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Május 5-tôl az építkezések megszokott
képe tárul azok elé, akik a hajdani pos-
ta épülete felé veszik útjukat. Mint azt
az önkormányzat illetékesétôl megtud-
tuk, sikerrel járt az a közbeszerzési pá-
lyázat, melyet az új rendôrôrs és az ok-

mányiroda kialakítására írtak ki. Az
épület egyik fele rendôrségként, a má-
sik okmányirodaként fog újjászületni
oly módon, hogy az épület megôrzi
eredeti homlokzati képét. A rendôrség
augusztus 1-jére, az okmányiroda vár-

hatóan szeptember közepére készül el.
Lapunk figyelemmel kíséri az átalakí-
tást, és jelen leszünk az ünnepélyes át-
adáson is.

A Halászy Károly Általános
Iskolában ôsszel indult – Vi-
lághírû magyarok – magyar
világhírességek – címmel egy
bemutatósorozat, melynek
keretében a vállalkozó kedvû
osztályok rendre bemutatnak
olyan magyar tudósokat, mû-
vészeket, sportolókat, akik
teljesítményükkel világszerte

elismerést vívtak ki. E sorozat keretében választották a 4. d-sek
Kôrösi Csoma Sándort. És hogy a bemutatás még különlegesebb
legyen, sikerült megnyerni a földrajztudomány egyik jelentôs
személyiségét, Dr. Kubassek Jánost, az érdi Magyar Földrajzi
Múzeum igazgatóját, hogy tartson élménybeszámolót. Kubassek
János számtalan könyv szerzôje, maga is végigjárta azokat a leg-
fontosabb helyeket, ahol Kôrösi Csoma megfordult. A fantasz-
tikus felvételekkel illusztrált elôadás nagy tetszést aratott nem-
csak a gyerekek, hanem a pedagógusok és a szülôk körében is.
Mindez újabb bizonyítéka annak, hogy érdemes a jövô generá-
ció érdeklôdését jól sikerült, színvonalas szabadidôs programok-
kal felkelteni. hy)

A színházak világában és a képzômûvé-
szetben egy kicsit is jártas emberek számá-
ra nem cseng ismeretlenül Wegenast Ró-
bert neve. Színpadképei sok darab sikeré-
hez járultak hozzá. Április 11-tôl 21-ig
volt látható az Egressy Gábor Szabad-
idôközpontban az a tárlat, ahol néhány
régebbi díszletterve mellett festményeibôl
is kaphatott ízelítôt a közönség. Mivel
nem tisztünk mûvészettörténeti fejtegeté-
sekbe bonyolódni és a kiállítás is bezárt
már, most csak arra futja, hogy megismer-
kedjünk az alkotóval. Ehhez saját szavait
hívjuk segítségül.

“Azt mondják, mikor megláttam a vilá-
got, farral jöttem elôre és egy kicsit a nya-
kam köré volt tekeredve a köldökzsinór.
Ezért lehetett aztán, hogy ezerkilencszáz-
negyvennyolcban a legnagyobb megrökö-
nyödésemre Csáki Maronyák tanár úr fel-
vett a Szépmûves Líceum esti rajziskolájá-
ba, és bár azt soha nem bocsátotta meg
nekem, hogy rajztábla, rajzpapír és
rajzszén nélkül akartam megtanulni
rajzolni; és megtanultam. Nagy szerepe
volt ebben csendes mesteremnek, Miháltz

Pálnak, aki mégiscsak kicsiholt belôlem
valamit. És késôbb ugyanígy, farral elôre
jött a zene, amit soha nem játszottam, de
örökké hallgattam. A Bolerónál kezdtem
és Webernnél akadtam el tegnap. Ez lett a
vesztem is, mert ugyanígy farral behátrál-
tam a Fôiskolára, ahol ahelyett, hogy gra-
fikus maradtam volna, Háy Károly és
Oláh Gusztáv rávett arra, hogy díszletter-
vezô legyek. És lettem gyakornok az Ope-
raházban, ösztöndíjas a Magyar Néphad-
sereg Színházában (Vígszínház), ezért hát
boldog voltam, mert minden együtt volt,
amit szerettem, a szó, a zene, a tánc és fest-
hettem mindenfelé magamnak, meg má-
soknak óriási háttereket. De festettem ké-
peket otthon, mûteremben, vagy mûte-
rem nélkül, mert úgy éreztem, a világ le-
képzése tesz engem emberré. Láttam, hogy
az élôlények tudnak táncolni, énekelni,
mímelni, szôni, építeni és rombolni, de
olyan képet készíteni, amit elôbb a képze-
letében hordoz, csak az ember tud.

Volt közben forradalom, ellenforrada-
lom, Kaposvári Csíky Gergely Színház,
Miskolci Nemzeti Színház, József Attila

Színház, Magyar Televízió, meg Kádár-
rendszer, rendszerváltás és nyugdíj. Lett
egyre több kiállításom, láttam sok képet a
világban, és láttam, hogy egyre kevesebb
az emberség a képekben és az emberek-
ben. Végigpróbáltam mindenfélét. Vol-
tam lírai absztrakt, konstruktivista, tashis-
ta és Po grafikus, de végülis emberfestô
lettem, mert azzal áltatom magam, hogy
az ember, ha meg tudom festeni, sokkal
szebb, mint egy sárga négyszög, és a vá-
szonra lehelt Mona Lisa-mosoly többet
mond, mint a legrafináltabb performance.
Úgy vélem az okoskodást is az ítészekre és
a filozófusokra kell hagyni, a világot ôk
úgyis csak követik, de nem irányítják.

Ennyi és ez vagyok hát, az életem töb-
bi nem lényeges kalandjai a lexikonban
találhatók.”

Az emberfestô – Wegenast Róbert

Már csak három hónap…

Kôrösi Csoma Sándor megidézése
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Ócsa Város Önkormányzata elôzô lapszámunk megjelené-
se óta nem alkotott rendeletet. A testület április 2-i ülésén
– többek között – a következô határozatokat hozta:

44/2008. (IV. 2.) sz. ÖK. határozat: 14 igen szavazattal
Ócsa Város Önkormányzat Képviselô-testülete a melléklet
szerint pályázatot ír ki aljegyzôi állás betöltésére.

53/2008. (IV. 2.) sz. ÖK. határozat 14 igen szavazattal
1. Ócsa Város Önkormányzat Képviselô-testülete a Ma-

gyar Írók Egyesületével közösen Falu Tamás-díjat alapít. 
2. A Képviselô-testület javasolja a Magyar Írók Egyesületé-

nek, hogy a kitüntetô díj elsô ízben történô átadására a
hagyományos városi születésnapi ünnepségen kerüljön
sor, mely díjhoz 80 000 Ft-ot biztosít.
Minden irodalomszeretô ócsai lokálpatrióta vélhetô

örömmel fogadja ezt a határozatot, melynek alapján az ar-
ra érdemesek újabb rangos elismerést szerezhetnek. Várjuk
a díj odaítélésének feltételeit, a kitüntetésre való felterjesz-
tés módozatait!

Rendeletek, határozatok

Sólyom László köztársasági elnök “Értékôrzô tájak és
emberek Magyarországon” mottójú országjáró soroza-
ta keretében megtekintette az ócsai református templo-
mot, ellátogatott az ócsai Öregfaluba és az Ócsai Táj-
házba is.

Ócsa Város Önkormányzata

P Á L Y Á Z A T O T 

hirdet 
aljegyzôi állás betöltésére

Pályázati feltételek:
• állam- és jogtudományi doktori, vagy okleveles köz-

igazgatási menedzser szakképesítés,
• jogi vagy közigazgatási szakvizsga,
• legalább két éves közigazgatási gyakorlat.

A pályázónak meg kell felelnie a köztisztviselôk jog-
állásáról szóló 1992. évi XXIII. tv. (Ktv.) 7.§-ában sze-
replô általános alkalmazási feltételeknek is.

A kinevezés határozatlan idôre szól, hathavi próba-
idô kikötésével.

Illetmény és egyéb juttatások: a Ktv., a vonatkozó
helyi önkormányzati rendelet és közszolgálati szabály-
zat alapján.

A pályázathoz csatolni kell:
• részletes szakmai önéletrajzot,
• 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyít-

ványt,
• a végzettséget igazoló dokumentumok másolatát,
• a munkakör ellátására vonatkozó szakmai programot.

A pályázat benyújtásának határideje: A Belügyi
Közlönyben történô megjelenéstôl számított 30. nap

A pályázati eljárás, illetve a pályázat elbírálása a Ktv.
10. §-ának elôírásai szerint történik. Az aljegyzô kine-
vezésérôl az Ügyrendi Bizottság állásfoglalását kö-
vetôen – a jegyzô javaslatára – a Képviselô-testület, leg-
késôbb a pályázat benyújtására elôírt határidôt követô
legközelebbi ülésén dönt.

Az állás az elbírálást követôen azonnal betölthetô. 
A pályázatot Ócsa Város Önkormányzat Jegyzôjéhez
(2364 Ócsa, Bajcsy-Zsilinszky u. 2.) kell benyújtani. 
A postai úton érkezô pályázatokra kérjük ráírni: “Al-
jegyzôi pályázat”.
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Gallai Zoltán 1959-ben született,
Bugyin lakott, ott járt általános isko-
lába, majd az Ócsai gimnáziumban
tanult tovább. Orvosi diplomáját a
Semmelweis Orvostudományi Egye-
temen szerezte. Nyolc évig Tatabá-
nyán dolgozott, majd 1992-ben köl-
tözött Ócsára. Mára már ócsainak ér-
zi magát, a városért és lakóiért dolgo-
zik, harcol ha kell orvosként és kép-
viselôként egyaránt.

