Tisztelt Közgyűlés!
Kedves megjelent tagtársaim!
A mai közgyűlésen több kardinális kérdést kell megbeszélnünk az alábbi napirendi pontok szerint.
Napirendi pontjaink:
Beszámoló a 2012.évi tevékenységeinkről,
E.a.: Pappné Hajdu Katalin
Beszámoló a 2012. évi pénzügyi gazdálkodásról,
E.a.: Sponga Károlyné
Alapszabály módosítás,
E.a: Pappné Hajdu Katalin
2013. év főbb feladatai,
E.a: Pappné Hajdu Katalin
Mindenek előtt szeretném, ha megemlékeznénk egy tagtársunkról, Kozmáné Bukodi Magdolnáról,
aki egy buta baleset következtében életét vesztette. Kérem, hogy néma felállással adózzunk
emlékének.
Köszönetet szeretnék mondani az OPKE minden egyes tagjának, az egész éves munkájáért. Tudom,
hogy néha túlfeszítettük a húrt, mert vagy sok financiálisan önerős feladatot kellett elvégezni, vagy
így év vége felé több időt töltöttünk a feladattal, mint amennyi jól esett volna.
Azonban elmondhatjuk, hogy egy nagyon sikeres évet tudhatunk magunk mögött. Az is igaz, hogy ezt
évek óta mondjuk, de ezt így is van. Minden évben tudtunk valami új színt vinni a programjaink
sorába. Természetesen szívesen csatlakoztunk más szervezetekhez is programjaink megvalósítása
során. Így több programot közösen oldottunk meg az Egressy Gábor Szabadidő Központtal. Meg is
gyanúsítottak bennünket, hogy meglovagoljuk a lehetőségeket és más hátán kapaszkodunk felfelé.
Én úgy gondolom, hogy ezt nem lehet másképpen csinálni. Sem mi nem működhetnénk a Szabadidő
Központ nélkül, de talán szerénytelenség nélkül mondhatom, hogy ők is kevesebbek lennének egy
színfolttal nélkülünk. Ötleteink itt célba találnak és a megvalósítás is közös feladat és közös cél.
Ugyan ezt mondhatom el az Önkormányzattal, azon belül is a Polgármester úrral való
együttműködésről. Mindenki előtt ismeretes, hogy az 2012. évi városi tortát az Önkormányzat
támogatása nélkül nem tudtuk volna megvalósítani, vagy nehezen tudtuk volna finanszírozni.
Nézzük át sorban milyen programokat valósítottunk meg 2012. évben:
 Február 28-án Viola Károly és Kánai Katalin tagjaink, tartalmas élménybeszámolót tartottak
számunkra Izlandi útjukról.
 Április 21-én a Vízműveknél tettünk látogatást.
 Április 28-án az Ócsai Lakodalmas rendezvény társszervezőjeként vettünk részt a
hagyományőrző rendezvényen.
 Részt vettünk május 1-én a LIFE Egyesület szervezésében megrendezett majálison, ahol jó
hangulatú vetélkedővel kedveskedtünk a gyerekeknek. A nyerteseket ajándékokkal
jutalmaztuk.
 Májusban az Ócsai Kulturális napok keretében:

















Játékkiállítást rendeztünk, erről nem kell sokat beszélnünk az magáért beszélt, sokan
támogatták a kiállítást, mindenkinek köszönet érte.
A kiállítás keretében puzzle kirakó versenyt rendeztünk ahol értékes ajándékokat
osztottunk ki, több kategóriában. Köszönet a Játékok Házának, akik puzzle kirakókkal
támogatták a versenyt.
A rendelkezésünkre álló régi ócsai fotókból, állandó kiállítást rendeztünk, ami ma is
megtekinthető a Szabadidőközpontban.
Június 30-án kirándulni voltunk, köszönet Szűcs László hidrobiológusnak, aki a vezetőnk
volt és sok érdekes információt megtudtunk az Öregturjánról. Lásd. Honlap.
Szeptemberben a Városi Vigasság keretében ismét leírhatatlanul finom és nem
utolsósorban nagy tortakölteményt készítettek cukrászaink, akiknek kitartása csodálatra
méltó. Több mint 1000 szelet tortát osztottunk szét.
Részt vetünk a főzőversenyen, ahol boszorkánykonyhánkban Sponga Károlyné Magdika
vállalta a főszakács szerepet, akinek most szeretném átnyújtani a mesterszakácsoknak
járó aranyérmet.
Október 13-án Ivánka Mária nemzetközi sakknagymester szimultánt adott
sakkozóinknak. A rendezvény az év egyik legnagyobb eseménye volt. Köszönet a
szervezőknek és a nagymesternek.
Október 20-án, a Gazdanapon, Egyesületünk több poszton képviseltette magát.
(Előkészületek, zsűri, vendégfogadás stb.)
November 19-én új sorozatot indítottunk el "Kávéházi Esték" címmel. Első vendégünk
volt a városunkban élő operaénekes házaspár, Szabóki Tünde és Cser Péter. Szeretnénk
ezt folytatni 2013. évben is.
November 24-én a sakkversenyt újratöltöttük és a szimultán hosszúsága miatt elmaradt
versengést folytattuk. Bár a szimultán valószínűleg kivette sok sakkozónak az erejét mert
nem mindenki képviseltette magát a versenyen, de elmondhatjuk, hogy akik ott voltak
nem bánták meg.
December az Advent jegyében zajlott. Az Ócsa-portállal karöltve megrendeztük az Élő
Adventi naptárat. Sokan játékosként, sokan pedig megfejtőként vettek részt a játékban.
Értékes ajándék felajánlások érkeztek. A nyerteseket a Culture Club Café-ban,
Polgármester úr segítségével sorsoltuk ki.
Ismételten volt karácsonyi illat. Mint tudjátok több mint 1000 db mézeskalácsot
sütöttünk, amit a gyerekek december 20-án díszítéssel és csomagolással varázsoltak
ajándékká.

Felsorolásom a teljesség igénye nélkül készült, hiszen több alkalommal helyeztük el a
megemlékezés koszorúját. Így koszorúztunk március 15-én, október 23-án, november 1-én,
november 10-én.
Engedjétek meg, hogy még egyszer megköszönjem egész éves munkátokat és mindenkinek erőt,
egészséget, jókedvet, boldogulást kívánjak 2013. évre.
Ócsa, 2013. január 29.
OPKE elnöke

