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Ócsa Város Önkormányzatának lapja 2012. 1. szám 

Újévi köszöntô
Tisztelt Ócsai Polgárok!
Ismét eltelt egy év. Mikor lezá-

rul egy szakasz az életünkben,
akaratlanul is a hátunk mögé te-
kintünk, s gyakran feltesszük ma-
gunknak a kérdést: vajon sikerült-
e megvalósítani céljainkat?
Visszatekintve a 2011-es évre biz-
ton állíthatom, hogy nehéz, ámde
sikerekben gazdag esztendôt tud-
hatunk magunk mögött. A nyertes
pályázataink, rendezvényeink, fe-
lújításaink mind ezt támasztják
alá.

Ám nem állhatunk meg! Szám-
talan feladatunk lesz ebben az év-
ben is. Szeretnénk bölcsôdét építe-
ni, óvodát bôvíteni; Önökkel kö-
zösen járdát építeni, és remél-
hetôleg az idén bôvülni fog
rendôrségünk létszáma is.

Mindezek tudatában úgy gon-
dolom, kellô elszántsággal vágunk
neki a 2012-es évnek. Terveink
megvalósításához azonban, az
Önök segítségét és bizalmát ké-
rem! Hiszem, hogy együtt na-
gyobb sikereket érhetünk el! 

Ezúton kívánok Önöknek Sike-
rekben, Egészségben és Boldog-
ságban gazdag Új Esztendôt 2012-
re! 

Bukodi Károly polgármester

Testületi ülésen történt
Ócsa Város Önkormányzatának

Képviselô-testülete decemberben
tartotta 2011. évi utolsó ülését. A vá-
ros vezetôi többek között eldöntöt-
ték, hogy az újonnan épülô bölcsôde
a Manóvár nevet viseli majd, illetve
Ócsa betársul azon települések mel-
lé, akik közös földgázvásárlási akci-
ójuk után kedvezményt kapnak.

Az ülés elôtt Pál Imréné tanárnô ja-
vaslatát hallgatták meg a képviselôk.
A nyugalmazott tanárnô azt kérte, az
önkormányzat váltsa meg Túrós Teré-
zia volt vezetôi óvónô sírhelyét, hi-
szen a város egykori lakója kiemel-
kedô pedagógiai munkássága mellett
Falu Tamás támogatója is volt. A tes-
tület késôbb a javaslatot elfogadta, így
újabb 25 évre megváltják a sírhelyet.

Dr. Molnár Csaba aljegyzô össze-
foglaló jelentésében arról tájékoztatta
a testületet, hogy az aktuális kockáza-
telemzés javulást mutat az elôzô évek-
hez képest. A beszámolót a testület el-
fogadta.

Döntés született arról is, hogy az
önkormányzati bérlakások bérleti dí-
ját 6%-kal emelik. A számítások sze-
rint ez négyzetméterenként 11-12 fo-
rintos növekedést jelent.

A decemberi ülésen kiválasztották
az óvoda és az akadálymentesítési pá-
lyázatok íróit. A KMOP-4.6.1-11 Ne-
velési intézmények fejlesztésére (óvo-

da) kiírt pályázatot a legkedvezôbb
ajánlatot adó QS Consulting Kft. ké-
szíti el, míg a KMOP-4.5.3-10
Egyenlô esélyû hozzáférés a közszol-
gáltatásokhoz címû pályázat kivitele-
zését a szintén legkedvezôbb ajánlatot
adó Medózia MG Kft. végzi el.

Bánhidi László tervezô bemutatta
az új bölcsôde terveit. Az épület kör-
nyezetbarát anyagokkal készül, a 24-
28 gyermeket kényelmes, praktikus
megoldások várják majd.

Megszavazták továbbá a Reformá-
tus Templom Alapítvánnyal kötendô
támogatási szerzôdés aláírását. Az ön-
kormányzat támogatásképp kifizeti a
templom díszkivilágítását. A képvi-
selôk megegyeztek abban, hogy a
jövôben optimalizáltatják a költsége-
ket a közvilágításra való rákötéssel.

