
Fotó: Vancskó Zsuzsanna

10

köz-élet

énekegyüttes, és Gönci Apuka György. 
A Kômûves Kelemen dalszövegébôl

fülembe visszacsengô sorok, és az ab-
ban megfogalmazott érzések az est so-
rán egyre csak erôsödtek bennem, úgy

érzem, hogy ezen a rendezvényen, a
fellépô diákok, a zenészek, a kitüntettek
valóban „alkottak”, elôadásukkal, élet-
mûvükkel „táplálták” a közönséget. 

Úgy gondolom, olyan útravalót kap-

tunk tôlük, amitôl ezen az estén valóban
gazdagodhatott a lelkünk. 

Fülöp Krisztina
Fotó: Moldován Ágnes

Ôszapóka és társai szeretettel várnak mindenkit!
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A január-február a félévi értékelés
ideje az iskolákban. A szülôk várják
haza az ellenôrzôt, a gyerekek azon-
ban nem minden esetben vannak így
ezzel. Adott esetben néhányan el is te-
kintetnének az osztályozó értekezlet
eredményétôl. Kovácsikné Kovács
Beátával, a Halászy Károly Általános
Iskola igazgatónôjével az idei tanév
elsô felvonásáról beszélgettünk.

Hogyan értékeli az iskola elsô félé-
ves teljesítményét?

2010. július 1-jén vettem át az iskola
irányítását. A kezdeti nehézségek ellen-
ére rengeteg feladatot sikerült elvégez-
nünk idáig. A diákoknak és a pedagógu-
soknak is sok változást kellett megélni-
ük, de véleményen szerint jó úton hala-
dunk afelé, hogy kölcsönösen megis-
merve egymást legyôzzük az elôttünk
álló akadályokat. Legfontosabb intéz-
kedés az iskolai rendszabályok betartá-
sának megkövetelésére irányult. Ezen a
téren sok változás történt pozitív irány-
ban. 

Sajnos sok diák bukik felsôben, ami-
nek kiküszöbölésére a továbbiakban
nagy hangsúlyt kell fektetnünk.

Hány elsôs kezdte meg tanulmá-
nyait ebben a tanévben?

A 2010/2011-es tanévben 66 elsô
osztályos iratkozott be iskolánkba.

Milyen pályázatokon indult az is-
kola, ezek közül milyeneken nyertek,
mi áll ég elôttük?

A 2010. évben két Európai Uniós pá-
lyázat lebonyolítását kezdtük meg. A
TÁMOP-3.1.5 Pedagógusképzések el-
nevezésû pályázat keretein belül három

pedagógusunk jelentkezett másoddiplo-
más képzésre, közülük egy mesterkép-
zésben vesz részt. 

Másik pályázatunk a TÁMOP-6.1.2.
„Egészségre nevelô és szemléletformá-
ló életmódprogramok” címû pályázat
kiváló alkalmat biztosít számunkra az
iskolai élet frissítésére. Eddig megvaló-
sult programok a következôk: 

o Három évfolyam vett részt drogp-
revenciós elôadásokon.

o Rendszeres délutáni testmozgást
kínálunk fel minden évfolyamon a kor-
osztálynak megfelelô játékokkal.

o Elsôsegélynyújtással kapcsolatos
elôadások pedagógusoknak.

o Mozgásterápia alkalmazásának le-
hetôségei a tanórákon - pedagógusok-
nak.

Februárban várható két szánkókirán-
dulás Visegrádra, ahol oktatók segítsé-
gével tanulhatnak gyermekeink szán-
kózni. További programok: 

– Gyalogtúra
– Kerékpártúra 
– Sportnap
– Nyári napközis tábor stb.

Az eddig megvalósult projektelemek
nagy sikernek örvendtek. 

Volt-e bármilyen fejlesztés az el-
múlt idôszakban (infrastrukturális
elsôsorban)? Ha nem volt, van-e erre
kilátás belátható idôn belül?

Sajnos az elmúlt évben semmilyen
infrastrukturális fejlesztés nem valósult
meg. A 2011. évre sem várható ilyen
beruházás, de nagy lehetôséget látunk
az Új Széchenyi Tervben kiírt pályáza-
tokban.

Milyen lett a félévi?

A nyolcadikosok körében milyen a
továbbtanulás aránya? Hányan men-
nek gimnáziumba illetve szakközép-
iskolába, milyen jövôterveik vannak
a gyerekeknek? Milyen eredmények-
kel hagyják el a végzôsök az iskolát?

