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Tíz órától gyûjtötték a borversenyen
megmérettetni kívánt nedûket, majd
nem sokkal a déli harangszó után hi-
vatalosan is kezdetét vette az ünnep.
Ekkorra már a hatalmas üstök, kon-
dérok felôl is ínycsiklandó illatokat
hozott a szél. A rotyogó pörköltek
megfelelô alapot kínáltak a borok
kóstolgatásához. Ha valakinek nem
lett volna elegendô a kóstolópohár,
öblös kancsókat, csuprokat is vásárol-
hatott, vagy kiegészíthette borászfel-
szerelését. A jó hangulathoz az Ócsai
Fiúk szolgáltatták a zenét. 

Radics József, az egyesület elnö-
ke, kérésére a katolikus-, illetve a re-
formátus egyház lelkipásztorai lép-
tek a mikrofonhoz. Tóth Péter Do-
monkos prépost-plébános Petôfi
Sándor: Orbán címû versét idézte,
de megnyugtatta a hallgatóságot,
hogy egy-két pohár bor elfogyasztá-
sától még senki sem válik hajnalpír-
orrú Orbánná. Felhívta a figyelmet
arra is, hogy Petôfi Orbánja nem
azonos Szent Orbánnal, a szôlômí-
velôk patrónusával. Majd a bibliai
kánai menyegzôrôl szólt, arról, mi-

kor Jézus a vizet borrá változtatta.
Nagytiszteletû Hantos Péter lelkész
a következô bibliai szakaszból kiin-
dulva osztotta meg a jelenlévôkkel
megszívlelendô gondolatait: "Mun-
kálkodjatok ne az eledelért, a mely
elvész, hanem az eledelért, a mely
megmarad az örök életre, a melyet
az embernek Fia ád majd néktek;
mert ôt az Atya pecsételte el, az Is-
ten." (János, 6. 27.)

Délután öt óra tájt a fôként borá-
szokból és hivatásos borkóstolókból
álló zsûri eredményt hirdetett:

Öreghegyi pincefesztivál és borverseny
Hatodik alkalommal invitálta az Ócsa Öreghegyi Pincesor Egyesület bor-
versennyel egybekötött pincefesztiválra a borbarátokat. A rendezvény
helyszíne természetesen az egyre szebbé, gondozottabbá váló pincesor. Be-
omlott tetejû, elhanyagolt építmény talán már nincs is, mindegyik szépen
felújított, a környékük is gondozott. Mindez az egyesület, a gazdák keze-
munkáját dicséri, ahogy arról Bukodi Károly alpolgármester is szólt meg-
nyitó beszédében.
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1. kategória (ócsai szôlôbôl Ócsán készült bor)

Nevezô Bor neve Helyezés
Göbölös Miklós Tehenvére Arany
Nagy Lászlóné Öreg-hölgy Arany
Bodó Bálint Ócsai Bikavér Arany
Dömötör László Mézes Arany+Különdíj
Vígh László Ócsai Vegyes Ezüst
Kiss Balázs Bianca Ezüst+Különdíj
Kozma Sándor Páskomi Slanka Ezüst
Surányi Ferenc Ócsai Vegyes Ezüst
Bán László Ócsai Vegyes Fehér Ezüst
Gál Attila Ócsai Vegyes Bronz
Surányi Ferenc Ócsai Rose Bronz
Göbölös Miklós Égetôhegyi Rose Bronz
Bebôk János Ócsai vegyes Bronz
Szemôk László Rose Bronz
Kucsera István Shiller Bronz
Vellai Ferenc Széchenyi Rose Emléklap
Bodó Bálint Ócsa Gyöngye Emléklap
Szemôk László Cabernet Fran Emléklap

2. kategória (idegen, vásárolt szôlôbôl Ócsán 
készített bor)

