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Ócsa Város Önkormányzatának
Képviselô-testülete szeptember 26-án
ülést tartott

– Részletfizetési támogatás kérhetô a
szennyvízelvezetés kiépítésére - a képvi-
selôk egyhangúlag megszavazták az erre
vonatkozó rendeletmódosítást. Jövôre
tízszeresére emelkedik ugyanis a talaj-
terhelési díj, így kiemelkedô fontosságú-
nak tekintette a testület a csatornaépítés
támogatását (további információkért lsd.
bôvebb írásunk, szerk.)

– A testület módosította a város Tele-
pülés Szerkezeti Tervét. Mint Horváth
Zoltán fôépítész elmondta, városunk
fejlôdésének fokmérôje a szabályozási
tervek változtatásának gyakorisága. A
mostani határozat szerint lehetôsége lesz
a Baptista egyháznak új imaház és kö-
zösségi épület kialakítására. Ócsa észak-
nyugati részén bôvítések és üzemfejlesz-
tések céljából szintén építési övezet lett
egy korábban vegyes felhasználású terü-
let.

– Sikeresen pályázott a város
bölcsôde építésére, az Új Széchenyi
Terv keretében 149.890.253Ft támoga-
tásban részesültünk. Az önkormányzat
az elnyert összeghez 10% önerôt biztosít
saját költségvetésébôl. Az új, „Manóvár
Bölcsôde” nevû intézmény 2 csoport be-
fogadására lesz alkalmas, az épület a
Napsugár Óvoda mellett, az önkormány-
zat tulajdonában álló ingatlanon, önálló
intézményként kerül megépítésre. A tes-

tület megszavazta a kiviteli tervek elké-
szítésére vonatkozó vállalkozási
szerzôdés aláírását, továbbá a legalacso-
nyabb összegû ajánlatot – a QS Consul-
ting Kft ajánlatát - fogadta el a projekt-
menedzsmenti feladatok és a nyilvános-
ság biztosításának ellátására. 

– Az Ócsa, Inárcs és Felsôpakony ál-
tal közösen üzemeltetett szennyvíztisz-
tító telep mûszaki állapotának romlása
mára a mûködés hatásfokát veszélyezte-
ti. Ezért a testület döntött „A szennyví-
zelvezetés és tisztítás megvalósítása cí-
mû KEOP-1.2.0/09-11 számú pályázat”
elôkészítési szakaszában való részvé-
telrôl. A három önkormányzat közösen
adja be az elôkészítéshez szükséges
adatlapot, a gesztor szerepet Ócsa ön-
kormányzata vállalta magára.

– Nem fogadta el a képviselô testület
a Telenor Magyarország Zrt. szerzôdés-
módosítási kérelmét, amelyben a bérleti
díj diszkontált megfizetésére tettek aján-
latot. A szerzôdés az önkormányzat tu-
lajdonában álló víztorony tetején elhe-
lyezett a mobiltelefon hálózat üzemelte-
téséhez szükséges bázisállomással kap-
csolatban jött létre korábban. Az önkor-
mányzat a bérleti szerzôdést változatlan
formában kívánja fenntartani.

– A Volánbusz Zrt. kérte az ócsai ön-
kormányzatot, hogy a buszparkolási dí-
jak terhét fele-fele arányban viseljék,
azonban ezt a javaslatot a képviselôtes-
tület elutasította, a városnak ugyanis

nincs lehetôsége gazdasági társaságok
pénzügyi támogatására. 

– A kéményseprés szolgáltatást to-
vábbra is a Pest Megyei Önkormányzat
útján kívánja ellátni a város. Bár „A ké-
ményseprô-ipari szolgáltatásról szóló
2012. évi XC.” törvény lehetôvé tenné,
hogy a kéményseprésrôl minden telepü-
lés saját maga gondoskodjon, a 25 ezer
lakosnál kisebb települések esetében ez
nem rentábilis – mondta el Horváth Ta-
más alpolgármester. Így a közszolgálta-
tás, a több évtizedes gyakorlatnak meg-
felelôen, továbbra is a Pest Megyei Ön-
kormányzat útján lesz biztosítva. 

– Az önkormányzat csatlakozik a
BURSA HUNGARICA Önkormányzati
Ösztöndíj pályázathoz, a képviselôk el-
fogadták az ehhez kapcsolódó 2013. évi
pénzügyi tervezetet.

– Régészeti feltárásokat végez a Pest
megyei Múzeumok Igazgatósága a Kar-
tal hegy nevû Dabas, Inárcs, Ócsa között
található területen. Az avar kori leletek
városunkban vándorkiállítás keretén be-
lül lesznek megtekinthetôk. A régészeti
lelôhelyen végzett munkálatokat a há-
rom város közösen finanszírozza, Ócsa
170.000 Ft-al és 2 db mobil wc biztosítá-
sával segíti a feltáró munkát. 

Molnár Anna

A testületi ülésen történt

JÁRDAÉPÍTÉSI
PÁLYÁZAT II.

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselô-
testülete ismételten pályázatot ír ki a lakossági
járdaépítés támogatására.

A lakossági járdaépítési pályázatra azok az
ingatlantulajdonosok jelentkezhetnek, akik az
önkormányzat által biztosított anyagból (sóder,
cement) vállalják a munkák kivitelezését, és be-
adványukban megjelölik a kivitelezésért felelôs
személyt aki a munkálatokat irányítja és írásban
vállalja a munka minôségi végrehajtását, vala-
mint annak befejezését jelzi az önkormányzat
felé. Az önkormányzat maximálisan 1,4 méter
szélességû járda építését támogatja – a pályá-
zó saját költségére építhet ennél szélesebbet is.

A pályázaton indulhat minden olyan ingatlan-
tulajdonos, aki elôtt jelenleg nincs szilárd burko-
latú járda, vagy a meglévô járda járhatatlan, bal-
esetveszélyes. Elônyt élveznek azok az ingat-
lantulajdonosok, akik elôtt helyi viszonylatban
nagy gyalogosforgalom bonyolódik (intézmé-
nyek, üzletek, közlekedési gyûjtô forgalmú hely-

színek környezete). További elônyt jelent, ha
több szomszédos ingatlan tulajdonosa egyszer-
re pályázik, és ezáltal nagyobb egybefüggô jár-
daszakasz valósul meg.

Változás az elôzô pályázathoz képest, hogy
csak olyan helyen támogatjuk a járdaépítést,
ahol vagy megszüntetik az ereszcsatorna köz-
területre történô kivezetését (amennyiben ez
így van), vagy pedig azt a járdaépítés során a
járdaszint alatt bevezetik az árokba (ha nincs
árok, akkor annak létesítésérôl a pályázónak
saját magának kell gondoskodnia). Amennyiben
az építés során tört beton keletkezik, tehát a ré-
gi rossz mûszaki állapotú járdát felbontják, a
törmeléket az önkormányzat díjmentesen el-
szállíttatja. Ennek feltétele, hogy a konténerbe
csak tiszta betontörmelék kerülhet. Ellenkezô
esetben a pályázónak magának kell fizetnie az
elszállítás és elhelyezés költségét – ez esetben
az elszállításig közterület-használati díj is fel-
számításra kerül.

Azon ingatlantulajdonosok esetében, akik a
beton járdától eltérô (pl. viacolor) burkolatú jár-
dát kívánnak építeni, az önkormányzat a meg-
valósítást a betonjárda anyagszükségletének
megfelelô összeggel támogatja. Fontos, hogy a

térkôbôl építendô járda anyagbeszerzése csak
a támogatás megítélése és a megállapodás alá-
írása után történhet meg - ezzel kapcsolatban a
részletekrôl érdeklôdjön személyesen vagy te-
lefonon a Mûszaki, Beruházási és Vállalkozási
Irodában.

A pályázatok benyújtásának határideje:
2012. december 31.

A benyújtott pályázatok elbírálása a 2013. ja-
nuári Képviselô-testületi ülésen kerül sor. A ki-
töltendô és aláírandó megállapodásokat a nyer-
tes pályázók február elején kapják meg. A meg-
állapodások mindkét példányát vissza kell jut-
tatni az önkormányzathoz. Ekkor kerül sor a ki-
vitelezés pontos idôpontjának egyeztetésére is.
A megállapodás egyik – önkormányzat által is
aláírt és ellenjegyzett – példányát a pályázó
késôbb visszakapja.

Az építést legkorábban március elején lehet
megkezdeni. A jelen felhívásban épülô járdák-
nak legkésôbb június végéig kell megépülniük.

Azon pályázók számára, akik igénye indokolt
és a rendelkezésre álló pénzügyi keretbôl nem
elégíthetô ki, az önkormányzat 2013 ôszén vár-
hatóan újabb pályázatot hirdet.

Ócsa Város Önkormányzata
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2012. október 1.
Ócsa Város Önkormányzata sikere-

sen pályázott az Új Széchenyi Terv Kö-
zép-magyarországi Operatív Program
keretében meghirdetett KMOP 4.5.2-11
Bölcsôdei ellátást nyújtó intézmények
infrastrukturális fejlesztése és kapaci-
tásának bôvítése elnevezésû pályázati
felhíváson. Az önkormányzat „Manó-
vár nevû bölcsôde építése Ócsa Város-
ban” címû, KMOP-4.5.2-11-2012-0016
jelû pályázatát az Regionális Operatív
Program Irányító Hatóság 149 890 253
Ft összegû támogatásban részesítette.

Ócsa Város Önkormányzatának Kép-
viselô testülete 2011. október 26-i ülé-
sén döntött arról, hogy a helyi szociális
alapellátások fejlesztése, a bölcsôdei el-
látás létrehozása érdekében a szükséges
anyagi források biztosítása miatt indulni
kíván az Új Széchenyi Terv KMOP
4.5.2-11 kódszámú pályázati felhívásán.
A benyújtott „Manóvár nevû bölcsôde
építése Ócsa Városban” címû pályázatot
a Regionális Operatív Program Irányító
Hatóság támogatásra érdemesnek ítélte
és összesen 149.890.253. Ft támogatás-

ban részesítette. Az önkormányzat az el-
nyert támogatáshoz 10% önerôt biztosít
saját költségvetésébôl.

