
Vizsgák, ballagások, búcsúzás, osz-
tálytalálkozók! Minden év júniusában
ezeket a dolgokat éli át az összes diák.
Véget ért a 2010/2011-es tanév. 

A diákoknak Vakáció, nekünk,
felnôtteknek ilyenkor érkezik
el a pihenés, a nyári szabadsá-
gok, nyaralások ideje. 

Arra kérjük Olvasóinkat,
hogy örökítsék meg a „Nyár leg-
jobb pillanatát”. A nyaraláson, ki-
ránduláson készített fotóhoz írja-
nak néhány sort, és küldjék el az
ocsaikisbiro@gmail.com e-mail
címre, ha szeretnék újságunk lapjain
megosztani nyári élményüket. 

KEDVES OLVASÓINK!
Ezen lapszámunkat jórészt az okta-

tási év lezárásának szellemében állí-
tottuk össze. Olvashatnak benne töb-
bek között a Halászy Károly Általá-
nos Iskola elmúlt évérôl, megosztja
gondolatait a Bolyai János Gimná-
zium és Kereskedelmi Szakközép-
iskola igazgatója, illetve az óvo-
dások évzárója sem maradhatott
ki. 

A tanévet lezá-
ró diákoktól már
Ócsa közterüle-
tei is hangosak,
nem hömpö-
lyögnek tö-
mött sorok-
ban a diákok
az iskolák
felé. El-
kezdôdött
a nyári
szünet, a
nyaralá-
sok és a
b u l i k

i d ô s z a k a .
Kérjük, a fentiekben

közölt felhívás értelmében örökít-
sék meg a nyár legjobb
pillanatait és
jut-

tassák el
hozzánk! Követ-

kezô lapszámunkban (szep-
temberben) szeretnénk nyáridézést tar-
tani, hogy a vakáció legemlékezete-
sebb pillanataival segítsük elviselni az
új iskolai (és munkahelyi) évad kezdeti
nehézségeit!

Minden Olvasónknak kellemes pihe-
nést, tartalmas nyaralást, igazi fel-
töltôdést kívánunk a nyári hónapokra! 

Fülöp Krisztina, 
Moldován Ágnes

köz-élet

Ócsa Város Önkormányzatának lapja 2011. 7. szám 

!!
Ó!Ó!
IÓ!IÓ!
CIÓ!CIÓ!
ÁCIÓ!ÁCIÓ!
KÁCIÓ!KÁCIÓ!
AKÁCIÓ!AKÁCIÓ!
VAKÁCIÓ!VAKÁCIÓ!

Emlékszem rá, amikor iskolás koromban megjelent a táblán a felkiáltójel … és
ezután minden nap sorban következett a többi betû egymás után, míg végre
megjelent a várva várt felirat: 

VVAAKKÁÁCCIIÓÓ!!
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A testületi ülésen történt
Ócsa Város Képviselô-testületet

június 28-án tartotta soron követ-
kezô ülését. A képviselôk többek kö-
zött tárgyaltak a családi napközi lét-
rehozásáról, az alsópakonyiak vízel-
látásáról, valamint az OTP LTP
megtakarítás felhasználásáról.

Az ülés elsô napirendi pontjaként a
képviselôk tájékoztatást kaptak az ön-
kormányzati kötvényekrôl és a hitelál-
lományról. A beszámolót a testület el-
fogadta.

Majd az önkormányzat tulajdonában
lévô vállalkozások, az Ócsa és Társai
Kht. és az Egressy Gábor Nonprofit
Kft. 2010-es mérlegbeszámolóit hall-
gatták meg. Képviselôi kérdésre az Eg-
ressy Nonprofit Kft. könyvelôje el-
mondta, azért mutatkozik a tavalyinál
nagyobb kiadási eredmény a mérleg-
ben, mert a csatorna üzemeltetése ki-
került a cég hatáskörébôl, így csak a
kulturális jellegû bevételek maradtak.
Ez okozza a kiadási eredmények elté-
rését. A beszámolókat a képviselôk el-
fogadták.

Az ülésen megjelent Laczkó Mihály
katolikus plébános, aki elvi hozzájáru-
lást kért a testülettôl az egyház által tá-
mogatott családi napközi létrehozásá-
ra. Az egyház képviselôje elmondta,
Ócsán egy-két családi napközi kialakí-
tásával meg lehetne oldani az 1-3 éves
korosztály elhelyezési gondjait. Állami
bölcsôde létrehozására ugyanis kevés
forrás jut az önkormányzatoknak. A
családi napközi intézményével pedig
ki lehet váltani a bölcsôdei szolgálta-
tást – ráadásul sokkal költséghatéko-
nyabban. Ugyanis mindössze egy 12
m2-es lakórészre van szükség, illetve
egy olyan családra, akik hajlandóak el-
végezni egy tanfolyamot a kicsik szak-
szerû ellátásának érdekében. A csalá-
dok rezsiköltségének egyharmadát fi-
zeti az egyház, de hozzájárul például a
tisztítószerek megvásárlásához is, el-
végzi a szükséges adminisztrációt,
megvásárolja a tárgyi eszközöket, va-

lamint a napközi üzemeltetôi
munkaviszonyba kerülnek. A
szolgáltatást igénybe
vevôknek mindez nagyjából
havi 15-20 ezer forintjukba
kerülne.

A testület elvi hozzájárulá-
sát adta a családi napközi in-
tézményrendszerének kiala-
kításához szükséges tárgyalá-
sok megkezdéséhez.

Az ülésen tárgyaltak június 4-e vá-
rosi emléknappá nyilvánításáról. A
kezdeményezést Fodor László és Ma-
gyar Péter nyújtották be a testületnek.
Horváth Tamás alpolgármester el-
mondta – bár ôt személy szerint is
érinti a trianoni döntés, ennek ellenére
nem támogatja egy országos emléknap
városnappá nyilvánítását. A 70 emlék-
nap között a teljesség igénye nélkül
olyanok vannak, mint a kommunizmus
áldozatainak, az aradi vértanúknak,
vagy ’56 hôseinek emléknapja. Ezek
közül egy kiragadása és városi emlék-
nappá jelölése meglehetôsen önkényes
döntés lenne. Hiszen egy városnapnak
olyan tartalmat kell adni, ami konkré-
tan magához a városhoz, annak öröm-
teli vagy szomorú múltbéli eseményé-
hez kötôdik. Az iskolákban – ahogyan
a többi jeles napon - pedig színvonalas
megemlékezést tartottak a Trianonhoz
kötôdô emléknapon is, nagyjából ezren
emlékeztek a békediktátumra. Az al-
polgármester hozzátette, városi emlék-
nappá azokat az eseményeket célszerû
nyilvánítani, amelyek a város életével
kapcsolatosak. A nemzeti ünnepeket és
emléknapokat országos szinten ünne-
peljük, így a városban is. Horváth Ta-
más alpolgármester emlékeztette a
képviselôket arra, hogy az Ócsai Pol-
gári Kulturális Egyesület éveken ke-
resztül megemlékezést tartott a hôsök
napja alkalmából, igen sok érdeklôdô
jelenlétében. Arra buzdította a civil
szervezeteket, pártokat, hogy szellemi-
ségüknek megfelelôen karoljanak fel
egy jeles napot és tartsanak megemlé-
kezést a város érdeklôdô polgárainak
bevonásával.

Inczeffy Szabolcs képviselô el-
mondta, véleménye szerint sem kell jú-
nius 4-ét városnappá nyilvánítani, hi-
szen országos esemény lévén közpon-
tilag szoktak megemlékezést tartani.
Azzal is egyetértett a képviselô, hogy
az oktatási intézmények méltó módon
emlékeznek meg minden nemzeti ün-
nepünkrôl, köztük a Trianoni béke-

szerzôdés megkötésének napjáról is. 
Bukodi Jánosné, a Kulturális Bizott-

ság elnöke hozzászólásában jelezte, a
Bizottság eddig még nem tárgyalt a
kérdésrôl.

A képviselôk az emléknappá nyilvá-
nítási javaslatot tartózkodással elvetet-
ték.

Az OTP LTP megtakarítás felhasz-
nálásának ügyében arról döntöttek,
hogy a felhasználható 140 millió forin-
tos összegbôl 100 milliót leköt az ön-
kormányzat, míg 40 millió forintot a
fejlesztésekre fordítanak. A témában
felmerült, hogy nem minden lakos fi-
zette ugyanolyan arányban az LTP-
hozzájárulást. Ennek kompenzálásáról
késôbb döntenek a képviselôk.

Az Ágasház felújítása újra napirend-
re került. Kiderült ugyanis, hogy a
tetôszerkezetet tartó ág olyan mérték-
ben elkorhadt, hogy a tetôszerkezet tel-
jes súlyával a falakra nehezedik. Így
nem elég pusztán újranádazni a tetôt,
hanem az egész szerkezetet és az ágat
is meg kell újítani. A munkálatokra
újabb ajánlatokat kért be az önkor-
mányzat, amelyek közül a legked-
vezôbben fogadták el.

Szintén elfogadták a Kolozs község-
gel történô testvérvárosi kapcsolatfel-
vételt. Az erdélyi településrôl szárma-
zik több család, illetve táncosaik már
jártak Ócsán.

Tárgyaltak a képviselôk az alsópa-
konyiak vízellátási problémáinak meg-
oldási lehetôségérôl. Mivel az önkor-
mányzat kötelességes az egészséges
ivóvíz szolgáltatása, ezért a testület
felhatalmazta a polgármestert, hogy
kérjen ajánlatokat az Alsópakonyon ta-
lálható kút rendbehozatalára. Alsópa-
konyon ugyanis egy ideje akadozik a
vízszolgáltatás az ottani víztorony
meghibásodása végett. A torony azon-
ban nem önkormányzati tulajdon, így
az ott lévô kút rekonstrukciójával kell
megoldani az ivóvízellátást.

Az ülés végén zárt tárgyaláson vitat-
ták meg a képviselôk a díszpolgári cím
odaítélését.
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Kedves olvasóink! Újabb hónap
telt el, így ismét megkérdeztük Bu-
kodi Károly polgármestert, milyen
események történtek az elmúlt
idôszakban. Kiderül, kap-e újabb
rendôröket Ócsa, illetve azt is
megtudtuk, hogy milyen ered-
ménnyel zárultak az egyes pályáza-
tok hatósági ellenôrzései.

Június közepén dr. Simon Tibor dan-
dártábornok, Pest megye Rendôrfôka-
pitánya Dabasra látogatott, ahol be-
mutatkozott a térség polgármesterei-
nek. 

Mirôl tájékoztatta Önöket a fôkapi-
tány, illetve feltöltik-e a hiányzó
rendôri létszámot Ócsán?

