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Az új Egészségház története
Még pár nap és valósággá válik egy régi 
álom, átadásra kerül az új Egészségház. 
Éveken át tartó folyamat végére kerül-
het pont szeptember 5-én. Nézzük 
meg, milyen út vezetett el idáig!

2004-ben az előző testület döntött 
úgy, hogy a településünknek szüksé-
ge van egy új, modern, szakrendelők-
kel és mentőállomással kiegészített 
egészségházra. Két terület jött szóba: 
a meglevő rendelő mögötti terület, va-
lamint a régi, már nem használt köz-
ponti iskola területe. Ez utóbbi hely ész-
szerűbbnek tűnt, hiszen itt semmilyen 
tevékenységet nem zavart volna az 
építkezés. Ellentétben a régi rendelő-
vel, ahol a bontás és az építkezés is a 
rendelésen és a betegeken „keresztül” 
történt volna. Hosszas viták és népsza-

vazás után úgy döntött az akkori tes-
tület, hogy az általános iskola helyére 
tervezteti az épületet. A közel félmil-
liárdos beruházás terveit Horváth Zol-
tán, jelenlegi főépítészünk elkészítet-
te, és az önkormányzatnak átadta.

Ugorjunk három évet az időben.  
2007-től kezdve a jelenlegi testületnél 
is folyamatosan napirenden volt az 
egészségház felépítése. Tanulmányter-
vet készíttettünk arra vonatkozóan, 
hogy milyen szakrendeléseket érde-
mes Ócsára hozni, milyen vonzáskör-
zettel kell rendelkeznünk, stb. Ezek 
után már csak két kérdésre kellett vá-
laszt adnunk:

– Mit építsünk? – Honnan teremt-
sük elő a szükséges pénzt?

Az első kérdés banálisnak tűnhet, 

hiszen kész terveink voltak. Azonban 
egy egészségügyi fórumon közölték ve-
lünk, hogy az állam nem támogatja Bu-
dapest és Dabas között még egy men-
tőállomás felállítását. Aztán 2007 őszé-
re mindenre választ kaptunk. Megjelent 
a nagyon várt uniós, egészségügyi pá-
lyázat. Ettől vártuk az anyagi javakat. 
Sajnos, a pályázatot járóbeteg szakellá-
tás fejlesztésre írták ki, mivel nálunk 
nem volt szakrendelés, ezért nem pá-
lyázhattunk.

Testületi döntések születettek: új 
tervre van szükség, immár mentőál-
lomás és szakrendelésre alkalmas he-
lyiségek nélkül, valamint a kibocsátott 
kötvény terhére kell megvalósítani a 
beruházást. Míg a közbeszerzési eljá-
rás folyt, a régi rendelő várótermének 
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Virág Miklós 

Ócsa
Neved azt jelenti „becézz”
S ha becézel akkor „szeress”
Úgy is írják „ősöcske” vagy
Másként meg „égerfa” lehetsz

Ousad vezér is lehetnél
Honfoglalók seregével
Avar szláv bolgár és török
Ősök ezernyi nevével

Mondhatják hős vagy meggyötört
Nyúzott tatár török német
S a modern idők poklában
Sem ért próbautad véget

Ócsa megáldva szépséggel
Növények gyönyörű kertje
Állatok éden-pompája
Te évszázadok-viharvertje

Ócsa ember-menedéke
Élni boldog-boldogtalan
Akinek volt nemes múltja
Higgye termő jövője van

Ócsa nekem mit is mondhat
Mit ígért-ígérhet neved
Ki megszült és visszafogad
Neve egyet jelent SZERET

Augusztus közepén – két héttel a tanév-
kezdés előtt – Ócsa nevelési-oktatási in-
tézményeiben aziránt érdeklődtünk, 
hogy mi minden történt a nyáron.

Elsőként Szűcs Jánosné óvodaveze-
tőt kérdeztük:

„Mintegy kilencven új gyermek fogja 
átlépni az óvoda küszöbét. Ez legalább 
hússzal több, mint az elmúlt években 
volt. A teljes létszám tehát meg fogja kö-
zelíteni, vagy túl is lépheti a háromszá-
zat. A gyerekeket ugyanannyi óvónő és 
dajka várja, mit eddig, hiszen a nyugdíj-
ba vonult kolléga helyett új érkezett. To-
vábbra is foglalkoztatunk fejlesztő pe-
dagógust és a két logopédusnak is lesz 
elegendő munkája.

Sajnos, új óvoda egyelőre nem épül, 
nincs rá pénz. A tetőjavítás is elmaradt, 

reméljük, nem lesznek nagy esők!  
Az 1 200 ezer forintos alapítványi- és  
1 650 ezer forintos költségvetési támo-
gatásból azonban sikerült a csoportszo-
bákat felújítanunk, új bútorokat is vásá-
roltunk.

A városi játszótérről leszerelt játékok 
az óvoda udvarán lettek felállítva.

Bizakodva várjuk az őszt.

A Halászy Károly Általános Iskolában tör-
téntekről Bukodi Jánosné igazgató-
helyettes tájékoztatott.

Kilencven-kilencvenöt elsős illetve 
újonnan érkezett tanuló kezdi tanulmá-
nyait intézményükben, négy osztályban. 
A nyolcadik évfolyamon már csak három 
osztály lesz. Az SNI tagozat két csoport-

Tanévkezdés elôtt...

egy része alatt beszakadt a föld. Még 
egy ok, hogy minél előbb elkészüljön 
az új épület.  Közben Apáthyné Kati-
ka, a gyógyszertár vezetője jelezte ne-
künk, hogy felépítene egy új gyógy-
szertárat. Örömmel vettük tudo-
másul.

Így jutottunk el napjainkig.  A brut-
tó 337 millió forintos épület elkészült. 
(Megjegyzem, az áfa változása kb.  

plusz 13 millió forintot vett ki a kasz-
szából.)  Minden készen áll arra, hogy 
az ünnepélyes átadás után, szeptem-
ber 7-én itt kezdjenek el rendelni a házi 
orvosok, a gyermekorvos, a fogorvo-
sok, a védőnők, itt működjön a labor, 
a fizikoterápia és az ügyelet.

El kell mondanom Önöknek, hogy 
a szakorvosi ellátás meghonosításáról 
nem tettünk le. Megnézzük, hogy az 
elkövetkezendő fél évben hogyan mű-
ködik a ház, és ennek ismeretében mi-
lyen szakrendeléseket lehet majd elin-
dítani. 

Az Önkormányzat a helyi buszjárat 
bővítését is tervezi, amellyel könnyí-
teni szeretnénk az intézménybe való 
eljutást. Addig is azt kívánom minden-
kinek, akinek el kell majd jönnie az 
Egészségházba, hogy jó érzéssel, a mi-

előbbi gyógyulás reményével távozzon 
onnan!

Várjuk Önöket 2009. szeptember 
5-én, 11.00 órakor, az ünnepélyes át-
adáson!

Bukodi Károly alpolgármester

városi – élet
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Rekkenő hőségben került sor a helyi Baptis-
ta Gyülekezet „táborára” július 13–18. között. 
Napközben a gyermekek vették birtokukba a 
nagysátrat és az udvart, este az idősebb fia-
talok töltötték együtt az időt.

A szórólapon a vadnyugati filmekben lát-
ható rajzolt portré, alatta a szokásos felirat: 
Wanted (kerestetik) élve vagy halva, jutalom 
fejében. Irány a vadnyugat!

Bevallom, első olvasásra kicsit furcsának 
tűnt az egész. Megfordítva a szórólapot, kez-
dett világosodni az elmém. Ezt olvashattuk: 
„Téged is keres valaki már nagyon régóta. 
Lehet, hogy nem tudtál erről, de így van. Azért 
szeretne rád találni, mert nem akarja, hogy cél-
talan lődörgés legyen az életed; mert ő sokkal 
többet fizetett érted, mint néhány dollár. En-
gedd magad megtalálni, és te leszel a nyer-
tes! Furcsa, ugye? Téged keresnek, és ha rád 
találnak, mégis tiéd a jutalom.”

Ez tetszett, de még mindig maradt bennem 
egy kérdés: vajon hogyan kapcsolják össze 
a vadnyugattal a Bibliát? Tudtam, hogy vá-

laszt csak úgy kaphatok, ha meglátogatom a 
tábort.

