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Szent István Napja Ócsán
Városunkban, a helyi 
hagyományoknak meg
felelően a Millenniumi 
Parkban került megren
dezésre az államalapító 
Szent Istvánra emlékező 
ünnepség. A tornyosuló 
fellegek sem riasztották 
el a szereplőket és az ün
neplő közönséget attól, 
hogy meghallgassák az 
Ócsai Népdalkör dalait, 
Dönti Károly polgármes
ter köszöntő szavait. Bö-
löni Júlia előadóművész 
népdalait már esőcsep
pek kísérték, de még ju
tott idő az új kenyér meg
szentelésére, megáldására 
is. Az emlékező ünnepség 
a Szózat hangjaival ért vé
get.

Ajánlattételi felhívás
Alsónémedi Nagyközség / kb.4800 fő / és 
Ócsa Város / kb.9000 fő / Önkormányzatai 
– Alsónémedi-Ócsa Központi Háziorvosi Ügye-
leti Társulás keretében – az alapellátáshoz 
kapcsolódó központi orvosi ügyeletüket -az 
OEP által biztosított támogatásból- határozat-
lan időre kötött megbízás útján -a vonatkozó 
jogszabályi előírásoknak mindenben meg-
felelő egészségügyi vállalkozással- kívánják 
működtetni.  A központi ügyelet ellátásához 
Az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának 
általános feltételeiről, valamint a működési 
engedélyezési eljárásról szóló többszörö-
sen módosított 96/2003./VII.15./ sz. Korm. 
rendeletben, valamint Az egészségügyi szol-
gáltatások nyújtásához szükséges szakmai 
minimumfeltételekről szóló 60/2003./X.20./ 
sz. ESzCsM.  rendeletben foglalt személyi és 
tárgyi feltételeket kell biztosítani a működés 
teljes időtartamára. Az ügyelet ellátásához 
szükséges helyiségeket – ide nem értve az 
azokkal kapcsolatos rezsiköltségeket -  a kiíró, 
az egyéb szakmai feltételeket a nyertes pályá-
zó biztosítja.

A központi ügyelet helye: Ócsa, az ellá-
tási terület Ócsa és Alsónémedi települések 
teljes közigazgatási területe. 

Kérjük, hogy az ajánlatokat két példány-
ban, zárt borítékban Ócsa Város Polgármesteri 
Hivatalába 2364 Ócsa, Bajcsy-Zs. u. 2. 2007. 
szeptember 17-én 16.00 óráig szíveskedje-
nek benyújtani. A borítékon tüntessék fel: 
„Központi orvosi ügyelet ellátása.” Az ügyelet 
ellátásáról a döntés legkésőbb 2007. szeptem-
ber 20-ig megszületik, a szolgáltatás 2007. 
november 1-től látható el.

A felhívásban foglaltakra további informáci-
ók kérhetők:

- Dönti Károly  (Ócsa) Telefon: 29/378-112
- Dr.György Balázs (Alsónémedi) Telefon: 

29/337-101/13 és 06309498444
polgármester uraktól.
Ócsa, 2007.08.29.
 Tisztelettel: Dönti Károly sk.

Még tart a tüdőszűrés!
 
Értesítjük a kedves lakótársainkat, hogy szeptember 12-ig a volt központi 
iskolában tüdőszűrés van.

Kedd, csütörtök, péntek: 08:00 - 13:35-ig.
Hétfő, szerda: 12:00 - 17:50-ig.

Fontos tudnivalók!
Kérjük, hogy a vizsgálaton lehetőleg munkaidőn kívül jelenjenek meg, fek-
vőbeteg, vagy járóbeteg a körzeti orvossal távolmaradását igazoltassa, aki 1 
éven belül volt tüdőszűrésen (pl más helyen) kérjük, hogy annak igazolását 
(személyesen vagy családtagja által) szíveskedjék bemutatni.

A beutaló nem szükséges, csak a személyi igazolvány, TB kártyát vala-
mint az előző évben kapott tüdőszűrő igazolást hozza magával.

Vizitdíjat nem kell fizetni. 
Ócsa Város Polgármesteri Hivatala 
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A parasportnapra fordítják a megyei támogatást

Sikeresen pályáztak az ócsai mozgáskorlátozottak
Pest Megye Közgyűlése az idén ötven
millió forintot biztosít a civil szerve
teknek. A Mozgáskorlátozottak Ócsai 
Egyesülete háromszázezer forintot 
nyert a pályázaton. A pénzt a szeptem
berben megrendezendő parasportnap
ra fordítják.

Ócsán több mint kétszáz mozgássérült ember 
él. Egyikük Tomasik György. A 62 éves férfi 
kizárólag bottal tud közlekedni, mivel scle
rosis multiplexben szenved. György tizenhét 
éve él Ócsán és megalakulásától kezdve tagja 
a Mozgáskorlátozottak Ócsai Egyesületének. 
Az eddigi programok közül legszívesebben az 
ópusztaszeri kirándulásra és a Parlament meg
látogatására emlékszik vissza.  Azt mondja, ő 
az egyesület nélkül önállóan ezekre a helyek
re soha nem jutott volna el. Tomasik György 
egyébként egyedül él, felesége évekkel ezelőtt 
meghalt. Szavai szerint nagyon sokat kap et
től a civil szervezettől. Az egyesület minden 
évben megrendezi Ócsán a parasportnapot. 
A programra az egész Közép Magyarországi 
régióból jönnek és ezen a napon az egészsége
sek, valamint a sérültek együtt sportolnak. A 
rendezvény költségei mintegy 800 ezer forintra 
rúgnak. Pest Megye Önkormányzatától szeren
csére 300 ezer forintot nyertek pályázaton, ami 
jelentős segítséget jelent.

Az Ócsai Mozgáskorlátozottak Egyesületé
nek elnöke, Csernák Vilmosné Etelka, akinek 
édesapja szintén mozgáskorlátozott. Mit az 
elnök elmondta, minden év legkiemelkedőbb 
eseménye a parasportnap. A céljuk pedig nem 
más, minthogy kimozdítsák azokat is otthon
ról, akik egyébként ritkán járnak emberek közé. 
Etelka szerint az a legfontosabb, hogy az egész
ségesek elfogadják a sérültek másságát.

Spák József testnevelő tanár minden évben 
segít, ő találja ki a játékokat. Szerinte is ga
rantált a rendezvény sikere, hiszen a mozgás
sérültek élvezik, hogy társaságban lehetnek és 
mozoghatnak. „Tudja, hogy hányféle játékot is 
tudnak játszani a kerekesszékesek? Sakkoznak, 
dartsoznak, csocsóznak, pingpongoznak, kár
tyáznak, sőt még táncolnak is!”