Elfogadták a csoportos földgáz
energia közbeszerzési ajánlatot is.
Eszerint több önkormányzat összefo-
gásával lehetôség van arra, hogy az
óránként 20 m3-nél nagyobb fogyasz-
tású intézmények (óvoda, iskola) be-
kerüljenek a konzorciumba, amelynek
tagjai kedvezményes áron vásárolhat-
nak földgázt. A döntés nem jár kocká-
zattal, hiszen a TIGÁZ-hoz bármikor
visszatérhetnek az intézmények.

A képviselôk a két ülés között tör-
tént beszámolók meghallgatásával
zárták az ülést.

má

Boldog új évet kívánunk minden kedves Olvasónknak!
Ócsa Város Polgármestere, Alpolgármestere, Jegyzôje,

Aljegyzôje, Ócsa Város Képviselô-testületének, 
és az Ócsai Kisbíró havi lap szerkesztôségének tagjai.

Radnóti Miklós: Január
„Késôn kel a nap, teli van még
csordúltig az ég sûrü sötéttel.

Oly feketén teli még,
szinte lecseppen.

Roppan a jégen a hajnal
lépte a szürke hidegben.”
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Elsô alkalommal rendeztük meg
városunkban az ADVENTI NAPOK
programsorozatot és kézmûves kira-
kodóvásárt. Sajnos az idôjárás elle-
nünk dolgozott, és küzdenünk kellett
a sárral az utolsó két napban, de na-
gyon örülök annak, hogy a vásár
megvalósulhatott. 

Többen is kérdezték tôlem a sár
láttán, hogy miért ide, a Református
Mûemléktemplom mellé terveztük a
karácsonyi programot?

Azért, – válaszoltam – mert szeret-
nénk hagyományt teremteni, mert itt
van a legjobb helye ennek a rendez-
vénynek. A templom és környéke
gyönyörû, a terület Ócsa központjá-

hoz tartozik és jövôre már a térkôvel
lerakott Hôsök terén állhat majd a
közös karácsonyfa. 

A nehézségek ellenére belevág-
tunk, és elmondhatjuk, hogy a kör-
nyezô településekhez hasonlóan
Ócsának is volt adventi vására. A ka-
rácsonyi programhoz kapcsolódóan

meghirdettük az „Egy cipôs do-
boznyi szeretet„ felhívásunkat
(a program az Egressy Gábor
Szabadidôközpont, az OPKE és
a Life közös szervezésében va-
lósult meg), melynek eredmé-
nyeként sok rászoruló ócsai
gyermek juthatott karácsonykor
ajándékhoz.

Másik kezdeményezésünk az
volt, hogy elkészíttettük váro-
sunk adventi koszorúját, amely-
nek gyertyáit minden vasárnap
városunk gyülekezeteinek köré-
ben gyújtottuk meg. 

Bízom benne, hogy jövôre
még több ajándékkal teli cipôs
doboz gyûlik majd össze és a
közös gyertyagyújtások is ha-
gyománnyá válhatnak.

A hibákból tanultunk és biz-
tos vagyok abban, hogy jövôre
már rutinosabbak leszünk. 

Addig is szeretettel várok minden
jó szándékú észrevételt a karácsonyi
vásárral kapcsolatban.

Boldog új esztendôt kívánok Ócsa
város valamennyi lakosának!

Szöveg és fotó: Jarábik Klára
kulturális igazgató

Szeretnénk hagyományt teremteni…

Pásztorjáték 
– Katolikus Gyülekezet Fiataljai

Csináld magad ajándék

Egy cipôsdoboznyi szeretet

Ócsai NépdalkörKézmûves szakkörös diákok

Karácsonyi illatok,
mézeskalács-díszítés



3
2012/1

iskolai-élet

HALÁSZY KÁROLY

A Halászy Károly Általános 
Iskola, és a Halászy Napok 

szervezô bizottsága

IRODALMI 
PÁLYÁZATOT 

HIRDET
FELNÔTTEKNEK

olyan prózai mû megírására, 

iskolánk névadójának életét 

mutatja be olvasmányos 

formában, gyermekek részére.