- Fôkapitány úr elmondta, hogy au-
gusztus végéig nagyjából 400 rendôr
érkezik a megyei fôkapitányságra.
Ebbôl a dabasi kapitányság 33 fôt fog-
lalkoztat majd. Alsónémedi és Bugyi
polgármesterével közösen felvetettük,
hogy jó lenne létrehozni egy körzeti
megbízotti ôrsöt itt, Ócsán. Simon úr
megerôsítette, hogy várhatóan ez év
végégig feltöltik az ócsai ôrs létszá-
mát. Ráadásul egy kutyás járôr szolgá-
latba állításáról is beszélt. Fôkapitány
úr ugyanis híve a kutyás rendôröknek,
hiszen a magasan képzett kutyákkal
szolgálatot teljesítô egyenruhások na-
gyobb tekintélyt parancsolnak, bizo-
nyos esetekben pedig hatékonyabban
tudnak fellépni a bûnelkövetôkkel
szemben. A nagyobb rendôri létszám-
mal pedig lehetôség lesz akciókat szer-
vezni ezen a területen, amik tovább nö-
velhetik a lakosság szubjektív bizton-
ságérzetét.

A napokban elkészült a közterület-
felügyelôk beszámolója. Milyen ta-
pasztalatokat szereztek? Hogyan fo-
gadta ôket a lakosság?

- A visszajelzések alapján azt mond-
hatom, a lakosság kedvezôen fogadta a
közterület-felügyelôket. Figyelmezte-
téseiket, felhívásaikat komolyan ve-
szik, kéréseiknek eleget tesznek. Úgy
érzem, a lakosság tényleg átérzi mun-
kájuk fontosságát. Felügyelôinknek
nem célja a büntetés, hiszen akit meg-
büntetnek, az haragudni fog, és nem az
a célunk, hogy ránk haragudjanak. Ép-
pen ezért többször kérik a lakosokat a
közterületek megfelelô rendben tartá-
sára, a közterületekre vonatkozó sza-
bályok betartására. 

A közterület-felügyelôk munkájának
köszönhetôen a lakóingatlanok elôtt

gyakorlatilag mindenhol elvégezték a
kaszálást, a fûnyírást, elszállították a
kerítés mellé kihelyezett tárgyakat. A
tûzgyújtási rendeletünkkel tisztában
vannak a lakosok, így ezzel
kapcsolatban nem akadt dolguk a fel-
ügyelôknek. 

Azt hiszem, jó úton haladunk, mert
kialakulni látszik az együttmûködés a
lakosság és a közterület-felügyelôk kö-
zött.

Néhány héttel ezelôtt ellenôrök ér-
keztek az önkormányzathoz, hogy a
nyertes pályázatok végrehajtását el-
lenôrizzék. Milyen eredménnyel zárult
a vizsgálat?

- Két pályázatot ellenôriztek nálunk.
Az egyik az iskolatej pályázatunk,
amelynek keretében az iskolások és az
óvodások minden nap kapnak tejet. Az
iskolatejnek nagy sikere van, a prog-
ram jövôre is folytatódik. Az ellenôrök
ennél a pályázatnál mindent rendben
találtak.

A másik ellenôrzött pályázatunk a
CÉDE-támogatással épült játszótér
volt. Itt sem találtak hiányosságot az
ellenôrzés során.

Tavalyi nyertes pályázat a hulladék-
lerakó rekultivációja. Mikor kezdôdik
el a tényleges munka a telepen?

- Hamarosan kiírjuk a közbeszerzési
pályázatot a munkák elvégzésére, au-
gusztusban pedig már döntünk is a
nyertesrôl. Így várhatóan augusztus
végén elkezdôdhet a rekultiváció a te-
lepen. Ez persze felveti azt a problé-
mát, hogy hová teszik ezek után a sze-
metet a lakosok. Azt semmiképpen
nem szeretnénk, ha illegális lerakások-
kal rontanák a külterületek képét, ezért
minden lehetséges területet lezárunk, a
közterület-felügyelôk pedig fokozottan
odafigyelnek majd a szemetelésre. A
felgyülemlett szemetet pedig a hulla-
dékszállítási- és gyûjtési idôpontokban
tudja majd leadni a lakosság. Hetente
szállítjuk a kommunális hulladékot,
évente kétszer van lomtalanítás, egy-
szer lombtalanítás, sôt, évente egyszer
a veszélyes hulladékot is begyûjtjük.
Akinek egyszerre nagyobb mennyisé-
gû hulladéka van (például építési tör-
melék), annak a konténer bérlése a
megoldás. Ezt ugyanis a szolgáltató le-
gális helyre szállítja.

Itt a nyár, elkezdôdött a vakáció. Az
elmúlt testületi ülésen támogatást sza-
vaztak meg a rászoruló ócsai diákok
részére a révfülöpi táborozáshoz. Meg-

Augusztus 20., 10 óra 
Ócsa, Ágasház

Szent István-napi ünnep

Ünnepi beszédet mond
Bukodi Károly Ócsa Város 

polgármestere
Ünnepi gondolatait elmondja
Dr. Szûcs Lajos országgyûlési 

képviselô, a Pest Megyei Közgyû-
lés elnöke

Az új kenyeret megáldja
Nt. Hantos Péter vezetô 

lelkipásztor
zenés ünnepi mûsor

kézmûves kirakodó vásár

Volna még egy kérdésem kapták-e a gyerekek már a támoga-
tást?

– 130 ezer forintot szavazott meg a
képviselô-testület a diákok részére. A
gyerekek augusztusban mennek Rév-
fülöpre, de a pénzt már átutaltuk az is-
kola számlájára. Ez az összeg 5 gyerek
teljes ellátását biztosítja, ám az iskolá-
val úgy egyeztünk meg, hogy ôk dön-
tik el, kiket, milyen mértékben támo-
gatnak. Így elképzelhetô, hogy ötnél
több kisdiák kap támogatást a nyara-
láshoz.

Azonban nemcsak gyermekeket tá-
mogattunk. A Magyar Élelmiszerbank-
kal kötött megállapodásnak köszön-
hetôen június elsô napjaiban 900 helyi
lakosnak tudunk élelmiszercsomagot
biztosítani!

A nyár folyamán lesz-e bármilyen
változás a város életében?

- Az Ágasház felújítása folyamatban
van, augusztus 20-án már ott tartjuk a
városi ünnepséget. Ezen kívül szeret-
nénk a Polgármesteri Hivatal Kiss Já-
nos utca felôli részén felújítani a járda
burkolatát. Az Egressy Gábor Szaba-
didô Központ homlokzatát meg kell
újítanunk, illetve az aluljárót is rendbe
szeretnénk tenni a nyár végén.

Végül pedig Ócsa Város minden la-
kójának ezúton kívánok jó pihenést,
feltöltôdést a nyári hónapokra!

má
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„A gyökereink állandó megújulásunk forrásai”
Városunkban elkészült az ország

legkorszerûbb tûzihorganyzó üzeme.
A NAGÉV cégcsoport június 9-én
„mutatta be” a közel hatmilliárd fo-
rint értékû, részben uniós támogatás-
sal épített új üzemegységét, amely a
térségben – így a településünkön élô
embereknek is – számos új munkale-
hetôséget kínál majd a közeljövôben. 

Dr. Nagy Judit a vállalat tulajdonosa
és egyben a cégcsoport jogásza köszön-
tötte az ünnepélyen résztvevô vendége-
ket. 

Orbán Viktor miniszterelnök külföl-
di tartózkodása miatt nem vett részt a
megnyitón, ezért Dr. Szûcs Lajos or-
szággyûlési képviselô köszöntô beszé-
dében az ô üzenetét tolmácsolta az egy-
begyûlteknek. A miniszterelnök úr azt
üzente, hogy hamarosan látogatást tesz
az üzemegységben, hiszen az ország
egyik legnagyobb ipari beruházását
hozták létre városunkban, amely nem
csak a település, hanem Magyarország
életében is fontos jelentôséggel bír. 

Szûcs Lajos beszédében beszámolt
arról is, hogy jelenleg 100, de a további-
akban 150 munkahelyet hoznak létre az
új üzemegységben. Méltatta a Nagy csa-
lád több évtizedes munkáját, kitartását.
Beszédében kiemelte, az ehhez hasonló
példák bizonyítják, hogy egy apró csalá-
di vállalkozás milyen hatalmas dolgokra
képes, ha azt olyan emberek hozzák lét-
re, akik saját maguk szeretnék formálni
az életüket, s így a maguk által létreho-
zott világot is. 

„A szél kihívásaira, a fa a gyökerei-
vel válaszol.” Szûcs Lajos, Illyés Gyula
idézetével vont párhuzamot a Nagy csa-
lád és az általuk alapított NAGÉV Kft.
között. Úgy vélte a gyökereink állandó
megújulásunk forrásai, s ezek a gyöke-
rek jelentik a kapcsolatot az anyaföld-
del, amelybôl erônket meríthetjük.”

Az egykori kisüzembôl kinôtt, és ma
már hat cégbôl álló családi vállalkozás

alapítója, Nagy
Antal János
ünnepi beszé-
dében elmond-
ta, hogy egy
5x5 méter alap-
területû kis
m û h e l y b e n
kezdték vállal-
kozásukat még
1995-ben, ahol
elôször járdará-
csot gyártottak.
Az 1998-ban

épített tiszacse-
gei horganyzó
üzemet az
ócsai üzem
„szülôanyjá-
nak” is tekint-
hetjük, hiszen
ennek a létesít-
ménynek az
alapját a tisza-
csegei üzem
adta. Azt is el-
mondta, hogy
2004-ben kap-

ták meg a támogatást Ócsa Város Ön-
kormányzatától a gyáregység megépíté-
sére. Majd hozzátette, hogy három
szempont alapján döntöttek az új egység
létrehozásával kapcsolatban: legyen al-
kalmas nagyméretû horganyzott szerke-
zetek építésére, környezetbarát techno-
lógiával mûködjön, és földrajzi szem-
pontból jó helyen legyen. Mivel két le-
hetôség eleve adott volt a tulajdonosok
számára, már csak a helységet kellett
megtalálniuk, ahol az üzemegységet fel-
építhetik, így találtak településünkre. 

A tulajdonos ünnepi beszéde után egy
emlékkapszulát helyeztek el. A kapszu-
lába két országos napilap (a Magyar
Nemzet, és a Népszabadság 2011. júni-
us 9-i száma), Tûzihorganyzó-katalógu-
sok, Hajdúböszörmény városa által,
Nagy Antal Jánosnak adományozott
Díszpolgári Oklevél, az új üzem tervdo-
kumentációja, sajtóközlemények, és
szerencsepénzként egy 200 forintos em-
lékérme, valamint családi fotók, és do-
kumentumok kerültek. Az Emlékkap-
szulát, egy Emlékkôben helyezték el az
utókor számára. 

Az Emlékkô leleplezése után, Dr.
Lukovich Tamás, a Pro-Regió Nonpro-
fit Közhasznú Kft. ügyvezetô igazgatója
az iparfejlesztéssel kapcsolatos uniós
pályázatokról tartott elôadást. 