Nevezô Bor neve Helyezés
Ponyicki László Cabernet Arany
Varga Balázs Tramini Arany
Borsos Pince Chardonnay Arany
Vellai ferenc Olaszrizling Arany
Borsos Pince Juhfark Ezüst
Marton Csaba Cabarnet Sav. Pinot Cuvée Ezüst+Különdíj

Marosi János Rizlingszilváni Ezüst
Bálint Gábor Zalagyöngye Ezüst
Kiss Balázs Olaszrizling Ezüst
Nagy Nóra Cabernet Savignon Ezüst
Nagy Enikô Olaszrizling Ezüst
Bálint Gáborné Zweigelt Ezüst
Borsos Pince Zöldveltelini Ezüst
Bodó Csaba “Családi” Cuvée Ezüst
Marosi János Olaszrizling 2006 Ezüst
Szabó Mihály Kövidinka-Cabernet Ezüst
Bodó Csaba “Páskom” Cuvée Ezüst
Bálint Gábor Furmint-Hárslevelû Ezüst
Czibula Gábor Pinpós Bronz
Vígh László Enyhén barrikolt Bianca Bronz
Varga Balázs “Komám” Kedvence Bronz
Vellai Ferenc Blauburger Bronz
Tóth Béla Olaszrizling Bronz
Marosi János Olaszrizling 2007 Bronz
Borsos Pince Cabernet Savignon Bronz
Vígh László Bianca Bronz
Szabadi András Kádárok Kedvence Emléklap
Kozma Sándorné Vegyes Emléklap
Czibula Gábor Csíger Emléklap
Fejôs Lajos Domonyvölgyi Vörös Emléklap
Czibula Gábor Alsónémedi Guggolós Emléklap

3. kategória (egyéb)
Nevezô Bor neve Helyezés
Vígh László Muscat Ottonel Jubíleum Cuvée        Ezüst

Az igen jól sikerült fesztivál hangula-
tát egy súlyos bûncselekmény árnyé-
kolta be. Eddig ismeretlen tettes
vagy tettesek olajjal lelocsolták és fel-
gyújtották tagtársunk, Borsos Csaba
pincéjének tetôszerkezetét, amely le-
égett, sôt a szomszéd pincében is je-
lentôs kár keletkezett. A muzeálisan
védett pincesor teljes megsemmisü-
lését a még kint tartózkodó egyesüle-
ti tagjaink és barátaik testi épségüket
veszélyeztetve akadályozták meg. A
tûzoltók megérkezéséig hôsiesen ol-
tották a lángokat megakadályozva a
tûz továbbterjedését. Minden pince-
tulajdonos és különösen Borsos Csa-
ba nevében köszönjük, hogy megóv-
ták városunk egyik nevezetességét.

Az Öreghegyi Pincesor 
Egyesület vezetése

Orbán napja
Igaz, hogy az ócsai pincefesztivál egy
héttel Orbán napja elôtt került meg-
rendezésre, idézzük fel azonban a leg-
fontosabbakat, amiket errôl a napról a
néphagyomány megôrzött. S hogy hi-
telesen szóljunk, segítségül Katona La-
jost, az elôzô századforduló kiemelkedô
tudósát hívjuk segítségül, Folklór-ka-
lendárium címû könyvébôl idézünk.

“A fagyosszentek utolsója, a
szôlômívelôk és a velük közös érdekû
kádárok és kocsmárosok félve tisztelt
patrónusa, egyike a népies kalendári-
um fôalakjainak minálunk is. De míg
hazánkban csak egy-két közmondás és
szólásmód, meg a napjához fûzôdô
néphit ápolja a hírnevét, addig Német-
ország közepe táján és Németalföldön
valóságos kultusz tárgy volt egészen a