Délelőtt fél tízkor értem oda, a harminc-
negyven gyermek éppen ügyességi sorjáté-
kokban mérte össze tudását. Volt sárga-piros-
zöld… csapat, vizespoharakkal, vízzel töltött 
lufikkal ügyeskedtek éppen.

Két verseny közötti szünetben sikerült szót 
váltani Németh Zsolttal, a programsorozat ve-
zetőjével.

– Minden nap egy óra játékkal kezdődik, 
majd tízóraizunk. Ez után következik az ének-
tanulás, ismerkedés bibliai történetekkel, 
aranymondásokkal. Végül kézműves foglalko-
zás zárja a napi programot.

Mint ahogy hirdették is, a zene azért kell, 
hogy jó legyen a hangulat, a játék, a sport 
azért, hogy bírják a terhelést. Az elméleti kép-
zés azért, hogy tudják, amit tudni kell; és hogy 
a szükséges felszerelést maguk is elkészít-
hessék, van szükség a kézműves foglalkozá-
sokra.

– Készítettünk farmertarsolyt, hogy legyen 
mibe gyűjteni a „dollárokat”, cowboykalapot, 
batikoltunk pólókat, lett mindenkinek indián ék-
szere. Ma pedig a rézdomborítással készülő 
sheriff csillagokon van a sor. – folytatta kalau-
zom. – Délután pedig a vásárban a gyerekek 

elkölthetik szerzett „dollárjaikat” apró játékok-
ra, iskolaszerekre.

Mivel nagyon izgatott, hogy hogyan társí-
tották a bibliai történeteket a vadnyugati ke-
retjátékkal, azt is megkérdeztem.

– Például a telepesek is sokat mentek, mire 
jó helyet találtak, ehhez kapcsolható Ábrahám 
vándorlása. Vagy a létükért való küzdelem kap-
csán a Jerikó bevételéről szóló történetet idéz-
tük. Minden napra jutott egy történet.

Németh Zsolt elmondta még, hogy jöttek 
hozzájuk óvodai csoportok is vendégségbe.

Mindezen túl, amit még öröm volt látni, 
hogy jó néhány fiatal is segítette a felnőtt  
vezetők munkáját, foglalkoztak a gyerekek-
kel, törődtek velük, vagy éppen a játékokat 
vezették.

(NGy)

Irány a vadnyugat!
Gyermek- és ifjúsáGi hét Ócsán

tal folytatja munkáját. Az egyik – a felső-
sök – felköltözni a „régi” iskolaépületbe, 
az alsósok maradnak az eddigi helyen. 
Az egész tagozat „kifutó” rendszerben 
működik már, azaz új osztályok nem in-
dulnak. A tavaly elkezdett úgynevezett 
nem szakrendszerű képzés szeptember-
től a hatodik évfolyamra is kiterjed már. 
Ez azt jelenti, hogy bizonyos tantárgya-
kat, másfajta módszerekkel, főleg alsós 
kollégák fognak tanítani. Szeretnénk 
megoldani, hogy az angol nyelvet kisebb 
létszámú csoportokban, intenzívebben 
taníthassuk. Ehhez a személyi feltételek 
adottnak látszanak, hiszen szeptember-
től három angol szakos kollégánk lesz.

Ami a felújítási munkálatokat illeti, a 
régi épület második emelete, a WC-k, a 
tanári és a konyha festésére került sor, 
az új épületnek a földszintjén végeztünk 
hasonló munkálatokat. A Halászy Ká roly 

Iskoláért Alapítvány karnisokat vásárolt, 
a gimnáziumtól pedig tantermi bútoro-
kat kaptunk. A nyílászárók felújítására 
beadott pályázatunk nyert, így mód nyí-
lik majd azok cseréjére. 

Több osztálytalálkozóra is sor került 
a nyáron. Ez éven is táboroztattunk gye-
rekeket Révfülöpön, illetve voltak gye-
rekek Paláston is táborban.

Végezetül lássuk, milyen újdonságokkal 
szolgál a Bolyai János Gimnázium. Aki 
elmondta: Árkosiné Kárpáti Lilla igaz-
gatóhelyettes.

Iskolánkban három osztály indul, ki-
lencvennégy új tanulóval. Ami a peda-
gógusainkat illeti, nincs különösebb vál-
tozás, elkezdhető a tanév.

Egy jelentős szerkezetváltás történt, 
már nem vagyunk szakközépiskola. He-
lyette nyelvi előkészítő gimnáziumi osz-

tály indul. Iskolánkban a nyár folyamán 
felújítások történtek: festés, burkolás, bú-
torcsere.

Nálunk is éppúgy, mint az általános 
iskolában, szeptember 1-jén lesz a tan-
évnyitó, majd összevont osztályfőnöki 
órák lesznek. A tényleges tanítás 2-án 
kezdődik.

(Németh)
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Múltidéző helyszínen, a nyolcszázéves 
templom árnyékában, ódon paraszthá-
zak ölelte udvaron – a tájház udvarán – 
került sor a városi ünnepségre. A kert-
kapun belépőket az Ócsai Fúvószenekar 
muzsikája fogadta.

Ragyogó napsütésben, tíz óra után né-
hány perccel az Ócsai Népdalkör és ve-
zetőjük, Kovács Nóra idézte a régi Szent 
István-imádságot, majd Dönti Károly pol-
gármester lépett a mikrofonhoz.

Tisztelt Ünneplő Közönség!
Ma a magyarság történelmének 

egyik legnagyobb alakját, államalapí-
tó Szent István királyt ünnepeljük. Ez 
az a nap, amikor minden polgártár-
sunk honfoglaló elődeire gondol, s arra, 
hogy magyarnak született. Az ünnep-
körhöz kapcsolódó események olyan 
nemzet kultúráját, örökségét hordoz-
zák, mely Európa közepén számtalan 
örömön, keserűségen, elnyomáson és 
az elnyomóktól való megszabaduláson 
ment keresztül.

Tisztelt Egybegyűltek!
Középkori énekmondók még így 

idézték Géza fejedelem és Sarolt fiának, 
István királynak emlékét:

„Ah, hol vagy magyarok
Tündöklő csillaga!
Ki voltál valaha
Országunk istápja!
Előtted könyörgünk
Bús, magyar fiaid,
Hozzád fohászkodunk
Árva maradékid.”
Így idézték István királynak emlékét, 

aki atyja halála után 997-ben vette át 
az uralkodást. 1000-ben koronázták 
meg a II. Szilveszter pápa által – III. Ottó 
császár jóváhagyásával – küldött ko-
ronával. A koronázást Domonkos, a 
magyarok első érseke végezte Eszter-
gomban.

Azzal, hogy István kérését a pápa tel-
jesítette és a felségjelvényeket elküldte, 
az egész keresztény Nyugat tudomásá-
ra hozta: az új állam és uralkodója szu-
verenitását elismeri, jóváhagyja.

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Hajdani göröghonban, a delphoi 

templom márványfalán volt olvasha-
tó a hét görög bölcs egyikének tulajdo-
nított tanítás, amely Platon és Xenophon 
műveiben hagyományozódott az utó-
korra: Ismerd meg tenmagad!

Mi ezer éve birkózunk a roppant fel-
adattal. Voltunk a keresztény Európa 
utolsó bástyája, a török elözönlés elle-
nében a végső remény. Voltunk kuru-
cok, jövő-reményekből, szabadság-ál-
mokból építettük függetlenségünk szi-
várványszépségű palotáját. Voltunk 
labancok, s bölcs ösztönnel igazítottuk 
lépésünket az erős szomszédhoz; így re-
méltünk előnyt, s jobb jövőt magunk-
nak. Voltunk végvár, voltunk gyepű – 
hol egy tagban, hol három részre sza-
kítva. Voltunk-vagyunk ezer éve 
Európában magyarok. És élünk, ismer-
kedünk önmagunkkal.

Ezelőtt néhány évtizeddel Keresztury 
Dezső így fogalmazott: „ A nemzet az 
önismeret által emelkedik ki a pusztán 

csak tenyésző lét formájá-
ból: ebben a síkban szem-
léli önmagát, múltja emlé-
kezetét, jelene adottságait 
s jövője álmait.” Valóban 
a nemzeti önismeret 
három pillére: a múlt em-
lékezete, a jelen adottságai 
és a jövő álmai. Vagyis jól 
emlékezni a múltra, oko-
san mérni fel a jelen adott-
ságait s merészen álmod-
ni . Hog y az ezeréves  
Magyarország nemzedé-
keinek nemzeti öntudatá-
ban mennyi volt az illúzió, 

a gőg, a balsors, ma már világosan áll 
előttünk.

