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A testületi ülésen történt
Háromszor ülésezett Ócsa Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete március hónapban, a rendkívüli 
ülésekre március 7-én és 20-án került sor. 

a képviselők a Schneider Investment Kft-t választották ki 
az „Energiatakarékos köz  világítási” KEOP Pályázat 

megírására, illetve a Belügy  minisztériumtól érkezett kérés-
re a képviselők nevet adtak a Szociális Lakópark 7 utcájá-
nak. Az utcák Jegenyefa, Tölgyfa, Platánfa, Kőrisfa, Hársfa, 
Szilfa, és Nyírfa néven kerülnek bejegyzésre. 

A Halászy Károly Általános Iskola működtetése janu-
ártól az önkormányzat feladatköreibe tartozik, a képviselők 
felhatalmazták Bukodi Károly polgármestert a Klebelsberg 
Intézményfenntartó  Központtal kötendő használati szer-
ződés aláírására. Áprilistól szintén az önkormányzat látja el 
a Bolyai János Gimnázium és Kereskedelmi Szak    közép  -
iskola diákjai számára az iskolai tanítási napokon a déli 
meleg főétkezést, döntés született az ehhez szükséges megál-
lapodás aláírására.

A Képviselő-testület korábbi határozatával döntött arról, 
hogy a Nefelejcs Napköziotthonos Óvoda, az Egressy Gábor 
Szabadidőközpont, és a Bolyai János Gimnázium és Ke   res    -
kedelmi Szakközépiskola épületeinek energetikai kor    sze-
rű   sítésére pályázatokat nyújt be. A pályázatok benyújtása 
folyamatban van, a képviselők kiválasztották a közbeszerzés 
lebonyolítói, műszaki ellenőri, műszaki tervezői, könyvvizs-
gálói feladatokat ellátó személyeket, cégeket.

A március 27-ei testületi ülésen bemutatkozott a testületnek 
Babák László, a Gyáli Járási Hivatal vezetője, aki elmondta, 
hogy fejlesztést terveznek az Ócsai Okmányirodában. Január 
óta az Okmányiroda a Járáshivatalhoz tartozik, még ebben az 
évben szeretnének létrehozni 10 kormányablakot, illetve bőví-
teni a nyitvatartási időt annak érdekében, hogy a lakossági igé  -
nyek kiszolgálása megfelelő színvonalon megvalósulhasson.

A képviselők meghallgatták az Ócsa Városi Polgárőrség 
2012-es évről szóló beszámolóját. A Szövetség Ócsáért Falu-
védő Egyesület tavaly október 2-án alakult át Polgár őrség  -
gé, Boros Tibor személyében pedig új elnököt választottak 
a tagok.  2012-ben munkájukat elsősorban a bűnmegelőzés 
területén fejtették ki, az éjszakai járőrözésen kívül biztosítot-
ták a város ünnepi megemlékezéseit is. Az idei év közbizton-
sági kihívásai között említette meg Boros Tibor elnök többek 
közt az Ócsán található, üresen álló lakóingatlanok fosztoga-
tásának megakadályozását. 

Ezt követően Kocsis István alezredes, dabasi rendőrkapi-
tány ismertette a Rendőrség tavalyi munkáját. Városunkban 
az ismertté vált bűncselekmények száma tavaly 8 %-os csök    -
kenést mutatott, ezek túlnyomó részét a vagyon elleni bűn -
cselekmények képezték. A  rendőrkapitány elmondta, hogy 
hosszú idő óta jó kapcsolatot ápolnak a városban működő 
polgárőr szervezettel, több alkalommal hajtottak végre 
közös akciókat, vettek részt közös rendezvénybiztosítások-
ban. 2013. februárjától 19 fővel kezdte el működését az Ócsai 

Rendőrőrs, amelynek vezetősége és személyi állománya az 
eddig elért eredmények fokozását tűzte ki célul.

Az elmúlt időszakban két városi ünnepség is megszervezés-
re került: a Magyar Kultúra Napján a Bolyai János Gimnázium 
diákjai adtak színvonalas műsort, a március 15-i ünnepségen 
pedig a Halászy Károly Általános Iskola tanulói szerepeltek. 
A képviselők – az eddigi önkormányzati döntéseknek megfe-
lelően – a műsorban résztvevő tanárok és diákok munkáját 
30.000-30.000 Ft alapítványi támogatással ismerték el.

A testület a Halászy Károly Általános Iskola sportcsarno-
kának bérleti díjait 2013. január 1-től, a Bolyai gimnázium 
tornatermének bérleti díját április 1-től a következő össze-
gekben állapította meg: a helyi sportegyesületek díjmente-
sen használhatják a tornatermeket, helyi civil egyesületek 
2.500 Ft/óra, nem ócsai civil szervezetek 3.500 Ft/óra, egyéb 
társadalmi rendezvények bérlői 3.500 Ft/óra díjat fizetnek a 
terembérlésért.

Idén tavasszal is megrendezésre kerül a már hagyomá-
nyosnak mondható Regionális Parasportnap a Mozgás kor  -
látozottak Ócsai Egyesületének szervezésében. A rendezvény 
azon kívül, hogy öregbíti Ócsa hírnevét, jelentős kap   csolatot 
jelent a korlátozott képességekkel rendelkező és az egészséges 
emberek között, erősítve egymás megértését, elfogadását. 
A képviselők döntöttek arról, hogy 200.000 Ft-os támogatást 
nyújt a város az esemény költségeihez.

Az önkormányzat hosszú idő óta nem kötelezően ellátan-
dó feladatként biztosítja Ócsa lakosai számára a fizioterápiás 
kezelés lehetőségét. A kezelések iránt nagy az érdeklődés, ezt 
mutatják a tavalyi adatok is: 2012-ben a kezeléseket 5.000 fő 
150.000 alkalommal vette igénybe. A jelenleg használatban 
lévő gépek azonban több, mint 20 évesek, a betegek ellátását 
már nem tudják megfelelően biztosítani. Így annak érdeké-
ben, hogy a fizioterápiás kezeléseket a jövőben is igénybe 
lehessen venni, a képviselők határoztak egy új, multifunkci-
onális készülékcsalád beszerzéséről.

Jóváhagyta a testület a Nefelejcs Napközi Otthonos Köz  -
ponti Óvoda és Manóvár Bölcsőde intézményi szabályza tait. 
A Szervezeti és Működési Szabályzat, a Felvételi Szabályzat, a 
Házirend és a Helyi Pedagógiai Szakmai Program a 2011-es 
nemzeti köznevelési törvény szerint került kidolgozásra. Ezt 
követően véleményezte a szülői szervezet, majd a nevelőtes-
tület, illetve fogadta el a Képviselő-testület is.

Az Ócsa Városi Sportegyesület pályázatot nyújtott be a 
Magyar Labdarúgó Szövetséghez a látvány-csapatsportok 
sporttelep felújítási támogatási programjához kötődően. 
A sikeres pályázat után befejeződnének a városi sportpálya 
felújítási munkálatai: megújulna az öltöző, új vizesblokkot 
lehetne kialakítani, és a már elkészült lelátón ülő alkalma-
tosságokat helyeznének el. Az önkormányzat tulajdonosi 
hozzájárulást adott a pályázathoz, ezáltal vállalva, hogy az 
MLSZ által jóváhagyott fejlesztési programnak megfelelően 
az Ócsa VSE használja és hasznosítja az ingatlant, illetve a 
megvalósított beruházást.  



Önkormányzati hírek 3

Ócsai KisbírÓ

FogAdóórA
Számos felújítás, építkezés zajlik jelenleg városunkban, 
márciusban többek közt tető került a bölcsőde épületére 
és új burkolatot kap idén tavasszal a már igencsak kátyús 
Bajcsy-Zsilinszky utca is. 

több más pályázat jelenleg elbírálás alatt áll, mint erről 
már korábban lapunk hasábjain is beszámoltunk. Az e 

havi Fogadóórában Bukodi Károly polgármestert kérdeztük 
a közintézményeket illetve a település közvilágítását érintő 
korszerűsítési tervekről:

A Környezet és Energia Operatív Program keretén belül 
négy pályázatot nyújtott be az önkormányzat: az óvoda, 
a szabadidőközpont és a gimnázium épületének ener-
getikai felújítására, illetve a város közvilágításának 
korszerűsítésére. Amennyiben sikeresen zárulnak a 
pályázatok, konkrétan milyen munkálatok várhatóak?
B.K: A 2016-ig tartó uniós pályázati periódus finanszírozá-
sa lassan a végéhez közeledik, ezért láttuk fontosnak, hogy 
a szóban forgó négy pályázaton részt vegyen Ócsa városa. 
Alapvető célunk az, hogy ezekben az épületekben a minőségi 
nevelés, a színvonalas kulturális élet feltételeit megteremt-
sük. A Nefelejcs Napköziotthonos Óvoda épülete régen épült, 
így a szakipari, másodlagos szerkezetek már nem minden 
esetben felelnek meg a mai kor elvárásainak. Cserére szorul-
nak a nyílászárók, hiszen közel 30 évesek, a gazdaságosság 
szempontjából elengedhetetlen a fűtéskorszerűsítés, továb-
bá szükséges a világítás fejlesztése is. Fontosnak tartom, hogy 
az energetikai beruházást követően javuljon mind az óvoda 
épületének energiahatékonysága, mind pedig az alkalma-
zott nevelési program megvalósíthatóságának feltételei.