Az elôadás után, Dr. Nagy Judit is-
mertette a NAGÉV csoport eddigi ered-
ményeit, jövôbeni terveit. Kifejezte há-
láját családtagjai nevében az Édesapjá-
nak, akinek munkája nélkül a családi
vállalkozás és a cégcsoport létre sem jö-
hetett volna. Beszédében elmondta azt
is, hogy a közismerten szigorú és hosszú
hazai környezetvédelmi engedélyezési
folyamat, valamint a pénzügyi válság
miatt négy évig tartó beruházás kínálati
piacot teremt Magyarországon, s ez
minôségi változást hoz ebben az ágazat-
ban.

Az ünnepélyes beszédek után adták át

az új üzemegységet, amely a legszigo-
rúbb uniós környezetvédelmi elôírások
elvárásainak is megfelel. Az új csarnok-
ban a termelést teljes egészében számí-
tógép vezérli, és az automata gyártósor
a leginkább költséghatékony ipari tech-
nológiát kínálja, hiszen a rendszer a
gyártás során keletkezô hulladék hôt is
újrahasznosítja. Az acélszerkezeteket
szállító kamionoknak az M5-ös autópá-
lyától pár percre megépített üzemben
csak a technológiai folyamathoz szüksé-
ges idôre kell megállniuk, mialatt ve-
zetôik kulturált körülmények között pi-
henhetnek, majd néhány óra múlva már
a felületvédelemmel ellátott elemekkel
megrakodva folytathatják útjukat.

Az ünnepélyes megnyitó ezután az
üzem felszen-
telésével foly-
tatódott, ame-
lyet Dr. Nagy-
mihályi Géza,
Sási Péter és
Kocsis Imre
esperes celeb-
rált a görög ka-
tolikus szertar-
tás szabályai
szerint.

A megnyitó
a „Flying An-
gels” légtornász csoport látványos mû-
sorával, és állófogadással zárult. 

Ady Endre: 
A Tûz csiholója

Csak akkor születtek nagy dolgok,
Ha bátrak voltak, akik mertek

S ha százszor tudtak bátrak lenni,
Százszor bátrak és viharvertek.

Az elsô emberi bátorság
Áldassék: a Tûz csiholója,
Aki az ismeretlen lángra

Úgy nézett, mint jogos adóra.
Mint egy Isten, hóban vacogva
Fogadta szent munkája bérét:

Még ma is minden bátor ember
Csörgedezteti az ô vérét.

Ez a világ nem testálódott
Tegnaphoz húzó, rongy pulyáknak:

Legkülönb ember, aki bátor
S csak egy különb van, aki: bátrabb.
S aki mást akar, mint mi most van,

Kényes bôrét gyáván nem óvja:
Mint ôs-ôsére ütött Isten:
A fölséges Tûz csiholója.

Fülöp Krisztina
Fotó: Moldován Ágnes
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Kerékpártúra a Mádencia Egyesülettel

Embert próbáló fülledt, meleg
elônyári napok után senki sem számí-
tott arra, hogy az indulás napján június
19-én reggel 10 órakor borús, esôre ál-
ló, hûvös, mindössze 15 Celsius fokos
délelôtt lesz a gyülekezô. 

Eme paraméterek elfogadása után a
gyülekezôhelyen a Polgármesteri Hi-
vatal parkolójából a 15-20 fôs csoport
családias hangulatban vágott neki a
drótszamaras túra elsô állomásának,
mely a régi, református templom elôtt
volt. Innen a kertek alatt a patak mel-
lett érkeztünk meg a Duna-Ipoly Nem-
zeti Parkban található Ócsai Madárvár-
ta Egyesület külterületen lévô bázisá-
hoz. Esôtôl védve elhelyezkedtünk az
erdô szélében lévô „elôadóteremben”
és Privigyei Csaba beszámolóját hall-
gattuk az Öregturjános növény és állat-
világa, azon belül a madarak élôvilágá-
nak körülményeirôl. 

A körülbelül 20 perces beszámoló
után utunk a Csordajáráson keresztül a
lápvilág bejáratához a Selyemrét ta-
nösvényének elejéhez vezetett, innen
technikásabb útfelület tett próbára ben-
nünket, így kisebb-nagyobb bajjal üd-
vözölhettük az ösvény végén található,
gondozott Selyemrétet. 

Ekkorra az idôjárás kegyeibe foga-
dott mindannyiunkat és mivel a Nap is
a legmagasabban tündökölt, így
hosszabb pihenôt beiktatva ki-ki elfo-
gyasztotta elemózsiáját, nyalogatta se-
beit, vagy épp a szarvasbogarak táncát

nézhette a fák alat-
ti avarban.

Az erôgyûjtés
után néhány száz
méter múlva már a
Mádencia erdejé-
nek szélében te-
kerhettük drótsza-
marainkat és a ma-
gas aljnövényzet-
ben a sor elején
haladók odafigyel-
ve láthatták az
erdô lakóinak ria-
dását a „betolako-
dóktól”. 

A bakhátas, nehezen járható szaka-

szon a kiscsapat szét-szét szakadozva a
Cirjáki-erdô, mûút felöli részénél ko-
vácsolódott újra eggyé. Innen kiéhezve
vártuk az ôs-Duna meder felett lévô
Benkovics pince vendégszeretetét,
ahol a Mádencia Egyesület kedveske-
dett a résztvevôknek különféle fris-
sítôvel, friss gyümölccsel, zöldséggel
és mindenki elkészíthette a többféle
nyersanyagból a nyársat, melyet a pa-
rázs felett süthetett készre. 

Köszönet a szervezôknek! Várjuk a
következô közös kerékpározásra alkal-
mas idôpontot.

Vellai József 
résztvevô
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Amire a legnagyobb szükség van: a motiváció visszaállítása
Hivatalosan is kinevezték Talapka

Józsefnét, a Bolyai János Gimnázi-
um és Kereskedelmi Szakközép-
iskola igazgatóját. A három-
gyermekes édesanya már
az érettségi után tudta,
hogy útja késôbb
visszavezeti ôt az is-
kolába – de már pe-
dagógusként. Ezért
a váci gimnáziumi
évek után Szeged-
re, a Juhász Gyula
Tanárképzô Fôis-
kolára adta be je-
lentkezését. Ennek
már majdnem 30
éve. Talapka József-
né, Zsuzsa ennyi ide-
je van a pályán.

„Szögi Ferenc igazgató
keresett meg 1982-ben, hogy
van egy betöltetlen történelem tanári
állás Ócsán” – kezdi történetét az
igazgató asszony. „Egyedüli történe-
lem szakos tanárként én tanítottam az
iskola minden osztályának e tantár-
gyat. Ez számomra igazi próbatétel
volt.”

1983-ban beiratkozott az ELTE Böl-
csészettudományi Karára, és történe-
lembôl elvégezte a kiegészítô szakot.
Ezután a gyes évei következtek. A gye-
rekek születése után elôször részmun-
kaidôben, majd fôállásban vállalt mun-
kát a Bolyaiban. 1990 óta minden év-
ben osztályfônök volt, közben elvállal-
ta a humán munkaközösség vezetését
és a Közalkalmazotti Tanács elnöki
tisztét is. Az utóbbi két évben újra be-
ült az iskolapadba: elvégezte a BME
közoktatás-vezetôi szakát. Késôbbi
terveiben – Zsadányi László – nyugal-
mazott igazgató is támogatta. 2010
májusában a fenntartó egy évre felkér-
te a Bolyai megbízott igazgatói fel-
adatkörének ellátására. A diploma
megszerzése után 2011 májusában
megpályázta a gimnázium igazgatói ál-
lását.

A jövôt illetôen igazgató asszony
optimista. Annak ellenére, hogy az or-
szág, benne a megyei önkormányzat is
nehézségekkel küzd, mégis azt mond-
ja, ha az oktatásra vonatkozó törvényi
szabályozás végre elkészül, illetve a
mûködés biztosításához támogatást

kap a fenntartó, akkor az ócsai gimná-
zium továbbra is a kistérség vezetô in-

tézménye marad. „Magyarorszá-
gon egyetlen igazán értékes

dolog van: a „szürkeállo-
mány”. Ha ezzel aka-

runk világhírnevet sze-
rezni, akkor az okta-
tásügybe pénzt kell
fektetni.”

Talapka Józsefné
elsôsorban a neve-
léssel és az érettsé-
gi rendszerrel kap-
csolatban támaszt
elvárásokat az ál-
lammal szemben.

„Az utóbbi években
azt látom, hogy orszá-

gosan csökken a diákok
neveltségi szintje. E téren

változást hozhatna az etika-
oktatás bevezetése, mely az

ócsai Bolyaiban már évek óta jól mû-
ködik. Szükségesnek tartom az érettsé-
gi rendszerének újragondolását is. A
jelenlegi kétszintû rendszer nem moti-
válja eléggé a diákokat, hiszen már a
középszintû érettségi megszerzésével is
bejuthatnak a felsôoktatásba. Azon
gondolkodom, mely életszakaszban ve-
szíti el a gyermek a tanulás iránti moti-
vációját. Hiszen az alsósok szeme még
csillog, érdeklôdnek, akarnak tanulni,
majd valami „elromlik”. Többen már
úgy kerülnek a középiskolába, hogy el-
veszítették az olvasás, a tudás iránti
érdeklôdésüket. Ezt a motivációt kell
újból felkeltenie a pedagógus-pályát
hivatásának tekintô tanárnak. Mivel
érhetjük ezt el? Tehetséggondozással,
a felvételi eredmények javításával, pe-
dagógiai módszereink megújításával,
tartalmas iskolai rendezvények szerve-
zésével. Azt gondolom, intézményünk-
ben összetartó, egymást segítô, diákba-
rát tantestület mûködik, ez az igényes,
színvonalas munka garanciája.”

A Bolyainak szerencsére nincsenek
beiskolázási gondjai, évrôl évre nô az
érdeklôdôk száma. Három osztály in-
dul szeptemberben, egy 6 és egy 4 év-
folyamos, valamint egy nyelvi elôké-
szítô.

Végül mit üzen igazgató asszony a
szeptemberben az elsô és az utolsó kö-
zépiskolai évüket megkezdô diákok-
nak? Íme:

„A leendô bolyais diákoknak üze-
nem, érezzék magukénak a gimnázium
hosszú évek alatt kialakított szokásait,
hagyományait, gyakorolják azokat,
mert ez teszi Bolyaivá a Bolyait. 

A végzôsöknek azt üzenem, hogy a
gimnáziumi évek alatt kialakított kap-
csolatokat ôrizzék meg. Kívánom, min-
denki találja meg a számára legmegfe-
lelôbb utat, hozza meg a legjobb dön-
téseket, legyen boldog ember! ”

Beszélgetésünk végén Talapka Jó-
zsefné arra kért, tegyük lehetôvé, hogy
ezúton is köszönetet mondhasson min-
dazoknak, akik segítették és támogat-
ták ôt az elmúlt idôszakban, hogy
munkáját teljes odaadással végezhesse.
„Ez után az egy év után szeretném
megköszönni a Bolyai János Gimnázi-
um és Kereskedelmi Szakközépiskola
minden dolgozójának azt a segítséget,
amit tôlük kaptam. Úgy érzem, min-
denki egy emberként áll mögöttem, ami
nagy erôt ad az elôttem álló feladatok
elvégzéséhez. Köszönet a családom-
nak, akikre mindig számíthatok.”