„Tévedni a halandó gyöngesége, de 
önismeretre törekedni az Isten paran-
csa, a világnézet, mely az egyéneket és 
népeket csalódásaik által bünteti” – fo-
galmazza meg a magyar sors minden 
vizsgálójának alapérzését Kemény Zsig-
mond. Bizonyos, hogy a nemzeti érzés-
nek és öntudatnak megfogalmazása 
folytonos alakváltozást jelent. De ha a 
nemzedékek változása közben sok min-
den feledésbe is merül, az újban min-
dig ott érezhető a múlt öröksége s azok-
nak az állandó eszméknek a sugárzá-
sa, amelyek felé a nép történelmi útja 
fordulóin át halad. A nemzeti önisme-
retnek megvan a maga belső folytonos-
sága.

Tisztelt Hallgatóim!
Önszemléletünk legelső emlékei a ke-

reszténnyé lett magyarságról szólnak, 
arról a keresztény királyságról, amely-
ben tovább élt még a nomád birodalmi 
gondolat, amely azonban mégis az 
egyetemes keresztény közösség részesé-
nek tekintette magát, s eszményeit, hi-
vatástudatát ennek szelleméből merí-
tette.

Szent István élete, tettei és állama kö-
zött soha hasadék nem nyílott meg. Le-
gendái, és fiának, Imrének szóló intel-
mei ma is megszívlelendőek. Vitatha-
tatlan, hogy Szent István emléke ezer 
éve nem halványul a közemlékezetben. 
Sőt tapasztalhattuk a millenniumi zász-
lókat átadó ünnepségeken, hogy me-
gyénk polgárai erősen kötődnek a szent 
istváni gondolatisághoz. Kötődnek 
azokhoz az értékekhez, amelyeket az 

Szent István ünnepén
köz – élet
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Hit – élet

európai kultúra örök alkotásaként is-
merünk.

Polgáraink azonosulnak nemzeti 
történelmünk hagyományaival, forra-
dalmainkkal és szabadságharcainkkal. 
Ugyanakkor tapasztalható az is, hogy 
vannak kortársaink, akik bezárkóznak 
házaikba, s életidegenként szemlélőd-
nek. Tapasztalhatjuk, hogy növekszik 
az agresszió, mely időnként önpusztí-
tással, sőt önmegsemmisüléssel fenye-
get. Általában ők azok, akik Istentől 
mentes világban élnek.

Mások nem ismerik fel az emberi élet 
valós értékeit, s anyagias szemléletük-
kel szinte átgázolnak embertársaikon. 
És sorolhatnám társadalmunk rossz ér-
zésű hangadóit, akiknek megnyilvánu-
lásai mélységesen sajnálatosak. És ter-
mészetesen vannak, élnek közöttünk 
olyanok, akiknek valósak a mindenna-
pi gondjaik, akik önhibájukon kívül  
kerültek nehéz helyzetbe. A velük való 
törődés, a szociális segítségnyújtás el-
engedhetetlen feladatuk.

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Mint sokuknál, nálam is belülről – a 

szülői, családi útravalóból, nevelteté-

semből – sarjad az az erő, amely alkot-
mányos eszméinket és egyéni hitvallá-
sunkat meghatározza. Ezeket úgy hív-
juk, hogy egyéni méltóság és szabadság, 
a tulajdon szabadsága, jogtisztelet, a 
kereszténység és a mindenkire kiterje-
dő ökumené erkölcsi és kulturális ha-
gyományai; tovább mindaz, ami a hu-
manizmus gondolatiságát jelenti.

Ha az említettek átjárják minden-
napjaink gondolatait és cselekedeteit, 
akkor vallhatjuk, hogy az egy házaknak, 
vallásfelekezeteknek, a polgárok közös-
ségeinek és önszerveződéseinek nagy 
szerepük van az egyes ember és a tár-
sadalom széles rétegeinek lelki, kultu-
rális, etikai és közéleti újjáépítésében.

Megadatott, hogy a kulturális és er-
kölcsi felemelkedésnek mindenki része-
sévé váljon. Ugyanakkor nem szabad 
felednünk, hogy az értékteremtő, tisz-
tességgel és szorgalommal dolgozó em-
bert illesse a megbecsülés. És mindazo-
kat, akik gyermekeikért, családjukért 
munkálkodnak.

Ez az évezred a tudásalapú társada-
lom képét vetíti elénk. Nemzetközi te-
kintetben új Európa képét formálja kul-

turális és gazdasági viszonylatokban 
is. Reméljük, hogy áldást és nem rom-
lást hoz földünkre, életünkre.

Ma, amikor Szent Istvánra emléke-
zünk, jó érzés elgondolkozni azon, hogy 
a nemzet viharos századait követően 
sikerült megőrizni hazánkat, s újra ki-
vívni függetlenségüket. Jó megtapasz-
talni, hogy védjük és őrizzük emberi és 
polgári jogainkat, demokratikus hagyo-
mányainkat, értékeinket. Jó megtapasz-
talni az állam, az önkormányzatok és 
a nemzeti kisebbségek intézményeinek 
demokratikus működését. És jó átélni, 
hogy a múlt és a jövő mennyi felelőssé-
get jelent. Hogy történelmünk újabb ke-
gyelmi korszakához érkeztünk.

Kívánom, hogy éljenek békében, s az 
Önökben megfogalmazott, megálmo-
dott jövő váljék valóra családi életük-
ben és hivatásukban!

Köszönöm, hogy meghallgattak!
Dönti Károly köszöntője után ismét a 

Népdalköré volt a főszerep, aratási da-
lokból összeállított népdalcsokrot hall-
hattunk.

Nt. Dömötör Norbert ócsai segédlel-
kész az Isten-adta kenyérről szólt, majd 
áldást kért az új kenyérre és valameny-
nyiünkre.

A Szózat hangjai után az ünnepséget 
levezető Bukodi Jánosné képviselő asz-
szony köszönetet mondott a résztvevők-
nek, a közreműködőknek és további kel-
lemes ünnepet kívánt, kérve, hogy min-
den érdeklődő ismerkedjen meg a 
tájházzal, az ott látható kiállításokkal,  
illetve kóstolja meg az új kenyeret, amit 
a Népdalkör asszonyai kínáltak körbe.

(NGy)

köz – élet
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Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 13 igen (egyhangú) szavazattal 
a következő határozatot hozta:
139/2009. (VI. 24.) sz. ÖK. határozat:
Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete az augusztus 20-i ünnepség prog-
ramjait a tájháznál kívánja lebonyolítani. Felkéri a Polgármestert, hogy a Duna–
Ipoly Nemzeti Park Rt. illetékeseivel haladéktalanul vegye fel a kapcsolatot. Az 
Oktatási, Kulturális és sport Bizottság által előterjesztett augusztus 20-i ünnep-
ségre vonatkozó alternatív program javaslatait elfogadja.

* * *
Ócsa Város Önkormányzat Képviselőtestülete 13 igen /egyhangú/ szavazattal a 
következő határozatot hozta:
140/2009. (VI. 24.) sz. ÖK. határozat:
Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének Egészségügyi Bizottsága a 
kiírt pályázatára beérkezett anyagok alapján az alábbi támogatási összegeket fo-
gadja el:
Egészségvédelmi Szolgálat Farkas Miklósné iskolavédőnő 150 000 Ft
(egészséges életmódra, egészségmegőrzésre nevelő, valamint prevenciós prog-
ramok rendezése)

* * *
Ócsa Város Önkormányzat Képviselőtestülete 13 igen /egyhangú/ szavazattal a 
következő határozatot hozta:
141/2009. (VI. 24.) sz. ÖK. határozat:
Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szociálpolitikai Bizottsága a 
kiírt pályázatára beérkezett anyagok alapján az alábbi támogatási összegeket fo-
gadja el:
Halászy Károly Általános Iskola
szegregáltan oktatott tanulók csoportjai 200 000 Ft
(A helyi intézményekben tanuló, szegregáltan oktatott SNI-s tanulók közösségi 
programjának rendezése) 

* * *
Ócsa Város Önkormányzat Képviselőtestülete 13 igen /egyhangú/ szavazattal a 
következő határozatot hozta:
142/2009. (VI. 24.) sz. ÖK. határozat:
Ócsa Város Önkormányzat Képviselőtestülete 
1. a Pest megyei településközpontok fejlesztése – Kisléptékű megyei fejleszté-
sek című, KMOP-2009-5.2.1/A jelű pályázati kiírás alapján pályázatot nyújt be.
2. Felkérik a javaslattevőket, hogy 2009. augusztus 31-ig javaslataikat a Telepü-
lésfejlesztési, Környezetvédelmi, Idegenforgalmi Bizottsághoz juttassák el.