Milyen felújításra van szükség a gimnázium épületében?
B.K: Előrelátólag 2013 április elejétől a gimnázium működteté-
se az önkormányzat feladatkörei közé tartozik, így az energia 
számlák finanszírozására hatékony megoldást kell találnunk. 
A  Bolyai János Gimnázium nagy kihasználtsággal működik, 

a tornaterem folyama-
tosan foglalt és számos 
foglalkozást tartanak a 
pedagógusok a tanórákon 
kívül is. A  téli időszakban 
a gázszámla rendkívül 
magas, még úgy is, hogy 
több intézkezdést életbe 
léptetett az iskola veze-
tősége annak érdekében, 
hogy a költségeket fedezni 
tudják. A nyílászárók sem 
felelnek meg a kor köve-
telményeinek, gazdaságossági szempontoknak. Mindenképp 
szükséges a szigetelések, a jelenlegi fűtésrendszer cseréje  
annak érdekében, hogy biztosítani lehessen a gyerekek számá-
ra az egészséges, motiváló környezetet.

Hasonló a helyzet az Egressy Gábor Szabadidő köz -
pont   ban is…
B.K: Igen, hiszen az Egressy sem egy mai épület már, viszont 
nagyon fontos szerepet játszik Ócsa kulturális életében. 
Számos klubnak, civil szervezetnek ad otthont az intézmény, 
itt működik a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, a 
DPMV Víz és Csatorna, valamint az Egészségbiztosítási Pénz    tár 
ügyfélszolgálata is. Mindemellett a szabad idő    központ befoga-
dó in    tézményként is működik, termeiben számos művészeti 
rendezvénynek ad otthont az év minden sza    kában.  Az épület 
energiahatékonysága azonban itt is rendkívül alacsony, szin-
tén cserére szorulnak az ajtók, ablakok, a fűtésrendszer ahhoz, 
hogy a műsorokat, foglalkozásokat zavartalanul megtarthas-
sák a szabadidőközpont munkatársai, illetve a szociális ellátás 
is megfelelő körülmények között folyjon.

Milyen tervek szerepelnek a negyedik pályázatban, 
Ócsa közvilágításának korszerűsítését illetően?
B.K: A közvilágítás hosszú ideje nagy terhet ró a város költség-
vetésére, az energiatakarékos átalakítással jelentősen csök-
kennének a kiadások. Egy jóval költséghatékonyabb és ökoló-
giai szempontból is kedvezőbb rendszert szeretnénk kiépíteni. 
A korszerűsítés során a meglévő lámpatestek helyére modern, 
LED fényforrással működő lámpatestek kerülnének, illetve 
egy fényerő szabályozó rendszer felszerelésével további ener-
gia megtakarítást tudunk majd elérni. A cél az, hogy a város 
közvilágítását magasabb színvonalon, költséghatékonyabb  és 
környezetbarát technológiával tudjuk biztosítani a jövőben. 

Polgármester úr, köszönöm az interjút!

Kedves Olvasóink, továbbra is várjuk érdeklődő leveleiket a 
Kisbíró szerkesztőségébe (elérhetőségeink a 15.oldalon talál-
hatók)! Kérjük, leveleikre minden esetben írják rá nevüket, 
címüket, nagyon köszönjük!  
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Márciusban a hideg, téli időjárás ellenére is jól haladtak a Manóvár bölcsőde 
építési munkálatai. Állnak a benti válaszfalak, és kiválasztották már a burkola-
tokat is. A bölcsődei beiratkozás időpontja: április 15-19. (bővebb információ 

előző lapszámunkban, illetve a www.ocsa.hu oldalon található).
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EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL BŐVÍTI ÓCSA 
VÁROSA A NAPSUGÁR TAGÓVODÁT
sajtÓkÖzlEmÉny

Ócsa Város Önkormányzata sikeresen pályázott az Új 
Széchenyi Terv Közép-magyarországi Operatív Program 
keretében meghirdetett KMOP 4.6.1-11 Nevelési intéz-
mények fejlesztése elnevezésű pályázati felhíváson. Az 
önkormányzat „Ócsa Napsugár Tagóvoda bővítése” című, 
KMOP-4.6.1-11-2012-0022 jelű pályázatát az Regionális 
Operatív Program Irányító Hatóság 199 293 941 Ft összegű 
támogatásban részesítette.

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő testülete a 
Nap        sugár tagóvoda bővítéséről szóló 169/2011. (IX.17.) 

ÖK. határozatában döntött arról, hogy a helyi szociális alap-
ellátások fejlesztése, az óvodai ellátást biztosító intézmé-
nyek kapacitásának bővítése érdekében, a szükséges anyagi 
források biztosítása miatt indulni kíván az Új Széchenyi Terv 
KMOP 4.6.1-11 kódszámú pályázati felhíváson. A  benyúj-
tott „Ócsa Napsugár Tagóvoda bővítése” című pályázatot a 
Regionális Operatív Program Irányító Hatóság támogatásra 
érdemesnek ítélte és összesen 199 293 941 Ft támogatásban 
részesítette. Az önkormányzat az elnyert támogatáshoz 
5% önerőt biztosít saját költségvetéséből, a projekt teljes költ-
ségvetése 209 783 096 Ft. 

A projekt elsődleges célja, hogy a megnövekedett igények-
nek eleget téve megfelelő számú férőhelyet biztosítson az 

óvodai nevelésbe jelentkező családok számára, továbbá, 
hogy ezzel megszűntesse a jelenleg tapasztalható túlzsúfolt-
ságot. A projekt sikeres végrehajtásával az óvodai tagintéz-
mény további 60 férőhellyel bővül, felújításra kerül a teljes 
intézmény, továbbá új eszközök beszerzésével tovább javul-
nak a nevelési körülmények. 

A fejlesztés egészséges, motiváló környezetet teremt az óvo  -
dás korú gyermekek számára, az épület adottságaihoz mér   ten 
törekszik az optimális térhasználatra, térigény biztosítására, 
az egészséges és természet-közeli nevelés feltételeinek meg -
teremtésére. Kiemelt szempont a projekt során az infrastruk-
turális beruházás és az alkalmazott modern nevelési szem-
pontok összhangjának biztosítsa, az egyénre szabott nevelés, 
készség és képességfejlesztés feltételeinek megteremtése.

A projekt magában foglalja az önálló OM azonosítóval rend-
lelkező óvoda feladat-ellátási helyének 3 csoportszobával törté-
nő bővítését a vonatkozó MSZ24203-1 szabványnak megfelelő-
en, továbbá a szükséges helységek kialakítását, a főzőkonyha 
felújítását, a megnövekedett igényeknek megfelelő bővítését.

A projekt tervezett befejezése 2013. november 15.  

Otthonában köszöntötte a 
90 éves Marosi Bélánét Bukodi 
Károly polgármester úr már   cius 
6-án, születése kilencvenedik 
év     fordulóján. Ezúton is szívből 
gratulálunk a kerek születésnap-
hoz és kívánunk még nagyon sok 
egészségben, szerettei körében 
eltöltött évet!

Zachár Jánosnét 95. születés-
napja alkalmából látogatta meg a 
polgármester úr március 28-án. 
Az ajándékkosár mellett Orbán 
Viktor miniszterelnök úrtól ér  -
kezett emléklappal kí   vántunk 
neki jó egészséget, további bol  dog 
éveket.  

Marosi Béláné és Zachár Jánosné  
születésnapi köszöntése

Gratulálunk!Bal oldalt: Zachár Jánosné 95 éves
Lent: Marosi Béláné 90 éves

forrás: M. A.
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tiszta udvar, rendes ház…
Tisztelt Ócsai Lakosok!
Ócsa Város Önkormányzatának A  közösségi együttélés 
alap    vető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövet-
kezményeiről szóló 4/2013. (III.28.) önkormányzati rende-
letének 5. § (1) a)-h) pontjai értelmében 2013-ban is kérjük a 
lakosságot, hogy tegyék rendbe portájukat, tisztítsák meg 
az ingatlanuk előtti területet. Az ingatlan előtti terület 
karbantartása, gazmentesítése, illetve az ingatlan előtt lévő 
nyíltvízi árkok tisztántartása ugyanis az ingatlan tulajdo-
nosának feladata.

Aki e kötelezettségének nem tesz eleget, közösségi együtt-
élés alapvető szabályait sértő magatartást követ el és ötven-
ezer forintig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható, vagy 
a közterület-felügyelő húszezer forintig terjedő helyszíni 
bírságot szabhat ki.

Kérjük együttműködésüket a tiszta és rendezett Ócsáért!  
Ócsa Város Közterület-felügyelete

ünnepélyes állampolgári eskütétel 

t izenegyen tettek ünnepélyes keretek között 
állampolgársági esküt Bukodi Károly 

polgár     mester előtt az Ócsai Polgármesteri 
Hivatalban március 6-án. A  polgármester úr 
beszédében köszöntötte az immár magyar 
állampolgárokat, és örömét fejezte ki, hogy a 
hivatal nagyterme megtelt a családtagokkal, 
gratuláló ismerősökkel. Volt akinek pár hóna-
pot, volt, akinek 70 évet kellett várnia, hogy 
magyar állampolgárnak mondhassa magát. 
„Megérte kivárni azt a hét évtizedet!” – mondta 
meghatódottan a népviseletbe öltözött Veress 
Margit. Az egyszerűsített honosítási eljárásra 
2011-től van lehetőség, a legtöbben, akik ilyen 
módon szerették volna megkapni a magyar 
állampolgárságot, az elmúlt években már letet-
ték az esküt.  

Már hagyománnyá vált, hogy minden 
év márciusában köszöntjük az egye-
sület nő tagjait.