– Már a 2002-es választáson megválasz-
tottak képviselônek, de az akkori össze-
férhetetlenségi szabályok miatt vissza
kellett lépnem. 2006-ban ismét jelöl-
tettem magam és ismét megválasztot-
tak. Ekkor két képviselôtársammal,
Ullman Mártával és Kardos Zoltánnal
megalakítottuk az Egészségügyi Bizott-
ságot. Két külsôs tagunk van, Mihálka
Istvánné, a Szenvedélybetegek Otthona
igazgatója és Csernák Vilmosné, a
Mozgáskorlátozottak Egyesületének ve-
zetôje. Bizottságunk legfôbb feladatá-
nak tekinti az új egészségház megvalósí-
tását. Ezt képviseltem már 2002-ben is.
A jelenlegi rendelô elég öreg, már akkor
állt, amikor ide jártam gimnáziumba.
Ez az épület mind állagát, mind mûkö-
dési feltételeit tekintve nem felel meg a
mai kor követelményeinek. EU-szabvá-
nyok és ÁNTSZ-elôírások léteznek az
alapterülettôl a felszereltségig minden-
re, amiknek a mostani rendelô már

nem felel meg. Repedeznek a falak, be-
szakadt a váróterem, szûk a betegvá-
ró… Ezek mind azt mutatják, hogy
már nagyon itt az ideje annak, hogy
végre felépüljön az egészségház.

– Eldôlt a helyszín, megszülettek a ter-
vek. Milyen lesz az új épület?

– Elôször egy komoly egészségházra
gondoltunk, háziorvosi rendelôkkel,
szakrendelôkkel. Még egy mentôállo-
mást is terveztünk, de mindez kútba
esett. Természetesen anyagi okok
miatt. Mivel az önkormányzat le-
hetôségei korlátozottak, szerettünk vol-
na egy tôkeerôs céget megnyerni, aki
vállalta volna nemcsak a megépítést,
hanem a mûködtetést is. Nagy sajnála-
tunkra a cég visszalépett, mert nem lát-
ta biztosítottnak a jövôt. Mára az
Egészségügyi Minisztérium csak olyan
helyen engedélyez fejlesztést, és ad tá-
mogatást, ahol már mûködik szakren-
delés. Nálunk nincs, tehát elestünk
ettôl a lehetôségtôl. Ugyanez vonatko-
zik a mentôállomásra is. Mindebbôl az
következik, hogy az egészségház kisebb
lesz, de úgy fog felépülni, hogy késôbb
lehessen bôvíteni. Helyet kapnak ben-
ne a háziorvosi, a gyermekorvosi és a
fogászati rendelôk, beintegrálódik a
központi orvosi ügyelet és lesz gyógy-
szertár is. Lesz labor, ugyanazzal a
funkcióval, ahogyan jelenleg is mû-
ködik, tehát kihelyezett laborként.
Ugyancsak mûködik majd benne fizio-
terápia is, nagyobb alapterületen, kor-
szerûbb módon, mint most.

– Mikor kezdôdhet az építkezés?
–A közbeszerzési pályázat kiírására

várhatóan májusban kerül sor. Ha az le-
zárul, utána le kell bontani a régi isko-
laépületet, de ez már a leendô kivitelezô
dolga. Mivel nincs jelen pillanatban
semmiféle pályázati lehetôség, várni pe-
dig már nem lehet, az önkormányzat
saját erôforrásból valósítja meg ezt a be-

ruházást. Bizottságunknak az a legfon-
tosabb feladata, hogy folyamatosan na-
pirenden tartsa ezt a kérdést. Részt ve-
szünk minden olyan megbeszélésen,
ahol az építész – Horváth Zoltán – tá-
jékoztatást ad az aktuális helyzetrôl, hi-
szen a régi tervet át kell alakítani, új
építési engedélyre van szükség. Csak
ezek után írható ki a már említett köz-
beszerzési pályázat. Gyakran tartunk
közös ülést a Településfejlesztési Bizott-
sággal, a Pénzügyi Bizottsággal is ebben
a témában.

– Váltsunk témát, beszéljünk az egy
évet megért vizitdíjról. Bevezették, majd
a népszavazás eltörölte.

– Abból kell kiindulni, hogy mi, or-
vosok sem akartuk ezt a vizitdíjas rend-
szert. Ha valaki egész életében fizeti a
TB-járulékot, megöregszik, beteg lesz,
nem tisztességes, hogy plusz pénzt kö-
veteljenek tôle. A mi finanszírozásun-
kat az általános társadalombiztosítás
keretében képzeljük el. Most, a népsza-
vazás után az egyik szeme sír, a másik
nevet, mert ez azért nem elhanyagolha-
tó összeg volt, havi kb. százezer forint.
Ez most nincs és egyelôre nem is akar-
ják pótolni. Abban bíztunk, hogy csak
2009-tôl szûnik meg, addig lesz idô a
pótlásról gondoskodni, a költségvetésbe
beépíteni a kompenzációt.

Évek óta nem emelték a havi jöve-
delmünket, a vizitdíj bevezetése elôtt
még el is vettek ebbôl: az eszköztámo-
gatást, az amortizációra fordítható
összeget. Ezt volt hivatott pótolni a vi-
zitdíj, most ez sincs. A fejünk fölött
döntenek, kényszerhelyzetben va-
gyunk, nekünk tennünk kell a dolgun-
kat. Az önkormányzat segítségére nem
számítunk, nem is az ô feladatuk. Az
orvosokat fejkvóta és egy bizonyos szor-
zószám alapján finanszírozzák, ebbôl
kell fizetnünk a nôvért, az orvosírno-
kot, fenntartani a rendelôt, fizetni a já-
rulékokat. Amíg volt vizitdíj, azt is hoz-

Az asztal túloldalán dr. Gallai Zoltán, az Egészségügyi Bizottság elnöke

Egészségház és egészségvédelem
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zá kellett adni, járulékot, adót fizetni
utána.

– Történt-e érzékelhetô változás a ren-
delésen megjelenôk számában a vizitdíj
bevezetése után és most?

– Én soha nem engedtem azt, hogy a
beteg trécselni járjon a rendelôbe, így
nem is volt számottevô változás a beteg-
forgalomban.

– Térjünk vissza a bizottsági munká-
hoz. Tudomásunk van arról, hogy nem
minden esetben mûködik úgy a központi
orvosi ügyelet, ahogy az elvárható lenne.
Nehezen mozdulnak, rosszul kommuni-
kálnak. Mit tehet ez ügyben az Egészség-
ügyi Bizottság?

– A bizottságunk kompetenciakörét
bôvebben az SZMSZ tartalmazza. Ez
kiterjed a mindenkori orvosi ügyelettel
kapcsolatos problémák kivizsgálására is.
A Polgármesteri Hivatalba vagy az
Egészségügyi Bizottsághoz írásban eljut-
tatott panaszokkal foglalkozhat bizott-

ságunk. Elsô lépésben az orvosi ügyelet
vezetôjét kérjük fel, hogy vizsgálja ki az
esetet, tájékozódjon, és próbáljon meg-
oldást találni. Errôl mind a panaszost,
mind az illetékes bizottságot írásban ér-
tesíti. Ha nincs megnyugtató eredmény,
sor kerülhet független vizsgálatra is; az
ÁNTSZ által kirendelt szakfelügyelô
fôorvos vizsgálódik tovább.

– Újfajta kezdeményezéseknek is ta-
núi lehetünk. Hallhatnánk errôl?

– A mi bizottságunk is rendelkezik
egy bizonyos kerettel, évi 200 000 fo-
rinttal, amit úgy kívánunk felhasználni,
hogy két témakörben írunk ki pályáza-
tot. Az egyik az ócsaiak egészségi álla-
potának javítását, az egészségmegôrzést
célozza meg, a másik pedig a diákspor-
tot és a mozgáskorlátozottakat kívánja
segíteni. A pályázati módszer azért jó,
mert mindenki számára nyomon kö-
vethetô, hogy mire fordítódik ez a
pénz. A beadott pályázatokból tudhat-
juk, hogy mire szánják, az elszámolás-

ból pedig kiderül, hogy mire fordítot-
ták. Közben a megvalósulás folyamatát
is figyelemmel kísérjük. Persze ez csak
az egyik módja az egészségvédelemnek. 

A pályázatot lapunk hasábjain is ol-
vashatják. Köszönjük a tájékoztatást és
reméljük, hogy rövidesen – az egészség-
ház avatóünnepségén – újra találkozha-
tunk!

Németh György

Rosszindulatú bôrdaganat 
bárkinél kialakulhat, 

de megelôzhetô!

A MAGYAR 
DERMATOLÓGIAI 

TÁRSULAT ONKODERMA-
TOLÓGIAI SZEKCIÓJA

ORSZÁGSZERTE INGYENES 
ANYAJEGY-TANÁCSADÁST

SZERVEZ

2008. MÁJUS 17-ÉN

AZ ÓCSAI SZÛRÔVIZSGÁLAT 

HELYE: 
BÔRGYÓGYÁSZATI 
MAGÁNRENDELÔ, 

BAJCSY-ZSILINSZKY ÚT 42.
(GYÓGYSZERTÁRRAL 

SZEMBEN)

ELÔZETES IDÔPONT-
EGYEZTETÉS SZÜKSÉGES,

KÉREM, HÍVJA A 
06-30/203-4205-ÖS SZÁMOT!

INGYENES ANYAJEGY-TANÁCSADÁS

ÓCSÁN
a bôrgyógyászati magánrendelôben, 

Bajcsy-Zsilinszky út 42.