A projekt célja a jelenlegi szolgálta-
tás-hiányos környezet megszûntetésével
egy olyan új bölcsôdei intézmény meg-
építése, amely 2 bölcsôdei csoport befo-
gadására alkalmas. Az új bölcsôde az
önkormányzati fenntartású „Napsugár”
Napközi otthonos Óvoda mellett, az ön-
kormányzat tulajdonában álló ingatla-
non, önálló intézményként kerül meg-
építésre.

Az új intézmény a városban jelenleg
meglévô igények kiszolgálására alkal-
mas. Az Ócsán élô munkaképes szülôk
körében jelentôs elôrelépést jelent, ha
gyermekük számára nyugodt nappali el-
látást biztosíthatnak egy önkormányzati
intézmény keretei között, amely által a
munkaerôpiacon így nagyobb eséllyel
indulhatnak.

Az új bölcsôde befogadásá-
ra tervezett épület a hatályos
jogszabályoknak megfe-
lelôen, az OTÉK és a vonat-
kozó építésügyi ágazati szab-
vány követelményei szerint
épül meg. Ezek a szabályok

biztosítják, hogy az intézményesített
kisgyermek gondozás-nevelés megfe-
lelô szakmai körülmények között mû-
ködhessen.

Az új épület tervezett bruttó alapterü-
lete 501 m2, amely a két létesítendô
bölcsôdei csoport (összesen 24 fô) befo-
gadására alkalmas, melegítô konyhával
ellátva.

A projekt tervezett befejezése 2013.
március 30.

Ócsa Város Önkormányzata
Cím: 2364 Ócsa, Bajcsy Zs. u. 2.

Telefon: 29/378-112
E-mail: polghiv@ocsanet.hu

Honlap: www.ocsa.hu

SAJTÓKÖZLEMÉNY

Európai Úniós támogatással új bölcsôde épül ócsán

Pest Megye Közgyûlése 22 igen és 17 tartózkodás mel-
lett elfogadta dr. Mihály István kinevezését a Pest Megyei
Rendôr-fôkapitányság élére.

Pintér Sándor belügyminiszter - az országos rendôrfôka-
pitány javaslatára - szeptember 1-jei hatállyal a 33 éves
szakmai tapasztalattal rendelkezô dr. Mihály István rendôr
dandártábornokot bízta meg a Pest Megyei Rendôr-fôkapi-
tányság vezetésével.

Dr. Mihály István a Rendôrtiszti Fôiskola elvégzését kö-
vetôen a PMRFK Budai Rendôrkapitányság Bûnügyi Osz-
tályán vizsgálói beosztásban, majd a fôkapitányság Bûn-
ügyi Osztályán fônyomozóként teljesített szolgálatot.
1988. március elsejétôl minimális megszakítással tizenki-
lenc éven át vezette az Érdi Rendôrkapitányságot, majd a
Gödöllôi Rendôrkapitányság vezetésével bízták meg.
2010. november 1-jétôl a Nógrád Megyei Rendôr-fôkapi-
tányság vezetôje volt.

A közgyûlésen az új rendôrfôkapitány elmondta, hogy
mindenkivel együtt fog dolgozni, akinek az a célja, hogy a
Pest megyei emberek életét, hétköznapjait nyugodttá te-
gye. Egyik legfontosabb feladatának nevezte, hogy az érdi
rendôrkapitányság megfelelô elhelyezése végre megtörtén-
jen, elsôsorban azért, hogy az embereket kulturált körül-
mények között tudják kiszolgálni.

Az ülésen megjelent Lajtár József rendôr vezérôrnagy,
országos rendôrfôkapitány-helyettes hangsúlyozta, hogy a
rendôrség elkötelezett a változások mellett – a stabil veze-

tés és az eredményes mûködés feltételeinek megteremtésé-
vel, a képzettség növelésével, a feltételek javításával. Ki-
emelte a fegyelmezett gazdálkodás jelentôségét, s azt,
hogy milyen fontos a személyes jelenlét, a szoros kapcso-
lat az emberekkel. Tájékoztatása szerint országos szinten
219 komplexum felmérése történt meg, amelyek felújítása,
átépítése hamarosan megkezdôdhet. 

Ambrus András sajtófônök

Jóváhagyta a közgyûlés a rendôrfôkapitány kinevezését

SZÁMÍTÁSTECHNIKAI
HULLADÉKOK GYÛJTÉSE

Tisztelt Lakosok!
Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy 

2012. október 13-án szombaton, 
8.00-12.00 óra között

az Ócsai Polgármesteri Hivatal udvarán

használt számítógépek, alkatrészek 
(monitor, billentyûzet) és elektronikai eszközök 

begyûjtését és ingyenes elszállítását szervezi 
a Kornéliusz Háza Szociális Szövetkezet.

Tisztelettel: Bukodi Károly
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Lezárult városunkban a hulladékle-
rakó rekultivációja, így szeptember
21-én az önkormányzat megtartotta a
projekt zárórendezvényét. Korábban
94.373.672- Ft vissza nem térítendô
támogatást nyert Ócsa városa pályá-
zat útján (az összköltség 104.859.635- Ft volt). Az önkormányzat a település
környezetének védelme, valamint az egészséges élet feltételeinek megteremté-
se érdekében nyújtotta be a pályázatot. 

A szemétbánya 2003-as bezárásáig a hulladék lerakása a város határában ta-
lálható korszerûtlen lerakóban valósult meg. (Azóta a gyáli regionális hulladék-
lerakóba kerül Ócsáról a szilárd hulladék.) A 2003-as bezárást követô éves fe-
lülvizsgálat a korábban használt lerakóról megállapította, hogy közvetlen kör-
nyezeti kockázata ugyan nincs a telepnek, rekultivációja mégis szükséges. 

2012. április 16-án megkezdôdtek a munkálatok, a szeptemberi zárórendez-
vény idejére a szemétbánya területe újra rendezett, környezeti szempontból biz-

tonságos területté vált. A záróesemé-
nyen megjelent a Pro Regio ügynökség
képviseletében Dr. Gurlich Zsófia igaz-
gatóhelyettes asszony, a mûszaki illetve
kivitelezô munkatársak, továbbá a pá-
lyázatíró Körics Kft. munkatársai. A
rendezvényt dr. Szûcs Lajos országgyû-
lési képviselô, Pest Megye Közgyûlé-
sének elnöke nyitotta meg, aki elmond-
ta: „Nagyon nagy dolog tartom a mai

világban, hogy az ócsai közösségnek volt ereje felvállalni a szemétbánya nehéz
örökségét, pályázatot nyerni és azt sikeresen megvalósítani”. 

Ezt követôen Bukodi Károly polgármester tartott prezentációt a hulladéklera-
kó rekultivációjáról, amelyben ismertette a pályázatot, és beszámolt a szemét-
bánya területén elvégzett munkálatokról. A polgármester úr kiemelte, hogy két
közbeszerzési eljárás zajlott le. Az elsô eredménytelensége abból adódott, hogy
teljes körû rekultivációt kellett volna végrehajtani, aminek a költsége jóval
meghaladta a pályázatban erre elôirányzott 75 millió forintot. Ezért az illetékes
felügyelôséggel egyeztetve módosították a terveket, így már csak egy részleges
rekultivációt kellett végrehajtani.

A projekt lezárásaként két engedélyre várt még a város, a megépült övárok
vízjogi és a monitoring kutak üzemeltetési engedélyének kézhezvétele után el-
mondhatjuk, hogy Ócsa városa sikeresen, komoly pályázati pénzek bevonásá-
val, megvalósította a már
használaton kívüli hulladék-
lerakó tereprendezését. 

Ócsa Város 
Önkormányzata

Befejezôdött a szemétbánya
területének rendezése

2012. augusztus-szeptember
hónap

Haláleset:
(Ócsán történt halálesetek)

Gabányi György
Budapest, IX., 1978. március 27.

2012. augusztus 23.

Ocsovai József Attila
Kosd, 1956. július 18.
2012. szeptember 1.

Házasságkötés:

Dombi Csaba – Huber Ildikó
2012. augusztus 17.

Pátkai Zsolt – Rusznyák Renáta
2012. augusztus 18.

Remenár Zsolt – Mikolai Györgyi
2012. augusztus 18.

Szücs Ferenc – Konkoly Melinda
2012. szeptember 8.

Huszonötödik házassági 
évforduló:

Gál Mihály – Faul Rozália
Házasságkötés helye:  Ócsa

Házasságkötés ideje: 
1987. szeptember 5.

Béres Attila – Sponga Mónika
Házasságkötés helye:  Ócsa

Házasságkötés ideje: 
1987. szeptember 19.

Ötvenedik házassági évforduló:

Virág Miklós – Lázár Mária
Házasságkötés helye: Ócsa

Házasságkötés ideje:
1962. szeptember 1.

Lovasné Sallay Mária
anyakönyvvezetô

Anyakönyvi
események

kisbiro_okt  10/14/12 23:55  Page 4



52012/10

köz-élet

Kaláka szombat – Gazdanap a Tájházban
Az Ócsai Tájház Gazdanapra várja az érdeklôdôket ok-
tóber 20-án, 10-17 óra között. A Kaláka szombat elne-
vezésû programon helyi gazdálkodók, kézmûvesek
mutatkoznak be és tartanak vásárt. A gyermekeknek
játszóházzal és kézmûves foglalkozásokkal kedvesked-
nek a szervezôk. Lehet majd töklámpást faragni, ter-
ménybábot készíteni, koszorút fonni, a hátsó udvarban
pedig állatsimogatót rendeznek be erre az alkalomra. A
szervezôk idén is meghirdetik a „Legjobb lekvár” és a
„Legjobb savanyúság” versenyét, amelyre elôzô nap,
október 19-én 18 óráig kérik leadni a nevezéseket. Ne-
vezni a helyszínen Verbôczi Gyuláné Erikánál lehet.
Várnak minden érdeklôdôt nagy szeretettel!

Ócsai Tájház
Fotó: Tömöri Katalin

Az idei év elsô felében járdaépítési pályázatot hirdetett
meg az önkormányzat. Nagy érdeklôdés övezte a progra-
mot, sokan tartották fontosnak, hogy szebbé, biztonságo-
sabbá tegyék közvetlen környezetüket. 40 pályázat érke-
zett be, melyek eredményeként összesen 947 méter új jár-
da épült városunkban. Az önkormányzat a pályázókat átla-
gosan 48 ezer forint értékû építôanyaggal támogatta, illet-
ve a régi, rossz minôségû burkolatok felbontásából össze-
sen 100 m3 betontörmelék keletkezett, amit a hivatal díj-
mentesen elszállíttatott. (A törmeléket aprítás után környe-
zettudatos technológiával újrahasznosítják INERT hulla-
dékként.)