Ebben az évben március 6-án szervez-
tük meg ünnepségünket, amelyen 

közel nyolcvanan vettek részt. A Halászy 

Károy Általános Iskola 2./a iskolaottho-
nos osztálya a tőlük megszokott  színvo-
nalas ünnepi műsorral és saját készítésű 
ajándékaikkal kedveskedtek nő tagja-
inknak. Köszönjük Pokopecz Jánosné és 
Varga Zoltánné tanító nénik felkészítő 
mun     káját. Az ünnepi műsort Bukodi 

Károly polgármester úr köszöntője kö   -
vette. A  polgármester úr és Horváth 
Tamás alpolgármester úr vacsorával 
kedveskedett a hölgyeknek, melyet ez   -
úton is nagyon szépen köszönünk!  

csernáK Vilmosné

Ócsai mozgásKorlátozott egyesület elnöKe

Újraaszfaltozzák  
a Bajcsy-Zsilinszky utcát
Április elején kezdődik el Ócsán a Bajcsy-Zsilinszky utca 
felújítása. Az „Útfelújítási munkák a Közép-magyarországi 
régióban” elnevezésű uniós projekt keretén belül megújul 
a 4604-es út. A  munkálatok magukban foglalják a Tesco 
áruháztól a Budapest felé vezető első körforgalomig tartó 
útszakasz felmarását, kopóréteg készítését, padkarende-
zést, 2 db buszöböl kialakítását az Árpád utca környékén, 
továbbá a külterületen árok létesítését. A  munkálatok a 
tervek szerint május közepéig tartanak, ez idő alatt félpá-
lyás útlezárásokra kell számítani. Kérjük Önöket, a szokott-
nál is körültekintőbben közlekedjenek a felújítási munkák 
ideje alatt!  

Ócsa Város önKormányzata

Nőnapi megemlékezés a Mozgáskorlátozottak  
ócsai egyesületében
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Rendezvények

ünnepi  
MegeMlékeZés 
MÁRCIUS 15-éN 
Idén március 15-e az egész országban másról szólt, mint 
a korábbi években megszokhattuk. A hosszú tél után 
mindenki nagyon várta már a koratavaszi langyos szellőt, 
a március közepének eljöttét. Jókedvű fuvallat helyett 
azonban rég nem tapasztalt hóvihar tombolt. 

m íg sokan a fagyos szélben küzdöttek azért, hogy meleg 
helyre kerüljenek, a kintre tervezett állami rendezvé-

nyek nagy részét benti helyszíneken tartották meg. Ócsán 
az Egressy Gábor Szabadidőközpontban hajtottak fejet a 
megemlékezők az 1848-49-es szabadságharc hősei előtt. 

Bukodi Károly polgármester ünnepi beszédében egy 
képzeletbeli időutazásra hívta a közönséget, rámutatva arra, 
mi mindent értünk el, s mennyi minden nem változott az 
elmúlt 165 évben:

„Március 15. E dátum hallatán előjönnek tanulmányaink 
során szerzett ismereteink, és már soroljuk is: 1848, forradalom 
és szabadságharc, Petőfi Sándor, Nemzeti dal, Pilvax kávéház, 12 
pont, Haynau.  Hányszor és hányszor olvastunk, hallottunk és 
emlékeztünk meg az akkori eseményekről? Hányszor és hány-
szor vártuk izgatottan e napot, tűztük szívünk fölé a kokárdát 
és hallgattuk lelkesen a fellépők műsorát. Számtalanszor.

De megpróbáltuk-e egyszer is bele élni magunkat az akkori 
emberek helyzetébe? Feltettük-e magunknak a kérdést: mi mit 
tennénk? Lenne elég bátorságunk mindahhoz, amit ők tettek 
165 évvel ezelőtt?  Mert mint annyiszor történelmünk során, 
idegenek uralkodtak felettünk. Szétzilálták nemzetünket, 
meggyalázták magyarságunkat, porba tiporták büszkeségün-
ket. Elnyomottak voltunk saját hazánkban. Nem dönthettünk 
sorsunkról, nem választhattunk szabadon, korlátozva volt 
drága anyanyelvünk használata, tilos volt gyülekezni, cenzú-
ra, besúgók és titkos ügynökök keserítették meg életünket. 
Sajtószabadságról, szólásszabadságról nem is álmodhattunk.

Az 1848-as forradalmat kirobbantó magyar diákokat tehát 
igazi, nemes célok vezérelték. Nem önös, kicsinyes érdekek-
től hajtva, buta dühükben tódultak az utcákra, ilyen-olyan 
politikai pártok, tömörülések arctalan agitátorainak hazug 
szólamaitól, plakátjaitól feltüzelve. Ők szabad országot kí  -
ván   tak maguknak, szabadon akartak beszélni, tanulni, élni. 
Mert addig nem tehették.

Mégis, ha most itt lennének közöttünk, több mint másfél 
évszázaddal később, bizony nagyon elcsodálkoznának, hogy 
mennyit változott, azaz mennyit nem változott az életünk. 
Büszkék lennének, hogy nem volt hiába való a harcuk, mert 
szabadon élünk, dönthetünk sorsunkról, szabadon választ-
hatunk, tanulhatunk, utazhatunk.  Látnák, hogy létezik 
a sajtó- és szólásszabadság. Bár nem hiszem, hogy erről a 
formájáról álmodoztak volna, amelyben bárki, bármikor 
álnéven hazudhat, mocskolhat, akit csak akar, amikor csak 
kedve szottyan hozzá. Mert szólásszabadság van.

Látnák, hogy működik az Országgyűlés, és meglepődné-
nek, hogy mennyi minisztériumunk van. Velünk együtt 
örülnének, hogy talán végre tényleg nemzeti a Nemzeti 
Bank, és értetlenül állnának a felhúzott székely zászló előtt.

Aztán ha egy kicsit tovább maradnának azt is látnák, hogy 
a harc nem ért véget, ma is tart. Mi is szabadságharcosok 
vagyunk, csak a mi ellenségeink sokszor láthatatlanok, és 
több száz kilométerről használják a modern kor fegyvereit. 
De azt is észrevennék, hogy ennek a láthatatlan ellenségnek 
igencsak akadnak hazai támogatói is, akik ugyanúgy, mint 
akkor, most is inkább szolgálnák a külföldi hatalmakat, 
mint       sem hazájuk érdekeit.

Egy ilyen időutazás során megkérdezhetnénk tőlük, méltóak 
vagyunk-e az örökségükre?  Nem tudom, mit válaszolnának.

Egyben viszont biztos vagyok. Abban, hogy búcsúzóul a 
következő tanácsot adnák.  

Tegyétek fel minden nap magatoknak, egymásnak a követ-
kező kérdést: ›Mit kíván a magyar nemzet?‹ Aztán válaszoljá-
tok is meg. ›Legyen béke, szabadság és egyetértés!‹ Ez most a 
legfontosabb.”

A Halászy Károly Általános Iskola 4. osztályos tanulói 
„Vannak napok, melyek nem szállnak el…” címmel zenés-ver-
ses műsorral emlékeztek meg a forradalmárokról, céljaikról, 
önfeláldozásukról, a küzdelmekkel kiharcolt szabadságról 
(felkészítő tanáraik Dula Mária, Heizer-Venesz Erzsébet, 
Mandák Kriszta, és Seregély Erika voltak). Ezt követően Erkel 
Ferenc Bánk bán című operájának Hazám, hazám című áriá-
ja csendült fel, Egyházi Géza színművész előadásában. Az 
ünnepségen a Himnusz és a Szózat dallamait Serfel Viktor és 
az Ócsai Fúvószenekar játszotta el. Közös koszorúzásra idén 
– a zord idő miatt – nem került sor, a megemlékezés virágait 
mindenki egyénileg helyezte el a Szabadság téren. 

Mit jelentett 165 éve magyarnak lenni? S mit jelentett 
nekünk 2013-ban, amikor ismét a cselekvés, az összefogás 
kapott főszerepet a nemzeti ünnepen? Hirtelen mintha 
rájöttünk volna, együtt többre megyünk. Elveszítettük büsz-
keségünket, előítéleteinket és a tettekre koncentráltunk. 
Arra, hogyan segíthetünk magunkon, egymáson, az egyé-
nen, a közösségen. Mert a mondat újra és újra visszacseng: 
„Legyen béke, szabadság és egyetértés!”.  
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Helyi hírek, rendezvények

ÓCSA TAVASzA
a tavasz érkezése kapcsán jut eszembe, amit egy irodalmi 

eszmefuttatás során mondott jeles irodalomtörténész 
barátom. Megpróbálom megközelítőleg szó szerint idézni: 
„Boldog az a falu, avagy város (hozzáteszem: közösség), amely-
nek van valamilyen szószólója, művésze. Ti, ócsaiak is büszkék 
lehettek… Volt, mit beszélek?! Van egy Falu Tamásotok, egy halk-
szavú, aranyszívű dalnokotok…” Nos, itt folytatom, kiegészítem 
ezt a gondolatot. Boldog az a falu, már város, amelynek van egy 
gyönyörű, felbecsülhetetlen értékű környezete (a megharcolt 
múlt, tájvédelmi körzet lápi, mocsári növényzettel, ősi erdők, 
kultúrtörténeti emlékek…). Szerencsés élethelyzet. Rövid írá  -
somban nem erről szeretnék beszélni… A  kopogtató tavasz 
apropóján a FELELŐSSÉGRŐL, mindannyiunk felelősségéről…

Mit tehet minden ócsai lakos a maga helyén, a maga szűk 
környezetében?
1. A többszáz éves őserdőnket ne fosztogassuk, ne hábor-
gassuk! (fakivágás, gyöngyvirág, tőzike, szeder, gomba, stb. 
szedése-gyűjtése) Önálló életet él. Gondozását életének 
szabályozását bízzuk a szakemberekre!
2. A nádas, mocsár, úszóláp, kaszáló, rét sok hasznos dolgot ad 
nekünk, szorgalmas, bölcs, hozzáértő gazdáknak. Ne zsaroljuk, ne 
fosszuk ki! Gondozzuk, vigyázzuk nádasait, vizét, madarait, vad 
gyümölcseit, minden kincsét! Gondoljunk arra, hogy a vadvirág 
vázában nem szeret, az erdő, a rét madara szereti a szabad   ságot. 
Városunkban ne legyen helye tolvajlásnak, harácso lásnak, sem 
kapzsiságnak! Becsületben éljünk a természettel!
3. Belterületünkön (tereinken, utcáinkon, udvarainkban, 
lakásunkban, stb.) vegyen körül minket a tisztaság, a rende-

zettség, a csend, a múlt megmentett, visszahozott értékei, a 
megbecsült, tisztelt Embertársak…
4. Legyen valamennyiünk mindennapi kísérője a megelége-
dettség, a bizakodás, a lelki egyensúly! Tetteink mozgatóru-
gója, forrása mindenekelőtt a szeretet, amely a velünk egy 
országban, városban, családban élőkhöz és ezen írást befe-
jezve az ócsai tavaszhoz fűz!

