
köz-élet

Ócsa Város Önkormányzatának lapja 2012. 7. szám 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselô-testü-
lete június utolsó szeráján tartotta soron követ-
kezô ülését. Többek között megszavazták, hogy a
helyi óvodában a maximális létszám feletti gyer-
mekszámmal indítanak csoportokat a következô
nevelési évtôl. Kiderült továbbá, hogy a meghirde-
tett járdapályázatnak köszönhetôen mintegy 878
méter járda épül a városban.

Mindössze egyetlen tartózkodással megszavazták a kép-
viselôk a csatlakozási szándéknyilatkozat aláírását a cso-
portos villamos energia közbeszerzésére. Horváth Tamás
alpolgármester emlékeztetett, a gáznál is csatlakoztak egy
konzorciumhoz a kedvezôbb árak kialakításának érdeké-
ben. Az ELMÛ-tôl kértek másfél évre, egy évre, fél évre
árajánlatot és a fél év lett a legolcsóbb, ezért december 31-
ig szerzôdtek a céggel. Azonban ez nem jelenti azt, hogy
szolgáltatóváltás lesz, hiszen a közbeszerzésen az ELMÛ-
nek is jogában áll indulni.

Egyhangúlag elfogadták a képviselôk a hulladéklerakó
ôrzésérôl szóló határozati javaslatot. A rekultivált kommu-
nális hulladéklerakó és környéke ôrzésvédelmével kapcso-
latos feladatok ellátására a Uniform Team Kft-t bízták
meg. A helyi illetôségû cég feladata, hogy megakadályozza
a további illegális hulladék lerakásokat.

Közel 650 ezer forintos támogatást ítéltek meg a képvi-
selôk az „Önkormányzati intézmények és sport létesítmé-
nyek felújítása, korszerûsítése – iskola és utánpótlás sport
infrastruktúra-fejlesztés felújítás” címû pályázat teljes kö-

rû megvalósításához kapcsolódó egyében munkák elvég-
zésére.

Egyhangú igennel fogadta el a városvezetés a Halászy
Károly Általános Iskola Új Széchenyi Terv keretén belül a
Társadalmi Megújulás Operatív Program az „Innovatív is-
kolák fejlesztése” címû pályázaton történô részvételérôl
szóló javaslatot.

Határozat született arról is, hogy Ócsa Város Önkor-
mányzat Képviselô-testülete, mint fenntartó hozzájárul a
2012/2013-as nevelési évben a Nefelejcs Napközi Ottho-
nos Központi Óvoda tizenegy csoport maximális létszám
feletti – de nem átlépve a 20 %-os mértéket – indításához.

Az alpolgármesteri beszámoló alapján arról kaptak tájé-
koztatást a megjelentek, hogy a meghir-
detett járdaépítési pályázatra 40 pályá-
zat érkezett. Összesen 923 méter
hosszú járdaszakasz megépítésére pá-
lyáztak a lakosok. A pályázat részben,
teljesen új járdaépítésrôl szól, a többi az
felújítás. Elmondja, hárommillió forin-
tot szavaztak meg a költségvetésben er-
re a programra és a programot a
jövôben folytatni szeretnék. A lakókat
értesíteni fogják, hogy megnyerték a
pályázatot és kérni fogják ôket, hogy
vegyék fel a kapcsolatot a mûszaki
osztállyal. Maximum a munka megkez-
dése elôtt két nappal kiszállítják ki az
építôanyagot, a mûszaki osztály pedig
ellenôrizni fogja a járda megépítését.

má

A testületi ülésen történt

kisbiro_julius  7/11/12 16:45  Page 1



2

köz-élet

Ócsa Város Önkormányzatának képviselôtestü-
lete 62/2012. (04.25.) számú határozatával elfo-
gadta az Ócsa Városüzemeltetési Nonprofit Kft.
2011.évi mérlegbeszámolóját 358.142eFt mér-
legfôösszeggel 1.525 eFt negatív eredménnyel.

Tájékoztató adatok a mérlegbeszámolóval kapcsolatban:

Mûködési árbevétel 61.230e Ft
Egyéb bevételek 87.220e Ft

Anyagköltség 55.453e Ft
Igénybe vett szolgáltatások 12.428e Ft
Egyéb szolgáltatások 6.088e Ft
Bérköltség 48.942e Ft
Személyi jellegû egyéb kifizetések 3.955e Ft
Bérjárulék 13.672e Ft
Értékcsökkenés 7.437e Ft
Egyéb ráfordítások 1.351e Ft
Pénzügyi mûveletek ráfordításai 649e Ft
Rendkívüli bevételek 0,00 Ft
Rendkívüli ráfordítások 0,00 Ft

Felhívás 
(polgári védelem)
Felhívom a Tisztelt Ócsai lakosok

figyelmét egyben segítségüket ké-
rem, hogy Ócsán a polgári védelmi
feladatok ellátásával kapcsolatban
önkéntes alapon jelentkezzenek,
hogy Ócsa Város Polgárvédelmi
Szervezete teljes létszámmal állhas-
son készen esetleges feladatai ellá-
tására.

Várom minden olyan jó szándékú,
segítôkész ócsai lakos jelentkezését,
elsôsorban férfiakét, akik 18. élet-
évüket betöltötték, káros szenved-
élyektôl mentesen átlagos egészségi
állapottal bírnak és szeretnének
részt venni a település közösségé-
nek egészéért tett munkában, segít-
ségnyújtásban.

Bôvebb információt ad: Lovasné
Sallay Mária (telefon: 29/378-
125/36 mellék)

Tüdôszûrés
2012

Tisztelettel értesítjük a lakosságot,
hogy 2012. szeptember 6.-ától 2012.
szeptember 25.-éig Ócsa város terüle-
tén tüdôszûrést tartunk.

Az idei évben a járványügyi hely-
zetre való tekintettel az ÁNTSZ ve-
zetôje elrendelte a kötelezô
tüdôszûrô vizsgálat elvégzését a
harminc év feletti lakosság körében.

Saját részemrôl mindenkit arra kér-
nék, hogy ne a kötelezôség miatt ve-

gyen részt a vizsgálaton, hanem azért
mert a TBC egy fertôzô betegség me-
lyet mindannyiunk érdeke megfékez-
ni. Ezen felül a vizsgálattal más
légzôszervi megbetegedések felfede-
zésének aránya is jelentôs (COPD,
asthma, emphysema, daganatok), a
korai felismeréssel pedig sokszor
megakadályozható a súlyosabb beteg-
ség kialakulása.

Néhány technikai információ.

A szûrés gyors és fájdalommentes.
18 éves kor alatt csak a XIX. kerületi
gondozóban végzik el a szûrést. 18

éves kor felett mindenkit várunk.
Felsô korhatár nincs. Kérjük a Taj kár-
tyáját, és személyi igazolványát min-
denki hozza magával.

A tüdôszûrés ingyenes!
Helye:

Egressy Gábor Szabadidô Központ
Ideje: 

2012. szeptember hó 6-ától 2012.
szeptember hó 25-éig.