2007. egyébként az Európai Unióban az esély
egyenlőség éve.                             Forgó Orsolya
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Az asztal túloldalán:

Dr. Buzáné Icsó Zsuzsanna, az Oktatási,  
Kulturális és Sport Bizottság elnöke
Az Ön által vezetett bizottság munkája talán a leglátvá-
nyosabb. Melyek a legfontosabb feladataik?

Bizottságunk feladatai közé tartozik Ócsa kulturális, 
oktatási és sportéletének alakítása.  A bizottság fon
tosnak tartja, hogy  a tevékenységük alapján hozzánk 
tartozó intézményekkel jó kapcsolatot tartson, gond
jaikról tájékozódjon és ezek megoldásában segítséget 
nyújtson. Szeretnénk Ócsa kulturális életét mozgalma
sabbá tenni, a megszokott népszerű programokat meg
tartani, újabbakkal kiegészíteni. Gondolom nem csak 
én látom úgy, hogy szükséges lenne lehetőségeinket és 
erőnket felmérve egy átfogó kulturális koncepció kiala
kítására.

A mai magyar társadalom egyik legneuralgikusabb 
pontja az oktatás. Tanévkezdés van. Hogyan ítéli meg 
az ócsai iskolák helyzetét, lehetőségeit, jövőjét?

A napokban vettünk részt Bukodi Jánosné képviselő 
asszonnyal az OKKER Pedagógiai Szolgáltató Intézet 
tanévnyitó konferenciáján. Hallottunk megszorítá
sokról, újabb feladatokról, iskolák gazdaságos működ
tetéséről, digitális táblákról, a kompetencia mérések 
tapasztalatairól, folyamatos ellenőrzésekről és bünteté
sekről. A híradásokból hallunk 89000 elbocsátott pe
dagógusról, több száz bezárt, összevont óvodáról, isko
láról, 1020 milliárd elvonásról, mely az oktatást érinti. 
Ezek után jogos a kérdés, milyen Ócsán a helyzet. Az 
Önkormányzatnak egyre nagyobb mértékben kell hoz
zájárulnia az állami normatívákhoz, hogy intézménye
ink működjenek. Ebben a mai bizonytalan légkörben, 
amikor a központi elvárások szerint piaci alapokon 
kéne mindennek működnie, igen nehéz elvekhez ra
gaszkodni. Mind az oktatási intézményeknek, mind 
az önkormányzatnak kompromisszumokat kell kötnie. 
Ezek között bőven akad olyan, melynek egyik fél sem 
örül. Pedagógusnapra minden oktatási intézményünk 
kapott százezer forintot. Többet nem adhattunk. Úgy 
látom, túlélésre kell játszanunk az elkövetkező évek
ben.

Elsődleges célunk, hogy oktatási intézményeinket 
megőrizzük és a gyorsan változó igényekhez igazítsuk 
működésüket. Pályázunk az általános iskola régi épü
letének tetőtér beépítésére, inkább előbb, mint utóbb, 
az óvodai épületek felújítására, megújítására is szükség 
van. Az oktatást bízzuk a szakemberekre, nekünk az a 
feladatunk, hogy a jó munkához megteremtsük a sze
mélyi, tárgyi feltételeket. Szeretnénk, hogy gyerekeink 

felnőttként ne meneküljenek el városukból, itt keresse
nek boldogulást!

Kultúra. Ezt most a legszűkebb értelemben haszná-
lom. Számíthat-e Ócsa lakossága lényegi változásokra 
e téren?

Remélem, a változásokat már a szeptemberi várossá 
válási ünnepségen megtapasztalhatják, a programokkal 
több korosztályt is megpróbálunk elérni. Szeretném 
azonban megjegyezni, hogy sokaknak rendezvényeink 
nem jelentenek semmit, egyszerűen azért, mert nem 
vesznek részt rajta. Fanyalognak, csak az a probléma, 
hogy nem tudják miért. A városi ünnepségeket hagyo
mányosan általános és középiskolás diákjaink közremű
ködésével szeretnénk megrendezni. Az OKN. évtizedek 
óta sikeres rendezvény a változatos programok miatt, 
de talán megérti, hogy anyaként és pedagógusként ne
kem mindig a megnyitón fellépő ócsai gyerekek tetsze
nek a legjobban.

Újításokra szükség van, azonban korlátoz bennünket 
az a tény, hogy szabadidőközpontunk technikai beren
dezései elavultak. Több, színesebb színházi előadást 
lehetne tartani, ha bővíthetnénk a színpadot, felújíthat
nánk az intézményt.

Nem említettem még a városban működő művészet
tel, sporttal, tánccal foglalkozó egyesületeket, csoporto
kat. Tevékenységük, munkájuk színesíti Ócsa életét, jó 
hírünket viszik szerte a világban. Fellépnek rendezvé
nyeinken. A gondot abban látom, hogy mindenki végzi 
a maga dolgát, egymással kevés a kapcsolatuk. Az egy
másra találásban talán segíthetnénk nekik.

A Bizottság egyik tagja kritikáját fogalmazta meg né-
hány témában: pedagógusok elismerése, kitüntetések 
számának csökkentése. Hogyan kommentálná mindezt?

A pedagógusok elismerése valóban hagy kívánni va
lót maga után. Az imént említett százezer forint való
ban kevés, de önkormányzatunknak ettől többre nem 
tellett. 

Nagyon szép gesztus volt a baptista gyülekezet ré
széről az a pedagógusnapi meghívás, amelyen egyházi 
énekeket énekeltek nekünk és süteménnyel, üdítővel kí
náltak, így köszönve meg, ismerve el munkánkat. Szá
momra külön öröm volt, hogy az óvodából, iskolából, a 
középiskolából is eljöttek a kollégák. 



 �007. szeptember 5

A kitüntető díjak számának csökkentése nemcsak az 
említett bizottsági tagnak volt fájó pontja, hanem az 
egész bizottság ellenére volt. Az új rendelet, mely csak  
négy díj átadását teszi lehetővé évente, igen kevés az 
előzőekhez képest. Bizottságunk kényszerpályán volt, a 
testületben a szinte mindig együtt szavazó nyolc képvi
selő nélkülünk is eldöntötte volna a kérdést. Részünkről 
csak megalkuvásról és esetleges kármentesítésről lehe
tett szó.

Ócsai média. Három újságunk van, terveznek egy rá-
diót, megújult és egyre jobb a honlap. Jó ez így, kellene-e 
valamin változtatni? Vagy ezek a lehetőségek már ele-
gendők az információáramláshoz?