Adjon mindezekhez bizakodást, hitet, erőt a turján tava-
szát idéző költemény is:

Tavasz a turjánban
Már hull a fény, melengető,
Moccannak a vizek, a rét.
Vénhedt nád szellővel táncol,
Mélyből szökik a buborék.

Vidrafű álmából ébred,
Bólint neki a csíkbogár.
Víztükörbe nevet a Nap…
Harkály dobol: tavasz lesz már.

Harmat ring a sás levélen,
Pók bölcsőjét kitakarja.
Vízisikló egyet fordul,
Tavasz-jötte nem zavarja.

Füzek zöld hajukat bontják,
Életre lobban az őrsereg.
Makkocskákkal űznek havat
A vén, láp-lakó égerek.

Jég-bilincseit roppantja,
Ladik-úszóláp hánykódik.
Hány tele volt?... Nem számolja
A varádics, nem bánkódik.

Zsombékok fejet emelnek,
Gondolnak pihenő vadra.
Rég-volt rákászra, betyárra,
Szekerekre, szénaszagra…

Békatutajon érkezik
A tavasz, virággal végül.
Ember arca kipiroslik,
Ég-kárpitja nyárba kékül.

Turján, növények kertjében,
Az állatok édenében…
Életemben mindíg ez volt
Az ÉN legszebb ébredésem…

Virág miKlÓs
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Immár második éve rendezte meg a Halászy Károly 
Általános Iskola márciusban a Halászy-napokat. Minden 
évfolyam különleges programokon vehetett részt, és 
természetesen a nemzeti ünnep is szorosan hozzákapcso-
lódott az iskolai rendezvényekhez.

a z első osztályosok  kíváncsian, a másodikosok izgatottan 
várták a Halászy-napokat. Kedden délelőtt elrajtolt az 

1-2. osztályosok Halászy stafétája. Hat állomáson mutathatták 
meg a gyerekek ügyességüket. Kerestek elrejtőzött pici zászló-
kat, horgásztak csákókat, várat védtek labdával, lőttek „labdá-
val” a várra, katonákat „raboltak”, és március 15-ével kapcsola-
tos puzzle kirakókat készítettek. A  staféta végén mindenki 
meg     kapta a megérdemelt jutalmát, a csokit és a lufit. Szerdán 
Halászy Károlyról hallgattak a gyerekek történeteket, katona 
nótákat énekeltek, magyar huszárt készítettek.

A harmadik és negyedik évfolyamos diákok a Halászy-
napok keretében verbunkos dalokat tanultak és táncházon 
vehettek részt a szabadidőközpont nagytermében. Közel 
120 gyermek együtt zengte a toborzó nótákat és talán még 
nagyobb siker, hogy ugyanennyien táncra is perdültek. Az 
idei tanévben a negyedik évfolyamnak jutott az a megtisz-
teltetés, hogy az 1848-as forradalom emlékét ünnepi műsor-
ral felidézze. Ez az év az új kapcsolatok mélyítésének éve 
is egyben, ugyanis az iskolások műsorukkal ellátogattak a 
Bolyai János Gimnázium és Szakközépiskolába, ahol a gimn-
azistákkal együtt emlékeztek március 15-re.

Az ötödikesek és a hatodikosok az első napon szellemi 
vetélkedőn vehettek részt, bolyonghattak a történelem és a 
matematika útvesztőiben. A  történelem vetélkedőt játékos 
feladatok színesítették. Az egyik teremben a ’48-as kántor-
tanító életrajzával ismerkedhettek a gyerekek: egy hiányos 
szöveget kellett kiegészíteniük Halászy Károly életének 
fontos eseményeivel. Ugyanitt egy játékos totó is várt rájuk 

templomi koncert,  
gálaműsor, rendhagyó tanórák a Halászy-napokon

A tavaly elkezdett szép hagyományt folytattuk és bicikli túrára indultunk 
március 13-án Alsónémedire. Nagy izgalommal gyülekeztünk a zsák -
utcában, 30 gyerek és 5 nevelő képviselte az iskolát. Húsz perces biciklizés 
után érkeztünk a régi iskolához, ahol megkoszorúztuk a Halászy-emléktáblát. 
Ezt követően a református templomban várt bennünket a tiszteletes úr, és 
felidézte nekünk névadónk életét, majd kvíz játék keretében vissza      kér   dez   te 
a gyerekektől. Nagyon szó   rakoztató és tanulságos volt. Kirán   du   lá    sunkat 
egy sütizéssel fejeztük be a cuk     rászdában. Így újult erővel és élmé   nyekkel 
felvértezve kerekeztünk vissza Ócsára.

A rendezvény második napja jórészt a sport, a küzdelem jegyében telt 
el. Az ötödik és hatodik évfolyam a sportcsarnokban vett részt izgalmas 
csatákban. A testnevelők megpróbálták a feladatokba becsempészni a 
hajdani nagy ütközetek izgalmát, kockázatát. A kardok szerencsére most 
polifoam-ból készültek, amivel az ellenség csákóját kellett leütni ahhoz, 
hogy harcképtelenné váljon. Az ágyúvontatást kötélhúzás, az ágyúgolyó-
kat medicinlabda helyettesítette. A lovascsatában ez egyszer a lovaknak 
is csak két lábuk volt... A küzdelem olyan elszánt volt, mint sok-sok évvel 
ezelőtt, de itt szerencsére mindenki épségben maradt. A délelőttöt a 
Halászy-futással fejeztük be, ahol a felső évfolyam együtt teljesítette az 
1848 métert. Minden induló emlékplakettet kapott a befutásnál, az első 
három helyezett pedig érmet is átvehetett a másnapi ünnepség végén.

Halászy biciklitúra

Halászy-Napok sportreNdezvéNyek

8 Rendezvények
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1848-ról, ehhez tudniuk, ismerniük kellett, hogy „Mit kíván 
a magyar nemzet”. A  második teremben az 1848-as hősök 
arcképeinek darabjait rakhatták össze piciny darabokból. 
Majd a „Keresd a párját!” és egy memóriajáték következett 
’48-as szimbólumokkal. Matematikából is két-két teremben 
vetélkedhettek a „kis” felsősök, ahol játékos logikai feladato-
kat oldhattak meg. Nagyon kíváncsian és örömmel próbálták 
ki az izgalmas játékokat. A győztes osztály mindkét évfolya-
mon finom csokit kapott jutalmul, a résztvevők pedig cukor-
kával pótolhatták a verseny hevében elveszett energiát.

Az iskola 7-8. osztályos tanulói két alkalommal előadáson 
vehettek részt. Az első napon egy rövid – a tanulók minden-
napjait bemutató – filmvetítés után Csűrös András református 
teológus, lelkész és történész tartott előadást a reformátusság 
és kántortanítóság mibenlétéről. A kötetlen hangvételű előa-
dás sikerrel mozdította meg tanulók meglévő tudását, hiszen 
a feltett kérdésekre igen jól válaszoltak. A  második napon 
dr. Apátí Ágota az MTA-SE Membránbiológiai Kutatócsoport 
laborvezetője tartott tudományos előadást a sejtbiológia 
egyes sajátos kérdéseiről, köztük az őssejt kutatás eredmé-
nyeiről. Mindkét alkalom zárásaként egy-egy totót kellett a 
diá   koknak a hallottak alapján kitölteni, a hibátlan megoldók 
között 3-3 mozijegy talált gazdára. 

Március 13-án délután 5 órakor került sor a Halászy-Gálára 
az Egressy Gábor Szabadidőközpont színháztermében. 
A programot Kovácsné Kovácsi Beáta igazgató asszony nyitot-
ta meg, aki köszöntötte a megjelenteket, és elmondta, hogy 
a jótékonyság nemes gesztus, sokan élnek vele, így az iskolai 
feltételek javítása érdekében is teremtettek egy ilyen alkal-
mat, amelynek bevételével még korszerűbben dolgozhatnak, 
és jobb feltételeket biztosíthatnak a gyermekek számára. Az 

igazgató asszony reményét fejezte ki, hogy a gála hagyomány-
nyá válik és a tehetséges tanulók minden évben bemutatkoz-
hatnak jobbnál jobb műsorszámokkal. A  rendezvényt jelen-
létével megtisztelte Feltízi-Veress Imre tankerületi igazgató 
is. A műsorszámok gyors tempóban követték egymást: tánc, 
dal, próza, humor, és jelenetek bemutatására is sor került. Az 
iskola élete megjelent filmkockákon és képekben is, sok fény-
kép árulkodott az iskolában folyó munkáról és szabadidős 
foglalkozásokról. Nem maradt el a nevetés sem, minden 
volt, ami egy gálaműsor sikeréhez kell. Dicséret és köszönet 
illet mindenkit, akinek volt kellő bátorsága és elég szorgalma 
ahhoz, hogy fellépjen. Nagyon sok szülő és hozzátartozó eljött 
a jótékonysági gálára, a jegyek árából befolyt összeget – amely 
a Halászy Károly Általános Iskoláért Alapítvány számlájára 
került – a hátsó udvar kerítésének rendbetételére és az udvar 
lépcsős burkolatának cseréjére fordítja az iskola. 