Mindenkit szeretettel várunk!
A szûrôállomás nevében: 

Szalai Gyula

Az Ócsa Városüzemeltetési Nonprofit Kft.
2011. évi mérlegbeszámolója
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Nyári vezetôi ügyeleti rend
a Halászy Károly Általános Iskolában

2012. július 2-3-4-én 
Kellnerné Balogh Edina ig. helyettes 

2012. július 16-17-18-án Puskás Ilona ig. helyettes
2012. július 5-én, 12-13-án Kovácsné Kovácsi Beáta

igazgató nô tart vezetôi ügyeletet 800-1400-ig
2012. július 23-tól 2012. augusztus 5-ig

az ügyfélfogadás szünetel!
Iskolavezetés

2012. május-június

Haláleset:

Születési családi és utóneve: Virág Sándor
Születési helye, ideje: Ócsa, 1933. május 8.
Haláleset helye: Ócsa
Haláleset ideje: 2012. május 23.

Születési családi és utóneve: Bukodi Sára
Házassági neve: Kiss Balázsné
Születési helye, ideje: Ócsa, 1916. május 14.
Haláleset helye: Ócsa
Haláleset ideje: 2012. június 1.

Házasságkötés:

Férj: Mátyás Bálint
Feleség: Darvai Mária
Házasságkötés helye: Ócsa
Házasságkötés ideje: 2012. június 2.

Férj: Ledzényi János
Feleség: Tóth Anita Boglárka
Házasságkötés helye: Ócsa
Házasságkötés ideje: 2012. június 9.

Férj: Pirk Gábor
Feleség: Mátai Lívia
Házasságkötés helye: Ócsa
Házasságkötés ideje: 2012. június 9.

Huszonötödik házassági évforduló:

Férj: Kucsera István
Feleség: Kovács Margit Katalin
Házasságkötés helye: Ócsa
Házasságkötés ideje: 1987. június 6.

Férj: Murvai Imre
Feleség: Vas Éva Judit
Házasságkötés helye: Ócsa
Házasságkötés ideje: 1987. június 20.

Férj: Fodor János
Feleség: Ponyiczki Andrea
Házasságkötés helye: Ócsa
Házasságkötés ideje: 1987. június 20.

Ötvenedik házassági évforduló:

Férj: Száz Albert
Feleség: Gyulai Izabella Katalin
Házasságkötés helye: Ócsa
Házasságkötés ideje: 1962. június 30.

Lovasné Sallay Mária
anyakönyvvezetô

Anyakönyvi események

PályázatPályázat
(Halászy Károly Általános Iskola)

A Halászy Károly Általános Iskola pályázatot hirdet 
az alábbi munkakör betöltésére:

matematika-angol
matematika-számítástechnika

ének-bármely szak
A munkavégzés helye: Halászy Károly Általános Iskola

(2364 Ócsa, Bajcsy-Zs. u. 52.)
Érdeklôdni lehet az alábbi telefonszámon: 

06 30 445-4831
A pályázatokat elektronikus úton a következô címre

kérjük eljuttatni: kellneredina@freemail.hu

Sérelmek a pszichiátrián!
Ha úgy érzi, pszichiátriai kezelése során Önnel szem-

ben visszaélést követtek el (jogtalan beszállítás, szexuális
zaklatás, bántalmazás, stb.), írja meg panaszát az alábbi
címre, vagy hívja az alábbi telefonszámot: 

Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért Alapítvány

Cím: 1461 Budapest, Pf.: 182.
Telefon: 06 (1) 342-63-55

E-mail: info@cchr.hu
Weboldal: www.emberijogok.hu

Minden információt bizalmasan kezelünk!

Felhívás! 
Pszichiátriai szerek viselkedési problémákra?

Ha gyermeke „tanulási problémára” vagy „viselkedési
rendellenesség” miatt pszichiátriai szereket szed, és úgy
érzi, hogy a gyermek állapota semmit sem változott vagy
rosszabbodott emiatt, keresse az Állampolgári Bizottság
az Emberi Jogokért Alapítványt. Az alapítványtól ingye-
nes tájékoztató kiadvány is kérhetô a hiperaktivitás témá-
jában.

Cím: 1461 Budapest, Pf.: 182.
Telefon: 06 (1) 342-63-55

E-mail: info@cchr.hu
Weboldal: www.emberijogok.hu

Minden információt bizalmasan kezelünk!
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Gyülekezô az iskola elôtt 6.45-kor. Brrr…. Ez még vicc-
nek is rossz. Iskola? Hajnalban? Na, ne…! Persze, ha ki-
rándulni megyünk mindjárt lelkesebb az ember fia és lá-
nya.

Május 24-én útnak indult az iskola két osztály a 7. b. és
d., a két osztályfônök vezetésével. Ugyan kissé álmosak
voltunk, de nagy várakozással tekintettünk a kaland elé.
Egerig beiktattunk egy rövid kis pihenôt, de siettünk, hi-
szen az elsô programunk az egri várban volt, ahol 10 órára
kémjátékra vártak bennünket. A spontán szervezôdött csa-
patok nagy lelkesedéssel indultak felfedezni a várat, hogy
utána összemérhessék tudásukat a frissen szerzett ismere-
tekbôl. A kazamaták megtekintése után ebédünket a várban
lévô játszótéren költöttük el, ahol a fajátékok igen nagy
népszerûségnek örvendtek a 7-esek körében. A panoptikum
alagútja szin-
tén nagy ér-
d e k l ô d é s r e
tarthatott szá-
mot, mindenki
többször is
körbejárta az
ottani alaguta-
kat is.

A várban
nem idôzhet-
tünk sokáig,
mert kora dél-
utánra már az
E s z t e r h á z y
Fôiskola Csil-
lagvizsgálójá-
ban vártak
b e n n ü n k e t ,
ahol megnéz-
tük a korabeli
csillagászati
eszközöket. A
Varázstorony-
ban egy igazi
kis „Csodák
Palotája” tárult elénk, ahol mindenféle fizikai kísérletet ki
lehetett próbálni. Maradtunk volna még szívesen, de sajná-
latunkra záróra volt és minket már vártak a Camera Obs-
curában, ahol felejthetetlen élményt szereztünk „kezünkbe
vehettük” az utcán cammogó autóbuszokat és járókelôket
és mindez teljesen valóságosnak tûnt. Ezt követôen a léleg-
zetelállító kémiapárbaj szemtanúi lehettünk. 

A gazdag egri program után megkerestük a buszunkat…
és irány a szállásunk Kékestetôn. A szerpentin kissé meg-
szédített, de megérkezés után még ki sem pakoltunk, hiszen
már várt a finom vacsora, a frissen gôzölgô buktával, amit
igazán vétek lett volna kihagyni. 

Az estebéd után, hogy ne teli gyomorral feküdjünk le
meglátogattuk a meteorológiai állomást, ahol megnézhet-
tük, hogy milyen mûszerekkel mérik az idôjárási elemeket
és milyen mûszerekkel jelzik elôre a várható idôjárást. A
legizgalmasabb az állomás tornyába való felmászás volt,

amit néhány igazán vagány gyerek, sem mert felvállalni.
Aki félelmét legyôzve felmászott, életre szóló élményt sze-
rezhetett. Úgy gondoltuk, hogy fiatal még az idô a lefekvés-
hez és elindultunk egy kis éjszakai túrára az erdôben.
Elôkerültek az elemlámpák és igazán jól szórakoztunk a
rögtönzött kis kommandós játékon, amit a fiúk adtak elô.