A 2009/2010-es tanévben 
a továbbtanulási arány: 

Gimnáziumban tanultak tovább 
19 fô

Szakközépiskolában tanultak tovább 
30 fô

Szakiskolában tanultak tovább
28 fô

A 2010/2011-es tanévben ehhez ké-
pest még csak a továbbtanulási szándé-
kukról tudunk beszámolni, hiszen a to-
vábbtanulás folyamatban van. 

Ezek a következôk: 
Gimnáziumban szeretne továbbtanulni:

28 fô
Szakközépiskolában 

szeretne továbbtanulni: 12 fô
Szakiskolában szeretne tanulni: 31 fô

A megcélzott szakközépiskolák: köz-
gazdasági, autószerelô, egészségügyi,
építôipari, faipari, kereskedelmi és in-
formatikai irányultságúak. A szakképzô
intézmények különbözô szakmák felé
irányítják, képzik a gyerekeket: pl. asz-
talos, fodrász, kômûves, villanyszerelô,
pincér, cukrász.

Sajnos az évek tapasztalata azt mu-
tatja, hogy a félévi eredmények után na-
gyon nehéz rávenni ôket a tanulásra.
Nagyon nagy szükség van a szülôkkel
való összefogásra. Kérjük a szülôk se-
gítségét és figyelmét, hiszen a tapaszta-
latok szerint az év végére sokat ronta-
nak a tanulás elhanyagolása miatt a
gyerekek. 

Milyen tanulmányi versenyeket
nyertek a diákok eddig?

Alsóban házi tanulmányi versenyek
folynak évfolyamonként, aminek ered-
ménye csak év végén lesz. Emellett le-
velezôs versenyeket koordinál néhány
alsós kolléga: 

(Folytatás a következô oldalon.)
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TEKI-TOTÓ 
- Dula Mária/Jankovics Ágnes
Manó-Tanoda - Seregély Erika

Szövegmanó - Puskás Ilona
Jonathán - Ertsey Péterné
Suli Hód - Györgyövicsné 

Virág Szilvia
Napközi 1. és 3. évfolyamán rendszeres

2 heti kidobó

Zrínyi területi versenyre készülünk,
amiben alsós és felsôs diákok is részt
vesznek.

Felsôben szintén az országos leve-
lezôs versenyeken való részvétel általá-
nos. Például a Radnóti Miklós Kísérleti
Gimnázium által indított történelem
verseny, Bendegúz, Internetes verse-
nyek, Nyelvünkben élünk, London
Bridge (angol). 

Nem levelezôs versenyek, amelye-
ken részt vesznek a felsôs tanulók: 

Bolyai János Gimn. és Ker. Szakköz.
Által szervezett Bolyai János Emlék-
verseny. 5. 6. osztályosoknak: 

2. helyezés: Hanó Roland 6.c
3. helyezés: Nyenyestyán Balázs 6. c
A következô versenyek még folya-

matban vannak, de gyermekeink részt
vesznek rajta: 

Apáczai Kiadó által szervezett
komplex tanulmányi verseny (a helyi
fordulón 60 fô vett részt.)

Országos számítástechnika verseny
Atlétika versenyek 
Simonyi Géza helyesíró verseny
Házi versenyek: Nagy Könyv 3 for-

dulós vetélkedô
Milyen szakkörök mûködnek? Mi-

lyen népszerûséggel?
Szakköreink a következôk: 
Alsóban: tömegsport, tehetséggondo-

zó, számítástechnika, kézmûves, nép-
tánc

Legnépszerûbb a néptánc szakkör.
Felsôben: a legnépszerûbb szakkörök

a katasztrófavédelmi, természetbúvár, 
Kis-Zöldek - környezetvédelmi, ké-

zimunka, atlétika, kosárlabda, röplabda, 
Melyek sok gyermeket mozgatnak

meg.
Iskolánkban évek óta mûködik az al-

sóban olyan osztály, ahol a színjátszás
szerepel az iskolai tantárgyak között.
Iskolai és városi rendezvényeken is
számtalanszor felléptek színvonalas
elôadásukkal. Legutóbb a városi és is-

kolai karácsonyi ünnepség fényét emel-
ték mûsorukkal. Felkészítô tanáraik:
Puskás Ilona, Fogarassy Melitta.

