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Ócsa Város Önkormányzatának lapja 2012. 6. szám 

A testületi ülésen történtA testületi ülésen történt
Lesz bölcsôde Ócsán – többek között ez is kide-

rült a május 30-i soros testületi ülésen. Bukodi Ká-
roly polgármester örömmel jelentette be, hogy a
város nyert a bölcsôde-pályázaton. Ezen kívül a
képviselôk tájékoztatást kaptak az alsópakonyi
beruházás aktuális helyzetérôl.

A hónap utolsó szerdáján tartott rendes ülésen a képvi-
selôk egyhangúlag elfogadták a gyámhatósági munka érté-
kelését és a családvédelmi központ beszámolóját, illetve
60 ezer forintos támogatásban részesítették az óvodát.

Hozzájárultak továbbá az óvodafejlesztési pályázathoz,
valamint a Városüzemeltetési Nonprofit Kft. hitelfelvételé-
hez. Ennek keretén belül a feladatok ellátására, valamint a
fennálló szerzôdéses kötelezettségek ellátására 40 millió
forintot vesznek fel az Örkényi Takarékszövetkezettôl.

Döntöttek továbbá arról is, hogy a futamidôn belül
visszafizetés átütemezésérôl tárgyalások kezdôdhetnek a
hitelintézettel. Bukodi Károly hangsúlyozta, hogy az ön-
kormányzat 2007 óta nem vett fel hitelt, jelenleg az 1,5
milliárd forintos kötvény visszavásárlása nem fokozza az
eladósodás mértékét.

A tavalyi évhez hasonlóan idén is 700 ezer forint keret-
összeget határoztak meg a képviselôk a gyerekek révfülöpi
táborozásának kiegészítésére. Így 5 jó tanuló, ám rossz
anyagi körülmények között élô gyermek, és 10 palásti
gyermek ellátásának költségeit, valamint a fakultatív prog-
ramok árát finanszírozzák.

Tájékoztatást kaptak a jelenlévôk a járdaépítési prog-
ramról is. Az önkormányzat 3 millió forintot szavazott
meg a járdaépítésre a 2012. évi költségvetésben. A lakosok
pályázhatnak sóderre és cementre pályázhatnak, ha vállal-
ják, hogy ingatlanjuk elôtt elvégzik a munkák kivitelezé-
sét, és beadványukban megjelölik a kivitelezésért felelôs
személyt, aki a munkálatokat irányítja és írásban vállalja a
munka minôségi végrehajtását és jelzi az önkormányzat fe-
lé annak megvalósítását. (A pályázat részleteit és az
igénylô lapot az újság 2. oldalán találják!)

Bukodi Károly polgármester bejelentette, hogy majd-
nem 150 millió forintot nyert a város bölcsôdeépítésre. A
fejlesztések közl kiemelte, hogy a szemétbánya rekultivá-
ciója már 80%-ban elkészült, idôre befejezik. Valamint a
volt honvédségi üzemanyagfejtô állomás rekultivációja is
elindul pár héten belül. 

Az ülés végén Horváth Tamás alpolgármester beszámolt
az alsópakonyi szociális lakóövezet építésének aktuális
helyzetérôl. Május 11-én az önkormányzat átadta a terüle-
tet a Belügyminisztériumnak, amelyen már elvégezték a
telkek, az utak és a magassági pontok kijelölését. Az EL-
MÛ kiszállított 68 darab villanyoszlopot, amelybôl 18-at
lapzártánkkor már fel is állítottak. Idôközben lezárult a
közbeszerzési eljárás második fordulója, amelynek ered-
ményét - ha nem támadja meg senki, június közepén el-
kezdôdhet a tényleges építkezés. A jelenlegi tervek szerint
szeptember végére elkészülhetnek az elsô házak.         (má)

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselô-testülete május 23-án rendkívüli ülést tartott a Halászy Károly Általá-
nos Iskola fenntartói jogának tárgyában. Felmerült ugyanis lehetôségként, hogy szeptember elsejétôl a Református
Egyházközség átvenné az intézmény fenntartói jogát. 
A testület a beszerzett információk alpján úgy döntött, hogy jelenleg nem idôszerû a fenntartói jog átadása.
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Ócsa Város Önkormányzatának
Képviselô-testülete pályázatot ír ki la-
kossági járdaépítésre.

A lakossági járdaépítési pályázatra
azok az ingatlantulajdonosok jelent-
kezhetnek, akik az Önkormányzat ál-
tal biztosított anyagból (sóder, ce-
ment) vállalják a munkák kivitelezé-
sét, és beadványukban megjelölik a
kivitelezésért felelôs személyt, aki a
munkálatokat irányítja és írásban vál-
lalja a munka minôségi végrehajtását
és jelzi az önkormányzat felé annak
megvalósítását.

A pályázaton indulhat minden
olyan ingatlantulajdonos, aki elôtt a
járda járhatatlan vagy hiányos, illetve
balesetveszélyes. Elônyt élveznek a
legalább 100 fm hosszú szakaszok tu-
lajdonosai, továbbá a saroktól sarokig
terjedô járdaszakaszok pályázói. To-
vábbi elônyt jelent, ha a lakossági jár-
daépítés olyan helyen valósul meg,
mely a település lakói által sûrûn,
nagy számban látogatott, vagy hasz-
nált terület. (intézmények, üzletek,
közlekedési gyûjtô forgalmú helyszí-
nek környezetében)

Sikeres pályázat esetén az anyag ki-
szállítása elôtt a felelôs kivitelezô az
Önkormányzat Mûszaki, Beruházási
és Vállalkozói Irodájának munkatár-
sával helyszíni szemlét tart és egyez-
tet az anyag helyes mennyiségének

(kizárólag a járda nagyságához igazo-
dó) megválasztása és a járda hosszú
élettartamát biztosító kivitelezés érde-
kében. 

Azon ingatlantulajdonosok eseté-
ben, akik a beton járdánál magasabb
mûszaki színvonalú pl. viacolor bur-
kolatú járdát kívánnak építeni, az Ön-
kormányzat a megvalósítást a beton-
járda anyagszükségletének megfelelô
összeggel támogatja az Önkormány-
zattal elôre egyeztetett anyag beszer-
zéshez kapcsolódóan.

A pályázat benyújtásának határideje:
2012. június 22.

Azon pályázók számára, akinek
igénye a rendelkezésre álló pénzügyi
keretbôl nem elégíthetô ki, vagy pá-
lyázatukat ebben az évben nem nyújt-
ják be, az Önkormányzat a pályázatot
anyagi lehetôségeihez mérten az elkö-
vetkezendô években is fenn kívánja
tartani. 

Ócsa Város Önkormányzata

PÁLYÁZATI IGÉNYLÔ LAP
Ócsa Város Polgármesteri Hivatala 2364 Ócsa, Bajcsy Zs. u. 2.

Név:...............................................................................................................
Lakcím: .........................................................................................................
Telefon: .........................................................................................................
A járda méretei:.............................................................................................
Anyag mennyiség: ........................................................................................
Felelôs kivitelezô: .........................................................................................
A kivitelezés várható idôpontja:....................................................................
Az építés során keletkezik tört beton: ...........................................................

A táblázatot kérjük visszajuttatni postán,vagy személyesen a Titkárságra.

Ócsa, 2012. ………………….

Az anyagot átvettem:

Járdaépítési pályázat 2012.

2012. április 15. napján lépett hatályba a szabálysérté-
sekrôl, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyil-
vántartási rendszerrôl szóló 2012. évi II. törvény, azaz az új
szabálysértési törvény, amelynek tárgyi hatálya csak az ápri-
lis 15-e után elkövetett szabálysértésekre terjed ki. 

Az új szabályok szerint a helyszínen akár ötvenezer forint
is lehet a bírság, s aki határidôn belül nem fizet, az szabály-
sértési elzárással sújtható vagy számára közérdekû munkát
kell elrendelni. Az eljárás alá vont személy a helyszíni bír-
ságot, ha annak feltételei adottak, a helyszínen erre alkal-
mas, erre a célra a hatóság által rendszeresített elektronikus
eszközön teljesítve, készpénz-kímélô fizetési mód alkalma-
zásával is teljesítheti. Amennyiben azonban ilyen lehetôség
nem vehetô igénybe vagy az eljárás alá vont személy azzal
nem él, a részére átadott csekkszelvényen vagy banki átuta-
lással a helyszíni bírság összegének határidôn belül történô
megfizetésével, átutalásával teljesíthet.

Kiemelendô változás az új szabálysértési törvényben,

hogy közérdekû munkával lehet sújtani már a 16 év felettie-
ket, míg elzárással már 14 éves kor felett is lehet büntetni.

A legsúlyosabb szankció az elzárás, amely 60 napig, hal-
mazat esetén 90 napig is terjedhet. Fiatalkorúaknál eltérnek
a számok, esetükben ugyanez 30, illetve 45 nap lehet. 

Az általános büntetés azonban változatlanul a pénzbírság,
amelynek összege ötezer forinttól 150 ezer forintig, elzárás-
sal is sújtható esetekben 300 ezer forintig terjedhet. Az
egyes tényállásoknál nem rögzítették a pénzbírság kiszabha-
tó felsô határát, de ha valakit több szabálysértés miatt von-
nak felelôsségre, halmazati szabályokat alkalmaznak, így a
pénzbírság felsô határa 225 ezer forint, elzárással sújtható
szabálysértésnél 450 ezer forint is lehet.

Újdonság, hogy innentôl kezdve nyilvántartják a helyszíni
bírsággal sújtott személyeket, illetve kiemelendô az is, hogy
az egyes települések jegyzôje helyett a fôvárosi/megyei kor-
mányhivatal lett az általános szabálysértési hatóság. 

dr. Molnár Csaba aljegyzô

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

Néhány kiemelt és fontos változás az új szabálysértési törvényben 
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Juhász Anasztázia Hanna
2012. február 17-én született. 
Édesanyja, Antics Alexandra 

küldte el kislánya fotóját 
lapunknak.