A program során egy háznál átlagosan 24 méter új bur-
kolatot tettek le, közel másfél méter szélességben. Elôfor-
dult, hogy nemcsak a járdát, hanem a gépkocsibejárót is ki-
alakították, ezt már saját forrásból kellett megépítenie a je-
lentkezôknek. Kétféle típusú járda épült, beton, illetve
térkô burkolatú, akik az utóbbi mellett döntöttek, azokat
négyzetméterenként akkora költséggel támogatta az önkor-
mányzat, amennyi a beton és sóder költsége lett volna (kö-
rülbelül 1500 Ft/m2).

„40 négyzetméternyi járdát építettünk a járdaépítési pá-
lyázat során a Liszt Ferenc utcán található házunk elôtt,
díszkô burkolatból” – nyilatkozta lapunknak L. J. ócsai la-
kos. „Ezen a környéken mindig gondot okoz az esôvíz elve-
zetése, így a viacolor réteg alá ástunk egy 1,5 méter * 1,5
méteres gödröt (szerk. megjegyzése: melyet geotextil fóli-
ával béleltek és coule kaviccsal töltöttek fel, ebbe vezették
bele az utcára kivezetett ereszcsatorna lefolyót, majd erre
került rá a térkô burkolat), így oldottuk meg a vízelvezetést,
az építéshez az engedélyt is csak így kaptuk meg. A munkát
saját magunk végeztük el, mivel a férjem kômûves így ô ér-
tett hozzá, illetve a fiam is besegített neki. A járdaépítéshez
szükséges homokot is mi biztosítottuk. Az önkormányzattól
a viacolor réteghez és az építési sitt elszállításához kap-
tunk támogatást. Maximálisan, ha lehet mondani 200%-ig
elégedettek vagyunk, a mûszaki iroda munkatársai korrek-

tül, precízen jártak el. Összességében nagyon örülünk,
hogy így építhettük meg az új járdánkat.”

J. G. né és családjának a sarki telken álló házuk mellé 50
méter betonjárdát sikerült kialakítaniuk. „Nagyon rugal-
masak és segítôkészek voltak az önkormányzat mûszaki
osztályán, amint bementünk, másnap hozták az építési
anyagot. Mi a földre építkeztünk, nem kellett sittet elszállí-
tani. Családi vállalkozásban oldottuk meg, amint elkészült
a betonburkolat, bejelentettük, majd kijöttek ellenôrizni és
mindent rendben találtak. Elégedettek vagyunk az önkor-
mányzat programjával, és örülünk, hogy megkaptuk a kért
segítséget!”

A nagy érdeklôdésre és a sikeres együttmûködésre való
tekintettel a program újraindul idén ôsszel. Aki úgy érzi,
szeretne élni a lehetôséggel, és új járdát kíván építeni ott-
hona köré, kérjük, az alábbi igénylô lap kitöltésével jelent-
kezzen az önkormányzat Titkárságán vagy a Mûszaki, Be-
ruházási és Vállalkozási Irodában:

PÁLYÁZATI IGÉNYLÔ LAP
Ócsa Város Önkormányzata 2364 Ócsa, Bajcsy-Zs. u. 2.

Név:....................................................................................
Lakcím:. .............................................................................
Telefonszám: ......................................................................
Az ingatlan címe, amely elôtt a járda épül:........................
Az építendô járda hossza és szélessége: ............................
Felelôs kivitelezô neve:......................................................
Az építés során keletkezô tört beton mennyisége (m3): .....
............................................................................................
A táblázatot kérjük visszajuttatni postán vagy személyesen
a Titkárságra vagy a Mûszaki, Beruházási és Vállalkozási
Irodába.
Ócsa, 2012

Aláírás:
Ócsa Város Önkormányzata

Újra járdaépítési támogatás
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Tavaly, egy szép ôszi napon került
megrendezésre az elsô Egészségnapunk.
Ennek sikerén felbuzdulva, úgy gondol-
tuk, hagyományt teremtünk és minden
évben, ôsszel újra megrendezzük. Hogy
mi is volt, ami elindította ezt a kezdemé-
nyezést? Erre egyszerû a válasz: mind-
nyájunk érdeke, hogy egészségesek le-
gyünk! Szülôként, pedagógusként, pedig
nem is kérdés, hogy a gyermekünk egész-
sége mindennél elôbbre való!

A nemrég módosított Óvodai Nevelés
Országos Alapprogramja alapvetô elv-
ként, még jobban hangsúlyozza az egész-
séges életmódra nevelést, a testi nevelést,
az egészségmegôrzés szokásainak kiala-
kítására való nevelést, a környezettuda-
tosságot és a fenntarthatósághoz kapcso-
lódó szokások kialakítását. 

A gyermekek számára a mozgás léte-
lem, alapvetô szükséglet, mely során
fejlôdnek kognitív képességei, nô a szer-
vezetük teherbíró, ellenálló és alkalmaz-
kodó képessége.

Ezért, a gyermekek játékos kedvére
építve, figyelembe véve egyéni adottsá-
gaikat, naponta szervezünk mozgásos já-
tékokat, testnevelés foglalkozásokat, nép-
táncot, zenéstornát, mezítlábas tornát,
speciális mozgásfejlesztést. Gyümölcs és
zöldségnapok beiktatásával, igyekszünk
mindent megtenni, hogy gyermekeink
megfelelô gondozásban, fejlesztésben ré-
szesüljenek az óvodai nevelés folyamatá-
ban.

Azonban ez kevés ahhoz, hogy testi-
leg-lelkileg egészséges felnôtt váljék
belôlük. A családok szerepe kiemelkedô!
Hiszen az életmódbeli szokások itt ala-
kulnak ki, otthonról hozzák a gyermekek.
De meggyôzôdésem, hogy a gyermeke-
ken keresztül, a családok szemléletét is
formálhatjuk. Erre kiváló alkalom egy
közös családi egészségnap. Az egészsé-
ges életmódra nevelés alappillérei közül a
két legfontosabb, az egészséges táplálko-
zás és a mindennapi testedzés. Az elsô
Egészségnapunkon az egészséges táplál-
kozásra fektettük a hangsúlyt, idén pedig
a mozgásra. 

A mai modern világ egyik jellegzetes-
sége a mozgásszegény életmód, melynek
számos káros következménye van az
egészségre, pl. elhízás, magas vérnyo-

más, cukorbetegség. Ennek megelôzését
nem kezdhetjük el túl korán, éppen ezért
lett az idei Egészségnap kiemelt témája a
mozgás.

Szeptember 29.-én a „Nefelejcs” óvo-
da udvarán gyülekeztünk mindkét óvoda
résztvevôivel. Az idôjárás kegyes volt
hozzánk. A kellemes meleg, s az elôzô
évi jó hangulat reményében ismét sokan
jöttek el a rendezvényre. Pillanatok alatt
megtelt élettel, zsivajjal az óvoda udvara.
Szûcs Jánosné óvodavezetô köszöntése
után közös zenés tornával melegítettünk
be a játékokhoz. Az ezt követô „Ovi - fu-
tam” során gyerekek, szülôk, óvodai dol-
gozók mind együtt futottak az óvoda kö-
rül. Természetesen a biztonsági óvintéz-
kedésekre kiemelten ügyeltünk. A futás-
ban résztvevôk érmet kaptak, az elsô 3
befutó gyermek pedig, meglepetést. Iga-
zán jól esett a frissítô limonádé, tea és
gyümölcssaláta, melyet a dajka nénik ké-
szítettek számukra. Az óvoda udvarán,
több helyszínen is ügyességi játékok vár-
ták az érdeklôdôket, mint pl.: célba dobó
játék, kosárdobás, krikett, lengô teke, ma-
gasugrás, sítalpon együtt járás, lajhármá-
szás kötélpályán. 

Hajdú Gusztáv közremûködésével fo-
ciedzésen vehettek részt, melynek igen
nagy sikere volt. A sportág népszerûsítése
mellett az is célunk volt, hogy a tehetsé-
ges gyermekek kedvet kapjanak a rend-
szeres edzéseken való részvételhez, biz-
tosítva a megfelelô utánpótlást. 

Pihenésként a hátsó bejáratnál parkoló
mentôautót lehetett részletesen megtekin-
teni. Hatalmas sikere volt egész délelôtt.
Hiszen nincs annál izgalmasabb, mint kí-
vül- belül felfedezni egy ilyen csodás jár-
mûvet, s beszélgetni a „Mentôs” bácsik-
kal. Eközben folyamatosan zajlottak a
versenyjátékok a szabad füves területen.
Talicskázás, hullahoppozás, együtt futás,
hokizás, zsákban futás, gólya viszi a fiát
c. játék során bizonyíthatta mindenki
ügyességét, gyorsaságát, kitartását. 

A büféasztalnál folyamatosan kóstol-
hatták az egészséges és vitamindús cse-
megéket. Répagolyó, sült tök, répacsí-
kok, alma, limonádé és tea, melyet a sza-
kács nénik készítettek el, s a dajka nénik
szervíroztak. Elfogyasztásuk után, igazán
jól jött Virág Dóra „Kangoo„cipôs bemu-

tatója. Különleges élmény volt, többen is
kedvet kaptak a kipróbálására. A tornate-
remben, pedig folyamatosan zajlottak az
aerobik órák Marina Mónika vezetésével.
Visszatérve az udvarra ugrálhattak az óri-
ás trambulinon, vagy szemlélôdhettek a
zsibongóban elhelyezett standoknál. Itt
az „Ékes szappant” és a Családellátó
szolgálat termékeit lehetett megtekinteni
és vásárolni. A délelôtt zárásaként nép-
táncos óvodapedagógusaink vezetésével,
a „Csík” zenekar dalaira rophattuk a tán-
cot. 

A sok- sok mozgás után jól esô pihe-
nést nyújtott Áry Géza zenés elôadása,
melynek címe: „Gyermekdalok gitár-
hangra” volt.

Végezetül, kis sorban állás után,
egészséges és egyben finom ebéddel lep-
tük meg a résztvevôket. Ügyes kezû sza-
kácsaink csirkés-zöldséges tésztát, zöld-
ségsalátát, almatortát készítettek számuk-
ra. Távozáskor minden kisgyermek lufit
kapott ajándékba, melyet a „Játékház”
adományozott a rendezvényre. 