A szállásunkon egy kis diszkó várta a gyerekeket, de a
fáradtság és a szégyenlôsség gyôzedelmeskedett, úgy hogy
ennek a programnak nem volt nagy sikere. Éjjel 1 órára
mindenki ágyba került, de, hogy ki mikor aludt el, azt fedje
jótékony homály. Fogalmazzunk úgy, hogy az éjszaka ese-
ménymentesen telt.

Másnap reggel szintén korán keltünk, hiszen reggeli
után ásványgyûjtô túrára indultunk. Itt mindenki annyi kö-
vet, ill. ásványt gyûjthetett, amennyit csak elbírt. Visszatér-

ve Kékes-
tetôre elsétál-
tunk a csú-
csig, majd
megetettük a
mókusoka t ,
akik olyan
szelídek, hogy
teljesen közel
jönnek az em-
berhez és a
kezébôl veszik
el a diót és a
mogyorót. 

Ebéd után
ellátogattunk
P a r á d -
fürdôre, ahol
megnéztük a
Kocsimúze-
um-ot és a
Cifra Istállót
és vásárol-
tunk egy ás-
ványboltban,
ahol minden-

ki megvehette személyre szabott szerencsekövét, akár ék-
szer formájában is.

A sok program után már csak a hazautazás maradt. Út-
közben már a jövô évi kirándulást terveztük. Még nem tud-
juk hová, de egy dolgot biztosan eldöntöttünk, a két osz-
tály, jövôre is együtt kirándul. 

És, hogy miért ezerlépcsôs kirándulás? Azért, mert e
rengeteg csodáért meg kellett küzdeni, hiszen a vár zegét-
zugát hatalmas középkori kôlépcsôkön közelítettük meg, a
fôiskola tornyába is hatalmas grádicsok vezettek (10 eme-
letmagasságba), a meteorológiai állomás „alsóbb teraszá-
ra 77 lépcsô, míg a toronyba még legalább 20 vezetett…
Összességében a szellemi táplálékot, a lelki feltöltôdést a
lépcsôknek köszönhetôen a fizikai állóképesség növelése is
kiegészítette ezen a kiránduláson. 

Halászy Károly Általános Iskola

Az ezerlépcsôs kirándulás
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„Nevelni annyit tesz: hinni a válto-
zásban” (Paulo Freire). Az a megtisz-
teltetés érte csoportunkat (Nefelejcs
Óvoda – Mókus csoport), hogy bemu-
tatkozhattunk a Május 26-án tartott
ÖKO napon az Egressy Gábor Szaba-
didôközpont színháztermében. Egy
ÖKO mesét mutattunk be, melynek cí-
me: „Mentsük meg a Föld Anyát!”
A felkérés után lázas kutatómunkába
kezdtem, hiszen óvodás korosztályra
kidolgozott „kész” mûsort sehol sem
találtam. Felnôttek elôadásában színes
repertoár állt rendelkezésre, hiszen e
téma létjogosultsága nem kérdéses.

Mindenki számára ismert az a tény,
hogy milyen társadalmi és környezeti
globális problémákkal kell megküzde-
nie az emberiségnek. Naponta szembe-
sülünk azzal, hogy önzô, jövôre nem
gondoló életvitelünk, milyen vissza-
fordíthatatlan változásokat okoz a kör-
nyezetben. Elég csak a klímaváltozás-
ra, a hulladék problémájára, vagy az
élôhelyek eltûnésére és a fajok kihalá-
sára gondolnunk. Fontos felismernünk,
hogy mind felelôsek vagyunk érte!

Nem nevelhetjük a gyermekeket
környezettudatos gondolkodásmódra,
ha mi magunk nem hiszünk a változás-
ban, s nem szolgálunk követendô pél-
daként számukra.

Az Ócsai óvoda programja a kör-
nyezeti nevelésre épül, a mindenna-
pokban is fô feladatunk a környezettu-
datos szemlélet alakítása gyermekeink-
ben.

A mese megírása során több szem-
pontot is figyelembe kellett venni, pél-
dául: feleljen meg az óvodás korosz-
tály sajátosságainak, jó játékként éljék

meg a gyermekek, ugyanakkor a kör-
nyezeti problémát is látványosan érzé-
keltesse a mûvészeti eszközök össze-
hangolt egységével.

Az irodalom, a zene, a látvány, és a
képek megjelenítése a színpadon gyer-
meki elôadásban komoly felkészülést
igényeltek.

A mese kerettörténet a „zöld híd”
alapítvány programjából merítettem.
Mottójuk: „Apró lépés az óvodásnak,
nagy lépés a világnak!”

A mesét átírva, megszerkesztve, sa-
ját gondolatainkkal átitatva és csopor-
tunk kedvenc irodalmi és ének anyagá-
val megfûszerezve készítettem el a
végleges mûsortervet. Több héten át
készültünk együtt, formálva, alakítva a
gyermekek kívánsága és véleménye
szerint csiszolva, módosítva azt. Ked-
venc verseik, dalaik mellett sikerült új-
abbakat is beilleszteni. A zenei anyagot
is közösen választottuk ki, s az ô dön-
tésük alapján került a mesében a meg-
felelô helyre. (Halász Judit: „Mit tehet-
nék érted?”, Princess együttes: „Vihar”
és „Tavaszi Hajnal”).

Lehetôséget adtunk, hogy ôk is ma-
guk válasszák ki az egyéniségükhöz
leginkább illô szerepet, a jelmezek ter-
vezésében is aktívan részt vettek. Ezál-
tal jó alkalom nyílt tehetségük és önki-
fejezésük megvalósítására is.

Csoportunkba több tehetséges és kü-
lönleges gyermek is jár, akiknek
fejlôdésére a mindennapokban is tuda-
tosan figyelünk. Az egyéniségnek fej-
lesztése a komplex nevelô hatások, a
megfelelô differenciálás, napi felada-
tok vegyes csoportjaink életében. Ne-
héz, de nemes feladat. 

„Csodálatos, milyen eredeti tud
lenni egy gyerek, ha hagyják.” (Kosz-
tolányi Dezsô)

A bemutatott mesét gyermekeink
felszabadult játékának köszönhetôen,
igazi, színpadi elôadásként élhették
meg a résztvevôk. Akik nézôként jelen
voltak meghatódva, csodálattal, új ér-
zésekkel és szemlélettel távoztak a mû-
sor után.

Városunkban sajnos naponta tapasz-
talható, hogy eldobálják a szemetet,
pedig egy kis odafigyeléssel ez elke-
rülhetô lenne. Az utcákon elérhetô, lát-
ható helyeken szemetesek találhatóak.
Használjuk ôket bátran arra, amire va-
lók! Nekünk felnôtteknek kell példát
mutatnunk gyermekeink számára, hi-
szen ôk ösztönösen tisztelik a termé-
szetet és rácsodálkoznak sokszínû
élôvilágunkra. Segítsünk nekik abban,
hogy megmaradjon bennük, ez az ere-
dendô képesség, és felnôtté válva ké-
pesek legyenek harmóniában élni a ter-
mészettel! 