Iskolánkban nagyon jól mûködnek a
különbözô sportkörök, kiemelendô az
atlétika. Vezetôik: Spák József, Kamen-
né Juhos Ildikó.

Milyen programok lesznek az isko-
lában február-márciusban?

Napköziseknek a tájház látogatása,
az alsósoknak szánkókirándulás. A far-
sangot osztálykeretben ünnepeljük. De
lesznek rendszeres délutáni játékok al-
sóban és felsôben egyaránt. A ne-
velôknek gerinctornára van lehetôsé-
gük.

Hogyan alakult a hiányzások szá-
ma? Volt-e szükség jegyzôi intézke-
désre?

Egész iskolánkban egyszer volt szük-
ség jegyzôi intézkedésre, amikor is egy
nyolcadikos gyermeknek gyûltek össze
50 feletti hiányzásai. Ebben az esetben
a gyermek vétlen volt, hiszen családi
problémák okozták a hiányzásokat.
Szülôvel és gyermekkel beszélve, illet-
ve a családsegítôt bevonva orvosoltuk a
problémát. 

Bemutatkozik a Mádencia Egyesület
Egyesületünk 2009-ben alakult

nemzeti érzelmû, patrióta, konzervatív
gondolkodású baráti társaságból.
Részlet az alakuló jegyzôkönyvbôl:

(1) A Mádencia Egyesület demokra-
tikus, önszervezôdô, önkéntesen létre-
hozott, nyilvántartott tagsággal és ön-
kormányzattal rendelkezô társadalmi
szervezet, amelyet tagjai az alábbi cé-
lokra alapítottak: 

a) a helyi közösség számára kulturá-
lis, sport, társadalmi rendezvények
kezdeményezése, szervezése és rende-
zése; 

b) tagjai, valamint a helyi polgárok
kulturális gazdagodásának, közügyek-
be való tájékozottságának és érdekvé-
delmének erôsítése; 

c) a közösségi célok megvalósításá-
ra mozgósítás; 

d) a helyi identitástudat kialakítása; 
e) ifjúság bevonása a társadalmi-és

közéletbe. 
(2) Az Egyesület a fent meghatáro-

zott célok érdekében 
a) szorgalmazza és segíti helyi cso-

portok létrejöttét és mûködését, ta-
pasztalatcseréjét, a megfelelô informá-
cióáramlást és együttmûködést; 

b) elôsegíti a közélet valós társadal-
mi helyzetének felmérését és bemuta-
tását; 

c) javaslatokat terjeszt elô a helyi,
állami és társadalmi szervekhez és
szervezetekhez a közéletet érintô
ügyekben. 

(3) Az Egyesület céljának és felada-
tának megvalósítási módjai: 

a) anyagi, szellemi, szerve-
zési erôforrások felkutatása
és felhasználása a közélet
fellendítése érdekében; 

b) elôadások, tanfo-
lyamok szervezése; 

c) külföldi és belföldi
intézményekkel illetve
szervezetekkel történô
kapcsolatok kialakítása
és az együttmûködésbôl
eredô lehetôségek ki-
használása; 

d) folyóiratok és más
kiadványok közzététele; 

e) pályázatok kiírása.
Egyesületünk megalakulá-

sa óta számos közéleti estet ren-
dezett, vendégünk volt Murányi Le-
vente, Szûcs Lajos, Volner János, Ré-
vész Máriusz országgyûlési képvi-
selôk, akik kötetlen beszélgetés kere-
tében, máshol nem tapasztalt nyíltság-
gal beszélhettek az ország, és szûkebb
pátriánk gondjairól, a kivezetô útról.
Átlagosan hatvan-hetven kérdés hang-

zott el, ami cáfolja, azt a tévhitet, mi-
szerint belefásultak az emberek köz-
életünk megvitatásába. Az önkor-
mányzati választások elôtt egyesüle-
tünket tisztelte meg egyedül Dönti Ká-
roly és Bukodi Károly, hogy polgár-
mester-jelöltként megvitassák a meg-
jelentekkel programjukat.

A karácsonyi ünnepeket vár-
va, kettôs keresztet állított

egyesületünk, amely Bóka
Péter és Varga Zoltán
munkája.

