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Egyhangúlag elfogadták a képvi-
selôk az SzMSz módosítását, valamint
az önkormányzati rendeletek elôkészí-
tésében való társadalmi részvétel sza-
bályairól szóló tervezetet.

Elsô körben elvetette a testület az ál-
latok tartásáról szóló rendelet módosí-
tását. Október 1-jétôl ugyanis nem kor-
látozható a mezôgazdasági haszonálla-
tok tartása a településeken, így hatá-
lyon kívül kell helyezni minden, ennek
ellentmondó helyi rendeletet. (A szep-
tember 12-i rendkívüli ülésen folytató-
dik a vita a témában.) 

Hét igen, egy ellenszavazat mellett
megtörtént az elvi hozzájárulás az in-
tézmények használati jogának átadásá-
hoz és a tárgyi eszközök térítésmentes
átadásához. A jövôben az intézmények
ugyan önállóan mûködnek, de nem ön-
állóan gazdálkodnak majd. Az önkor-
mányzati és állami vagyon nemzeti va-
gyonná egyesült, amely folyamat ré-
szeként helyi szinten szétválasztották

az egyes intézményeket és felmérték
vagyontárgyaikat. 

50 ezer forintos támogatást szavaz-
tak meg a Gazdakörnek, valamint az
Ócsai Sportegyesület is 5 millió forint-
tal többet szánhat fejlesztésre. El-
kezdôdött a sportpálya rekonstrukció-
ja, amelyet a támogatás nélkül nem
tudnának az ôsszel befejezni, így spor-
tolásra alkalmatlan körülmények ma-
radnának a területen. Bukodi Károly
polgármester, az egyesület elnöke fel-
hívta a figyelmet arra, hogy a miniszté-
rium által bevezetett mindennapos test-

nevelésórák megtar-
tásához szükség van
a sportpálya megépí-
tésére, hiszen az is-
kola tornaterme nem
képes befogadni a
megnövekedett lét-
számot. Kiemelte to-
vábbá az ócsai spor-
tolók sikereit, akik
méltó körülmények
között még eredmé-

nyesebben
készülhet-
nének a
versenyek-
re. 

Sz in tén
7 igen és 1
nem szava-
zattal ka-
pott támo-

gatást a Református Templom Alapít-
vány díszvilágítási kérelme. 

Hatszázezer forintos támogatást sza-
vazott meg a testület egy defibrillátor
beszerzésére. Miniszteri rendelet sza-
bályozza, hogy milyen életmentô esz-
közökkel kell rendelkezni egy-egy or-
vosi rendelônek. Ócsán az egyik ilyen
elromlott, javíttatása nem lehetséges,
ezért kell újat venni.

Elfogadták a közterület-felügyelôk
beszámolóját is a településvezetôk.
Képviselôi kérésre kikérik a Magyar
Közút engedélyezési eljárásáról szóló
dokumentációját a Falu Tamás -
Bajcsy-Zsilinszky utcák keresztezôdé-
sében lévô „táblaerdô”-rôl.

A közalkalmazottak részére adható
iskolakezdési támogatás mértéke
10.000 forint lesz az idén, így döntöt-
tek a képviselôk. Ócsán ez mintegy 80
fôt érint.

Elvetette a testület a polgármester
Inczeffy Szabolcs képviselô interpellá-
ciójára adott válaszát. A hulladéklera-
kó rekultivációja kapcsán beadott in-
terpelláció vitát váltott ki az ülésen. 

Az ülés végén Bukodi Károly pol-
gármester tájékoztatott a gyermekek
nyári táborozásáról, valamint arról,
hogy a Dabasi Rendôrkapitányság irá-
nyítása alatt tovább folytatódnak a te-
lepülésen a migrációs ellenôrzések. 

má

A testületi ülésen történt
Új defibrillátort kap az egészségügy, iskolakezdési támogatásban részesül-
nek a közalkalmazottak, több pénzbôl gazdálkodhat a sportegyesület –
többek között ezekrôl a témákról döntött a helyi Képviselô-testület augusz-
tus 29-én.

Tisztelt Sportbarátok!
Az elôzô számban már hírt adtunk

arról, hogy egy sikeres pályázat kap-
csán folyik a sportpálya felújítása: új
gyepszônyeg, öntözôrendszer, kerítés,
az atlétáknak távolugrógödör és súly-
lökô pálya, az esti edzésekhez világítás
került kiépítésre. 

Szeretnénk edzôpályát kialakítani, a nézôteret rendbe
tenni, parkosítani. Ezért arra kérünk mindenkit, akinek

fontos, hogy gyermekeinket a sport szeretetére neveljük,
és mindezt kulturált körülmények között tegyük, lehetôsé-
geikhez képest támogassák a beruházást.

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.

Ezúton szeretném megköszönni az alábbi magánszemé-
lyeknek, vállalkozásoknak eddigi önzetlen segítségüket:

Hajduné Szaller Krisztina
Máté Mihály Lavinamix Kf
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2012. július-augusztus hónap 

Haláleset:

Sponga Mária Fentor Józsefné
Sz.: Alsónémedi, 1923. március 15.

2012. július 25.
Kovács Erzsébet Margit 

Migács Ferencné
Sz.: Abádszalók, 1928. március 15.

2012. július 28.
Kerekes Gizella Grédics Antalné

Sz.: Ócsa, 1940. november 23.
2012. augusztus 6.

Fucskó Zsuzsanna Gál Józsefné
Sz.: Ócsa, 1940. március 5.

2012. augusztus 8.

Házasságkötés:

Horváth Attila – Katona Erzsébet
2012. július 20.

Bebesi Kornél – Szelle Renáta
2012. augusztus 4.

Balog Pál – Czeglédi Orsolya
2012. augusztus 11.

Huszonötödik házassági évforduló:

Kirjákú Miklós – Orbán Györgyi
Házasságkötés ideje: 1987. augusztus 1.

Vellai László Gábor – Kiss Márta
HHázasságkötés ideje: 

1987. augusztus 15.
Karlik István – Takács Ágnes

Házasságkötés ideje: 
1987. augusztus 21.

Öreghegyi Zoltán – Bredák Magdolna
Házasságkötés ideje: 
1987. augusztus 22.

Sponga Tibor – Domján Erika
Házasságkötés ideje: 
1987. augusztus 29.

Virág Attila – Kósa Éva Zsuzsanna
Házasságkötés ideje: 
1987. augusztus 29.

Lovasné Sallay Mária
anyakönyvvezetô

Anyakönyvi
események

Sajtóközlemény
Az Új Széchenyi Terv pályá-

zati felhívása keretében Ócsa
Város Önkormányzata
KMOP-3.3.2-09-2010-0009
„HULLADÉKLERAKÓ RE-
KULTIVÁCIÓJA ÓCSA VÁ-
ROSÁBAN” címû projektjével 95.811.650,- Ft vissza nem térítendô támo-
gatást nyert el. A projekt összköltsége 106.457.389,- Ft, melynek 90%-át az
Európai Unió nyújtja majd támogatásul, az Európai Regionális Fejlesztési
Alap társfinanszírozásával.

Ócsa Város Önkormányzata a település nem veszélyeshulladék-lerakó telep
rekultivációjának megvalósítása érdekében nyújtotta be pályázatát, mivel a
Hulladékgazdálkodási Törvény az Önkormányzatot (mint a mûszaki védelem-
mel nem rendelkezô Ócsai Hulladéktelep üzemeltetôjét) a lerakó végsô lezárá-
sára kötelezi. (2003-ig a településen keletkezô szilárd kommunális hulladék el-
helyezése a város határában található korszerûtlen lerakóban valósult meg.) A
rekultiváció megvalósulása elôsegíti a település épített és természeti környeze-
tének védelmét, valamint az egészséges élet feltételeinek megteremtését. A pro-
jekt kivitelezésére 2012. április 16. és 2012. június 20. között került sor. A re-
kultivációs munkát a kiírt közbeszerzésen nyertes Truck Trio Kft. végezte. A
hulladéklerakó szerzôdésszerû rendezése után a településkép, a környezet-, a
tájkép, illetve a település klimatikus viszonyainak javítása valósult meg a terü-
let körül.

Ócsa Város Önkormányzata
Cím: 2364 Ócsa, Bajcsy Zs. u. 2. Telefon: 29/378-112
E-mail: polghiv@ocsanet.hu Honlap: www.ocsa.hu

Tájékoztató (Kéményseprés)
Értesítjük, hogy az 51/1999. (XII.25) BM

rendelettel módosított 27/1996. (X.30) BM
rendelet 3-7. §-a értelmében elôírt kötelezô ké-
ményseprô-ipari közszolgáltatás körébe tarto-
zó feladatokat – a települési Önkormányzat
közigazgatási határain belül – 2012. szeptem-
ber 17-tôl–december 31-ig – látják el dolgo-
zóink.

A társaságunk alkalmazásában álló dolgozó-
ink névre szóló, arcképes kitûzôkkel rendel-
keznek.

Krizsán Ferenc
Kirendelt Vezetô Magyar Kémény Kft.