Köszönetemet szeretném kifejezni
azoknak, akik önzetlen háttérmun-
kájukkal hozzájárultak a mese sike-
rességéhez: 

A technikai megoldásokért (zene,
képek, fényhatások): Varga Károly-
nak, Gönczi Györgynek, Diószegi
Attilának; a felkészítésben felelôs tár-
saimnak: Kulcsár Mariannak és Ko-
nyicsákné Aszódi Krisztinának; a
szereplô gyermekek szüleinek.

Köszönöm önöknek, hogy nézôként
megtiszteltek jelenlétükkel bennünket!

Szemánné Galzó Erika
A Mókus csoport óvónôje,

Szakmai munkaközösség vezetô

Idén Bukodi Károly polgármester úr az önkormányzat munkájáról tartott
elôadásokat osztályfônöki órák keretében. Az osztályok figyelmesen hall-
gatták a power pointtal színesített bemutatót, amely arra is kiterjedt, hol

és hogyan kell, illetve lehet hi-
vatalos ügyeket intézni, mi a
feladata az önkormányzat kü-
lönbözô osztályainak. A gyere-
kek nagyon élvezték, hogy az
átadott ismeretek nem száraz
adatokból álltak, hanem hét-
köznapi példákon keresztül be-
mutatva egy kis humorral fû-
szerezve interaktív elôadáson
vehettek részt.

Halászy Károly Általános Iskola

Polgármester Úr látogatása osztályfônöki órákon

„Mentsük meg a Föld Anyát”
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Az önzetlen adakozás csodája a kö-
vetkezô bölcsességben rejlik: „Ha egy
másik embert átviszünk a túloldalra,
mi is megérkezünk.” Vagyis, ha bár-
mely formáját választjuk is a másik
ember életének segítésére, azzal a sa-
ját életünkhöz is teszünk valamit.

Az adakozó azt érzi, nem vagyok
sem tehetetlen sem telhetetlen. Hasz-
nosnak és jónak érzi magát.

Büszkeség és melegség tölti el,
mert adni jó. Jobb, mint kapni. Segíte-
ni mindig jobb, mint segítséget kérni.
A megsegített pedig hálás. Selye Já-
nos szerint a hála kétszer ad, másod-
szor azért, mert hálásak nekünk, mi is
hálásak vagyunk.

Mindez a társadalom kötelessége,
hogy támogassa a sérülteket, hátrá-
nyos helyzetûeket, – akár adakozással
– hogy méltó életet éljenek. Ez a ne-
mes gondolkodás nemessé tesz egy
országot. 

Ismerünk Ócsán is nemes lelkû em-
bereket, akik nem várnak semmit ado-
mányukért, mert újra és újra segítenek
abban, hogy az SNI-s (sajátos nevelé-
si igényû) gyermekeket élményhez
juttassuk. Minden év végén egy nap a
felhôtlen szórakozásé lehet számukra.

A lubickolásra, napfürdôzésre, já-
tékra az idén is sor került a ráckevei
Aqualand Csúszda és Élménypark-
ban.

2012. június 8-án, pénteken rendez-
tük meg iskolánkban tehetségkutató
versenyünket, a D.Ö.K. szervezésé-
ben. 

A „Ki? Mit? Tud?”-ra a következô
kategóriákban vártunk jelentkezôket:
Tánc – egyéni és csoportos; Ének-ze-
ne; Vers és prózamondás; Egyéb. 

Tanulóink és az ôket felkészítô ne-
velôk nagy izgalommal várták ezt a
napot, amikor megmutathatták tehet-
ségüket a hétköznapitól eltérô formá-
ban, és mi nézôk is izgatottan drukkol-
tunk azért, hogy minden jól sikerüljön.
Tánccal, énekes vagy hangszeres pro-
dukcióval, egy-egy vers, mesejáték
elôadásával rukkoltak elô a fellépôk
mindannyiunk örömére. Csaknem va-
lamennyi osztályból szerepeltek ezen a
napon, a közel négy órás mûsorban. A
csoportok sok-sok próbával, megfe-
szített munkával készültek a színvo-
nalas elôadásokra, így a zsûrinek nem
volt könnyû dolga eldönteni, hogy az
összesen 26 produkció közül melyek
voltak a legjobbak. Elôször az alsósok
versengtek szép számban, majd ôket a
felsôsök követték. Nagyon szépen sze-
repeltek tanulóink, színvonalas volt a
mûsor, ezért köszönet illeti a felkészítô
kollégákat is. Öröm volt számunkra
látni, hogy osztályközösségek és évfo-
lyamok fognak össze, megtanulnak
egy-egy táncot, mesejátékot. Külön
köszönetet mondok a Halászy Károly
Általános Iskoláért alapítványnak,
akik a DÖK és a Kis Zöldek papír-

TÁNC KATEGÓRIÁBAN:

I. hely: Vasadi Vivien 
és Kucsera Bettina – zumba tánccal
II. hely: Jakab Cintia, Inczeffy Pál-

ma és Bábel Benjámin 
– társas tánccal

III. hely: Huber Vanessza
– hip-hop tánc

ÉNEK-ZENE KATEGÓRIÁBAN:

I. hely: Tóth Levente és Tóth Csaba
II. hely: Bábel Ádám

elektronikus gitárjátéka 
III. hely: Gaszt Máté
akusztikus gitáron

III. hely: Daróczi Laura 
és Petrik Georgina, 

akik furulyán játszottak

Különdíjban részesültek:

Ének kategóriában: 
Fodor Kamilla, furulya: Kocsis
Cintia fuvola: Török Bernadett,
zongorán kísért: Tóthné Maros
Gyöngyi tanárnô. Máté Péter:

Egyszer véget érc. dalával

Vers és prózamondásban, valamint
egyéb kategóriában a következô 

tanulóink remekeltek:

I. hely: Kovács Noémi
II. hely: Kozma Bálint

III. hely: Miklósvári Hanna

Különdíjban részesültek:
Az oroszlán és az egérkék 

mesejáték elôadói, az 1.a. osztályos
tanulók.

gyûjtési munkája jutalmául finanszí-
rozták meg a díjakat, valamint Marosi
Krisztián vállalkozónak, aki két tortát
ajánlott fel az iskolának. Szívbôl kö-
szönöm minden kollégám támogató
segítségét, akár lelki, akár tárgyiasult
formában nyújtotta. Köszönöm a Sza-
badidôközpont Vezetôjének, hogy
megkaphattuk a színháztermet az
elôadás lebonyolítására, és végül, de
nem utolsó sorban a Zsûri önfeláldozó
4 órás munkáját, valamint Imre Bálint
és Marosi Gábor utánozhatatlan ke-

verôpultos hozzáértését. A háttér
munkálatokban Kucsera Bettina és
Rakó Vivien tanulók voltak segítsé-
gemre. 

Köszönjük minden résztvevô színvo-
nalas szereplését, gratulálunk a nyer-
teseknek és várjuk a jövô évet, amikor
megújulva és hagyományt teremtve
szervezhetjük a megújult Tehetségku-
tató versenyünket.