December 19-én a
Tájházzal közösen meg-
rendeztük az elsô „An-
gyal-napot”,- külön kö-
szönet az Orgován csa-
ládnak - ami kirakodó-
vásárral egybekötött
kézmûves foglalkozás-
ról, betlehemkészítésrôl,

vidám, zenés együttlétrôl
szólt.
A továbbiakban is sze-

retnénk városunk munkájá-
ban, közéletében, a jobb tájé-

koztatásban, a kulturális esemé-
nyekben részt venni. Minden kedves
ócsainak ezúton is köszönjük az ön-
zetlen segítséget, és továbbra is szere-
tettel várunk rendezvényeinkre benne-
teket.

Karácsonyi Károly
www. madencia.hu
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farsang

„Éneklem a Fársáng napjait…”
A farsangi ünnepek a tél temetését,

a tavasz közeledtét jelzik, és számta-
lan hagyomány kötôdik ehhez az
idôszakhoz. A Farsang, bár ma már
ezt kevesen tudják, eredetileg pogány
ünnep volt. ôshazája Olaszország,
ahol a kereszténység megjelenésével
igyekeztek kiirtani ezt a vidám ünne-
pet. Az egyház leginkább a hangos
mulatságokat, az illetlen vicceket, és
az ehhez kapcsolódó mértéktelensé-
get ítélte el. Szerencsére azonban az
ünnepet végül nem sikerült betiltani,
ezért inkább felruházták a keresztény-
ség elemeivel.

A farsang valójában télbúcsúztató.
Ennyiben a téli ünnepkör része, de már
elôre, a tavaszra utaló mozzanatok is
megjelennek benne. Egy ôsi hiedelem
hívta életre a hozzá kapcsolódó zajos
mulatságokat is. Azt hitték ugyanis az
emberek, hogy a tél utolsó napjaiban a
Nap legyengül, és a gonosz szellemek
életre kelnek. Vigalommal, alakosko-
dással, boszorkánybábu elégetésével
akarták elûzni ôket. Innen ered a tüzes
kerék görgetése, a kormozás, a kiszeba-
ba égetése vagy éppen a Mohácson a
mai napig élô hagyomány, a busójárás. 

A tüzes kerék görgetése segített a
Napnak, hogy visszanyerje erejét. A
kormozással és a rémisztô busók meg-
jelenésével pedig sikerült a telet elker-
getni. A tél elbujdosott és átadta helyét
a tavasznak. 

A telet kiszebábuval is megszem-
élyesítették. A nôi ruhákba öltöztetett
bábut máglyán elégették. Napjainkban
Dabas-Sáriban tovább ôrzik a kiszebá-
bu hagyományát: A leányok az elôzô
évben férjhez ment menyecske ruháiba
öltöztetnek egy szalmabábot, majd elv-
iszik a patakig, és éneklés közben levet-
ve a ruháit, vízbe dobják. (Régen abból,
hogy a víz a bábot hogyan és merre vi-
szi, jövendöltek a jelen lévôk férjhez
menetelérôl.)

A szokások és hiedelmek zömének
szempontjából többnyire farsangvasár-
nap, farsanghétfô és húshagyókedd al-
kotja az igazi farsangot. A záró három

napot „farsang farkának” is nevezik.
Ezek a felszabadult mókázás, vagy aho-
gyan mondják: a fordított világ napjai.
E fordított világ részei a zártkörû kocs-
mai asszonymulatságok, a farsangi pa-
ródiák és az álesküvôk.

A hamvazószerdát követô napon az
egynapos böjtöt felfüggesztették, hogy
a farsangi maradékot elfogyaszthassák.
(„Inkább a has fakaggyon, mintsem az
étel megmaraggyon.” – Kórógy) Ez
volt a zabáló-, torkos- vagy tobzódó-
csütörtök. 

A következô naptól kezdve azonban
valóban nem ettek az emberek húst és
zsíros ételeket egészen húsvét vasár-
napjáig. Ebben a 40 napban az egyház
azért tartatott böjtöt és tiltotta a vigadal-
makat, még a lakodalmakat is, hogy az
emberek teljesen megtisztult testtel és
lélekkel várják a húsvétot.

Tehát húshagyókedden éjfélkor a
megkonduló harangszó már a farsang
végét jelezte, amelynek hossza a hús-
véthoz igazodott, így hol rövidnek, hol
hosszúnak bizonyult.

Jeles napok a farsangi
idôszakban:

Január 6. Vízkereszt - a karácsonyi
tizenketted zárónapja

Január 22. Vince napja - termésjósló
nap: „Ha megcsordul Vince, teli lesz a
pince”.