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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Színvonalas mûsor nyitotta az egész
napos rendezvénysorozatot augusztus
20-án az ócsai Milleniumi téren. Buko-
di Károly polgármester beszédében a
mindannyiunk életében felbukkanó
döntésekrôl, a változtatáshoz szüksé-
ges hitrôl, az áldozatvállalásról be-
szélt: 

„...A gyermekünkért, országunkért,
családunkért hozott áldozat boldog
örömét csak az tudja igazán értékelni,
aki lemondott már valamirôl szerettei
boldogulása érdekében, tett már vala-
mit önzetlenül hazájáért vagy a közös-
ségért, amiben él. A legnemesebb és
legmagasztosabb áldozat pedig az,
amikor valamilyen nagyobb cél meg-
valósulásának reményében választjuk
a nehezebb utat, valamilyen egyetemes
érdektôl vezérelve mondunk le saját
céljainkról, vágyainkról, tudva és át-
érezve azt, hogy a mi döntésünkön
múlnak emberéletek, sorsok, egy or-
szág jövôje, utódaink boldogsága. 

Államalapítóink, királyaink, orszá-
gunk vezetôi számtalanszor kerültek
olyan döntéshelyzetbe, amelynél a ma-
gyar nép jövôjének érdekében kellett
cselekedniük, a maguk emberi érzéseit,
vágyait és céljait háttérbe szorítva kel-
lett rálépniük egy útra, amelyrôl tiszta
szívvel és ôszintén hitték, hogy helyes.

De ha nem tették volna, nem áldoz-
ták volna fel értünk személyes érdekei-
ket, ambícióikat, nem hittek volna a
jövôben, sokszor nehéz, máskor fájdal-
mas döntéseik igazában, már rég nem
lenne országunk, rég nem lenne ma-
gyar nemzet.”

Az ünnepi beszédet az ócsai Színját-
szó Kör zenés mûsora követte Petôcz

András színmûvész vezetésével. Az új
kenyeret Nt. Hantos Péter református
vezetô lelkipásztor áldotta meg,
amelybôl kóstolót is kaptak a téren
összegyûlt ünneplôk. Az Ócsai Nép-
dalkör mûsora és az Ócsai Küstörgô
Néptánccsoport fergeteges bemutatója
méltón zárta a Szent István-napi ren-
dezvénysorozat délelôtti részét.

Kora délutántól az Egressy Gábor
Szabadidôközpont Családi napra várta
az ócsaiakat. A színesen összeállított
programokon mindenki jól érezte ma-
gát, a legkisebbektôl a felnôtt korosz-
tályig. A szervezôk nagyszerûen gon-
doskodtak a vidám, fesztelen hangulat-
ról - baráti beszélgetésektôl, nevetéstôl
és persze zenétôl volt hangos a szaba-
didôközpont udvara.

A Dal-Mese-Mûhelye vezetôje, Ga-
vallér-Kormos Rebeka változatos kéz-
mûves foglalkozásokat és mesedél-
utánt varázsolt a gyerekeknek. A
rongybaba készítés rejtelmeibe Kor-
mosné Marika vezette be az ér-
deklôdôket. A kislányok szabták a fod-
ros szoknyákat, az édesanyák varrták a
babák csillagszemét, közben sok érde-
kes fortéllyal ismerkedhettek meg ar-
ról, hogyan készültek a régi idôk gyer-
mekekjátékai.

A gyöngyfûzés titkait Baloghné Ju-
dit mutatta be, az érdelkôdôk nyaklán-
cot, karkötôt fûztek a szivárvány min-
den színében játszó gyöngytengerbôl.
Judit elhozta magával jónéhány alkotá-
sát, gyöngybôl készített akácágat, hús-
véti tojást, karácsonyi angyalt, és per-
sze gyönyörû ékszereket is, bárki meg-
csodálhatta, megvásárolhatta ôket. 

Csodálatos faragott tárgyak között

készíthett bárki nádsípot Varga Zoltán
segítségével. Egész délután vidám du-
daszó hívogatta a szabadidôközpont
kerthelyiségébe a vendégeket. A Tou-
rinform iroda keresztrejtvényfejtô ver-
senyt szervezett, a kérdések mind vá-
rosunkhoz, történelméhez, kulturájá-
hoz kapcsolódtak. A helyes megfejtôk
között három Tourinform ajándékcso-
mag került kisorsolásra. A Lendületben
az Ifjúságért Alapítvány fiataljai pedig
temérdek társasjátékkal, arcfestéssel,
koszorúfonással, különleges varrás
technikákkal kedveskedtek a Családi
nap résztvevôinek. 

A délután legínycsiklandóbb esemé-
nye a kenyérsütô verseny és kóstolás
volt. Valamennyi új kenyér minôségi
lisztbôl, egészséges hozzávalókból ké-
szült. A teljeskiôrlésû, a magos, az olí-
vás-fetasajtos veknik között Weibl
Csabáné alkotása kenyerezte le legin-
kább a zsûrit. Az általa sütött gyôztes
kenyér receptje alapján készül el
jövôre az ünnepségen megáldott új ke-
nyér.

Magyar minôségi élelmiszerekbôl
tartott bemutatót és vásárt az Adjon Is-
ten! családellátó szolgálat, akik kizáró-
lag magyar termékeket forgalmaznak,
magyar ôstermelôktôl. A 100%-os
gyümölcs-és zöldségleveket, házi tész-
tát, hidegen sajtolt étolajat, mézeket,
adalékanyag mentes liszteket ingyene-
sen házhoz szállítják az egész ország
területén. A Családi nap programját
színesítette még a Horváth Lajos ásvá-
nyaiból összeállított vásár, és a gyere-
kek által is kipróbálható ostorpattogta-
tás. 

Novák László „Legjobb otthon” cí-

Egyedülálló megemlékezés augusztus 20-án
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mû kiállítását Bukodi Károly polgár-
mester nyitotta meg, a fotók október
12-ig megtekinthetôk a szabaidôköz-
pont elôterében. A megnyitó után “A
tányérajkúak földjén” címû vetítéssel
egybekötött elôadást hallgathatták meg
az érdeklôdôk. Ezzel egyidôben a leg-
kisebbeket zenés gyermekelôadás szó-
rakoztatta a kamarateremben, soksok
mókával, énekléssel, tánccal. A nap
legvégén az ócsai RockShock zenekar
adott fergeteges szabadtéri koncertet.

Egyedülálló mûsorsorozatot állítot-
tak össze a szervezôk idén, méltón
megemlékezve nemzeti ünnepünkrôl,
és hangsúlyozva az összetartozás, az
együtt eltöltött minôségi idô fontossá-
gát.

A kenyérsütô verseny gyôztes 
receptje:

Hozzávalók:
50dkg bl80 liszt, 1dkg élesztô

2tk.só, 2,8dl víz
25dkg 12-15 órás kovász, ami 10-12

napig hûtôben eláll.
A hozzávalókból tésztát dagasztunk,

lehet géppel is. 30-40 percig keleszt-
jük, majd átgyúrjuk a tésztát. Újabb 15
percig pihentetjük, majd lisztezett
deszkán kilapogatjuk, óvatosan ki-
nyomkodjuk belôle a levegôt. Veknit
formázunk, majd cserépedénybe

tesszük, és ismét duplájára kelesztjük.
Bevágjuk a tetejét. Ezalatt bemelegít-
jük a sütôt 230 fokra (gázsütôt nagyon
melegre). Vizet spriccelünk az edénybe
és 30-40 perc alatt megsütjük a kenye-
ret. Rácsra rakjuk, vízzel megkenjük a
tetejét és hallgatjuk, ahogyan a kenyér
muzsikál. :) (ropog a héja)

A kovász receptje:
50dkg bl80, 1dkg élesztô, 
csipet cukor, 2,8-3dl víz. 

Kidagasztjuk és hagyjuk letakarva 12-
15 óráig, majd fedeles edényben a

hûtôben tároljuk.
És ami a legfontosabb: Kell még bele

a szívünk,lelkünk,szeretetünk...!!

A RockShock története három évvel
ezelôtt kezdôdött egy ócsai garázsban.
Összeverôdött néhány fiatal, meg ke-
vésbé fiatal, és jókedvbôl zenélni
kezdtek. Eleinte csak a szomszédok
örömére zúzták a rock and rollt, de
késôbb idegenben is kipróbálták magu-
kat. Motoros találkozók, fesztiválok,
pubok közönségét szórakoztatják azóta
is. Idén, augusztus 20-án az Egressy
Gábor Szabadidôközpont kávézójának
teraszán is fergeteges bulit csaptak. Az
üldögélô közönség lábába belevará-
zsolták a ritmust és a koncert végén
már mindenki táncolt!

Saját számokat írnak, lelkesek és
ócsaiak! Érdemes megjegyezni a nevü-
ket!

Ôk a RockShock.
M. A.
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Felhívás
Sérelmek 

a pszichiátrián!
Ha úgy érzi, pszichiátriai kezelése
során Önnel szemben 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!

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 ingyenes 

tájékoztató kiadvány is 
kérhetô a hiperaktivitás 

témájában.