Szerkesztôségünk nevében 
Simon Ágnes versével 
gratulálunk szüleinek, 

nagyszüleinek és dédszüleinek, 
Hannának pedig boldog 
gyermekkort kívánunk! 

(fk)

Dalocska újszülött Dalocska újszülött 

unokámhozunokámhoz

Bôröd bársony 
bársony alabástrom 
Körmöd gyöngyház 
gyöngyházfényû álom 

Hajad puha 
puha fényû lágyság 
Füled parány 
parányi imádság 

Ajkad málna 
málnaszínû szirom 
Orrod pisze 
pisze-puszis cirom 

Szemed gyémánt 
gyémántos ragyogás 
Benne világ 
világnyi lobbanás 

Léted fátyol 
fátyolból szôtt varázs 
Jövôd titok 
titokzatos parázs 

Szívem remeg 
remegteti sóhaj 
Légy a Remény! 
reménységes óhaj 

Légy virágunk 
Vivien, violám, 
Virágzó kertünk 
Bimbónyi unokám! 

(Simon Ágnes)

Anyakönyvi események 

2012. április-május 
Haláleset (Ócsán történt halálesetek):

Születési családi és utóneve: Kereszturi Klára
Házassági neve: Deákné Kereszturi Klára
Születési helye, ideje: Ócsa, 1939. augusztus 7.
Haláleset helye: Ócsa
Haláleset ideje: 2012. április 20.

Születési családi és utóneve: Rábai Margit
Házassági neve: Balog Istvánné
Születési helye, ideje: Kakucs, 1923. április 6.
Haláleset helye: Ócsa
Haláleset ideje: 2012. május 3.

Születési családi és utóneve: Papp Zoltán
Születési helye, ideje: Budapest, 1970. július 19.
Halálesetének helye: Ócsa
Halálesetének ideje: 2012. április 24.

Születési családi és utóneve: Sepsi Ilona
Házassági neve: Ruska Pálné
Születési helye, ideje: Ócsa, 1927. szeptember 28.
Halálesetének helye: Ócsa
Halálesetének ideje: 2012. május 3.

Házasságkötés:

Férj: Iván Péter
Feleség: Gáspár Erzsébet Anna
Házasságkötés helye: Ócsa
Házasságkötés ideje: 2012. április 28.

Férj: Weimann Géza
Feleség: Huszár Ilona
Házasságkötés helye: Ócsa
Házasságkötés ideje: 2012. május 12.

Huszonötödik házassági évforduló:

Férj: Cserna József
Feleség: Marosi Mária
Házasságkötés helye: Ócsa
Házasságkötés ideje: 1987. május 2.

Férj: Márki Zoltán
Feleség: Hegedûs Andrea Gizella
Házasságkötés helye: Ócsa
Házasságkötés ideje: 1987. május 9.

Férj: Balog Géza
Feleség: Baranyi Jolán
Házasságkötés helye: Ócsa
Házasságkötés ideje: 1987. május 16.
Férj: Valoczki Mihály
Feleség: Varga Andrea
Házasságkötés helye: Ócsa
Házasságkötés ideje: 1987. május 16.

Ötvenedik házassági évforduló:

Férj: Mátyás Vilmos
Feleség: Lázár Judit
Házasságkötés helye: Ócsa
Házasságkötés ideje: 1962. május 5.

Férj: Pekker István
Feleség: Czifra Ilona
Házasságkötés helye: Ócsa
Házasságkötés ideje: 1962. május 12.

Anyakönyvi hírek
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Az Ócsa – Halászy Károly Iskoláért
Alapítvány 2011. évi 

Közhasznúsági beszámolója

Alapítványunk a 2011-es évben is alapító okiratában
kitûzött céljainak megfelelôen mûködött. 

Az elmúlt idôszakban céltevékenységünkhöz hûen
igyekeztünk megvalósítani iskolánkban a különbözô kie-
gészítô berendezések, oktatási segédeszközök beszerzését
és kulturált, barátságos környezet megteremtését tanuló-
ink számára.

Az iskola életéhez nélkülözhetetlen, de a költségve-
tésbôl kimaradt felszerelések pótlása, az oktatási- és
szemléltetô eszközök tárának bôvítése, a folyamatosan
felmerülô hiányosságok kielégítése vált fô feladatunkká.

Oktatáshoz:
· testnevelés órákhoz röplabdákat,
· az alsó tagozaton tanítóknak tanítói szemléltetôanya-

got Az én ábécémhez, szókártyákat, a Tanítói Kincsestár
sorozatból 20 kötetet, 

· a felsô tagozatos pedagógusoknak térképet, földgöm-
böt, térképállványokat,

· írásvetítôt vásároltunk.

Könyvtárnak:
· mágneses flipcart táblát és könyveket vettünk.

Ebédlô:
· új asztalokkal, székekkel és terítôkkel tettük szebbé. 

Egyéb:
· rendezvényeink színvonalasabbá tételéhez a népi tán-

cosaiknak kötényeket,
· az események dokumentálásához digitális fényké-

pezôgépet vásároltunk.

Alapítvány:
· Íróasztalt készíttettünk irodánkba.

2011. évben az Alapítvány bevételeinek egy része köz-
hasznú tevékenységbôl származik.

Kapott támogatás:747 e ft
Egyéb és kamatbevétel: 1 e ft.
Közhasznú tevékenységbôl befolyt bevétel: 680 e ft
Az Alapítvány ráfordításai között, vállalt cél elérése ér-

dekében felmerült költségek szerepelnek 2389 e ft érték-
ben.

Az Alapítvány vezetô tisztségviselôinek és tagjainak
nem nyújtott semmilyen juttatást, bért, vagy díjat.

Költségvetési támogatásban nem részesült.
2011-ben a felajánlott SZJA 1 %-ból 693.308 Ft-ot

kaptunk, melyet köszönünk!
Ebben az évben is szeretettel várjuk minden adózó ál-

lampolgártól, hogy személyi jövedelemadója 1%-ának fe-
lajánlásával támogassa iskolánkat és ezen keresztül tanu-
lóinkat.

Reményeink szerint ebben az évben is figyelemmel kí-
sérik alapítványunk munkáját, és továbbra is támogatnak
bennünket!

Segítségüket köszönjük!
Ócsa, 2012. április. 12.         

Ócsa – Halászy Károly Iskoláért Alapítvány

„Megtanított szeretni, tudunk hát gyûlölni is” 

PedagógusnapPedagógusnap

Pedagógusnapon azokra a tanárainkra emlékezünk, akik
meghatározó szerepet játszottak az életünkben. Nekem
gimnáziumi tanárom jut nagyon sokszor az eszembe, Kiss
István tanár úr. Az ô kitartó munkájának köszönhetem,
hogy másodikos gimnazista koromban, mégis elkezdtem
tanulni, mert „rub-
likarublika” egyest
kapni, minden
órán felelni, kiállni
az osztálytársaim
elé, úgy, hogy nem
készültem… egyre
kellemetlenebb lett
számomra. Ezért
komolyan vettem a
tanulást, és tanulni
kezdtem, elôször a
történelmet, aztán
fokozatosan a töb-
bi tantárgyat is.
Hálásan gondolok
vissza a tanár úrra,
köszönettel tarto-
zom neki. 

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

Spiró György: Bada tanár úr (részlet)

„Mi, néhányan, akik minden évben legalább egyszer fel-
keressük és borozgatunk vele, életünk egymást egyre sû-
rûbben követô mélypontjain még mindig arról tûnôdünk,
vajon nem Bada tanár úr rontotta-e el a sorsunkat. Ha nem
találkozunk 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 nyu-
godtabban, boldogabban, hülyébben. Az a magyarság-esz-
mény, amit tôle kaptunk, bizony csak bennünk, párunkban
pislákol egyre füstösebben. De hát ezt ô is tudta. Iker aján-
dékot kaptunk tôle. Életünk elején megkaptuk tôle a lelke-
sedést, a kitárulkozást, a szellemi kalandozás lehetôségé-
nek páratlan, csodálatos élményét, és most, életünk dere-
kán, 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. Megtanította, mi az érté-
kes, tudjuk tehát azt is, mindig, bármilyen élethelyzetben,
mi a talmi. Megtanította nekünk az irodalomban, mi a tra-
gédia. Képessé tett minket arra, hogy saját életünkben is
érzékeljük és megéljük a tragikumot. Teljes életet kaptunk
Bada tanár úrtól.”

Fülöp Krisztina
Fotó: Urbán Andrea
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A Trianoni békeszerzôdés vesztes
nap volt sokak számára. 

Elevenítsük fel együtt, milyen
elôzmények vezettek az 1920. június 4-
i eseményekhez, a Trianoni béke-
szerzôdés aláírásához:

A lakosság 18 millióról 7,6 mil-
lióra csökkent, nem beszélve arról,
hogy színmagyar lakosságú vidé-
keket csatoltak el, s így több mint
3 millió magyar került kisebbségi
létbe. 

A trianoni döntések Magyaror-
szág életképességét és nemzeti lé-
tét is veszélybe sodorták. 

Trianon tragédiájának gyökerei
a nagyhatalmak, különösen Fran-
ciaország magyarellenességében,
az irredenta mozgalmak (irreden-
tizmus = területi igényeket nemze-
tiségi összetartozás, vagy történeti jog
címén érvényesíteni törekvô soviniszta
mozgalom, az erôszakos terjeszkedés
eszköze) törekvéseiben, közvetlen oka
pedig Magyarországnak az I. világhá-
borúban elszenvedett vereségiben kere-
sendôk. 