Február 2. Gyertyaszentelô Boldog-
asszony napja - egyházi ünnep, az em-
berek azonban idôjósló napnak is tartot-
ták.

Február 3. Balázs-nap: gyertyát és
almát szenteltek, s ezeket a gyermekek
torokfájásának gyógyítására használták.
A balázsolás ma is élô hagyomány.
Március 12. Gergely-nap: az iskola téli
idôszakának befejezô napja, amikor a
tanulók adományokat gyûjtöttek a taní-
tónak és az iskolának

Farsangi szimbólum:
Gyors fánk 

(kevésbé profiknak, akár uraknak is)

Ez a fánk nagyon gyorsan elkészít-
hetô, nem igényel nagy precizitást, bár-
ki nyugodtan kísérletezhet vele.

Hozzávalók: 2 pohár joghurt,
2 db tojás, 30 dkg liszt, 

1 cs sütôpor,
5-10 dkg cukor.
A sütéshez olaj.

A díszítéshez: baracklekvár, porcukor.

Elkészítés:
1. A lisztbe beleszórjuk a sütôport,

cukrot, hozzáadjuk a tojást, a joghurtot
és jól összekeverjük. Ahogy összeke-
vertük, azonnal süthetjük, nem kell vár-
ni vele.

2. Forró olajba 2 evôkanál segítségé-
vel beleszaggatjuk, majd forgatjuk,
hogy mindkét oldala átsüljön. Közben
fogpiszkáló-
val meg-
szurkáljuk,
mert így
gömbö l yû
lesz.

3. Tál-
aláskor por-
cukorral megszórjuk, baracklekvárt kí-
nálunk hozzá, de mogyorókrémmel is
nagyon finom.

Összeállította és a gyorsfánkot
kipróbálta: Moldován Ágnes

Tisztelt 
Nyugdíjasok!
Az utóbbi idôszakban a nyugdíja-

sok terhére elkövetett bûncselekmé-
nyekkel összefüggésben az alábbi-
akra szeretnénk felhívni szíves fi-
gyelmüket!

A nyugdíjak nem bankszámlára
történô folyósítását kizárólag a Ma-
gyar Posta Zrt. munkatársai végzik,
a nyugdíjbiztosítási igazgatási szer-
vek dolgozói az ellátások folyósítá-
sában egyáltalán nem mûködnek
közre.

Erre figyelemmel a nyugdíjbizto-
sítási igazgatóságok dolgozói nem
kézbesítenek sem nyugdíjat, sem pe-
dig egyéb ellátást, így nem keresik
fel Önöket ilyen célból.

Kérem, hogy amennyiben isme-
retlen személyek a nyugdíjbiztosítá-
si igazgatóság nevében a fenti in-
dokkal keresik meg Önöket, szíves-
kedjenek értesíteni a lakóhelyük sze-
rinti rendôrkapitányságot.

Budapest, 2010. december

Országos Nyugdíjbiztosítási
Fôigazgatóság



14

közösségi-élet

Bukodi Károllyal, Ócsa Város Sport Egyesületének
Elnökével a városban lévô sportéletrôl beszélgettünk.
Károly a „családi vonalat” viszi tovább, hiszen Édesap-
ja is hosszú évekig sportegyesületi elnökségi tag volt.  

A sportegyesület elnökeként Károly elsôdleges feladata
a szervezés és a támogatók megnyerése, másodsorban vi-
szont az elnök úr szurkolóként jelen van a meccseken, és
hetente egy alkalommal ô maga is focizik. Mindig aktívan
vett részt a település közéletében, ezért 2007 végén felkér-
ték, hogy vállalja el az egyesületnél az elnöki posztot, és
így segítsen a település sportéletének fellendítésében. Az
új sportszervezetet végül 2008–ban alakították meg,
amelyben azóta is mindenki aktívan tevékenykedik.

Az egyesület mindkét szakosztálya, a labdarúgás és az
atlétika is eredményesen mûködik a településen. 

Atlétikában a gyerekek szép sikereket értek el országos
és megyei versenyeken, és tavaly Soltész Gréta még War-
sóban is megnyert egy nemzetközi versenyt. Elért eredmé-
nyeiket elsôsorban kitartásuknak, lelkesedésüknek köszön-
hetik, de ahhoz, hogy sikeresek legyenek, szükségük van
olyan pedagógusra, edzôre, mint Spák József, aki a verse-
nyekre folyamatosan felkészíti ôket. 