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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válaszlevél

„Mert nem veti meg és nem útálja meg
a szegény nyomorúságát; 

és nem rejti el az ô orczáját elôle, 
és mikor kiált hozzá, meghallgatja”

(22. zsoltár 25. vers)

Levelet kaptam. Kézzel írott,
klasszikus formában. Személy sze-
rint engem szólított meg a szerzô,
azonban címet nem írt, így ebben a
formában válaszolok neki:

Nem vagyok egy publicista-alkat.
Nem szoktam érzelmes, szubjektív vé-
leményeket közlô írásokat közre adni.
Most mégis ezt teszem, mert úgy ér-
zem, a lap elôzô számában megjelent,
az állatkínzásról szóló írás másokban
indulatokat gerjesztett.

A bevezetôben említett levél írójá-
ban mindenképp. A szerzô „szégyen-
nek tartja, hogy egy embert, aki Isten
beszéde szerint egyébként Isten képe
és hasonlatossága, ráadásul még sze-
rencsétlen szegénységben is él, börtön-
be zárnak veszendô ebek miatt”. To-
vábbá felteszi a kérdést: „ezek szerint
fontosabb egy kutya, mint egy em-
ber?!?”

Tisztelt Levélíró! Ezek alapján én
Önt hívô embernek képzelem. Ráadá-
sul, hogy figyelmembe ajánlotta a 22.
zsoltár 25. versét. Éppen ezért engedje
meg, hogy én is bibliai idézetet ajánl-
jak Önnek: „Íme, én szövetséget kötök
veletek és magzataitokkal, akik utána-
tok (jönnek), valamint minden
élôlénnyel, akik veletek vannak, a ma-
darakkal, a barmokkal és a föld min-
den állatával, akik veletek vannak,
mindegyikkel, aki a bárkából kijött, a

föld minden élôlényével” (Mózes I.
könyve, 9. fejezet 9-10. vers). Történt
mindez az özönvíz után. 

Ebbôl következtetek arra, hogy a
törvény betûje összhangban van a
Szentírás szövegével. Nem értek egyet
Önnel abban, hogy bárki a saját anyagi
gondjai miatt megölhetne egy állatot.
A szegénység nem jogosíthat fel senkit
a kegyetlenségre. Nem lehet enyhítô
körülmény az anyagi ellehetetlenülés
arra, hogy baltával essünk neki az álla-
toknak.

Tisztelt Levélíró, Ön az írását így
folytatja: „Nem hinném, hogy szándé-
kosan tette ez az ember, amit tett!” 

Ugye nem gondolja, hogy véletlenül
sújtunk le többször egymás után baltá-
val egy másik élôlény fejére? Véletle-
nül rálépünk a másik lábára vagy leej-
tünk egy kulcscsomót. De nem raga-
dunk fejszét és ütünk agyon vele sen-
kit. Véletlenül…

Levele végén pedig felteszi a kérdést:
„A szegénységért kellett bûnhôdnie??
És maga még erre buzdít?”

Nos, tisztelt Levélíró, a válaszom
egyrészt nem, másrészt igen. A cikk-
ben említett embernek ugyanis nem a
szegénységéért kell bûnhôdnie, hanem
azért, mert megszegte a 1998. évi
XXVIII. törvényt az állatok védel-
mérôl és kíméletérôl. Ezen törvényt
többször módosították és szigorították.
Szó sincs itt a szegénységrôl. Itt az em-
beri kegyetlenségrôl szól a történet. 

Amiért pedig igennel válaszolok a
feltett kérdésre, az pedig az, hogy a
bûncselekmények elkövetôinek
bûnhôdniük kell. Legyen az lopás, rab-

lás, gyilkosság, vagy állatkínzás. A
jogalkotó vélhetôen minden egyes
bûncselekmény-típushoz megfelelô
mértékû büntetést szabott ki, amelyet a
hatóságok és a bíróságok közösen ér-
vényesítenek. Mára ide tartozik az ál-
latkínzás bûncselekménye is. Ezzel tel-
jes mértékben egyetértek, még akkor
is, ha ez Önt felháborítja. 

Olvasatomban Ön azt mondja, a sze-
génység feljogosít arra, hogy legyil-
koljuk háziállatainkat. Mondván, hogy
nem tudjuk még magunkat sem eltarta-
ni. Ön szerint nem lenne megfelelôbb
új gazdát keresni az állatnak? Nem el-
pusztítani, kitenni az út szélén, hanem
befogadó gazdát keresni. Ez valóban
sokkal nehezebb. Vidéken szinte min-
denkinek van kutyája, macskája.
Végsô megoldás lehet talán az állat-
menhely. De a balta? 

Ez nem az ember és az állat összeha-
sonlításáról szól. Természetesen nem
lehet egy lapon említeni a kettôt, de
nem is kell. Csak a helyén kell kezelni
a dolgokat. Színpadiasabb feltenni a
kérdést, hogy nekem ugyanannyit ér-e
egy állat, mint egy ember. Hatásvadász
dolog azt feltételezni, hogy a szegény
embereket, akik nem tudják ellátni ál-
lataikat, börtönbe küldeném. 

Tisztelt Levélíró! Sorait a követ-
kezôképpen zárta: „SZÉGYEN!!!” Így.
Csupa nagybetûvel, aláhúzva. Látja,
ebben egyetértünk. Szégyen, hogy itt
tartunk. Hogy erkölcsileg még mindig
nem nôttünk fel. 

Tisztelt Levélíró! Köszönöm levelét.
Maradok tisztelettel,

Moldován Ágnes

Felmenthetô-e az állatkínzó, ha anyagi gondokkal küzd?

„A kutyád bármikor kész 
életét áldozni érted. 
És te ôérte?”
(Konrad Lorenz)

Tisztelt Levélíró!
Szégyen, és valóban hatásvadász

dolog volt az Ön részérôl kollégám-
nak levelet írni.

Véletlenek nincsenek, véletlenül
nem ölünk meg ártatlan állatokat! Ág-
nessel értek egyet! 

Ebben az évben két kóbor állatot is
befogadtam otthonomba, egy cicát és
egy kutyát. Szerencsére ôket nem öl-
ték meg (véletlenül, meg pláne nem),

csak egyszerûbbnek tûnt kitenni ôket
az erdô mellett, ahonnan hozzám té-
vedtek be. 

Elôször kerestem a gazdájukat,
nem találtam meg egyikét sem, utána
próbáltam „eladni” ôket az Interneten
(a balta eszembe sem jutott, pedig
higgye el, van baltám!).

Nos, az állatkák jó helyen vannak
nálunk, itt élnek velünk, ugyan sze-
génység van (és még milyen szegény-
ség jöhet!), de nem lenne szívem
egyetlen állatot sem bántani, aki az
emberek kegyetlenségébôl kerül utcá-
ra. 

Küldök egy fotót róluk, és szíves
figyelmébe ajánlanám Illyés Gyula

mondatát: „Di-
csérjék mások
hálaadó lélekkel
tanítójukat, az
élet felé nekem
egy kutya mutat-
ta meg az utat.”

Tisztelettel:
Fülöp Krisztina 
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Szemerkelô esô frissítette fel az
ócsai Templom téren gyülekezô soka-
ságot szeptember 1-jén, a VII. Városi
Vigasságok reggelén. Szükség is volt a
korai fittségre, hiszen igazán sportosan
indult az idei rendezvény. Papp Kati-
val, az Energy Kid’s tánccsoport ve-
zetôjével melegítettek be a városi futás
résztvevôi. A népes mezôny a Polgár-
mesteri Hivatal elôl rajtolt, az 1800
méteres távot két évesektôl a szenior
korosztályig mindenki vidáman teljesí-
tette. A leggyorsabbak nyakába Bukodi
Károly polgármester akasztott érmet a
délelôtt során, minden korosztályban
külön férfi és nôi kategóriában.

A hangulatot az Ócsai Népdalkör és
a Küstörgô Néptánccsoport pezsdítette
tovább. Dalaikkal, táncaikkal és mûso-

ruk után koccintással invitálták a népes
sokaságot a vigasságok forgatagába.
Az ócsai kisbíró hamarosan kihirdette
az idén elsô alkalommal megrendezett
fôzôverseny kezdetét. Hatalmas ér-
deklôdés és lelkesedés övezte a progra-
mot, amiben 23 csapat vett részt. A ne-
vezôk két kategóriában, lecsó és pör-
költ fôzésben mérhették össze tudásu-
kat. Egész nap ínycsiklandó illatfelhô
lengte körül a Templom teret. A rotyo-
gó finomságokat bárki megkóstolhatta,
végül szakképzett szakácsokból és he-
lyi ínyencekbôl álló zsûri értékelt.
Sokféle változata készült el mind a le-
csónak, mind a pörköltnek, az ítészek
sokra értékelték, ha a csapatok saját

termesztésû, minôségi élelmiszerekbôl
fôztek. Az értékelési szempontok kö-
zött szerepelt az ízek harmóniája, a
szakszerû elkészítés, a tálalás, a higié-
nia betartása és természetesen az alap-
anyagok kombinációjának ötletessége.
A zsûri szerint az ételek olyan jól sike-
rültek, hogy közülük sok, komoly étte-
rem étlapján is megállta volna a helyét.
A legfinomabb pörköltet a Tepsifüles
csapat készítette, részeges nyúlpörkölt-
tel kápráztatták el a kóstolókat, lecsó
kategóriában pedig a Chili Futár velôs-
chilis finomsága nyert. Mindkét elsô
helyezett négy fôs, hét éjszakás görög-
országi utat nyert az Andromeda Tra-
vel Kft. jóvoltából.