Mrázné Gáspár Tünde 
rendezvényt szervezô tanár

„Ha végre itt a nyár”
Polgármester úr jóvoltából az ön-

kormányzati kisbusszal és személyau-
tókkal utaztunk Nagy Margitka ta-
nárnô és Nyírán András tanár úr vol-
tak a felelôsségteljes szállítóink.

Köszönet illeti: 
Uitz Erika

Radics József
Deli Vilmos

Rakovszki Gyuláné
Stoics Gyuláné
Sponga és Trs

Volenszki Istvánné
Losó Gyuláné

ócsai polgárokat, akik nélkül ez a nap
nem jöhetett volna létre. 

Köszönjük!
B. S.

Gyógypedagógus

„Ki? Mit? Tud?” a Halászy Károly Általános Iskolában
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Hatodik éve köszönthetjük városunk pedagógusait, az
oktatási intézmények dolgozóit, az önkormányzat ve-
zetôit imaházunkban. Minden évben igyekeztünk olyan
elôadót hívni, aki valamilyen módon kapcsolódott az
ünnepeltek hivatásához. Volt közöttük taní-
tónô, óvónô, atomfizikus, a Baptista
Szeretetszolgálat igazgatója, a Bap-
tista Teológia rektora. Bizonyára
most is izgalommal várták vajon
ki lesz a következô a sorban.
Úgy döntöttünk, hogy most
én osztom meg gondolatai-
mat, úgyis, mint aki most
megy nyugdíjba. Ilyen mó-
don szeretnék elköszönni,
mint a baptista gyülekezet
lelkipásztora. Bár továbbra
is aktív tagja szeretnék ma-
radni a gyülekezetnek, és
továbbra is a Baptista Teoló-
giai Akadémia docense mara-
dok.

Az óvodától az egyetemig a
pedagógusok széles skálája van
jelen. Egészen másként kell nevelni
a kisgyermeket, az általános iskolást, a
középiskolást, az egyetemi és fôiskolás
hallgatót képességeinek, fejlôdés-lélektani jel-
lemzôinek, elôzetes ismereteinek alapján, én azonban
most olyan témáról szeretnék szólni, ami valamilyen mó-
don közös bennünk. A gyermekekkel, a fiatalokkal való
foglalkozás nem könnyû feladat. Sokat tudnánk beszélni
a pedagógus-hívatás nehézségeirôl. De most ünnepelni
jöttünk össze és én nem a nehézségekrôl szeretnék szólni,
hanem a hivatás szépségeirôl, örömeirôl.

Ha körbe mennénk, és ki-ki elmondana egy-egy törté-
netet az elmúlt szorgalmi idôszak emlékezetes eseménye-
ibôl, bizonyára kiderülne, hogy mennyi szomorú és
mennyi humoros szituáció van ebben a hivatásban. Ben-
nem még mindig elevenen élnek diákkorom derûs törté-
netei, amelyek vagy velünk történtek, vagy másoktól hal-
lottuk. A legemlékezetesebb mondások a felelésekhez
fûzôdnek, amikor a nem-készülô diák megpróbálja magát
„kivágni”.

Azonban nemcsak ezekre a régi poénokra, vagy ezek
mai változataira gondolok. A gyermek és ifjúság tanítása,
nevelése szolgálat. Szolgálat a gyermekek és fiatalok felé,
de a szülôk és a társadalom felé is. Napjainkban a szolgá-
latnak rossz hangzása van, mert a rabszolgatartó társadal-
mat juttatja eszünkbe, a mai ember pedig a szabadságot
tûzi a zászlajára. Rabindranath Tagore ezt írja: „Elalud-
tam és azt álmodtam, hogy az élet csupa öröm. Felébred-
tem és azt láttam, hogy az élet csupa szolgálat. Elkezdtem
szolgálni és megtapasztaltam, hogy az élet csupa öröm.”

Világunkban, amelyben élünk, nem szokás a szolgálat
örömérôl szólni. Az uralkodás örömérôl annál többet hal-

lunk. A történelem mérföldköveit uralkodók születése,
trónra lépése és halála jelzi, nem pedig szolgák születése
vagy halála. A gyermekkori mesék még inkább kiszínezik

képzeletünkben az uralkodók életét, így nem csoda, ha
felnôtté válva is megmarad az a képzetünk,

hogy az uralkodók élete csupa öröm, a
szolgáké örömtelen. A tömegkommu-

nikációs eszközök is hasonlót su-
gallnak. A fejlett technika alkal-

mazásában is azt látjuk, hogy
gombnyomásra csodálatos dol-
gok történhetnek. Biztos, hogy
adhat jó érzést akaratunk tel-
jesülése.

Jézus Krisztus a legna-
gyobb Tanító azt mondta ta-
nítványainak: „Tudjátok,
hogy azok, akik a népek feje-
delmeinek számítanak, ural-
kodnak rajtuk, és nagyjaik ha-

talmaskodnak rajtuk. De nem
így van közöttetek, hanem aki

naggyá akar lenni közöttetek, az
legyen szolgátok, és aki elsô akar

lenni közöttetek, az legyen mindenki
rabszolgája. Mert az Emberfia sem azért

jött, hogy neki szolgáljanak, hanem, hogy ô
szolgáljon és adja életét váltságul sokakért.”

/Márk 10, 42-45./

Nemeshegyi Zoltán baptista lelkipásztor
(Fotó: Urbán Andrea)

72012/6

hit-élet

Felhívom a Tisztelt Ócsai lakosok figyelmét
egyben segítségüket kérem, hogy Ócsán a polgári
védelmi feladatok ellátásával kapcsolatban önkén-
tes alapon jelentkezzenek, hogy Ócsa Város Pol-
gárvédelmi Szervezete teljes létszámmal állhasson
készen esetleges feladatai ellátására.

Várom minden olyan jó szándékú, segítôkész
ócsai lakos jelentkezését, elsôsorban férfiakét,
akik 18. életévüket betöltötték, káros szenved-
élyektôl mentesen átlagos egészségi állapottal bír-
nak és szeretnének részt venni a település közös-
ségének egészéért tett munkában, segítségnyújtás-
ban.

Bôvebb információt ad: Lovasné Sallay Mária
(telefon: 29/378-125/36 mellék)

Felhívás (polgári védelem)

Pedagógus-köszöntés az ócsai baptista 
imaházban 2012. június 8-án
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ÓCSAI KULTURÁLIS NAPOK – 2012
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Öko divatbemutató (fotó: Nagy Nikolett Zoé)

Képek: Dormány-fotó
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Június 7-én már másodszor lépett fel a Kossuth-udvar
árnyas gesztenyefája alatt a Budapesti Utcaszínház. Tavaly
nyáron a Lúdas Matyit mutatták be, most pedig Petôfi
Sándor János Vitéz címû elbeszélô költeménye került
színpadra, azaz aszfaltra. 

Az elôadók egyszerû, ötletes jelmezekben léptek fel, a
háttér, a „színfalak” gyorsan változtak. Tanulóinkat a
pergô elôadás lekötötte. Elsôseink közül sokan könnyeket
potyogtattak a szerelmesek megpróbáltatásait látva; a felsô

tagozatosok közül többen az ötletes díszleteket is méltá-
nyolták. 