A békeszerzôdés elôzményei, és kö-
vetkezményei vizsgálatánál fontos sze-
repe van a nemzeti és nemzetiségi moz-
galmaknak, ugyanis a szerzôdés rendel-
kezései a nemzeti fejlôdési folyamato-
kat szakították meg, vagy torzították el. 

Az I. világháború után Európa térké-
pét a nagyhatalmi érdekek és a kisálla-
mi érdekek alapján rajzolták újjá, mely-
ben a vesztes Magyarország természe-
tesen nem kapott helyet. A nagyhatal-
mak nem voltak tájékozottak Közép- és
Kelet-Európa viszonyait illetôen, ahogy
ezt Földes Béla (a Magyar Külügyi Tár-
saság szakosztályelnöke) 1928-ban ta-
lálóan megfogalmazta: „A Párizsban
összegyûlt államférfiak Magyarország-
ról annyit sem tudtak, mint egy iskolás
gyermeknek tudni kell. Valahogyan úgy
nézték Magyarországot, mint egy darab
földet Afrika közepén, mely alacsony
gazdasági mûveltsége mellett majd ide,
majd oda kapcsolható, a hatalmasok ké-
nye-kedve szerint.”

1919 elején már megindult a diplo-
máciai csata a területekért, de dr. Berin-
key Dénes az akkori magyar miniszter-
elnök, aki igen jól képzett jogász volt,
megpróbált úgy politizálni, hogy elvi-
leg Magyarország egy talpalatnyi terü-
letérôl sem mondott le. 

Sok atrocitás érte a magyar lakossá-
got, például a román katonaság a
csôcselékkel közösen általános rablást
rendezett. Minden magyar embert, aki
nem teljesítette a követeléseiket, meg-

botoztak, házaikból kikergettek, kifosz-
tották, a nôket megbecstelenítették. A
magyar egyházak és egyházi személyi-
ségek ellen is keményen léptek fel, a
vasutasokat kényszerítették, hogy szol-
gáltatást nyújtsanak, de azok az atroci-
tások láttán inkább megszöktek. Akiket
végül elfogtak, azokat kegyetlenül
megkínozták.

1918 ôszétôl a kormányzathoz sok
kérelem érkezett annak érdekében, hogy
a nép integritását megôrizhesse. Álljon
most itt egy példa, melyet két nyelven,
magyarul és románul is megírtak a Bras-
só megyei Hosszúfalu lakosai: 

„Igen tisztelt Nemzeti Tanács!
Igen tisztelt Népkormány!
Újságokban olvassuk, hogy hazánkat

fel akarják darabolni és egyes részeit
más országokhoz csatolni. 

Mi mély tisztelettel alulírottak, mint
Hosszúfalu (Brassó vármegye) község
lakosai, ezennel kijelentjük, hogy ezt az
ezeréves hazát, amelynek mi polgárai
vagyunk, s amelynek kebelén mindekko-
rig éltünk és boldogultunk: feldarabolni
nem engedjük. Hanem azt akarjuk,
hogy maradjon ez ország vagy, amint
ezer évben át volt, a mint ezt a jó Isten
megteremtett, hegyekkel és folyókkal
körülvette; ellenben azt semmiképpen
sem akarjuk, hogy más ország alattva-
lói legyünk. 

Alázattal kérjük a Nemzeti Tanácsot
és a Népkormányt, méltóztassék hazán-
kat megvédeni vagy biztosítani azokkal
szemben, akik feldarabolni akarják. 

Mi sem kívánunk semmit más ország

területébôl, de viszont az kívánjuk, hogy
hagyjanak minket békében, hogy nyel-
vünk és szokásaink megtartásával to-
vábbra is e haza földjén boldogulhassa-
nak.” (forrás: Raffay Ernô: Trianon tit-

kai, avagy hogyan bántak el orszá-
gunkkal)

Hiába volt minden, hazánk
mégis eljutott a végzetes trianoni
napig …

A békeszerzôdés aláírására
1920. június 4-én, délelôtt tíz óra-
kor került sor, ezt a napot azóta, a
magyar történelem egyik gyász-
napjaként tarjuk számon. Már az
akkori újságcikkekben is úgy fo-
galmaztak, hogy a „gyászbéke”.

A ránk erôszakolt békét Tria-
nonban, az egykori francia kirá-
lyok kéjlakjában írták alá. Az épü-

letet XIV. Lajos építtette a kedvesének
1688-ban, majd XV. Lajos, Napóleon,
XVI. Lajos, és végül Lajos Fülöp örö-
költe, a királyok és szeretôik pompás
szerelmi fészke, nekünk, magyaroknak
iszonyú fájdalmas helyszín lett. 

Ezen a napon elszakították az ország-
tól Kolozsvárt, Kassát, Pozsonyt, Te-
mesvárt, Aradot, mely városok fontos
történelmi jelentôséggel bírtak a ma-
gyarság számára. 

Sok millióan váltak aznap hazátlan-
ná. 

A budapesti templomlomok haran-
goztak, a gyárakban megszólaltak a szi-
rénák, és az ország gyászban állt. 

Az országot kulturálisan is nagy
veszteség érte, mert sok iskolát, óvodát,
fôiskolát szüntettek meg.

Jogosan érezhettük és érezzük ma is
úgy, hogy Trianon nagyon igazságtalan
döntés volt, s mindez csak azért történ-
hetett így, mert a nagyhatalmak féltek
az országunkban uralkodó egységtôl.

A határon túl rekedt magyarság na-
ponta nézett szembe a diszkrimináció
különbözô fajtáival: a nemzeti nyelv
használatának tilalmával a mindennapi
érintkezésben, és az iskolában, tudomá-
nyos mûvek és sajtótermékek kiadásá-
nak, terjesztésének akadályozásával,
kulturális intézmények, történelmi em-
lékmûvek megsemmisítésével. (A cikk
megírásához használt forrás: Raffay
Ernô: Trianon titkai, avagy hogyan
bántak el országunkkal? címû könyve)

Fülöp Krisztina
Fotó: Internet

„Apáink földjén születtünk magyarnak” 

Trianon és a határon túli magyarság
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Iskolai hírek

„Ó nincs a földön oly silány anyag,
mely így vagy úgy ne szolgálná ja-
vad”

A Víz Világnapja (március 22.) és a
Föld Napja (április 22.) alkalmából
március 20-án és április 26-án csopor-
tos Környezetvédelmi versenyt hirde-
tett meg a Halászy Károly Általános
Iskola a 7. és 8. osztályos évfolyamok
részére, Alsónémedi, Bugyi, Felsôpa-
kony és Ócsa környezetvédô tanulói
számára. A verseny célja a tanulók
környezettudatos szemléletének fej-
lesztése. 

Az iskolai fordulót márciusban, a
Víz Világnapját ünnepelve házi ver-
senyként, mindenki a saját iskolájá-
ban tarthatta meg az ott jelentkezô
csapatok számára.

A döntô április 26-án Ócsán, a Ha-
lászy Károly Általános Iskolában volt.

Az iskolai forduló témái:
A környezetvédelem fogalma, a víz

és klímaváltozás, prezentáció a víz
fontosságáról és tisztaságának meg-
óvásáról. 

Az iskolai fordulón a Kis Zöldek
nyolc csapatot alkottak, és mindegyik
csapatban négy versenyzô küzdött a
továbbjutásért, hogy a döntôben kép-
viselhesse iskolánkat. A versenyfel-
adatok tesztkérdéseire jobbnál jobb
válaszok érkeztek és az elôadások is
igényesen ki voltak dolgozva. A zsûri
a saját szavakkal megfogalmazott és
elôadott munkákat értékelte a maxi-
mális pontszámmal.

Így az iskolai fordulót a Kis zöldek
I. csapata: Bábel Alexandra, Béres
Beatrix, Galambos Alexandra és Vere-
bélyi Alexandra 8. c osztályos tanulók
nyerték. 

Ezért ôk folytatták a felkészülést a
döntôre. Az egy hónapos felkészülési
hajrá gyorsan véget ért, és április 26-
án elérkezett újra a megmérettetés
ideje.

Készültünk erre a napra, hiszen új
embereket ismerhettünk meg a tan-
árok és diákok körében is. A tanulók
izgultak és sokan segítséget nyújtottak
az elôkészületekben. Nagy öröm volt
azt tapasztalni, hogy voltak olyan ked-
ves tanítványok, akik felkérés nélkül is
segítettek önzetlenül, odaadóan és
szeretettel. Mindenkinek megvolt a
maga kis feladata és azt kifogástala-
nul végrehajtotta. Öröm volt látni,
hogy gyönyörûen ünneplôbe öltözve
érkezett a csapat a versenyre, és se-
gítôtársaik ugyanilyen csinosan vár-
ták az iskolakapuban a vendégeket.
Fél háromra mindenki megérkezett és
elkezdôdött a vetélkedô.

Igazgató Asszony nyitotta meg a
versenyt és elkezdôdött a tesztfelada-
tok csoportos megoldása. Mindenkit
finom pogácsa várt az asztalon és
gyümölcstea. Innen fedezhette közben
fogyó energiáit.

A zsûri felügyelte a munkát és vár-
ta, hogy értékelhessen. A négy telepü-
lés pedagógusai kellemesen elbeszél-
gettek egymással és értékeléskor min-
denki a másik csapat dolgozatát javí-
totta. Két csapat maximális pontszá-
mot ért el a tesztfeladatokban: ezek az

Alsónémedi és az Ócsai csapatok vol-
tak. A Bugyi csapat és a Felsôpako-
nyiak egy pár pontot veszítettek csu-
pán. Így tehát a verseny szoros küzde-
lemben folytatódott.    

A bemutatók annyira jól sikerültek,
olyan szorgalmasak voltak a ver-
senyzôk és olyan szépen megtanulták
az általuk összeállított elôadásokat,
hogy öröm volt végig hallgatni ôket.