Az Egressy Gábor Szabadidôköz-
pont Dal-Mese mûhelye kézmûves
foglalkozásokkal, rongybaba készítés-
sel, gyöngyfûzéssel, fafaragással ked-
veskedett a legkisebbeknek. Egész nap
kirakodóvásár, ugrálóvár, koktélbár
várta az érdeklôdôket.

Délelôtt a Pódium Színház a Ludas
Matyi címû mesejátékával örvendez-
tette meg a gyerekeket, míg koradélu-
tán az Experidance tánccsoport mûvé-
szei gólyalábas bemutatójukkal arattak
hangos sikert, a szép számban össze-
gyûlt ócsai közönség körében.

Az Energy Kid’s táncshow-ja igazán
különleges szórakozást ígért. Nemcsak
a táncosok, hanem családjuk, testvére-
ik és szüleik is csatlakoztak a bemuta-
tóhoz. A Magyar Látványtánc Sport-
szövetség bajnokságán különdíjat
nyert csapat, a nyári táborban állította
össze energikus mûsorát, különleges
formában ötvözték a magyar néptánc,
a pop, a house és a locking mûfajait. 

A délután következô fellépôje Ko-
vács Nóri és a Motiva zenekar volt. Az
autentikus népdaléneklés és a mai pop-
zene hangzásvilága hosszú tapsokat ér-
demelt az ócsai közönségtôl. Dalaik
egy része saját erdélyi gyûjtésbôl szár-
mazik, a furulyát, a népi hegedût krea-

tívan illesztik a gitár, a basszusgitár és
a szintetizátor szólamaihoz. Mindeme-
lett Kovács Nóri gyönyörû hangja, bá-
jos személyisége elvarázsolta az össze-
gyûlteket.

A Sir Lancelot udvarában elnevezé-
sû programelem elsô részeként a Fiesta
Tánccsoport középkori táncbemutatót
tartott, majd a Történelmi Bajvívó
Egyesület ismertetett számos korabeli
fegyvernemet. Az íjakat, dobócsillago-
kat, kardokat természetesen ki is lehe-
tett próbálni. Az ócsai hölgyekbôl álló
Habibi Hastánccsoport pedig igazi me-
sebeli hangulatot teremtett a színpadra.

A városi torta idén meglepetéseket is
tartogatott. Az Ócsai Polgári Kulturális
Egyesület és Ócsa Város Önkormány-
zata közösen készített borkrémes fi-
nomsága 20 babszemet rejtett, megta-
lálóiknak ajándékkal kedveskedtek a
szervezôk. A helyi recept alapján ké-
szített, ócsai motívumokkal díszített
torta mind külsôre, mind belsôre isteni
élményt nyújtott. 

A Városi Vigasságokat este a
Ghymes zenekar fergeteges koncertje
koronázta meg, majd látványos tûzijá-
ték zárta a városunk születésnapjára
szervezett szenzációs programsoroza-
tot.

S ahogyan a kisbíró is kidobolta:
Aki ott volt, láthatta,
aki nem volt, sajnálhatja,
de jövôre bepótolhatja!

M.A.

72012/9

közösségi-élet

VII. Városi ViVII. Városi Vigasság – 2012gasság – 2012
„Aki ott volt, láthatta, aki nem volt, sajnálhatja” – Vigasság egy egész napon át

A futóverseny helyezettjei:

1. Alsótagozatos iskolások
elsô helyzettek: Lakatos Sándor, Gere Cynhia

2. Felsôtagozatos iskolások
elsô helyezettek: Matlag Márk, Lovas Eszter

3. Középiskolások
elsô helyezettek: Pintye Károly, Bocskai Bogi

4. Felnôtt
elsô helyezettek: Mádi Szabolcs, Szaller Anita

5. Szenior
elsô helyezettek: Rosenthal László, 

Patkó Elvira
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ViVigasság – 2012. gasság – 2012. 

Elôször adott koncertet Ócsán a Ghymes Zenekar. A
közel ezer fôs közönség óriási örömmel fogadta a neves
zenekart és vastapssal jutalmazta a zenészek fergeteges
örömjátékát. A munkásságáért - Szikra Tamással közö-
sen - Kossuth-díjjal kitüntetett Szikra Gyulát kérdeztük a
kocerten hallható zenei világról, egyedi stílusukról,
jövôbeli terveikrôl.

– A legutóbbi, Szikraszemû címû album koncertjét
hallhatja ma este az ócsai nagyérdemû. Mennyiben más
ez az album az elôzôektôl, milyen különleges jegyekkel
bír?

– Minden új albumunkkal törekszünk arra, hogy
valami újat nyújtsunk, egy kicsit a saját szánk íze
szerint, saját magunkra formáljuk a zenei világot. Ez
egy 2010-es lemez, most készülünk a következô ko-
ronggal, ami várhatóan októberben jelenik meg. Az
újítások mellett mindig igyekszünk megôrizni saját
egyedi stílusunkat, amit az emberek mostmár érté-
kelnek és szeretnek. A legnagyobb dícseréret szá-
munkra mindig az, amikor a közönség felismeri a ze-
nekar különleges hangzásvilágát. Reméljük, az új le-
mez is tetszeni fog a közönségnek!

– Tavaly márciusban kapott Kossuth-díjat Szikra Ta-
mással zenei munkásságuk elismeréseként. Mennyiben
jelent ez felelôsséget akár az alkotás, akár a színpadi
szereplés terén?

- A koncertezés közben vagy a zenék írásakor nem
igazán figyelünk erre. Ugyanakkor természetesen ér-
zünk egyfajta elvárást a díj miatt, elsôsorban ma-
gunkkal szemben. Az így létrejött értékrendet, szín-
vonalat persze a közönség is érzi. Ez a díj a legna-
gyobb elismerés és boldogság számomra, amellett a
szeretet és érdeklôdés mellett, amit elôtte és azóta is a
mindig teltházas közönségtôl kapunk.

– Egy korábbi interjúban nyilatkozott arról, hogy óriá-
si felelôssége van annak, ha egy zenész határon túli ma-
gyarként magyar népzenét játszik. Azt mondta ak-
kor:”...a szavaknak nagyon nagy súlya van.”. 

– Amikor színpadra állok elsôsorban nem az jár a
fejemben, hogy a határon túlról érkeztünk, hanem
az, hogy zenész vagyok. A dalainkat szeretnénk meg-
mutatni és megszerettetni a közönséggel. Természete-
sen nem tudunk és nem is akarunk kibújni a határon
túli létünkbôl, életünkbôl, ez nyilvánvalóan áthallat-
szik a zenénken is. Igazából azt gondolom, a zene vi-
lágában nincsenek határok, nem ez, ami igazán szá-
mít, hanem a muzsika szeretete. Mi a magyar nyelv-
közösséget szeretnénk megörvendeztetni a dalaink-
kal, Pozsonytól Ócsán át Gyergyószentmiklósig.

– Hol hallhatják a Ghymes-rajongók legközelebb a
zenekart?

– Többek közt a Budavári Borfesztiválon játszunk
szeptemberben. ôsszel sokfelé koncertezünk, a
www.ghymes.hu oldalon pontos információkat talál a
közönség a fellépésekrôl, mindenkit nagy-nagy szere-
tettel várunk.

M.A.
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Nyílt levél Ócsa város Polgáraihoz, 
Polgármesteréhez, Képviselôihez

Nyílt levélben szeretnénk Önöket tá-
jékoztatni az ócsai Halászy Károly Ál-
talános Iskolával kapcsolatos történé-
sekrôl, melynek témája az iskola álla-
mi fenntartásúból Református Egyházi
fenntartásúvá válása.

Az Ócsai Református Egyházközség
Presbitériuma az alábbi levéllel jelezte
szándékát az iskola fenntartásának át-
vételével kapcsolatban:

„Az Ócsai Református Presbitérium
10/2012-es számú határozata:

Az Ócsai Református Egyházközség
Presbitériuma kifejezi azon szándékát,
hogy 2012. szeptember 1-jei hatállyal
határozatlan ideig közremûködjön a
közoktatási/köznevelési feladat ellátá-
sában – a helyi önkormányzattal kö-
tendô kétoldalú megállapodásokkal – a
Halászy Károly Általános Iskola (2364
Ócsa Bajcsy-Zsilinszky u. 52.) fenntar-
tói jogának átvételével.

Az Ócsai Református Egyházközség
Presbitériuma az intézmény fenntartói
jogának átvétele során maradéktalanul
figyelembe veszi, a helyi önkormány-
zattal folytatott tárgyalásokon pedig
maradéktalanul érvényesíti a MRE
Zsinati Tanácsa által megfogalmazott
szempontokat.”

