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J E G Y Z Ő K Ö N Y V : 

 

 

Készült Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 13. 

napján 10.00 órakor megtartott rendkívüli üléséről 

 

Ülés helye: Ócsa Református Egyházközség Kálvin-Háza (2364 Ócsa, Ady E.u.2.) 

 

A Képviselő-testület 6 fővel van jelen. Távol van Bukodi Jánosné, Dönti Károly és 

Inczeffy Szabolcs képviselő. 

 

Jelen vannak: 

Bukodi Károly polgármester 

Horváth Tamás alpolgármester 

Dönti Károly képviselő 

Dr. Gallai Zoltán képviselő 

Kardos Zoltán képviselő 

Török László  képviselő 

 

 

Bukodi Károly polgármester az ülést megnyitja, köszönti a megjelenteket, 

megállapítja, hogy a Képviselő-testület 6 fővel határozatképes, az ülésről távol maradt 

Bukodi Jánosné, Buza Ernő és Inczeffy Szabolcs képviselő. 

 

 

N A P I R E N D : 

 

1./  Tárgy:   „Ócsa Város Díszpolgára” cím átadása ünnepélyes keretek között  

      Előadó:     Bukodi Károly polgármester 

 

 

Bukodi Károly polgármester: Szeretettel köszönti az ünnepi testületi ülésen a 

díjazottakat, a Képviselő-testület tagjait és testvértelepülésük, Palást község 

polgármester asszonyát Szkladányi Helység Anikót. Ritka az ilyen alkalom. mint a mai. 

Elgondolkodott azon, hogy jó-e az, hogy ritkán osztanak ilyen címet, jó, azért, mert aki 

kapja olyat tett le az asztalra évtizedek alatt, hogy növeli a díj értékét.  Vagy esetleg 

nem jó, hogy ritkán adományoznak ilyen címet, mert ritkán vannak ilyen 

összejövetelek. Arra jutott, hogy jó ez így, ahogyan van. Minden évben a Képviselő-

testület megkérdezi a város lakosságát, civil szervezeteket, hogy méltónak találnak-e a 

díjra valakit. Kaptak is javaslatokat. Három díjazottjuk van a mai napon. Sajnos nem 

feledhetik el azt, hogy az egyik díjazottjuk, sajnos már nincs közöttük. Méltatások 

helyett javasolja, hogy inkább beszéljenek a képek.  

 

Elsőként dr. Bálint Ferencné Magyar Ilona és Bereczky Lászlóné Magyar Mária 

munkásságát összefoglaló összeállítás kerül levetítésre.  

 

Bukodi Károly polgármester: Nagyon reméli, hogy minden méltató szónál többet ért 

ez a kis összeállítás, melybe megpróbálták beletömöríteni az a munkásságot, amit a 

városért tettek. Ha a Bugyin tartott krumpli fesztivál előbb lett volna, már abból is 

került volna bele anyag, hiszen Ócsa hírét vitték már a szomszéd településre is. Felkéri 
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Szkladányi Helység Anikó polgármester asszonyt beszédének megtartására, egyben 

tájékoztatást ad arról is, hogy a Magyar Ilona-Magyar Mária testvérpárt már Palást 

község is díszpolgárává választotta.  

 

Szkladányi Helység Anikó Palást község polgármestere: Köszönti a megjelenteket. 

Nagy megtiszteltetésnek tartja, hogy jelen lehet ezen az ünnepélyes avatáson. Két 

nagyszerű asszony visszatérve gyökereihez, a jelen és jövő generáció számára könyvbe 

öntötte népviseleti hagyományokat és öltözködés módját. Maradandót alkottak. 2010-

ben lettek Palást község díszpolgárai és örül, hogy a mai napon Ócsa Város 

Önkormányzata is így döntött. Köszönete és hálája jeléül fogadják szeretettel az általa 

átadott csokrot.  

 

Bukodi Károly polgármester: A testvérpár a Duna Ipoly Nemzeti Park 

Igazgatóságával is szorosan együttműködve dolgozott. Füri András igazgató úr által 

küldött köszöntő levél felolvasását kéri Horváth Fannitól. 

 

„Kedves Ilike, kedves Marika! 

Bár a rendezvényen személyesen nem tudok jelen lenni,így  távolról is szívből gratulálok 

az Ócsa Város Díszpolgári Címhez, melyet méltón viselhetnek. Megköszönjük a hosszú 

éveken át tartó fáradhatatlan értékmentő munkájukat. Hálásan köszönjük, hogy 

összegyűjtötték az „ócsai viselt” kiállítás anyagát, majd gondosan kiállítássá rendezték 

és köszönjük, hogy egy színes kiadványban együtt rögzítették.  Külön köszönjük, hogy 

elődeink kulturális örökségét végül a Duna Ipoly Nemzeti Park Igazgatóságának 

adományozták, mely így az ócsai tájház gyűjteményét gazdagítja, évente sok ezer 

látogatónak feledhetetlen élményt nyújtva. Remélem, hogy legközelebbi ócsai 

rendezvényünkön személyesen is gratulálhatok, minden jót kívánva: 

Füri András Duna Ipoly Nemzeti Park igazgatója” 

 

 

Ezt követően a DINPI nevében csokrok átadása történik.  