Média van bőven. Véleményem szerint érdeklődésre 
lenne szükség. Sajnos azt tapasztalom, hogy polgára
ink közül sokan félnek az olvasástól. Nem tudnak olyan 
dolgokról, melyek többféle módon kerültek írott for
mában postaládájukba. 

Probléma még, hogy néhányan haragjukat, vélemé
nyüket megengedhetetlen stílusban közölték például 
az ERECO céggel kapcsolatosan a honlap FÓRUM
án. Ezeket olvasva úgy láttam, akad bőven tenniva
lónk a kultúra területén. Különösen azon háborodtam 
fel, hogy a bátorság odáig nem terjedt, hogy irománya 
alá a nevét is odaírja az illető. Szeretném, ha nem ér
tenének félre, nem az a baj, hogy valakinek véleménye 
van, az nagyon jó. Az viszont nagy baj, ha nem a min
denkori társadalmi elvárásoknak megfelelően mondja 
azt el.

Visszatérve az eredeti kérdésre, változtatni akkor tud
nak a szerkesztők, ha tudják, hogy mit szeretnének az 
olvasók. Az olvasói visszajelzések megkönnyíthetnék 
munkájukat, másrészt elérnék, hogy olyan cikkek jelen
jenek meg nagyobb számban, melyek nagyobb érdeklő
désre tartanak számot. Én szívesen olvasnék régebben 
élt ócsai emberekről, akik, ha nem is voltak hősök, de 
tettek valamit településünkért.

Nagyon sok fontos dolog lenne még, de a hely szű
kös és nem kérdezett a sportról. A sport is bizottságunk 
tevékenységi körébe tartozik, és augusztustól külsős bi
zottsági tagunk a sportegyesület egyik vezetője, Hajdu 
Tamás. A sport helyzete évek óta fokozatosan romlik, 
szűkül életterük, nincs megfelelő lehetőség az edzések
re, bizonytalan helyzetben kell egyik évről a másikra 
működniük. Egy szép, városi igényeket kielégítő, min
den szakosztályunk számára helyt adó sportlétesítmény 
léte szükségszerű lenne, de egyelőre sajnos csak szép 
álom lehet.

Engedje meg, hogy az interjú végén minden diákunk
nak jó tanulást, kitartást kívánjak az előttük álló tanév
re. Kérem őket, látogassák gyakrabban rendezvényein
ket, könyvtárunkat és kérem őket, ne felejtsék el: csak 
az az igazán a miénk, ami a fejünkben van.

(Németh)

Tájékoztató
A BURSA HUNGARICA
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj 

rendszerhez való csatlakozásról

Tisztelt Ócsai Polgárok !

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselőtes-
tülete kapcsolódott a BURSA HUNGARICA Fel-
sőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 
2008. évi fordulójához.

Az ösztöndíj rendszer célja, hogy az esélyte-
remtés érdekében a hátrányos helyzetű, szoci-
álisan rászoruló fiatalok számára is elérhetővé 
váljon a felsőoktatásban való részvétel.

A BURSA HUNGARICA ösztöndíj pályázatra 
jelentkezhetnek:
- Ócsán állandó lakóhellyel rendelkező 
felsőoktatási hallgatók /”A” típusú pályá-
zat/ 
- felsőoktatási tanulmányaikat 2008. év-
ben kezdő fiatalok /”B” típusú pályázat 
2007/2008. tanévben végző középisko-
lás/. 

Nem részesülhetnek BURSA támogatásban:
- a rendvédelmi és katonai felsőoktatási 
intézmények hallgatói.
- a középiskolai akkreditált iskolarendsze-
rű felsőfokú szakképzésben részt vevő 
  tanulók
- doktori képzésben résztvevők
- külföldi intézménnyel hallgatói jogvi-
szonyban állók

A pályázatok benyújtása a települési Önkor-
mányzat által a pályázók rendelkezésére bo-
csátott űrlap kitöltésével történik.

A pályázatok benyújtási határideje: 
2007. október 31.

Akinek a fenti tájékoztató felkeltette érdek-
lődését, az ösztöndíj pályázat részleteiről fel-
világosítást kap a Polgármesteri Hivatal Ügy-
félszolgálati irodáján, ugyanitt igényelhető a 
pályázati űrlap.

Ócsa Város Önkormányzata
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A cél
A cél az, hogy parancsszóra, lőjünk mindenre és minden
kire ami és aki mozog, akar valamit és piros (hiszen ez az 
MSZP színe!).

A célpont minden és mindenki, ami és aki mozog, akar 
valamit és piros (hiszen ez az MSZP színe!). Mindegy az, 
hogy akikre lövünk még fiatalok, még formálhatók, még 
meggyőzhetők, még megtaníthatjuk őket a szépre és a 
jóra (mondjuk a város élhetőbbé, szebbé tétele), ezt is tet
tük velük amíg iskolába jártak és ráadásul a tanítványa
ink voltak. Mindegy az is, hogy ezek a fiatalok sportolni, 
táncolni, énekelni akartak volna az egyik legjelentősebb 
nemzeti ünnepünkön, Szent István (szegény forog a sírjá
ban) napján, a demokratikus (hol van itt már a keresztény 
szeretet és a demokrácia?!) államalapítás ünnepe alkalmá
val. Itt Ócsán balosoknak ünnepelni nem szabad! Vagy ha 
igen, akkor fizessék meg! Mondjuk 273 000 Ft. egy olyan 
területért (a volt strand megmaradt része), amely ugyan 
az önkormányzaté, de nem tud vele mit kezdeni, így az
tán nem is gondozza és ráadásul a fiatalok már egy pár 
napja a rendbe tételén fáradoztak! Az önkormányzat ki 
is küldött egy embert, hogy fényképezze le a rendbetett 
területet. Talán a munkát ki kellett volna nekik fizetni!? 

Az is mindegy, hogy nem csak ócsaiak látogattak volna 
el a rendezvényre, hanem más telepü
lésről is jöttek volna fiatalok és ami a 
leglényegesebb nem csak baloldali fi
atalok, hanem sportolni, szórakozni, 
együtt létre vágyó fiatalok (Mindez 
az általuk a polgármesteri hivatalba 
benyújtott programtervezetből kide
rül)! Hát rájuk lőttetek pártkatonák, 
még hozzá parancsra!