(Gyógyszertárral szemben)

Elôzetes idôpont-egyeztetés szükséges, kérem, 

hívja a 06-30-203-4205-ös számot!
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Ócsa Város Önkormányzatának 
Pénzügyi, gazdasági és pályázat koordináló 

Bizottsága pályázatot hirdet.

1. A pályázaton részt vehetnek:
Ócsa város helyi közösségei, társadalmi szervezetek,
egyesületek, csoportok, utcaközösségek.

2. Pályázni lehet: Bejegyzett civil szervezetek által rend-
szeresen megjelentetett (évente legalább hat alkalom-
mal megjelenô) olyan törvényesen bejegyzett sajtóter-
mék, amely a város és a megye legfontosabb esemé-
nyeirôl ad tájékoztatást.

3. Mûködésre fordítható támogatás
A megpályázható maximális összeg: 2 000 000 Ft. Fel-
használható keret: 2 000 000 Ft.

A pályázat benyújtásának határideje: 

2008. május 31.
A pályázatot egy példányban, lezárt borítékban kell bead-
ni. A pályázati anyag mellé mellékelni kell a jelen felhívás-
ban közzétett, kitöltött pályázati adatlapot, amely letölt-
hetô a www.ocsa.hu honlapról, illetve beszerezhetô az Ön-
kormányzat Titkárságán.

A pályázat postai úton és személyesen is beadható az
alábbi címre: Ócsa Város Önkormányzatának Polgár-
mesteri Hivatala Pénzügyi, gazdasági és pályázat koor-
dináló Bizottság 2364 Ócsa, Bajcsy-Zsilinszky u. 2.

5. Eredményhirdetés: 2008. július 31.
6. Elbírálás: Az elnyerhetô támogatás összege 2 000 000

Ft. A nyertes pályázóknak elôfinanszírozási formában
vissza nem térítendô támogatás jár, melyet a kért üte-
mezésnek megfelelôen kapnak meg a pályázók. A tá-
mogatás felhasználását a Polgármesteri Hivatal munka-
társai jogosultak ellenôrizni. 
A nyertes pályázónak a vissza nem térítendô támogatás-
sal a teljesítést követô 30 napon belül, de legkésôbb
2008. december 15-ig el kell számolnia a Polgármeste-
ri Hivatal Pénzügyi Irodáján.
Sikeres és eredményes pályázást kívánunk!

Ócsa Város Önkormányzatának 
Egészségügyi Bizottsága pályázatot hirdet

1. A pályázaton részt vehetnek:
Ócsa város helyi közösségei, társadalmi szervezetek,
egyesületek, csoportok, utcaközösségek.

2. Pályázni lehet: 
• A lakosság egészségi állapotának megôrzését, javítását

célzó programok megvalósítására 
• Egészséges életmódra nevelô, valamint prevenciós

programok rendezésére 
• Ifjúsági és gyermeksport rendezvények lebonyolítására
• Fogyatékkal élôk részére szervezett rendezvények

megtartására
A pályázat benyújtásának határideje: 

2008. május 31.
A pályázatot egy példányban, lezárt borítékban kell bead-
ni. A pályázati anyag mellé mellékelni kell a jelen felhívás-
ban közzétett, kitöltött pályázati adatlapot, amely letölt-
hetô a www.ocsa.hu honlapról, illetve beszerezhetô az Ön-
kormányzat Titkárságán.

A pályázat postai úton és személyesen is beadható
az alábbi címre: Ócsa Város Önkormányzatának Pol-
gármesteri Hivatala Egészségügyi Bizottsága,
2364 Ócsa, Bajcsy-Zsilinszky u. 2.

4. Eredményhirdetés: 2008 július 3-án
5. Elbírálás: Az elnyerhetô támogatás összege témakö-

rönként maximum 100 ezer Ft.
A nyertes pályázóknak elôfinanszírozási formában vis-
sza nem térítendô támogatás jár, melyet a kért üteme-
zésnek megfelelôen kapnak meg a pályázók. A támoga-
tás felhasználását a Polgármesteri Hivatal munkatársai
jogosultak ellenôrizni. 
A nyertes pályázónak a vissza nem térítendô támogatás-
sal a teljesítést követô 30 napon belül, de legkésôbb
2008. december 15-ig el kell számolnia a Polgármeste-
ri Hivatal Pénzügyi Irodáján.
Sikeres és eredményes pályázást kívánunk!

Ócsa Város Önkormányzatának Településfejlesztési, 
környezetvédelmi és idegenforgalmi Bizottsága pályázatot hirdet

Pályázni lehet:
1. Parlagfû-mentesítési akciók szervezésére (pl. lakossági mentesítô akciók szervezése)
2. Gondozott, parkosított, virágos porta verseny szervezésére
3. Környezetvédelmi célú nevelési, oktatási programok szervezésére (pl. óvodai, iskolai szakkörök, foglalkozások szer-

vezése és bonyolítása; természetvédelmi tevékenységet végzô szervezetek környezeti nevelési célú programjai, stb.). 

Az elnyerhetô támogatás összege 50–100 ezer Ft. A pályázatról bôvebb információ és pályázati adatlap letölthetô
a www.ocsa.hu honlapról, illetve beszerezhetô az Önkormányzat Titkárságán.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁSOK
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1. A pályázaton részt vehetnek:
Ócsa város helyi közösségei, társadalmi szervezetek vagy
alapítványok, egyesületek, csoportok, utcaközösségek. 

2. Pályázni lehet
• Kulturális rendezvény támogatására: Olyan kulturális

rendezvény támogatása, mely ócsai helyszínen lesz
megtartva és a pályázó megfelel a pályázati kiírás köve-
telményeinek.

• Gyermek és ifjúsági tábor támogatására: Olyan gyermek
és/vagy ifjúsági tábor támogatására, mely akár bentla-
kásos (pl. sátortábor), akár napközi jelleggel mûködik,
de Ócsán kerül megrendezésre, és a pályázó megfelel a
pályázati kiírás követelményeinek. Idegen helyszínen
megrendezésre kerülô gyermek és/vagy ifjúsági tábor
támogatása, melynek résztvevôi kizárólag ócsai lako-
sok, és a pályázó megfelel a pályázati kiírás megfelelô
követelményeinek.

• Sportrendezvények támogatása: Olyan sportrendezvény
támogatására, mely ócsai helyszínen lesz megtartva és a
pályázó megfelel a pályázati kiírás követelményeinek.
Kizárólag Ócsához igazolt sportolók bemutatkozásá-
nak támogatására más helyszínen, és a pályázó megfelel
a pályázati kiírás követelményeinek.

• Tehetségkutató és amatôr tehetségek bemutatkozása prog-
ram támogatására: Ócsai, esetleg kistérségi mûvészek
bemutatására, bemutatkozására kiírt pályázat, minden-
képpen ócsai helyszínnel és a pályázó megfelel a pályá-
zati kiírás követelményeinek.

• Az ifjúság szabadidôs életének fejlesztése, bôvítése program

támogatására: Olyan szabadidôs tevékenységek támo-
gatására, mely más pályázati kiírásban nem szerepel-
nek, de mindenképp Ócsához kötôdnek, és a pályázó
megfelel a pályázati kiírás követelményeinek. Fiatalok
szabadidejének tartalmas eltöltésére irányuló kezdemé-
nyezés támogatására, és a pályázó megfelel a pályázati
kiírás követelményeinek. 

3. A pályázat benyújtásának határideje: 2008. május 31.
A pályázatot egy példányban, lezárt borítékban kell be-
adni. A pályázati anyaghoz mellékelni kell a jelen felhí-
vásban közzétett, kitöltött pályázati adatlapot, amely le-
tölthetô a www.ocsa.hu honlapról, illetve beszerezhetô az
Önkormányzat Titkárságán.
A pályázat postai úton és személyesen is beadható az
alábbi címre: Ócsa Város Önkormányzatának Polgár-
mesteri Hivatala Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága
2364 Ócsa, Bajcsy-Zsilinszky u. 2.

4. Eredményhirdetés: 2008. július 1.
5. Elbírálás: Az elnyerhetô támogatás maximális összege

150 ezer Ft. A bizottság 1 millió 200 ezer Ft keretösszeg-
gel rendelkezik. A nyertes pályázóknak elôfinanszírozási
formában vissza nem térítendô támogatás jár, melyet a
kért ütemezésnek megfelelôen kapnak meg a pályázók. A
támogatás felhasználását a Polgármesteri Hivatal munka-
társai jogosultak ellenôrizni. A nyertes pályázónak a vis-
sza nem térítendô támogatással a teljesítést követô 30 na-
pon belül, de legkésôbb 2008. december 15-ig el kell szá-
molnia a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Irodáján. 
Sikeres és eredményes pályázást kívánunk!

1. A pályázaton részt vehetnek:
Ócsa város helyi közösségei (társadalmi szervezetek,
egyesületek)

2. Pályázni lehet minden 500 m2-nél kisebb, rendezet-
len közterületi zöldfelület rehabilitációjára, mely tar-
talmazza különösen a gyommentesítés elvégzését,
gyeptelepítést, utcabútorok, szemétgyûjtôk, kandelá-
berek elhelyezését, fák és cserjék telepítését stb. A pá-
lyázók vállalják, hogy az általuk kiválasztott zöldfelü-
letet a hivatallal egyeztetett tervek alapján rendezik.

3. A pályázat postai úton és személyesen is beadható
az alábbi címre: Ócsa Város Önkormányzatának
Polgármesteri Hivatala Településfejlesztési, környe-
zetvédelmi, idegenforgalmi Bizottsága (Ullmann
Márta képviselô) 2364 Ócsa, Bajcsy-Zsilinszky u. 2.