* * *
Ócsa Város Önkormányzat Képviselőtestülete 12 igen és 1 tartózkodó szavazat-
tal a következő határozatot hozta:
143/2009. (VI. 24.) sz. ÖK. határozat:
Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat nehéz  
likviditási nehézségei miatt visszapótlási kötelezettséggel engedélyezi  
15 000 000 Ft felhasználását a lekötött betétből.

* * *
Ócsa Város Önkormányzat Képviselőtestülete 13 igen /egyhangú/ szavazattal a 
következő határozatot hozta:
144/2009. (VI. 24.) sz. ÖK. határozat:
Ócsa Város Önkormányzat Képviselőtestülete mint fenntartó hozzájárul a 
2009/2010-es tanévben a Napsugár Napköziotthonos Tagóvodában négy cso-
port maximális létszám feletti – de nem átlépve a 20%-os mértéket – indításá-
hoz.

Ócsa Város Önkormányzat Képviselőtestülete 13 igen /egyhangú/ szavazattal a 
következő határozatot hozta:
145/2009. (VI. 24.) sz. ÖK. határozat:
Ócsa Város Önkormányzat Képviselőtestülete a 100%-ban a tulajdonában lévő 
Ócsa Városüzemeltetési Nonprofit Kft.(2364 Ócsa, Bajcsy-Zsilinszky u. 2.)  
10 000 000 Ft összegű folyószámlahitelére készfizető kezességet vállal. 

* * *
Ócsa Város Önkormányzat Képviselőtestülete 13 igen /egyhangú/ szavazattal a 
következő határozatot hozta:
146/2009. (VI. 24.) sz. ÖK. határozat:
Ócsa Város Önkormányzat Képviselőtestülete felhatalmazza a polgármestert a 
HASZ 2007 Kft.-vel (7623 Pécs, Szentlőrinci út 6.) 2008. augusztus 28-án alá-
írt a helyi személyszállításra vonatkozó Közszolgáltatási Szerződés 2009. de-
cember 31-ig pályáztatás nélkül történő meghosszabbítását írja alá.

* * *
Ócsa Város Önkormányzat Képviselőtestülete 13 igen /egyhangú/ szavazattal a 
következő határozatot hozta:
147/2009. (VI. 24.) sz. ÖK. határozat:
Ócsa Város Önkormányzat Képviselőtestülete felhatalmazza a polgármestert az 
UNIFORM-TEAM Vagyonvédelmi és Szolgáltató Kft.-vel (2364 Ócsa, Halászy K. 
u. 4.)  2008. május 16-án a szemétbányában és az odavezető utakon történő  
illegális hulladéklerakás megakadályozása céljából kötött őrzés-védelmi szer-
ződést 2009. december 31-ig történő meghosszabbítását írja alá.

A Képviselő-testület
2009. július 27-i rendkívüli ülésének határozatai
Ócsa Város Önkormányzat Képviselőtestülete 8 igen és 1 nem szavazattal a kö-
vetkező határozatot hozta:
152/2009. (VII. 27.) rk. ÖK. határozat:
1. Ócsa Város Önkormányzat Képviselőtestülete a jobb üzemeltetés érdekében 
módosítani kívánja az Egészségház megépítésére vonatkozó közbeszerzési ki-
írást oly módon, hogy a beruházó nem az Önkormányzat, hanem a 100%-ban a 
tulajdonában álló Ócsa Városüzemeltetési nonprofit Kft. lesz. 
2. Ócsa Város Önkormányzata készfizető kezességet vállal – a 100%-ban a tu-
lajdonában álló Ócsa Városüzemeltetési Nonprofit Kft. által – az Egészségház 
beruházásához kapcsolódó fizetési kötelezettségért, az Egészségház kivitele-
zője felé. (Gomép Építőipari és Kereskedelmi Szolgáltató Kft. 6050 Lajosmizse, 
Dózsa György út 219–221.)
3. Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza az Ócsa Város-
üzemeltetési Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatóját, hogy elfogadja a Gomép Épí-
tőipari és Kereskedelmi Szolgáltató Kft. és az UniCredit Bank Hungary Zrt. kö-
zött lévő engedményezési szerződést. 
4. Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 100%-ban a tulajdoná-
ban álló Ócsa Városüzemeltetési Nonprofit Kft. alapító okiratában foglalt tevé-
kenységi körébe fel kívánja venni a 6820’08 TEÁOR számú „Saját tulajdonú, bé-
relt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése” tevékenységi kört.  

* * *
Ócsa Város Önkormányzat Képviselőtestülete 10 igen /egyhangú/ szavazattal a 
következő határozatot hozta:
153/2009. (VII. 27.) rk. ÖK. határozat:
Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete figyelembe véve az önkormány-

A Képviselő-testület 2009. június 24-i határozatai
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Július 18-án rangos szakemberek látogattak a méltán híres 
Ócsai Babamúzeumba.

A szakmai berkekben jónevű Kiss Áron Magyar Játéktár-
saság soros elnöke – dr. Györgyi Erzsébet néprajzkutató – 
vezetésével hattagú „küldöttség” töltött el egy napot Ócsán 
abból a célból, hogy megismerkedjen a település nevezetes-
ségeivel, a tájházzal és azon belül elsősorban a méltán híres-
sé vált népviseleti babákkal.

Györgyi Erzsébet nem először járt itt, hiszen abban, hogy 
ez a gyűjtemény elkészüljön és rangot vívjon ki magának, 
neki is jelentős szerepe volt és van. Többek között az őálta-
la szerkesztett Forgó című lap – a Kiss Áron Magyar Játék-
társaság lapja – terjedelmes írásban számolt be a dr. Bálintné 
Magyar Ilona és Bereczkyné Magyar Mária szinte emberfe-
letti teljesítményeként megszületett népviseletes babagyűj-
teményről.

Györgyi Erzsébet most „elhozta magával” többek között 
Zorkóczy Évát, a Népművészet Mesterét, az országszerte is-

mert „Róza baba” program létrehozóját, babakészítőt; Máténé 
dr. Szabó Máriát, textiles képzőművészt, a TIT néprajzos or-
szágos választmányának volt vezetőjét, a huszonöt éves múlt-
tal bíró Művészeti Tárló Közhasznú Egyesület alapító tagját, 
hogy ők is láthassák babáinkat.

Mondani se kell, a vendégek le voltak nyűgözve.
Szinte természetes, hogy a gyűjtemény létrehozói – ba-

báikkal egyetemben – meghívást nyertek a jövő tavasszal 
az Óbudai Textilmúzeumban (volt Goldberger gyár) meg-
rendezésre kerülő babakészítők kiállítására.

– Megtudtuk még, hogy augusztus végén indul a hímző 
kör, ahol a jellegzetes ócsai mintákkal, azok színeivel és 
hímzéstechnikájával ismerkedhetnek meg az érdeklő-
dők.

– Örömmel tudatjuk az is, hogy a Duna–Ipoly Nemzeti 
Park gondozásában rövidesen megjelenik az Ócsai  
népviseletek képeskönyve, hogy mindaz, ami a baba-
múzeumban látható, és még annál sokkal több is, nap mint 
nap látható, kézbe vehető legyen.

(NGy)

zat likviditási helyzetét, az intézményeinek gázszolgáltatására közbeszerzési el-
járást kíván lefolytatni. 

* * *
Ócsa Város Önkormányzat Képviselőtestülete 10 igen /egyhangú/ szavazattal a 
következő határozatot hozta:
154/2009. (VII. 27.) rk. ÖK. határozat:
Ócsa Város Önkormányzat Képviselőtestülete felkéri a polgármestert, hogy jelen 
előterjesztéshez csatolt ingatlanok listáját nyilvánosan tegye közzé vételi aján-
lat reményében. 