Az eszközök, illetve a módszerek 
változatosak, de ne ijedjünk meg nem 
lőfegyverek, még nem!  Először a kul
turális és oktatási bizottsággal akar
ták betiltatni a rendezvényt, de mi 
nem álltunk kötélnek, a demokrácia 
mindenkié, amíg azt meg nem sér
tik! Azután a polgármesternél pró
bálkoztak és egy olyan bérleti szer
ződést akartak vele és a fiatalokkal 
is aláíratni, természetesen egyikük 
sem írta alá, (ehhez csak gratulálni 
tudok), amelynek negyedik pontja 
nyíltan diszkriminatív, teljes mér
tékben demokráciaellenes és sérti a 
legalapvetőbb emberi jogokat, így az 
alkotmányunkat is! Íme:

„ 4.)  Tekintettel arra, hogy a bér
bevevő (vagyis a Fiatal Baloldal Ócsai 
Szervezete képviseletében Csécsi Ba
lázs, a cikk szerzőjétől) által átadott 

programtervezet szerint a rendezvény nyilvános, azaz 
mindenki által látogatható, és az államalapítás megün
neplését célozza, a bérbeadó (Ócsa Város Önkormány
zata képviseletében Bukodi Károly alpolgármester, a c.sz.
től) nem járul hozzá, hogy a rendezvény teljes ideje alatt 
bármilyen politikai jellegű megmozdulásra, felszólalásra, 
hozzászólásra kerüljön sor. Nem járul hozzá a bérbe
adó továbbá pártpolitikai jellegű anyagok, ruházati vagy 
egyéb termékek sokszorosításához, ingyenes vagy akár 
pénzért történő szétosztásához, árusításához, vagy az e 
pontban nem teljes körűen körülírt bármilyen hasonló 
jellegű magatartás tanúsításához. (a kiemelés a szerzőtől 
van) „  

Döbbenetes!  Az ötvenes, hatvanas években érzem 
magam, a legsötétebb diktatúra idején! Visszajött volna 
csak más színekben?! Nekem nem hiányzik kedves pol
gártársak, kedves városlakók, és remélem Önöknek sem!  
Féltsük és vigyázzunk a nehezen megszerzett és sok vér
áldozatot követelő szabadságunkra és demokráciánkra!

És ti pártkatonák lőttetek hát mindenkire, a szivárvány 
minden színére! Nyugtázhatjuk: a célpont eltévesztve! A 
demokrácia a halálán! Többet ne lőjetek!

Inczeffy Szabolcs, települési képviselő

Ki lő kire, avagy amikor 
vaktölténnyel lövöldözünk
Inczeffy Szabolcs szerzeménye, „A cél” mellett nem mehetek el szó 
nélkül. Ebben a cikkben több a hangulatkeltés, a sejtetés, az uszítás, 
mint az igazság.
Az írás szerzője nem tájékozódik, de félretájékoztat.
Képviselő úr
 nem vett részt egy megbeszélésen sem, ami az Önkormányzat és a 
FIB között zajlott
 csak annyit és azt idéz a szerződésből, ami neki úgy véli kedvező, de 
még azt sem a valóságnak megfelelően /pl. bérleti díj/
 nem tudja, hogy az én nevem miért szerepel aláíróként, de kiemeli
 végül engem nem kérdezett, azaz a másik fél álláspontját nem isme
ri, de súlyos, minden alapokat nélkülöző állításokat fogalmaz meg.

Az Ócsai Kisbírót nem azzal a céllal hozta létre a képviselőtes
tület, hogy azok oldalain a képviselők egymással vitázzanak. Erre a 
bizottsági és testületi üléseken bőven van lehetőség.

Képviselő úr! Nem kell féltenie a demokráciát, hiszen az létezik. Mi 
sem bizonyítja jobban, mint hogy az Ön írása megjelent.

Bukodi Károly
alpolgármester
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Szűcs Lajos a fővédnöke a Pest Megyei Opera Szuperkoncertnek

A barokktól a romantikáig 

Nehéz helyzetben az intézményfenntartó önkormányzatok

Tanévnyitó Pest megyében 
Pest Megye Közgyűlésének elnökeként nem hallgathatok ar
ról, hogy alkotmányellenesnek tartjuk a törvény szakképzési 
passzusainak módosítását, ezért az Alkotmánybírósághoz for
dultunk – jelentette ki Szűcs Lajos a megyei tanévnyitó kon
ferencián. Az is tény, hogy a kormány költségvetési megszorí
tó politikája hatványozottan sújtja a közoktatási intézmények 
fenntartóit, azaz a települési és megyei önkormányzatokat. A 
törvény ugyanis kimondja: a normatíva arra szolgál, hogy abból 
működtetni lehessen a közoktatási intézményeket. A megtaka
rítás címén, fűnyíróelv alapján véghezvitt állami kiadáscsökken
tésnek viszont az lett a következménye, hogy az iskolák tényle
ges fenntartási költségeinek mindössze 4060 százalékát fedezi 
csak az állami normatíva. Ez elfogadhatatlan a számunkra és 
minden intézményfenntartó számára – szögezte le Szűcs La
jos, a Közgyűlés elnöke. Köszöntőjében azt hangsúlyozta: bízik 
abban, hogy továbbra is számíthat mindazokra, akikre a nehe
zebb időkben Pest Megye Önkormányzata mindig is támasz
kodhatott, azaz az intézményfenntartókra és Intézményveze
tőkre. „Bízom abban, hogy továbbra is mellettünk maradnak, 
hogy a közös munka gyümölcseként született összefogásunkkal 
megvalósíthassuk mindazt, amit gyermekeink számára egykor 
közösen megálmodtunk. Önálló, regionális kötöttségtől és fő
városi függőségtől mentes Pest Megyét, ahol az intézményeink 
sorsát és jövőjét magunk tervezhetjük, az itt élők helyzetét ma
gunk alakíthajuk” zárta beszédét Szűcs Lajos, Pest Megye Köz
gyűlésének elnöke.

(K.v.K.)

Tégy a parlagfű ellen!
Az Ócsai Kisbíró előző számában beszámoltunk ar
ról, hogy a Pest Megye Önkormányzata által meghir
detett parlagfűmentesítési akcióhoz, amely egyben 
verseny is a megyei települések között, 2007. június 
26án Ócsa Város Önkormányzata is csatlakozott. 

Az akció sikeres volt, de ez nem jelenti azt, hogy 
a sokak életét megkeserítő, erősen allergén gyomnö
vényt sikerült kiirtani városunkból.