A pályázat benyújtásának határideje: 

2008. április 25. 10.00 óra
Módja: a pályázatot két példányban (egy eredeti és má-
solat), lezárt borítékban. A pályázati anyaghoz mellékelni

kell a jelen felhívásban közzétett, kitöltött pályázati adat-
lapot, amely letölthetô a www.ocsa.hu honlapról, illetve
beszerezhetô az Önkormányzat Titkárságán.
4. Elbírálás és eredményhirdetés: 2008. május 5. 

10.00 óra Ócsa Város Önkormányzatának Polgár-
mesteri Hivatala, 2364 Ócsa, Bajcsy-Zsilinszky u. 2.

5. Elbírálás: 
Az elnyerhetô támogatás összege 100–300 ezer Ft. 
A nyertes pályázóknak elôfinanszírozási formában 
vissza nem térítendô támogatás jár, melynek 50%-át
a szerzôdéskötéskor a fennmaradó 50%-ot a számlák-
kal igazolt elszámolást követôen átutalással kapják
meg a pályázók. A támogatás felhasználását a Polgár-
mesteri Hivatal munkatársai jogosultak ellenôrizni. 
A nyertes pályázónak a vissza nem térítendô támoga-
tással 2008. július 15-ig el kell számolnia a Polgár-
mesteri Hivatal Pénzügyi Irodáján.

Sikeres és eredményes pályázást kívánunk!

Ullmann Márta, a TEF Bizottság tagja

Ócsa Város Önkormányzatának Településfejlesztési, környezetvédelmi és idegenforgalmi Bizottsága
pályázatot hirdet 

“közterületi zöldfelületek fejlesztése és fenntartása céljából” címmel

Ócsa Város Önkormányzatának Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága pályázatot hirdet



Mikor egy évvel ezelôtt részt vett az
Egy-Másért Diákkör néhány tagja
egy, a Martin Luther King Alapítvány
által szervezett képzésen, még nem
gondoltuk, hogy valóban létrejön ez a
találkozó. Akkor ugyanis azt kaptuk
feladatul, hogy szervezzünk valami-
lyen rendezvényt iskolánkban, amivel
közelebb tudjuk hozni egymáshoz
diáktársainkat. Magától értetôdônek
véltük, hogy a már megvalósult bo-
lyais középiskolák kapcsolatát szeret-
nénk tovább erôsíteni. Mivel isko-
lánk, a Bolyai János Gimnázium és
Kereskedelmi Szakközépiskola idén
ünnepli alapításának 55. évfordulóját,
igazgató úr azonnal felajánlotta segít-
ségét és támogatását.

Így 2008. április 9–12. között mi
adhattunk otthont a Bolyai nevet vi-
selô Kárpát-medencei középiskolák
VII. találkozójának. Nyolc település
középiskolájának képviselôi látogat-
tak el hozzánk: Marosvásárhely, Zen-
ta, Aknaszlatina, Kecskemét, Buda-
pest, Salgótarján, Szombathely és
Mosonmagyaróvár. Április 10-én dél-
elôtt a határon túlról érkezett delegá-
ciók egy budapesti városnézésen
vehettek részt, majd délután az
ünnepélyes megnyitóra és orgona-
hangversenyre került sor a református

mûemléktemplomban, ahová már a
magyarországi iskolák is megérkeztek.
Este pedig a moldvai népzenét játszó
Szederinda együttes gondoskodott a
jó hangulatról és kellemes idôtöl-
tésrôl.

Az Egy-Másért Diákkör minden
évben szervez emberi jogi napot gim-
náziumunkban, idén ez a program
adta a találkozó gerincét. Így másnap,
az immár ötéves hagyományként ren-
dezett program a “Van esélyed ná-
lunk?! – esélyegyenlôség a Bolyaiban”
címet viselte, mivel szerettük volna
felhívni diákjaink, tanáraink, részt-
vevôink figyelmét arra a fontos fel-
adatra, hogy oda kell figyelnünk
egymásra, hiszen csak így tudunk
demokratikus közösségben élni.

A megnyitón két elôadást hallgat-
hattak meg a diákok: dr. Trencsényi
Lászlónak, az ELTE docensének-, és
Aáry-Tamás Lajosnak, az Oktatási Jo-
gok Országgyûlési Biztosának idevágó
gondolatait. Idén is több civil szervezet
képviselôje látogatott el hozzánk, töb-
bek között a Kék Vonal Alapítvány, a
Zsidó Fiatalok Egyesülete, a Magyar
Természetvédôk Szövetsége, az Él-
ményakadémia Alapítvány… és ter-
mészetesen a diákelôadók. Az udvaron
kerekesszékes akadálypálya, a könyv-

tárban pedig kerekasztal-beszélgetés vár-
ta az érdeklôdôket, ahol három egyház
lelki vezetôje generált vitát. A délutáni
vetélkedôn az iskolák csapatai verse-
nyeztek egymással, melynek eredmény-
hirdetésére az esti bálon került sor, ahol
a zenét a Sláger Band szolgáltatta. A do-
bogós helyeket Marosvásárhely, Szom-
bathely és Kecskemét foglalta el. A talál-
kozó zárásaként 12-én ócsai barangolá-
son vehettek részt vendégeink.

Visszagondolva az elmúlt pár nap-
ra, összegzésképpen egyik vendégünk
gondolatait idézném: ami itt volt, az
nem volt más, mint a tökéletes idill
néhány napja.

Farkas Beáta, 
az Egy-Másért Diákkör elnöke
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A Kárpát-medencei Bolyai-iskolák VII. találkozója
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Az én vendégem egy aknaszlatinai,
tizennégy éves lány volt. Mindannak
ellenére, hogy Alexandrát kifárasztot-
ta a hosszú utazás, este sokat beszél-
gettünk. Mesélt magáról, az iskolájá-
ról és Aknaszlatináról. Elmondta,
hogy rengeteg barátja van, az osztály-
ban az együtt töltött nyolc év alatt
mindenki között jó kapcsolat alakult
ki. Náluk nem válik külön az általá-
nos és a középiskola, tizenegy évig
együtt járnak. Azt is elmondta, hogy
náluk nem öt, hanem tizenkét osz-
tályzat alapján minôsítik a tanárok a

diákok tudását. Elmesélte, hogy Ak-
naszlatina közvetlenül a határ mentén
található aprócska település. Ez a pici
község sóbányáiról s az egykori bá-

nyák helyén kialakult sóstavairól ne-
vezetes, amelyek gyógyító hatásúak.

Alexandra nagyon jól érezte magát,
nem bánta meg, hogy eljött. Legjob-
ban neki a péntek esti bál tetszett,
mert sajnos, az ô iskolájukban nincse-
nek ilyen jellegû rendezvények. De
tetszett neki a Nemzeti Színház is.
Mivel ôk már szombaton hajnalban
hazaindultak, rendesen elbúcsúzni
sem volt idônk, de ami a legfonto-
sabb, ez a néhány nap lehetôvé tette,
hogy megismerhettem Alexandrát.

Virág Edina
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Magyarország 1986 óta részt vesz egy nemzetközi ku-
tatásban (HBSC), mely 11–17 éves korú fiatalokat
kérdez meg életmódbeli szokásaikról – többek között
a dohányzásról. A 2006-os vizsgálat alapján az 5. osz-
tályosoknál a kipróbálás aránya 17%, míg a 11. osz-
tályban a diákok 75%-a már legalább egyszer do-
hányzott. A jelenleg rendszeresen dohányzó diákok
63%-a napi szinten rágyújt.

Az ÁNTSZ Közép-magyarországi Regionális Intézet
Egészségnevelési Csoportja a 2008. évre meghirdette a
“Füstmentes Osztály” versenyt. A verseny célja, hogy a
még nemdohányzók között megelôzze vagy késleltesse a
dohányzás elkezdését, illetve a már dohányzó gyermekek
körében elôsegítse a leszokást vagy megakadályozza,
hogy rendszeres dohányosokká váljanak. 

A program célcsoportja a régió iskoláinak 7–8. osztá-
lyos tanulói, mivel ebben a korosztályban kezdenek hir-
telen és sokan dohányozni. A “Füstmentes osztályok”
alapötlete, hogy az önként vállalt nemdohányzó maga-
tartást támogatja, megerôsíti: a nemdohányzókat megju-
talmazzák, ha nemdohányzók maradnak. Az osztálykö-
zösség eldönti, hogy vállalja: öt hónapig nemdohányzó
osztály lesz. 

A diákok aláírnak egy “osztály-szerzôdést” és egy
“egyéni-szerzôdést”, melyekben megígérik, hogy a prog-
ram alatt nem fognak rágyújtani sehol sem. Az írásos
nyilatkozat az elhatározások megerôsítését szolgálja. A
nemdohányzás ellenôrzése a diákok feladata és az ered-
ményt havonta írásban jelentik. Azok a résztvevô osztá-
lyok, akik betartják a szabályokat, a program végén sor-
soláson vesznek részt. 

A nyertes osztály 200 000 forint értékû jutalmat kap.
Így szólt az a felhívás, melyet az ócsai középiskola tanu-
lói is megismerhettek. A 7. b-s és a 8. b-s tanulók úgy
döntöttek, vállalják a feltételeket. Egy rövid beszélgetés-
ben elmondták, hogy jelentkezésüket fôleg a fôdíj moti-
válta, de nem árt, ha kevesebben dohányoznak. 

A ciginek rossz a szaga, mondták. De azért is jó ez a
verseny, mert együtt vagyunk, közösen oldjuk meg azo-
kat a feladatokat, amiket havonta kapunk. Volt közte fel-
mérés, gyûjtés, számolás és sok más is. És az is jó, hogy
megismerhetjük a dohányzással járó kockázatokat. Be-
szélgetôtársaim közül egy volt, aki régebben egyszer rá-
gyújtott, de örök életére megutálta.