HRSZ Terület m2 Tulajdoni hányad Művelési ág
292/30 939 1/1 kivett beépítetlen terület
1789/1 279 1/1 kivett beépítetlen terület
1954 795 1/1 kivett beépítetlen terület
2451/1 3 183 1/1 kivett beépítetlen terület
03/5 2 922 1/1 szántó
03/6 888 1/1 kivett iparvasút
031/2 3 353 1/1 szántó
0119/37 8 801 1/1 szántó

HRSZ Terület m2 Tulajdoni hányad Művelési ág
0170/7 8 352 1/1 szántó
0175/46 178 294 1/1 szántó
0199/1 19 666 1/1 kivett udvar
0230/1 480 776 12000/143214 erdő
0294/43* 1 642 1/1 szőlő
0294/47* 1 896 1/1 szántó
0310/2* 23 177 1/1 erdő, gyep
0476/2* 202 607 192528/2278584 erdő
0490/112 23 692 1/1 szántó
0517/38 22 206 87/844 erdő
0521/34 1 857 1/1 szántó
0523 21 006 24/1386 erdő
0546/9 65 592 78/2492 erdő
0548/7 337 148 1008000/392616 erdő
0283/10 576 1/1 kivett présház
Dabas 020/2 18 225 105/1330 erdő
Csévharaszt 0212/9 120 003 1/1 gyep
* Natura 2000 terület

Illusztris vendégek a Babamúzeumban
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Palást királyi várbirtok volt, és II. András 1232-
ben a zólyomi várnépek birtokához csatolta.

A Palásthy-kastély 1730-ban épült barokk 
stílusban, a 19. sz.-ban klasszicista stílusban ala-
kították át, az 1970-es évektől palóc néprajzi 
gyűjteménynek ad otthont.

 Határának erdős, sztyeppes növényvilága 
természetvédelmi terület. Palást mezején ver-
ték meg a törökök 1552-ben a császáriakat, ami-
vel három vármegyét hódítottak meg hosszú 
időre.

A fenti és ehhez hasonló gondolatokat ,,ta-
nulmányoztak” a Kis Zöldek, miközben Ócsáról 
elindultunk Palást felé.

 Tulajdonképpen magyarázattal tartozom, 
hogy miért is tartottunk mi Palást felé azon az 
éppen aznap nyárira forduló verőfényes napon, 
július 13-án. 

Az iskolai év vége felé  Morvai Lajos igazga-
tó úr értesített bennünket, hogy  az idei Víz Vi-
lágnapi Országos Verseny III. díjának elnyeré-
se jutalmául, plusz jutalomban részesül a 
Halászy Károly Általános Iskola Kis Zöld cso-
portja és ez egyhetes Palásti táborozás lesz.

 Mindannyian nagyon örültünk, és hozzá-
fogtunk a lázas készülődéshez… Nem győztem 
hallgatni diákjaim tanácsait – azokét, akik már 
voltak Paláston – és sok kérdés merült fel  a tá-
borral kapcsolatosan a többiek részéről, akik 
most készülődtek  először a táborba. Végül is a 
mindent megválaszoló hozzáértő személy 

Kurta Katalin volt, aki a két testvérváros közti 
kapcsolatok ápolásának egyik fő  védnöke. Kata 
kísért el bennünket Palástra is, ahol kivétel nél-
kül minden Kis Zöld, valamint személyes ba-
rátságomat is elnyerte.

Folytatnám az odafelé vezető úttal. Tehát ott 
tartottam, hogy elindultunk Ócsáról huszon-
négy diák, két felnőtt kísérővel aki Kurta Kata 
és jómagam voltunk. Az autóbusz érkezésére 
várva megpillantottuk Dönti Károly polgármes-
ter urat és kedves feleségét, Ibolyát, akik nagy 
szeretettel kalauzoltak minket mint idegenve-
zetők a Palást felé vezető úton. Nagyon hangu-
latos beszélgetés alakult ki a buszon, és sok fon-
tos dolgot tudtunk meg, aminek hasznát vet-
tük a táborozás folyamán. A nagyon kellemes 
utazás célpontja Palást volt, a táborozás hely-
színe. 

Megérkezve, testvéri szeretettel fogadtak 
bennünket, Korcsok László polgármester úr és 
egy végtelenül kedves, bájos hölgy, aki a tábo-
rozás Palásti mindenese volt: Magdika. Beve-
zettek szálláshelyünkre, az Ivánka kúriába, és 
azt mi percek alatt le is foglaltuk, hiszen már a 
buszon folytak a tárgyalások a lányok és a 
három fiú között, hogy ki hol fog aludni, vagy 
nem… Nem részletezném annyira a dolgot, mert  
félek, hogy az egész lap terjedelme nem lenne 
elég az élmények elmeséléséhez, viszont  fon-
tos és lényeges, hogy egy pohár üdítő és harap-
nivaló kíséretében a gyerekek kaptak egy kis 

szabadidőt, míg a felnőtteket elkalauzolta Kor-
csok László polgármester úr  a falu nevezetes-
ségeit bemutatni, persze mindezt dióhéjban. 
Mire visszaértünk, gyerekeink kipakoltak, min-
denki elfoglalta az ágyát és meglepően csend-
ben vártak.

A finom ebéd után, egy kis pihenőt tartva 
meglátogattuk a templomot, a múzeumot és az 
Egyházi magyar iskolát, ahova első osztálytól 
kilencedik osztályig járnak a tanulók.

Kis pihenés után szabadidős foglalkozás kö-
vetkezett, séta, fagyizás, beszélgetés, találko-
zás a palásti fiatalokkal, főleg a fiúkkal (ugye 
lányok?) és a finom vacsora után összegyűlt a 
Kis Zöldek nagy csapata megbeszélni a napot 
és leírni mindent, ami aznap történt velünk 
egy élménybeszámolóba. Ezt  minden nap aztán 
szertartásszerűen betartottuk és ezáltal is kis 
közösségünk egyre összeforrottabb lett nap-
ról napra. Persze ebből sosem hagytuk ki Katát, 
mert már első nap bebizonyította, hogy ô is Kis 
Zöld a javából.

A második napon korán keltünk: háromne-
gyed hétkor, hiszen kirándulni vittek bennün-
ket. Nem hagyhatom ki, hogy a finom reggeli 
után indultunk útnak, mert nagyon elkényez-
tettek bennünket minden téren a kedves ven-
déglátók, szívüket- lelküket kínálták nekünk a 
felséges étkek mellett. Igazán azt a szeretetet 
éreztük, amely összekapcsol minket határon 
innen és határon túli magyarokat egy szívvé 
egy lélekké  a világ magyarságának nagy csa-
ládjába. 

Egy órai buszozás után megérkeztünk a 
Szent Antal-i Vadász kas télyba.

Közép-Szlovákiában, a Selmeci-hegység szí-
vében, Szentantal községben áll gyönyörű an-
golparkjáva l a monumentá l is barok k-
klasszicisztikus kastély.

A Hont megyei főispán és császári generá-
lis Koháry András részére épült régi vár helyén 
állították fel 1744-ben. Később a kastély a gaz-
dag Coburg család birtoka lett. A második vi-
lágháború végéig Coburg Ferdinánd, a hajda-
ni bolgár császár élt benne.

A kastély művészeti megoldásában kifeje-

Kis ZöldeK jutalomKirándulása Paláston
Ipolyságtól északra, a történelmi Hont megye közepén, a mai Lévai járás keleti csücskében (a magyar–szlovák 
nyelvhatáron), a Korpona és a Litva (Csábrág) patak összefolyásánál, illetve ez utóbbi majd’ két kilométernyi hosz-
szú kanyargós völgyben települ a vidék régi, gazdag történelmi múltú, hagyományőrző faluja, Palást község.  
A falu gazdag múltjára utal, hogy a községnek két kastélya is van, azon kívül gyönyörű szecessziós temploma és 
több kúriája, valamint múzeuma is van.
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ződik a naptár szimbóluma. 4 bejárata, 7 árkád-
ja, 12 kéménye, 52 szobája és 365 ablaka van. 
Jelenleg az erdészeti, faipari és mezőgazdasá-
gi múzeum székhelye, sok fegyver- és trófea-
gyűjteménnyel. Az eredeti búrokkal bebútoro-
zott belső részein kívül a látogató figyelmét 
magára vonja a nagy mennyiségű vadásztrófe-
ával – főleg szarvas agancsokkal –  díszített hosz-
szú folyosó. Ékessége az Arany szalon és 
annak bútorzata, amelyet Mária Terézia ado-
mányozott nászajándék részeként leányának, 
Mária Antoinette-nek.  