A nyárvégi, kora őszi időszakban igen magas a par
lagfű pollenjének koncentrációja. Egészségünk védel
me miatt mindannyiunk érdeke az allergiás megbe
tegedéseket okozó gyomnövények, köztük a parlagfű 
irtása. A védekezés, mentesítés a földtulajdonosok 
feladata. Magunk is sokat tehetünk már azzal, ha köz
vetlen környezetünkben, a kertekben, udvarokban, 
házak előtt rendszeresen irtjuk a gyomnövényeket, 
megakadályozzuk szaporodásukat.                           sz

Szenzációs koncertre kerül sor szeptember 8án 
Ócsán. A Református Öregtemplomban Gulyás 
Dénes és barátai adnak kétrészes koncertet. 

A szervező Nt. Hantos Péter, református lel
kész elmondta, hogy a rendezvényt most első 
alkalommal, de hagyományteremtő szándékkal 
rendezik meg. A koncert fővédnökségét Szűcs 
Lajos Pest Megye Közgyűlésének elnöke, Ócsa 
országgyűlési képviselője vállalta.

A koncert 18 órakor kezdődik. Jegyek a hely
színen válthatók 1000 forintos áron. Jegyigény
lésre van mód a következő telefonszámokon:06
29378043 vagy 06203262504.

A református Öregtemplom sokszor volt már 
rangos komolyzenei események helyszíne
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„Remélem, sosem fáradok el…”
Előző számunkban tájékoztattuk olvasóinkat a 
Papp Katalin által vezetett Energy Kids tánccso
port nemzetközi sikeréről. Akkor ígértünk egy hos
szabb beszélgetést a sikeres művésszel. Íme!

Minden fiatal szeret táncolni. Önt mikor „érintette meg” az 
emberi kultúra eme legősibb szelete?

Négyéves korom óta foglalkozom mozgással, azóta kiűzhe
tetlen vagyok az edzőtermekből. A tánccal viszonylag későn, 
14 évesen kezdtem foglalkozni. Előtte tornáztam és színház
ban játszottam. A színházi szereplések alatt érintett meg az 
az érzés, az a világ, amitől nem akartam és nem tudtam azóta 
sem elszakadni.

 A tánc – mozdulatok sorozata egy adott ritmusra, vagy 
azért ennél több? Hogyan definiálná az ön által űzött mű-
fajt?

A tánc ennél sokkal több. A főiskolán, mikor az egyik szak
dolgozatomat írtam a táncról, abban a következő szerepelt: 
„A tánc egyike a legtökéletesebb formának a Végtelen Intel
ligenciával való kommunikációban”. Tehát a tánc valami egé

szen más. A mozdulatok sorozata és a ritmus az csak egy esz
köz. Tánccá akkor válik, ha azt valaki előadja, ha a nézőben és 
a táncosban is érzelmeket kelt. 

Én ma, a tánciskolámban, több fajta stílust tanítok. Lát
ványtánc, showtánc, hiphop és improvizatív freestyle; ezek a 
varázsszavak. A showban, látványban és az improvizációban 
önmagában megfogalmazódik a jelentése. A hiphop meg az 
a tánc, amit sokan, sokféleképpen táncolnak. Ez a stílus Ame
rikából került Európába, és itt vált tánctermi tánccá. Itt került 
be az edzőtermekbe és itt foglalkoztak vele először megkore
ografált, előadott egységként. Tehát ez egy igazi, kontinense
ken átívelő, modern műfaj.

Azt gondolom, mindegyiket lehet úgy tanítani, hogy egy 
szélesebb mozgás és egyéb kulturális egységet nyújtsak 
a gyerekeknek, táncosoknak. Értem ezzel azt, hogy csupa 
nagybetűs PEDAGÓGUSNAK tartom magam, és a nevelés, 
a személyiség formálása, az életre való felkészítés és a gyere
kek szemének felnyitása, tekintetüknek a világ felé fordítása 
számomra elválaszthatatlanul összekapcsolódik a táncokta
tással.



 �007. szeptember 9

Ön tervezi a koreográfiákat? Honnan me-
rít, mi ad ihletet egy-egy műsorszám kitalá-
lásához? Előbb van meg a mozgás, és ahhoz 
keres zenét, vagy fordítva?

Előbb mindig a zene van meg, és abban 
érzek meg valamit. Ez után kezdem el készí
teni a koreográfiát. Minden csapattáncot és 
az egyénik, duók nagy részét is az első lépés
től az utolsóig én készítek el, én rakom össze. 
Rengeteg ötletet adnak a gyerekek. Nekik is 
nagy tapasztalatuk van már ebben, így jól le
het velük dolgozni. Az ihletet mindig a cso
port és az egyének adják. A legeredménye
sebb táncok, koreográfiák teljes egészében 
a táncteremben születnek. Van, amit kitalálok, megtervezek 
otthon, de azoknak csak bizonyos százaléka marad végül meg. 
Az igazi munka, a dolog kreatív része is a táncterem miliőjéből, 
az ott szárnyaló energiákból, a személyiségek találkozásából és 
az adott csoport érzelemvilágából fakadnak.

Mi, milyen képzettség kell mindehhez? Mennyi idő és milyen 
munka kell ahhoz, hogy valaki olyan magas szintre jusson, 
mint ön?

Kitartás, lelkesedés, célok, tervek, 
álmok és energia. Ezek nél

kül nem működne 

a dolog. 
Nekem egy 
óvópedagógusi 
és egy testnevelés 
műveltségterületes 
tanítói diplomám van. 
Ebben az évben államvizs
gázom Egerben tánc és drá
mapedagógia szakon. Minden, 
amit megtanultam és tanulok, azt 
igyekszem alkalmazni.

Az idő az egy furcsa dolog. Meg
tanított az élet arra, hogy a jó dol
gokért, eredményért küzdeni kell, 
semmit nem kap az ember az életben 
egyszerűen. Örülök, hogy mindenért 
meg kell és meg kellett küzdenem, mert 
azt gondolom így tudom értékelni iga
zán. Ezt igyekszem továbbadni a gyere
keknek is. Nem szabad semmitől megriad
ni. Ha valami nem sikerült az egyik módon, 
az még sikerülhet máshogyan. Talán ezek 
a dolgok kellenek ahhoz, hogy én a saját kis 
„életgépezetemet” működtetni tudjam.

Mióta tanít, melyek a legnagyobb egyéni sike-
rei? Mikkel büszkélkedhetnek tanítványai?

6 éve tanítok, vezetem a tánciskolámat. Euró
pabajnoki címet 2005ben szereztem Linzben, 

hiphop duó kategóriában. Egyéni legna
gyobb eredményem, hogy a merseburgi 
világbajnokságon döntős voltam modern 
látványtánc kategóriában és a 6. helyen vé
geztem.