Kellemesen elfáradva, élményekkel
gazdagon vettek búcsút vendégeink. 

A magas részvételi arány, és a jól esô
köszönô szavak is bizonyították szá-
munkra, hogy a rendezvényünk immár
hagyományt teremtett. 

Köszönetünket szeretnénk kifejezni
mindenkinek, aki munkájával vagy ado-
mányával hozzájárult a nap színvonalá-
nak emeléséhez. A szülôknek, akik fon-
tosnak és érdemesnek tartották elhozni
gyermeküket egy közös, jóízû mozgással
eltöltött délelôttre. S nem utolsó sorban a
kollégáinknak, akik szabadnapjukon is
igyekeztek mindent megtenni azért, hogy
a résztvevôk jól érezzék magukat.
Szöveg és fotó: Szemánné Galzó Erika

Kulcsár Marianna
a Mókus csoport óvodapedagógusai

Támogatóink:
Ócsa Város Önkormányzata

Felsôbabádi Zrt.
Virág Ferenc 
Gácsi László
Borsos Gyula

Családi egészségnap a Nefelejcs Óvodában
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A 2012. február 1-jétôl keletkezô
szennyvíz után tízszeresére emelkedett a
fizetendô talajterhelési díj összege. Egy
átlagos vízfelhasználású kétfôs család
eddig 2.500 Ft/hó talajterhelési díjat fi-
zetett, 2013-ban ez 25.000 Ft/hó terhet
jelent az érintettek számára. Ezért a pol-
gármesteri hivatal idén több alkalommal
felhívást tett közzé arra vonatkozóan,
hogy lehetôség szerint mindenki kössön
rá a szennyvízcsatorna hálózatra. Ellen-
kezô esetben 2013-ban már a tízszeresé-
re megemelt összegû talajterhelési díjat
kell megfizetni, melynek elengedésére,
mérséklésére az önkormányzatnak tör-
vényileg nincs lehetôsége.

Az önkormányzat indokoltnak tartot-
ta egy részletfizetési lehetôség kidolgo-
zását, amelyrôl a Képviselô-testület
szeptember 26-ai ülésén döntött. Így a
rákötés lehetôségével azok is élni tud-
nak, akiknek eddig szûkös anyagi hely-
zetük miatt nem volt lehetôségük. A

rendelet kétféle támogatási kört fogal-
maz meg: egyrészt szociális szempon-
tokat vesz figyelembe, másik esetben az
elôzôekben nem támogatottak részére
biztosít részletfizetési lehetôséget.

Részletfizetés adható annak, aki
a) I.-II. csoportos rokkant, vagy aki-

nek a közös háztartásában élô családjá-
ban I.-II. csoportos rokkant, fogyaté-
kossági támogatásban részesülô sze-
mély van, és a családban az egy fôre ju-
tó jövedelem nem haladja meg a min-
denkori nyugdíjminimum 250%-át, te-
hát 71.250 Ft-ot;

b) egyedül él, az ingatlanát tulajdo-
nosként kizárólag egyedül használja, és
a jövedelme nem haladja meg a min-
denkori nyugdíjminimum 250%-át, te-
hát 71.250 Ft-ot;

c) kétszemélyes háztartásban él és az
egy fôre jutó jövedelem nem haladja
meg a mindenkori nyugdíjminimum
200%-át, tehát 57.000 Ft-ot;

d) többszemélyes háztartásban él és a
családban az egy fôre jutó jövedelem
nem haladja meg a mindenkori nyugdíj-
minimum 150%-át, tehát 42.750 Ft-ot.

A részletfizetési kérelmek elbírálása
a polgármester hatáskörébe tartozik, aki
a rászorultsági szinttôl függôen – önálló
mérlegelési jogkört gyakorolva - 12 hó-
napig terjedô részletfizetést enged-
élyezhet. Ebben az esetben a részlet ka-
matmentes.

Azok, akik a fent meghatározott fel-
tételeknek nem felelnek meg, mégis
részletfizetést szeretnének, szintén be-
nyújthatják kérelmüket. Ezekrôl a kép-
viselô-testület a soron következô ülésén
dönt. Így legfeljebb 6 hónapos részletfi-
zetés adható. Ebben az esetben a rész-
letfizetésre a havi részleten túlmenôen
jegybanki alapkamattal egyezô mértékû
kamatot is kell fizetni.

Ócsa Város Önkormányzata

72012/10

köz-élet

M E G H Í V ÓM E G H Í V Ó
Szeretettel meghívjuk Önt

Falu Tamás költô 
születésének 131. évfordulóján tartandó 

megemlékezésre.

Idôpont: 2012. november 12. hétfô
15 óra 30 perc Emlékünnepség, koszorúzás
Falu Tamás sírjánál az ócsai temetôben.

Beszédet mond: Virág Miklós
Közremûködnek a Halászy Károly Általános Iskola 

diákjai Bukodi Jánosné vezetésével.

Kommunikációs tréning szülôknek
A Gyerekjáték ABC és az Értsünk szót csapat közös

szervezésében Ócsán is szerveznek Értsünk szót 
kommunikációs tréning-et a szülôk számára. 

A tanfolyam során megtanulható hogyan:
– Birkózzunk meg gyermekeink negatív érzéseivel

– Biztassuk ôket együttmûködésre
– Tudunk gyermekeink segítségére lenni a reális 

és pozitív önkép kialakításában
– Teremthetjük meg a tiszteletre és szeretetre épülô 

családi légkört
– Oldhatjuk meg a felmerülô konfliktusokat békés úton

(büntetés nélkül!)
– Tudjuk kifejezni az érzéseinket anélkül, hogy bántóak

lennénk
Dátum: október 18.++ csütörtök – 8 hetes tréning

Idôpont: 9.00-11.00
Helyszín: Egressy Gábor Szabadidôközpont

Cím: Ócsa, Bajcsy-Zs. út 46-48.
Gyermekfelügyelet az épületen belül megoldható.

Ár: 33.000 Ft/fô
második szülônek 22.000 Ft/fô

Elôleg befizetése mellett tudjuk a jelentkezéseket 
elfogadni.

Elôleg: 12.000 Ft
Jelentkezési határidô: 2012. október 12.

Jelentkezésetek várja: Gavallér-Kormos Rebeka
Mobil: + 20 211 7451

E-mail: rebeka@gyerekjatekabc.hu
www.gyerekjatekabc.hu

www.ertsunkszot.hu

Tízszeresére nô a talajterhelési díj jövôre 
– a csatorna építéshez részletfizetés kérhetô az önkormányzatnál

FALU TAMÁS SZÜLETÉSÉNEK 
131. ÉVFORDULÓJA ALKALMÁBÓL

NYÍLT HÉT
A FALU TAMÁS EMLÉKSZOBÁBAN

2012. november 5-10-ig nyitva tartási idôben
VÁRJUK AZ ÉRDEKLÔDÔ LÁTOGATÓKAT

KÖNYVTÁRUNK EMLÉKSZOBÁJÁBAN,
MELY A KÖLTÔ ÉS KÖZJEGYZÔ 

BÚTORAIVAL, KÖNYVEIVEL VAN BERENDEZVE.
A LÁTOGATÁS ÉS TÁRLATVEZETÉS

MINDEN ÉRDEKLÔDÔ SZÁMÁRA INGYENES!
SZERETETTEL VÁRJUK LÁTOGATÓINKAT

Gergelyné Kopcsó Eszter könyvtárvezetô
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Szüreti felvonulás és bál 2012
Idén harmadik alka-

lommal szervezett szüreti
felvonulást és bált az
Ócsa Öreghegyi Pincesor
Egyesület és az Ócsai
Gazdakör. A szeptember
22-ei rendezvényt Bukodi
Károly polgármester nyi-
totta meg, majd 40 fogat
és csikós hajtott végig vá-
rosunk utcáin. A szer-
vezôk marhából és birká-
ból készítettek bogrács-
pörköltet a részt-
vevôknek. Este 9 órától
pedig az Egressy Gábor
Szabadidôközpont adott helyet a szüreti bálnak, ahol fellé-
pett többek közt a Haraster Dorfmusik Fúvószenekar, a
Csemadok Kulturális Csoport Palástról, az Ócsai Énekkar
és az ôszi Alkony Nyugdíjas klub. A Fiesta Tánccsoport
és a Küstörgô Néptánccsoport bemutatója meg-
hozta a kedvet a mulatsághoz. A közel 400
vendég hajnalig ropta a táncot a Juice Band
muzsikájára. A szervezôk ezúton is na-
gyon köszönik támogatóik munkáját és
segítségét, a vendégek és a közremû-
ködôk részvételét! 

Szöveg és fotó: M.A.
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Nyílt válasz Ország Tibor plébános nyílt levelére
Ország Tibor plébános nyílt levelében

tájékoztatást ígér az ócsai Halászy Károly
Általános Iskolával kapcsolatos történé-
sekrôl. Tekintettel arra, hogy a nyílt levél
írója bevezetésében nem tisztázza, kinek
a nézôpontjából tekint az elmúlt hónapok
történéseire, és azt a látszatot kelti, mint-
ha írása köszönô viszonyban lenne vala-
miféle objektivitással, valamint tekintet-
tel a nyílt levél elferdített valóságtartal-
mára, szükségesnek tartjuk az Ócsai Re-
formátus Egyházközség álláspontjának
rögzítését:

Bevezetésként arról, hogy mi volt a
szándék: Egyszerûen, és tömören az,
hogy az ócsaiak rendelkezésében, kezé-
ben maradjon saját általános iskolájuk.
Hogyan kívántuk ezt megvalósítani: 1./
Fenntartóváltással, ami azt jelenti, hogy
egyházi fenntartásba kerül az intézmény,
és így helyben marad az iskola felett való
rendelkezés joga, amelyet az egyházi au-
tonómia, önrendelkezés biztosít. 2./ Ezt
olyan igazgató tanács létrehívásával kí-
vántuk megvalósítani, amelyben jelen
van Ócsa Város Önkormányzata, egyhá-
zai, az iskola szülôi képviselete, megha-
tározó civilszervezetek, egyesületek kép-
viselôi, azaz, egy olyan soha nem látott
testületi összefogás, mely biztosítja álta-
lános iskolánk jövôjének kedvezô alaku-
lását. A kezdeményezésrôl döntô önkor-
mányzati testületi ülés elôtt ezzel a javas-
lattal legelôszôr Ország Tibor plébánost
kereste meg Presbitériumunk megbízásá-
ból gyülekezetünk lelkipásztora, tájékoz-
tatta, és kérte támogatását hangsúlyozva,
hogy a helyi egyházak, az önkormányzat,
és az iskola vezetésének egyöntetû össze-
fogása nélkül a Presbitérium értelmetlen-
nek tartja a kezdeményezést, és kész
visszavonni azt. Plébános úr támogatásá-
ról biztosította a kezdeményezést, amit a
2012. szeptember 24-én megtartott egy-
házvezetôi értekezleten (tanúk jelenlété-
ben) megerôsített, azt is hozzátéve, hogy
most is így gondolkodik az ügyrôl szem-
ben a katolikus képviselôtestülettel, mely
azt már akkor elvetette, amikor a kollegi-
ális egyeztetést követôen tájékoztatta
ôket. Sajnálatosan Plébános úr nem tájé-
koztatta testületünket még kollegiális
szinten sem errôl, így a már megnevezett
fórumokkal való egyeztetés után Ócsa
Város Önkormányzata képviselôtestülete
elé került a kezdeményezés, mely beindí-
totta a törvényes folyamatot. Szeretnénk
még hozzá tenni, hogy az egyházvezetôi
értekezleten mind a Baptista, mind a Re-
formátus Egyház részérôl elhangzott,
hogy nem kíván részt venni semmilyen
szinten a Katolikus Egyház vezetôi által
meghirdetett „közös gondolkodáson”,
mert nincs min gondolkodni. Nagyon
egyszerûen fogalmazva: ez a vonat el-
ment. A Gyál Városában létrehozott kor-
mányhivatal átveszi az ócsai általános is-

kola fölötti rendelkezést, beilleszti egy
mûködtetési, finanszírozási rendszerbe,
és, ahogy a fenntartóváltásról szóló tájé-
koztatásokon elhangzott enyhén megfo-
galmazva sem valószínû, hogy a közel-
jövôben ebbôl a keretbôl kiengedne bár-
mely oktatási intézményt, mert, és ehhez
sem kell túl sok elmélkedés, azzal boríta-
ná a kialakított, fenntartási, oktatási, fi-
nanszírozási rendszerét, és újragondol-
hatná az egészet, ami teljesen logikusan
nem érdeke. E bevezetést követôen rövi-
den, és tételesen kívánunk reagálni a nyílt
levélre a következôkben: 

1.) A nyílt levél megfogalmazója saj-
nálatos módon tájékozatlanságot tanúsít a
köznevelési/közoktatási intézmények át-
szervezésének folyamatáról. Azt a látsza-
tot kelti, mintha az Ócsai Református
Egyházközség Presbitériuma mulasztást
követett volna el szándéknyilatkozata
megfogalmazása elôtt. Miután Ócsa Vá-
ros Önkormányzatának Képviselô-testü-
lete 6 igen és 3 nem szavazattal kifejezte
készségét a református közösség kezde-
ményezésének átgondolására, a hatályos
jogszabályok maradéktalan betartásával
kezdôdött meg az egyeztetési eljárás. Az
Ócsai Református Egyházközség – mint
Ócsa Városának fejlôdését szem elôtt tar-
tó helyi közösség – egyszerûen csak élt
kezdeményezési jogával. Sajnálatosnak
tartjuk, hogy a nyílt levél szerzôi a kezde-
ményezés jogát is kétségbe vonják, mikor
az „elôzetes egyeztetést” hiányolják,
amely, bár nem lett volna feltétel megtör-
tént, errôl az elôbbiekben már beszámol-
tunk.

2.) Nem ismeretes számunkra, hogy a
nyílt levél szerzôje számára mit jelentett
volna az iskola egyházi fenntartásúvá vá-
lása mellett „meggyôzô igen szavazat”.
Az Ócsai Református Egyházközség
megtisztelônek tartja a szülôk legbôvebb
köre és a pedagógusok állásfoglalását, a
diákönkormányzat támogatását, s köszö-
netet mond mindenkinek, aki nyitott szív-
vel és aktívan részt vett a véleményezési
eljárásban.

3.) Köszönetet mondunk a helyi bap-
tista közösségnek, akik szintén – szem
elôtt tartva Ócsa jövôjét – támogatták a
keresztyén értékrend szerinti nevelés le-
hetôségének megteremtését Ócsán.

4.) Sajnálatosnak tartjuk, hogy a kato-
likus egyházközség – vélhetôen a jogsza-
bályi környezet ismeretének hiányában –
nem támogatta az intézmény egyházi
fenntartásba kerülését. Sajnálatosnak
tartjuk egyrészt azért, mert az egyházi ne-
velésügy szereplôinek az elmúlt két évti-
zedre jellemzô összetartása helyett az ál-
lásfoglalás a széthúzást testesítette meg,
melyre valóban nem volt még példa az
egyházi oktatás 1989. évi újraindulása
óta.

5.) Már a határozathozatal elôtt a jog-

szabályi háttér megvilágításával jeleztük,
hogy nem felel meg a valóságnak az az
állítás, hogy „az ide vonatkozó jogszabá-
lyok” nem születtek még meg. A nemzeti
köznevelésrôl szóló 2011. évi CXC. tör-
vényt 2011. december 19-én fogadta el az
Országgyûlés, s hatálybalépéséig, 2012.
szeptember 1-jéig a közoktatásról szóló
1993. évi LXXIX. törvény 81. § (13) be-
kezdése világosan szabályozta az intéz-
ményfenntartói jog átadás-átvételének fo-
lyamatát.

6.) Csodálkozásunkat szeretnénk kife-
jezni, hogy az aggályokat a katolikus
egyház területileg illetékes Váci Egyház-
megyéje az ócsai aggályokat nem osztot-
ta, hisz 5 közoktatási intézmény (Hatvan,
Nagykáta, Pásztó, Tiszajenô, Vecsés)
fenntartói jogát vette át 2012 nyarán. 

7.) Tájékoztatásul jelezzük, hogy a
2012/13. tanév elôtt Magyar Katolikus
Egyház 42, a Magyarországi Református
Egyház 33 intézmény fenntartói jogát
vette át. A jogszabályok csak Ócsán ma-
radtak „tisztázatlanok”? A magunk ré-
szérôl mindent megcselekedtünk, hogy
ez ne így legyen.

Végül országos összefoglalásként:

A Magyarországi Református Egyház
részérôl 2011 nyarán 12 esetben került
sor önkormányzati intézmény átvételére.
A 2011/12. tanévben az átállás mindenütt
rendben lezajlott, likviditási problémák
az intézmények mûködtetésében nem je-
lentkeztek. A média figyelmét botrányok
sehol sem keltették fel, sôt minden
helyrôl pozitív visszajelzések érkeznek.

A 2012 nyarán református fenntartásba
került intézmények helyzete annyival
kedvezôbb, hogy a normatív állami támo-
gatás tekintetében a 229/2012. (VIII.28.)
Kormányrendelet 53. § (8) bekezdése ér-
telmében elôleget igényelhettek az új
fenntartók szeptember 15-i határidôvel. E
kormányzati segítséggel a tanévkezdést
követô hónapokban is ugyanolyan mérté-
kû állami támogatásból gazdálkodhattak
az intézmények, mint amit az átadás elôtt
nyújtott nekik az állam.

Részünkrôl az ügyet lezártnak tekint-
jük, Ócsa Város képviselôtestülete ebben
az ügyben döntést hozott, amihez joga
volt, és testületünk ezt tiszteletben tartja.
A döntés következményei ténykérdések
lesznek, amelyekrôl vitatkozni ugyan le-
het, de akkor is meg fogják határozni is-
kolánk jövôjét.

Nyilatkozatunkat Jézus Krisztus sza-
vaival zárjuk:

„Ellenben a ti beszédetekben az igen
legyen igen, a nem pedig nem,

ami pedig túlmegy ezen, az a Gonosz-
tól van.” (Máté evangéliuma 5, 37)

Ócsai Református Presbitérium
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„Árpádok dicsô szentjei, virrasszatok a magyar ifjúság felett…”
Kiss Ernô, az aradi vértanúk egyik

tábornoka ezekkel a szavakkal indult
a halálba kivégzésének napján. Utol-
só gondolatai még 163 év után is, a
hazáját szeretô, a hazájáért, és az el-
jövendô korok ifjúságáért aggódó ha-
zafi üzenetét tolmácsolják felénk a
múltból. 

Emlékezzünk együtt a tizenhárom
katonára, és arra az eszményre, amit
képviseltek, és amiért az életüket is fel-
áldozták. 

Vécsey Károly: „Isten adta a szívet,
lelket nekem, amely népem és hazám
szolgálatáért lángolt.”

Török Ignác: „Nemsokára Isten leg-
magasabb ítélôszéke elé állok. Életem
parányi súly csupán, de tudom, hogy
mindig csak ôt szolgáltam.”

Schweidel József: „A mai világ a sá-
tán világa, ahol a becsületért bitó, az
árulásért hatalom jár. Csak egy igazi

forradalom, a világ új forradalmi em-
bersége söpörheti el ezt az átkozott,
meghasonlott világot.”

Poeltenberg Ernô: „Minket az el-
lenség dühös bosszúja juttatott ide.” 

Nagy-Sándor József: „De rettenetes
volna most az elmúlásra gondolni, ha
semmit sem tettem volna az életemben!
Alázatosan borulok Istenem elé, hogy
hôssé, igaz emberré, jó katonává tett.” 

Leiningen-Westerburg Károly: „A
világ feleszmél majd, ha látja a hóhérok
munkáját.” 

Lázár Vilmos: „Ki tehet arról, hogy
ilyen a magyar sorsa? Krisztus kereszt-
je tövében érett apostollá az apostolok
lelke, és bitófák tövében kell forradal-
márrá érni a magyar lelkeknek.”

Láhner György: „Krisztus keresztje
és a bitófa oly rokon! És az isteni áldo-
zat mellett oly törpe az én áldozatom!”

Knézich Károly: „Milyen különös,

hogy Haynau bíró is keresztény és én is
az vagyok. Csak az ördög keverhette
így össze a kártyákat.” 