A labdarúgóknál a felnôtt csapatot 2010 ôszén indították
újra, amely kifejezetten ócsai fiatalokból áll. Edzôjük Haj-
dú Gusztáv.  A csapat eredményeire pillanatnyilag „rá-
nyomja a bélyegét” az a másfél éves kihagyás, amíg nem
voltak edzések, de Károly úgy gondolja, hogy ez a problé-
ma idôvel megoldódik, hiszen az utánpótlás hamarosan
„kinövi” magát. Az utánpótlás „kinevelése” Kövér István
edzô irányításával történik, a 16 és 13 éves korú serdülôk

mellett a 8-9 éves korú gye-
rekeknek is tart foglalkozá-
sokat. 

A városban található foci-
pálya közel negyven éves, és
nagyon elhanyagolt állapot-
ban volt. Az elmúlt években
felújításra került az öltözô, a
labdafogó háló, a világítás és
a lelátó. Sokat segítenek a
szülôk is.

Károly elárulta, hogy az
egyesület szeretne pályázni
egy megfelelôbb focipálya
kialakítására, mivel a pálya
talaja még mindig rossz. 

A városban a focin és az atlétikán kívül a birkózó egye-
sület (O.B.T.E.) és a karate klub érdemel említést, mivel e
két klub sportolói is szép eredményeket érnek el. 

Mindannyian tudjuk, hogy komolyabb eredményeket
csak megfelelô felkészülési körülmények biztosítása mel-
lett remélhetünk. 

„Sportelnökként az a dolgom, hogy a mûködéshez szük-
séges pénzügyi feltételeket megteremtsem”, árulta el Ká-
roly. 

Ezen törekvése a helyi vállalkozóktól kapott pénzekbôl
az esetek többségében sikerül. 

Fülöp Krisztina
Fotó: Moldován Ágnes

„Elnökként az a dolgom, hogy a pénzügyi feltételeket megteremtsem”

Január 21-én jelentette be az ÁNTSZ, hogy országos
influenzajárvány van Magyarországon. Egy hét alatt
másfélszeresére növekedett az influenzaszerû megbete-
gedések és az emiatt kórházba utaltak száma. Pest me-
gyében már helyi járványok is kialakultak.

A figyelôszolgálatban résztvevô orvosok jelen-
téseinek alapján végzett becslés szerint a 2011.
január 10–16. közötti héten az országban kb.
18.400 fô fordult orvoshoz influenzaszerû tü-
netekkel, amely másfélszerese az elôzô heti-
nek. A betegség hazai terjedése, valamint az
Európai Betegségmegelôzési és Járványügyi
Központ adatai arra figyelmeztetnek, hogy
sürgetô a védôoltás, amely 7-10 nap alatt ad
védettséget.

Hazánkban 1,3 millió adag háromkomponen-
sû, Fluval AB térítésmentes vakcina áll rendelke-
zésre a kockázati csoportba tartozóknak - tájékoztat-
tak korábban a hatóság szakemberei. Ezek között vannak
a három évesnél idôsebb, súlyos, krónikus betegek, a terhes-
ségi héttôl függetlenül a várandós nôk, azok, akik most ter-
vezik a gyermekvállalást, a hosszabb ideig ápolást igénylôk,
a tartós szalicilát kezelésben részesülôk, a 65 évnél idôseb-

bek, s a fertôzésnek kitett foglalkozásúak, köztük az egész-
ségügyi és szociális intézetben dolgozók. A 6 hónapos és 3
éves kockázati csoportba sorolható gyermekek számára öte-
zer adag vaxigrip junior térítésmentes oltóanyagot tárolt az

ÁNTSZ. Ám az oltás mindenkinek erôsen ajánlott. A be-
tegség ugyanis súlyos szövôdményekkel járhat, s egy

esetleges járványnak jelentôs lehet a gazdasági ká-
ra is. Ezért a munkáltatóknak érdemes megfontol-
ni dolgozóik szervezett oltását.

Európában és hazánkban is az idei szezonban
elsôsorban a 2009-es A típusú influenza alapví-
rusa a H1N1 lehet felelôs a járványért. Ezért az
elôzô évben az A(H1N1) járvány idején legyár-
tott 1,2 millió adag Fluval P vakcinát a készlet
erejéig bárki térítésmentesen kérheti a háziorvo-

sától. A térítéses oltóanyagok árához 25 száza-
lékkal járul hozzá az egészségpénztár, a három-

komponensû vakcináért 2000 forint körüli összeget
kell fizetni.