A rendezvény-sorozat záróakkordjaként különleges zenei 
élményen vehettek részt az iskola tanulói. Március 14-én az 
Ócsai Református Templomban Nt. Hantos Péter köszöntötte a 
tanulókat, a pedagógusokat és a megjelent vendégeket. A veze-
tő lelkipásztor beszédében szólt az épületről, annak történel-
méről, és kitért arra is, mit üzen a ma emberének, gyermeké-
nek az Árpád-kori templom egyedi atmoszférája. Ezt követően 
Ramocsa Lili és Kun Alexandra hárfa és cselló játéka csendült 
fel, majd a „Csillag születik” tehetségkutató műsorból ismert 
Mészáros János Elek énekelt zsoltárokat, áriákat, illetve a műsor-
ból is ismertté vált dalokat. A páratlan akusztika nagy hatással 
volt a gyerekekre, a nem mindennapi koncert a Halászy-napok 
programjainak méltó befejezéseként szolgált.  

a beszámolÓ összeállításában  
közreműködtek az iskola pedagógusai

„Tudjuk pedig, hogy aki szűken vet, szűken is arat, és aki bőven vet, 
bőven is arat. Mindenki úgy adjon, ahogyan előre eldöntötte szívében, ne 
kedvetlenül vagy kényszerűségből, mert »a jókedvű adakozót szereti az 
Isten«.” (2Kor 9:6-7)

Sikeresen zárult idén is a Halászy-napok rendezvénysorozat iskolánkban. 
Szeret  nék köszöntet mondani mindazoknak, akik tevékenyen segítették ünnepi 
programsorozatunk méltó lebonyolítását. Elsősorban kollegáimnak, akik ötle-
teikkel gazdagították megemlékezésünket, s fáradhatatlanul munkálkodtak 
mindezek megvalósításán is. Továbbá minden kedves szülőnek, akik fontosnak 
érezték, hogy gyermekük iskolájának rendezvényeit segítsék, istápolják. Külön 
köszönet előadóinknak, akik nem csupán jelenlétükkel emelték a Halászy-
napok fényét, hanem időt és energiát áldoztak arra, hogy velünk együtt 
ünnepeljenek. Így köszönjük meg Dr. Apáti Ágota, Csűrös András Jakab, Kun 
Alexandra, Mészáros János Elek és Ramocsa Lili köztünk végzett szolgálatát. 

Nagy örömmel és büszkeséggel gondolok iskolánk minden egyes tanulójára, 
akik viselkedésükkel és megjelenésükkel öregbítették iskolánk hírnevét. 

Köszönet házigazdáinknak, az Egressy Gábor Szabadidőközpontnak és az 
Ócsai Református Egyházközségnek, továbbá mindazoknak, akik anyagi-
lag támogatták a 2013-as Halászy-Napokat.

Isten iránti hálával gondolok vissza az együtt töltött napokra, amikor is 
bebizonyosodott, hogy bőven arathattunk!

Nagy Margit, gyógypedagógus
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Helyi hírek, rendezvények

Ócsai KisbírÓ

Kreatív, készségfejlesztő, NAPKÖZIS TÁBOR lányoknak, 9-12 éves 
korig. Kalandozás a jelmezek és a viselettörténet világában egy 

jelmeztervező vezetésével, naponta 9-16 óráig, ebéddel.

Ismerkedés a múlt gyönyörű kosztümjeivel, más népek érdekes,  
fura viseleteivel, izgalmas feladatok segítségével. Festés, rajzolás, 
maszk- és babakészítés, kalaposkodás, színházi raktárlátogatás… 

ami csak belefér egy hétbe.

Helyszín: Egressy Gábor Szabadidőközpont,  
Ócsa, Bajcsy-Zsilinszky u. 46-48. 

Időpont: 2013. június 17-21-ig

Érdeklődni lehet Földi Andrea jelmeztervezőnél  
telefonon: 06 20 351 5867 

e-mailben: jelmeztitkok@gmail.com

a jelmeztervezés titkai

Utazás Kiállítás 2013
Az ócsai Tourinform iroda a tavalyi évhez hasonlóan, 
idén is részt vett a 36. alkalommal megrendezésre 
kerülő Utazás Kiállításon, ennek apropóján beszélget-
tünk Kerekes Nóra irodavezetővel:
K.N.: A kiállítást, akárcsak 2012-ben, most is sikeresen zártuk, 
a kivitt 1400  magyar nyelvű prospektusból az utolsó darab 
is elfogyott. Az irodát február 28. és március 3. között társ-
kiállítóként a Budapest Közép-Dunavidék standján lehetett 
megtalálni, ahol teljes körű információnyújtással vártuk az 
érdeklődőket. A pulton a magyar nyelvű prospektus mellett 
helyet kapott az angol nyelvű változat, illetve a szlogennel 
ellátott „Ócsa toll” és kártyanaptár is. Tavaly elkészült a 
gyönyörű képsorokat tartalamzó Ócsa városa imázsfilm, ez 
a dvd szintén megtalálható volt a pavilonunk területén. 

Az EGRESSY GALÉRIA 

szeretettel meghívja Önt és kedves családját  

Suhayda László fotós 

JÉGVIRÁGOK  

című kiállítására.

A kiállítás megtekinthető 2013. április 23-ig.

Cím: Egressy Gábor Szabadidőközpont 

2364 Ócsa, Bajcsy-Zs. u. 46-48.

Mely korosztályok érdeklődtek városunk iránt?
K.N.: Pultunkat a fiataloktól egészen a nyugdíjas korosztá-
lyig sokan meglátogatták. A tapasztalatok alapján legtöb-
ben csoportokkal szeretnének kirándulni Ócsára, de sok 
egyéni érdeklődő is volt. Ők családtagjaikkal, baráti körük-
kel kerestek Budapesthez közel eső, egynapos kirándulási 
lehetőséget. A  civil látogatókon kívül több idegenvezető 
és újságíró is érdeklődött látnivalóinkról, programajánla-
tainkról. A kiállításon való részvétel sikerességét talán az 
bizonyítja a legjobban, hogy alig egy héttel a kiállítás vége 
után, felkeresett az irodában egy kisebb csoport – az expo-n 
kapott prospektussal a kezükben – azzal a szándékkal, 
hogy szeretnének Ócsára kirándulni. Egy 15 fős nyugdíjas 
társaság képviseletében érkeztek felmérni a lehetőségeket. 
Reméljük, hogy az év során még több ilyen látogatásban 
lesz részünk!  



Ócsai KisbírÓ

Március 09-én jótékonysági óvoda bált szervezett a Nefe -
lejcs Napközi Otthonos Központi és Napsugár Tagóvoda az 
Ócsai Egressy Gábor Szabadidő Központban. 

Éppen húsz éve, 1993-ban, óvodáink dolgozói és szülői 
kezdeményezésére alapítottuk meg az „Ócsai Óvodásokért 

Alapítványt”. 1995-ben szerveztük az első szülők-nevelők 
bálját a városban működő óvodák tárgyi, illetve a nevelés 
eszközeinek pluszforrásokkal való segítése céljából. Az évek 
során az udvarrészek és csoportszobák eszközeinek fejlesz    -
tését, egészségnapi, jeles napjaink, rendezvényeink szín  vo   na   -
lának anyagi megsegítését, valamint óvodáink udvar   ré     szeinek 
parkosítását, gumitéglázását, virágosítását is finan   szíroztuk a 
bálok bevételéből. 

Néhány évi szüneteltetés után az elmúlt évben új helyen, 
megújulva és folytatva az idei évben ismét megszerveztük 
báli rendezvényünket. Hagyományainkhoz híven szponzo-
rok és támogatók segítségét kérve, összefogással készültünk 
e jeles napra. A jó hangulatban eltelt este sikeréhez hozzájá-
rult meglepetés vendégeink műsora. A fellépők között szere-
pelt a Küstörgő néptánc csoport, a Fiesta táncklub táncosai, 
egy kedves és tehetséges szülőnk a Süni csoportból, Csóka – 

össZeFogás, 
ŐSzINTE öRöM 

Vasass Kinga musical énekes. A fellépők sorát zárták óvodánk 
dolgozói „matróztáncukkal”, mellyel nagy sikert arattak 
a bálozók körében. A  táncot betanította Krisztián László. 
A próbák alkalmával a jó hangulatot, a fellépés alkalmával a 
sikert, az „örömtáncot” szívből köszönjük neki. A műsor után 
az óvoda dolgozói felszolgálták a Nefelejcs Központi óvoda 
konyhai dolgozói által készített finom vacsorát, a Napsugár 
tagóvoda konyhai dolgozói által sütött pogácsát. Az alsóné-
medi Borbély együttes zenéjére hajnalig ropták a táncot a 
szülők, meghívott vendégek, barátok, az alapítvány áldozat-
kész támogatói és az óvoda dolgozói.