Szurkolunk Sôtér Kittinek, Klötzl Tímeának, Farkas
Zoltánnak, Tóth Rolandnak, Krász Mónikának és a két
osztály valamennyi tanulójának, hogy sikeresen záródjon
május végén a verseny, legyen valamelyiküké a fôdíj! De
ha mégsem mosolyog rájuk Fortuna, nyerni mindenkép-
pen nyernek: egészséget. Kövesse más is példájukat!

(th)

Füstmentes osztályok a Bolyaiban
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Az ócsai Általános Iskolában 40 évvel ezelôtt, 
1968-ban végzett teljes évfolyam találkozóját tartjuk

2008. május 31-én, 
szombaton délután 15 órától

az új iskola aulájában.

Ezúton hívunk és várunk minden volt tanárunkat és iskola-
társunkat a találkozóra. A részvételi szándék jelzését várjuk

telefonon vagy személyesen 2008. május 20-ig:
Göbölös Ibolya (06-30/2616413) vagy 

Morvainé Tóth Rebeka (Ócsa, Bem J. u. 83.)

Az 1968-ban végzett 8. osztályos tanulók
8. a 8. b 8. c
Apáthi Béla Alberti Erzsébet Alberti István
Balázs Gábor Alstedter Katalin Bálint Gábor
Balló Ambrus Bató János Bordás Zsuzsanna
Balló András Bálint István Burján Zsuzsanna
Balló István Berecz Zsuzsanna Dóri Sándor
Balogh Gábor Bödô Anna Farkas Sándor
Bán Etelka Bukodi Sándor Fehérvári János
Bán János Cserna András Fejes József
Bednárik István Csömöri Anna Gergô Antal
Béki Éva Diósi Mária Góczi János
Bukodi Ambrus Farkas László Göbölös Ibolya
Cserna Károly Fiatal József Greksa László
Deli Etelka Gavló István Gyôri István
Farkas János Göbölôs István Gyôri Zsuzsanna

8. a 8. b 8. c
Fentor Tibor L.Gudmon János Hagymási Erzsébet
Fucskó Boldizsár Harazin Erzsébet Hegedûs László
Fucskó Erzsébet Hegedûs Béla Horváth Ágnes
Gál Anna Jenei Imre Juhász Ágnes
Jobbágy Gizella Hoffmann László Konrád Borbála
Jurák Klára Juhász Ilona Kulcsár Ferenc
Kánai Károly Kalán József Krívós Emma
Kosiba Borbála Konfár László Krizsán István
Kovács Katalin Konkoly Zsuzsanna Ladoniczki Zoltán
Kovács Károly Mayer Ferenc Lázár Ida
Kovács László Mátai Erzsébet Lázár Ilona
Kozma Erzsébet Mészáros Borbála Máté Ágnes
Körmendi Mária Molnár Antal Máté Julianna
Kulcsár Mária Oláh Anna Mezei József
Marosi Emma Orgován Pál Mráz Ferenc
Mátai István Pekker Ferenc Nagy L. Antal
Mátyás Ilona Samu Ildikó Nagy Károly
Mátyás Károly Sárosi János Pataki Endre
Mészáros János Sipos László Sipos Jutka
Oláh Mária Suhajda Margit Szász Éva
Roik József Szállási Mária Szabó Gábor
Szabó Etelka Szabó Ibolya Szabó Mária
Szlamka István Szônyi Katalin Tormási Júlia
Szûcs Mária Szmrek Balázs Tóth László
Tóth Eszter Rónavári László Tudomány Rudolf
Varró Mária Tóth Rebeka Vaczulik Mária
Végh Erzsébet Vellai Éva Váradi Mária
Varga Erzsébet Teleki Eszter Vaczulik Éva
Vrábel Ottó Vellai László Császár József
Zsíros Ferenc Vellai Rozália Balogh Árpád

2008. március 17-én, hétfôn délelôtt
Farkas Miklósné és dr. Vágány Valéria
jóvoltából a város iskoláiban drogpre-
venciós elôadást tartott dr. Kreiner Jó-
zsef rendôr alezredes, a magyarországi
kortárs-oktatói program egyik vezetôje.
Az iskolában már volt lehetôségünk ha-
sonló elôadást meghallgatni, ezért attól
tartottunk, hogy ez a bemutató is tény-
szerû és unalmas lesz. Szerencsére nem
igazolódott be a félelmünk és nagyon
emlékezetes és élvezetes órákat töltöt-
tünk el, ezért a hallgatók közül sokan
kedvet kaptunk a kortársképzésen való
részvételre is. A következô két nap még

több élménnyel gazdagított minket.
Megtanultuk azt, hogyan tudunk segíte-
ni bajbajutott társainkon, azt, hogy
miért fontos a barátság, a szeretet és a ki-
tartás. Mindezek mellett fejlesztettük
elôadói képességünket és rengeteg infor-
mációval gazdagodtunk. A második nap
végére igazi csapattá kovácsolódtunk,
ezért nehéz szívvel búcsúztunk el egy-
mástól. egy képzett kortársoktató

A fent leírtakhoz, kiegészítéseként,
annyit szeretnék hozzátenni, hogy a há-
romnapos program során szó esett még
az egészséges életmódról, a stresszkeze-

lésrôl, a fiatalkorú bûnözôvé válás meg-
elôzésérôl is. Szülôknek, pedagógusok-
nak is volt lehetôségük meghallgatni az
elôadásokat, sajnos, a vártnál keveseb-
ben jöttek el. A fiatalok már szervezik a
sorozat folytatását, amihez erkölcsi és
anyagi támogatókat keresnek.

Farkas Miklósné

Általános iskolai találkozó

Tisztán élj!
Drogprevenció és kortársoktató-képzés fiataloknak
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Alapítványunk a 2007-es évben is alapító okiratában
kitûzött céljainak megfelelôen mûködött. Az elmúlt
idôszakban céltevékenységünkhöz hûen igyekeztünk meg-
valósítani iskolánkban a különbözô kiegészítô beren-
dezések, oktatási segédeszközök beszerzését és kulturált,
barátságos környezet megteremtését tanulóink számára. Az
iskola életéhez nélkülözhetetlen, de a költségvetésbôl
kimaradt felszerelések pótlása, az oktatási és szemléltetô
eszközök tárának bôvítése, a folyamatosan felmerülô
hiányosságok kielégítése vált fô feladatunkká. 2007. évben
az Alapítvány bevételeinek egy része közhasznú
tevékenységbôl származik, illetve pályázati támogatásból. 
• Pályázati támogatás: 337 000 Ft
• Az APEH által kiutalt 1%-os felajánlásból befolyt összeg

640 572 Ft 
• Egyéb és kamatbevétel: 48 000 Ft 
• Közhasznú tevékenységbôl befolyt bevétel: 1 025 000 Ft 
• Az Alapítvány ráfordításai között, vállalt cél elérése

érdekében felmerült költségek szerepelnek 1 493 000 Ft
értékben

RÁFORDÍTÁSKÉNT ÉRVÉNYESÍTHETÔ KIADÁSOK

Megnevezés Összeg
Alapítványi célú kiadások 158 596 Ft
Pályázati támogatásból fedezett kiadások 561 689 Ft
Egyéb kiadások, ráfordítások 72 187 Ft
Az iskola fejlesztésére történô kiadások 700 528 Ft
Könyvtár részére könyvek, DVD-k, CD-lemezek 100 311 Ft
Kézmûves csoportok, napközi részére 
gyöngyök, fonalak, egyéb kiegészítôk 80 075 Ft
Iskolafelújításra építôanyagot, 
szépítésre bútorokat 212 996 Ft 
Számítástechnikai eszközök: 
monitor, egér, billentyûzet 163 548 Ft
DVD- és CD-lejátszók, 135 000 Ft
Egyéb kiadások 8 598 Ft
Mindösszesen 2 193 528 Ft

Az Alapítvány vezetô tisztségviselôinek és tagjainak
semmilyen juttatást, bért vagy díjat nem nyújtott.
Költségvetési támogatásban nem részesült. A 2008-as
évben is szeretettel várjuk minden adózó állampolgártól,
hogy személyi jövedelemadója 1%-ának felajánlásával
támogassa iskolánkat és ezen keresztül tanulóinkat.

Reményeink szerint ebben az évben is figyelemmel
kísérik alapítványunk munkáját, és továbbra is támogat-
nak bennünket! Segítségüket köszönjük!

Ócsa, 2008. március 20.
Ócsa – Halászy Károly Iskoláért Alapítvány

AZ ÓCSA – HALÁSZY KÁROLY

ISKOLÁÉRT ALAPÍTVÁNY

2007. évi Közhasznúsági beszámolója

Platán Egyesület felhívása
A Polgármester úr döntésének értelmében rövid idôn belül ki
kell költöznünk a régi pékség épületébôl. Döntését a szerzôdés
lejártával indokolta, eddig nem ajánlott fel másik helyiséget a
mûködésünkre. Tudomásunk szerint nincs az önkormányzat
tulajdonában lehetséges raktár, ahol a mûködésünk biztosított
lenne. Mivel az épület teljesen berendezett, másik iroda és
raktár nem áll rendelkezésünkre, így az összes berendezési tár-
gyunkat a lehetô legrövidebb idôn belül eladjuk.

Eladásra kerülnek a szekrények, asztalok, székek, kon-
ferenciaszékek, számítógépek kompletten, hûtôszekrény,
varrógép, heverôk, kinyitható ágy, reluxák, karnisok, terrá-
riumok, könyvek, kazetták, játékok, rengeteg társasjáték,
szônyegek… minden, ami az épület berendezését jelenti.

A raktárban lévô élelmiszereket a készlet erejéig
osztjuk a lakosság részére.