 

Bukodi Károly polgármester: Az oklevelek átadása előtt felkéri Pappné Hajdu 

Katalint az Ócsai Polgári Kulturális Egyesület elnökét, aki javasolta a díjazottakat, 

beszédének megtartására. 

 

Pappné Hajdu Katalin OPKE elnöke: Köszönti az ünnepelteket. Büszke az 

egyesületük nevében arra, hogy a Magyar Ilona és Magyar Mária most itt lehet. Nagyon 

régóta tagjai az egyesületüknek, régebben, mint Ő. Példaképévé váltak munkája során.  

Róluk vesz példát kitartásban, a szeretet átadásában, a higgadtságban. Nagyon sok új 

ötletük van és ezeket meg is valósítják. Kívánja, hogy még nagyon hosszú ideig 

dolgozzanak az egyesületnél. Gratulál nekik a kitüntető díjhoz és jó egészséget és 

hosszú életet kíván! 

 

Az OPKE nevében csokrok átadása történik. 

 

Bukodi Károly polgármester Ócsa Város Önkormányzata nevében átadja Ócsa Város 

Díszpolgára Díjat dr. Bálint Ferencné Magyar Ilona és Bereczky Lászlóné Magyar 

Mária részére.  

 



3 

 

dr. Bálint Ferencné Magyar Ilona: A népviseletbe öltözött asszonyokat bemutatva, 

elmondja, hogy az eredmény ilyen szép. Néhány köszönő szót mond azoknak, akik 

ebben segítettek nekik. Elsősorban az önkormányzatnak (a régebbinek), akinek 

segítségével az ócsai népszokások könyv kiadásra kerülhetett és más anyagi segítséget 

is kaptak a babák és a népviseleti gyűjtemény elkészítéséhez, és a mostani 

önkormányzatnak, akik ehhez a megtisztelő díjhoz juttatták Őket. Köszönetet mond a 

Duna Ipoly Nemzeti Park Igazgatóságának, és a tájház vezetőségének, akik elhelyezték 

a gyűjteményt és gondozzák. Az Ócsai Polgári Kulturális Egyesület vezetőjének, 

Pappné Hajdu Katalinnak, aki a díjra felterjesztette Őket. Köszönetet mond még a 

családjaiknak, akiktől rengeteg segítséget kaptak. Külön köszöni Rékának és Orsikának, 

akik többször öltöztettek és a fényképezésben is részt vettek. Ócsa város lakosságának 

is köszönetet mond, elsősorban Barkócziné Juliskának és Viola Annus néninek (aki 

sajnos már nincs közöttük) akik a régi időkből minden ismeretüket átadták nekik. 

Felolvas egy idézetet, melyet a palásti tájházban hallottak, mikor először odakerültek és 

ez pont ehhez az általuk végzett munkához tartozik: 

„Őrizd meg nékem múltbeli örökséget, termeljél nemzetet, százágú gyökeret. Vigyázd a 

kincset, amelyet rád hagyott.” 

 

 

Néhai Nádas Tamás életéről összeállított emlékfilm kerül levetítésre.  

 

Bukodi Károly polgármester: Nádas Tamás városunk szülöttje, itt élt, itt járt iskolába. 

A sportnak szentelte az életét, szomorú az, hogy ez így is történt. Polgári kulturális 

estén találkozhattak utoljára Tamással. Erre készült ez a kis film, amiben nagyon jól 

összefoglalta Tamás, hogy mit ért el az életben. Az általa elnyert díjak és világbajnoki 

cím már megérdemelte volna a díszpolgári címet. A Képviselő-testület szinte egyszerre 

döntött úgy, hogy emlékeikbe úgy szeretnék megőrizni Nádas Tamást, hogy 

posztumusz díszpolgári díjat adományoznak neki.  

 

Bukodi Károly polgármester Ócsa Város Önkormányzata nevében átadja Ócsa Város 

Díszpolgára Díjat néhai Nádas Tamás Édesanyjának, Nádas Zoltánnénak.  

 

Nádas Barbara néhai Nádas Tamás leánya: Szeretettel köszönt mindenkit. 

Megköszöni a Képviselő-testületnek, hogy Édesapja díjazására gondoltak és arról 

döntöttek. Köszönik a megtiszteltetést.  

 

Horváth Fanni” Nagy László: Szárnyak zenéje” című verset szavalja el. 

 

Bukodi Károly polgármester: Megköszöni mindenkinek, hogy eljött az ünnepi ülésre.  

 

A díjak átadása után a Polgármester az ünnepi ülést bezárta. 

 

 

K.m.f. 

 

 
       Bukodi Károly          Dr. Szabó György 

        polgármester         jegyző 