A fenti döntéssel kapcsolatban az
Ócsai Egyházközségekkel (Katolikus,
Baptista), iskolával, szülôkkel, Szülôi
Munkaközösséggel elôzetes egyezte-
tést nem folytatott a Református Egy-
házközség.

A beadvánnyal kapcsolatban az Ön-
kormányzat Képviselôtestülete olyan
döntést hozott, hogy Bukodi Károly
polgármester kezdjen egyeztetô tárgy-
alást az érintett egyházakkal,
szülôkkel, polgárokkal.

A szülôkkel és a pedagógusokkal
kapcsolatos egyeztetés szavazatainál a
rendelkezésre álló adatok alapján nem
született meggyôzô igen szavazat az
mellett, hogy az iskola egyházi fenn-
tartásúvá váljon.

Az egyházakkal kapcsolatos egyez-
tetés: a Baptista Gyülekezet vezetôsé-
ge támogatásáról biztosította a Refor-
mátus Gyülekezetet. A Katolikus Egy-
házközség az alábbi döntést hozta az
üggyel kapcsolatban:

„Hosszas vita után, sokat imádkozva
a Szentlélek segítségét kértük, hogy

olyan döntést tudjunk hozni, ami gyer-
mekeink és a következô nemzedék ke-
resztény szellemiségében történô
fejlôdését a legjobban tudja szolgálni
itt Ócsán. 

ôszintén mondjuk, a katolikus kö-
zösség bízik a keresztény kormányunk
oktatás terén eddig kifejtett tevékeny-
ségében, melyet egy református mi-
niszter, Balogh Zoltán, és Hoffmann
Rózsa katolikus oktatási államtitkár
asszony próbál megvalósítani.

A Halászy Károly Iskola fenntartói
jogának egyházi kézbe adását akkor
tudnánk csak támogatni, ha az ide vo-
natkozó jogszabályok megszülettek
volna. De mivel ezek még nem szület-
tek meg, ezért a tisztázatlan és megvá-
laszolatlan kérdések, valamint a tisztá-
zatlan feladat finanszírozás miatt, azt
kérjük a tisztelt képviselô testülettôl,
hogy az iskola fenntartásával kapcsola-
tos szavazását halassza el.

Amennyiben megszületnek az ide
vonatkozó pozitív törvények, szabá-
lyozások, a Római Katolikus Egyház-
község, a Katolikus Anyaszentegyház
2000 éves hagyományaival és oktatási
tapasztalataival támogatni fogja a ke-
resztény általános iskola megvalósulá-
sát.”

Ócsa Város Önkormányzatának
Képviselô testülete a Református Egy-
ház beadványát elvetette.

Megkértük Sághi Zoltán 90 éves
nyugdíjas tanárurat, hogy foglalja
össze gondolatait a Halászy Károly Ál-
talános Iskola múltjáról, és lásson el jó
tanáccsal bennünket a döntésünk meg-
hozatalához:

„Az Ócsai Általános Iskola történe-
tét 1948 májusától csak külsô szem-
lélôként volt alkalmam szemügyre ven-
ni, de 1952 szeptemberétôl már ma-
gam is pedagógusként voltam tanúja
az eseményeknek.

A volt egyházi iskolából, a római ka-
tolikus és református, valamint az
ócsai polgári iskolából sok markáns
pedagógus egyéniség került az általá-
nos iskolához: Fülöp István és felesé-
ge, id. Darázsi János, Schaffhauser Jó-
zsefné, Vancsó Oszkárné, Magyar Sán-
dor, akik szinte a régi polgári iskola
szintjére emelték a 6 osztályos elemi is-
kolák szintjét. Az iskolavezetés azon-
ban két alkalommal is rossz kezekbe
került, és végül Hargitai Károlyra há-

rult a purifikátor szerepe, aki ennek a
feladatnak tökéletesen megfelelt.
Olyan színvonalra hozta fel az Ócsai
Általános Iskolát, hogy a járás egyik
legjobb iskolája volt ebben az idôben.
Ezt bizonyították a tanulmányi verse-
nyek eredményei. Abban az idôben
még komolyan vették a tanulást az ál-
talános iskolában, például a 8. osztály
végén kis érettségit tettek a tanulók.
Hargitai Károly munkáját lényegében
hasonló színvonalon folytatta Hrubos
József is. Ebben az idôben is a szom-
szédos községekbôl is Ócsára íratták
be a tanulókat. Sajnos mára ez a ten-
dencia megfordult. Az ócsai tanulók
egy része Némedire illetve Pestimrére
jár iskolába. A süllyedô színvonalnak
persze nem csak a helyi vezetés volt az
oka, hanem az egész oktatásügy vál-
ságba került azért, mert egyrészt meg-
születtek egymás után a különbözô tan-
tervi reformok, melyek részben maxi-
malizmushoz vezettek, részben ennek
ellensúlyozására kitalálták a buktatás-
mentes iskolát. Ráadásul megszûnt a
járási rendszer, az ô szerepüket a helyi
önkormányzatoknak kellett volna át-
venniük, de ennek se személyi, se az
anyagi feltételei nem voltak biztosítva.

Az utolsó kenetet aztán a magyar
tanügynek a szakfelügyeleti rendszer
megszüntetése jelentette.

Akik mindezzel tisztában vannak,
azoknak szerintem látniuk kell a meg-
oldást is. Vissza kell térnie járási rend-
szerre és a szervezeti egységén és a ke-
resztény erkölcsön alapuló általános
iskolához. A járási rekonstrukció ügyé-
ben még nincs döntés. A szakszervezet
nem támogatja a hit és erkölcstan óra-
rendbe iktatott tanítását. Szó sincs a
keresztény erkölcsi alapoktatásról,
elôny a világnézeti semlegesség.”

A régi általános iskola szellemiségé-
vel azonban szakítani kell, még akkor
is, ha az EU hajlamos arra, hogy meg-
feledkezzék Európa keresztény gyöke-
reirôl. A nemzeti érzésen és a keresz-
tény erkölcsön alapuló világnézetnek
azonos jogokat kell biztosítani, mint a
világnézeti semlegességnek.” 

Tisztelt Polgármester úr, Képvi-
selô Testület, Polgárok, Szülôk, Pe-
dagógusok, Ócsai lakosok!

Katolikus Egyházközségünk fontos-
nak tartja azt, hogy az iskolában felnö-
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vekvô ócsai ifjúságnak olyan oktatást,
nevelést biztosítsunk, mely a keresz-
tény/keresztyén hit, erkölcstan, morál
és példaképek bemutatásán is nyug-
szik.

Ehhez mit kell tennünk? Egy jó is-
kola mûködését létrehozni, biztosítani,
melyben kiváló pedagógusok taníta-
nak, akik a jól összeállított tantervet fi-
gyelembe véve, példaképek bemutatá-
sával oktatják a jövô ifjúságát. 

Ez milyen eredményt jelent? A gyer-
mekeknek biztos alapokon nyugvó tu-
dást, erkölcsi alapot ad. Fontos, hogy a
szülôhelyhez, hagyományokhoz is
kötôdjenek, hiszen ez alapozza meg si-
keres jövôjüket. 

A célok megvalósítása kinek a fe-

lelôssége? Egyházközségünk úgy vall-
ja, hogy mindnyájunk felelôssége az,
hogy a közösen kialakított célokat elér-
jük és tegyünk érte, így az államnak, a
helyi vezetôknek, szülôknek, pedagó-
gusoknak, egyházaknak egyaránt!

Törvény szerint lezárult a jelentke-
zési határidô az általános iskolák fenn-
tartására vonatkozóan, de azt gondol-
juk, hogy nem egy végleges döntés a
nemzeti kormányunk részérôl, hanem
egy kezdeti szakasz lezárása. 

A törvények megszületéséig, mely
szabályozni fogja az általános iskolák
fenntartására vonatkozó szabályokat,
nekünk kötelességünk a közös állás-
pont kialakítása, mellyel biztosítani
tudjuk Ócsán mind a keresztény/ke-

resztyén mind pedig a világnézeti sem-
legesség biztosítását a Halászy Károly
általános iskolában.

Ezért az Ócsai Római Katolikus
Egyházközség szeptemberre – az ad-
digra megszületendô törvényeket fi-
gyelembe véve – közös gondolkodásra
hívja Ócsa polgármesterét, képviselô
testületét, Református Egyházközsé-
gét, Baptista Gyülekezetet, Szülôi
Munkaközösség képviselôjét, a Tantes-
tület képviselôjét.

Remélhetôleg az együtt gondolko-
dásunk a felnövekvô fiatalság hasznára
fog válni. 

Ebben bízva, tisztelettel: 

Ország Tibor plébános

Idén sem maradt el a már hagyo-
mánynak számító tortabontás a Váro-
si Vigasságon. Az Ócsai Polgári Kul-
turális Egyesület és az Önkormányzat
finanszírozásából, illetve az adó 1%-
ából tett felajánlásoknak köszön-
hetôen 2012-ben homoki édes bor-
krém torát készített Donné Imre cuk-
rászmester, Horváth Károly, Horváth-
né Zrupkó Erika, Kardos Zoltán és
Balló Gábor.