A közös ebédet követően, amelyet egy han-
gulatos besztercei vendéglőben fogyasztottunk 
el, tovább buszoztunk Selmecbánya felé.  
A város a Selmeci-hegység tájvédelmi körzet-
ben található. Selmecbánya Szlovákia egyik leg-
szebb és történelmi szempontból legérdeke-
sebb városa. A város története szorosan egybe-
kapcsolódik a bányászattal. Selmecbánya 
aranykora a XVIII. század volt, amikor az arany- 
és az ezüstkitermelés elérte csúcspontját. A 
Szlovák Bányamúzeum 1964-ben a Városi Mú-
zeum és az Állami Bányamúzeum egyesítésé-
vel jött létre.

 Befogadva minket is a bányászok ,,hajléká-
ba, végigjártuk a bányát, néha kissé félős bi-
zonytalan léptekkel, de különleges élménnyel 
maradtunk, főleg én, mert a bejáratnál jól belém 
csípett egy méhecske.

 A Bányamúzeum a természetben, amely a 
múzeum egyik állandó kiállítását alkotja, a 
maga nemében az egyetlen Szlovákiában. A 
Szlovák Bányamúzeum a keletkezés óta mine-
ralógiai-lelőhelyes, bányatechnikai, néprajzi, 
művészettörténeti, archeoló giai és numizma-
tikus alap gyűjteményeket és az általános tör-
ténelem gyűjteményeit alkotja. 

A harmadik napot a pihenésnek és napfür-
dőzésnek szántuk. Egy közeli sós termálfürdő-
ben, sajnos a nevét már nem tudom, de a fes-
tőien szép, dombos tájba beolvadva, lubickol-
hattunk kedvünkre a finom termálvízben 
napestig. Csokibarnán indultunk este haza felé, 
jókedvűen a ,,kis” csapat.

Csütörtökön a Zólyomi Várba és a Beszter-
cebányai cseppkőbarlangba a palásti polgár-
mester úr és kedves felesége is elkísért min-
ket.

Zólyom település első várát Puszty hrad- nak 
hívták – magyarul „elhagyott vár” –, a mai vá-
rostól délnyugaton emelkedő hegygerincen, a 
XI. században épült. Falai között halt meg Szt. 
László király 1095-ben. A vár, mai formájában, 
a tatárjárás után, az 1370-es években épült, 
Nagy Lajos király vadászkastélyaként. A várost 

csak Hunyadi Mátyás tudta visszavenni 1462-
ben. Mátyás és felesége, Beatrix szívesen tar-
tózkodtak itt és a király sokat épített a várhoz. 
1605-ben Bocskai István, majd Bethlen Gábor 
foglalta el, 1620-ban itt őrizték majdnem egy 
évig a Szent Koronát. 1644-ben Rákóczi György 
kurucserege foglalta el és a kuruc háborúkban 
többször cserélt gazdát. Később az Eszterházy 
család tulajdona lett, tőlük 1802-ben szerezte 
vissza a királyi kincstár. 

Itt született nagy magyar költőnk: Balassi 
Bálint 1554-ben, amint azt a vár falán lévő Ba-
lassi-bronztábla is hirdeti. Ma már Szépművé-
szeti Múzeum, a helyi történelmi emlékeknek 
adózó kiállítások helye.

 A történelmi nevezetességekkel és gyönyö-
rű látvánnyal szembesülve, újra a magyar nép 
együvé tartozását erősítette meg az út folya-
mán köztünk kialakult barátság is.

Az Alacsony-Tátrában jelenleg öt barlang áll 
nyitva a látogatók előtt, ezek közül  a Beszter-
cei-barlangot néztük meg, hat termét látogat-
tuk meg, melynek varázslatosan csodás szép-
sége lenyűgöző volt.  A barlangban egész évben 
átlagosan állandó 6,1 és 7,0 °C hőmérséklet van. 
A levegő relatív nedvessége 94-től 99% pára-
tartalommal rendelkezik. Sikeresen gyógyít-
ják a légúti betegségeket és az allergiát. 

Kissé elfáradva, de élményekkel gazdagod-
va indultunk haza az Ivánkába.  Aznap délután 
meglepetésben is volt részünk, hiszen meglá-
togatott bennünket Bukodi Károly alpolgár-
mester úr és kedves családja, akik még aznap 
délután vissza is mentek.

A finom vacsora után szabad programmal 
töltöttük az est további részét.

A pénteket a helyi Dakota Indián táborban 
kezdtük, ahol meghallgattunk egy előadást az 
indiánok életéről, megnéztük az indián felsze-
reléseket, megismerkedtünk az íjászattal, kü-
lönböző ügyességi játékokkal, lovagolhattak az 
arra vágyók és közelről is tanulmányozhattuk 
az indián sátrakat. Nagyon megragadott egy in-
dián bölcsesség, amelyet mi is mottónként hasz-
nálunk a csoportban :

„Miután megölted az utolsó vadat, kivágtad 
az utolsó fát és beszennyezted az utolsó folyót 
is, rájössz, hogy a pénzt nem lehet megenni.” 

 A délutánt a község nevezetességeiről szóló 
versennyel folytattuk öt csoportban, és méltán 
győzött a legjobb csapat.

Utolsó esténk lévén búcsúzásra készülőd-
tünk mindannyian és egy kis verses dalos mű-
sort varázsoltunk elő a tábortűz mellé. Megha-
tódtunk mindannyian rajta, főleg mi felnőttek, 
és a finom bográcsos mellett nosztalgiázva fi-
gyeltük a palásti és a mi fiataljaink barátko-
zását. 

Az utolsó nap, vagyis a szombat a készülő-
désé volt, mert ebéd után indultunk haza 
Ócsára. Délben a változatlanul felséges ebéd 
előtt újra egy kicsit elérzékenyültünk két vers 
társaságában, amely közül az egyiket idéz-
ném.

Köszönjük, hogy itt lehettünk, 
hogy mindig együtt nevethettünk!
Boldogságunk határt nem ismert, 
hisz különleges volt itt minden:
Reggeli, ebéd és vacsora olyan volt, 
mint egy úri lakoma.
Templom, múzeum és sok más szép hely,
Kastélyok rengetege sok festménnyel.
Cseppkőbarlang, sötét bánya és 
mindennek semmi ára,
Ez a hét egy örök emlék, 
megszépíté mindannyiunk lelkét.

Igen, nagyon jól éreztük magunkat Paláston! 
Köszönetünket szeretnénk kifejezni mind-
azoknak, akik nekünk ajándékozták ezt a fe-
ledhetetlen táborozás lehetőségét, és ígérjük, 
hogy meg fogjuk hálálni munkánkkal. Minden 
igyekezetünkkel azon leszünk, hogy továbbra 
is óvjuk, védjük környezetünket és ezt tettek-
ben is bebizonyítjuk. Külön köszönöm a barát-
ságot, ami bennünket határokat átívelve ösz-
szeköt a palásti ismerősökkel, és a Kis Zöldek-
nek pedig megköszönöm, hogy szófogadóan 
és  példamutatóan viselkedtek az egész hét fo-
lyamán. 

Mrázné Gáspár Tünde pedagógus
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Július 6–11-ig táboroztak Ócsán Palást testvértelepülésünk  
diákjai. A szabadidőközpont munkatársaként évek óta közre-
működöm a palásti gyermekek táboroztatásában. Idén is, mint 
minden évben, élménydús programokkal igyekeztünk a gyer-
mekek itt tartózkodását gazdagítani.    

Megismerkedtek Ócsa város nevezetességeivel, jártunk a 
gimnáziumban, a könyvtárban, a Református Műemlék Temp-
lomban, a Tájházban, a Babamúzeumban az Ágasházban. Kéz-
műves fogalakozások keretében nemezlabdát és különféle aján-
déktárgyakat készítettünk. Sétát tettünk az Öreghegyi Pince-
soron, ahol a gyerekek a borkészítés eszközeivel ismerkedtek. 
Jártunk az Equina Lovasfarmon, ahol a lovak, lovasok világá-
ból kaptunk ízelítőt. Egy hosszabb séta keretében bejártuk a 
Tájvédelmi körzet egy részét, ahol Ócsa természeti értékeivel, 
növény- és állatvilágával ismerkedtek a gyermekek.