Moldován Ágnes

Terembérlés 
az Egressy Gábor 

Szabadidô Központban

Alkalmakra, és idôszakosan is
bérelhetô helyiségek, céges és

magánrendezvényekre.
Hang-fénytechnika, projektor,

kezelôszemélyzet.
Színházterem 

316 m2 + színpad 60 m2

Kamaraterem 97 m2

Aula 135 m2

Tantermek 29 m2 (az emeleten)
Klubszoba 30 m2 (az emeleten)

Terembérleti díjakkal 
kapcsolatban érdeklôdni:

személyesen a 
szabadidôközpont 4-es irodájá-

ban (I. em.), telefonon a 
06-29-378-043 számon.
További információ a
www.egressyszk.hu

oldalon.
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„Tarka mezô virágjai
Lilák, sárgák, kékek

Hadd kötök most belôletek
Búcsúcsokrot, szépet

Búzavirág, pipacs, láncfû
Marad még a réten

Búcsúzom az óvodától:
Hadd búcsúzzam szépen.”

(Várkonyi Katalin Mezei csokor)

Mint minden közoktatási intézmény-
ben, óvodáinkban is véget ért a 2010/
2011. nevelési év. 

Év vége felé (május – június eleje)
egymást követték a programok A min-
dennapi pedagógiai munka elvégzése
mellett az óvoda összes dolgozója
gôzerôvel készült a már hagyománnyá
vált a város számára nyitott, családi
gyermeknap megtartására (május 21.
szombat). 

Ebben a nevelési évben is nagy volt
az érdeklôdés a gyermeknap iránt. Közel
kétszáz gyermeken kívül, szülôk, nagy-
szülôk vettek részt a felkínált tevékeny-
ségekben (kézmûves foglalkozások,
ügyességi verseny játékok: apukák –
anyukák, szülôk – óvodai dolgozók ver-
senyzése, táncház). 

Május 29 - én a városi gyermeknapon
a Medve, Napocska csoportok gyerme-
kei néptánc és pünkösdölô mûsorukkal
örvendeztették meg a közönséget. Óvo-
dánk négy dolgozója kézmûves foglal-
koztatást kínált a gyermekeknek. Az
óvodapedagógusok kreativitásának kö-
szönhetôen folyamatos volt a közös te-
vékenykedés az érdeklôdô gyermekek-
kel, felnôttekkel. 

Az óvodapedagógusok, dadus nénik a
gyermekekkel együtt készültek az évzá-
ró ünnepélyekre, az iskolába menôk bú-
csúztatására (május 26 - tól – június 04
– ig). 12 csoportról lévén szó, két épület-
ben most is közel két hetet jelöltünk ki
az ünnepségek megtartására. A közmon-
dás szerint „ahány ház annyi szokás”.
Igaz ez a mondás intézményünkre is.
Ahány csoport annyiféle volt az évzáró
ünnepség. A gyermekek mûsorai hol

mosolyt, hol könnyeket csaltak a vendé-
gek arcára. Felemelô érzés volt látni
szülônek, óvodapedagógusnak, dadus-
nak egyaránt a gyermekeknél a fejlôdést,
amit eddig megtettek óvodába lépésük
óta. 

Útravalóul „ballagó” tarisznyával
benne apró, az óvodás évekre emlékez-
tetô ajándékokkal, versekkel, dalokkal,
búcsúztattuk az iskolába menôket. 

Az ünnepségek alkalmával tavaszi vi-
rágdíszbe öltöztettük a csoportszobákat,
folyosókat. 

Óvodáinktól 82 gyermek búcsúzott
el, akik 2011 ôszén kezdik meg tanulmá-
nyaikat az általános iskola elsô osztályá-
ban. 

A 2010/2011. nevelési év végén, má-
jus 31-én az óvodába beíratott gyerme-
kek száma: 304 fô volt. 

Óvodánk Közössége 2005-ben alapí-
totta meg a „Közösségért Díj”-(at),
mellyel, azóta minden évben pedagógus
nap környékén egy dolgozót jutalma-
zunk díszoklevéllel, jelképes pénz-
összeggel az alkalmazottak szavazatai
alapján. 

Ebben a nevelési évben is megtörtént
a szavazás május végén.

2010/2012. nevelési évben Óvodánk
Közösségért Díj-(át) Varga Katalin óvo-
dapedagógus kapta meg (Süni csoport).
Kiváló pedagógiai munkájáért, az óvoda
közösségében végzett hatékony együtt-
mûködésért a szülôkkel és munkatársak-
kal egyaránt. 

Szívbôl gratulálunk neki! 
Az óvodai beiratkozást követôen

május végén, megtörtént az új gyerme-
kek csoportokba való elosztása.

Május 31-ig 93 gyermeket írtunk be.
A most beírt létszám az elôzô év ada-

tainak ismeretében magasabb. A
2010/2011. nevelési évben összesen
ennyi új gyermeket írtunk be. 

A 2011/2012. nevelési évre ez a lét-
szám már most május végére teljesült. Jó
hír, hogy mindenkit felvettünk, kevésbé
jó hír viszont az, hogy a Napsugár Tagó-
vodába jelentkezôk közül 4-5 fô gyer-
meket a Nefelejcs Központi Óvodába
tudtuk elhelyezni. 

Várhatóan az új nevelési évet 309
gyermekkel indítjuk.

Következésképp a csoportok létszáma
a 12 csoportból öt csoport kivételével
meghaladja a 25 fôt. 

A Nefelejcs Óvodában a csoportok
létszáma 26, 26, 26, 25, 25, 25, 25, 25
fô, a Napsugár Tagóvodában 27, 27, 26,
26 fô. 

Június második hetében 8-án a nyári
szünet kezdete elôtt meghívtuk a Fôvá-
rosi Bábszínház utazó mûvészeit. ôk már
kedves ismerôsként járnak hozzánk. A
nevelési év közben a nagycsoportosok
ellátogatnak a színházba, év végén pedig
ôk jönnek az óvodánkba vendégségbe. A
Tagóvoda gyermekeivel közösen a Nefe-
lejcs Központi óvodában „Mese a tisz-
taságról” címû bábelôadást néztük meg. 

A mese, a színészek elôadásmódja
csodálatos volt, tetszett a gyerekeknek.
Igazi színházi hangulatot teremtettek. A
hírtelen jött nyári zápor sem tudta elven-
ni a kedvünket. A dolgozók összefogásá-
nak köszönhetôen a tornaszobát kellett
nagyon rövid idô alatt berendeznünk,
hogy ott folytatódjék az elôadás. „Kicsit
sokan voltunk, kicsit melegünk volt”a
teremben, de ez a gyerekeket csöppet
sem zavarta.

Óvodánkban már közel tíz éve, az is
hagyománnyá vált, hogy az év végi hajrá
után lezárva a nevelési év szorgalmi
idôszakát, az óvoda összes aktív és meg-
hívott nyugdíjas dolgozói egynapos „bu-
szos” kiránduláson vesznek részt.
Felnôtt közösségünk minden tagja na-
gyon várja ezt a közös „jutalom” napot. 

Így lesz ez az idei évben is. Július 9-
én úti célunk Hortobágy – Debrecen. A
közös kirándulások alkalmával a jó han-
gulaton, a közösség formálásán túl meg-
ismerhetjük országunk épített és termé-
szeti értékeit. 

Júniusban kiemelt vezetôi feladata-
im egyike, már a következô nevelési
évet elôkészíteni a nyári karbantartási,
fejlesztési munkálatokat tervezni, szer-
vezni, azért hogy az újévet, felkészülve
indíthassuk. 

A nyári idôszakban törekszünk az
épületek belsô helyiségeit megszépíteni

2010/2011. Nevelési Év Zárása – Nyári Élet az Óvodákban



„Neveld a gyermeket a neki meg-
felelô módon még ha megöregszik,
akkor sem tér el attól.” A Példabe-
szédek 22:6-os részletével kezdi
Nagy Margit gyógypedagógus az írá-
sát, amelyet most szeretnénk meg-
osztani Olvasóinkkal is.

Nagy örömmel olvastam, hogy Ócsa
Város Képviselô Testülete döntött az
SNI-s tanulók szegregált tanításáról,
arról, hogy megmarad ez az oktatási
forma. 

Ezekben az összevont osztályokban
tanuló gyermekek különleges gondo-
zásra jogosultak, így speciális tanterv
alapján nagyobb mértékû differenciá-
lásban részesülnek. A közoktatási tör-
vény többletszolgáltatásokat biztosít
számukra, amely terápiás célú pedagó-
giai eljárások alkalmazását teszi szük-
ségessé. 

Segíteni kell a társadalomba való
mind teljesebb beilleszkedésüket. En-
nek kulcsa a sikerélmény, a megméret-
tetés. Ilyen volt a Városi Versmondó

Verseny, ahol külön kategóriában in-
dultak tanulóink. Továbbá a Területi
Komplex Vetélkedô Szigethalmon,
ahol felsôs diákjaink negyedik helye-
zést értek el. 

A közelmúltban, Kiskunlacházán, a
Foci Bajnokságon az elsô helyezésért
járó kupát hoztuk el, és a legjobb gól-
lövô is a mi csapatunkból került ki. 

Kollégáimmal együtt köszönjük a
városvezetésnek, hogy támogatják a
szegregált oktatást.  

Nagy Margit 
gyógypedagógus 
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A nyár folyamán júliusban, augusztusban mindig
csak egy óvodában tartunk ügyeletet

Idén július 1- tôl - július 29- ig a Napsugár Tagóvoda ügyel. Ez idô alatt a
Nefelejcs Központi Óvoda zárva lesz. 

Augusztus 1- tôl - augusztus 26-ig a Nefelejcs Központi Óvoda ügyel. 
Ez idô alatt a Napsugár Tagóvoda zárva lesz. 
Augusztus 29-tôl mindkét óvoda folyamatosa mûködik a tanévben szokásos

módon.
Az új gyermekek fogadása a szabadságolások, csoportösszevonások miatt

szeptember 1-tôl az iskola indulásával együtt kezdôdik.
Június 15-ig a 2011/2012. nevelési évre beírt gyermekek szülei az óvodáról írt

rövid tájékoztatóval együtt, levélben értesültek az óvodai felvételrôl (melyik
csoportba került a gyermek, kik az óvodapedagógusok). 

A 2011/2012. nevelési évre beiratkozott gyermekek szülei részére nyár végén
szülôi értekezlet tartunk. 

A kezdés idôpontja 2011. augusztus 30. 1700 óra. 
Helyszín: Nefelejcs Központi Óvoda Dózsa Gy. T. 1. sz.
Az intézmény alkalmazotti és gyermekközössége nevében kívánok minden

kedves ócsai lakosnak, óvodás gyermekek szüleinek, nagyszüleinek jó egészsé-
get, és kellemes pihenést a nyárra!

Szûcs Jánosné óvodavezetô

(nagytakarítások, meszelések, csoport-
szobák festése). Udvari játékok – hinták,
babaház telepítése, hinták alá ütéscsilla-
pító gumitéglák lerakása, tanszerek be-
szerzése. 