A csapatok zöme mindenre szinte
kifogástalanul felkészült.

Aztán következett a tablók bemuta-
tása, amiben szintén remekeltek. Az
elégedettség és az öröm csillogott
mindenki szemében, amikor a díjáta-
dásra került a sor.

A helyezések a 

következôképpen alakultak:

I. helyezett: Kis zöldek csapata,
Ócsa: Bábel Alexandra, Béres Beat-
rix, Galambos Alexandra, Verebélyi
Alexandra;

II. helyezett: D. D. Sz. P. csapata,
Alsónémedi: Domján Dóra, Fábián
István, Györgyövics Szilvia, Szlovi-
csák Dömötör;

II. helyezett: Pont mi?! csapata,
Felsôpakony: Varga Dóra, Tancsik
Dóra, Hojer Kristóf és Albrecht Ró-
bert;

III. helyezett, emléklapot kapott, a
Nôszirom csapata: Nagy Anna Gerda,
Halász Krisztina, Halász Viktória és
Kiss Andrea.  

Az egész versenyt a jókedv és a jó
hangulat övezte. Örömmel mondha-
tom el, hogy kiválóan sikerült a négy
iskola Kistérségi baráti versenye,
mindenki nagyon jól érezte magát és
ez, miden résztvevônek köszönhetô.
Elhatároztuk, hogy hagyományt te-
remtünk belôle, és minden évben meg-
szervezzük ezt a versenyt.

Úgy illik és számomra ez mindig
nagyon fontos, hogy köszönetet mond-
jak mindazoknak a kollégáknak és ta-
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Ócsa Zöld Térkép
Az emberiség ôsidôk óta foglalkozik térképek készítésé-

vel, általában azzal a céllal, hogy összegezze az ismert vi-
lágot, segítse a tájékozódást, útmutatást adjon eltévedt
helyzetekben. A Lendületben az Ifjúság Egyesület hasonló
célokkal készítette el városunk zöld térképét, melyet az
idei Ócsai Kulturális Napok Zöld napján mutattunk be.

Az elsô zöld térkép New York-ból indult útjára 1995-
ben, olyan pontokat és helyeket jelölve, melyek segítségé-
vel környezettudatosabb módon élhetnek a város lakói. Az
azóta eltelt években több európai nagyváros is csatlakozott
a hálózathoz, köztük például Budapest.

Ócsa zöld térképének projektjét egy éve kezdtük el, a

nemzetközi zöldtérkép-hálózat mintájára. Összegyûjtöttük
például a szelektív hulladékgyûjtôket, a helyi élelmiszere-
ket árusító helyeket, a természeti értékeinket, a sportolási
lehetôségeinket, néhány helyi civil szervezetet és egyéb
kategóriákat. Összességében 25 pontot sikerült feltüntet-
nünk, de a jelenlegi állapotot mégsem tekintjük végleges-
nek, mert szeretnénk még bôvíteni, illetve bízunk benne,
hogy a város fenntarthatósága a közeljövôben további
fejlôdésnek indul.

Reméljük, hogy munkánk sokaknak hasznos segítség és
útmutatás lesz a környezettudatosabb élet irányába. A kész
térkép megtekinthetô az Egressy Gábor Szabadidôköz-
pontban és a Lendületben az Ifjúság honlapján (li-
fe.blog.hu).

Csécsei Balázs

nulóknak, akik jó kedvvel, szeretettel
segítettek a verseny szervezésében és
lebonyolításában.

Köszönöm az „Ócsa – Halászy Ká-
roly Iskoláért” Alapítványnak az
ajándékkönyveket, amelyeket a ver-
senyzôk kaptak jutalomként.

Nagyon köszönöm iskolánk reál
munkaközösségének a munkáját, se-
gítségét

Hálás vagyok, és köszönettel tarto-
zunk a konyhás néniknek, Bolvári Pé-

ternének szakácsnônknek, aki minden
alkalommal szívügyének tartja a te-
afôzést és süteménykészítést kiemelt
alkalmakkor.

A verseny igazán jól, kellemesen si-
került. Új ismeretségek, barátságok
kötôdtek gyerekek és felnôttek között. 

,,Mert együtt minden könnyebb és
jobb”- jegyezte meg egyik kedves ta-
nítványom.

„A természet varázsát ontja bôven.
A fûben, a virágban és a kôben.

Ó nincs a földön oly silány anyag,
Mely így vagy úgy ne szolgálná 
javad;
De nincs oly jó, melyben ne volna
vész,
Ha balga módra véle visszaélsz!” 

(William Shakespeare)

Mrázné Gáspár Tünde 
szervezô pedagógus

Fotó: 
Halászy Károly Általános Iskola
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Vége a tervezésnek, szervezésnek, készülôdésnek, a ru-
hák felújításának, díszítésének. Hozzá lehet fogni a feltán-
colt talaj egyengetéséhez, mosáshoz és vasaláshoz, a kiállí-
tások helyreállításához, ahogy az már ilyen nagy rendezvé-
nyek után szokásos. Persze mire a kedves Olvasó kezébe
veszi az újságot a fent leírtak már rég megtörténtek, elfe-
lejtôdtek.

Nem felejtjük el, viszont a csodás lakodalmi menetet, a
lányok, asszonyok színes ruháit, a férfiak fehér ingének és
fekete mellényének egymásutánját.

Nem felejtjük a talp alá való muzsikát, amit a zenekar
szolgáltatott, a szereplôket, a melegen sütô napot, amellyel
a jó Isten megáldotta játékos kedvünket. Nem felejtjük a
melegre fittyet hányó „ifjú párt”, a koszorúslányokat és le-
gényeket, amint a csárdást ropták, nem beszélve az idôsebb
generáció táncos kedvérôl. Nem felejtjük a kalács és rétes
ízét, a bor kedvcsináló- és a szóda üdítô hatását. Vôfélyünk,
Mihalik Zsolt ügyessége is megmarad emlékeinkben.

Milyen jó, hogy a fényképek megôrzik a szép pillanato-

kat és megnézve azokat újra, és újra átélhetjük a felidézett
80-100 évvel ezelôtti hangulatot.

Köszönjük a tájház vezetôjének és kollégáinak munká-
ját. Barkóczi Sándorné Juliska tanácsait, és készséges se-
gítségét (menyecskekendôk kötése). Hefler Ferencné Bor-
iskának a kulcsos kalácsokat; a szereplôk, a vôfély, a zene-
kar közremûködését; a cukrászda munkáját. Horváth Ká-
rolynak és feleségének a segítségét; az ügyes asszonyke-
zek süteményeit, a bort ajándékozók (Radics József, Vigh
László, Szabó István, Kerepeczki Ferenc) bôkezûségét.

Csupor Lászlónak a sok szódavizet; végül köszönjük
mindenkinek, aki szállítással és más munkával hozzájárult
a rendezvény sikeréhez.

Köszönjük a népdalkórusnak és vendégeinek (Inárcsi
Citerazenekar), valamint a „Küstörgô” tánccsoportnak sze-
replését, hogy általuk még több látnivalóval bôvült a mû-
sor a népes közönség örömére; a Dormány Fotónak a fény-
képeket és DVD lemezeket.

Magyar Ilona és Magyar Mária

Vége van már a lakodalomnak…

Amikor elôször jártam szép kis városotokban, az Ócsai
Tájház meghívására érkeztem, az elkészült népviseletes
babasort “szakérteni”.

Errôl természetesen szó sem volt, mert ahol szakértelem
van, ott csak az ôszinte rácsodálkozásnak és elismerésnek
lehet helye.

Már akkor is lenyûgözött a jó ízléssel, hozzáértéssel, és
szívvel készült kicsi emberkék nagy alkotóinak – Magyar
Ilonkának és Marcsinak – egyéni, és egyedülálló teljesít-
ménye, és ôszintén rácsodálkoztam a Verbôcziné Erika ve-
zette Tájház nívós kiállításaira.

Két évvel késôbb meghívást kaptunk az „Ócsai lakodal-
mas játékok”-ra is.

A meglepetés most sem maradt el! A Tájház környékén
eleven “babák” kínálták a süteményt kosárból, eleven
menyasszony, vôlegény, örömszülôk, násznép, és az elen-
gedhetetlen ceremóniamester a vôfély.

Múltidézés volt ez a javából! Nemcsak a gyönyörû kora-
beli ruhákkal, amelyeket a résztvevôk koruknak és “szere-
püknek” megfelelôen viseltek, (ami igazi ritkaság), de az a

régi-régi szíves látás amiben Dévaványán eltöltött gyer-
mekkorom óta nem volt részem.

Úgy vélem, hogy néprajzi szempontból a legszigorúbb
követelményeknek is megfelelt a rendezvény, (gondolok itt
az öltözetek, szokások, a zene, a tánc, a környezet kifogás-
talan megválasztására) ez is nagy dolog, ahogyan a lakoda-
lom hangulata is, amelyet úgy „teremtettek meg”, hogy
nem nézôközönségnek, hanem résztvevônek érezhettük
magunkat.

Az urammal - Zorkóczy Miklóssal együtt tisztelettel
megköszönjük ezt a páratlan élményt, és szívbôl gratulá-
lunk a szervezôknek, és résztvevôknek egyaránt, és minda-
zoknak, akik feltámasztották dédmamát-papát, megeleve-
nítették eleiket - méltósággal viselték öltözeteiket.

Végezetül kívánom kedves mindnyájuknak, hogy érez-
zék olyan jól magukat az újjászületett viseletben, mint
amilyen szépek voltak benne.

Zorkóczy Éva
népi iparmûvész - népmûvészet mestere

„És a babák megelevenedtek...”



2012. március 10-én Tavaszi
nagytakarítást végeztünk a Tájvé-
delmi Körzet több helyszínén. 