Csak néhány vélemény: „Örülök, hogy Iluska feléb-
redt!” „Biztosan boldogan éltek…” „Láttátok az óriáso-
kat?!” „Soha nem gondoltam volna, hogy a színház ilyen
érdekes!” „Mikor jönnek még?” – s a válasz az utolsó kér-
désre, a napközis táborba is ellátogat a társulat július 4-én,
kedden.

Halászy Károly Általános Iskola

„Biztosan boldogan éltek…” 

– a János Vitéz címû elôadás az általános iskola udvarán

(3. rész)
„Nagy kérdések – ôszinte válaszok”

Sátormisszió Bugyin és Ócsán!

A fent említett idézet volt a 2005.
évi sátoros evangelizáció jelmondata.
Elsô alkalommal került sor arra, hogy
az ócsai baptista gyülekezet vezetôi
megkeresték a bugyi református kö-
zösség tagjait azzal a céllal, hogy kö-
zösen hívogassunk Krisztushoz min-
denkit, aki az élet nagy kérdéseire ke-
resi a választ. Örültek a megkeresés-
nek.

Nagyon építô volt, hogy mind a fi-
zikai, mind a lelki munkában együttes
erôvel vettünk részt. Már július 21-én,
a sátortemplom felállításakor köze-
lebbrôl megismerhettük egymást. A
következô napok bizonyságtevô szol-
gálatai ezt még tovább erôsítették, de
a lényeg persze továbbra is a külsô ér-
deklôdôk elérése maradt. Ahhoz vi-
szonyítva, hogy elsô alkalommal ke-

rült megrendezésre Bugyi községben
a sátormisszió sok érdeklôdô látogatta
a koraesti rendezvényeinket. Az eb-
ben a községben eltöltött néhány nap
után Ócsán folytatódott a rendezvény-
sorozat. Mindkét helyszínen gazdag
programkínálattal vártuk a látogató-
kat. Délelôtt és délután színes gyer-
mekfoglalkozások, az esti evangelizá-
ció után „teaház” és „filmklub” tették
még színesebbé, vonzóbbá a missziói
hetet. Az igét két helybeli lelkipásztor
Nemeshegyi Zoltán, Sütô László és
több vendég: Nagy György Jenô és
Szappanos Zoltán református, Balogh
Barnabás debreceni, és Horváth Zol-
tán egri baptista lelkipásztorok hirdet-
ték. A sátormisszió záró alkalmát júli-
us 31-én vasárnap tartottuk.

Mindig nehéz szívvel búcsúzunk,
ugyanis közösségünk és annak fiatal-
jai a szolgálatok közepette rengeteg
áldásban részesül, miközben a Krisz-
tus evangéliumának magvait hintjük.

Persze az ördög is ott volt és próbált
akadályokat gördíteni, de Isten ereje
nagyobb, és ezt most is megtapasztal-
hattuk.

Az utolsó napon buzdítás hangzott
el arra, hogy az emberek megmenté-
sét ne korlátozzuk csupán a sátor-
misszió megrendezésének idejére. A
hétköznapok személyes bizonyságté-
tele mellett (ami maga az életünk) ra-
gadjuk meg az egyéb kínálkozó le-
hetôségeket a jó hír közlésére. Az ige
szerint arról ismeri meg a világ, hogy
Isten gyermekei vagyunk, ha egymást
szeretni tudjuk. Legyen a szeretet kö-
zösségünk alapja, különben minden
törekvés felesleges, sôt inkább fordít-
va sül el! Bízom benne, hogy Bugyin
és Ócsán nem így történt, és Jézus
sok szívet megérintett. (Tóth Benjá-
min írását Nemeshegyi Zoltán bap-
tista lelkipásztor gyûjtötte ki a Béke-
hírnök 2005. szeptember 4-i számá-
ból).

„Képek” az Ócsai Baptista Gyülekezet
múltjából és jelenébôl

ÓCSA VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA
2364 Ócsa, Bajcsy Zs. u. 2. E-mail: polghiv@ocsanet.hu

Központi tel.: (29)378-125, (29)378-501 Fax: (29)378-067

ORVOSI ÜGYELET
Munkanapokon: 16.00 órától–8.00 óráig. Szombat-Vasárnap, ünnepnapokon:

8.00 órától – másnap 8.00 óráig. Ügyelet helye: 2364 Ócsa, Szabadság tér 4.
Az ügyeleti szolgálat ideje alatt az ügyeletes orvos, a 29/578-520-as, 

vagy a 06-30-9481-472-es telefonszámon hívható.
Az orvosi ügyelet csak sürgôsség esetén vehetô igénybe!

RENDÔRSÉG
Rendôrségi Körzeti Megbízottak fogadó órája minden héten 

hétfôn 17-19 óráig a KMB irodában van, 2364 Ócsa Bajcsy-Zs. u. 26.
Mezei Tamás zászlós: 70/609-3735 

Kálmán Attila fôtörzsôrmester: 30/718-4748

Falu Tamás 
Városi Könyvtár

2364 Ócsa, 
Falu Tamás u. 44.
Tel.: (29) 378-158 

E-mail: konyvtar@ocsanet.hu
Nyitva tartás: H.: 11–18 óráig
K.: 8–15 óráig, Sz.: szünnap, 

Cs.: 11–18 óráig, P.: 8–15 óráig,
Szo.: 8;–11 óráig
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A Halászy Károly Általános Isko-
la 6. évfolyama a 2011/2012-es tanév-
ben a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igaz-
gatóság által elnyert pályázat során,
egy-egy kiemelkedô értékkel rendel-
kezô nemzeti parki helyszínre vezetô
kiránduláson, “Tájbejárás” sorozaton
vett részt immáron ötödik alkalom-
mal. 

Tanulóink elôször az Ócsai Táj-
házban ismerkedhettek meg a kör-
nyezettudatos magatartással, a szelek-
tív hulladékgyûjtéssel, valamint a ha-
gyományos paraszti élet mindennap-
jaival. 

A második kirándulás alkalmával a
Szemlô-hegyi barlangban csodáltuk
meg a barlang különleges borsókô-
képzôdményeit, megismertük keletke-
zésük folyamatát és egy interaktív
földrajzóra keretében láttuk be közö-
sen, a szakértôk szemléltetése segítsé-
gével, hogy milyen káros hatással le-
het a talajba a felszínrôl bekerülô víz.

A tájbejárás sorozat legnagyobb tú-
rája a harmadik volt. Ekkor a pi-
lisszentiváni Jági tanösvényen kalau-
zolt minket a jól felkészült szakve-
zetônk. A gyerekek megfigyelôeszkö-
zökkel ellátott hátizsákokat kaptak,
azzal vágtak neki a nagy útnak, mely-
nek során a tóban halászhattak, állato-
kat határozhattak meg, valamint ké-
regminták alapján kellett fafajtákat

beazonosítaniuk. Az erdôben baran-
golva módunk volt a hátizsákban lévô
bogárnézôkével az útközben talált ro-
varok közelebbi megfigyelésére is.

Negyedik alkalommal a farmosi
Tápió-vidéke tanösvényen újabb is-
mereteket szereztünk a madárgyûrû-
zés céljáról és fontosságáról.