A rendezvényt az éjfél körüli tombolasorsolás színesítette, 
amelyen több tucat nyeremény talált gazdára. A  tombola-
tárgyakat helyi vállalkozók, szülők ajánlották fel. Köszönjük 
nekik.

A rendezvény megszervezése és sikere az óvoda dolgozó-
inak a központi óvoda konyhai dolgozóinak és a támogatók 
közös összefogásának köszönhető – mindezt a gyerekekért 
tették. 

A bál üzenete az összefogás, az adakozás nemcsak má   -
soknak szóló jó cselekedet, hanem szívbéli, őszinte öröm is. 

Szeretnénk kifejezni köszönetünket ez úton is minden 
kedves támogatónknak, segítőnknek, akik tárgyi és anyagi 
felajánlásaikkal támogatták a rendezvény sikerét, akik vala-
milyen formában elősegítették a bál létrejöttét, sikerességét.

A bál bevételét az udvari játékok korszerűsítésére (hinták 
alá ütéscsillapító gumitégla) kívánjuk fordítani.   

A visszajelzések alapján a vendégek jól érezték magukat. 
Jövőre is számítunk Önökre, köszönjük, hogy eljöttek! 

szöllősiné panyik ida, tagóvoda vezető

Támogatóink voltak: 
Egressy G. Szabadidőközpont, Nyirán BT, Computerfutár Kft, 
Hening Kft, Elvira áruda Kft, Potomdiszkont, Ibolya fodrászat, 
Játékok háza, Chili Futár, Piller Ildikó Szépség szalon, Orgován 
Ádám, Marosi Krisztián, Nagyáginé Konkoly Karolina, Fazakas 
Csaba, Bokor Sándor, Guzsván Csaba, Gyimesiné Lugosi Szílvia, 
Dosánné Vígh Katalin, Kulcsár Tasi Mariann, Borsos Gyuláné 
Bori Antalné, Göbölös Károlyné  

11Rendezvények
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lABdArÚgás
Az OVSE felnőtt csapata január közepén – majd másfél 
hónapos szünet után – kezdte el a felkészülést az idei 
szezonra. Az első két hét kemény alapozással telt el. 
Februárban az erőnléti edzések közé már felkészülési 
mérkőzések is kerültek beiktatásra. 

a felkészülési mérkőzések során folytattuk a hagyo-
mányokat és ismét játszottunk magasabb osztályban 

szereplő csapattal, számunkra ismeretlen erőt képviselő 
B.L.Sz. bajnokságban szereplő csapattal, sokat futó két osztály-
lyal feljebb játszó, ott is az élmezőnyhöz tartozó IFI csapattal 
is. A  felkészülés célegyenesében velünk egy bajnokságban 
szereplő két egyesülettel játszunk. Nagy élmény volt a csapat 
tagjainak mikor a BLSZ bajnokságban szereplő Némedi BSC. 
SE. csapatával az UTE megyeri úti műfüves pályáján játszot-
tunk. A  felkészülés során már lejátszott három mérkőzés 
eredménye és góllövői a következők voltak:

 » Monorierdő SE. – Ócsa VSE. 7:8 (4:4) gólszerzőink: Farkas 
Lajos (4), Hegedüs Tamás (2), Kárpáti Zoltán és Csorba 
Zoltán.

 » Némedi BSC.SE. – Ócsa VSE. 1:14 (0:9). Gólszerzőink: 
Farkas L.(3), Hegedüs T.(3), Ladányi Zsolt, Hajdu László, 
Sarkadi István, Csorba Z.(2), Krizsán Gábor (2), Szlama Zsolt.

 » Felsőpakony SE. IFI – Ócsa VSE. 2:9 (2:3) gólszerzők: 
Pelsöczi István, Csorba Z., Hajdu Gusztáv, Krizsán G., 
Hajdu L.(2), Lángi Zsolt, Ladányi Zs., Farkas L.

A bajnoki mérkőzések eredményei:
Március 9.: Ócsa VSE – Szigetbecse SE: 2-2
Március 24.: Ócsa VSE – Pusztavacs SE: 6-3

Lányaink a szeptember végi kezdés óta rendületlenül készül-
nek, február 23-án már negyedik tornájukon vettek részt. 
A  tornákon, felkészülési mérkőzéseken apró lépésekkel hala-
dunk céljaink felé. Először még arra figyeltünk, hogy ne nagyon 
verjenek szét, ne égessenek meg rutinosabb ellenfeleink. Először 
Örkényben még aránylag szoros mérkőzéseken kaptunk ki, de 
itt még nem tudott minden kerettag pályára lépni. Azután 
Ócsán bemutatkozott teljes keretünk. Itt is értünk el részsi-
kereket, de a rutintalanságunkat kihasználva kikaptunk. Ezt 
követően úgy gondoltuk, lányainknak is megmutatjuk, hol jár a 
női foci és beneveztük őket, egy profi csapatokat is felvonultató 
tornára. Résztvevő volt pl. az UTE három csapattal, vagy a Pest 
megyei női bajnokságot vezető Hegyvidék csapata is. Lányaink 
a velünk közel azonos játékerőt képviselő csapatokkal (pl. 
Gödöllő, Üröm) partiban voltak, míg az UTE keresztülszaladt 
rajtunk mindenestől. A lányok így láthatták, van hova fejlődni. 
A  felkészülés monotonságát megtörve Újhartyán csapatával 
közös edzésen vettünk részt, ahol mérkőzést is játszhattunk. 
A  mi keretünket kettéosztottuk és Újhartyánnal kiegészülve 
egy mini hármas tornát rendeztünk. Itt már sikerben is volt 
részünk, mivel a mini tornát kék keretünk nyerte Újhartyán és 
a főleg fiataljainkat felvonultató piros csapatunk előtt. 

2013.02.23. Farsang Kupa Női torna Táborfalva
A csoportmérkőzések során mind az „A” mind a „B” csoport-
ban körbeverések voltak. Mind két csoportot a gólkülönbség 
döntötte el.

„A” csoport: 1.) Táborfalva 3 pont (6:5)
                    2.) Kunszentmiklós 3 pont (5:5)
                       3.) Ócsa 3 pont (5:6) 
A csoport eredményei: Táborfalva-Ócsa 4:2, Ócsa-

Kunszentmiklós 3:2, Táborfalva-Kunszentmiklós 2:3 
„B” csoport:  1.) Tatárszentgyörgy 3 pont (5:4)
                      2.) Izsák 3 pont (2:2)
                      3.) Újhartyán 3 pont (3:4)

A csoport eredményei: Tatárszentgyörgy-Újhartyán 4:2, 
Újhartyán- Izsák 1:0, Tatárszentgyörgy-Izsák 1:2

A helyosztókat minden esetben az „A” csoportos csapat 
nyerte, ebből is látszik, hogy a nehezebb csoportba kaptunk 
besorolást. A helyosztók eredményei:

5. helyért: Ócsa-Újhartyán 7:1
3.  helyért: Kunszentmiklós-Izsák 1:1 (büntetőkkel 2:1)
1. helyért: Táborfalva-Tatárszentgyörgy 4:0
A torna gólkirálynője: Gomola Vivien Táborfalva (5 góllal)
A torna legjobb kapusa: Molnár Klaudia Izsák
A torna legjobb játékosa: Kalamár Andrea Ócsa

Összességében a tornán három mérkőzést játszottunk 
abból kettőt megnyertünk, 12 gólt lőttünk (a mezőnyben a 
legtöbbet), tehát jól szerepeltünk. A csapat gólszerzői: 

Tőtös Anett 1, 
Gáspár Brigitta 1, 
Sevecsek Alexa 2, 

Györgyovics Szilvia 4, 
Kalamár Andrea 4.

Külön meg kell említeni a csapatot elkísérő 20 szurkolót, 
akik hatalmas hangulatot teremtve szinte hazai pályát vará-
zsoltak a lányoknak a Falvai csarnokba. Csak érdekességkép-
pen a hazai csapat teljes csendben játszotta mérkőzéseit. 
A rendezők külön megköszönték a remek hangulatot, amit 
a mieink teremtettek! 

Hajdu gusztáv
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sport

ATLéTIKA – ORSzÁGOS CSúCS, 
neMZetköZi eredMények
Március 8-án rendezte meg a Halászy Károly Általános 
Iskola a hagyományos körzeti terematlétikai versenyt. 
A rendezvény több, mint tíz éves múltra tekint vissza, és 
népszerűsége mit sem csökkent. 

a z idei versenyen kilenc iskola vett részt (Gyál, Inárcs, 
Kakucs, Dabas, Dabas-Sári, Hernád, Pusztavacs, Felső-

pakony, és természetesen a Halászy Károly Általános Iskola), 
valamennyien népes csapattal.

A versenyszámok az 50 méter, helyből távolugrás, magas-
ugrás, medicinlabda dobás, és középtávfutás voltak. Az isko-
lák közötti pontversenyben – nagy izgalmak után, azonos 
pontszámmal, eggyel kevesebb győzelemmel – második 
helyen végeztünk Inárcs mögött. Tanulóink az egyéni 
verseny    szá mok ban igen sok pontszerző, és érmes helyezést 
szereztek.

A dobogósok a következők voltak:
I. helyen végeztek versenyszámukban: Fokk Angéla, Papp 
Tamás, Jamnitzky Csenge, Soltész Hanna, Szöllősi Nikolett, 
Kardos Zsófia, Lázár Ákos, Patály Zoltán
II. helyezettek: Pintye József, Bocskai Bettina, Sebők Erik, 
Rakó Vivien, Menyhárt László
III. helyen végeztek: Tóth Róbert, Hajdu Ákos, Váradi Renátó, 
Eszenyi Attila, Uitz Viktor

Gratulálunk!