legújabb idôkig. A szôlômívesek Or-
bán napjára e szentnek szobrát a vásár-
téren egy asztalra állították, melyet
elôbb finom posztóval terítettek le és
virágokkal hintettek tele. Ha a szent
nap szép, derült idôvel virradt s ilyen is
maradt végig, akkor a szobrot megko-
szorúzták és bôségesen leöntötték bor-
ral; míg ellenben, ha zord és esôs idôv-
el köszöntött be Orbán, akkor szen-
nyes vízzel locsolták le és sárral dobál-
ták meg. A napnak derült voltából
egyébiránt jó ôszre és bô szüretre kö-
vetkeztettek, míg esôs és borús idôvel
való beköszöntését rossz termés elôjelé-
nek vették: minthogy ez idô tájt a szôlô
épp virágzásában lévén, ennek a ned-
ves, kivált a zordonabb és széllel járó
hideg idô árt, a csendes, meleg napok
ellenben javára válnak.”

(N. Gy.)
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Erdélyben, Erdôszentgyörgyön szü-
lettem 1967-ben. Szüleimmel
1980-ban települtünk Magyaror-
szágra. Itt jártam pár évet általános
iskolába. A középiskolát és az egye-
temet Pesten végeztem. 1998 óta
dolgozom itt, elôször az édesapám
mellett. 2000-ben vettem át tôle a
praxist, azóta ô dolgozik mellet-
tem. A legutóbbi választásokon
képviselô lettem és megválasztottak
a Pénzügyi-, Gazdasági- és Pályá-
zatkoordináló Bizottság elnökének.

Van-e fontossági sorrend az egyes bi-
zottságok között, fontosabb-e az egyik,
mint a másik?

Mivel mindennek az alapja a gaz-
daság illetve a pénz, ebbôl a szem-
pontból fontos szerepe van a bizottsá-
gunknak. Amennyire lehet, azon va-
gyunk, hogy ne telepedjünk rá a töb-
bire. Én abszolút egyenrangúnak ér-
zem mindegyiket.

Egy nagy dolgot sikerült megvaló-
sítanunk, ami nem látványos ugyan,
de fontos. Megpróbáltuk rendbe hoz-
ni a költségvetést. Az önkormányzat
127 millió Ft rulírozó hitellel* rendel-
kezett.

Ezt a fajta hitelt nagyjából ahhoz a
lakossági folyószámlához lehet hason-
lítani, ahol van lehetôség mínuszba
menni. Ez volt az elôbb említett
összeg, amit munkabérekre, az önkor-
mányzat mûködésére használtak fel
alapvetôen. Idônként bizonyos önré-
szeket is ennek terhére fizettek. Ez a
tartozás fél éve már nem több, mint
30 millió. Tehát másfél-két év alatt si-
került 100 milliót megtakarítani.

Hogyan sikerült ez?

Emiatt történt a kötvénykibocsá-
tás. Ebbôl a kötvényhitelbôl, ami
másfél milliárd forint, váltottuk ki a
korábbi, kedvezôtlen hitelek jó részét,
a megmaradóból pedig gazdálko-
dunk. Ez teszi lehetôvé többek között
az új egészségház felépítését is.

Bizottságunk fontosnak tartja,
hogy a pénz többi részét se herdáljuk
el, hiszen sok mindenre lehetne költe-
ni. Az önkormányzat számára leg-
hasznosabb az, ha olyan fejlesztésekre
fordítjuk, amik késôbb bevételt jelen-
tenek, munkahelyet teremtenek. Ipari
parkra például, ami aztán iparûzési
adót hoz majd.

Az önkormányzatok egyik fô bevételi
forrása ez. Honnan származik a többi
és mik a legfôbb kiadások?