Gödöllőn megtekintettük a Grassalkovich-kastélyt, Veres-
egyházán sétáltunk a főtéren, megnéztük az új szabadidős és 
innovációs centrumot. Jártunk a Medveneveldében, ahol a 

gyerekek nagy örömére mézzel etethettük a macikat.  
Őrbottyánban a haragöntő műhelyben pedig megismerked-
tünk a hagyományos bronz harangöntés technológiájával.

Visegrádon a palotajátékok programja a középkori lovagi 
tornák világába kalauzolt bennünket, bizton állíthatom, fan-
tasztikus élményt nyújtott.

Nagyon jól érezték magukat a palásti gyerekek, elmondá-
suk szerint felejthetetlen élményekkel térhettek haza. Ócsai 
gyerekek is részt vettek és segédkeztek a programokban, sok 
új barátság szövődött közöttük.

Szombaton ebéd után a palásti csoport hosszas búcsúzko-
dás után indult haza. A diákok azzal búcsúztak egymástól, hogy 
ezután folyamatos kapcsolatban maradnak.  

Kurta Katalin

Ócsa Város Önkormányzata 2009. szeptem-
ber 12.én szombaton 8–14 óra között ve-
szélyeshulladék-gyűjtést szervez.
Helyszín: Polgármesteri Hivatal udvara

Az alábbi veszélyes és nem veszélyes hul-
ladékok kerülnek átvételre:
–  Akkumulátor (savas és lúgos is)
–  Autógumi (mérettől és fajtától függetlenül, 

de idegen anyagoktól mentesen – föld, 
beton, homok stb.)

–  Elektronikai hulladékok (hűtők, tv-k, számí-
tógépek és egységeik, monitorok, háztar-
tási kisgépek, telefonok, stb.).

– Étolajok (ételmaradék nélkül)
–  Fáradt olajok (motor, hajtómű, hidraulika, 

fék)
– Fénycsövek (nem töröttek)
–  Fa (ládák, dobozok, raklapok) – (bútorokat 

nem veszünk át)
– Fémek
–  Hungarocell (anyagában lehet színezett, 

de a felülete nem lehet festett, vakolt)
– Izzók (nem töröttek)
–  Műanyagok (ládák, edények, tálak, gépko-

csik anyagában festett alkatrészei – színre 
fényezett alkatrészek nem tartoznak bele)

– Papír

–  Szárazelemek (száraz, nikkel-kadmium, 
tartós, telefon és elektronikákból szárma-
zók, riasztóberendezésekből származók 
stb.)

–  Üvegek, amelyek élelmiszerek tárolására 
voltak használva (vegyszeres vagy vegy-
szertartalmú üvegeket nem áll módunkban 
átvenni)

– Vas
– Festék
–  Ajtók és ablakok fa szerkezete (üveg,  

ragasztó és gitt nélkül)
Bukodi Károly alpolgármester

Ullmann Márta települési képviselő

Palásti gyerekek Ócsai tábora

VESZÉLYES HULLADÉK GYŰJTÉSE
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Rácsodálkozás
Már önmagában az is tiszteletre méltó, hogy az OPKE (Ócsai 
Polgári Kulturális Egyesület) tagságának kedve szottyant egy 
kis túrára, kirándulásra, természetjárásra. Igaz, mindez Ócsán 
már kifejezetten hagyomány, avagy annak kellene lennie a szép 
és gazdag természetes környezet ürügyén. A tisztelet pedig a 
tagság ötven év feletti átlagkorára jár. Nekirugaszkodott tehát 
a népes csapat június első szombatján. Nem kis izgalom előzte 
meg a túrát: eső pénteken, azután vasárnap, de  az időfelelős ke-
gyes volt hozzánk: igazi kirándulóidőt hozott. Egy-két beavatott 
tudta csupán, hogy a tervezett útvonal „tanösvény a Turjánban”. 
A fájós lábak, a nyikorgó derekak, a homályosan látó szemek 
„derekasan” legyűrték a távot. A jó hangulat is kísérőként sze-
gődött hozzájuk. Néhány fotó készült bizonyítékul. Írásom ke-
retében nehéz részletesen beszámolnom a történtekről, a látot-
takról. Lehetetlen is látni, érezni kell közvetlenül.

1. ÁLLOMÁS: 
Az Öregfalu és a Tájház
A nádfedeles parasztházban, a babamúzeumban szakszerű 
vezetéssel tanulmányozhattuk a látottakat. A műemléktemp-
lomot és az ágasházat most nem tekintettük meg.
2. ÁLLOMÁS: 
Természettudományos Oktató- és Bemutatóház
Úgy döntöttünk (időszűkében), hogy egy másik program ke-
retében újra ellátogatunk majd ide.
3. ÁLLOMÁS: 
Szántók az Öreg Turján szegélyében
Itt gondosan művelt földeket láthattunk vegyszeres kezeléstől 
mentesen.
4. ÁLLOMÁS: 
Kékperjés kiszáradó láprétek.
A rácsodálkozás szép percei voltak ezek! Kékperjék milliói, 
hússzínű ujjas kosbor, repdeső szürkés hangyaboglárkák, mar-
garéták, iglicék, a sokféle fűz, gubóvirágok... A felsorolás vég-
telen lehetne. Megjegyzem, a kornistárnics még nem jelentke-
zett.
5–6–7–8. ÁLLOMÁS:
Az útvonal további részében az élmények sokaságával telítő-
dött a lelkes csapat. Megfigyelhettük a bokrokat, liánokat. A 
sűrű szövedéket képző komlót, a számtalan feketebodzát, a 

sokféle madarat, köztük tengelicék, feketerigók. Kiemelem a 
nádasok, a nyílt vizek, a kaszálók esztétikai szépségét, a  
látottak közül a virágzó békaliliomokat, a színpompás jég-
madarakat, a fénylő aranyvesszőt, a villogó nappali pávasze-
meket.
9. ÁLLOMÁS: 
Madárvárta tábor
A túra pompás betetőzése! Itt várt bennünket a kilátó maga-
sa, izgalmas rálátás a nádas rengetegére, a madárgyűrűzés 
néhány rejtelme... S nem utolsósorban az ízletes zsíros kenyér 
lilahagymával, egy-két pohár aranycsillogású borral. S a be-
szélgetés... Milyen gazdagok is vagyunk, mi ócsaiak! Kár, hogy 
ilyen ritka találkozásunk a természettel...

Ez a júniusi szombat a rácsodálkozás napja volt. Mi, emberek, 
keressük a szépet, értékeset. Sajnálatos, hogy a közelünkben 
vesszük észre a legkésőbben, a legritkábban. Jó lenne rácsodál-
kozni minél gyakrabban és korábban!

Virág Miklós

Az Ócsai Polgári Kulturális Egyesület

FOTÓPÁLYÁZATOT
hirdet

1. Fényképek színes és fekete-fehér kivitelben

Ócsa régi és új épületei • épületrészek • tájak

• személyek, életképek, jelenetek

Fényképméret: 215 30 cm

2. Régi levelezőlapok és fényképek másolata 

nagyítva (épületek, portrék személyek, 

életképek, jelenetek) Ócsával kapcsolatban.

Jelentkezés a képekkel 2009. szeptember 10-ig 

az Egressy Gábor Szabadidőközpont

4. sz. irodájában

A legjobb képek kiállításra kerülnek 

2009. október 1-jén az Idősek Napja alkalmával

Egyesület vezetősége

kulturális – élet
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– Utolsó hírünk az volt, hogy az egyesü-
let három csapatát is visszaléptette a ver-
senyzéstől. Változott-e valami a nyáron?

– Van, amiben sikerült előbbre lépni, és 
van, amiben nem. Ebben a szezonban nem 
lesz Ócsán felnőtt és U19-es csapat. Sajnos, 
az anyagi lehetőségek nem tették lehető-
vé e csapatok nevezését. Viszont megma-
radt az U13-as korosztály, és ismét van U16-
os csapat is. Sikerült találni melléjük egy szakvégzettséggel ren-
delkező edzőt Kövér István személyében.  Ezzel a két csapattal 
vágunk neki a bajnokságnak. Július végén toborzót is tartottunk, 
így jelenleg 35-40 fiú és lány látogatja az edzéseket.