Forrásmunkaként javasoljuk 

iskolánk honlapján, illetve az 

iskolai könyvtárban is 

megtalálható 

„Ki volt Halászy Károly?”
címû dokumentumot

Terjedelem maximum 10 oldal,

mûfaji megkötés nincs.

A pályázatot nyomtatott 
formában, jeligével kell leadni 

2012. január 18-ig az iskola 
titkárságán.

A pályamunkákat A4-es 

formátumban nyomtatva 

2 példányban kell leadni. 

A nagyméretû borítékra kívülre

kerül: 

Halászy Károly és a jelige.
A borítékba pedig maga 

a pályamû, ill. kisméretû 

borítékban a jelige feloldása 

(név, születési év, lakcím)

Díjazás: I. hely 30.000 Ft
II. hely tárgyjutalom
III. hely tárgyjutalom

Díjátadás: 
A Halászy Napokon.

Mindenkinek jó munkát kívánunk!

„E földön békesség, és az emberekhez jó akarat!” 

Adventi Várakozás

Várunk a kedvezô pillanatra. Várom, hogy hazajöjjön a gyermekem. Vá-
rom, hogy végre felfedd a titkot. Várom megérkezésed pillanatát. Várjuk,
hogy találkozhassunk. Várok, mert Te jössz elém. Várlak, hogy Te légy vágya-
im beteljesítôje. Várlak, mert szeretlek! Várjuk, mint diák a vakációt! Várunk,
mert az idôt épp az teszi értékessé, azért „áll meg”, mert Rád várunk.

Az Advent a várakozás, az elcsendesülés idôszaka.
Egy hónapon

át, szinte nap
mint nap talál-
kozva a karácso-
nyi készülôdés-
ben, többször is
átéltük Advent
örömét.

Beszélgetése-
ink alkalmával
megfogalmazó-
dott mindnyá-
junkban, hogy na-
gyon jó lenne, ha
a várakozás
idôszakában is
együtt lennénk
egy kicsit, jobban
m e g i s m e r n é n k
egymást – diák és
tanár egyaránt –
és közösen tölte-
nénk el egy kis
idôt, szeretetben,
egymásra figyel-
ve.

Erre nagyon jó
alkalom volt,
amikor közös
csendességben az
Adventi Várakozást ünnepélyesebbé varázsoltuk a Halászy Károly Általános
Iskolában és városi karácsonyi mûsorunkkal örvendeztettük meg az iskola ta-
nulóit és dolgozóit. Verselve méltattuk az Úr Jézus születését és örültünk,
hogy kicsik és nagyok egyaránt pisszenés nélkül hallgatták végig az elôadást.
Köszönjük az énekkarnak, hogy gazdagították a mûsort három karácsonyi
dallal, ami méltán emelte az ünnep fényét.

Lelkiekben gazdagodva, feltöltôdve várhattuk együtt a Karácsony eljövete-
lét.

„Ne féljetek, mert ímé hirdetek néktek nagy örömet, mely az egész
népnek öröme lészen: Mert született néktek ma a Megtartó, ki az Úr
Krisztus, a Dávid városában. Ez pedig néktek a jele: találtok egy kis
gyermeket bepólyálva feküdni a jászolban. És hirtelenséggel jelenék az
angyallal mennyei seregek sokasága, akik az Istent dicsérik és ezt mond-
ják vala: Dicsôség a magasságos mennyekben az Istennek, és e földön bé-
kesség, és az emberekhez jó akarat!” (Lukács 2,10-14)

Mrázné Gáspár Tünde 
pedagógus
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A karácsony szó hallatán mind-
annyian a szeretetre és a békességre
asszociálunk. A szeretet, az egymásra
való odafigyelés ritka kincsnek számít
manapság. 

A többi ünnephez viszonyítva a ka-

rácsonynak van egy különleges vará-
zsa. Sokak számára a legszebb, a le-
gérzelmesebb, a gyermeki lelket a
legmélyebben megérintô ünnep. 

Advent idején, készülôdésünk köz-
epette, az áldozatos néha nehézségek-

A karácsonyi ünnepség kel teli munkánk során minden nap,
minden héten megtapasztalhattunk
valamit, amit a szeretet és az öröm
táplált. Ez vitt elôbbre és adott erôt
ahhoz, hogy megfelelô energiával fel-
töltôdve állhassunk december 21-én
az iskola közössége elé. 