Az utolsó kirándulásunk célállomá-
sa a budai Sas-hegy volt. A hegyrôl
szokatlan perspektívájú, lenyûgözô
körpanoráma nyílt meg elôttünk fôvá-
rosunkra, úgyhogy a látvánnyal alig
tudtunk betelni. Ezt követôen újabb
élményként egy “állatijó” kisállat-be-
mutatón vettünk részt. Az elôadó sajá-
tos humorral, élô állatokkal, egyre nö-
vekvô méretû bundás barátai segítsé-
gével – az egértôl a borzig bezárólag –
ismertette a velünk élô állatok külön-
bözô tulajdonságait, életmódbeli szo-
kásait.

Mind az öt kirándulás tanulságos
élményekkel gazdagította tanulóinkat,
hiszen a kellemes idôtöltés mellett ter-
mészettudományos ismereteket is sze-
rezhettünk, köszönhetôen a Duna-
Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság lel-
kes munkatársainak, akik nemcsak a
szakvezetésekben, de a szervezésben
is kitettek magukért.

A 6. évfolyam osztályfônökei, tanu-
lói nevében: 

Sebestyénné F. Márta

Iskolai kirándulások tájbejárás keretében

Ócsán is lesz rendôrôs
Kilenc Pest megyei településen nyílik rendôrôrs egy éven belül – közölte a

megyeháza sajtófônöke.
Ambrus András a Pest Megyei Rendôr-fôkapitányság megbízott vezetôjének
a közgyûlés pénteki ülésén tartott beszámolóját ismertetve elmondta: Simon
Tamás dandártábornok arról tájékoztatta a képviselôket, hogy miután a me-
gye rendôri állományának létszáma tavaly 531-gyel nôtt, új rendôrôrsök nyi-
tására van mód kilenc településen. Eszerint Acsán, Budakalászon, Dunavar-
sányban, Isaszegen, Jászkarajenôn, Kiskunlacházán, Letkésen, Ócsán és
Zsámbékon nyílik ôrs, ezzel 31-rôl 40-re nô a számuk.

A tavalyi tapasztalatok alapján a fôkapitány az emberek biztonságérzetét
leginkább befolyásoló bûncselekményfajták – lopások, rablások, gépkocsi-
feltörések, betörések – megelôzését és felderítését említette célként. További
célként szólt arról, hogy minden településen legyen körzeti megbízott. Jelen-
leg ugyanis elôfordul, hogy egyetlen körzeti megbízott három településen is
ellát szolgálatot.

Szûcs Lajos, a közgyûlés fideszes elnöke szerint mivel az elmúlt két évti-
zedben csaknem félmillióval nôtt Pest megye lakosainak száma, és elérte az
1,3 milliót, minden évben kérték a rendôri létszám bôvítését. „Megnyugtató,
hogy végre elôrelépés történt ebben az ügyben” – közölte Ambrus András.

36. Ócsai Kulturális Napok
2012. május 21-27.

T á m o g a t ó i n k
Ócsa Város Önkormányzata

„Kertváros” Gyáli Kistérség Többcélú
Önkormányzati Társulása

CAMINUS Zrt.
Ócsa-Soroksár Ipari és Vagyonkezelô

Szövetkezet
NAGÉV Kft.

Felsôbabádi Zrt.
MPF-FÉG Kft.

R+R Kft.
PE-RU Kft.

Czibula és Társa Kft.
BarizsKert Kft.

BEMBOZ Alkusz Kft.
Dr. Nagyiványi Pál

Dr. Kocsis és Társa Bt.
Dr. Gallai és Társa Bt.

Filó és Társai Bt.
Gácsi László

FôNIX TÜZÉP Kft.
BEJÓ MOTOR MÛHELY Kft.

Balogh László
Bálint Csaba

“ZEOLIT” KKT.
Halmosi & Társa Bt.

Viola Károly
INTER-POHOR Bt.

FENTECH Bt.
VELLINGER-HÚS Kft.
TÍMÁR TRANSZ Kft.

ÁGI-KONTÍR Bt.
SEMMELROCK Kft.

Arnoldo Pizzeria
Dormány Foto Video

KAUFMAN Kft.
NAGYKADÁCSI Kft. 

– Orvosi Ügyelet
Radics József
Szabó Gyula
Ócsautó Kft.

Sponga és Társai Kft.
Dr. Viola Enikô

C.S.O. Kft.
Kerekes Klára

Miklósné Orgován Jolán
Ócsai Malom Kft.

Örkényi Takarékszövetkezet
Syngenta Seeds Kft.

Szaller István
Szemôk Tibor
Játékok Háza
Mátyus Bt.

Vellai Kerékpár Udvar
Ócsai Katolikus Egyházközség

Református Egyházközség
Baptista Gyülekezet

Bredák-Piac Kft.
+Dick Kereskedelmi Kft.

MON-DA Kft.

Köszönjük!
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Egy ócsai férfit letöltendô fogházbüntetésre ítéltek állat-
kínzás miatt. Gyors eredmény született a 2012. május 15-ei
lakossági bejelentés után, miszerint egy családi ház udva-
rán embertelen körülmények között tartanak két kutyát. A
kiérkezô hatósági állatorvosok és az illetékes körzeti meg-
bízott, igazoltnak találták az állatkínzást, a kutyákat elszál-
lították.

A Dabasi Rendôrkapitányság Bûnügyi Osztálya még
májusban kapott bejelentést egy ócsai kutyatartó férfirôl.
Az ismeretlen telefonáló elmondta, hogy egy családi ház
udvarán két kutyát is nagyon rossz körülmények között
tartanak. A helyszínre az illetékes körzeti megbízott és a
Pest Megyei Kormányhivatal Dabasi Állategészségügyi és
Élelmiszer Hivatalának két állatorvosa is ellátogatott, és
bizonyságot szereztek arról, hogy a két állat valóban
minôsíthetetlen körülmények között élt: lesoványodtak,
éheztek. Miután egy fôvárosi állattelepre menekítették
ôket, egyikükön már nem tudtak segíteni, napokon belül

elpusztult. Az állatok tulajdonosa a kihallgatás során el-
mondta a nyomozóknak, hogy magának sem volt mit en-
nie, nem tudott a kutyáknak sem ételt adni – elismerte te-
hát a bûncselekményt, pénztelenségére hivatkozva.

A rendôrség az iratokat vádemelési javaslattal küldte
meg az illetékes ügyészségnek. Június 14-én zajlott az
ócsai férfi tárgyalása, mely során a vádlottat a Dabasi Bíró-
ság elsô fokon hat hónap letöltendô fogházbüntetésre ítél-
te.

Ahhoz, hogy az állatvédelmi törvényt – amelynek szigo-
rításáért több szervezet is régóta küzd – be tudja tartatni a
rendôrség, a lakosság segítségére is szükség van. Hasonló
bejelentések alapján egyre többen véshetik majd az eszük-
be, hogy az állatok tisztességes bánásmódot érdemelnek.
Ezért ha ilyen esettel találkozunk, ne menjünk el szó nél-
kül mellette – hívjuk a rendôrséget, vagy az illetékes ön-
kormányzatot, hogy még idôben intézkedhessenek.

má

Letöltendôt kapott az ócsai állatkínzó

meglévô 
devizahitellel
rendelkezôk, 
új hiteligénylôk,
és pályázati 
pénzért 
folyamodók 
részére. 
Az általunk ké-
szített pénzügyi terv célja minden esetben a
legmegfelelôbb 
megoldás kidolgozása az adott 
pénzügyi probléma megoldására.