A házorvosok azt tanácsolják, a vírus kivédése érdeké-
ben kerüljük a tömeget, mozogjunk sokat a szabad levegôn,
és gyakrabban szellôztessünk. 

-má-

Influenzajárvány van Pest megyében



Ócsai Református Egyházközség

Február havi gyülekezeti alkalmaink:

Február 1. Kedd 18 óra 
Fiatal Felnôttek Bibliaórája – Lelkészi hivatal

Február 2. Szerda 15 óra Házi Bibliaóra – Török Ignác u. 61.
Február 3. Csütörtök 18 óra Központi Bibliaóra 

– Református Iskola Tanácsterme
Február 4. Péntek 16 óra Fiatal Ifjúsági Bibliaóra 

– Református Iskola Gyermekterme
Február 4. Péntek 17 óra Ifjúsági Bibliaóra 

– Református Iskola Tanácsterme
Február 6. Vasárnap 10 óra Fôistentisztelet 

– Kálvin-ház Nagyterme
Február 6. Vasárnap 16 óra Énekkari próba 

– Református Iskola Tanácsterme
Február 8. Kedd 18 óra Fiatal Felnôttek Bibliaórája 

– Lelkészi hivatal
Február 9. Szerda 15 óra Házi Bibliaóra – Török Ignác u. 61.

Február 10. Csütörtök 15 óra Asszonykör 
– Református Iskola Tanácsterme

Február 11. Péntek 16 óra Fiatal Ifjúsági Bibliaóra 
– Református Iskola Gyermekterme

Február 11. Péntek 17 óra Ifjúsági Bibliaóra 
– Református Iskola Tanácsterme

Február 13. Vasárnap 10 óra Fôistentisztelet 
– Kálvin-ház Nagyterme

Február 13. Vasárnap 15 óra Hálaadó Istentisztelet 
– Evangélikus Imaház

Február 13. Vasárnap 16 óra Énekkari próba 
– Református Iskola Tanácsterme

Február 15. Kedd 18 óra Fiatal Felnôttek Bibliaórája 
– Lelkészi hivatal

Február 16. Szerda 15 óra Házi Bibliaóra – Török Ignác u. 61.
Február 17. Csütörtök 18 óra Központi Bibliaóra 

– Református Iskola Tanácsterme
Február 18. Péntek 16 óra Fiatal Ifjúsági Bibliaóra 

– Református Iskola Gyermekterme
Február 18. Péntek 17 óra Ifjúsági Bibliaóra 

– Református Iskola Tanácsterme
Február 20. Vasárnap 10 óra Fôistentisztelet 

– Kálvin-ház Nagyterme
Február 20. Vasárnap 16 óra Énekkari próba 

– Református Iskola Tanácsterme
Február 22. Kedd 18 óra Fiatal Felnôttek Bibliaórája 

– Lelkészi hivatal
Február 23. Szerda 15 óra Házi Bibliaóra – Török Ignác u. 61.

Február 24. Csütörtök 15 óra Asszonykör 
– Református Iskola Tanácsterme

Február 25. Péntek 16 óra Fiatal Ifjúsági Bibliaóra 
– Református Iskola Gyermekterme

Február 25. Péntek 17 óra Ifjúsági Bibliaóra 
– Református Iskola Tanácsterme

Február 27. Vasárnap 10 óra Fôistentisztelet – Kálvin-ház
Február 27. Vasárnap 15 óra Énekkari próba 

– Református Iskola Tanácsterme
Február 27. Vasárnap 16 óra 30 Családi Istentisztelet 

– Kálvin-ház

Református Lelkészi Hivatal – 2364 Ócsa, Ady E. u. 2.
Református Iskola – 2364 Ócsa, Ady E. u. 1.