Köszönjük mindazoknak, akik
részt vettek a programon, és kb.
150-160 m3 szeméttôl szabadítot-
ták meg a Petôcz-, és Csiffári- réte-
ket, illetve a Pincesorhoz, valamint
a Némedi út Madárvártához vezetô
útszakaszát.

Külön köszönet a Bolyai
János Gimnázium és Ke-

reskedelmi Szakközép Is-
kola tanulóinak, a hatékony
munkáért. S természetesen

köszönjük a gazdáknak, valamint vállalkozóknak a szemét
elszállításában nyújtott segítséget. 

Bízunk benne, hogy jövôre is találkozunk, és azokkal is,
akik idén nem tudtak részt venni e nemes programon.

Verbôczi Gyuláné

Április 7-én 9 óra 30 perckor együtt volt az érdeklôdô kis
közönség az Ágasház udvarán, hogy elôször láthassa az el-
készült kiállításokat.

Mintegy 30-an hallgattuk Füri Andrást a Duna-Ipoly
Nemzeti Park igazgatóját, Bukodi Károly polgármestert, és
Konrád Sándor nyugdíjas pedagógust. Megtudtuk, hogy 5
féle kiállítás látható ezután nap-mint nap az Ágasházban: az
elsô szobában az iskolatörténeti; a hátsószobában az ásvány
és szalma; középen a gyöngy és tojás kiállítás.

Az iskolatörténeti kiállítás a Halászy Károly Általános Is-
kolából került ide Bereczky Lászlóné nyugdíjas tanár ötlete
alapján. (Az elôzô helyszínen is ô alapította 8 évvel ezelôtt).

Most Borbényi Éva kirakat-és kiállítás rendezô munkája
nyomán kerültek helyükre a különbözô korokból származó

iskolapadok és más
berendezési tár-
gyak, fényképek,
dokumentumok.

Az ásványgyûj-
temény Horváth
Lajos és az Ás-
ványgyûjtô szak-
kör munkájának az
eredménye. Az ô
tulajdonából került
az Önkormányzat
birtokába. A jelenlegi tárlatot Vincze Péter Vidékfejlesztési
Minisztérium földtani referens segítségével rendezték be. A
falakon Lázár István szalma fali díszei láthatók, melyek
szintén az Önkormányzat birtokában vannak a Lázár család
adományaként.

A középsô helyiség Fehér Anna népi iparmûvész- fôként
sárközi és kalotaszegi gyöngyfûzéseinek- és Papp Ágnes tu-
lajdonában lévô Monoriné Rohlik Erzsébet csodaszép tojás-
gyûjteményének adott helyet. 

Az Ágasházból a Tájház udvarán átsétálva meglepetés-
ként Kozma Ilike kosárfonót munka közben találtuk, körü-
lötte különféle, megvásárolható kosaraival.

A Turján-házban 10 órakor nyílt meg az „Átváltozás cso-
dája – a Húsvét ünnepének titka” címmel Jókainé Gombosi
Beatrix népi iparmûvész és Kemendi Ágnes kézmûves alko-
tók, a húsvéti ünnep kiemelkedô szimbólumairól szóló kiál-
lítása, amelyet Takács György néprajzkutató nyitott meg és
a húsvéti énekekkel tette ünnepélyesebbé Navratil Andrea.
Szépséges festett tojások, húsvéti terített asztal, szagosvíz
lepárló és más dekorációik láthatók 2012. június közepéig.

A megnyitó után vendégség következett a kb. 80 fôs
nézôközönségnek (kalács, pogácsa, tea), majd tojásfestô és
szagosvíz készítô foglalkozásokon dolgozhattak a látogatók
a jelenlévô alkotók vezetésével. 

Ünnepeltük Verbôczy Gyuláné Erikát Tájházunk ve-
zetôjét, aki az „Év Tájházvezetôje” díj birtokosa lett a Ma-
gyarországi Tájházak Szövetsége elismeréseként.

Magyar Ilona
(A cikk szerzôjétôl elnézést kérünk, mivel lapunk múlt 
havi számában helyhiány miatt nem jelent meg a cikk.

Szerkesztôk)
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Tájházi betekintô

Esemény volt a TájháználEsemény volt a Tájháznál
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Báli szezon után is jókedvvel
A tavalyi év sikerén felbuzdulva idén még több meglepe-

téssel készültünk iskolánk SZÜLô-NEVELô báljára. Az est
különlegessége a jótékonysági mûsor volt, melyben a sze-
replô meghívottak – ingyenesen vállalva a fellépést –, és is-
kolánk gyermekcsoportjai mindent megtettek annak érdeké-
ben, hogy akik megtiszteltek bennünket az Egressy Gábor
Szabadidôközpont nagytermében kiválóan érezzék magu-
kat. Bukodi Károly polgármester Úr – az est fôvédnöke –
megnyitó beszéde után, a fôszerep a vidámságé lett. A zene,
a tánc, az irodalom, különbözô mûfajai egymás után jelen-
tek meg a színpadon, s ösztönöztek bennünket szûnni nem
akaró tapsra. A színpadi produkciók lezárásaként pedig a
Michael Jackson imitátorként fellépô szülôk nyûgözték le a
nagyérdemût. Köszönet mindazoknak a gyerekeknek és
felnôtteknek, akik részvételükkel emelték az elôadások
színvonalát, s nem mellesleg a szabadidôközpontnak, hogy
ingyen bocsátotta rendelkezésünkre a színháztermet.

Miután a gyermekek hazatértek jól megérdemelt pihené-
sükre, következhetett az est második felvonása, a Halászy
Károly Általános Iskola ékesen feldíszített csarnokában,
(melyet Szabóné Czeczó Anikó szakavatott kezei díszítet-
tek fel pedagógus segítséggel) a jótékonysági bál. Termé-
szetesen itt is érte meglepetés a résztvevôket, hiszen a peda-
gógusok hetek óta készülô népes csoportja káprázatos tánca
– a szülôkkel karöltve - nyitotta meg a mulatozást. Az ízle-
tes és különleges vacsora, mely szinte teljes egészében fel-
ajánlásokból jöhetett létre ragyogó alapot szolgáltatott a jó-
kedvhez. Köszönet Buda Sándornak, s a konyhás néniknek,
akik nélkül nem jöhetett volna mindez létre. A vacsorával
persze nem volt vége az estének, mert a Garden Party min-
dent megtett annak érdekében, hogy a táncolni, mulatni vá-
gyók, jól szórakozzanak. Köszönet nekik, hogy immár má-
sodik éve ingyen teszik mindezt.

Éjfél környékén következett a tombolahúzás, mely több
mint egy órán keresztül tartott a sok felajánlásnak köszön-
hetôen. Rengeteg értékes ajándék talált gazdára az est folya-
mán. A fôdíjat a Forster Vadászkastély ajánlotta fel, amelyet

ezúton is köszönünk. Az ezt követô fergeteges tánc és ének-
lés után reggel fáradtan, de elégedetten tértünk haza. 

A meghívottak a belépôkbôl, a támogatói jegyekbôl, pár-
toló jegyekbôl, valamint a tombolaszelvényekbôl befolyó
pénzzel nyújtottak segítséget iskolánk évek óta felújításra
váró hátsó udvarának rendbetételéhez, melyet a bál 680.970
Ft-os tiszta bevétele alapoz meg. 

Köszönetet szeretnék mondani, a szervezô tanároknak
Seregély Erikának és Prokopecz Jánosnénak, valamint az
SZKT elnökének Bálintné Borbély Tündének, és helyette-
sének Bocskainé Gudmon Krisztinának és mindazoknak
akik azon dolgoztak, hogy ez az este létrejöhessen. 

Remélem mindenki jól szórakozott, s jövôre újra – bará-
taival együtt – tér vissza hozzánk. Ígérjük, szolgálunk még
meglepetésekkel. 

Szponzoraink:

Marosi Gábor, Rakó András (Török I. u. 72. ), Bori Antal-
né, Borsos Csaba, Gál Károly, Gudmon Pál, Kerepeczki Fe-
renc, Buda Sándor, Vellinger László.

Zeolit Tüzép, Czetôné Horváth Krisztina, Puncs Bazár,
TESCO Ócsa, Mázli Roll, Profi Védelem Kft., Írókéz,
Guzsván Csaba, POTOM Diszkont, Bagolyvár Étterem, Zo-
oland, Marosi Cukrászat. Mogyi Kft., Elvira Áruda Kft.,
Klári Virágüzlet, ELOHIM Kft., Huber Ildikó Papír-Írószer,
Bálint Csaba és Tündi, Computerfutár, Marcsi Kozmetika,
Garden Party Zenekar, Forster Vadászkastély. Birizdó Hen-
tesüzlet, Szemôk Tibor és Ágota, Lázár Zoltán, Fentor Rita,
Vadász Egyesület Ócsa, Füzesséryné Falusi Ibolya, Szabóné
Czeczó Anikó, Egressy Gábor Szabadidôközpont, Iker és
Társa Kft. Bajnok Hús Kft., Fóris Kft., Flamand Pékség,
Péksüti Kft., Bemboz Kft., Garai Mária, Bagosi János, Ra-
dics József, Hening Kft., Bodrogi Kúria.

Köszönet érte mindenkinek!
Kovácsné Kovácsi Beáta igazgató

Fotó: Halászy Károly Általános Iskola
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Kiállításunkat több hónappal ezelôtt
kezdtük el szervezni, és néha volt
olyan pillanat, amikor úgy éreztük,
hogy nagyobb fába vágtuk a fejszén-
ket, mint ahogyan azt gondoltuk. De
teltek múltak a napok és felhívásunkra
egyre több játék került elô akár a gye-
rekszobából akár a padlásról.

Kiállításunk célja az volt, hogy a ré-
gi, a jelenkori, vagy akár a saját készí-
tésû játékokat egymás mellé állítva
mutassuk be a nagyközönségnek. 