Nyári élet az óvodában. Az óvodák
életében eltérô a nevelési év rendje.
Szeptember 1- tôl - május 31- ig (szor-
galmi idô) lezárul egy szakasza a peda-
gógiai munkának. 

Június 1- tôl - augusztus 31- ig tart a
nyári élet. 

Az iskolai szünet kezdetével ügyeletet
tartunk, azoknak a gyermekeknek, akik-
nek dolgoznak a szülei. Összevont cso-
portok mûködnek egyik-másik épület-
ben, más-más óvodapedagógussal. Nin-
csenek szervezett foglalkozások, csak
önfeledt játék van. Szorgalmi idôben az
óvodapedagógusok és nem pedagógus,
dolgozók csak indokolt esetben vehet-
nek ki egy-egy nap szabadságot, így a
nyári idôszakban kerül sor a szabadsá-
gok kiadására. Ennek a törvényi kötele-
zettségnek a betartása nem teszi le-
hetôvé, hogy teljes gyermek- és felnôtt
létszámmal mûködjünk. 

„Neveld a gyermeket a neki megfelelô módon”
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Új szemmel az ismert világban
Eltelt egy újabb tanév. Kinek az elsô, kinek az utolsó,

többünknek a sokadik.
Míg a legtöbb ember életében a naptári év letelte kör-

nyékén történik a számadás ideje, addig az oktatási intéz-
ményeknek a tanév végén kell mérleget vonni egy eltelt
idôszak, egy tanév lehetôségeirôl, eredményeirôl, netán
kudarcairól.

Az iskolával, a tanévvel szemben mindenkinek megvol-
tak az elvárásai. Az iskola fenntartója takarékos gazdálko-
dást, törvényes mûködést várt, a szülôk sokkal inkább azt,
hogy az iskola biztonságot nyújtó hely legyen, ahol gyer-
mekeik megfelelôen felkészülhetnek a továbbtanulásra, a
gyerekek az érdekes tanórákon túl, tervezhetô érdekes
programokra, jó osztályközösségre vágytak. Persze peda-
gógusként, osztályfônökként és intézményvezetôként is
megvoltak az elvárásaink, a sikeres munkavégzés, vagy
éppen az elismerés és a köszönet szava.

Sokszor feltesszük a kérdést, hogy ebben a változó tár-
sadalmi környezetben hogyan lehet ezeknek az elvárások-
nak tökéletesen megfelelni? A hagyományos pedagógiai
kultúrával ebben a gyorsan változó, feszültségekkel teli vi-
lágban nagyon nehéz.

Mégis voltak feladataink, amelyeket eredményesen tel-
jesítettünk az elmúlt tanév folyamán. A TÁMOP pályázat
keretében sok új programlehetôség kínálkozott diákjaink, a
szülôk valamint pedagógusaink számára.

Drog- prevenciós elôadássorozaton vettek részt tanuló-
ink a Pest megyei rendôrség szervezésében;

Minden mozogni vágyó tanulónak biztosítottuk a rend-
szeres testmozgás lehetôségét;

Egészséges ételek készítésével és fogyasztásával igye-
keztünk tanulóink és dolgozóink egészségtelen táplálkozá-
si étrendjén változtatni; 

Kerékpártúrát szerveztünk felsô tagozaton, valamint
szánkókiránduláson vehetett részt egy alsós és egy felsôs
évfolyam;

Sikeresnek bizonyult a ,,Családi sportnap”;
Nyári ingyenes napközis tábort hirdettünk meg annak

érdekében, hogy minél több gyermek tölthesse kellemesen,
felügyelet mellett szabadidejét, – reményeink szerint –
csökkentve ezzel az utcán ténfergô, kulcsos gyerekek szá-
mát;

Életre hívtuk a ,,Szülôk iskoláját”, lehetôséget biztosít-
va ezáltal a szülôknek olyan nevelési módszerek megisme-
résére, amelyek megoldási lehetôséget kínálnak bizonyos,
a gyermekneveléssel kapcsolatos problémák megoldására.

A NILD módszer megismerését és kipróbálását kínáltuk
fel a szülôknek egy másik, az egészséges neveléssel kap-
csolatos elôadás szervezésével. 

Nem ingyenesen, de kedvezményesen, – az elôzô évek
folytatásaként – az idén is lehetôség nyílt iskolánk tanulói
számára, a révfülöpi táborban való egyhetes nyaralásra.
Diákjaink által nagyon kedvelt a tábor közösségformáló
jellege, amit a változatos programok tesznek élménysze-
rûbbé.

Egy informatikai pályázat nyerteseként alkalmunk nyílt
nyelvi labor telepítésére, amely a nyelvi oktatás egy maga-
sabb lépcsôfokát jelentette.

Az alapozó ismeretek mellett különös gondot fordítot-
tunk az egyéni fejlesztésre, a felzárkóztatásra valamint a

tehetséggondozásra. Ennek köszönhetôen ennek a tanév-
nek a végén felére csökkent a bukott tanulók száma össze-
hasonlítva az elôzô évek eredményeivel. A bukások ily
mértékû csökkenését nagyban segítette az életre hívott
,,Halászy tanoda” nevû tanulószoba, ami a különleges bá-
násmódot igénylô felsôs tanulók másnapi felkészülését tet-
te lehetôvé. 

Tanulóink aktív részesei és boldog szemlélôi lehettek
hazánk, városunk, iskolánk kiemelkedô ünnepeinek.

Év elején fontos feladatként jelöltük ki a szülôkkel való
jó kapcsolat kialakítását és ápolását, hiszen csak együtt,
összefogva érhetjük el kitûzött céljainkat. Ezen felbuzdul-
va váltak iskolánk életének aktív részesei az SZKT tagjai.
Ennek hozományaként, szülôk-pedagógusok összefogásá-
val hívtuk újból életre a Szülô-Nevelô Bált, ami nagyon
eredményesen zárult.

Egy sajnálatos esemény az utóbbi idôben szinte minden
évben elkeseríti pedagógusainkat, és néha komoly döntés
elé állítja az iskolavezetést. Ez nem más, mint az egyre ke-
vesebb beiratkozó elsôs tanuló (a 2011/2012-es tanévben
74 beírt tanuló kezdi az iskolát 3 osztályban), aminek oka
többnyire a demográfiai változásokban rejlik.

Ezt tetézi a hatosztályos gimnáziumba átjelentkezô ta-
nulók eltávozása, amelynek következtében a hetedikes
osztályok összevonásra kerülnek. Ezen szeretnénk változ-
tatni a következô évtôl bevezetett nívócsoportos oktatás-
sal. Ezzel szeretnénk megtartani a jó képességû tanulóin-
kat, akik a hagyományos osztálykeretben tartott órákon
nem kaphattak képességeiknek megfelelô oktatást renitens
osztálytársaik viselkedése miatt.

Pedagógusaink általános mûveltsége, olvasottsága, tár-
gyi tudása nagyon szorosan összefügg tanítványaink telje-
sítményével. A mentálhigiénés többlettudás és
meggyôzôdés mellett nagyon fontosnak tartjuk az önkép-
zést. Ennek a tanévnek a folyamán két kollégánk szerzett
szakvizsgát, másik két pedagógus zárta sikeresen az elsô
évet egy TÁMOP által támogatott, szakvizsga megszerzé-
sére kiírt szakirányú továbbképzés keretében. Egy kollé-
ganô újabb mûveltségterületen szerzett szakképzettséget.
A helyi önképzések lehetôségét is több kollégánk kihasz-
nálva tett eleget a 7 évenként kötelezô továbbképzésnek.

A különbözô feladatok megszervezésében és kivitelezé-
sében kiemelkedô szerepet vállaló kollégák nagyon sokat
tettek azért, hogy valami új, valami más történjen, mint
ami eddig megszokott volt az iskola életében. Ez nem min-
dig talált megértésre elfogadásra a tantestületben. Szeren-
csére többen voltak azok, akik támogató hozzáállásukkal,
pozitív életszemléletükkel segítették iskolánkat egy másik
úton elindulni. Ez adhat reményt arra, hogy a városunkban
élô családok gyermekeik alapképzésére iskolánkat választ-
ják, aminek következtében egyre több, magasan kvalifikált
pedagógus bizonyíthatja be felelôsségteljes törôdését,
megbízható szakmai tudását, hivatásszeretetét.

,,A tanítás nem elveszett mûvészet, de megbecsülése el-
tûnt tradíció” (J. Martin Barzun)

Tegyünk meg közösen mindent eltûnt hagyományaink
újraélesztésére, szeretetteljes gyakorlására, hiszen minden-
kiben benne van a szép, a jó, csak meg kell látni!

Puskás Ilona
alsós igazgatóhelyettes



A Katolikus Plébánia Felhívása
Tisztelettel kérjük a hozzátartozókat, hogy

a katolikus temetôben lévô
lejárt sírokat váltsák újra. Az egyszeri meg-
váltás 25 évre szól, utána újra meg kell válta-
ni a sírokat, ha továbbra is igényt tartanak rá.

Amennyiben nem tartanak rá igényt, akkor
írásban le kell mondani róla.

Az ezzel kapcsolatos ügyintézéshez sze-
mélyesen kell a plébániára bejönni.

Az ügyfélfogadás hétfô-péntek: 9-17óra
között van.

Az újra nem váltott sírokat az ôsz folya-
mán értékesíteni fogjuk.

Ország Tibor plébános
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Pedagógusok köszöntése
a Baptista Imaházban

Immár ötödik éve annak, hogy peda-
gógusnap táján, a helyi baptista gyüleke-
zet vendégül látja városunk pedagógu-
sait.

Úgy érezzük, hogy tartozunk gyerme-
keink nevelôinek – óvodától a gimnáziu-
mig – azzal, hogy ôszinte köszönetet
mondjunk nekik szép, de nehéz munká-
jukért. A gyülekezetünkben élô szülôk
nevében szeretnénk elmondani, hogy
nagyon hálásak vagyunk azoknak a pe-
dagógusoknak, akik egy újabb esz-
tendôn át vezették gyermekeinket. Nem-
csak tanították, hanem nevelték is ôket.
Nem volt könnyû dolog. „Tanítani
könnyû, nevelni nehéz! A tanítóval örök-
ké elégedetlenkedô szülô megérdemel-
né, hogy legalább egy hétig helyettesítse
a pedagógust” – olvastam valahol. Tu-
dom, hogy ezt nem lehet megtenni, de
érdemes eljátszani a gondolattal: mi len-
ne, ha idônként az elégedetlenkedôk he-
lyettesítenének. Úgy gondolom, hogy a
diákok is jobban értékelnék hivatásos
nevelôiket.

Köszönjük a folyamatos felkészülést a
tanítási órákra, az önképzést, a tovább-
képzéseket.

Köszönjük a türelmes tanítást. Elmon-
dani valamit újra és újra, amit a diákok
nem jegyeztek meg.