Kálvin-ház – 2364 Ócsa, Ady E. u. 3.
Evangélikus Imaház – 2364 Ócsa, Damjanich u. 33.
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Ócsai Református 
Egyházközség 

(2364 Ócsa, Ady Endre u. 2.):

LELKÉSZI ÜGYELET:
HÉTFÔ: 15.00 - 17.00
SZERDA: 9.00 - 11.00
CSÜT.: 14.00 - 17.00
PÉNTEK: 9.00 - 11.00
PÉNZTÁRI ÜGYELET:
SZERDA: 16.30-18.00
PÉNTEK: 16.30-18.00

Külön idôpontok kérhetôk 
telefonon és e-mailen 

bármilyen ügy intézésére, 

és lelkigondozói 
beszélgetésre.
Tel.: 29/378-142

Ócsai Baptista Gyülekezet 
(2364 Ócsa, Kiss Ernô u. 14.):

Vasárnap:
9-órától Imaóra

10-órától Istentisztelet
17-órától Istentisztelet

Szerda:
18-órától Bibliaóra

Szombat:
18-órától: Ifjúsági Bibliaóra

KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG HÍREI
Február 4 –12. 

Lourdesi imakilencedet tartunk minden este 19 órakor a plébáni-
án.Ezzel készülünk betegek szentségének felvételére.

13-án a 9 órakor kezdôdô szentmisén kiszolgáltatjuk a betegek
kenetét a templomban.

26-án, Szombaton 17 órakor Teizéi imaórát tartunk a templomban.
26-án, Szombaton 19 órakor ismeretterjesztô elôadás a közösségi

teremben. Vendégünk: Madari Gyula, 
a Makróvilág Zarándok Utazási Iroda igazgatója.
27-én, Vasárnap 16 órakor Filmklub a közösségi 
teremben.Vetitésre kerül: Szent Pio atya élete.

Miserend: Hétfôn és Szerdán 7.30.
Pénteken és Szombaton 18, Vasárnap 9 óra

Történelmi egyházak hírei

Az Egressy Gábor Szabadidô Központ programjai:

Február 12. Nótaest
Az Ócsa Gazdakör és az Ócsa Öreghegyi Pincesor 

Egyesület Vidám Farsangi Nótaestet szervez 
február 12-én 18 órától a Szabadidô Központban. 

Fellép: Tarnai Kiss László, Dr. Fehér Eszter, Zsuzsa 
Mihály, Rigó Mónika

Muzsikál: Lakatos Miklós és cigányzenekara.
Mûsorvezetô: Fábián Nikolett

A szünetben fánkot kóstolhatnak a vendégek.
A mûsort a Duna TV felveszi!

Belépô 3000 Ft.
Információ: Kerepeczki Ferenc 29/379-722

Február 19. Székelykapu Bál
Február 26. Vadászbál

Felhívás
A 35. Ócsai Kulturális Napok keretén belül az egyik prog-

ramot Ócsa lakóinak aktív részvételével szeretnénk létrehoz-
ni. 

A kiállítás címe: Ki mit gyûjt?
Azok jelentkezését várjuk, aki évek óta szenvedélyüknek,

érdeklôdési körüknek hódolva gyûjtenek valamit és ezt a
gyûjteményt szeretnék megmutatni a 35. ÓKN alkalmából
rendezett egyik kiállításon. 

Szeretnénk, ha minél többen jelentkeznének hobbijukat,
gyûjtôszenve-délyüket bemutatva mindenkinek.

Információ és jelentkezés: Bereczky Marika 70/540-41-28.
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Kiadó helyiségek a szabadidôközpontban

Alkalmakra, és idôszakosan is bérelhetô helyiségek
Színházterem 316 m2 + színpad 60 m2

Kamaraterem 97 m2

Aula 135 m2

Tantermek 29 m2 (az emeleten)
Klubszoba 30 m2 (az emeleten)

Irodák 14,5 m2 (a földszinten, az emeleten)
Terembérleti díjakkal kapcsolatban érdeklôdni:

személyesen a szabadidôközpont 4-es irodájában 
(I. em.), telefonon a 06-29-378-043 számon.

Internetezési lehetôség a szabadidôközpontban
eMagyarország pont – Gönci György
Nyitva tartás: hétfô-péntek: 8-18 óra

– internethasználat – nyomtatás
– internethasználati segítség

Ócsa Város Önkormányzatának lapja
Megjelenik havonta 3000 példányban

Kiadja: Mátyus Nyomda Bt. Felelôs kiadó: Mátyus Gyula
Fôszerkesztô-szerkesztôk: Fülöp Krisztina, Moldován Ágnes 

Olvasószerkesztô: Urbán Andrea
Szerkesztôség címe: 2373 Dabas-Gyón, Tavasz u. 7.

Telefonszám: +36 20/773-73-44
E-mail: ocsaikisbiro@gmail.com

Együttmûködô partnerünk: Dormány Foto Studio