Kiss Ernô: „Istenem, az újkor ifjúsá-
ga egész ember lesz-e? Árpádok dicsô
szentjei, virrasszatok a magyar ifjúság
felett, hogy Krisztusé legyen a szívük
és a hazáé az életük.” 

Dessewffy Arisztid: „Tegnap hôsök
kellettek, ma mártírok...Így parancsolja
ezt hazám szolgálata.” 

Damjanich János: „Legyôztük a ha-
lált, mert bármikor készek voltunk elvi-
selni azt.”

Aulich Lajos: „Szolgáltam, szolgál-
tam, mindig csak szolgáltam. És hal-
álommal is szolgálni fogok. Forrón sze-
retett magyar népem és hazám, tudom,
megértik ezt a szolgálatot.” 

(Idézetek forrása: Internet)
Fülöp Krisztina

Rendôrségi hírek
Tisztelt Ócsai Lakosság!

A helyi újság felkérésére ismét tollat
ragadtam – vagyis billentyûzetet – és
városunk eseményeirôl – melyek hoz-
zánk is eljutnak - egy rövid beszámolót
készítek.

Szeretném kiemelni, hogy városunk-
ban nem olyan rossz a helyzet,
amennyire az utcai pletykák ezt han-
goztatják. Több olyan pletyka eljut hoz-
zám is, melyhez esemény nem köthetô,
csak szájhagyomány útján terjed. 

Ami valóban megtörtént, az a 2012.
augusztus 18-án 22 órakor az Ócsa,
Esze T. u.-ban található Reál élelmiszer
boltban elkövetett rablás bûncselekmé-
nye.

22 óra elôtt pár perccel egy késsel
felfegyverkezett álarcos férfi bement az
üzletbe és az eladó férfi nyakához szo-
rított késsel nyomatékot adva kérésének
elvitte a bevételt. Az üzletben dolgozó
két személy nagyon megrémült és
elôször az üzlet vezetôjét értesítette a
történtekrôl, aki értesítette hatóságun-
kat. A helyszínre érkezés közben én ri-
asztottam a helyi polgárôrséget is, akik
10 fôvel pár perc alatt a helyszínre ér-
keztek és a megtudott információk
alapján az elkövetô keresésére indultak
a saját jármûveikkel. Itt szeretném meg-
köszönni a segítségüket, mely során a
saját költségükre, a saját szabadidejük
felhasználásával segítették munkámat.

A tanúk részletes kihallgatása, a ren-
delkezésre álló kamera felvételek

visszanézése és a környéken végzett
adatgyûjtés és tanúkutatás után az elkö-
vetô személye már körvonalazódott. 

Az elkövetô címe is ezután, egy rö-
vid adatgyûjtéssel, felkutatásra került,
ahol halaszthatatlan nyomozati cselek-
ményként, házkutatást eszközöltünk.
Ennek során a férfi nem lett meg, de az
elkövetéshez használt ruházat és eszköz
feltalálásra került, valamint az eltulaj-
donított pénz nagy része is. Ekkor már
biztos volt az elkövetô személye, aki
késôbb az egyik szórakozó helyen ke-
rült elfogásra. Itt meg lett a pénz hiány-
zó része is.

A férfi ellen felfegyverkezve elköve-
tett rablás miatt folyik az eljárás, az
elôzetes letartóztatása mellett.

A másik kiemelt cselekmény, 2012.
szeptember 01.-én történt, az 2364
Ócsa, Esze T. u.-ban, szóváltást kö-
vetôen egy ócsai férfi egy másik ócsai
férfit késsel megszúrt. Egymást régóta
ismerték, a vita köztük régi idôkre nyú-
lik vissza, ami miatt az elkövetô sze-
mély ezen a napon így reagálta le a vi-
tát. A sérülés szerencsére nyolc napon
belüli, azonban az eljárás súlyos testi
sértés kísérlete miatt indult el, hiszen az
elkövetô szándéka azzal az eszközzel a
súlyos sérülés okozása volt. Az elkö-
vetô egy elôttünk is ismert személy, aki
az elkövetés után elmenekült. Hatósá-
gunk ellene körözést is adott ki. Az el-
követô felkutatására mindent megtet-
tünk, mely során 2012. szeptember 09-
én elfogásra is került. Az elôállítása
után kihallgattuk, ahol cselekményét el-
ismerte és szabadlábon védekezhet. Az
eljárás folyik ellene.

Továbbá az Ócsa, Bajcsy-Zs. u.-on
lévô Bata Zrt. sérelmére is követtek el
egy súlyos bûncselekményt, melyrôl
még a nyomozás érdekében nem adha-
tok információt.

Az általános iskolában történt egy
gyermek bántalmazása egy szülô által,
melyben feljelentés után az eljárás fo-
lyamatban van, az esemény körülmé-
nyei még tisztázás alatt. A gyermek
hámsérüléseket szenvedett, sérülése
nyolc napon belüli.

A UPC. sérelmére történt kábel lo-
pás, melyben az eljárás még folyamat-
ban van, ami miatt errôl szintén nem tu-
dok beszámolni.

Betörésrôl szeptember hónapban
nem érkezett hozzánk bejelentés.

Észrevehették, hogy a helyi Közterü-
let Felügyelôkkel közös szolgálatot
szoktunk ellátni, mely során egymást
segítve mindkét szakterület munkáját
segíteni tudjuk.

Ennek során elôfordul, hogy intézke-
déseink során, a szintén hivatalos sze-
mély, a közterület felügyelô is jelen
van, hiszen a rendôrség nem tud megfe-
lelô létszámot biztosítani városunkban,
amit mi ezzel a törvény adta lehetôség-
gel pótlunk.

Továbbra is kérem a Tisztelt lakossá-
got, hogy a sérelmükre történt esemé-
nyekrôl, legalább szóban tegyenek ré-
szünkre bejelentést, mert ellenkezô
esetben nem tudunk segíteni.

Kérném Önöket, hogy egymásra és
egymás tulajdonára továbbra is figyel-
jenek, segítsük egymást egy még jobb
közbiztonság érdekében.

Mezei Tamás r. tzls.
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Új alkotó, formázó, daloló klub várja
a kisgyermekes családokat az Egressy
Gábor Szabadidôközpontban szeptem-
bertôl. A Dal-Mese-Mûhely klub min-
den csütörtökön délelôtt 9.00-11.30 kö-
zött látogatható. Gavallér-Kormos Re-
beka foglalkozásvezetôt kérdeztük ar-
ról, hogyan jött létre a mûhely, kiket
várnak, mirôl szólnak a foglalkozások:

– Mikor és hogyan indult a Dal-Me-
se-Mûhely Ócsán?

– Tavaly ôsszel egy baráti társaság-
ból találkozásaiból indult el a klub. Ak-
kor 5-6 anyuka és gyermekeik részvéte-
lével az Evangélikus Imházban kaptunk
helyet. A hónapok elteltével olyan so-
kan csatlakoztak hozzánk, hogy
kinôttük ezt a helyet és legnagyobb örö-
münkre az Egressy Gábor Szaba-
didôközpont befogadott minket. Itt
szeptembertôl hetente egyszer, csütör-
tökönként 9 órától találkozunk. 

– Hány éves gyerekeket vártok a fog-
lalkozásokra?

– Programunk elsôsorban az 1-5 éves
korosztályt célozza meg. Mindig a csa-
lád egységében gondolkodunk, így tel-
jesen természetes, hogy sokan elhozzák
a babakocsiban alvó kistestvért, aztán
pár hónap elteltével ô is aktív részt-
vevôje lesz a játéknak, dalolásnak. A
két-három évesek pedig már aktívan
bevonhatók az alkotásba, mondókázás-
ba. A Dal-Mese-Mûhely egyik fô külde-
tése, hogy próbáljuk felkészíteni a
gyerkôcöket at óvodai életre, a közös-
ségben való munkálkodásra. Itt meg-
szokják, hogy van egy másik felnôtt a
környezetükben, akire oda kell figyelni,
kapnak feladatokat és megtapasztalják,
hogy együtt vannak több kisgyerekkel,
megtanulnak egymás mellett mozogni,
alkotni, mondókázni. Azt remélem,

hogy amikor a hozzánk járó gyerekek
óvodába kerülnek, az ottani zenei, alko-
tói kezdeményezésre nyitottak lesznek,
és vonzódnak majd ezekhez a foglala-
tosságokhoz. 

– Ki állította össze a programot?
– Az édesanyám segítségével ketten

találtuk ki a tematikát, mögötte egy har-
minc éves óvodavezetôi életpálya áll, ô
az én szakmai vezetôm. Igyekszünk
mindent a néphagyományokból elindí-
tani, megmutatni, hogy a minket körül-
vevô életben mindennek van egyfajta
hagyománya, és azt a mai életbe ho-
gyan tudjuk beilleszteni. A foglalkozá-
sok nagyon bensôségesek, a generációk
vidám hangulatban próbálják átadni
egymásnak a tudást. Számomra ez az
egyik legfontosabb cél a Dal-Mese-Mû-
hely vezetése során. Mindig igyekszem
ötletekkel segíteni az anyukáknak, hogy
miután hazamennek, otthon hogyan-mi-

ként tudnak alkotni, foglalkozni a
gyermekeikkel. 

– Mi történik egy foglalkozás
során?

– Én is anyuka vagyok, így pró-
báltam a saját gyermekemet meg-
figyelve kialakítani a foglalkozá-
sok menetét. Mindig egy leültetô
dallal kezdünk, ami az aznapi fog-
lalkozás témájához kapcsolódik.
Miután leültünk a szônyegre, gya-
koroljuk a gyerekekkel a bemutat-
kozást, majd felvezetjük a nap té-
máját egy mesével, mondókával.
Ezt követôen megyünk az asztal-

hoz, itt megkezdôdik az alkotás. Ennek
a folyamatnak – és persze az egész fog-
lalkozásnak – az anyukák szerves ré-
szei, közösen figyelünk oda arra, hogy
a végén mindig sikerélménnyel gazda-
godjon a gyermek. Ezután körberakjuk
az elkészült mûveket, mindenki meg-
csodálhatja a másikét, ezzel is megtisz-
telve egymást. Itt jön egy kis pihenô,
amikor az évszaknak megfelelôen friss
gyümölcsöt tízóraizunk. A második rész
pedig egy közös játékos foglalkozás
sok-sok dallal. Különbözô fogalmak-
kal, például a térrel, mennyiséggel, rit-
mussal próbálunk ismerkedni, termé-
szetesen a vidám, mókázós megtapaszt-
alás útján. 