Köszönjük a szabadidô feláldozását.
Köszönjük a szeretetet.
Köszönjük a szeretetbôl fakadó fe-

gyelmezést.
Ebben az évben furulyazenekar játé-

kával kezdôdött az ünnepély. Ezután
verseket mondtak gyermekeink, majd az
énekkar éneke gyönyörködtette a jelen-
levôket. Díszvendégünk professzor dr.
Almási Tibor a Baptista Teológiai Aka-
démia rektora, a rektori konferencia el-
nökségi tagja, a parlament oktatási bi-
zottságának tagja volt.

Elôadásával azt mutatta be számunk-
ra, hogy a nagy tudás egyszerû, világos,
érthetô módon is kifejezést nyerhet. A
gyülekezet a professzor egyik könyvé-
nek dedikált példányával ajándékozta
meg a jelenlévô – mintegy – nyolcvan
pedagógusok mindegyikét.

A köszöntések sorát a gyülekezet ifjú-
sági együttesének ének-zene szolgálata
zárta. 

Az ünnepség után szeretetvendégség
következett, ahol fehér asztal mellett, kö-
tetlen beszélgetésekben teljesedhetett ki
az ünnepi közösség.

Nemeshegyi Zoltán 
baptista lelkipásztor

Két eseményrôl szeretnék beszámol-
ni, amely a közelmúltban történt az egy-
házközségünkben.

Május 14-én, Szombaton, megrendez-
tük az I. Ócsai Kispályás Focibajnok-
ságot a környezô települések hittanos
gyerekei részére a plébánia udvarán lévô
mûfüves pályán. A bajnokságon 10 csa-
pat vett részt: Felsô-Dabasról, Sáriból,
Gyónról, Bugyiról, Dunaharasztiról és
Ócsáról.

A plébános atyák vezetésével érkezett
gyerekek két csoportban (alsó-és felsô
tagozat) mérték össze ügyességüket. A
délután öt óráig tartó mérkôzések végén
kialakult végeredmény alapján az elsô
három helyezett vándorkupát kapott, a
többi résztvevô csapat ajándékokkal tér-
hetett haza a jól sikerült szombati nap
végén.

Az elsô korcsoportban Felsô-Dabas; a
második korcsoportban a Szent János
Katolikus Iskola csapata végzett az elsô
helyen. 

Jövô évben szeretnénk újra megren-

dezni a bajnokságot, reméljük, hogy
több faluból is érkeznek csapatok, hogy
ezzel is erôsítsék egymást a Krisztust
követô úton.

Pünkösdhétfôn Régiós Ifjúsági Talál-
kozót rendeztünk a Dél-Duna mentén
lévô plébániák fiataljai számára. Ezt a
rendezvényt nagyon sikeresen, immáron
második alkalommal rendezték meg a
tavasz folyamán az ócsai katolikus fiata-
lok.

A mostani alkalom szentmisével
kezdôdött, majd taizéi imaórát tartottunk
a templomban. 

Délben, szeretetvendégségben volt ré-
szük a jelenlévôknek.

Ezután közösen megtekintettük az
ócsai mûemlék templomot, igen színvo-
nalas idegenvezetéssel, majd vidám já-
tékkal ért véget az együttlét. 

Ezen rendezvények azt is bizonyítot-
ták, hogy az ócsai katolikus közösség él
és élni akar. Isten segítsen ebben mind-
nyájunkat.

Ország Tibor plébános

„A katolikus közösség él, és élni akar” 

Focibajnokság a plébánián

Változás a Katolikus 
Plébánia Miserendjében

A nyári hónapokban változ-
nak a szentmisék idôpontjai!

Július 4. és szeptember 1.
között hétköznap csak
hétfônként, 18 órakor lesz
szentmise.

Szombaton 19 órakor, va-
sárnap 9 órakor kezdôdik a
szentmise.

Július havi program Ócsai Baptista Gyülekezet

10. vasárnap délelôtt 9 órakor imaóra, 10 órakor istentisztelet
délután 5 órakor istentisztelet

13. szerda este 7 órakor bibliaóra
17. vasárnap délelôtt 9 órakor imaóra, 10 órakor istentisztelet

délután 5 órakor istentisztelet
20. szerda este 7 órakor bibliaóra

24. vasárnap délelôtt 9 órakor imaóra, 10 órakor istentisztelet
délután 5 órakor istentisztelet

27. szerda este 7 órakor bibliaóra
31. vasárnap délelôtt 9 órakor imaóra, 10 órakor istentisztelet

délután 5 órakor istentisztelet
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Augusztus 21-ig látható a Tájház-
ban az a kiállítás, amely a csángók
mindennapi életét, kézmûves termé-
keit, népviseleti szokásait mutatja
be. A kiállítást Andrásfalvy Bertalan
néprajztudós nyitotta meg. 

„Legelsôként magának a csángó
szónak a jelentését kell tisztázni. Há-
rom nagyobb magyar néprajzi csopor-
tot is illethetünk ezzel az elnevezéssel:
a hétfalusi-, a gyimesi- és a moldvai
csángókat. A szó eredetére vonatkozó-
an többféle elképzelés is létezik. Abban
egyetértés alakult ki, hogy a csángó el-
nevezés alapvetôen gúnynév, amivel
leginkább a székelyek illették a Mold-

vába, vagy Gyimesbe származott ma-
gyarokat és székelyeket. Az is valószí-
nû, hogy a szó eredete a csángál, azaz
’kószál, csavarog’ szavakból ered-
het.”(Forrás: moldvahon.hu)

A Tájházban látható „Életképek
Csángóföldrôl” címû kiállítás egy már
létezô, de sokkal nagyobb kiállítás ré-
sze. A kiállított darabok a csángók hét-
köznapi használati tárgyait, mindenna-
pi életét mutatják be és Harangozó Im-
re gyûjtômunkájának köszönhetôek. A
kiállítás megnyitóján, a néprajzkutató
„A csángók temetkezési szokásai” cí-
mû könyvét is megtekinthette a közön-
ség. 

A Tájházban az évszakhoz illesz-
kedôen, kézmûves és egyéb mestersé-
geket bemutató foglalkozásokat szer-
veznek, és a kiállítás ezeknek a progra-
moknak ad hátteret. 

Dr. Kézdy Pál, a Dunap-Ipoly
Nemzeti Park Igazgatóság osztályve-
zetôje elmondta, hogy a kiállítás hátte-
réül uniós támogatás szolgál. 

Különbözô, ehhez hasonló rendez-
vények szervezésére nyertek támoga-

Aki iskAki iskolába járolába jár

„Vót eccer egy bába s egy bocsó.
Erôst szegények vótak. Azok ketten en-
ser (állandóan) veszekedtek! Enser, en-
ser! A bába hamis (szigorú) vót, s
egyik reggel csak gondolt egyet. Ma-
gad öreg, azt mondja, magad jártál-e
kicsikéstôl (kis korodtól) iskolába?
Nem én, nem jártam! No, erre fel egy
ideig még veszekedtek, reggel, este, tél-
be, nyárba. Eccer a bába erôst mege-
légelte, megharagudt, s azt mondja:
bacsó, magad hónaptól ménsz az isko-
lába! Elment a bacsó az iskolába mi-
kor kivirradt, meglátja a tanyító s azt
mondja neki: 

- Hát kend mit keres itt? Van lesz
kend-e gyermek e’ z iskolába?

- Nincs nekem semmim, nincs gyer-
mekem, azt mondja a bacsó.

- Hát akkor mit keres itt?
- Én eljöttem az iskolába!
- Jaj, kend! Kendnek immá késô az

iskola! Nem lehet, hogy járjon! Elké-
sett! 

A szegény öreg, felállt az ajtóból, s
elindult haza. De semmi szívvel. Ejtette
a fejét a földre, úgy ment az úton.
Ahogy betette lábát a kicsi udvarára, a
bábája elô es állt:

- Minek jöttél haza? Azt mondtam:
menj az iskolába! 

- Ott voltam én, ott - mondja neki a
bacsó. De a tanyító hazaküldött mer’
azt mondta: késô nekem az iskola!

- Na megállj, holnap reggel még ha-
marébb elmész!

Úgy is történt. A bacsó jó hajnal-
ban felkelt, a tarisznyájába tett egy po-
gácsát, s elindult az iskolába. De, ami-
kor a tanyító meglátta, esment (ismét)
rea szólt: 

- Kend mit keres itt? Nem megmond-
tam kendnek, hogy nincs mit keressék
az iskolában? Kendnek immá késô!
Menjen haza!

Na megállj te nyavalya, gondolta
magába a bacsó, mer’ holnapra estétôl
idejövök, s akkor aztá’ mondhatod,
hogy késô! Úgy is történt. A bacsó fel-
állt, elindult nagy bánatosan haza,
még a könnyei is hullottak le az útra. A
bába csak haraggal fogadta, de hamar
kibékültek abba, hogy még estétôl el-
megy az iskolába, hogy ne mondhassa
neki azt a tanyító, hogy késô. Így tör-
tént. Másnap reggel, amikor a tanyító
meglátta, eppe, hogy akart hinni a sze-
mének.

- Kend esment itt van? Mit keres
kend itt? 

- Hát ne, tegnap elôtt korán jöttem,

azt mondta: késôn jöttem. Tegnap éjfél-
kor jöttem, azt mondta: az es késô. Ma
reggelre már tegnap estétôl idejöttem,
hogy ne mondja, hogy késô!

- Kend öreg! Hallja-e kend! Kend
immá hatvan-hetven esztendôs, kend-
nek késô az iskola, nem kendnek való!
Menjen haza, mondja neki a tanyító.

No, az öreg elindult. De nem tud-
ta, hogy hova jut. Ahogy ment az úton
bánatosan, azon gondolkodott, hogy
mit fog mondani a bábájának, ha haza-
ér. Hullt a könnye. Tán még félt is.

S két sóhajtás között egyszercsak
megpillant egy tarisznyát a földön. Le-
hajlik, felveszi, kinyitja, s látja: mind
egy szálig para (pénz)! Óh, de boldog
vót a bacsó!

Ment, sietve ment haza, a bábája a
kapuból már látta, hogy majd elesik,
úgy siet!

- Azt mondja: no, bába, látod-e, csak
három napig jártam az iskolába, s mek-
kora szerencsével megvert az Isten?!

Az aranyból vettek lovakat, tehene-
ket, szekeret, egy szép házat. S még ma
es élnek, ha meg nem haltak. Ez a vé-
ge, fuss el véle, ki a Pap-hegyire.”
(forrás: Csángó Tükör – Iancu Laura
gyûjtése)

Fülöp Krisztina
Fotó: Tömöri Katalin

Egy „csipetnyi” Csángóföld

tást, amelybôl hatot Ócsára terveznek.
Ezek közül szeptemberben – a már is-
mert – „Ócsai Lakodalmas” lesz az
egyik legnagyobb volumenû program. 

Szintén ennek a pályázatnak a része
egy tájbejárás-sorozat is. A program
keretében különbözô általános iskolai
osztályokat visznek el külön buszokkal
öt bemutatóhelyre (pl.: Pálvölgyi Bar-
lang, Sas hegy). Terveik között szere-
pel az ócsai általános iskolai osztályo-
kat is bevonni a tájbejárás-sorozatba.