Rendkívüli, “filléres” használt-ruha akciót indítunk a
raktár teljes kiürítésére! A meghirdetett használt ruhákat
stb. továbbra is befogadjuk, hiszen rendkívül nagy igény
van rá. A megmaradt készletet más települések nagycsalá-
dosainak továbbítjuk. Tárgyalásokat folytatunk használt-
ruha-gyûjtô konténer felállítására is.

Költözésünk után a tevékenységünket a székhelyün-
kön folytatjuk: Ócsa, Erdôsor utca 80., hétfônként
10–12 óra között, ahogy azt az eltelt mintegy 2 év alatt
megszokhatták! Kérem Önöket, hogy tartsák be a félfo-
gadási idôpontot! Terveink szerint többször, kevesebb
adományt fogunk befogadni, így gyakrabban változik a
készletünk. Mivel egyre több család fordul egyesületünk-
höz, sokan csatlakoztak is hozzánk, így nem hagyhatjuk
cserben a rászoruló lakosságot. Sok cég, gyár támogatja
munkánkat adományokkal, élelmiszerrel, így folytatjuk.
Nehezebb körülmények között, de töretlen lelkesedéssel.
Kérjük, hogy támogassa egyesületünket, céljaink megvalósítá-
sában!

Balázsi Anikó – Platán Nagycsaládos Egyesület
Adószáma: 18686359-1-13

Bankszámla száma: 64400068-10608025-00000000
Bankszámlát kezelô fiók: 

Alsónémedi és Vidéke Takarékszövetkezet
2364 Ócsa, Erdôsor utca 80.

70/61-69-007, b.ancsa@monornet.hu

A szerkesztô megjegyzése:
A pékség és a bolt bezárása után a Platán Nagycsaládos Egyesü-

let ideiglenesen kapta meg az épület egy részét mindaddig, amíg az
épület sorsa el nem dôl. Döntés született az épület bontásáról. He-
lyén új tér és a turizmust kiszolgáló létesítmény fog épülni rövide-
sen. Talán érdemes lenne gondolkodni egy Civilház kialakításán,
hiszen van még olyan közszolgálatot ellátó civil szervezet, aki hely-
hiánnyal küzd (lásd a polgárôrségrôl szóló riportunkat).
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MÁJUS 29-ÉN CSÜTÖRTÖKÖN

17.00: HELYES JENÔ
festômûvész kiállításának megnyitása
Megnyitja: SZIGETI ENDRE esztéta
Közremûködik: KISS GÁBOR színmûvész, 
a Kisszínház igazgatója
Helyszín: szabadidôközpont aulája

18.00: A 32. ÓKN ünnepélyes megnyitása
Megnyitja: DÖNTI KÁROLY polgármester
Közremûködôk: Tréfás versek
Nefelejcs Központi Óvoda Lepke Csoportja
Felkészítôk: KERÉKGYÁRTÓ MÁRIA, 
SZABÓ ZSUZSANNA óvónôk

Mátyás király és a varga – mesejáték
Halászy Károly Általános Iskola 4. d osztálya
Felkészítôk: PUSKÁS ILONA, 
FOGARASSY MELITTA tanítónôk

“Rakom lábam fényesen”
Forrás Néptáncegyüttes mûsora   
Mûvészeti vezetô: SZIGETVÁRI JÓZSEF
Helyszín: színházterem

MÁJUS 30-ÁN PÉNTEKEN

18.00: “Csak tánc”
az Energy Kid’s Team bemutatója – 
Magyar Bajnokok és társaik programja –
Koreográfus: PAPP KATALIN
Vendég: BALLÓ HENRIETTA fitness versenyzô
Helyszín: színházterem

MÁJUS 31-ÉN SZOMBATON

09.00: Sportnap
• sportversenyek • kispályás labdarúgás • gyermek
ügyességi vetélkedôk • közösségi játékok
Helyszín: sportpálya

18.00: Musica Historica Együttes koncertje
Reneszánsz est
Közremûködôk: KOBZOS KISS TAMÁS
CSÖRSZ RUMEN ISTVÁN
Helyszín: Református mûemlék templom

22.00: Kerti party
Közremûködik: GROOVEHOUSE EGYÜTTES
Helyszín: szabadidôközpont

JÚNIUS 1-JÉN VASÁRNAP

14.00: Fúvószenekari találkozó
Közremûködnek: PRO JAZZ BIG BAND, 
GARÁZS BAND, ÚJHARTYÁNI NÉMET
NEMZETISÉGI FÚVÓSZENEKAR, GYÁL
VÁROS FÚVÓSZENEKARA, GROOVE 7, 

Házigazda: ÓCSA VÁROS FÚVÓSZENEKARA
Vendégként: Everydance Ócsai Tánccsoport,
Ócsai Asszonykórus
Helyszín: SPAR Áruház elôtti tér (rossz idô 
esetén a szabadidôközpont színházterme)

JÚNIUS 2-ÁN HÉTFÔN

10.00: Magyar Írók Egyesülete Elnökségének 
nyilvános ülése 
“Színes madár volt sok reményem…" 
FALU TAMÁS méltatása 
Laudációt mond: BÜKI ATTILA költô 
Falu Tamás-díj alapító okiratának 
ünnepélyes aláírása
Helyszín: szabadidôközpont kamaraterem

18.00: Lyukasóra est
Vezeti: KISS DÉNES József Attila-díjas, Babér-
koszorús költô, a Magyar Írók Egyesületének 
elnöke 
Közremûködnek: a Lyukasóra szerkesztôi 
KUBIK ANNA színmûvész
Helyszín: szabadidôközpont kamaraterme

JÚNIUS 3-ÁN KEDDEN

19.00: Alexander Lernet – Holenia: Minden-bele
Nóti Károly: A díszszemle (egyfelvonásosok)
A budapesti Kisszínház elôadása
Fôbb szerepekben: 
KAUTZKY ARMAND, URBÁN ANDREA,
IVANCSICS ILONA, KISS GÁBOR, 
KONRÁD ANTAL, FARKASHÁZI RÉKA
Rendezte: KISS GÁBOR
Helyszín: színházterem+fotó

JÚNIUS 5-ÉN CSÜTÖRTÖKÖN

19.00: A 32. ÓKN ünnepélyes záró estje
Beszédet mond: BUKODI JÁNOSNÉ az oktatási,
kulturális és sportbizottság elnöke  
TÓTH VERA és együttesének élô koncertje
Helyszín: színházterem

32. ÓCSAI KULTURÁLIS NAPOK
2008. MÁJUS 29.–JÚNIUS 5.
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Ócsa kulturális életében régóta jelen van a
Népdalkör. Szerepeltek szinte minden
fontos rendezvényen, összejövetelen. Éle-
tükben voltak sikerek, hullámvölgyek
egyaránt. 2007 novemberétôl az együttes
élére új vezetô került, Kovács Nóra ének-
tanár, népdalénekes, aki saját szólólemez-
zel is büszkélkedhet. Az egyik csütörtöki
próbát zavartam meg, hogy beszélgessünk
a múltról, a jelenrôl és a jövôrôl. 

– Mióta létezik az Ócsai Népdalkör?
Erzsike (Barta Györgyné) – Huszonöt

évvel ezelôtt volt egy citerazenekar és sze-
rettek volna maguk mellé egy népdalkört,
kórust. Úgy gondoltam, hogy akkor áll-
junk neki, ott a nyugdíjas klub, együtt va-
gyunk, akinek van kedve, jöhet énekelni.
Ezt hétfôn megbeszéltük, már vasárnap
össze is jöttünk és megkezdtük az éneklést.
A vezetônk Pataki István lett, aki akkor
Ócsán lakott. Ô akkor úgy gondolta, hogy
túl sokan vagyunk és jól megnyirbálta a
társaságot. Így maradt tíz-tizenöt nagyon
jó hangú pacsirta. Gyálról is jöttek énekel-
ni a rokonaim és a barátaik. Mi akkor úgy
döntöttünk, aki akar, tudjon megszólalni.

– Az idôsebbek emlékeznek rá, hogy a
Nyílik a rózsa címû nótaversenyt Pataki Ist-
ván nyerte annak idején. Meddig vezette ô az
együttest?

Olga (Krammer) – Én egy ideggyulla-
dásnak köszönhetem, hogy ide kerültem a
népdalkörbe, mert amikor nem tudtam a
lábamra állni, megfogadtam, hogy ha rend-
be jövök, mindenhova elmegyek, ahova
csak lehet. Az utcán szólítottak le, hogy jöj-
jek. A rádióban sokat hallgattam népdalo-
kat és örültem, hogy itt is van ilyen le-
hetôség. Minden nagyon szép és jó volt, de
egy idô után éreztük, hogy mivel Pataki
Pista nemcsak az ócsaiakkal foglalkozott,
hanem a gyáli népdalkört és a veresegyházi
asszonykórust is vezette, az ócsaiak háttérbe
vannak szorítva. Ekkor új vezetôt keres-
tünk, így került ide Prigyeni Pali bácsi
Inárcsról, aki citeramûvész és eléggé ismert.
Négy évig volt a vezetônk, és amikor meg-
vált tôlünk, Pataki Pista visszajött és egé-
szen tavaly ôszig vezetett minket. Akkor
jött Nóri, akit már régóta szerettünk volna.

– Milyen eredményekkel büszkélkedhet
az együttes?

Olga – Csoportunk az országos minô-
sítô versenyeken ezüst minôsítésig jutott,
és volt két rádiófelvételünk is. Nagyon sok
oklevelünk is van. Mi harcoltuk ki ma-
gunknak, hogy 1987-ben Ócsán ismét
legyen népzenei találkozó és minôsítô ver-
seny. De részt veszünk kistérségi minôsítô
versenyeken is. 