– Említetted a pénz hiányát. Hogyan ezen a téren az egyesü-
let?

– Gyakorlatilag most egy fillérünk sincs. Az önkormányzat 
vett nekünk konténereket, amiből az öltözőt fogjuk kialakítani, 
de további támogatásra nem számíthatunk az idén. Nemcsak a 
pénz hiányáról beszélhetünk, hanem eszközeink sincsenek. Fű-
nyíró traktorra, öntözőberendezésre gyűjtünk. De a lelátón a pa-
dokat, a kapuk mögött a labdafogó hálót és a kerítést is rendbe 
kellene tenni.

– Van-e valami jó híred is?
– Nem kellemes állapot ez, de a fent említetteket inkább meg-

oldandó feladatnak tekintem, mint rossz dolgoknak.  A mondás 
úgy tartja: „Bajban ismerszik meg az ember”. Nagy öröm, hogy 
segítettek rajtunk helyi lakosok. Jöttek füvet nyírni vagy éppen 
locsolni. Mindezt ingyen, néha a hétvégéjükön tették. Ezúton 
szeretném megköszönni Rácz Jánosnak, Viola Tamásnak, Barizs 
Gedeonnak, a gazdáknak Farkas Istvánnal az élen, hogy megol-
dották ezeket feladatokat. Valamint köszönet illeti Gudmon Zol-
tánt is, aki kutat fúrt nekünk, és az Egressy Gábor Kft.-t, akik 
szintén ingyen végzik majd a csatornázást. És természetesen kö-
szönjük Kaufman Lajosnak az anyagi támogatást.

– A focin kívül atlétikai csapatotok is van. Velük mi a 
 helyzet?

– Spák József vezetésével működik egy 10 fős lelkes csapat ser-
dülő, ifi és junior korcsoportban.  Az atlétika három vállfajával 
foglalkoznak: rövidtávfutás, ugrás és súlylökés. Róluk kicsit ke-
vesebbet hallani, többek között azért is, mert versenyeik az or-
szág különböző pontjain vannak. Jelenleg a szeptemberi megyei 
és országos serdülő versenyre készülnek. Gondjaik hasonlóak a 
focistákéhoz.

– Mit hozhat a jövő?
– A helyzetünkhöz képest én bizakodó vagyok. Sok gyermek 

látogatja az edzéseket; a város lakói segítettek rajtunk, ha éppen 
szükség volt rá; a szülők szintén jelezték, hogy itt lesznek, ha va-
lamit bontani, építeni kell. Úgy látom, hogy értelmes, világos cél 
eléréséhez partner a város lakossága. Mindezek tükrében biza-
kodóan vágunk neki a szeptemberben kezdődő bajnokságnak.

– Sok sikert kívánok nektek!

Polgármesteri Hivatal: 378-125; 378-501
Okmányiroda: 378-504; 378-410
Rendőrség: 70/609-3735; 30/718-4748
Polgárőrség: 30/994-4925; 30/994-4923
Orvosi ügyelet: 378-651; 30/948-1472

A Polgármesteri Hivatal
ügyfélfogadási rendje

Hétfő:   8.00–12.00, 12.45–18.00
Szerda: 8.00–12.00, 12.45–16.00
Péntek: 8.00–12.00

Építésügyi hatósági ügyintézés:
Hétfő:    8.00–12.00, 12.45–18.00
Péntek: 8.00–12.00

Az Okmányiroda
ügyfélfogadási rendje:
Hétfő: 8.00–12.00, 12.45–18.30
Szerda: 8.00–12.00, 12.45–16.00
Csütörtök: 8.00–12.00, 12.45–16.00

Körzeti Megbízottak fogadóórái minden
hétfőn, 17.00–19.00 óra között

KMB-iroda, Bajcsy-Zsilinszky út 26.

Közérdekű telefonszámok:

Ócsa Város Önkormányzatának lapja
Megjelenik havonta 3000 példányban

Kiadja: Mátyus Nyomda Bt.
Felelôs kiadó: Mátyus Gyula 

Fôszerkesztô: Kempf Károly Ignác
Szerkesztôk: Gyüge Szilvia,  Németh György

Szerkesztôség címe: 2373 Dabas-Gyón, 
Tavasz utca 7. • Telefon: 06-70/317-9602

E-mail: info@ocsaikisbiro.hu
 Együttmûködô partnerünk: Dormány Foto Studio

Beszélgetés Bukodi Károllyal,
az Ócsa SE elnökével

Tancsár Kft.
Konténeres sitt-, földszállítás

Bobcat-tel földmunka

Telefon: 06-30/2829394
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KERTÉSZETI ÁRUDA
Kínálatunk:

a cserjék, rózsák, sziklakerti évelôk a díszfák, 
tuják, fenyôk, ciprusok a tavi, tóparti növények, 

tófólia a marhatrágya, ágyásszegély a virágföld, 
fenyôkéreg, nádszövet a karó, cölöp, 

kerítéselem a szikla, murva, kulékô a virághagymák 
a fûmag, tápoldat

AKCIÓ! 
Sövénytuja 40–50 cm: 500 Ft/db

Vállaljuk kertek építését, fenntartását, 
gyepszellôztetést, fûnyírást, kaszálást, tó-, 
sziklakertépítést, automata öntözőrendszer 
telepítését, mini rakodógéppel földmunkát! 

(tereprendezés, árokásás)

Díjtalan házhoz szállítás!

Nyitva tartás: hétfő–péntek: 9–17-ig,
 szombat:        9–15-ig, 
 vasárnap:        9–12-ig 

Balázs Zsolt, Ócsa, Üllői út 33.
Tel.: 06-30/263-5800

Ócsa Város lapja, minden hónap elején 3000 pél-
dányban, ingyenesen jut el a város összes polgárá-
hoz, több mint 6000 emberhez! 

Hirdetési tarifák
az Ócsai Kisbíró című lapban:

 Hátsó borító:  Belső borítók: 
 (színes)  (színes)
1/1         50 000 + áfa  1/1         45 000 + áfa
1/2         32 000 + áfa  1/2         26 000 + áfa
1/3         25 000 + áfa  1/3         22 000 + áfa
1/4         20 000 + áfa  1/4         17 000 + áfa
1/8         15 000 + áfa 1/8         12 000 + áfa

 
Belső oldalak (fekete-fehér)

1/1         40 000 + áfa 1/4         15 000 + áfa
1/2          24 000 + áfa 1/8         10 000 + áfa
1/3         20 000 + áfa 

 

Címoldali alsó csík hirdetés:  25 000 + áfa

Több lapszámra szóló hirdetés esetén 
kedvezményt adunk a listaárból!

Lakossági apróhirdetés:  20 szóig 1000 forint!

Hirdetésfelvétel: Gyüge Szilvia
06-70/317-9603 • info@ocsaikisbiro.hu

HITELES – PONTOS – ELFOGADOTT!

HIRDESSEN
AZ ÓCSAI KISBÍRÓBAN!

Józsa Zoltán
Tel.: 06-70/281-9751

Sóder, homok, 
kavics, murva

termőföld szállítását 
vállalom 

korrekt áron.

Tüdőszűrés
Pest megyében a tüdőszűrést a megyei ÁNTSZ veze-
tője minden 30. életévüket betöltöttek részére köte-
lezően elrendelte.
A vizsgálat alkalmas a tüdőbetegség időbeni felisme-
résére. Panasz nélkül is lehet beteg.

A vizsgálat helye:
Egressy Gábor Szabadidő Központ

A vizsgálat ideje:
2009. szeptember 9-től 2009. szeptember 25-ig 

kedd, csütörtök, péntek: 8.00–14.00 óráig 
hétfő, szerda: 12.00–18.00 óráig.

Fontos tudnivalók!
Kérjük, hogy a vizsgálaton lehetőleg munkaidőn 
kívül jelenjenek meg!
Fekvőbeteg vagy járóképtelen a körzeti orvossal  
távolmaradását igazoltassa!
Aki 1 éven belül volt tüdőszűrésen (pl. más helyen) 
kérjük, hogy annak igazolását (személyesen vagy 
családtagja által) szíveskedjék bemutatni!
Személyi igazolványt, Tb-kártyát, valamint az 
előző évben kapott tüdőszűrő igazolást hozza 
magával!

Ócsa Város Polgármesteri Hivatala