Végezetül, úgy véljük, érdemes ki-
csit visszatekinteni a múltba s megnéz-
ni a Tájházban látható kiállítást. 

Kedvcsinálónak, múltidézôként sze-
retnénk megosztani Olvasóinkkal egy
csángó népmesét:

❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ 



Kedves olvasónk, dr. Vásárhelyi
Tamásné „invitálja” most Önöket a
„Ki, mit gyûjt Ócsán?” kiállításra.
Kalandra fel! „Barangoljanak”
együtt az érdekes kiállítási tárgyak
között!

„Tudod Te, hogy ki mit gyûjt
Ócsán?”

Persze, hogy nem, de eddig nem is
jutott az eszünkbe, hogy ezt a kérdést
feltegyük akár magunknak, akár más-
nak.

Az Ócsai Polgári Kulturális Egyesü-
let havi megbeszélésen a 35. Ócsai
Kulturális Napok programjában való
szerepünket beszéltük meg. Sok jó ötlet
felmerült és meg is valósult. És mint
oly sokszor Bereczkyné Magyar Mária
ezt kérdezte tôlünk: „Mi lenne, ha meg-
kérdeznénk, hogy ki mit gyûjt Ócsán?
Megkérdeznénk a lakosokat, kiállíta-
nánk az Egressy Gábor Szabadidô
Központban, a látogatók megnéznék és
biztos jó pár ember a homlokára ütne,
amikor látná a kiállított tárgyakat: Ó,
hát én is gyûjtök valamit! Ki is állíthat-
tam volna. Na, majd jövôre, egy újabb
érdekességgel, olyannal, ami még nem
volt sem Ócsán, sem a környezô tele-
püléseken.”

Jöttök velem kiállítást nézni?
Induljunk el a Mûvház Klub termé-

be, ahol már… Jaj! Segítség! Ezek…
ezek… tényleg békákat látok? A három
üvegszekrénybôl az elsô az ajtóhoz kö-
zeli, tényleg békákkal van tele, de nem
élô, hanem fém, kerámia, textil, papír
és még ki tudja, mi mindenbôl készül
zöld béka – csodálatos látvány! A szek-
rény zsúfolásig megtelt velük, és egy
óriás béka elfoglalta helyét az üvegaj-
tó elôtt, védelmezve társait, hogy
Pappné Hajdú Katalin az OPKE elnö-
ke – aki e sok béka tulajdonosa – úgy
vigye haza ôket, ahogyan hozta, épen,
egészségesen. 

Menjünk tovább egy lépéssel a má-
sodik üvegszekrényhez, amelyre ki van
írva: Viola Károly, a szekrényben pe-
dig – megjelenik képzeletemben a kö-
zépkori vár, a cizellált ón kupák, benne
bor, koccintás, s indulás lóháton a nagy
Alföld tengersíkvidékre – de itt nincs
vár, csak csodálatos fém kupák, gyö-
nyörû faragásokkal díszített fakupák,
különbözô nagyságban, és különbözô
helyekrôl származva. Milyen jó dolog
lehet egy lakásban ezek között élni. 

Ha ón vagy fakupa, akkor ahhoz
páncélos vitéz való, nem hiányozhat az
uszályos szép várkisasszony sem, aki
arcát eltakarja szégyenlôsen – mivel
is? Hát legyezôvel. 

A harmadik üvegszekrényben le-
gyezôket láthatunk, Havasi Istvánné,
Magyar Ilona, Vásárhelyi Tamásné
gyûjtésében. Régen a ruházat kiegé-
szítôje volt a legyezô, ma már a test le-
hûtésére használjuk. Nézzétek meg jól!
Fel lehet ismerni, az Egyiptomból, Kí-
nából, Japánból, Velencébôl, Svájcból,
Spanyolországból, Magyarországról
származó darabokat. 

Ha tovább lépünk, máris itt van a
kártyaasztal, Fülöp Zita kártyagyûjte-
ményével. Ismerôs név, az idôsebbek-
nek különösen, mert fél Ócsát Zita éde-
sanyja tanította meg írni, olvasni. De
nézzük a kártyákat, hiszen itt minden-
fajta megtalálható, a bélyegnagyságú
römikártyától a nagy tarokk kártyáig.
Igazi „csemege” a tarot jövendômon-
dó- és jóskártya. 

Érdemes volt eljönni, sok érdekes
dolog található a kiállítási tárgyak kö-
zött. 

Horváth Lajos bácsi most nem a
kôzeteket hozta el, hanem fafajtákat
mutat be. Pici tartókban apró szilán-
kok, kéregdarab, évgyûrû és mind más
és másfajta. Ezeket a fákat néha nehéz
megközelíteni, Lajos bácsi ennek ellen-

ére begyûjtötte ôket, mindnyájunk nagy
örömére.

Mit látok? Lajos bácsi kôzetgyûjte-
ménye veszélyben van.

Hegedûs Magdolna „rástartolt” a
kôzetgyûjtésre, s most az ô asztalán
csillog-villog némely kôzet, míg a má-
sik szerény szürkeségben húzza meg
magát. Van olyan is, ami nagyon egy-
szerû, mégis gôgösen húzza ki magát –
persze, mert sokkal-sokkal hasznosabb
a csillogónál. 

Elnézem ezt a két asztalt, a fél világ
van elôttem, hiszen a kôzetekbôl épül-
nek fel a hegyek, a bejárhatatlan erdô
pedig azokból a fákból, amelyekbôl
most egy parányi darab fekszik itt a ki-
állítóasztalon. 

De máris feledjük a tudományos
gondolatokat, hiszen megint színesben
láthatjuk a nagyvilágot. Az asztalon
lévô feliraton Horváthné Nagy Ilona
nevét olvasom, aki képeslapokat gyûjt.
Ha ránézek a képeslapokra, egybôl
egy-egy szép utazásra, nyaralásra em-
lékszem. 

Késôbb Miklósné Orgovány Julika
szalvéta gyûjteményénél is elidôzünk
egy ideig. 

Nagy László gyûjteményétôl „nyitva
felejtjük” a szánkat, ugyanis régi és
modern zárakat, lakatokat hozott erre
a kiállításra, munkájában egyesül a
hasznosság a szépséggel.

Szeredi Sándor matchboxai 45 évvel
„visszarepítenek” az idôben. Szeret-
ném Sándornak megköszönni, hogy új-
ra fiatal lehettem.

Most gyorsan „kiszaladok” az állo-
másra, és felszállok a vonatra. Könnyû
dolgom van, hiszen Fucskó Ádám
„idevarázsolta” az ócsai állomást. 

Szalóki Éva Tünde homokóra gyûj-
teményét sokan állják körül. Golyós-
toll, ágyú, szobor, köntös formájú ho-
mokórákban gyönyörködhetünk a gyûj-
teménye láttán.

Konkoly Nóra Beatles-gyûjteménye
is nagyon tetszik, érdekes fotók, leme-
zek és újságcikkek vannak a kiállított
tárgyak között.

Itt a vége, de ne fuss el véle! 
Hátha szeretné még megnézni a ki-

állítást pár ember. 
Tanulságos sétát „tettünk”, úgy ér-

zem többek lettünk. 
Azt javaslom mindenkinek, ha haza-

megy, nézzen szét, nézze meg, hogy mit
hozna el a következô kiállításra, hogy
legközelebb ô is megmutathassa „Ki,
mit gyûjt Ócsán?”

dr. Vásárhelyi Tamásné
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„Tudod Te, hogy ki mit gyûjt Ócsán?”

VIII. Ócsai Nemzetközi
Képzômûvészeti Tábor

Ócsa Város Önkormányzata, a
Természetbarát Képzômûvészek
Ócsai Társasága, a Pest Megyei Eu-
rópai Információs Pont és az Eg-
ressy Gábor Szabadidô Központ az
idei évben 8. alkalommal rendezi
meg az Ócsai Nemzetközi
Képzômûvészeti Tábort.

A tábor idôpontja: 2011. augusz-
tus 7-13.

A tavalyi évben Romániából és
Bulgáriából érkeztek hozzánk mû-
vészek, idén Ausztriából és Íror-
szágból is várunk majd alkotókat.

A táborba Caroline McGonigal
(Írország), Catherine Frederico
(Írország), Miklós János (Romá-
nia), Frigyes Rautner (Ausztria),
Wrober Péter, Kovács Johanna, Ka-
tona Zsombori Mária, Simon Tí-
mea, Büki Attila képzômûvészeket
hívtuk meg. 

Az idei táborban alkotott
képzômûvészek „Téli Tárlatát”, a
Magyar Kultúra Napján, 2012. ja-
nuár 22-én nyitjuk meg.
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Utánpótlás eredmények 
a szezon végén

Az Ócsa SE labdarúgó-szakosztá-
lya 2011.06.18-án tartotta évadzáró
összejövetelét. Ezen a rendezvé-
nyen az utánpótlás csapatok és a
felnôtt csapat tagjai, edzôk és
szülôk vettek részt. A szezon értéke-
lése után mindhárom korcsoportban
jutalmaztuk a gólkirályokat, vala-
mint Kövér István és Hajdú Gusztáv
edzôk javaslatára korosztályonként
egy-egy játékost különdíjban része-
sítettünk.

Eredmények :
13 éves korosztály (U13)

– bajnoki 7. helyezés
– házi gólkirály: Bálint Márkó
– különdíjas: Ulicska Dominik

16 éves korosztály (U16)
– bajnoki 3. helyezés

– házi gólkirály: Szabó Dániel
Dani a bajnokság gólkirályi címét is

elnyerte.
– különdíjas: Boros Bence

Felnôtt
– bajnoki 9. helyezés

– házi gólkirály: Tunner György
– különdíjas: Hajdú László

Ócsa SE vezetôsége

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

Hirdetési árak

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

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

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

Tisztújítás a Sportegyesület élén
2011. május 3-án Ócsa Város Sportegyesülete megtartot-

ta évi rendes Közgyûlését. Itt elfogadták az Egyesület 2010.
évi mérlegbeszámolóját, valamint közhasznúsági jelentését
is. Mivel az Elnökség megbízatása lejárt, így tisztújításra is

sor került. A Közgyûlés az Egyesület elnökének Bukodi Ká-
rolyt, alelnökének Jámbor Zoltánt, titkárának Balázs Györ-
gyöt, elnökségi tagjainak Spák Józsefet és Szabó Gábort vá-
lasztotta.

I. Általános rész:
Egyesület neve: Ócsa Város Sportegyesület
Székhelye: 2364 Ócsa Bajcsy-Zs utca 2.
Egyesület célja: 
● Az egyesület célja, mint a nevébôl is kiderül elsôdlege-

sen a sportról szóló 2004. évi I. törvényben meghatározott
sporttevékenység szervezése és biztosítása.