Ünnepi mûsorunk tartalmát te-
kintve megjelent a könnyedség, vi-
dámság egy kis manós jelenetben,
amelyet a 4. b osztály adott elô, felké-
szítô pedagógusuk Puskás Ilona és
Fogarassy Melitta voltak.

Ugyanakkor a mély gondolatokat
tartalmazó Jókai elbeszélés, a 6.c és
6.d osztály tolmácsolásában – felké-
szítô pedagógusok: Füle Andrea, Ju-
hászné Schlotter Klára és Németh
Zsolt – elvittek bennünket a kará-
csony igazi lényegéhez, mint ahogyan
a közösen énekelt, szívünkbôl jövô
„Mennybôl az angyal” címû dal. 

Az ünneplôbe öltözött gyerekek és
kollégák láttán a lelkünk is ünneplôbe
öltözött. Az igazi öröm akkor született
meg szívünkben, amikor mûsorunk
láttán másokat is örvendezni láttunk. 

Úgy érzem, hogy ez a közös ünnep-
lés során mindannyian gyarapodtunk
azáltal, hogy adtunk valamit.

H.I.

A 2011/2012-es tanévben induló iskolaotthonos 1. a osz-
tályos tanulók immár második alkalommal szerepeltek a
Mozgáskorlátozottak Egyesületének meghívásából az Eg-
ressy Gábor Szabadidôközpontban.

Az egyesület 2011. december 14-én ünnepelte fennállá-
sának 10. évfordulóját. Ennek alkalmából ezen a különle-
ges estén karácsonyi mûsorral kedveskedtek tanulóink.
Felkészítô pedagógusaik Prokopecz Jánosné és Varga Zol-
tánné tanítónôk.

Karácsony a 10 éves
egyesület tagjainak

1% adó köszönet

TISZTELT ÓCSAI BARÁTAINK!
Az Ócsai Polgári Kulturális Egyesület (OPKE) nevében sze-
retném megköszönni, hogy adójuk 1 %-ával támogatták az
egyesületünk mûködését, lehetôséget biztosítva arra, hogy
2012-ben is tartalmas programokkal színesítsük város kulturá-
lis életét.
KÍVÁNUNK MINDENKINEK SIKEREKBEN 
GAZDAG BOLDOG ÚJ ÉVET!
Az OPKE vezetôsége nevében:
Pappné Hajdu Katalin OPKE elnöke
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Olvasói levelek

Bizonyára meglepôdnek Kedves Olvasóink, hogy ja-
nuári újságunkban októberi eseményrôl számolunk be.
Sajnálatos módon az alábbi írást jóval az októberi lap-
zártánk után (2011. november közepén) kaptuk meg, és
mivel novemberi újságunkban már megjelent errôl az
eseményrôl egy másik írás, ezért decemberi lapunkban
nem jelentettük meg. December közepén a cikk írói fel-
hívtak és megkértek, hogy jelentessük meg írásukat, mi-
vel ezzel a cikkel szeretnék megköszönni mindenki mun-
káját, akik segítségükkel hozzájárultak az októberi Gaz-
da-napok sikereihez. 

Fülöp Krisztina

Jól éreztük magunkat a Tájházban!

„Hogyan is kezdôdött? A Tájház vezetôje Verbôcziné Eri-
ka és barátai, akik sokat dolgoznak a tájházban kitalálták,
heroikus munkával megszervezték, lerendezték, megvalósítot-
ták – és mi itt vagyunk, hogy részesei legyünk ennek a szép
csodának, hogy a Gazda-napon ennyi gazda eljött megmutat-
ni terményeit, hogy tud újat alkotni. A Tájház udvarainak
minden zuga tele volt kiállítóval és nézôvel.

Én elvarázsolva mentem sorra gazdákhoz és megpróbá-
lom leírni, hogy mit láttam. Szereted a finom ételt csípôsen?
Na, itt van chili paprika, nem is egy félét és láthattam a világ
legerôsebb paprikáját, mely milliószoros hígításban fogyaszt-
ható.