Ki ne nosztalgiázna szívesen vissza-
gondolva korabeli játékaira. Most újra-
élhetjük gyermekkorunk vidám pillana-
tait. Ez a kiállítás egyszerre utazás a régi
korokba és utazás a gyermekkor világá-
ba. Visszaemlékezés a régmúlt idôkre.
Felidézése annak a világnak, amikor
szinte mindenhol és mindennel lehetett
játszani, amikor a dióhéjból, rongyból,
kukoricacsutkából, és megannyi más
egyszerû anyagból készítettük el játéka-
inkat. A kiállított kézzel készített bábok
egy kicsit ezt idézik vissza.

De nézzük mit is jelent a játék szá-
munkra és gyermekeink számára.

A játék nevel: Közösségi életre,
összetartozásra, egymás megismerésé-
re és elfogadására, barátkozásra, vetél-
kedésre, közösségi érzésre, kezdemé-
nyezésre, állásfoglalásra.

A játék fejleszt: Megmozgatja a
fantáziát, próbára teszi az ügyességün-
ket, erôsíti a testet és a lelket. 

A játék szórakoztat: Egyszerre él-
mény, és a gyermekeknek tanulás. A
világ felfedezésének a legjobb eszkö-
ze. 

A játék öröm: Mi sem bizonyítja
ezt jobban, mint a gyermekarcok át-
szellemült belefeledkezése a játékba,
vagy a felnôttek nosztalgikus vissza-
emlékezései a gyermekkori játékokra,
játékszerekre, helyszínekre, játszótár-
sakra.

Kiállításunkkal a játékok sokszínû-
ségét mutattuk meg, s ezek segítségé-
vel idôutazásra hívtuk vendégeinket.
Együtt emlékeztünk arra az idôkre,
amikor felnôtt és gyerek együtt ját-
szott, s amikor még volt türelem a játé-
kok elkészítésre, s magára a játszásra
is. Mert az igazság az, hogy nem azért

felejtünk eljátszani, mert megöreg-
szünk, hanem azért öregszünk meg,
mert elfelejtünk játszani.

Köszönetet szeretnék mondani
azoknak az ócsai lakosoknak, „játszó-
társaknak”, akik vették a fáradságot,
felmentek a padlásra és elôkeresték
féltve ôrzött kincseiket és a kiállítás
rendelkezésére bocsátották.

Köszönjük a Napsugár és Nefelejcs
óvodáknak, hogy gazdagították a kiál-
lítást, köszönjük azoknak a munkáját,
akik a háttérben maradva segítették a
szervezést, így az Ócsa Portál üzemel-
tetôinek, akik a reklámozásban orosz-
lánrészt vállaltak. És természetesen
köszönjük a társszervezô Egressy Gá-
bor Szabadidôközpont munkatársai-
nak, hogy biztosították azokat a felté-
teleket, amely nélkül ez a kiállítás nem
jöhetett volna létre. Valamint köszön-
jük a Játékok Házának a támogatását,
akik a Gyermeknapon megrendezendô
puzzle kirakó versenyt is támogatták.

Pappné Hajdu Katalin
OPKE Elnöke

36. Ócsai Kulturális Napok – Játékkiállítás

(2. rész)

Most a közelmúlt eseményeit 
elevenítjük fel az egyházi sajtóban

megjelent cikkek alapján.

Presbiter- és diakónusavatás
Ócsán

Nagy öröme volt gyülekezetünknek
2005. február 20-án, amikor hosszú
idô után újra avathattunk szolgálat-
tevôket. Olyan testvéreket rendelhet-
tünk ki, akik régóta aktívak a gyüleke-
zeti szolgálatban.

Szabadszállási László testvér 1965.
június 21-én született Budapesten.
Születése óta Ócsán él. Gyermekkorá-
ban szívesen járt bibliakörre. Tizenhat
éves korától rendszeresen és örömmel
vett részt a gyülekezet alkalmain.
1983 tavaszán Isten elôtt megvallva
bûneit, üdvösséget és örök életet nyert
az Úr Jézus Krisztus által. Még abban
az évben bemerítkezett, és az Ócsai
Baptista Gyülekezet tagja lett. Ettôl
kezdve szolgál a gyülekezet énekkará-
ban is. 1984-1992-ig a gyülekezet if-

júságának vezetôje volt. 1994 nyarán
házasságot kötött Denke Szilviával.
Házasságukat Isten három gyermek-
kel ajándékozta meg. Elôször 1996-
ban, majd 2000-ben és 2004-ben vá-
lasztotta meg a gyülekezet elöljárói
szolgálatra. 1996-tól végzi a te-
metôgondnoki szolgálatot. A sátor-
missziós heteken a technikai munka-
csoport koordinálását látja el. Vezette
a törekvôk óráját, imára buzdítást
rendszeresen, az igehirdetés szolgála-
tát alkalomszerûen végzi a gyülekezet
és körzet testvérisége elôtt. 2004 no-
vemberében gyülekezetvezetôi szol-
gálattal bízta meg a gyülekezet. Most
presbiteri szolgálatra avattuk fel.

Németh Zsolt testvér 1958. novem-
ber 13-án született Budapesten. Hívô
családban nevelkedett. Gyermekkorá-
ban több gyülekezetet látogatott: egy-
részt az ôrbottyáni, lakóhelye szerinti
gyülekezetet, másrészt azokat a gyü-
lekezeteket, ahol édesapja lelkipász-
torként szolgált, úgymint a püspökszi-
lágyi, szôdi és galgagyörki gyülekeze-
teket. Tizenöt éves korában ismerte
fel elveszettségét, és találkozott Jézus

Krisztussal. Bemerítés után az
ôrbottyáni gyülekezet tagja lett. 1978-
tól 1982-ig – fôiskolai tanulmányai
idején – a szegedi gyülekezetben tevé-
kenykedett. 1981-ben házasságot kö-
tött Császár Magdolnával, majd a kö-
vetkezô évben tanári diplomát szer-
zett, és az ócsai gyülekezet tagja lett.
Nekik is három gyermekük van. A
nyolcvanas évek közepétôl tagja az el-
öljáróságnak, majd több cikluson ke-
resztül a gyülekezet bizalmából gyü-
lekezetvezetôi szolgálatot látott el
2004 novemberéig. Most diakónusi
szolgálatra avattuk fel.

Az avatási istentiszteleten dr. Szabó
István testvér a Diakónus Bizottság
tagja az ApCsel 20, 28-30 alapján hir-
dette az igét. Az avatás eseményét Ma-
rosi Nagy Lajos testvér, a Diakónus
Bizottság elnöke vezette. A gyülekezet
nevében Pátkai Imre presbiter, a
nôtestvérek nevében Nemeshegyi Zol-
tánné, az ifjúság nevében Kánai Péter
köszöntötte az ünnepelteket. (Forrás:
Békehírnök, 2005. március 6.)

Nemeshegyi Zoltán
lelkipásztor

„Képek” a 125 éves Ócsai Baptista Gyülekezet múltjából és jelenébôl



cica az óvodában”
címû bábjátékot. A
mai napon senki
sem távozott üres
kézzel az élmé-
nyek mellé megle-
petés - ajándékkal
tértek haza a részt-
vevôk. 

Az évrôl – évre
megrendezésre ke-
rült gyermeknapok
sikerét bizonyítja
az idei év várako-
záson felüli magas
részvételi aránya,
közel 300 fô (óvo-
dás gyermekek,

testvérek, szülôk, nagyszülôk).
Rajtunk múlott, felnôtteken, hogy

maradandó élményekhez juttattuk e
napon a gyermekeket. Reméljük min-
den gyermek számára felszabadult,
örömteli együttes ünnepet, játékot
nyújtott ez a nap, értük róluk szólt.

A gyermeknap sikeres megrendezé-
séért köszönet az óvodák dolgozói-
nak, konyhai dolgozóknak és támo-
gatóinknak:

Ócsa Város Önkormányzat,
Netkoking Kft, 
Játékok Háza

Borbély Imréné Szûcs Jánosné
óvodapedagógus óvodavezetô

Az éhes, szomjas vendégeinknek
zsíros kenyérrel, vitaminsalátával, pa-
lacsintával, lángossal és gyümölcssa-
látával, gyümölcsízesítésû teával ked-
veskedtünk, melyeket a konyhák dol-
gozói, dadus nénik készítettek el és
kínálták. 

Felállítottuk az „óriás” trambuli-
nunkat, amit a gyerekek birtokba is
vettek. Hosszú kígyózó sorokban tü-
relmesen várakoztak, hogy sorra ke-
rüljenek. Egész nap kitartóan, öröm-
mel használták. Ennél a játéknál volt a
legnagyobb érdeklôdés.

Ezen a napon sem maradhatott el a
gyermekek kedvence a mese. A nap
lezárásaként megnéztük a Fôvárosi
Bábszínház elôadásában „Marcipán
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óvodai-élet

Családi Gyermeknap a Nefelejcs és Napsugár óvodákban
Májusban nem csak a gyermekek

köszöntik az édesanyákat, hanem a
gyermekeket is köszöntik a felnôttek,
szülôk, nagyszülôk Gyermeknap al-
kalmából. 

A gyermeknap az intézményünk va-
lamennyi gyermekének közös ünnepe.
A gyermeknap azon túl, hogy a gyer-
mekeknek tevékenykedésre ad le-
hetôséget, a szülôkkel való hatékony
együttmûködésnek is kiváló színtere.
Intézményünkben kiemelt feladatunk
a szülôkkel való együttmûködés. Az
óvodai nevelés egyik fontos célja és
feladata a szülôkkel való kapcsolat ki-
építése. Az ünnepeken való szülôi
részvétel alkalmas arra is, hogy az
óvodáról az ott dolgozók munkájáról
képet alkothassanak.