Az éves költségvetésünk másfél
milliárd forint. A bevétel kétharmada
állami pénz, a többi saját bevétel,
nagyrészt iparûzési adó, mintegy 200-
250 millió. Ezen kéne javítani! Az
egyik szomszédos településen például
ez a bevétel eléri a 400 milliót. Adó-
kat emelni nem akarunk, de ha töb-
ben lennénk, több üzem lenne, több

adó folyna be. A kiadások felét az ál-
talános iskola mûködtetése jelenti.
Most jutottunk el oda, hogy felkér-
tünk egy független szakértôt, mivel
mi nem vagyunk oktatási szakembe-
rek, hogy vizsgálja meg az iskola gaz-
dálkodását. Errôl készült egy anyag,
nemrég megalakult az önkormányza-
ton belül egy ad-hoc bizottság, a meg-
beszélések folynak. A nyár folyamán
szeretnénk világosan látni, hogy ho-
gyan mûködik az iskola.

A költségvetés többi részét teszi ki
a polgármesteri hivatal, az intézmé-
nyek, a szociális kiadások és egyéb
költségek.

Ön orvos és mégis a pénzügyi bizott-
ságot vezeti. Nem lenne jobb egy pénz-
ügyi szakember?

Jobb lenne, de a testületen belül
nincs ilyen irányú végzettséggel ren-
delkezô szakember. A bizottság külsôs
tagjai viszont abszolút szakemberek.

Nem feladatunk a mindennapi
gazdálkodási tevékenység, vagy a költ-
ségvetés összeállítása, hanem az elvi
döntések meghozatala mind a bevéte-
lek, mind a kiadások vonatkozásában.
Munkánkat nagyban segítik a pénz-
ügyi iroda dolgozói is.

Hogyan érzi magát olyankor, amikor
valami Ön számára is fontos dologra
nem jut pénz?

Az egész önkormányzati gazdálko-
dást úgy tekintem, mint a családi gaz-
dálkodást. Itt is, ott is le kell néha
mondani bizonyos dolgokról, de azt
tudni kell, hogy ami miatt lemon-
dunk valamirôl, az akkor fontosabb.
Persze egyéni beállítottság, hogy ki-
nek mi a fontos. A fejlôdést tartja-e

Az asztal túloldalán dr. Inczeffy Zsolt.

Idáig jutottunk, de lesz belôle valami!

*Rulírozó hitel: folyószámlához kapcsolt hitelkeret, amelyben szabadon mozoghat az ügyfél: a befizetéseivel mindig törleszti, a terheléseivel mindig igénybe

veszi a hitelt, de nincs megszabva visszafizetési ütem és a már befizetett pénz is szabadon újra felhasználható. Rulírozó hitelt akkor adnak a bankok, ha a

számlára havi rendszerességgel jövedelem-átutalás érkezik és a hitelkeret mértéke is csak addig terjed
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annak, vagy a támogatásokat. Ebbôl
sok vitánk van. Ha az adott kiadás
célja a fejlôdés, tehát egyfajta befekte-
tés, szerintem az a legfontosabb.

Például az ipari park. Ennek a kia-
lakítása tényleg az emberektôl vesz el
pénzt, de azért, hogy utána több jus-
son másra is. A másik oldalon ott van-
nak a segélyek, a szociális kiadások, az
útépítés, az egészségház… Ezek is na-
gyon fontosak, kellenek, de anyagi
hasznot, bevételt soha nem fognak
hozni. Az egyensúlyt kell megtalálni.

A bizottság is és én is a befektetés-
re helyezzük a hangsúlyt.

Melyik az a három fontos terület,
amire mindenképpen kell pénzt biztosí-
tani?

Mint ahogyan elôbb is mondtam,
a bevételi források bôvítése. A másik,
a közbiztonság helyzete megoldódni
látszik, és a harmadik az oktatás. Ez
utóbbi a leghosszabb távú, de a leg-
jobb befektetés.

Ha Önök lottóznának és megnyer-
nék a másfél milliárdos fônyere-
ményt, mire költenék el?

Szociális létesítményekre, az ön-
kormányzat még meglévô tartozásai-
nak kifizetésére, bölcsôde, óvoda,
egészségház és idôsek napközi ottho-
na építésére. Valamint Ócsa városias
jellegének megvalósítására, egy fôut-
ca, városközpont kialakítására.