Idôpont egyeztetés a következô 
telefonszámon:

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

PÉNZÜGYI STRATÉGIAI TERVEZÉS

Országos III. helyezés a Diákolimpián
A tanév végéhez közeledve idén is elérkeztünk a diákolimpiai versenyek országos döntôjéhez. Triatlon sportágban

2012. június 17-én Fadd-Domboriban rendezték a nagy megmérettetést. A megyei döntôn való jó szereplésével isko-
lánkból Nyers Kamilla 5. b. osztályos tanuló vívta ki az indulás jogát. Az országos döntôn Kamilla okos versenyzés-
sel a III. helyet szerezte meg, ami az országos mezônyben komoly rangot jelent. 

Eredményéhez gratulálunk!
Halászy Károly Általános Iskola

Sport – Birkózás
Ócsán, mint a Vasas SC kihelyezett szakosztálya 45 spor-

tolóval mûködünk id. Kovács János és ifj. Kovács János ve-
zetésével. A 2011 és 2012-es tanévet is eredményesen zár-
tuk, hat országos meghívásos és négy gála versenyt nyer-
tünk. Ezen kívül születtek Diákolimpiai bajnokaink és Ma-
gyar bajnok is. Takács Zsolt, Bagosi János - elsô helyezés;
Nagy Márton - második helyezés; Domokos Dániel – har-
madik helyezés, Bagosi János – Magyar Bajnok.

Az országos meghívásos versenyeken érmeket az alábbi
sportolóink szereztek: 

Bukodi Benô, Bukodi Gergô, Nagy Gergô, Hollósy Péter,
Nagy Bence, Kovács János Dávid, Kozma Bálint, Szabó
Levente, Szabó Bálint, Szabó Dénes, Cserna Máté, Csóka
Gedeon, Dura Dominik, Kosovics Márton, Kosovics Ádám,
Kovács Dávid.

Szeretném megköszönni az ócsai Önkormányzat támoga-
tását, a cProfi Védelem KFT. segítségét, és a Halászy Ká-
roly Általános Iskola segítségét a versenyszervezésben, va-
lamint a tanárok segítségét is (Seregély Erika, Mandák
Krisztina). Sportorvosunknak, Dr. Nagy Ambrus úrnak is
köszönetet szeretnék mondani.

Június 25-tôl egyhetes technikai táborban leszünk, Ko-
vács Levente Felnôtt szabadfogású vezetôedzô vezetésével.
Az edzések egész nyáron folytatódnak ifj. Kovács János ve-
zetésével. 

ifj. Kovács János  szakedzô
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Tisztelt Ócsai Polgárok!Tisztelt Ócsai Polgárok!
Városunk sportpályáján jelentôs beruházás zajlik. Gyer-

mekeink, a helyi fiatalok és a mozogni vágyó felnôttek ha-
marosan modern, európai körülmények között sportolhat-
nak. Az ócsai sportegyesület jelenleg 77 sportolót igazol,
túlnyomó részük utánpótláskorú tehetséges gyermek. A
sportpálya felújításához 10 millió forintot pályázaton sike-
rült elnyernünk, ezt 3 millió forintos önrésszel egészítette
ki a város. Hátra van még azonban a pálya körül néhány
beruházás: az edzôpálya kialakítása, a nézôtér felújítása,
tereprendezés. Ezek megvalósításához 4 millió forintra
lenne még szükség. Kérni szeretnék minden ócsai vállalko-
zót, lakost, aki hozzá tud járulni az utánpótlás neveléséhez,
aki fontosnak tartja, hogy gyermekeinket a mozgás, a sport
szeretetére neveljük, lehetôségeihez mérten támogassa a
sportlétesítmény befejezését. 

A számlaszám, amelyre a felajánlásokat fogadjuk:

K&H Bank 10402881-50505153-54521001

A beruházásról, az adományozásról információt a 06-30-
617-9257-es telefonszámon nyújtunk.

Hiszem, hogy egy ilyen létesítmény közösségteremtô
erôvel bír, és hogy számtalan, önfeledt pillanatot tölthe-
tünk majd el a felújított ócsai sportpályán. 

Segítségüket elôre is köszönöm!
Bukodi Károly

Ócsa polgármestere

Kis pénz, nagy foci... 
Két nyolcéves forma fiú lóbálta lábait a játszótér árnyas

padján, az egyik ölében egy jócskán elkoptatott focilabda.
Nyár vége volt, rég találkoztak, a beszélgetés mégis dö-
cögôsen indult. Aztán a napszítta szôke félszegen megszólalt.

– És ti merre jártatok a szünetben?
A másik jó fél fejjel magasabb volt nála, nagy barna sze-

mekkel.
– Sehol, nem értek rá az ôseim...
– Hmm...
– De kaptam egy klassz bringát még nyár elején, csak most

nem hozhattam el, egyedül nem használhatom, apám attól fél,
ellopják, drága volt.

– Értem. - A kis szôke a száját harapdálta némán. A rongyos
labdára sandított, meg a tér túloldalára.

A barna végül elunta magát.
– Gyere már fel hozzánk, van új videojátékom, ketten lehet

játszani. Vadi új, még ki se bontottam, apám azt mondta, hív-
jak valakit, akivel kipróbálhatom.

– Áá, most nem jó. 
A szôke ekkor felpattant a padról.
– Majd holnap, talán. - de ezt már csak a háta mondta, sza-

ladt a labdájával. Egy magas szôke férfi nyakába ugrott.
– Apa, végre megjöttél! Na, melyik fa legyen a kapu, a teg-

napi jó lesz?
Aztán hátrafordult és odakiáltott a barnának:
– Jössz te is?
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Értesítjük Tisztelt Utasainkat, hogy 

2012. június 2-tôl 2012 augusztus 21-ig

Budapest–Szolnok–Záhony vasútvonalon
végzett pályafelújítási munkák miatt

Budapest–Nyugati–Lajosmizse vasútvonalon
a mellékletben szereplô vonatok módosított

menetrend alapján közlekednek.
A módosított menetrendet a 

www.ocsa.hu oldalon találják!

Az utazásuk során Önöket esetlegesen érô
kellemetlenségekért szíves elnézésüket és

megértésüket kérjük!

MÁV Zrt.

1/1 oldalas: 40.000 Ft/hó (32.000 Ft + ÁFA)
1/2 oldalas: 25.000 Ft/hó (20.000 Ft + ÁFA)
1/4 oldalas: 12.000 Ft/hó (10.000 Ft + ÁFA)

1/8 oldalas: 6.000 Ft/hó (4.800 Ft + ÁFA)
1/16 oldalas: 3.000 Ft/hó (2.400 Ft + ÁFA)

Hirdetési árak

ORVOSI ÜGYELET
Munkanapokon: 16.00 órától–8.00 óráig. 

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

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

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

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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