Eközben az egyesületi atlétikában is fontos versenyek 
zajlottak. Február 9-én vettünk részt Budapesten  a Fedett 
Pályás Serdülő Országos Bajnokságon. Két versenyzőnk 
összesen há    rom érmet szerzett. Lázár Ákos 60 méteres 
gátfutásban állhatott fel a dobogó második fokára. Formája 
igen biztató, versenyről versenyre jobb eredményeket ér 
el, és előkelőbb helyen végez. Soltész Gréta távolugrásban 
harmadik helyezést ért el, fő számában pedig ismét mara-

dandót alkotott. 11,82 mp-es új serdülő országos csúccsal 
nyerte meg a 60 méteres gátfutást.

Ezen nagyszerű eredmény következményeként Gréta – a 
Budapest válogatott meghívott tagjaként – részt vehetett márci-
us 14-18-ig egy Dortmundban rendezett nemzetközi versenyen. 
Itt német, holland, lengyel és szerb egyesületek hasonló korú 
(U16) atlétáival mérhette össze tudását. Az eredmények: távol-
ugrás 4. hely, 60 m síkfutás 3. hely, a 4×200 méteres váltó tagja-
ként 1. hely, mint ahogy 80 méteres gátfutásban is magabizto-
san állhatott Gréta a dobogó legfelső fokára. Csak így tovább! 

spák józsef edző

a z Ócsai Edzőközpont 2013. márci-
us 2-án (szombaton) újra bizonyí-

totta felkészültségét a Ferencvárosi 
Torna Club által szervezett nemzetközi 
szabadfogású kisdiák és gyermek verse-
nyen. A  versenyen szerb, szlovák és 17 
magyar gyermek csapat összesen 264 
versenyzője indult. A  rangos esemé-

nyen – amely három szőnyegen lett 
lebonyolítva – az Ócsai Edzőközpont 
versenyzői kiemelkedően szerepeltek, 
több érmet és emlék    tárgyat kaptak elis-
merésként.

Az egész verseny össz súlycsoport       jai-
nak a „legtechnikásabb versenyzői cí    -
mét” Domokos Dániel ócsai verseny    ző 
érdemelte ki, aki egyébként a 35  kg-os 
súly  csoport győztese volt. Szin   tén „kor   -
osz   tályának legtechnikásabb ver     seny-

ző je címet” az ócsai Kozma Bálintnak  
ítélte oda a versenyszervező technikai 
bizottság. 

ifj. kovács jános edző

Birkózás
Pridjeni Dániel I. hely
Domokos Dániel I. hely
Gálik Zsolt II. hely

Kosovics Márton II. hely
Kozma Bálint III. hely
Takács Zsolt III. hely
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Ócsai KisbírÓ

Egyházak hírei

Áprilisi istentiszteleti alkalmak a baptista gyülekezetben:

Nap Óra alkalom Nap Óra alkalom

07. vasárnap 9
10

17

imaóra
istentisztelet, 
úrvacsora
istentisztelet

21. vasárnap 17 imaóra
istentisztelet
istentisztelet

10. szerda 19 bibliaóra 24. szerda 19 bibliaóra
14. vasárnap 9

10
17

imaóra
istentisztelet
istentisztelet

28. vasárnap 9
10
17

imaóra
istentisztelet
istentisztelet

17. szerda 19 bibliaóra

Ócsai Református Egyházközség
2013. április havi gyülekezeti alkalmaink:

Nap Óra alkalom

5. péntek 17 Ifjúsági Bibliaórai Közösség – Kisimaterem
7. vasárnap 10 Főistentisztelet – Kálvin-ház
7. vasárnap 15 Énekkari próba – Református Iskola termeiben
7. vasárnap 16 Lelkipásztor beiktatása – Makád

Bemutatkozott a Váci Egyházmegye Vidékfejlesztési 
Irodája a térségi gazdaköröknek február 27-én, az ócsai 
Római Katolikus Egyházközség Közösségi Házában.

a házigazda szerepében Ország Tibor atya köszöntötte az 
egybegyűlteket, majd dr. Beer Miklós, a váci egyház-

megye püspöke nyitotta meg a találkozót. 
– „Ahol ennyi parlagon heverő föld van, ott nem lehet munka-

nélküliség.” – hangsúlyozta a váci egyházmegye püspöke.  – „Az 
egyház nem zárkózhat be a hitéletbe, hanem szükségszerűen 
tevékeny részese kell, hogy legyen a közösségek fejlődésének, a 
tudás, a tapasztalatok és a kapcsolatok megosztásának, a helyi 
gazdaság, a helyi termelés és értékesítés szervezésének.

Ezért a Váci Egyházmegye Vidékfejlesztési Irodát hozott 
létre, amelynek feladata, hogy segítséget nyújtson a vidéken 
élő, termelő, vagy mezőgazdasági termelést folytatni kívánó 
embereknek az eredményes gazdálkodáshoz.”

Fieszl Csaba agrármérnök, a Vidékfejlesztési Iroda igaz-
gatója tájékoztatást tartott az iroda működéséről, amelynek 
feladata, hogy többek között az Aranykalászos képzési prog-
rammal is segítséget nyújtson a vidéken élő, mezőgazdasági 
termelést folytatni kívánó embereknek. Az iroda pályázati 
tanácsadással, a helyi termelői csoportok, helyi termelő csalá-
dok saját háztáji termékeinek piacra juttatásával, helyi piacok, 
mozgó piacok létrehozása öt-tíz település összefogásával, 
valamint szaktanácsadással nyújt támogatást. Azokat a rászo-
ruló családokat is segíti, akik számára a szociális földprogram 
és a kiskerti termelés, a munkanélküliségből kivezető út lehet.  

– „Pest Megye Önkormányzata elkötelezett a vidék és a 
helyi közösségek újjászervezése mellett.” – mondta dr. Szűcs 
Lajos, Pest megye közgyűlésének elnöke, országgyűlési 
képviselő. – „Az a cél, hogy a támogatások kifizetése egysze-

Térségi Gazdaköri Találkozó Ócsán

egyházak áprilisi programjai

rűbb legyen, és otthon a konyhaasztalon ki lehessen tölteni 
a szükséges dokumentumokat.” A közgyűlés elnöke elisme-
rően szólt az Egyházmegyéről, amely tanácsadással, támoga-
tással valamint szervezéssel vesz részt a közügyekben. 

– „A munkám során rendszeresen szembesülök azzal, hogy 
a kis falvakból elvándorolnak a fiatalok.” – válaszolt az egyház-
megye püspöke. – „Ők a munkahelyek hiánya miatt otthagy-
ják a vidéki életet, ezért iskolákat is kénytelenek a fenntartók 
bezárni. Ezek a hatások egymást erősítik, és ›eldőlő dominók-
ként‹ tönkreteszik a magyar vidéket.  A  munkanélküliséget 
enyhíthetné a parlagon hagyott földek megművelése.”

– „Találkoznunk kell egymással és megosztani a tapasztalato-
kat.  Ócsa és környéke, Alsónémedi és Bugyi község egy tapasz-
talati tőke. Itt az emberek megművelik a földeket, itt a termelés 
folyik. Ezt a tapasztalatot kell átadni!” – vetette fel Schmauder 
Sándor, a Vidékfejlesztési iroda igazgató-helyettese.

– „Vácon, a püspöki palota aulájában őstermelői piac műkö-
dik, ami nagyon népszerű.” – mondta Nyulas Pál egyházköz-
ségi kép   viselő, a Térségi Gazdaköri találkozó szervezője. – „Mi a 
feltétele annak, hogy ilyen piacot az ócsaiak is létrehozzanak? 
Az a célunk, hogy őstermelői áron juthassanak hozzá az embe-
rek a terményekhez.”

Dr. Beer Miklós megyéspüspök válaszában elhangzott, hogy 
a váci püspöki palota aulájában havonta egy alkalommal őster-
melői piac működik, ami nagyon népszerű. Itt nem szednek 
helypénzt és kizárólag termelői áron adják a zöldséget, gyümöl-
csöt. Ahhoz, hogy hasonló piac Ócsán is megvalósulhasson, 
szükség van egy közösségi térre, mosdókra, sátrakra. A megyés 
püspök azt javasolta, hogy az ócsaiak nézzék meg, hogy miként 
működik a váci piac, hogy gyakorlati példát lássanak és tapasz-
talatokat szerezzenek erről.   

HajzlinszKi annamária

9. kedd 18 Fiatal Felnőttek Bibliaórája – Református Lelkészi Hivatal
10. szerda 15 Házi Bibliaóra – Török Ignác u. 61.
11. csütörtök 15 Asszonykör – Kisimaterem – Ady E. u. 2.
12. péntek 17 Ifjúsági Bibliaórai Közösség – Kisimaterem

13. szombat 8 Gyülekező a Templomnál – Konfirmandus Evangélizáció 
Cegléd –NagyTemplom

14. vasárnap 10 Főistentisztelet – Templom
14. vasárnap 15 Református Istentisztelet – Evangélikus Imaház
14. vasárnap 16 Énekkari próba – Református Iskola termeiben
16. kedd 18 Fiatal Felnőttek Bibliaórája – Református Lelkészi Hivatal
17. szerda 15 Házi Bibliaóra – Török Ignác u. 61.
18. csütörtök 18 Központi Bibliaóra – Kisimaterem
19. péntek 17 Összevont Ifjúsági Bibliaóra – Kisimaterem
21. vasárnap 10 Főistentisztelet – Templom
21. vasárnap 15 Énekkari próba – Református Iskola termeiben
23. kedd 18 Fiatal Felnőttek Bibliaórája – Református Lelkészi Hivatal
24. szerda 15 Házi Bibliaóra – Török Ignác u. 61.
25. csütörtök 15 Asszonykör – Kisimaterem – Ady E. u. 2
26. péntek 17 Ifjúsági Bibliaórai Közösség – Kisimaterem
28. vasárnap 10 Főistentisztelet – Templom
28. vasárnap 15 Református Istentisztelet – Evangélikus Imaház
28. vasárnap 16 Énekkari próba – Református Iskola termeiben
30. kedd 18 Fiatal Felnőttek Bibliaórája – Református Lelkészi Hivatal



Haláleset
Neve: Pap László
Születés helye, ideje: 
Penészlek, 1937. február 11.
Haláleset helye és ideje:  
Ócsa, 2013. február 21.