Elôször láttam lila és piros burgonyát – több félét – óriási
marharépát és hatalmas vörös céklát, de ennek hengeres,
hosszú változatát is. 

Natúr tehénsajtot többféle ízesítéssel, óriás káposztát és
zellert, méteres póréhagymát. Volt, aki mindent hozott, amit
egy gazda termelhet, csak nagyobb, szebb volt – mintha az
óriások földjére kerültünk volna. Volt, aki elkészítve hozta –
mézet, befôttet, lekvárt. Kapkodtam a fejem, mert csokoládés,
szôlôs, gyömbéres lekvárt nem kóstolhatunk naponta. A sava-
nyúságok kavalkádja, darált bio paprika is kóstolásra várt.
Az ágyas pálinka fahéjjal, barackkal, erdôben szedett vadcse-
resznye pálinka, mézes szilva is kínálta magát, mint az üdítô,
csoda finom zsálya és menteszörp.

Lehetett kóstolni sajtot, lekvárt, csodafánkot, sült tököt,
pálinkát, friss, meleg kelt kalácsot – s mindezt lemosni a
szörpökkel. 

És még nincs vége, még van mit nézni. Amiket vásároltunk,
azt hazavihetjük a kosárfonó népi iparmûvész gyönyörû alko-
tásaiban. Belekerülhet házilag mártott gyertya, csodás illatú
szappan is. 

Ott a sarokban sokan nyüzsögnek, hangoskodnak ki lehet-
nek? Gyerekek, akik hosszú asztalok mellett tökfaragással
foglalkoznak. Kicsit utánanéztem, hogy honnan az a rengeteg
egyforma sütôtök? Ahogy sejtettem, a faragásra adta az
egyik gazda ingyen a Gazda-napra.

De kár, hogy nincs itt a fényképezôgépem, (az a jó régi faj-
ta, az újakhoz nem értek) egy megható látványt kapnék len-
csevégre – egy kisfiú öleli egy fekete kecske nyakát. Itt vagyok
a simogatónál, ahol ez a kecske és egy bárány várja a simo-
gató kis kezeket, miknek tulajdonosait két póni húzta fogat
várja a bejáratnál, hogy sétakocsikázásra vigye a kicsiket.

Most megpróbálok elszakadni a kiállított terményektôl,
hogy jöjjenek a kiállítók. Elôtte még megjegyezném, hogy ez
a csodaszép nap nem jött volna létre Verbôcziné Erika renge-

teg munkája, lelkesedése, hozzáértése nélkül és Nagy László
tájvédelmi ôr és felesége Erika segítsége nélkül. Az alábbiak-
ban sima felsorolás következik, ami nem jelent semmiféle sor-
rendet.

Rácz István Verbôczi Dóra
Némethné Ilike Viola Imre és Zoltán
Szente Krisztina Szemánné Erika
Ékes Orsolya Ôri Balázs
Szigeti Katalin Orgován Károly és Ádám
Pappné Hajdú Katalin Dorogi Csilla
Barizs János Bálintné Gudmanné Margitka
Horváth Károly és felesége Korcsokné Magdika
Zsupkó Erika Ráczné Gizike
Kerepeczki Ferenc Marosiné Etelka
Virág Ferenc Radics József 

– a finom gulyásleves készítôje
Nagy László Gudman Ferenc
Pencz Betti Marosi Zoltán
Ordasi János Syngenta Kft. Kísérleti Állomás
Katona István

A zsûrizést elôkészítették:
Konrád Sándorné Irénke

Konrád Sándor
Molnárné Magdika

Kánai Károly
akik név helyett jeligével látták el a zsûrizésre váró 

termékeket. Köszönjük munkájukat!