A tortabontás Pappné Hajdu Katalin
elnök felvezetôjével kezdôdött. Az el-
nök asszony beszédét az OPKE bemu-
tatásával kezdte. „Egy kicsit rendhagyó
módon szeretném megnyitni ezt a tor-
tabontást. A minap beszélgettem is-
merôsökkel, és felvetôdött az „Ócsa
torta” kérdése is. Elmeséltem, hogy
mire készülünk immáron az 5. éve.
Megmondom ôszintén nagyon meg-
lepôdtem, mert nem nagyon tudták,
hogy mirôl beszélek, illetve ha még a
tortáról hallottak is, arról azonban,
hogy hogyan kerül az asztalra, hogy
kik által kerül az asztalra azt már ke-
vésbé. Engedjék meg, hogy bemutas-
sam az Ócsai Polgári Kulturális Egye-
sületet, rövidítve az OPKE-t. Az OPKE
múltja igen régre tekint vissza. Az én
vezetésem alatt 2007. óta mûködik.
Céljaink között felsorolhatom a kultu-
rális programok szervezését, az ifjúság

aktivizálását, valamint egyéb civil
szervezetekkel való együttmûködést és
még sorolhatnám céljainkat az egész-
ségmegôrzéstôl a kiadványok szerkesz-
téséig, hiszen ne felejtsük el, hogy az
OPKE adta ki az oly nagy érdeklôdésre

szer tett, és azóta is hiányolt Ócsai
Hírmondót. Az OPKE egy nagyon jó
kis kreatív csapat, sok városi és saját

programot szervez.”
Pappné Hajdu Katalin kitért arra is,

hogy egyre több fiatal fedezi fel magá-
nak az egyesületet, egyre többen azo-
nosulnak céljaikkal, vesznek részt ren-
dezvényeiken a karácsonyi ké-
szülôdéstôl a sakkversenyig. 

A köszöntô szavak után elkezdôdött
a torta felszeletelése. A 700 szeletes
édesség 360 db tojásból, 2 kg dióból,
15 kg lisztbôl, 30 kg cukorból, 10 kg
vajból, 20 kg homoki cseme-
geszôlôbôl, 10 liter tejbôl készült,
amelyet szegfûszeggel, fahéjjal és va-
níliával ízesítettek.

Ebben az évben játékkal várták a
gyerekeket a torta készítôi. 18 szem
babot rejtettek el a szeletekben, ame-
lyeket a gyerekeknek kellett megkeres-
ni. Aki megtalálta a babszemeket, aján-
dékot kapott. 

Keretesbe:
Az OPKE elérhetôségei:
· Személyesen minden hónap utolsó

keddjén, este 6 órakor a Szabadidôköz-
pontban

· Információt szerezhetnek tevé-
kenységükrôl, programjaikról, betekin-
tést nyerhetnek életükbe a www. op-
ke.ocsaportal.hu honlapon vagy a face-
book oldalukon.

-má-

Ócsa tortája – a homoki édes borkrém torta

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!
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Vidám és tartalmas két hetet töltött
45 kisdiák a Halászy Károly Általános
Iskola napközis táborában 2012. július
2–13. között. 

Volt kacagás, és szurkolás, játékos
önfeledt tanulás, finom ételek, kézmû-
veskedés, éneklés, kocsikázás, úszás,
és lubickolás a Velencei-tóban, s mire
a hôség alábbhagyott vonatozás és tú-
rázás is a Budai-hegyekben.

Bízunk benne, hogy jövôre július
elsô két hetében a vakáció ellenére né-
pes lesz az iskola, és újabb csodálatos
két hetet tölthetünk majd együtt. Aki
ott volt, azt azért, aki még nem volt,
azt pedig azért várjuk szeretettel jövô
nyáron is. 

Részletesen mindent leírni szinte le-
hetetlenség, de a sok száz kép közül ki-
választott „néhány” fotó önmagáért be-
szél. Legyenek így részesei a tíz nap-
nak!

Halászy Károly Általános Iskola

„Szeress minden magyart,
akárcsak önmagadat”

– Palásti találkozás

„Szeress minden magyart, akárcsak
önmagadat, és légy jóindulattal, má-
sokkal szemben is.” Wass Albert idéze-
tét ismételgettem valamiért magamban
június 29-én, miután elindultunk 43 ta-
nulóval Ócsáról Palástra, Szlovákiai
testvértelepülésükre. Ez a pár napos ki-
ruccanás jutalomkirándulás volt tanu-
lóink számára, amelyet minden gyerek
izgatottan várt. Kicsik és nagyok egya-
ránt nagy felbuzdulással keltek útra
azon a reggelen.

Paláston öt éve minden alkalommal
ugyanaz a testvéri szeretet övez ben-
nünket. Ottani házigazdáink, ismerôse-
ink, barátaink ôszinte, szívbôl jövô
szeretettel fogadnak bennünket. Ilyen
például Magdika, a mindentudó, aki
szervezi ottlétünk programjait. De sze-
retettel gondolunk Helység Anikó pol-

gármester Asszonyra is.
Idén négy napot töltöttünk Paláston.

Részt vettünk a Palásti gyermeknapon,
valamint egy szépen felszerelt játszótér
ünnepélyes átadásán. Ezen kívül még
megismerkedhettek tanulóink a telepü-
lés nevezetességeivel, kézmûves fog-
lalkozáson vettek részt, faluportyáztak
és mindezt egy kis fürdôzés öröme te-
tézte a Dudincei strandon. 

Testvérvárosi kapcsolatunk a Szlo-
vákiai Palást településsel, minden
ócsai lakos számára köztudott. A tele-
pülések Önkormányzatai nagymérték-
ben hozzá járulnak a fiatalok közti ba-
ráti kapcsolatok elmélyítéséhez, mivel
a közös programok gazdagítják és kö-
zelebb hozzák egymáshoz települése-
ink diákjait, valamint a felnôtteket is.
Lehetôvé válik, hogy a gyerekek saját
élményeik alapján ismerjék meg a tör-
ténelmi Magyarország helyeit. 

Köszönet mindazoknak, akik részt
vettek a megszervezésben, lebonyolí-

tásban. Polgármestereknek: Bukodi
Károly Úrnak, Helység Anikó
Asszonynak, s a vigyázó pedagógu-
soknak, kollégáimnak: Mandák Krisz-
tának, Seregély Erikának és Szakáts
Olgának.

Ottlétünk alatt nem egyszer bebizo-
nyosodott, hogy a kint élô fiatalok
büszkék magyarságukra. Elmondták,
hogy ôk igazi magyarok még akkor is,
ha kicsit tájszólásban beszélnek, és
nem számít, hogy nemzetiségként él-
nek Szlovákiában. 

Örülünk, hogy ott lehettünk, és már

nagyon várjuk a viszontlátást. 
A magyarság nem kalapdísz, hanem

a szíve mélyében viseli a magyar, mint
tenger csigája a gyöngyét. A magyarsá-
gunk érzése mélyen bent ég bennünk,
hogy szinte magunk sem tudunk róla,
mint a tûzhányó hegyek, amelyek hi-
deg kôhegyek, de egyszer megmordul-
nak. (Gárdonyi Géza)

Mrázné Gáspár Tünde pedagógus

Mesés élmények
Idén nyáron egy új lehetôséggel

bôvült az ócsai gyerekek lehetôsége a
játszótér látogatásra. A református
gyülekezet Játszóudvara adta a kelle-
mes és megkapó hangulatú színteret,
ahol a Gyerekjáték ABC alapítójának
közremûködésével mesés játszótéri dé-
lutánokra invitálták a legkisebbeket.

Az eseménysorozat szeptember 27-
én egy Gesztenye nappal zárul, ahol
batyus táncházzal várják a szerevezôk
az 1-10 éves korosztályú gyerekeket és
szüleiket a Kálvin-házba.

A mesés alkalmak sorába tartozik a
Dal-Mese-Mûhely klub, ami minden
csütörtök délelôtt 9.00-11.30 között lá-
togatható az Egressy Gábor Szaba-
didôközpontban. Itt az 1-3 éveseket al-
kotó, formázó mûhelybe várják a fog-
lalkozásvezetôk, a 3-5 éveseket pedig
interaktív játékkal fogadják óvoda
elôkészítô szemlélettel.

A programokról bôvebben a
www.gyerekjatek.abc oldalán olvas-
hatnak, illetve Gavallér-Kormos Rebe-
ka anyuka és foglalkozásvezetô várja
az érdeklôdôk hívásait a 20/211-7451-
es számon.

Napközis tábor az általános iskolában
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Egy újonnan megjelent kormány-
rendelet felsorolja, mely település
melyik járáshoz tartozik, rendelke-
zik arról, hogy milyen hivataloknak
kell létrejönniük, illetve elôírja,
hogy egy úgynevezett járási biztos
felügyelje az önkormányzati vagyon
átvételét.