Általában nyugodt az álma?
Igen, igen. Egy kicsit az zavar

ugyan, hogy a képviselôi munka ener-
giát von el az orvosi tevékenysé-
gemtôl. Emiatt van lelkiismeret fur-
dalásom, emiatt vagyok nyugtalan. A
rendelôi munkához pedig különösen
nagy nyugodtság kell. Ezért elnézést
kérek a betegektôl!

Ami az önkormányzati munkát il-
leti, úgy vélem, jó irányba haladunk,
ha nincs is még nagy látszatja. Két év
alatt idáig jutottunk, egyelôre a folto-
zásig, de lesz belôle valami.

(Németh György)

Önök kérdeznek, 
az alpolgármester válaszol…

VÁLOGATÁS A MÁJUS 5-I ONLINE FOGADÓÓRA TÉMÁIBÓL

• Mi igaz abból a hírbôl, hogy korlátozni szeretnék a 23óra utáni alkoholá-
rusítást Ócsán?
A hír így nem igaz. A felmerülô problémák megoldására a képviselô-testü-
let megbízta a Településfejlesztési bizottságot, hogy a vállalkozókkal közö-
sen dolgozzák ki a megoldást. Jelenleg semmilyen döntés nincs.

• A régi szemétbányával kapcsolatban nincsen valami rendezési terv? 
Sajnos, uniós pénzt ehhez nem tudunk szerezni. Kétféle pályázatot írtak ki.
Az egyiknél max. 100 millió forintot adnak. Ez kevés. A másiknál 400 mil-
lió alatt nem lehet indulni. Ez túl sok. Jelenleg egy ôrzô-védô céggel fogjuk
ôriztetni a bánya területét 24 órán át.

• Látom, elkezdték a kátyúk javítását a napokban. Melyik utakra terjed ki ez
a javítás? Mikorra tervezik a befejezését a munkálatoknak?
A Szechenyi utca, Damjanich utca, Erdôsor utca vége.

• Információm szerint újra napirendre került a Volán buszok parkolásának
problematikája. Kérdésem, hogy született e valamilyen döntés az ügyben.
Született. Ezen a héten a Volán képviselôje, a terület tulajdonosa és jóma-
gam tárgyalunk. Reményeink szerint két héten belül a buszok egy új, közös
helyen parkolhatnak.

• Történt-e már valami fejlemény az Égetôhegy belterületté nyilvánításával
kapcsolatban? Az utolsó közös megbeszélésen arról volt szó, hogy összehív-
ják még egyszer a telektulajdonosok kibôvített csapatát. Hol tartanak ez
ügyben? Még nem kaptunk meghívást a megbeszélésre. 
Tudomásom szerint a számításoknál tartunk, azaz az egy fôre jutó költsé-
gek összegzése folyik. 

• Készülnek a szegélykövek néhol az utak mentén, minden keresztezôdésben
lesznek vagy csak az esôvizes útszakaszokon?
Az Esze T. utcában, a Baross utca- Arany J. utca sarkán és a Dózsa Gy. út-
Török I. utca keresztezôdésében.

• T. Alpolgármester Úr! Miért volt szükség a vízmû eladására, mi haszna
származik ebbôl a lakosságnak?
A vízmûvet nem adta el az önkormányzat, nem is tehetné. A korábbi üze-
meltetô kisebbségi tulajdonosa adta el a tulajdonjogát. Csak a tulajdonos
személye változott.

KÖZ – ÉLET
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1.§. Ócsa Város Önkormányzatának 2007.évi költségve-
tésérôl szóló 3/2007 ./III.02./számú önkormányzati
rendeletének 3.§-ának /1/ bekezdése ezen rendelet
2.§. alapján módosul.

2.§. (1). A képviselô testület Ócsa Város Önkormányzat
2007.évi költségvetésének:

Bevételi fôösszegét: 2 137 189 ezer Ft-ban
Kiadási fôösszegét: 2 537 189 ezer Ft-ban 
állapítja meg.