Hagyományainkat ápolva május
19-én, szombaton, immár sokadik al-
kalommal tartottunk Családi Gyer-
meknapot óvodáinkban. Mindkét
óvoda megnyitotta kapuit a családok
elôtt. Az óvodák valamennyi dolgozói
azon fáradoztak, hogy ez a nap vi-
dámságban, örömmel teljen el. 

Kézmûves foglalkozások színesítet-
ték programunkat. Készítettünk hûtô
mágnest, egyensúlyozó gólyát, tea fil-
teres papírból virágot és szívószálból
nyakláncot. 

Volt arcfestés és tetoválás. Az
ügyességi ötpróba és a versenyjáté-
kok mozgalmassá tették a délelôttöt.
A szülôk és a gyermekek egyaránt
részt vettek e játékokon. A talicskato-
lás, a kötélhúzás és a „gólya viszi a fi-
át” címû játék nagy sikert aratott.
Volt, aki többször is összemérte erejét.
Erôt próbáló volt a ruhateregetés is,
ahol kifeszített kötélre ki kellett tere-
getni az addig vízben álló töröl-
közôket. Többen részt vettek a célba
dobásban, a lufi fújásban, a lajhármá-
szásban, a karikafoglalóban is. Ezek-
ben a játékokban minden gyermek
gyôztes volt az átélt örömök, élmé-
nyek hatására. A közös játékokkal, vi-
dámságot, mosolyt csalogattunk a
gyermekek arcára. 

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
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Családi SporCsaládi Sport- és Egészségnapt- és Egészségnap
A TÁMOP-6.1.2 Egészségfejlesztô pályázat folytatása-

ként az idén is megrendeztük a Családi Sportnapot, amely
az idei tanévben egészségnappá is bôvült. 

A színes kavalkádban mindenki megtalálhatta a magá-
nak megfelelô, szórakoztató elfoglaltságot. Azok is, akik
egyszerûen csak mozogni szerettek volna és azok is, akik
arra is vállalkoztak, hogy tudásukat, tehetségüket valami-
lyen erôpróbában összemérjék.

A megnyitó után közös, zenés bemelegítésen vehettünk
részt, majd iskolánk akrobatika csapata tartott lélegzete-
lállító bemutatót Kovács János vezetésével. Rácsodálkoz-
hattunk Vomberg Ádám repülômodellezô káprázatos pro-
dukciójára. Közben a technika teremben finomabbnál fino-
mabb ételek készültek, Ésik Judit dietetikus vezetésével. A

nap egyik fény-
pontja a családi
vetélkedô volt,
ahol a csapatok
húsz állomásból
álló pályán mutat-
hatták be tudásu-
kat, ügyességüket
és küzdhettek egy-
mással és az idôvel
az értékes nyere-

ményekért. Ezután a diákok vehették birtokba a csarnokot
és ôk is próbára tehették magukat az egyperces feladatok
leküzdésében. Mindezek mellett az udvaron az íjászkodás
rejtelmeibe nyerhettek betekintést az érdeklôdôk Nyenyes-
tyán Balázs és szülei segítségével.

Eközben az udvaron a kicsiket ugrálóvár várta és a futó-
folyosón fejlesztô fajátékokkal lehetett hasznosan tölteni
az idôt. A nap másik fô attrakciója a trambulin-bungee
volt, ahol szinte egész nap hosszú sorban várakoztak a bá-
tor jelentkezôk. A hagyományos sportágak kedvelôinek le-
hetôségük nyílt asztaliteniszezni és tollaslabdázni is. 

Érdekesség volt az elsôsegélynyújtó „gyorstalpaló” tan-
folyam Bálintné Reiszki Zsuzsa, a Dabasi Kossuth Zsu-
zsanna Szakképzô Iskola védônôje vezetésével, ahol egy
élethû bábun gyakorolhatták a vállalkozók az újraélesztést
és azonnali visszajelzést is kaptak a gyakorlat eredmé-
nyérôl. Gép jelezte, hogy sikeres volt-e az élesztés.

A felnôttek a háziorvosok és asszisztenseik segítségével
koleszterinszint-, vércukorszint- és testtömeg-indexméré-

sen vehettek részt, a gyerekek pedig egészségügyi totó ki-
töltésével mérhették le tudásukat az egészséges életmóddal

kapcsolatban. A
meghívott dieteti-
kus interaktív

elôadást tartott az

egészséges táplál-

kozás 10 legfonto-

sabb törvényérôl.
Délre szorgos

kezek segítségével
elkészültek a salá-

ták, a szendvicsek és reform recept alapján készült finom,
ám mégis egészséges muffin is. A délelôtti kiadós mozgás
után mindenkinek jólesett az ebéd, ami garantáltan csak
egészséges ételeket tartalmazott.

A legjobban várt esemény a tanár diák röplabda meccs
volt, ami szoros
küzdelemben igaz-
ságos döntetlennel
végzôdött. 

Az egész napos
program szervezé-
se Spák József ta-
nár úrnak köszön-
hetô, akit a tanári
kar lelkes csapata
segített a megvaló-
sításban.

Remélhetôleg mindenki élményekkel gazdagodva és az
egészséges életmódról újabb ismeretekkel felvértezve tér-
hetett haza errôl az izgalmas és tartalmas napról.

Köszönet Buda Sándor konyhavezetô úrnak és a kony-
ha dolgozóinak az alapanyagok elôkészítéséért, valamint
a háziorvosoknak és asszisztenseiknek közremûködésü-
kért.

A rendezvény iskolánk költségvetésébôl jöhetett létre, de
támogatóink voltak még:

· NAGÉV Cink Kft, 
· „Ócsa-Halászy Károly Általános Iskoláért” Alapít-

vány, 
· SZKT,
· városunk

egészségügyi dol-
gozói és orvosai:
dr. Kocsis János,

· dr. Gallai Zol-
tán, 

· dr. Inczeffy
Zsolt, 

· dr. Koszte-
leczky Mónika 

Köszönet érte!

Szöveg: Halászy Károly Általános Iskola
A cikkben szereplô rajzokat Donnich Viki, Kiss Dániel,

Mércse Andrea, Migács Réka készítették.
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Több lehet a hamis növényvédôszer és
vetômag a magyar piacon!

Február a tavaszi vetômagok és növényvédô szerek beszerzésének ideje.

Nem árt azonban vigyázni: minden szakmai szervezet, de még az Euro-

pol is a hamisítványok veszélyére hívja fel a figyelmet. Európában csak

az illegális, sokszor – veszélyes anyagokat is tartalmazó permetszerek ér-

téke elérheti a több milliárd eurót! - olvasható a Magyar Agrárkamara

Növénytermesztési Osztályának közleményében, melyben arra is választ

kaphatunk, miként lehet felismerni a hamisítványokat.

Az Europol a minap arra hívta fel a
figyelmet, hogy Európában az idén az
eddiginél is több hamisított és egyben
életveszélyes növényvédôszer kerül-
het forgalomba. Az illegális elôállítás
döntôen Indiában és Kínában történik,
míg a szervezett bûnözés kezében van
a szerek terítése és értékesítése. Az eu-
rópai rendôrség szerint az európai nö-
vényvédô szerek piacának 5-15 száza-
lékát ellenôrizheti a maffia, de akad or-
szág, ahol akár a 25 százalékot is elér-
heti a hamisított, vagy illegálisan for-
galmazott mérgek aránya. Az életünk a
tét! Ugyanis e szerek többsége rég be-
tiltott hatóanyagokat, oldószereket tar-
talmaznak, ráadásul olyan mennyiség-
ben, mely a felhasználónak, de a fo-
gyasztónak is életveszélyt jelenthet.

Erre példákat a minap befejezôdött
AGROmashExpo elnevezésû budapesti
kiállításon a Gabonatermesztôk Orszá-
gos Szövetsége (GOSZ) szervezte ta-
nácskozáson mutattak be. Egy nemzet-
közi cég egy termékére európai szintû
vizsgálatot végzett. Kiderült: a termé-
kek 6 %-ában nem volt benne az aba-
mektin hatóanyag, 3 %-ában magas,
+60 %, illetve alacsony, -80% hatóa-
nyagot találtak, a minták harmadában
10% feletti vagy alatti volt a hatóanyag
tartalmára vonatkozó eltérés. Minde-
zek a fogyasztókra is kockázatot je-
lenthetnek: a túl magas hatóanyag-tar-
talom miatt a növénybôl nem tud kiü-
rülni a szer, így a szermaradvány akár
életveszélyt is jelenthet. A túl ala-
csonynál viszont a gazdálkodót éri te-
temes veszteség. Tipikus jel a hamisí-
tásra a felhasznált oldószerek milyen-
sége: ez a vizsgálat során 90%-ban
mutatott eltérést. A hamisítványokat
elôállítók a legtöbb esetben itt követik
el a természet és az ember elleni leg-
durvább támadást, általában toxikus,

Európában betiltott oldószerek alkal-
mazásával. A fenti vizsgálatban a ter-
mékek negyedénél fordult ez elô.

Egy másik példa a hamisítás mûkö-
désének méreteire: tavaly 28 tonna
peszticid érkezett Hamburgból Litvá-
niába. A szállítmányban világcégek ha-
misított szerei sorakoztak, természete-
sen felcímkézett hamisított palackok-
ban, dobozokban, kísérô okmányokkal
ellátva. A célpiac ukrajna volt, ahol,
mint késôbb kiderült, a termés 15 szá-
zaléka lett oda. Spanyolországban
2006-ban 20 millió euró – 6 milliárd
forintnyi – értékû zöldséget kellett
megsemmisíteni kétes szerek használa-
ta miatt. Néhány éve a szlovéniai Koo-
perben egy 300 tonnás tétel, 2009-ben
Ferihegyen 28 tonnánnyi hamisítvány-
ra bukkantak, majd az USA-ban akadt
horogra nagyobb tétel. Mindhárom
esetben az exportáló cég ugyanaz a kí-
nai cég volt.