– Milyen ôszi témákkal várjátok a
gyerkeket?

– Minden héten más-más kerül terí-
tékre, az évszaknak és az idôjárásnak

megfelelôen. Szeptemberben a szôlô, a
csôsz, a juhász, a róka, a szilva témájá-
val foglalkoztunk. Próbáljuk bemutatni
a régi jeles napokat is, mesékkel, mon-
dókákkal. Ezekhez kapcsolódóan aztán
gyurmázunk, ragasztunk, textillel fog-
lalkozunk, rongybabát készítünk. 

– Mennyibe kerülnek a foglalkozások
és hol lehet jelentkezni?

– Az alkotó rész, ami 9-tôl 10 óráig
tart, 300Ft-ért, a teljes foglalkozás
fél12ig 700Ft-ért látogatható. Jelent-
kezni nálam a 20/211-7451-es számon,
vagy személyesen a szabadidôközpont-
ban lehet. Várunk minden érdeklôdô
kisgyermeket és anyukát, apukát nagy-
nagy szeretettel!

Szöveg és fotó: M.A.

Dal-Mese-Mûhely

2012. november 12-én, (hétfôn) a
Falu Tamás Emléknap keretében

megrendezésre kerül a 
Falu Tamás Szavalóverseny.

A verseny helyszíne: az Egressy
Gábor Szabadidôközpont.
Kezdési idôpontja: 13 óra.

A szavalóversenyre 
– általános iskolás (alsó- és felsô

tagozatos),
– középiskolás és 

– felnôtt kategóriákban lehet 
jelentkezni.

A versenyzés feltétele: 
egy szabadon választott 

Falu Tamás vers mellett egy 
Weöres Sándor verssel is 
készüljenek a szavalók!
Jelentkezési határidô: 

2012.október 25.
Jelentkezni az iskolák 

magyartanárainál, és a Falu Tamás
Városi Könyvtárban nyitvatartási

idôben lehet.
Sikeres felkészülést, 

eredményes versenyzést!

F E L H Í V Á S !F E L H Í V Á S !
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kulturális-élet

Október 5-én a Pedagógusok Világnapján azokra a tanárainkra emlékezünk,
akik meghatározó szerepet játszottak az életünkben. Nekem gimnáziumi taná-
rom jut nagyon sokszor az eszembe Kiss István tanár úr. Az ô kitartó munkájá-
nak köszönhetem, hogy másodikos gimnazista koromban, mégis elkezdtem ta-
nulni, mert „rublikarublika” egyest kapni, minden órán felelni, kiállni az osz-
tálytársaim elé, úgy, hogy nem készültem… egyre kellemetlenebb lett számom-
ra. Ezért komolyan vettem a tanulást, és tanulni kezdtem, elôször a történelmet,
aztán fokozatosan a többi tantárgyat is. Hálásan gondolok vissza a tanár úrra,
köszönettel tartozom neki. 

Spiró György egyik írásának rövid részletével szeretnénk köszönteni minden
pedagógust, akiknek személyisége hatással volt életünkre. 

Spiró György: Bada tanár úr (részlet)
„Mi, néhányan, akik minden évben legalább egyszer felkeressük és borozga-

tunk vele, életünk egymást egyre sûrûbben követô mélypontjain még mindig ar-
ról tûnôdünk, vajon nem Bada tanár úr rontotta-e el a sorsunkat. Ha nem talál-
kozunk vele, másképpen alakul minden. Nem volnának bennünk még ma is oly
fényesek az egyre távolibb ideák, nem irányítaná törekvéseinket a tökéletesség
akarása, nem vívnánk az eget, nem ásnánk mély kutakat, élhetnénk nyugodtab-
ban, boldogabban, hülyébben. Az a magyarság-eszmény, amit tôle kaptunk, bi-
zony csak bennünk, párunkban pislákol egyre füstösebben. De hát ezt ô is tudta.
Iker ajándékot kaptunk tôle. Életünk elején megkaptuk tôle a lelkesedést, a kitá-
rulkozást, a szellemi kalandozás lehetôségének páratlan, csodálatos élményét,
és most, életünk derekán, vagy talán már azon is túl, most is tôle kapjuk az aján-
dék másik felét, az igazi szomorúságot, amely nem „festett vérzés”, mert arra
mi nem vagyunk képesek. Megtanított szeretni, tudunk hát gyûlölni is. Megtaní-
totta, mi az értékes, tudjuk tehát azt is, mindig, bármilyen élethelyzetben, mi a
talmi. Megtanította nekünk az irodalomban, mi a tragédia. Képessé tett minket
arra, hogy saját életünkben is érzékeljük és megéljük a tragikumot. Teljes életet
kaptunk Bada tanár úrtól.”

Szöveg és fotó: Fülöp Krisztina

„Megtanított szeretni, tudunk hát gyûlölni is” 

Pedagógusok Világnapja
Káprázatos fotók

az Egressyben 
Nívós fotókiállítás-sorozatnak ad

otthon az Egressy Gábor Szaba-
didôközpont aulája idén ôsztôl. A látni-
valókról Mészáros Gábor szervezôt, az
Ócsai Fotóklub vezetôjét kérdeztük.

– Honnan indult a fotókiállítás-so-
rozat ötlete?

– A tavasszal megrendezett Ócsai
Kulturális Napokon a Katolikus Kö-
zösségi Házban tartottunk egy kiállí-
tást negyedmagammal, illetve Az Idô
óráján címmel rendeztem egy diavetí-
tést a fotóimból a szabadidôközpont
színháztermében. Ekkor már körvona-
lazódott, hogy lenne igény egy ilyen
jellegû rendezvényre itt Ócsán. Klu-
bunk fotósai is jelezték, hogy nagyon
szívesen résztvennének és kiállítaná-
nak a mûveikbôl. Mivel a szaba-
didôközpontban van a székhelyünk,
így természetes lett, hogy az elôteret
varázsoljuk szebbé, érdekesebbé ezek-
kel a kiállításokkal.

– Mitôl sorozat?
– Nemcsak egy kiállítást láthatnak

az érdeklôdôk, hanem egész évben
számos fotómûvész csodálatos alkotá-
sait láthatja bárki, aki betér az Egressy-
be. Augusztus 20-tól Novák László
Legjobb otthon címmel gyönyörû ter-
mészetfotókat mutat be, október 12-én
pedig megnyitjuk sorozatunk követ-
kezô állomását, ahol a Dabasi Fotók-
lub mutatkozik be. Jövôre szeretnénk
külföld felé nyitni, terveim szerint er-
délyi és osztrák fotósok mûveit csodál-
hatják majd meg az ócsaiak.

– Milyen képekre számíthatunk a
mostani kiállításon?

– A dabasiak nagyon változatos re-
pertoárral érkeznek, elsôsorban a ter-
mészetfotókra fektetnek nagy hang-
súlyt, de láthatunk majd épületfotókat,
aktokat és szociofotókat is. ôk is, és azt
gondolom mindannyian, akik a fény-
képezôgép innensô oldalán állunk,
megpróbálunk gondolatokat, érzelme-
ket ébreszteni, kimozdítani az embere-
ket a hétköznapi látásmódból. Bízom
benne, hogy mindenkinek, aki megte-
kinti a kiállításokat, sikerül kikapcso-
lódnia, új vizuális, mûvészi élményben
részesülnie. Várunk mindenkit sok
szeretettel a Dabasi Fotóklub alkotása-
inak megcsodálására október 12-tôl!

M.A.

„Szösz mentén” címmel nemezbôl
készült táskákból, titoktartókból, ké-
pekbôl láthat kiállítást a nagyérdemû
az Ócsai Tájházban november 30-áig.
Nitschmann Corinna nemezkészítô
iparmûvésszel beszélgettünk különle-
ges hangulatú munkáiról.

– Miért kapta a kiállítás ezt a címet?
– Egyrészt benne van az, hogy

szôrökbôl, szöszökbôl készült alkotáso-
kat láthatunk , másrészt sejteti azt a lel-
ki, érzelmi állapotot, amelyben ezek a
táskák, képek készülnek. 

– Mindegyik kiállított darab mellé

helyeztél egy kis lelki útmutatót, aján-
dékcsomagot…

– A munkáim ezekbôl a gondolatok-
ból, érzelmi állapotokból születnek.
Elôször kialakul egy kép a fejemben,
látom, hogy mit érzek, és azt megpró-
bálom megvalósítani. Elôfordul az is,
hogy valami megszületik egy érzésbôl,
és csak késôbb fogalmazódik hozzá a
gondolat. Azért fontosak ezek a képalá-
írások, kifüggesztett gondolatforgá-
csok, mert így sokkal jobban meg lehet
érteni a látottakat. 

– Gyönyörû nemezbôl készült táskák,
tokok, szütyôk sorakoznak a kiállításon
a szivárvány minden árnyalatában.
Használhatók is a mindennapi életben
vagy pusztán kiállítási darabok?

– Természetesen hordható minden ki-
egészítô, persze nem mindegy, milyen
öltözékhez választjuk ki ôket. Készítet-
tem már estélyi ruhához, koktélruhához
is nemezbôl kistáskát! Ez jelzi, hogy

Színek és formák örömódája

(Folytatás a következô oldalon.)
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nemcsak az ôsi magyar
mintákhoz lehet fordulni
a nemezelés területén,
hanem egészen más stí-
lusban is lehet alkotni. 

– Szándékosan térsz el
a tradicionális szín- és
motívumvilágtól?

– Nem, egyáltalán nem
szándékos, bár én ezeket
is megcsodálom, de egy-
általán nem érzem a saját
világomnak. Belôlem
egészen más dolgok jöt-
tek ki, más színek, hangulatok fogtak
meg, amikor elkezdtem nemezelni. Na-
gyon hamar rátaláltam a hímzésre, fon-
tosnak tartom az apró részleteket, motí-
vumakat, nonfiguratív formákat. Aztán
persze sokan rácsodálkoznak, hogy
ilyen is tud lenni a nemezelés…

– Nemcsak kiegészítôket, hanem kü-

lönleges képeket is alkotsz,
amik mind egy-egy történetet
mesélnek el. Mennyiben más
ez a technika, mint amit a tás-
kák során alkalmazol?