A fôösszegen belül:
Felhalmozási célú bevételt 40 450 ezer Ft-ban
Felhalmozási célú kiadást 464 743 ezer Ft-ban
Beruházás összegét 449 043 ezer Ft-ban
Felújítás összegét 15 700 ezer Ft-ban
Mûködési célú bevételt 1 082 244 ezer Ft-ban

Mûködési célú kiadást 1 156 110 ezer Ft-ban
Személyi jellegû kiadásokat 471 066 ezer Ft-ban
Munkaadókat terhelô járulékokat 160 970 ezer Ft-ban
Dologi jellegû kiadásokat 326 932 ezer Ft-ban
Ellátottak pénzbeli juttatásait 7 329 ezer Ft-ban
Speciális célú támogatásokat 189 813 ezer Ft-ban
Hitelfelvételt 1 414 495 ezer Ft-ban
Hitel törlesztést 907 336 ezer Ft-ban
Tartalékokat 9 000 ezer Ft-ban
A költségvetési létszámkeretet 222 fôben állapítja meg.

3.§. Ócsa Város Önkormányzatának bevételi és kiadási
elôirányzatának módosításait az 1. és 2.számú mellék-
let tartalmazza.

4.§. Az önállóan gazdálkodó Halászy Károly Általános 
Iskola elôirányzat módosításait a 3.számú melléklet
tartalmazza.

Megkezdôdött a Tesco áruház építése a Kiss János utcában. 
Az üzlet nyitásának várható idôpontja 2008. szeptember vége.

Kivonat! A rendelet teljes szövege a www.ocsa.hu 
weboldalon olvasható!

Az önkormányzat képviselô-testülete az államháztartásról
szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 82.
§-ában meghatározott jogkörében eljárva a 2007. évi költ-
ségvetési zárszámadásáról a következô rendeletet alkotja.

1. § (1) Az önkormányzat képviselôtestülete a 2007. évi
költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást az 1.
számú mellékletekben foglaltaknak megfelelôen:

2 431 746 e Ft bevétellel
2 400 189 e Ft kiadással jóváhagyja.

3. § (5) Az Önkormányzat hitelállománya a 2007. decem-
beri 31.-ei állapotnak megfelelôen 1 300 000 000 Fo-
rint.

5. § (1) Az önkormányzat a 2007. december 31-ei állapot
szerinti vagyonát – 19/a. és a 19/b. számú melléklet –
mérlegben szereplô adatok alapján 4 495 926 e Ft-
ban állapítja meg.

Ócsa Város Önkormányzatának 6/2008./V.03./ sz. ÖK. rendelete a 2007. évi költségvetésrôl
szóló 3/2007./III.02/ számú önkormányzati rendelet módosításáról

Ócsa Város Önkormányzatának 7/2008. (V.05.) számú rendelete az önkormányzat 
2007. évi költségvetési zárszámadásáról
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A szemétbányával kapcsolatos 
lakossági panaszokról

Tisztelt Lakosok!
Az elmúlt idôszakban több lakossági érdeklôdés, telefonhí-
vás érkezett a Polgármesteri Hivatal Titkárságára a szemét-
bánya bezárásával, illetve ôrzésével kapcsolatban. A bánya
hivatalosan több éve nem üzemel, abban és környékén
semmilyen hulladékot elhelyezni nem lehetséges és nem
engedélyezett. Tapasztalhattuk, hogy a tiltás ellenére rend-
szeresen kerültek elhelyezésre nagyobb, illetve jelentôsebb
részben nem ócsai, hanem más településrôl szinte szerve-
zett módon ideszállított építési törmelékek és más jellegû
hulladékok. Az Önkormányzat az elmúlt évek során több
tízmillió forintot költött a már bezárt bánya és környéké-
nek rendbetételére, megfelelô környezet kialakítására. Ez
így a továbbiakban nem folytatható, ezért a Képviselô-tes-
tület döntött arról, hogy a bánya és környezetének felügye-
letét – megakadályozandó az illegális hulladéklerakást bár-
ki számára – ôriztetni, védeni fogja. Az eddigi tapasztala-
tok alapján a Képviselô-testület döntése helyes volt. Ter-
mészetesen ócsai lakosok is megkerestek bennünket azzal,
hogy a portáikon keletkezett hulladékot ezek után hol he-
lyezhetik el. Közvetlen környezetünkben, külterületen,
erdôkben sehol! Az A.S.A. Kft. és az Önkormányzat között
kötött szerzôdés értelmében háztartásonként évente 200
kg hulladékot és az 1 tonna tiszta építési törmeléket, vagy
földet hulladékkezelôjébe a Kft. díjmentesen befogad. A
kedvezmény részletekben is igénybe vehetô. 