De ezeknél sokkal fontosabbak számom
ra a tanítványaim eredményei, mert az, 
hogy az ember önmagát ráveszi arra, hogy 
keményen dolgozzon, hajtson, az egy dolog. 
Sokkal nagyszerűbb, ha másokra tudunk 
úgy hatni, hogy küzdjenek egy célért egé
szen addig amíg azt el nem érik! Ez sokkal 
nagyobb eredmény!

Meddig, hány éves korig lehet ezt a műfajt 
űzni? Kiöregedik-e egy táncos, ha igen, miért?

Nem tudom, meddig lehet csinálni és nem tudom kiörege
dike egy táncos. Erre talán 1015 év múlva tudnék válaszolni. 
Azt azonban tudom, hogy a tánc mellett rengeteg olyan álom 
és cél van még, amelyet el szeretnék érni, meg szeretnék va
lósítani. Ezekért is ugyanúgy meg fogok tenni mindent, mint 
a táncért. A tánc az életem tortájának 
egyik szelete. Ott van még a többi, 
amivel foglalkozni szeretnék. 
Hogy melyik cél mi
kor válik 

aktuális
sá, mikor ad 

az élet rá lehe
tőséget, azt előre 

sosem lehet tudni. Én 
nyitott szemmel járok és 

igyekszem a lehetőségei
met meglelni és kihasználni. 

A többit úgyis adja a sors és az 
élet.
 Mi lesz önnel, ha egyszer „elfá-

rad”?
Remélem, sosem fáradok el és a cél

jaim mindig húznak majd előre. Sok 
konkrétum van már bennem, de ezek 
még az én nagy titkaim. Álmodozó tí

pus vagyok! Abból is az a fajta, aki meg is 
akarja valósítani az álmokat.

Legközelebbi tervek, célok, kihívások?
A szakdolgozatomat szeretném megírni 

és minél jobb eredménnyel leállamvizsgáz
ni.

A táncban a világbajnokság a cél. Ezért 
most mindent meg fogunk tenni. Pár hónap
pal ezelőtt felfigyelt ránk egy rendezvényszer
vező cég. Nagy kihívás most ez számunkra. 
Szeretnénk ott is minél jobban helytállni, és be
kapcsolódni egy munkafolyamatba, mellyel cél
jainkhoz még közelebb kerülhetünk és egyszer 
talán meg is valósítjuk azt.                            (ngy)
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Így határoztunk…
Ebben a rovatban rendre tájékoztatjuk tisztelt olvasóinkat Ócsa Város Önkormányzata Képviselô-testületének legújabb 
döntéseirõl. Ha szükséges, kiegészítô információkat, magyarázatokat fûzünk az egyes mondatokhoz. 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének
8/2007. (VI.01.) rendelete

„Ócsa Nagyközség Díszpolgára” cím alapításáról és adományozásáról szóló 4/1994./III.30./ sz.
ÖK. rendelet módosításáról

„Ócsa Nagyközség Díszpolgára” cím alapításáról és adományozásáról szóló 4/1994./III.30./ számú
ÖK. rendelet (továbbiakban: R) az alábbiak szerint módosul:
1.§.
Az R. preambulumában, 1.§. b./ pontjában és a 6.§. 2. pontjában található nagyközség, illetve község kifejezések helyébe a város
kifejezés lép.
2.§.
Az R. 3.§-a az alábbi bekezdésekkel egészül ki:
„(3) A díjakra
a./ települési képviselő,
b./ bármely Ócsán lakó természetes személy,
c./ egyházi, társadalmi, egyesületi és,
d./ gazdasági szervezet, - melynek székhelye, vagy telephelye Ócsán található – tehet javaslatot, melyet írásban és indokolással
ellátva kell megtenni. Az indokolás nélküli, vagy nem írásban tett javaslatokat a felterjesztő bizottságok nem veszik figyelembe.
(4) A javaslatokat minden év május 31-ig kell a Polgármesteri Hivatal Titkárságára eljuttatni. A határidő letelte után érkező javaslatok
csak a következő évben vehetők figyelembe, amennyiben a javaslattevő javaslattételi szándékát írásban ismételten megerősíti.”
3.§.
A rendelet 4.§. /1/ bekezdése az alábbiak szerint módosul:
„Az adományozás időpontja a városavató évfordulós ünnepség.”
4.§.
A rendelet 5.§. /1/ bekezdésében a polgármester „úr” kifejezés törlésre kerül.
5.§.
Ezen rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

 Dönti Károly Dr.Szabó György
polgármester           jegyző

ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
10/2007.(VI.29.)számú rendelete

Az első közös lakáshoz jutó családok támogatásáról szóló
többszörösen módosított 18/2005.(IX.2.)sz.ÖK. rendelet módosításáról

1.§.
Az első közös lakáshoz jutó családok támogatásáról szóló többszörösen módosított 18/2005./IX.2./ sz.ÖK. rendelet
/továbbiakban: R/ 3. § (2) bek. az alábbiak szerint módosul:”
az 1. bekezdés a./ pontja szerinti esetben az önálló lakás elhelyezésére szolgáló építési telek ingatlannak részben, vagy egészben
valamelyik kérelmező, vagy a kérelmezők tulajdonában kell lennie”.
2.§.
Ezen rendelet kihirdetését követő 8. napon lép hatályba, azonban rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

 Dönti Károly Dr.Szabó György
polgármester           jegyző
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ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
11/2007.(VI.29.) számú rendelete

A szociális ellátások igénybevételéről szóló
többszörösen módosított 2/1999./I.27./számú ÖK. Rendelet módosításáról

1.§.
A szociális ellátások igénybevételéről szóló többszörösen módosított 2/1999./I.27.)számú ÖK. rendelet /továbbiakban: R./ 1.§
b./ és c./ pontja az alábbiak szerint módosul:
„b./ ápolási díj,
c./ pont helyi lakásfenntartási támogatás”.
2.§.
Az R. 5.§. a./ pontja törlésre kerül.
3.§.
Az R. 8. §. (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„az ápolási díjat az (1) bekezdés esetén a jegyző állapítja meg.”
4.§.
(1) Az R. 10. §. (1) bekezdésének utolsó tagmondata az alábbiak szerint módosul:
„…illetve családja létfenntartását veszélyezteti és családjában az egy főre jutó jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének 250 %-át, egyedülálló esetén a 300 %-át.”
(2) Az R. 10. §. (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
„a segély összege nem lehet kevesebb 20.000,-Ft-nál.”
5.§.
Az R. 13. §. (1) bekezdésének második mondata az alábbiak szerint módosul :
”a jegyző időskorúak járadékában részesíti azt:”
6.§.
(1) Az R. 16. §-ának címe az alábbiak szerint módosul: „helyi lakásfenntartási támogatás”.
(2) Az R. 16. §. (3) bek. b./ pontjában jelzett 30 %-os mérték 25 %-ra módosul.
7.§.
(1) Az R. 17.§. (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
„Alanyi közgyógyellátásra jogosult:”
(2) Az R. 17.§. (2) bekezdésének első tagmondata az alábbiak szerint módosul:
„normatív közgyógyellátásra jogosult az a személy is”,
(3) Az R. 17/A. §. első tagmondata az alábbiak szerint módosul:
„méltányossági közgyógyellátásra jogosult az a szociálisan rászorult személy is,”
8. §.
Ezen rendelet kihirdetését követő 5. napon lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekre is alkalmazni kell.