– Több technikát is ötvö-
zök a képek elkészítese során.
Kombinálom a vizes nemeze-
lést a hímzéssel, és nemezelô
tûvel is dolgozom utólag, a
papírrészleteket így illesztem
hozzá a képhez. Elôfordul az
is, hogy teljesen új ötletekkel
kísérletezem. „Az elme tágí-
tása” címû kép hátterébe pél-

dául belenemezeltem egy egész könyv-
lapot, nem tudtam, mi sül ki belôle, de
végül nagyon jól sikerült! Mindig pró-
bálok különleges felületeket megalkot-
ni, melyeket más textíliák, rostok, szá-
las anyagok bedolgozásával érek el. A
hímzéseimben a hagyományos techni-
kák egészen szabad felfogásban élnek
tovább. Az elaprózott, gyöngyös, hím-

14

közösségi-élet

Az ENSZ közgyûlése 1991-ben
nyilvánította október 1-jét az Idôsek
Világnapjává. Napjainkban kb. 600
millió hatvan év feletti személy él a vi-
lágon, számuk 2025-re akár meg is két-
szerezôdhet, éppen ezért a gyorsan öre-
gedô világban az idôsek sokat segíthet-
nek – önkéntes munkával, tapasztalata-
ik átadásával. (Forrás: Neumann-ház–
Irodalmi Szerkesztôség)

Szerkesztôségünk nevében Ágh Ist-
ván versével szeretnénk köszönteni vá-
rosunk idôs polgárait.

Fülöp Krisztina
Fotó: Hajdú Zsuzsa

Megmondanád az öregség kezdetét?

Személytelen és tárgytalan történetek
eszenciája ez a szárakat rebbentgetô 
fuvallat
késik a jelenés nem késik el se jön
akár elsô szerelmem ekkora kánikulában
szomorkodik a pipitér helyettem is
árnyékingét magához gombolgatja
átnézek rajta mintha giccsen
megmondanád az öregség kezdetét?

Távoli hang érthetetlen álombeszéd
honnan? úgy érdekel hogy itt van
hulló hajszál fülkagyló-peremen
megmondanád az öregség kezdetét?
mit röhögnek rajtam a hullahordók?
az az idô még megfogalmazatlan
mint csigaház búgása szivárványa
egymásba csavart sejtelem

Ez a vázásvirág akár a nyári délután
töpreng ünnepi unalmában szép falusi
légyrôl
megmondanád az öregség kezdetét?
most emlékezni kellene de többé fontos
sose lesz
az az áldott álmodozás ahonnan ideértem
minden mintha otthagyták volna
leborítva apám fekete kalapjával
azt a végsôt magának mondani

Azt a végsôt magamban megtalálni
és eltitkolni mint zsugorgatást
a pánikot bugyuta rigolyákkal
az öregség kezdetét megmondanád?
gyakori tetszelgés a halállal?
semmit el nem halasztani mikor az utolsó
lehet?
befejezve is édesmindegy? aztán tovább
szívhasogatást lélegezve

(Leülök a piros kerti padra
csekély otthonosságom járul történetéhez
nem kevesebb mint hazámban 
megszokottan
mások szeme láttára észrevétlen
nekidûlök megszívom cigarettámat
fejem fordítom amerre a lump kandúr
élvetegen súrolja fûcsiklandós hasalját
talán keresztbe rakom a lábam
míg nézem aznap boxolt cipôm orrát
olyant gondolok amit elfelejtek
mintsem eszembe jutna fölösleges 
mivoltom)

(Ágh István)

„Azt a végsôt magamban megtalálni és eltitkolni mint zsugorgatást” 

Idôsek Világnapja

zett, domborított részletek adják szerin-
tem a nemezeim lelkét, és remélem ta-
núskodnak a munkáimba fektetett sze-
retetrôl.

– Ha valaki beleszeret egy általad ké-
szített táskába, szütyôbe, megvásárol-
hatja valahol?

– Egyedi megrendelésre szoktam
dolgozni, illetve tervezem bôvíteni a
webáruházamat is. A kiállítás megtekin-
tése után remélem jópáran kedvet kap-
nak a nemezeléshez. Ingyenes online
tanfolyamaimon várok mindenkit nagy
szeretettel a www.cornit.info oldalon. 

Nitschmann Corinna
Szálszelídítô Nemezkészítô

Online nemeztanfolyamok szakértôje 

Díjak:
2005 „Játékvilág” kiállítás - 1.díj 

2005 „A természet kincseibôl a termé-
szet színeiben” - VI. Nemzetközi Kézi-
munka és Kézmûves Kiállítás díjazottja

2006 „Magyar Kézmûvesség 2006”
díjazottja

2006 „A zene világa kézmûves szem-
mel” díjazottja 

2006 FISE 1956-os emlékkiállítás
1.díj

2006 „XIII. Betlehemi jászólpályá-
zat” díjazottja

2010 „Romani Design Pályázat” 2. díj

Kiállítások: 
Magyarország, Németország, Fran-

ciaország, Ausztria, Lengyelország,
Dél-Korea, Oroszország

Miket nemezelek legszívesebben?
Titoktartókat. (Pssszt…!)

Dédelgethetô, si-
mogatható nemez-
tartókat, amiket
gazdájuk önmagu-
kért, a tapintás örö-
méért is szívesen
kézbe vesz: nemez
táskákat, tokokat, ti-
toktartókat. Amikbe
bárki szívesen rejte-
né azokat a tárgyait,
amik fontosak neki
és szeretne nekik
méltó otthont,
bugyrot, barlangot.

Ugyan, kinek való ez?
Azoknak szánom ezeket az egyedi

alkotásokat, akik kortól és ismeretségi
körtôl függetlenül felvállalják a bennük
csicsergô madarakat és viháncoló színe-
ket, akik szeretik a különlegeset és
egyedit. Ajánlom kontrasztként egysze-
rû, „komoly” göncökhöz és vidám hét-
köznapokra, letisztult lakásokba blikk-
fangnak és „csak úgy” egy polcra, a
kedvenc üveggolyók, kulcsok vagy
ékítô szerek oltalmazó otthonául.

Szöveg és fotó: M.A.
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Gépi földmunkaGépi földmunka
Kertépítés, kertfenntartás – Térburkoló kô lerakás

Alap és árok ásás 
Telefonszám: 06209856692

152012/10

sport-élet

Negyedszerre sem talált legyôzôre nemzetközi versenyen
a 14 éves Soltész Gréta, az Ócsa Sportegyesület igazolt atlé-
tája. Fiatal sportolónk az olaszországi Majano-ban 80 méte-
res gátfutásban aratta negyedik nemzetközi gyôzelmét a Bu-
dapest Válogatott meghívottjaként szeptember 8-án. Nyolc
országból érkeztek atléták a nívós versenyre, Szerbia, Hor-
vátország, Románia, Olaszország Csehország, Lengyelor-
szág, San Marino, Nagy Britannia és Magyarország leg-
jobbjai mérték össze tudásukat. Gréti nemcsak saját korosz-
tálya hanem az egy évvel idôsebbek felett is gyôzedelmes-
kedett, ugyanis Majano-ban egyszerre indultak az 1997-es
és az 1998-as születésûek. Az ócsai tehetség korábban két-
szer Varsóban, egyszer pedig Eidhovenben állhatott a dobo-
gó legfelsô fokára nemzetközi porondon.

Nyers Kamilla, a Halászy Károly Általános Iskola hato-
dik osztályos tanulója szintén gyönyörû eredményt ért el a
Pozsony Kupa Nemzetközi Triatlon Versenyen. Kamilla a

Budaörsi Triatlon Klub szí-
neiben indult. Hatvan sporto-
ló vágott neki a 100 m futás-
ból, az 5 km biciklizésbôl és
az 1 km futásból álló ver-
senyszámnak, melynek vé-
gén az ócsai triatlonista nya-
kába került az aranyérem.

Íjászatban is bravúros si-
kert aratott városunk fiatal
sportolója. Nyenyestyán Ba-
lázs a Budapesten megrende-
zett Közép-európai Kupán

óriási fölénnyel di-
a d a l m a s k o d o t t
mezônyében. Oszt-
rák, szlovén, hor-
vát, román, szerb
és magyar sporto-
lók vettek részt a
Kupán. Balázs az
a l s ó n é m e d i

NYWYG Íjász
és Hagyo-
mányôrzô Egye-
sület tagjaként
versenyez, na-
gyon szép ered-
ményekkel.

M i n d h á r o m
sportolónak és
felkészítôiknek
szívbôl gratulá-
lunk!

Szeptember 22-23-a között Tatabányán rendeztek Atléti-
ka Serdülô Országos Bajnokságot, ahol öt ócsai fiatal spor-
toló indult, a mérleg: Barizs Bogi 5. hely 100 m gátfutás,
Bálint Márkó 4.hely gerelyhajítás, Bocskai Bogi 3. hely ge-
relyhajítás, Lázár Ákos 3. hely 100 m gátfutás, Soltész Gré-
ta 2. hely 80 m gátfutás.

Szöveg és fotó: Halászy Károly Általános Iskola

Diáksportolóink nemzetközi sikerei

Nyenyestyán Balázs

Soltész Gréta

Nyers Kamilla

Ócsa Város Önkormányzatának lapja. Megjelenik havonta 3000 példányban
Kiadja: Mátyus Nyomda Bt. Felelôs kiadó: Mátyus Gyula

Fôszerkesztô-szerkesztôk: Fülöp Krisztina, Moldován Ágnes. Olvasószerkesztô: Urbán Andrea
Szerkesztôség címe: 2373 Dabas-Gyón, Tavasz u. 7. Telefonszám: +36 20/773-73-44

E-mail: ocsaikisbiro@gmail.com
Együttmûködô partnerünk: Dormány Foto Studio

Labdarúgás eredmények 
Pest Megyei déli III. o. felnôtt

1. forduló: Szigetbecse SE – Ócsa VSE 1-2
2. forduló: Ócsa VSE – Újhartyán ISEII  4-2
3. forduló: Pusztavacs SE – Ócsa VSE  3-3
4. forduló: FC. Dabas II. – Ócsa VSE 9-0
5. forduló: Inárcs VSE I. – Ócsa VSE 1-2

6. forduló: Ócsa VSE – Szigetcsép SE 0-1
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