A járási hivatalok 2013. január 1-
jére tervezett felállítása miatt teljes
vagyonleltárt kell készíteni mind-
egyik magyar önkormányzatnál – de-
rül ki a járások létrehozásáról szóló
kormányrendeletbôl, amely a Magyar
Közlönyben jelent meg. A leltárra
azért van szükség, hogy pontos kimu-
tatás készüljön az önkormányzatoktól
a járási hivatalokhoz kerülô ingó- és
ingatlanvagyonról, illetve az átvett
köztisztviselôk számáról – írta
a hvg.hu.

A leltárt a rendelet szerint a Köz-
igazgatási és Igazságügyi Minisztéri-
um készíti a fôvárosi és megyei kor-
mányhivatalok közremûködésével. A
törvény szerint az átadásról a megyei
kormányhivatal és az önkormányzat
megállapodást köt, de a megjelent
kormányrendelet szerint mindenhová
kineveznek egy úgynevezett járási
biztost is. Az ô feladata lesz, hogy
elôkészítse a vagyonátadást: körbejár-
ja a járás településeit, egyeztet a pol-
gármesterekkel és jegyzôkkel, meg-
szemléli a vagyontárgyakat.

A megjelent kormányrende-
letbôl kiderül, hogy vidéken is meg-
növelték a járások számát. A legtöbb,
18 járás Pest megyében lesz, míg Ko-
márom-Esztergom, Nógrád, Tolna és
Zala megyékben 6-6 járást hoznak lét-
re.

Minden járásnak lesz okmányirodá-
ja, gyámhatósága, járási építésügyi hi-
vatala, földhivatala, munkaügyi kiren-
deltsége, népegészségügyi intézete, il-
letve egy földmûvelésügyekkel fog-
lalkozó része. Utóbbiban foglalkoz-
nak majd az élelmiszerlánc-felügyele-
ti, és állategészségügyi feladatokkal,
illetve itt lesz a falugazdász-hálózat
központja is. A kormány késôbb egy
rendelettel más feladatokat is telepít-
het majd a járásokhoz, ahol úgyneve-
zett integrált ügyfélszolgálatot, vagyis

kormányablakot is létre kell hozni. A
járási hivatalvezetô a rendelet szerint
a megyei vagy fôvárosi kormánymeg-
bízott „szakmai irányítása mellett” ve-
zeti a hivatalt, ô kezeli a költségvetési
elôirányzatot, vagyis rendelkezik a
pénz felett, de elvileg a szakigazgatási
feladatokba nem szólhat bele.

A rendelet tartalmazza azt is, ho-
gyan léphet át egy település egy másik
járásba: a váltást a települési képvi-
selô-testületnek kell kérelmeznie, a
megyei kormányhivatal pedig meg-
vizsgálja, hogy indokolt-e a kérés. In-
dokoltnak minôsül a kezdeményezés,
ha a váltással

„az államigazgatási feladatok haté-
konyabb ellátása biztosítható”, illetve
ha idôközben megváltoztak a közleke-
dési feltételek. A megyei kormány-
megbízott ezután a miniszterhez ter-
jeszti fel a kérvényt, végül pedig a
kormánynak kell engedélyeznie a já-
rásváltást – mindig az önkormányzati
választások évében.

Forrás: 
Önkormányzati Klub Hírlevél

Pest megyei járási hivatalok 
székhelyei és illetékességi területük

1. Aszódi járási hivatal: Aszód,
Bag, Domony, Galgahévíz, Galgamá-
csa, Hévízgyörk, Iklad, Kartal, Tura,
Vácegres, Verseg. 

2. Budakeszi járási hivatal: Bia-
torbágy, Budajenô, Budakeszi, Buda-
örs, Herceghalom, Nagykovácsi, Páty,
Perbál, Remeteszôlôs, Telki, Tök,
Zsámbék. 

3. Ceglédi járási hivatal: Abony,
Albertirsa, Cegléd, Ceglédbercel,
Csemô, Dánszentmiklós, Jászkara-
jenô, Kôröstetétlen, Mikebuda, Tápi-
ószôlôs, Törtel, Újszilvás.

4. Dabasi járási hivatal: Bugyi,
Dabas, Hernád, Inárcs, Kakucs, Ör-
kény, Pusztavacs Tatárszentgyörgy,
Táborfalva, Újhartyán, Újlengyel.

5. Dunakeszi járási hivatal: Cso-
mád, Dunakeszi, Fót, Göd. 

6. Érdi járási hivatal: Diósd, Érd,
Pusztazámor, Sóskút, Százhalombat-
ta, Tárnok, Törökbálint.

7. Gödöllôi járási hivatal: Csö-

mör, Dány, Erdôkertes, Gödöllô, Isa-
szeg, Kerepes, Kistarcsa Mogyoród,
Nagytarcsa, Pécel, Szada, Valkó,
Vácszentlászló, Veresegyház, Zsám-
bok. 

8. Gyáli járási hivatal: Alsónéme-
di, Felsôpakony, Gyál, Ócsa. 

9. Monori járási hivatal: Bénye,
Csévharaszt, Gomba, Gyömrô, Káva,
Monor, Monorierdô Nyáregyháza, Pé-
teri, Pilis, Vasad. 

10. Nagykátai járási hivatal: Far-
mos, Kóka, Mende, Nagykáta, Pánd,
Sülysáp Szentlôrinckáta, Szentmár-
tonkáta, Tápióbicske, Tápiógyörgye,
Tápióság, Tápiószecsô Tápiószele,
Tápiószentmárton, Tóalmás, Úri. 

11. Nagykôrösi járási hivatal:
Nagykôrös, Kocsér, Nyársapát. 

12. Pilisvörösvári járási hivatal:
Pilisborosjenô, Piliscsaba, Pilisjászfa-
lu, Pilisszántó Pilisszentiván, Pilisvö-
rösvár, Solymár, Tinnye, Üröm.

13. Ráckevei járási hivatal: Apaj,
Áporka, Dömsöd, Kiskunlacháza, Ló-
rév, Makád, Ráckeve, Szigetbecse,
Szigetcsép, Szigetszentmárton, Szi-
getújfalu.

14. Szentendrei járási hivatal:
Budakalász, Csobánka, Dunabogdány,
Kisoroszi, Leányfalu Pilisszentke-
reszt, Pilisszentlászló, Pomáz, Pócs-
megyer, Szentendre, Szigetmonostor
Tahitótfalu, Visegrád.

15. Szigetszentmiklósi járási hi-
vatal: Délegyháza, Dunaharaszti, Du-
navarsány, Halásztelek Majosháza,
Szigethalom, Szigetszentmiklós, Tak-
sony, Tököl 

16. Szobi járási hivatal: Bernece-
baráti, Ipolydamásd, Ipolytölgyes,
Kemence, Kismaros Kóspallag, Let-
kés, Márianosztra, Nagybörzsöny,
Nagymaros, Perôcsény, Szob, Szoko-
lya Tésa, Vámosmikola, Verôce, Ze-
begény.

17. Váci járási hivatal: Acsa, Csö-
rög, Csôvár, Galgagyörk, Kisnémedi,
Kosd, ôrbottyán Penc, Püspökhatvan,
Püspökszilágy, Rád, Szôd, Szôdliget,
Vác, Vácduka, Váchartyán Váckisúj-
falu, Vácrátót 

18. Vecsési járási hivatal: Ecser,
Maglód, Üllô, Vecsés. 

Forrás: Magyar Közlöny

Járási biztosok vezénylik majd le a vagyonátadást
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sport-élet

„Lóvá tesz az ember, és emberré a ló!”
Valószínûleg

ezt a mondást
csak az értheti
meg igazán, aki
megtapasztalta
már a lovak kö-
zelségét, a lo-
vaglás élmé-
nyét.

A lovaglást
sokan hobbi
vagy amatôr
szinten ûzik, a
motivációt az
állatok és a ter-
mészet közelsé-
ge, az aktív tár-
sas kikapcsoló-
dás, illetve a lo-
vaglás fejlesztô
és formáló hatá-
sa adja. Van, aki
számára a lo-
vaglás sport,

versenysport, melynek egyik szakága a díjugratás.
Ócsán az Equina Lovasfarmot színvonalas infrastruk-

túrája miatt kiemelt díjugrató versenyhelyszínként kezeli a
Magyar Lovas Szövetség, évente több komoly verseny is
zajlik itt. A legutolsóra 2012. augusztus 1-én került sor.
Majdnem 200 ló és több mint 150 lovas képviseltette magát
különbözô díjugrató kategóriákban az egész napos megmé-
rettetésen. Az akadályok magassága fokozatosan emelke-
dett 90cm-tôl 140 cm-ig, annak érdekében, hogy ló és lovas
páros tudásának, felkészültségének megfelelô verseny-
számban tudjon indulni. A közönség által közkedvelt izgal-
mas show-szám is beépítésre került, ahol a lovasok az aka-

dályok átugrásá-
val pontokat
gyûjthettek, me-
lyet a pálya vé-
gén egy hatal-
mas joker ugrás-
sal koronázhat-
tak meg.