Marika (Bugyi Józsefné) – A tiszakécs-
kei Nemzetközi Népzenei- és Néptánctá-
borokon való részvétel is a csoport fejlôdé-
sét segíti. 1990-ben kerültem ide, a többiek
már akkor jártak a táborba, én 1993-ban
mentem elôször. Ott ismerkedtünk meg
Nórival, aki az énekes csoportot vezette
1999-tôl. De sokat tanultunk Birinyi
Józseftôl, Berecz Andrástól is.

– Tehát már ott kinézték maguknak Ko-
vács Nórát, aztán szerencséjükre valami szél
idesodorta. Azt kapják tôle, amit vártak?

Marika – Maximálisan. Csodálatosan
énekel.

– Váratlanul ért, amikor felkértek a nép-
dalkör vezetésére? 

Nóra – Amikor Ócsán kezdtem taníta-
ni, már akkor hallottam, hogy szeretnék,
ha vezetném ôket. A táborban is beszél-
tünk róla, tehát nem ért váratlanul, ami-
kor Anna megkeresett ezzel a felkéréssel
tavaly ôsszel. Amihez értek, azt tanítom
nekik, ez a magyar népzene, és inkább a
kis-Magyarország tájegységeinek dalait ta-
nuljuk. Alföld, Dunántúl Felvidék, de az
erdélyi és moldvai dalokat is szeretném
megszerettetni velük. Ezek szokatlanok a
számukra, bár a táborokban már tanultak
néhányat. Miután régebben sok népies
mûdalt tanultak, amik az alföldi népda-
lokhoz hasonlítanak, a hasonló népdalo-
kat könnyebben megtanulják. Mutatok
nekik különlegességeket is, például balla-
dát, régi stílusú népdalt, ami nehezebb. A
kis-magyarországi népdalok és a kedvenc
dalaik alkotják az együttes repertoárját, de
énekeltünk zsoltárt is. Módszerem az,
hogy sok dalt megtanulunk egy-egy táj-
egységbôl és kiválasztjuk azokat, amelye-
ket megszerettek. De igyekszem azért a lá-
tókörüket is bôvíteni. Mivel sok meghí-

vásnak tesznek eleget, szokásdalokat is ta-
nulunk, húsvétit, Gergely-napit.

– Mi a helyzet az utánpótlással?
Nóri – Vissza kéne hívni a régi tagokat,

és az iskolában kellene még tovább próbál-
kozni. A fiatal felnôttek nagyon elfoglal-
tak. Akik most jelen vannak, ôk az együt-
tes magja. Még rajtuk kívül ketten-hárman
szoktak járni. 

– Hol, mikor hallhatjuk az Ócsai Nép-
dalkört legközelebb?

Nóra – Konkrét fellépésünk mostaná-
ban nem lesz, de készülünk a minôsítô ver-
senyre egy teljesen új dalcsokorral. Mióta
együtt vagyunk, közös fellépésünk a kará-
csonyi mûsorban volt, a Magyar Kultúra
Napján zsoltárt adtunk elô és volt egy kö-
zös farsangunk is. Ja, és amikor az észtek itt
voltak, akkor is szerepeltünk a táncházban.
Szeretnénk minél többet és többfelé fellép-
ni, hogy tapasztaljanak, és az önbizalmuk
megerôsödjön. Ahova hívnak, mindenho-
va elmegyünk. (hy)

A magyarnótától a moldvai népballadákig…

Az Egressy Gábor Szabadidô
Központ programajánlata

VÁROSI GYERMEKNAP
május 25-én vasárnap 14 órától 

a szabadidôközpont épületében és 
udvarán

Program: 
14 órától a Szeleburdi Meseszínház
bemutatja a Kalamajka Nempiskóta
Erdôben címû interaktív mesejátékát a
színházteremben
15 órától Mátyás király és a varga –
mesejáték a Halászy Károly Általános
Iskola 4. d osztályának elôadásában.
Felkészítôk: PUSKÁS ILONA, FO-
GARASSY MELITTA tanítónôk.
Helyszín a színházterem
18 órától LOLA-koncert a színház-
teremben

A programok ideje alatt az udvaron
kézmûves foglakozásokkal (pl.: papír-
virág-, meseerdô-, kavicsszobor-
készítés, cserépfestés, karkötôszövés,
gyöngyfûzés...), arcfestéssel, légvárral
és még sok-sok meglepetéssel várjuk
gyermek és felnôtt látogatóinkat.



Szemerkélô esôben igyekeztem a meg-
beszélt találkahelyre, az ócsai sportpá-
lyára, hogy találkozzam Balázs
Györggyel, a sportegyesület titkárával.
Mivel még nem ismertem, nem tud-
tam, kit kell keresnem. Láttam egy
magas férfit, fûnyíróval a kezében. Ô
volt az. Az öltözôben beszélgettünk,
ott, ahova emlékezete szerint elsô osz-
tályosként maga is járt.

– Jelentôs változás történt a múlt év
végén az ócsai sportéletben. Az akkori
sportvezetôk megkerestek hármunkat,
Bukodi Károlyt, Szabó Gábort és en-
gem, hogy vállaljunk szerepet a sport-
vezetésben. Azért került erre a felkérés-
re sor, mert az akkori elnök, Hajdú
Tamás egyedül maradt, nem volt se-
gítsége olyannyira, hogy a végén már ô
vezette a 11-13 évesek edzéseit, ô nyír-
ta a füvet a pályán. Nem csoda, hogy
belefáradt. Mi természetesen elfogad-
tuk a felkérést, de kiderült, hogy a cég-
bíróságnál hivatalosan még az öt-hét
évvel ezelôtti állapot van bejegyezve.
Ahhoz, hogy a helyzetet jogilag tisztáz-
zuk, úgy döntöttünk, hogy egy telje-
sen új egyesületet hozunk létre. Össze-
jöttünk tizenhárman, képviselôk, vál-
lalkozók, bankárok, sportemberek, és
kimondtuk az Ócsa Városi Sportegye-
sület megalakulását. Napokon belül
megérkezik a cégbírósági bejegyzés is,
és már jogszerûen végezhetjük mun-
kánkat.

– Ezzel meg is oldódott minden prob-
léma, vagy maradt azért még egy és más?

– A legnagyobb gondot nekünk is a
pénzhiány jelenti. Már tárgyalunk
bankokkal, vállalkozókkal és bízunk a
sikerben. Az önkormányzat erre az év-
re hárommillió forint támogatást sza-
vazott meg az egyesület két szakosztá-
lyának, a labdarúgóknak és az atléták-
nak. Sajnos, a kosárlabda szakosztály –
részben a pénz, részben az érdeklôdés
hiánya miatt – megszûnt. Az anyagi

támogatás mellett kapunk közmunká-
sokat, akik festenek, most éppen a víz-
vezeték árkát ássák. Egy közülük állan-
dóan itt van, ô afféle gondnok.

– Elég-e ez a hárommillió, vagy
netán még marad is belôle?

– Nem gondoltuk volna, hogy mi
mindenre kell pénz! A téli edzésekért
terembért fizettünk az általános iskolá-
nak is és a gimnáziumnak is. Ez utób-
bit a játékosok saját zsebbôl állták.
Rengetegbe kerül a játékvezetôk díja.
Általában három játékvezetô kell egy-
egy mérkôzéshez, fizetni kell az utazá-
si költségüket és alkalmanként a
10–15 ezer forintos tiszteletdíjat. Mi-
vel nem ritka, hogy egy héten akár
négy bajnoki mérkôzés is van Ócsán,
könnyû kiszámolni a végösszeget. Sok-
ba kerül a csapatok utaztatása is, ami
tömegközlekedéssel nem megoldható.
A szerzôdés szerint a busznak négyezer
forint az óradíja.

A pályát locsolni kell, mivel nincs
fúrt kutunk, vezetékes vízzel locso-
lunk. Most éppen semmivel, mert vi-
zünk sincs, mióta az áruház felépült.
Éppen most ássák az árkát a vízveze-
téknek. Tavaly volt olyan hónap, ami-
kor hatvanezer volt a vízszámla.

Augusztusban újra jönnek a nevezé-
sek, fizetni kell a szertárost, aki a hét
hat napján dolgozik. Hétfôn mos,
kedden-pénteken edzés, szerdán-csü-
törtökön meccs, szombaton ifi-, vasár-
nap felnôtt bajnoki meccs… Juttatást
kap az edzô is, és a hárommillió szinte
már el is fogyott. Két éve nem vettünk
felszerelést, a kicsik azokban a régi me-
zekben játszanak, amikben talán mi
kezdtünk a nyolcvanas évek elején.

– Kicsik, ifik, felnôttek… hány
csapata és játékosa van aszakosztálynak?

– Négy korosztály képviselteti ma-
gát. A tizenegy évesek tizenöt-tizenhe-
ten vannak, az edzôjük az egyik szülô,

Hanó János. Ôk még bajnokságon
kívül játszanak itt, az ócsai körzetben,
akárcsak a tizenhárom évesek. Ôk is
tizenöten-húszan vannak. Nekik
nyáron keresünk edzôt, addig Lázár
Józseffel dolgoznak. Vannak az U19-
esek és a felnôttek, hasonló létszám-
mal, az ô edzôjük Tihany László. Az
ifik a monori körzeti bajnokságban
játszanak, a felnôttek pedig a ráckevei-
ben.

– Ez nagyon bonyolultnak tûnik: az
egyik csapat itt, a másik ott, a harmadik
megint máshol. Miért van ez így?

– Ez másfél éve van így, mi sem ért-
jük, és nem is tudjuk az okát, de azon
vagyunk, hogy visszakerüljünk az ócsai
körzetbe. Ezzel nagyon sok pénzt is
meg tudnánk takarítani.