Mire kell figyelni?

Csak ismert forgalmazótól, bol-
tostól vásároljunk, a piacon, alkalmi
árustól soha! Nézzük meg jól a do-
bozt, palackot, s ha feltûnôen gyenge
minôségû a csomagolóanyag, ne ve-
gyük meg azt! Ha valaki gyanúsan
olcsón árul növényvédô szert, ne en-
gedjünk a csábításnak!

Nem lehetnek nyugodtak a ter-
melôk a vetômag vásárlásakor sem! 

A Vetômag Szövetség és Termékta-
nács, az MgSzH, a GOSZ már évek óta
folytat kampányt arról, miként kerül-
hetô el a milliárdosra becsült hamis
vetômagüzlet. A mostani árakkal szá-
molva akár százezer forintot is lehet
veszíteni egy hektáron, amennyiben a
gazda tudatosan, vagy a hamisított
vetômagvak neppereinek áldozataként

nem ellenôrzött vetômagot használ, s
így jócskán elmarad termésének
minôsége és mennyisége a várhatótól. 

Itthon évek óta jó üzlet a kukorica és
napraforgó vetômag hamisításával és
azok forgalmazásával foglalkozni. A
csalók és nepperek azt próbálják ki-
használni, hogy a kevés tôkével ren-
delkezô gazdálkodók próbálnak ott
spórolni, ahol tudnak. Ezért kínálják a
hamis vetômagot féláron piacokon, te-
herautókról, csomagtartókból. És ez az
elsô komolyan jel, mely arra utal, hogy
valószínûleg hamisított vetômaggal
akadt dolguk a termelôknek. Ne en-
gedjenek a csábításnak, ilyen magot ne
vegyenek! – figyelmeztet a Magyar
Agrárkamara.

Mi a veszélye az utánvetett, vagy
hamisított vetômag használatnak? A
terméskiesés, ugyanis a mai árakkal
számolva a hamisítványt használók
akár 100 ezer forintot is bukhatnak
hektáronként. A fémzárolt, ellenôrzött
szaporítóanyaggal szemben a hamisít-
ványok akár 40-60, sôt 100 százalékos
terméscsökkenést is okozhatnak. Utób-
bi eset is elôfordulhat, amennyiben a
vetômag egyszerûen nem kel ki!

A GOSz által szervezett tanácskozá-
son Ruthner Szabolcs, a VSZT ügyve-
zetô igazgatója elmondta, hogy a ha-
misított vetômagot az ellenôrzött
vetômag piaci áránál olcsóbban ajánl-
ják, esetleg akciós, vagy megmaradt
tételként tüntetik fel. A cégjelzéssel el-
látott zsákok megtévesztésig hasonlít-
hatnak az eredetihez, de a hamis címke
könnyen téphetô és a fémzárszám
és/vagy a címkesorszám is hibás, nem
a címkén szereplô hibridet és vetômag-
tételt azonosítja.

A címke tartalma is árulkodik a ha-
misításról! A Magyar Agrárkamara azt
tanácsolja, hogy jól tapogassák, nézzék
meg a címkéket! Azok ugyanis téphe-
tetlen anyagból készülnek, egyedi nyil-
vántartásúak, sorszámozottak, – az ön-
tapadó típusok kivételével – vízjellel
ellátottak, kitöltésük számítógéppel
történik. Minden egyes zsáknak, cso-
magolási egységnek külön azonosító
száma van. A hamisítók jó ha tudják,
hogy a címkehamisítás okirat hamisí-
tásnak számít!
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Értesítjük Tisztelt Utasainkat, hogy 

2012. június 2-tôl 2012 augusztus 21-ig

Budapest–Szolnok–Záhony vasútvonalon
végzett pályafelújítási munkák miatt

Budapest–Nyugati–Lajosmizse vasútvonalon
a mellékletben szereplô vonatok módosított

menetrend alapján közlekednek.
A módosított menetrendet a 

www.ocsa.hu oldalon találják!

Az utazásuk során Önöket esetlegesen érô
kellemetlenségekért szíves elnézésüket és

megértésüket kérjük!

MÁV Zrt.

A tavasz beköszöntével újra bené-
pesültek az atlétika pályák. Az idei
szabadtéri szezon elsô diákolimpiai
versenyére Hernádon került sor. A
körzeti versenyeken lehet indulási
jogot szerezni a megyei megmérette-
tésekre. Iskolánk népes csapattal
vett részt a körzeti erôpróbán és vá-
rakozásunknak megfelelôen igen jól
szerepeltek tanítványaink. IV. kor-
csoportos fiú csapatunk esélyeshez
méltóan hatalmas fölénnyel nyert a
népes mezônyben. Reméljük, hogy
jövô hónapban már a megyei döntô
sikereirôl számolhatunk be. Csapa-
tunk erôfölényét jól demonstrálja,
hogy az egyéni összetett elsô három
helyezettje is iskolánk tanulói közül
került ki.

Eredmények:

csapat:
II. kcs. fiú IV. helyezés

csapattagok: Géczi Gergô, 
Helyes Gergô, Kiss Dani, Pekker
László, Tóth Gyula, Tusa Kristóf

lány III. helyezés
csapattagok: Bocskai Bettina, 

Bokor Viktória, Donnich Viktória,
Huber Vanessza,Sári Mia, 

Szabó Nikolett
IV. kcs. fiú I. helyezés

Csapattagok: Bálint Márkó, Kocsis
Krisztián,Fehérvári Balázs, Lázár

Ákos, Bulátkó Kristóf, Polyák Richárd
Egyéni összetett:

Bálint Márkó I. helyezés
Kocsis Krisztián II. helyezés
Fehérvári Balázs III.helyezés

Egyéni:
Lázár Ákos 100m síkfutás I. helyezés

Kocsis Krisztián 300m síkfutás
II. helyezés

Klár Zoltán súlylökés II. helyezés
Bálint Márkó kislabdahajítás 

I. helyezés
Fehérvári Balázs  kislabdahajítás

II. helyezés

Felkészítô tanárok: 
Kamenné Juhos Ildikó, 

Murinainé Murár Emilía, 
Spák József.

Az eredményekhez gratulálunk! 
Hajrá Halászy!

Szöveg és fotó: 
Halászy Károly Általános Iskola

Ha tavasz, akkor atlétika

A termelôk ne dôljenek be annak, ha
színes, látszólag csávázott vetômagot
kínálnak számukra. Ma már ez sem ga-
rancia, mivel a hamisítók mindenre fi-
gyelnek: ma már a hamis mag is szí-
nes, színezett, hogy úgy nézzen ki,
mintha vegyszerrel csávázták volna!

Mit tehet a gazdálkodó, ha 
el akarja kerülni a becsapást?

Ismert, megbízható kereskedôtôl
kell vetômagot venni, illetve a fémzár-
számot és a címkesorszámot ellenôriz-
ni. Továbbá kérjen számlát a vetômag-

ról, hiszen csak annak segítségével
tudja a késôbbi vitás esetekben bizo-
nyítani a vetômag származását!
Amennyiben valaki gyanús esettel,
vetômaggal találkozik, akkor értesítse
az MgSzH megyei Vetômagfelügyeleti
Osztályát (06-1/336-9000), a Vetômag
Szövetséget (06-1/332-5755). Az
MgSzH-nál telefonon, illetve a honla-
pon online módon – http://vi-
gor.mgszh.gov.hu:8080/VigorServe-
rUly/okmany.html – is lekérdezhetô a
fémzárszám, és a címkesorszám,
amely alapján ellenôrizhetô a vetômag
eredete. Nem magyar tételek adatait a

rendszer nem tárolja. Amennyiben va-
laki utólag jön rá, hogy hamisítványt
vett, akkor Hatósági Jegyzôkönyvet
kell felvenni, mely elengedhetetlen a
késôbbi bizonyításhoz!

A Magyar Agrárkamara felhívja a fi-
gyelmet, hogy mind a hamisított nö-
vényvédô szerrel, mind a hamisított
vetômagvakkal kapcsolatban fontos in-
formációk, fotókkal illusztrált példák
találhatók a GOSz honlapján:
h t t p : / / w w w. g a b o n a t e r m e s z -
tok.hu/hu/node/176 

Forrás: Magyar Agrárkamara

1/1 oldalas: 40.000 Ft/hó (32.000 Ft + ÁFA)
1/2 oldalas: 25.000 Ft/hó (20.000 Ft + ÁFA)
1/4 oldalas: 12.000 Ft/hó (10.000 Ft + ÁFA)
1/8 oldalas: 6.000 Ft/hó (4.800 Ft + ÁFA)
1/16 oldalas: 3.000 Ft/hó (2.400 Ft + ÁFA)

Hirdetési árak

ORVOSI ÜGYELET
Munkanapokon: 16.00 órától–8.00 óráig. 

Szombat-Vasárnap, ünnepnapokon: 8.00 órától – másnap
8.00 óráig. Ügyelet helye: 2364 Ócsa, Szabadság tér 4.

Az ügyeleti szolgálat ideje alatt az ügyeletes orvos, a
29/578-520-as, vagy a 06-30-9481-472-es 

telefonszámon hívható.
Az orvosi ügyelet csak sürgôsség esetén vehetô igénybe!



meglévô devizahitellel rendelkezôk, 
új hiteligénylôk, és pályázati pénzért 

folyamodók részére. 
Az általunk készített pénzügyi terv célja

minden esetben a legmegfelelôbb 
megoldás kidolgozása az adott 

pénzügyi probléma megoldására.

Idôpont egyeztetés a következô 
telefonszámon:

06/20-9-142-63706/20-9-142-637

PÉNZÜGYI STRATÉGIAI
TERVEZÉS