 Dönti Károly Dr.Szabó György
polgármester           jegyző

ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
12/2007./VI.29./ számú rendelete

egyes kitüntető díjak alapításáról és adományozásuk rendjéről

A Magyar Köztársaság kitüntetéseiről szóló 1991. évi XXXI. tv. 7.§. /1/ bekezdése, valamint az önkormányzatokról szóló, többször
módosított 1990. évi LXV. tv. 10.§. c./ pontjában kapott felhatalmazás alapján az önkormányzat képviselőtestülete Ócsa Városban
dolgozó, a helyi közügyek valamely területén elért kimagasló teljesítmény vagy huzamosabb időn át folytatott kiemelkedő
munkálkodás elismerésére kitüntető díjakat alapít, amelyek megnevezése és adományozása céljából az alábbi rendeletet alkotja:

ÓCSA VÁROSÉRT DÍJ
1.§.
(1) A díj I. fokozata adományozható azon a városért, a település lakosságáért hosszú, legkevesebb 10 éven - át folyamatosan sokat
tevő természetes személynek, társadalmicivil szervezetnek, gazdálkodó szervezetnek akik, vagy amely kiemelkedő
tevékenységével és példamutatásukkal folyamatosan a város érdekét, fejlődését, jólétét szolgálta.
(2) A díj II. fokozata adományozható azon természetes személynek, gazdálkodó szervezetnek, aki, vagy amely az adományozást
megelőző évben a város hírnevének öregbítéséért kiemelkedő tevékenységet folytatott.



Kisbíró
Ócsai

1�

ÓCSA KULTÚRÁJÁÉRT DÍJ
2.§.
(1) A díj adományozható annak a természetes személynek (személyeknek) társadalmi-civil szervezetnek, aki, vagy amely a kultúra, a
közművelődés és a sport területén tevékenységükkel kiemelkedő eredményt értek el, magatartásukkal példaként állíthatók a város
lakossága elé.
(2) A díj I. fokozatát azok a természetes személy, társadalmi – civil szervezet kaphatja, aki, vagy amely tevékenységét folyamatosan,
hosszú éveken át fejtették ki város és a város lakosai érdekében.
(3) A díj II. fokozata alkalomszerűen, eseményekhez kötődően adományozható azon természetes személynek, társadalmi civil
szervezetnek, aki az adományozást megelőző évben a város hírnevének öregbítéséért kiemelkedő tevékenységet folytatott.
(4) A díjazás szempontjai:
a./ Művészeti csoportok, amatőr együttesek vezetése több éven keresztül.
b./ Oktatási intézményekben kifejtett magas színvonalú kulturális tevékenység (szakkörök, csoportok vezetése, rendszeres
bemutatkozás, fellépés a községi rendezvényeken.)
c./ Történelmi évfordulókhoz kapcsolódó programsorozat színvonalas kidolgozása, megszervezése, lebonyolítása.
d/ Nemzeti és társadalmi ünnepeink méltó megünneplése (városi szinten) érdekében kifejtett tevékenység.
e./ Az Ócsai Kulturális Napok szervezésében, a programokra való felkészítésben több éven keresztül kifejtett aktív tevékenység.
f./ Az Ócsai Kulturális Napok, vagy egyéb rendezvények során bemutatott magas színvonalú produkció, valamint művészi
színvonalú képzőművészeti alkotások kiállításokon történő rendszeres bemutatása.
g./ A város néphagyományának, szokásainak felelevenítése, a népi kultúra tárgyi emlékeinek gyűjtése, bemutatása.
h./ A város lakosságát minél nagyobb számban megmozgató, az egészséges és esztétikus környezet alakítása érdekében kifejtett
tevékenység.
i./ Nagy, nemzeti sorsfordulóink és azok hőseinek emléket állító munkáért.

AZ ADOMÁNYOZÁS RENDJE
3.§.
(1) A díjakra
a./ települési képviselő,
b./ bármely ócsán állandó lakcímmel, vagy tartózkodási hellyel Ócsán lakó természetes személy,
c./ egyházi, társadalmi, egyesületi és,
d./ bármely ócsán székhellyel, vagy telephellyel rendelkező gazdasági szervezet, írásban, indokolással ellátva tehet javaslatot. Az
indokolás nélküli, vagy nem írásban tett javaslatokat a felterjesztő bizottságok nem veszik figyelembe.
(2) A javaslatokat
a./ Ócsa Városért díj vonatkozásában minden év május 31-ig, a többi díj vonatkozásában minden év október 31-ig kell eljuttatni a
Polgármesteri hivatal Titkárságára. A Képviselőtestület a díjazottak személyéről munkaterv szerinti ülésén dönt. A határidő letelte
után érkező javaslatok csak a következő évben vehetők figyelembe, amennyiben a javaslattevő javaslattételi szándékát írásban
ismételten megerősíti.
(3) A javaslatok alapján az önkormányzat képviselő-testülete állandó bizottságai felterjesztés készítenek a képviselő-testület
számára.
(4)Az előterjesztésnek tartalmaznia kell:
a./ sorrendiséget a javasolt és felterjesztett személyek között,
b./ írásbeli indokolást.
(5) A díj adományozásáról szóló határozat meghozatalára minősített többséggel, zárt ülésen kerül sor.
(6) Ócsa Városért díj II. fokozatában díj ugyanazon díjazottnak öt éven belül nem adható.
4.§.
(1) A kitüntető díjakkal a díj pontos megnevezését tartalmazó oklevél és pénzjutalom jár. A pénzjutalom nagyságát a mindenkori
költségvetési rendelet mellékleteként a képviselő-testület határozza meg.
(2) A kitüntető díjak átadására minden év
a./ az Ócsa Városért díj vonatkozásában városavató évfordulós ünnepség napján,
b./ a többi díj vonatkozásában minden év január 21-én a Magyar Kultúra Napján ünnepség keretében kerül sor.
(3) A kitüntetett és oklevélben részesült személyekről a jegyző nyilvántartást vezet.