– Lehetett hallani, hogy az ócsai foci
leszálló ágba jutott. Mi ennek az oka, és
hogy lehet ezen változtatni?

– Ez talán azért volt, mert a vezetés
magára maradt, vagy mert az ócsaiakat
nem nagyon érdekli a sport, hiszen a
lelátón ma is fôleg azok ülnek, akik ak-
kor is ott voltak, amikor én, sôt, ami-
kor az apám focizott. De ok lehet a lé-
tesítmény, a pálya állapota is. Ha ezek
rosszak, nem lehet igazán jó játékot el-
várni senkitôl. Érthetô, hogy sokan ke-
resnek olyan csapatot, ahol jobbak a
körülmények. 

A télen az ifjúsági és a felnôtt keret-
ben nagy volt a játékosmozgás. Jöttek
is hozzánk, de mentek is el más csa-
patokhoz tôlünk. Volt, akitôl a hozzá-
állása miatt kellett megválni. Mindkét
csapatban komoly kapusgondjaink
voltak, de nemrég igazoltunk egy fiatal
és ügyes kapust Soroksárról. Hosszú
távú terveink vannak vele. Szeretnénk
a nyáron több régi ócsai játékost is
visszahozni. A legjelentôsebb téli átiga-
zolás azonban az volt, hogy visszatért a
csapathoz Lázár József mint elnökhe-
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HAJRÁ ÓCSA!
Beszélgetés az Ócsai Városi Sportegyesület titkárával
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Focihírek
U19 Monori körzeti Bajnokság: 2008. 04.06. Ócsa–Gyál 2:1

góllövôink: Tunner Norbert, Hajdú László

Felkészülési mérkôzés: 2008. 03. 22. Monorierdô–Ócsa: 4:2
góllövônk: Szôke Sándor (2)

Felnôtt: 2008. 04. 13. Ócsa–Szigetújfalu KSE 1:6
góllövônk: Ordasi Zsolt

2008. 04. 06. Szigetbecse SE–Ócsa 4:2
góllövôink: Ordasi Zsolt, Alberti Zsolt

SZIGET – SECURITY FELNÔTT LABDARÚGÓ BAJNOKSÁG ÁLLÁSA

Hely Csapatnév Mér- Gyôz- Dön- Vereség Lôtt Kapott Pont Megj.
kôzés elem tetlen gól gól

1. Dunafüred LC 18 12 1 5 58 21 37
2. Szigetújfalu KSE 18 11 4 3 41 18 37
3. Szigetszentmárton FC 18 11 3 4 64 22 36
4. Sóskút KSK 18 11 2 5 47 30 35
5. Film Seco-GYBKSE 18 10 3 5 41 31 33
6. Szigetbecse SE 18 10 2 6 47 31 32
7. Szigetcsép SE 18 6 5 7 44 37 23
8. Ócsa KSE 18 4 1 13 31 82 13
9. Inárcs VSE 18 2 2 14 16 66 6 (–2 pont)

10. Makád SE 18 1 1 16 23 74 3 (–1 pont)

Utoljára frissítve: 2008. 04.17.

SZIGET – SECURITY LABDARÚGÓ BAJNOKSÁG KÖVETKEZÔ MÉRKÔZÉSEI

2008. 05. 01. 16.30 Film Seco-GYBKSE–Ócsa
2008. 05. 04. 16.30 Ócsa–Dunafüred LC
2008. 05. 14. 17.30 Ócsa–Makád SE

2008. 05. 18. 17.00 Szigetcsép SE–Ócsa
2008-05. 25. 17.00 Ócsa–Szigetbecse SE
2008. 06. 01. 17.00 Szigetújfalu KSE–Ócsa

2008. április 19-én U13-as és U11-es csapataink egy meghívásos tornán vet-
tek részt Gyálon. Mindkét korosztályban 5-5 csapat szerepelt, és körmérkôzést
játszottak egymással. A 13 éveseink a veretlen Lajosmizse mögött a második
helyet szerezték meg. A 11 éveseink, bár derekasan küzdöttek, de ez csak az ötö-
dik helyre volt elég.

Gratulálunk a játékosoknak, a szülôknek pedig köszönjük a segítséget az
utaztatásban!

Szombaton pályára lépett felnôtt csapatunk is.
Szigetszentmártonban 4:1-es vereséget szenvedtek, góllövônk Cserna András.
Ifi csapatunk is idegenben játszott. Ôk 3:2-re nyertek. 
Dánszentmiklós: Ócsa 2:3. Góllövôink: Ladányi Zsolt, Szabó Gergely, 

Hajdú László

lyettes. Amikor ô volt az elnök, akkor
került fel a csapat – hosszú idô után –
a megyei másodosztályba. Visszatérésé-
nek sokan örültek, sokan nem. Ô vég-
telenül maximalista és szókimondó,
kemény ember. Szerintem ô a jövendô
siker egyik záloga. Nagyon számítunk
Hajdú Tamásra is, hiszen sportember-
ként tagja az önkormányzat Oktatási,
Kulturális és Sportbizottságának.

Azt szokták mondani, hogy játékost
vagy vesznek vagy nevelnek. Mivel ne-
künk nincs sok pénzünk, nevelnünk
kell. Ezért az ôsszel az általános iskolá-
ban is és a gimnáziumban is szeret-
nénk egy toborzó-, tehetségkutató jel-
legû labdarúgó tornát szervezni hivatá-
sos bírókkal, jónevû játékosok közre-
mûködésével. Tervezzük még bevezet-
ni az óvodai focit is, jöjjenek, ismer-
kedjenek ôk is a labdával.

– Rövidesen megkezdôdik az egészség-
ház építése, ezt az épületet lebontják, ta-
lán a pálya sem marad meg. Hogyan to-
vább, ócsai foci?

– A jövô még bizonytalan. Folyama-
tosan tárgyalunk, keressük a lehetôsé-
get. Szeretnénk a posta mögött meg-
maradt helyen kispályát kialakítani.
Ha marad egyelôre a pálya, konténere-
ket hozatunk a pálya mellé, ott rendez-
zük be az öltözôket. Ha nem marad
meg a jelenlegi pálya addig, amíg az új
elkészül, albérletbe megyünk. Szeretet-
tel hívunk és várunk mindenkit, aki-
nek fontos az ócsai sport, hogy jöjjön,
segítsen! Munka van bôven, nem utasí-
tunk vissza senkit!

(ngy)



A rendezvénysorozat versmondó ver-
sennyel kezdôdött, melyet a Nyugat
címû folyóirat centenáriuma alkalmá-
ból hirdetett meg a város két kulturális
intézménye, a Falu Tamás Városi
Könyvtár és az Egressy Gábor Szabad-
idôközpont.

A zsûri – Kéri Mihályné, Virág
Miklós és az elnök Nádas Zoltánné – a
verseny során tizenhét versmondót
hallgatott meg, diákokat, fiatalokat és
felnôtteket. “Mindenki nyertes, aki ol-
vas, aki verset mond.” Ezekkel a sza-
vakkal vette kezdetét az eredményhir-
detés. A diák kategóriában Mósa Ta-
más lett a legjobb, az ifjúsági kategória
gyôztese Boros Eleonóra, a felnôttek
közül pedig Göbölösné Bárány Edinát
jutalmazták az elsô helyezettnek járó
könyvcsomaggal. A verseny különdíja-
sa pedig Sepsi Istvánné lett.

A díjak átadása elôtt Büki Attila
költô idézte fel József Attila alakját,

embert alakító költészetét. Szólt az ak-
kori idôk társadalmi viszonyairól, a
hárommillió koldusról és a másfél mil-
lió kitántorgóról. A József család és
József Attila nyomorúságos életérôl, a
sok nélkülözésrôl, megaláztatásról,
nyomorról. Végezetül arra kérte a hall-
gatókat, hogy ne sajnálják a jó szót
másoktól és olvassák József Attila ver-
seit!

A szabadidôközpont elôterében
folytatódott tovább a költészetnapi
rendezvények sora. A Wegenast Ró-
bert díszletterveibôl és festményeibôl
rendezett tárlatot M. Nagy Péter új-
ságíró nyitotta meg. Este kilenctôl pe-
dig a Falu Tamás Városi Könyvtárban
gyülekeztek a költészet kedvelôi, hogy
verses virrasztással – kedvenc verseik
felolvasásával – töltsék el ennek a jeles
napnak utolsó óráit.

A költészet ünnepnapja ugyan el-
múlt, de bízunk benne, hogy sokunk

számára, akiknek fontos az irodalom, a
költészet, a kultúra, továbbra sem fog
eltelni egyetlen nap sem úgy, hogy ne
vennénk kezünkbe könyvet, ne idéz-
nénk föl egy-egy verssort, ne jutnának
eszünkbe íróink, költôink! Úgy legyen!

(Németh)

Ócsa Város Önkormányzatának

hivatalos lapja

Megjelenik havonta 2800 példányban

Kiadja:
Mátyus Nyomda Bt.

Felelôs kiadó:
Mátyus Gyula

Fôszerkesztô:
Kempf Károly Ignác

Szerkesztôk: 
Gyüge Szilvia, Németh György

Szerkesztôség címe: 
2373 Dabas-Gyón, Tavasz utca 7.

Telefon: 06-70/317-9602
E-mail: ocsaikisbiro@vipmail.hu
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Versünnep Ócsán
Április 11-e több mint hat évtizede ünnepnapja a versszeretôknek. 1964

óta ez a nap, József Attila születésnapja, a Költészet Napja . Országszerte

gazdag program várta a líra szerelmeseit. Nem volt ez másképp Ócsán sem.