Legek versenye
Lekvár
1. Szigeti Kató „Csokoládé” szilva + Otelló + csokoládé
2. Katona István „Bálint lekvárja” meggy
3. Barizs János Bálintné „Ócsai szivélyes” Otelló+gyömbér
Savanyúság
1. Dorogi Csilla „Tulipán” ecetes szilva
2. Kovács Imréné „Akácméz” csalamádé 
Egyéb
1. Horváth Károly „Pritamin” paprika lekvár
2. Rácz Jánosné „Izabella” natúr tehénsajt
3. Ékes Orsolya „Orsi” Tibeti kefíres csokiszappan

A zsûri tagjai voltak:
Kôvári Anita Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóságának

képviseletében
Kruppáné Erzsike

Szabó Ági
Orgovánné Szigeti Réka
Horváthné Zrupkó Erika
Munkájukért köszönet!

Nem lehet köszönet nélkül hagyni azt a négy fiatalasszony
sem, akik eredeti ócsai népviseletbe öltöztek és ebben a szép-
séges, eleink ruhájában fogadtak minket. 

Marosiné Etelka
Ráczné Gizika

Gudmanné Margitka
Kerepeczkiné Ilonka

Köszönjük kedvességüket!

Megint volt a sok-sok elôzô után egy nap Ócsán, amikor na-
gyon jól éreztük magunkat, siker volt mindenképpen!” (sic!)

Dr. Vásárhelyi Tamásné, Magyar Ilona, Magyar Mária 
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Január-február havi 
program az Ócsai 

Baptista Gyülekezetben
Január

11. szerda este 6 órakor bibliaóra,

15. vasárnap délelôtt 9 órakor imaóra és

gyermek-bibliakör, 10 órakor istentisztelet,

délután 5 órakor ima-heti megnyitó istentiszte-

let a baptista imaházban,

16-17. hétfô-kedd 6 órakor ökumenikus is-

tentisztelet a baptista imaházban,

18-19. szerda-csütörtök 6 órakor ökumeni-

kus istentisztelet a katolikus templomban,

20-21. péntek-szombat 6 órakor ökumenikus

istentisztelet a református Kálvin-házban,

22. vasárnap délelôtt 9 órakor imaóra és

gyermek-bibliakör, 10 órakor istentisztelet,

délután 5 órakor ima-heti záró-istentisztelet a

református Kálvin-házban,

25. szerda este 6 órakor bibliaóra,

27. péntek este 7 órakor énekkari évadnyitó,

29. vasárnap délelôtt: 9 órakor imaóra és

gyermek-bibliakör, 10 órakor istentisztelet,

délután 5 órakor istentisztelet.

Február

1. szerda este 6 órakor bibliaóra,

3. péntek este 7 órakor énekóra,

5. vasárnap délelôtt 9 órakor imaóra és gyer-

mek-bibliakör, 10 órakor istentisztelet, délután

5 órakor istentisztelet,

8. szerda este 6 órakor bibliaóra,

10. péntek este 7 órakor énekóra,

12. vasárnap délelôtt 9 órakor imaóra és

gyermek-bibliakör, 10 órakor istentisztelet,

délután 5 órakor istentisztelet,

15. szerda este 6 órakor imaóra,

17. péntek este 7 órakor énekóra,

18. szombat este 6 órakor Márk evangéliu-

mának elôadása a Szabadidôközpontban,

19. vasárnap délelôtt 9 órakor imaóra és

gyermek-bibliakör, 10 órakor istentisztelet, es-

te 6 órakor Márk evangéliumának elôadása a

Szabadidôközpontban,

22. szerda este 6 órakor bibliaóra,

24. péntek este 7 órakor énekóra,

25. szombat délelôtt 9 órától este 9 óráig 12

órás dicsôítés,

26. vasárnap délelôtt 9 órakor imaóra és

gyermek-bibliakör, 10 órakor istentisztelet,

délután 5 órakor istentisztelet.

A katolikus egyházközség

programjai

Minden hétfôn 18 órakor Biblia óra.
Minden hónap elsô szombatján 16 órától gyerekfoglalkozás

Minden hétfôn 10 órától babatorna
Minden pénteken 10.30-tól Ringató gyerekeknek.

Minden hónap elsô péntekjén 18,30-kor 
Kis Szent Teréz csoport imaórája.

Minden hónap utolsó Szombatján 17 órakor Taezéi imaóra,
utána ismeretterjesztô elôadás a plébánián.