Kérem Önöket, mivel gyakorlati jó példáról is tudok,
hogy a portákon keletkezett ilyen jellegû hulladékokat, il-
letve törmeléket az A.S.A. Kft. 2360 Gyál, Kôrösi út 53.
szám alatti telepére szállítani szíveskedjenek.

Felhívom figyelmüket, hogy az Önkormányzat a terület
ôrzését továbbra is biztosítja, különös tekintettel arra, hogy
az elkészült rekultivációs tervek alapján pályázati pénzesz-
közök és minimális saját forrás felhasználása mellett a bá-
nya végleges rekultivációját minél elôbb be kívánja fejezni.

Ócsa, 2008. 05. 23.
Tisztelettel: Dr.Szabó György

FELHÍVÁS!

Tisztelt ócsai polgárok!
Az Ócsa Városüzemeltetési Nonprofit Kft. szeretné fel-
ajánlani segítségét, azoknak az ócsai lakosoknak, akiknek
egészségi állapota, vagy tartós távolléte nem teszi lehetôvé
árkaik, utcafrontjaik rendbetételét. Vállaljuk az árkok, ut-
cafrontok takarítását, vagy ezen területeken fû nyírást, il-
letve az önkormányzat teherautójával szállítást. 

A Város képviselôtestülete 85/2008 (IV. 30) számú
ÖK. határozatában megszabta a fentiekben említett szol-
gáltatásaink árát.

Az árkok, utcafrontok rendbe tételéért 1 fô munkájáért
1000 Ft + áfa/óra munkadíjat számolunk fel. 

Az Önkormányzat tulajdonában lévô IFA teherautót a
következô feltételekkel lehet igénybe venni, az alábbiakban
felsorolt anyagok szállítására: 
• Ömlesztett áru (sóder, homok): a fuvardíj 7500 Ft. + áfa

(3 m3- nyi mennyiség) A fuvardíj a közeli (Ócsa környé-
ki) kavicsbányákra és homokbányákra értendô. A szállí-
tandó sóder és homok ára természetesen ezen felül van.

• Építôipari törmelék, sitt: A fuvardíj 8000 Ft + áfa. A
mennyiség itt is 3 m3- nyi és a dabasi vagy a gyáli bányá-
ra értendô.

• Raklapos vagy zsákos áru Ócsa területén belül. (pl. Sem-
melrocktól) Az óradíj 5. 500 Ft. + áfa. Az áru le- és fel-
rakásáról a vevônek kell gondoskodni és az óradíjat min-
den megkezdett óra után felszámítjuk. Az IFA bérbevé-
tele egész napra is lehetséges. 

Szeretném Önöket tájékoztatni arról is, hogy a város
közterületeinek rendben tartása kft.- énk egyik alapfelada-
ta, ezért, ez az egyedi igényeket megelôzi. Szolgáltatásaink
igénybevétele elôzetes egyeztetés után lehetséges. 

Várjuk szíves érdeklôdésüket a Polgármesteri Hivatal-
ban az ügyfélszolgálat mögötti épületrészben, illetve telefo-
non a 378-102/28 -as melléken. 