Beszámoló formája: Egyszeres könyvvitelt vezetô egyéb
szervezetek közhasznú egyszerûsített beszámolójának mérle-
ge és eredmény levezetése

Beszámoló fordulónapja: 2010. december 31.
Elkészítés napja: 2010. március 22.
Könyvvizsgálat: nem kötelezett.

II. Számviteli politika fô elemei:
1.Tárgyi eszközök értékelése
Az értékcsökkenési leírás elszámolásának módszere:
- bruttó érték alapján, lineáris
– a használatba vétel napjától, az állományból való kiveze-

tés napjáig.
Az 100.000 Ft egyedi beszerzési érték alatti tárgyi eszkö-

zök beszerzési költségét az Egyesület használatbavételkor
egy összegben elszámolja értékcsökkenési leírásként.

A társasági adótörvény melléklete szerint a kis értékû tár-
gyi eszközök várható használati ideje 2 év.

A többi tárgyi eszköz éves értékcsökkenési leírási kulcs a
várható idô alapján a következô:

Megnevezés: Értékcsökkenési leírás %
Szellemi termékek
- Szoftverek 14,5%
Gépek, berendezése, felszerelések
- Számítástechnikai eszközök 33% 
- Ügyviteli-technikai eszközök 33%
- Egyéb gépek, berendezések, felszerelés 14,5%

2.Készletek értékelése:
Az Egyesületnek, Számviteli törvény szerinti készletei nin-

csenek.
3.Valuta-deviza tételek értékelése:
Az Egyesületnek valuta-deviza tételekkel nem rendelke-

zik.
4. Lényeges és jelentôs tételek:
Az Egyesület lényegesnek minôsíti tevékenységében az

évi 100.000 Ft összeget meghaladó tételeket.
A Számviteli törvény szabályozása szerint jelentôs összegû

tételnek/ hibának számít, ha a hiba feltárásának évében az el-
lenôrzések során a hiba összege meghaladja az ellenôrzött üz-
leti év mérleg - fôösszegének 2 százalékát.

A megbízható s valós képet lényegesen befolyásoló hibá-
nak számít, ha a hiba feltárásának évében az ellenôrzések so-
rán a feltárt különbség összege a Saját tôkét legalább 20%-
ban módosítja.

5.Rendkívüli tételek elkülönítése:
Az Egyesületnek nincsenek – a Számviteli Törvény szerint

– rendkívüli tételei. 

III. Eredményértékelés:
2010. évben az Egyesület bevételeinek nagy része köz-

hasznú tevékenységbôl származik illetve támogatásokból és
pályázati támogatásból, tagdíjból. 

Bevételek: 4258 ezer ft
Az Egyesület ráfordításai között, vállalt cél elérése érdeké-

ben felmerült költségek szerepelnek 4266 ezer ft értékben.
Az Egyesület vezetô tisztségviselôinek és tagjainak nem

nyújtott semmilyen juttatást, bért, vagy díjat.

IV. Mérleg elemzése
Befektetett eszközök 
A tárgyévben az Egyesület vásárolt tárgyi eszközöket. 
1 db traktor
1 db fûkasza
Háló és szerelvény a pálya fenntartásához

Forgóeszközök 
Az Egyesület mérleg- fordulónapi forgóeszközét Pénzesz-

közök alkotják a következôk szerint: 
– pénztár 0 ezer ft
– bank számla 297 ezer ft
Saját tôke
A tôke szerkezetén belül változást, a tárgyévben képzôdött

eredmény jelentett.

V. A közhasznú tevékenységrôl tartalmi értékelés
Az Ócsa SE 2010. évi munkáját eredményesnek mondhat-

juk, mivel az elôzô évben meghatározott feladatokat elvégez-
te, és ezek mellett elôre is tudott lépni.     

Az atlétikai szakosztálynál 2010-re prognosztizáltuk a si-
kereket. Ez teljesült is, hiszen azon túl, hogy kialakult egy
stabil csapat, versenyzôink megyei, országos és európai ver-
senyeken értek el dobogós helyezést. Ezen belül is kiemel-
kedô a varsói verseny, ahol arany érmet szereztünk. A további
sikeres versenyzés érdekében elkezdtük egy szabadtéri atléti-
kai pálya kialakítását is. 

A labdarúgó szakosztálynál tovább folyt az utánpótlás ne-
velés; U13 és U16 korosztályban versenyeztünk. Az U16-os
csapat a bajnokságban bronzérmet szerzett. Mindenképpen
elôre lépés, hogy 2010 augusztusában helyi fiatalokból újra
megalakult a felnôtt csapat, valamint újabb gyerekcsapatnak
(9-10 évesek) is elkezdtünk foglalkozásokat tartani. A pálya
felújításának keretében új labdafogó hálókat szereltünk fel.

Az egyesület 2010-ben is részt vett a város szabadidôs
sportrendezvények szervezésében, támogatásában. A már ha-
gyományos május 1-i futball tornát 17 résztvevô csapattal
rendeztük meg. Ezen kívül két másik városi esemény (Csalá-
di Sport Nap, Városi Vígasság) szervezésében és lebonyolítá-
sában is részt vettünk.

A 2011. évi feladatainkat a fenti eredményekre alapozva
határoztuk meg:

· csapataink sikeres versenyeztetése
· a sportpálya további felújítása
· társadalmi szerepvállalás megtartása

Ócsa, 2011. május.4. 

Közhasznúsági jelentés Ócsa Város Sportegyesület 2010. évi tevékenységérôl
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A nap nem jöhetett volna
létre a támogatók nélkül:

Egressy Gábor Szabadidô Központ
LIFE 

– Lendületben az Ifjúság Egyesület
Ócsa Város Sportegyesülete

Ócsa Öreghegyi Pincesor Egyesület 
Ócsai Polgári Kulturális Egyesület

- OPKE
Mádencia Egyesület

POTOM DISZKONT Üzletház
Sarokház Étterem

Székelykapu Baráti Társaság
Vellai Kerékpár Manufaktúra

és számos család, magánszemély,
akik segítették 

a rendezvény létrejöttét.

Atlétika
Vége az elsô félévnek

Atlétáink túl vannak a versenyévad elsô felén. A tuda-
tosan igen hosszúra nyújtott alapozás, a fedett pályás
versenyek, a diákolimpia háromszintû versenyrendszere
(körzeti, megyei, országos), a különbözô bajnokságok és
ranglista versenyek hosszú sorozata áll mögöttünk.

Örvendetesen erôsödött szakosztályunk az elmúlt hó-
napokban, visszatért Kozma Zsolti, beleszeretett az atlé-
tikába az alsónémedi Gazi Dávid (aki minden edzésre
kerékpárral jár át), és elkezdte szárnyait bontogatni Lázár Ákos, nem is sikertele-
nül.

Nagy versenyek várnak még ránk az idén, Összetett OB, Ügyességi CSB, és
egy nemzetközi verseny is. Négy serdülô ver-
senyzônk, Barizs Bogi, Bocskai Bogi, Soltész
Gréti és Bálint Márkó június 30-tól július 4-ig
Hollandiában, Eindhovenben vesz részt egy nem-
zetközi versenyen. Ennek eredményérôl késôbb
feltétlenül beszámolunk.

Nézzük az eddig eltelt idôszak legfontosabb
eredményeit.

Ki kell emelni Soltész Grétát, aki ezidáig két
országos bajnoki címet, egy második és egy har-

madik helyezést gyûjtött. Továbbá megvédte Varsóban a Nemzetközi Diák Atléti-
kai Találkozón a távolugrás bajnoki címét.

Bálint Márkó megyebajnoki címe és országos ötödik helyezése után most kez-
di megtalálni tavalyi formáját.

A serdülô lányok 4x600 váltója is megyebajnok lett, és bár az országos döntôn
nem sikerült dobogóra állni, a jövôre nézve na-
gyon biztató eredményt értek el.

Nagyon jól kezdte a szezont két junior távo-
lugrónk, Gattyán Zoli áprilisban 641-el nyert
versenyt, ahol Tóth Máté harmadik lett. ôk saj-
nos kisebb-nagyobb sérüléssel küzdenek, de egy
kis pihenés után augusztustól reméljük, teljes
erôvel tudnak dolgozni. 

Spák József szakedzô

Június elsô hétvégéjén megtelt az
ócsai sportpálya. Több pályán zajlott
a foci, a sátrakban borkóstolás, arc-
festés, kézmûveskedés várta az ér-
deklôdôket. Hogy a program sikerrel
mûködjön, Icsó Attila és barátai, vala-
mint a LIFE Egyesület tagjai igen so-
kat dolgoztak.

Icsó Attila születése óta Ócsán él. A
sporttal hamar kapcsolatba került, az ál-
talános iskolás évek alatt már atletizált,
kézilabdázott, késôbb a helyi futballcsa-
patot erôsítette. A sportkarriernek egy
sérülés vetett véget, de a sport iránti sze-
retetet és elkötelezôdést nem tudta de-
rékba törni. Így lett Icsó Attilából a Sza-
bad a pálya elnevezésû, idén második
alkalommal megrendezett sportnap öt-
letgazdája és fôszervezôje.

Korábban a városi sportnap a Kulturá-
lis Napok rendezvénysorozat része volt,
azonban tavaly óta különálló program-
ként szerepel – és állja meg a helyét a
város közösségi életében. Attila és bará-
tai minden alkalommal részt vettek az
eseményen, így céljuk az volt, hogy ön-
álló programként is hasonló sikereket ér-
jenek el a testmozgás népszerûsítésében
és a hagyomány továbbvitelében.

Tavaly elsôsorban a kispályás labda-
rúgás volt a fô vonzereje a napnak, de
idén is megrendezték a pingpongbajnok-
ságot, illetve megkeresték Ócsa Leg-
gyorsabb emberét.

A sportnap népszerûségét jól mutatja,
hogy tavaly 9 focicsapat nevezett a baj-
nokságba, idén viszont már 18. Az aszta-
liteniszezôk száma hétrôl tízre nôtt, a
program látogatottságát pedig össze sem
lehet hasonlítani az egy évvel ezelôtti-
vel. 

„Mindenképpen szeretnénk, ha Ócsa
megmozdulna. Ha mind a felnôttek,
mind a gyerekek sportolási lehetôséget
kapnának egy napra, de ha hosszabb tá-
von is kedvet kapnak a mozgáshoz, telje-
sült az egyik legfôbb célunk – ha pedig a
Szabad a Pálya továbbviszi azt a több tíz
éves hagyományt, amit a június eleji
sportnap és egész napos program jelent
a városnak, a másik is” – mondta a
fôszervezô. „Manapság nehéz idôt sza-
kítani a sportolásra, de az ilyen esemé-
nyek arra motiválják az embereket, hogy

felismerjék, szükségük van a rendszeres
testmozgásra. El kell érni, hogy a gyere-
kek, akik idejük nagy részét a négy fal
között töltik, kimozduljanak és több le-
hetôségük legyen sportágat választani –
itt helyben is. Úgy gondolom, hogy je-
lenleg elég szûkösek ehhez a lehetôsé-
gek, azonban egy hosszú távú stratégiá-
val ez megváltoztatható.”

má

Újra szabad volt a pálya
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