Minden hónap utolsó Vasárnap 16 órakor Filmklub.
Január 28-án 19 órakor Farsangi Bált rendezünk 

a Mûvelôdési Házban.

Február 25-én 19 órakor Sz. Nagy Gábor elôadása 
a Gregorián zenérôl.

Szentmisék rendje:
Hétfô és Szerda 7.30, Péntek és Szombat 18., Vasárnap 9.

Február 3 - 11. este 7 órakor lourdesi imakilenced a plébánián.
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Ócsára érkezik a Paksi Atomerômû tájékoztató kamionja

Hogyan mûködik az atomenergia?
Mi lenne, ha nem létezne a Paksi
Atomerômû? Hogyan ôrizhetjük meg
egészséges környezetünket gyerme-
keink, unokáink számára úgy, hogy
ne kelljen áramhiánnyal küszköd-
nünk, vagy a mainál jóval magasabb
villanyszámlát fizetnünk?

Ezekre és még további izgalmas
kérdésre is választ kaphat, ha meglá-
togatja a Paksi Atomerômû interaktív
kiállítását.

Az MVM Csoport, a Paksi Ato-
merômû tájékoztató kamionjában
személyesen is kipróbálhatja, hogyan
nône a villamos energia ára és a kör-
nyezetterhelés, ha csökkentené a leg-
olcsóbb és legtisztább áramot elôállí-
tó atomerômû teljesítményét. Meg-
tudhatja, milyen szigorú biztonsági
intézkedések mellett mûködik a paksi
erômû, s tájékozódhat az olcsó és
tiszta atomenergia hosszú távú alkal-
mazásával kapcsolatos tervekrôl.

Idôpont: 2012. január 31. Nyitva
tartás: 8-12h és 13-17h

Helyszín: Ócsa, Damjanich utca,
Piactér

Szimulátorunkon Ön is irányíthatja
az atomerômûvet, láthatja, hogyan
drágulna az áram és hogyan nône
Magyarország károsanyag-kibocsátá-
sa, ha nem lenne atomerômû;

Megnézheti filmünket az ato-
merômû mûködésérôl és az atome-
nergiáról;

– Interaktív kiállításunkon megis-
merkedhet a világ összes atomerômû-
vével, a közel három évtizede bizton-
ságosan mûködô Paksi Atomerômû
történetével és jövôjével, a magyar

villamosenergia-
hálózattal, Paks
és környezete
élôvilágéval;

– Tekerjen egy
kört áramfejlesztô
kerékpárunkkal,
és megtudhatja,
mennyit kellene
biciklizni ahhoz,
hogy megtermelje
egy fél órás tévé-

mûsor végignézéséhez szükséges
energiát;

– Végül, de nem utolsósorban most
minden kérdésére ôszinte választ
kaphat az atomerômû szakembere-
itôl.

Csoportos jelentkezés, érdeklôdés:
Papp Ildikó: 

+36 30 834-7468, 
06-1-3292763,

e-mail: ildiko.papp@mahirkiall.hu



1/1 oldal 32.000 Ft+áfa

1/2 oldal 20.000 Ft+áfa

1/4 oldal 12.000 Ft+áfa

1/8 oldal 4.800 Ft+áfa

1/16 oldal 2.400 Ft+áfa

Hirdetési árak

Csillagászati 

vetélkedô
A betlehemi csillag a napkeleti bölcseket

elvezette útjukon, hogy megismerjék a Meg-
váltót. A betlehemi
csillag mi volt valójá-
ban: üstökös? szuper-
nova? meteor? vagy
tán némely bolygók
együttállása? 

Ezek a kérdések le-

hetôséget adtak arra, hogy csillagászati is-

mereteinket elmélyítsük. Azokat az ismerete-

ket, amelyeket a Földrôl, a Holdról, A Nap-

rendszerrôl vagy a távolabbi csillagokról

tudhatunk. Akik elkötelezettek a csillagászat

felé, azok elôtt szó szerint kinyílik az ég. 
Az 5-6. évfolyam csillagászat versenyét,

amelyet december 14-én rendeztünk, Mat-
lag Márk 6. a osztályos tanuló nyerte. 

Gratulálunk!