Neve: Pirk Ferenc
Születés helye, ideje:  
Ócsa, 1955. május 22.
Haláleset helye és ideje:  
Ócsa, február 28.

Neve: Sághi Zoltán Miklós
Születés helye, ideje:  
Pápa, 1921. szeptember 08.
Haláleset helye és ideje:  
Ócsa, március 19.

Huszonötödik házassági 
évforduló:
Férj: Gyarmati Boldizsár
Feleség: Szállási Mária
Házasságkötés helye és ideje: 
Ócsa, 1988. március 5.
Ötvenedik házassági  
évforduló:  
Férj: Ullmann József
Feleség: Gál Etelka
Házasságkötés helye és ideje: 
Ócsa, 1963. március 16.

Férj: Jenei Sándor
Feleség: Bukodi Etelka
Házasságkötés helye és ideje: 
Ócsa, 1963. március 16. 

loVasné sallay mária

anyakönyvvezető

Polgármesteri hivatal 2364, Ócsa, 
Bajcsy Zs. u. 2. • E-mail: polghiv@
ocsanet.hu • Tel: 29-378-125, 29-378-501, 
Fax: 29-378-067
Ócsa Városüzemeltetési Nonprofit Kft
Tel: 29-378-125/28 mellék
Okmányiroda Bajcsy Zs. u. 26.,  
Tel: 29-378-504
Orvosi ügyelet Ócsa, Szabadság tér 4. 
(új Egészségház), 104 vagy  
06-1-301-6969 
Központi orvosi rendelő Ócsa, Sza   bad -
ság tér 4.
Felnőtt háziorvosok dr. Kocsis 
János Rendelés: hétfő, szerda, csütör-
tök, péntek, 8:00–12:00 óráig, kedden 
14:00–18:00 óráig. Rendelő telefon: 
29-378-071 • dr. Inczeffy Zsolt Rendelés: 
hétfő, kedd, csütörtök, péntek,  8:00–
12:00 óráig, szerdán 14:00–18:00 óráig. 
Rendelő telefon: 29-378-110 • dr. Gallai 
Zoltán Rendelés: kedd, szerda, csütörtök, 
péntek, 8:00–12:00 óráig, hétfőn 14:00–
18:00 óráig Rendelő telefon: 29-378-073 
Gyermekorvos dr. Koszteleczky 
Mónika Rendelés: hétfő, kedd, szerda, 

péntek, 8:00–12:00 óráig, csütörtök 
14:00–18:00 óráig, Rendelő telefon: 
29-378-164
Védőnői tanácsadások I. körzet: 
Szabóné Ádámcsik Tünde, Tel: 29-578-523 •  
II.körzet: Kardosné Pintyőke Viktória, 
Tel: 29-578-522, • III.körzet: Brassai Júlia, 
Tel: 29-578-523
Fogászat Dr. Sárkány Béla, Tel: 20-440-5210, 
Dr. Baranyai Edit, Tel: 29-378-030
Korona Gyógyszertár Szabadság tér 5., 
Tel: 29-578-090
Rendőrség Ócsai Rendőrörs,  
Tel: 29-378-007 • Körzeti Megbízottak: 
Mezei Tamás zászlós, 70-609-3735; 
Kálmán Attila főtörzs őrmester:  
30-718-4748
Polgárőrség Tel: 30-9944925, 30-9944923, 
30-6886056, 70-6064005 (éjszaka) 
Hivatásos Tűzoltóság Dabas Telefon: 
29-560-020, 29-360-105
Posta Szabadság tér. 3., Tel: 29-378-056
Egyházak Ócsai Református Egyház
közösség Tel/fax: 29-378-142, E-mail: 
ocsa.ref@gmail.com • Ócsai Baptista 
Gyülekezet: E-mail: gyulekezetve ze to   

 @ocsaibaptista.hu • Ócsai Katolikus 
Egyházközösség:  Tel: 29-378-285 •  
Evangélikus Egyházközösség: 
20-8246181
Egressy Gábor Szabadidőközpont Tel: 
29-378043, E-mail: info@egressyszk.hu
Falu Tamás Városi Könyvtár Tel: 
29-378-158, E-mail: konyvtar@ocsanet.hu
Nefelejcs Napköziotthonos 
Óvoda Tel.: 29-578-840 •  
Napsugár tagóvoda: 29-378-084,  
Email: info@nefelejcsovoda.hu
Halászy Károly Általános Iskola  
Tel.: 29-378-023,  
E-mail: iskola@halaszy-ocsa.sulinet.hu
Bolyai János Gimnázium és 
Kereskedelmi Szakközépiskola  
Tel.: 29-378-045, E-mail: gimi@bogim.hu 
Ócsai Tájház Dr. Békési Panyik Andor 
u. 4-6., www.ocsaitajhaz.hu 
Tourinform iroda Tel: 29-578-750, 
Email: ocsa@tourinform.hu
Közterület-felügyelet Magyari Tibor: 
70-3681843
Gyepmester Police Bt.,  
Tel.: 06-1-358 0526

Közérdekű telefonszámok, elérhetőségek

Ócsai KisbírÓ
Ócsa Város Önkormányzatának ingyenes lapja • Megjelenik havonta 3200 példányban • Kiadja: Mátyus Nyomda bt. • Felelős 
kiadó: Mátyus Gyula • szerkesztő: Kertészné Molnár anna • szerkesztőség címe: Ócsa Város Önkormányzata – Polgármesteri 
Hivatal, 2364, Ócsa, bajcsy-Zs. u. 2. • Telefon: (29) 378-125 / 23-as mellék • Fax: (29) 378-067 • Email: ocsaikisbiro@gmail.com, 
molnar.anna@ocsa.hu • Tervezés, tördelés: Elektropress stúdió • Együttműködő Partnerünk: Dormány Foto studio
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Anyakönyvi hírek 

lakkossági hirdetés
Ócsán eladó 2000 m2 szőlőültetvény (Cserszegi fűszeres,Zweigelt) présházzal. 
A közelben lévő 46m2-es pince szintén eladó,együtt kívánjuk értékesíteni a 
szőlővel. Irányár: 3.8 millió Ft.  
Érd.: 06-20/390-0011-es telefonon, vagy a saghit50@gmail.com e-mail címen. 

            az Ócsai kisbírÓ hirdetési árai

1/1 oldal: 32.000 Ft+áfa
1/2 oldal: 20.000 Ft+áfa
1/4 oldal: 10.000 Ft+áfa

1/8 oldal: 4.800 Ft+áfa
1/16 oldal: 2.400 Ft+áfa

in memoriam sághi Zoltán 
Életének 93. esztendejében március 
19-én eltávozott közülünk Sághi 
Zoltán. Egész életében a város közös-
ségét szolgálta, pedagógusi pályafu-
tását az újerdei iskolában kezdte, a 
tanyasi iskolák megszűnte után került 
a Halászy Károly Általános Iskolába. 
Következetes tanárként a diákok 
erkölcsi nevelése mindig fontos volt 
számára. Hivatása mellett aktívan 
vett részt a település társadalmi életében: többször volt elnöke a 
helyi választási bizottságnak, alapító tagja volt a Rákóczi Szövetség 
helyi szervezetének, az Ócsai Polgári Kulturális Egyesületnek. Fontos 
szerepe volt az Ócsai Öreghegyi Pincesor Egyesület létrejöttében 
is. Történelmi emlékeink megőrzése meghatározta munkásságát, 
ezért is jeleskedett az I. világháborús emlékmű rekonstrukciójában, 
a II. Világháborús emlékmű és 17 magyar katona síremlékének 
felállításában. 2012-ben az önkormányzat az Ócsa Városáért kitüntető 
díjjal ismerte el életművét. A városban mindenki ismerte, mindenki 
szerette Sághi Zoli bácsit… Isten nyugosztalja békében! 

Február-március



HATHA-JÓGA
Hétfő, Csütörtök 18:30-20:00-ig
(Ócsa, Falu Tamás u. 35.  
Bolyai J. Gimn. Könyvtárában)

• Kismama Jóga
Hétfő 9:30-11:00-ig
Szerda 18:00-19:30-ig

• CsodaJóga  
Szerda 9:30-10:30-ig
(Ócsa, Üllői u. 44/a.)

• Kisbabás Jóga 
Kedd 9:30-11:00-ig

Bejelentkezés és bővebb információ:
KiSS AniTA

Telefon: +36 30 2 022 172
E-mail: jogaocsa@jogaocsa.hu

www.jogaocsa.hu

Ajándék kupon
Vágja ki ezt a kupont, hozza magával egy szabadon válasz-
tott jóga órára (Hatha- kismama- babás- csodajógára)!

A kupon ellenében 200 Ft kedvezményt kap az aktuális 
jóga óra árából!

Érvényes: 2013. május 31-ig.  www.jogaocsa.hu