A díjugrató
versenyen kate-
góriánként 6 lo-
vas kerül az
eredményhirde-
tésre behívásra,
mind a hatan
szalagot kapnak,
az elsô három
pedig kupát is.

Az Equina
Lovasfarm lovas
versenyei díj-
mentesek, min-
den érdeklôdôt
szeretettel vár-
nak.

További ócsai lovasversenyek:

2012. szeptember 8. Díjugrató verseny;
2012. szeptember 29. Országos 
gyermek és utánpótlás verseny;

2012. október 6. Díjugrató verseny;
További részletek a 

honlapon: www.lovasfarm.com

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

kisbiro_szept  11/10/12 14:59  Page 14



152012/9

hit-élet

Október 8-án – nem sokkal éjfél után
– érkeztünk a festôi szépségû Szilágy
megye székhelyére, hogy viszonozzuk
a zilahi szolgálócsoport múlt évi látoga-
tását. A kései idô ellenére vendéglátó-
ink nagy szeretettel fogadtak, és ôszinte
szeretetüket élvezhettük két napon át.

Zilah a Meszes-hegység lábánál 266
méter magasan fekszik. Valószínû en-
nek tulajdonítható az a tiszta és friss le-
vegô, amelyet oly jólesô érzéssel szív-
tunk magunkba a poros alföld után. A
pihentetô alvást követôen az imaház
kistermében rövid áhítatot tartottunk.
Azután autóbuszra ülve a Meszeskapu-
hágón át másfélóra utazás után Kolozs-
várra érkeztünk.

Kolozsvárott elôször a Felek-hegy al-
só lankáin elterülô Románia legrégibb,
13 hektáros botanikus kertjében és arbo-
rétumában szemlélhettük meg a teremtô
alkotásait és csodáit. Majd pedig a hely-
beliek által fôtérnek nevezett téren a
XIV-XV. században épült Szent Mihály-
plébánia templomot, és az elôtte álló
Mátyás király lovas szobrát. Ezek után
két óra szabadprogram következett,
amelyet mindenki saját belátása szerint

töltött el. Voltak, akik vásároltak, voltak,
akik Mátyás király szülôházát és egyéb
nevezetességet néztek meg. Néhányan a
Házsongárdi temetô egy részér jártuk
be. Sok híresség közül Brassai Sámuel
és Kós Károly sírját sikerült felfedez-
nünk. A holtak nyughelyérôl az Élô Is-
ten házába tértünk be megpihenni. Ne-
vezetesen a Farkas utcai református
templomba, melyet 1486-ban kezdett
építtetni Mátyás király és Báthory Ist-
ván erdélyi vajda. A sok sétától elfárad-
va örömmel ültünk újból buszra, hogy
vendéglátóinknál – hálával szívünkben
– nyugodni térjünk.

Másnap folytatódott a hálaadás a he-
lyi gyülekezettel közösen. Szolgálata-
ink is a hálaadás jegyében zajlottak.
Egész nap Nemeshegyi Zoltán ócsai
lelkipásztor hirdette az igét. Délelôtt –
Márk 8, 1-9 – a négyezer ember meg-
vendégelése volt a textus. Isten nem-
csak a lelkünkre, hanem a testünkre is
gondol. Az Úr Jézus azt a keveset,
amink van, meg tudja áldani, és meg is
áldja, ha a kezébe tesszük! Ha hálaadás-
sal tárjuk fel kéréseinket, meghallgatta-
tást találunk! És ha hálaadással fogad-

juk az Úrtól a keveset, az is áldássá lesz
– szólt hozzánk az ige.

Délután a 148. zsoltár volt az alap-
ige. Egy „kozmikus dicséretet” tár
elénk a zsoltáros. A teremtett világ
puszta létével dicséri az Urat. Tôlünk
tudatos dicséretet vár! Dicsérjék ôt: a
mennyeiek és a földiek, az anyagvilág
és az élôvilág és az emberek (ifjak – vé-
nek)! Mikor dicsérje a teremtettség al-
kotóját? Ma és mindig! A dicséretnek
életformának kell lenni, életformává
kell válni! Magasztaljuk tehát: szívvel,
szájjal és tetteinkkel! – hangzott az ige-
hirdetésben. Mind délelôtt, mind dél-
után bizonyságtételek, költemények,
énektrió és szólóének, énekkari szá-
mok, nôi kar, valamint az ifjúság éneke
buzdította a gyülekezetet hálaadásra.

Jó volt ismét együtt lenni és ápolni a
közösséget, együtt hálát adni, együtt
magasztalni Istenünket. Reméljük, lesz
folytatása. Ezúton is köszönjük azt a
sok szeretet és gondoskodást, amit ta-
pasztaltunk. Soli Deo glória! Egyedül
Istené a dicsôség!

Forrás: Juhász Sándor, Békehírnök 
2005. október 30-i száma

Képek a 125 éves Ócsai Baptista Gyülekezet múltjából és jelenébôl (4. rész)

Ócsaiak Zilahon és Kolozsváron

A 60-as években az énekkar folya-
matosan mûködött, szolgált az isten-
tiszteleteken, a gyülekezet ünnepélyein
és az egyszerû vasárnapokon. Vezetôi
továbbra is Kánai Ferenc, Vígh Dániel
és Megyeri Lajosné. Vígh Dániel test-
vér az énekkar mellett vezette a férfi-
kart is, sok éneket kaptak a kispesti
baptista férfikar vezetôjétôl: id. Harsá-
nyi testvértôl.

Az évtized végétôl Megyeri Lajosné
egyre kevesebbet vállalt, de csatlako-
zott a vezénylôk sorához Pátkai Imre
testvér, aki eddig a gyülekezeti közös
énekek kísérésében jeleskedett. Har-
móniumi tanulmányokat folytatott Be-
harka Pál testvérnél, amelyben szép
elôrehaladást mutatott. Innentôl kezd-
ve új lendületet vett az énekkar
fejlôdése, mert a kísérô személye által
lehetôvé vált a nagyobb kórusmûvek,
szólók, quartettek tanulása és elôadása.
Például: Handel: A messiás oratóriu-
mából számos kórusmû, Mozart: Re-
quiem c. mûvébôl több quartett tétel,
Bach, Beethoven mûvek.

A 70-es években az énekkar tovább-
képzésében több alkalommal segédke-
zett Dr. Meláth Ottó testvér. Ez idô tájt

jelent meg az Evangéliumi Vegyeska-
rok (1968) amelybôl sok kórusmûvet
tanult meg az énekkar, nagy örömmel
fogadták és lelkesen énekelték.

A 70-es -80-as évek fordulója felé
közeledve a vezénylés szolgálatát Pát-
kai Imre és Vígh Dániel látta el, mivel
Kánai Ferenc testvér egyre jobban hát-
térbe vonult a szolgálattól és nagyobb
teret engedett a fent említett testvérek-
nek. 1984-ben egy énekünnepély kere-
tében végleg letette minden vállalt fel-
adatát. Ettôl az idôtôl kezdett bekap-
csolódni a zenei szolgálatok kísérésébe
ifj. Pátkai Imre, akivel fiatal korának
ellenére is öröm volt együtt muzsikálni,
amíg Budapestre nem költözött 2003-
ban.

A 80-as évek második felétôl bekap-
csolódott a vezénylés szolgálatába ifj.
Kozma Antal, majd alkalomszerûen
Vígh Melinda is.

1991-2003-ig ifj. Kozma Antal és
Denkéné Vígh Melinda vezették az
énekkart, Pátkai Imre és Vígh Dániel
csak alkalmanként. 2003-tól bekapcso-
lódott: Nemeshegyi Krisztina, majd Fa-
zakas Gyula 2010-tôl napjainkig.

Jelenleg 40 tagja van az énekkarnak.

Az énekkar énekelni szeretô emberek
csoportja, ahol az éneklés szeretete
nemzedékrôl-nemzedékre száll. Így a
régebbi tagok együtt énekelnek a fiata-
labbakkal. A kórus legfontosabb szol-
gálati területét a gyülekezet istentiszte-
letein való éneklésben látja. Emellett
szívesen vállal szolgálatot városunk
ünnepélyein és rendezvényein is.
Rendszeresen énekel más keresztyén
felekezet templomaiban és kórusaival
együtt. Évenként többször van vendég-
szolgálata különbözô magyarországi
gyülekezetekben, de alkalmanként ha-
táron túl is: 1991-Komárno, 1995-Te-
mesvár (Erdély), 2002-Kôrösrév (Er-
dély), 2005-Zilah (Erdély), 2008-Arad
(Erdély), 2009-Palást (Szlovákia test-
vérváros).

2002-ben nagy megtiszteltetés érte
az énekkart: Ócsáért díjban részesítet-
ték a város vezetôi.

2004-ben és 2006-ban részt vett a
kórus a Piliscsabai Egyházzenei napo-
kon.

Az énekkar célját és feladatát egy
mondatban így fogalmazhatnánk meg:
„Az élô Isten szabadításáról szóló
örömhír továbbadása.” 

Az Ócsai Baptista énekkar 1962-tôl napjainkig
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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

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
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