A KITÜNTETŐ DÍJ VISSZAVONÁSA
5.§.
A kitüntető díjat – az adományozás rendjének megfelelő eljárási rend szerint – vissza lehet vonni, ha a kitüntetett arra érdemtelenné válik.
HATÁLYBALÉPTETŐ RENDELKEZÉS
6.§.
(1) Ezen rendelet alkalmazásának megfelelően a díjak kiosztására első ízben 2008. évben kerül sor.
(2) Ez a rendelet a kihirdetés követő 8. napon lép hatályba és ezzel egyidejűleg az Egyes kitüntető díjak alapításáról és
adományozásuk rendjéről szóló 20/2005./IX.02./ számú önkormányzat rendelet hatályát veszti.

 Dönti Károly Dr.Szabó György
polgármester           jegyző
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 1. A pályázati felhívásban nem szereplő adatokat, infor
mációkat a 19/2005. (IX. 02.) Pm. sz. rendelet tartalmaz
za.

2. Az Ösztöndíj célja, hogy Pest megyében állandó lakóhel
lyel vagy ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező 
azon gyermek/tanuló számára ösztöndíjat biztosítson, aki 
korai fejlesztésben és gondozásban részesülő illetve sajátos 
nevelési igényű, óvoda, tan vagy képzési kötelezettségü
ket nem önkormányzati intézményben teljesítik.

3. Az elbírálás során előnyben részesül az a gyermek/ta
nuló, aki:
– a szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye 
szerinti beszédfogyatékos, autista, halmozottan fogyaté
kos, a pszichés fejlődés zavara miatt a nevelési, tanulási 
folyamatban tartós és súlyos akadályozott

– az Ösztöndíjra szociális rászorult az ellátó közoktatási/
szociális intézmény által kiállított, és a szociális juttatásra 
való jogosultság igazolása alapján

4. A pályázat keretében odaítélendő ösztöndíj:
– Az ösztöndíjat tanévenként meghirdetett pályázat alap
ján a szorgalmi időszak tíz hónapjára lehet elnyerni. 

5. Az Ösztöndíj odaítélése, kifizetése: 
– Pest Megye Önkormányzata szakmai bizottságának 
döntése alapján a szerződéskötést követően kerül sor a ki
fizetésre két egyenlő részben.

– A második részlet kifizetésének feltétele: az eredeti in
tézményi igazolás a közoktatási/szociális intézményi jog
viszony fennállásáról.

6. Az ösztöndíj mértéke:
A gyermeket/tanulót ellátó közoktatási/szociális intéz
ményi díj, de maximum a mindenkori legkisebb öregségi 
nyugdíj összegével megegyező mértékű ösztöndíj.
Az ösztöndíj tanulónkénti konkrét összegéről a rendelke
zésre álló keretösszeg erejéig a szakmai bizottság dönt.
Az elnyert ösztöndíj folyósítására a tanuló nem jogosult, 
ha nem kezdi meg tanulmányait, valamint jogviszonya 
megszűnik. 
A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.
Az Ösztöndíjban részesítettek listája a döntést követő 5 
munkanapon belül olvasható lesz a www.pestmegye.hu 
honlapon. 

7. A pályázók értesítése a döntésről:
Valamennyi pályázó a szakmai bizottság döntéséről írás
ban értesül. A pályázat elnyerése esetén a Támogató ösz
töndíj szerződést (4.számú melléklet) köt.

8. A pályázat elbírálásának kritériumai:
A pályázatok elbírálása a Pályázati útmutatóban közzétett 
szempontok alapján történik.

9. A pályázat formai előírásai:
A Pest Megye Önkormányzata által meghirdetett Esély 
Pest Megyei Közoktatási Ösztöndíj iránti kérelmet kizá
rólag a Pest Megye Önkormányzata által rendszeresített 
formanyomtatványon lehet benyújtani.
A pályázati szabályzat, a felhívás, és az űrlap együtt képe
zik a pályázati dokumentációt, és tartalmazzák a pályázás
hoz szükséges összes feltételt.

10. A pályázatok benyújtásának módja, helye és határ
ideje.
A pályázatokat hiánytalanul, az előírt mellékletekkel 
együtt egy aláírt eredeti példányban, lehetőség szerint tér
tivevényes postai küldeményként vagy személyesen lehet 
benyújtani.

A pályázati anyag:

– beszerezhető: 
Pest Megye Önkormányzatának Hivatala Oktatási, Műve
lődési és Turisztikai Iroda Oktatási Csoportján
1052 Budapest, Városház u. 7.

– az adatlap letölthető: 
www.pestmegye.hu honlapjáról 

A pályázat beadási határideje:
tárgyév: október elseje

A pályázatokat az alábbi címre
kérjük megküldeni:

Pest Megye Önkormányzatának Hivatala
Oktatási Művelődési és Turisztikai Iroda

Budapest
Városház u. 7.

1052

A pályázat elbírálásának határideje:
tárgyév november 2.

Pályázati felhívás
Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése pályázatot hirdet 

Esély Pest Megyei Közoktatási Ösztöndíj elnyerésére





APRÓHIRDETÉSEK
Üllői sportcsarnok várja a sportolni vágyókat! Aerobic, labdarúgás, kosárlabda, 
kézilabda, röplabda, tenisz és sok más lehetõség kínálkozik a lakosság számára.
Rendezvények szervezését lebonyolítását vállaljuk!
- értekezletek, konferenciák,
- kiállítások, bemutatók
- családi rendezvények (névnapok, születésnapok stb.)
Érdeklõdni: 0630-743-76-43, 0670-459-76-02

International sales company with subsidiary in Hungary (Alsónémedi) is looking for a 
financial assistant: - with good english knowledge
  - experience welcome,
  - experience in working in SAP welcome,
for basic accounting and administrative tasks, keeping contact with HQ (in english) and 
supporting outsource Accounting company in Hungary.
Begginers are also welcome. aureta@aureta.com

Vezető élelmiszeripari cég munkatársat keres Budapest, Pest megye területére az alábbi 
munkakörre: Slepptúrás területi értékesítõ (elvárás: érettségi,”B”kategóriás jogosítvány) 
Fényképes önéletrajzokat az alábbi címre várjuk: 6448 Csávoly, Petõfi Sándor u. 29.