Ócsa, 2008. május 9.
Tisztelettel: Dr. Buzáné Icsó Zsuzsanna Ügyvezetô

PÁLYÁZATI EREDMÉNYHÍRDETÉS

A Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Idegenforgalmi Bizottság által kiírt “Közterületi zöldfelületek fejlesztése”
címû pályázatra a 2008. április 30-án megtartott ülésén a Képviselô-testület a beérkezett pályázatok alapján az aláb-
biakban döntött:

Szenvedélybetegek Otthona Lakók Érdekképviseleti Fóruma: 200 000 Ft
Aluljáró társaság Vörösváczki Attila és Viola Boldizsár 243 700 Ft
Mayer József, Spák József, Szabadi András Balló Pál Ócsa, Kálvin u. 300 000 Ft

Viola Károly sk. bizottság elnöke Ullmann Márta sk. bizottság tagja
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A hírek ismerôsek, errôl ennyit, aho-
gyan mondani szokás. Nem így a 87
éves Édesanyám, aki kilencedik éve to-
lókocsiba kényszerült, “nem lát”, alig
hall, így könyvelte el az eseményeket /az
így könyvelte el, fontosnak tûnhet értô
– szívû – lelkû olvasóim elôtt, hiszen a
6 elemi után polgárit végzett, férjhez
ment. Apámmal együtt parasztizáltak,
majd a kollektivizáláskor életformát vál-
toztattak. Apám a Lajosmizsei Vas – és
Kefegyártó Ktsz. raktárosa, Édesanyám
export – import lebonyolítója lett. Ang-
liába, Németországba, Nigériába, Ele-
fántcsontpartra, a CCCP-be küldték
keféiket a “kefekötôk”. A Ktsz vezetôje
az egyszerûen kommunista Sípos Mi-
hály volt /papként pertu jó barátom /,
aki a történelem fintoraként diszpécse-
reinek volt csendôröket választott, leg-
hûségesebb munkatársait a “falakon kí-
vül “ üldözött kulákokból, kulákasszo-
nyokból. Vietnámban, jószolgálati ki-
küldetésében nyerte el hitünk szerint az
örök élet koronáját, Isten nyugosztalja.
De most Édesanyámról van szó és a ta-
nárverésekrôl: “Amikor Lajosmizsén a
kulapityei iskolába jártunk a húgaim-

mal, meg vagy ötven tanyasi gyerekkel,
Bense tanítóúr volt a tanítónk. /Isten
nyugosztalja/. Voltak tehenei, disznói
azokat látta el, az után, hogy nekünk kis
tanyasiaknak már befûtött a vaskályhá-
ba, és jött tanítani. Mielôtt megérkezett
volna, a hetes felírta a táblára: Isten hoz-
ta tanító bácsi! Jó reggelt kívánunk! És
jelentette: Az iskola létszáma…. Mert-
hogy egytôl hatig osztatlan iskolába jár-
tunk. Ha lebénult felesége olykor átko-
pogott a falon, tudtuk, hogy valami kell
neki. Egy pohár víz, egy jó szó, egy mo-
soly. Az egész “iskola” feltette a kezét,
hogy tanító bácsi, majd én, majd én! És
ô azt küldte át a szomszéd szobába,
hogy adjon a feleségének egy pohár vi-
zet, egy jó szót, egy mosolyt, aki addig a
legjobban teljesített. 

Tavasz tanárveréssel….
1956-60 között Kecskeméten végeztem
a “piháristáknál”. Csak a tornatan-
árunk volt civil, Buday László tanár úr
/Isten nyugosztalja/. A többi tanárunk
“talpig reverendában” tanított, a ma-
gyart éppúgy, mint a matematikát. Jé-
zus szeretetével tanítottak a kegyes

atyák /piarista annyit jelentett, mint
kegyes/, bár tudták, hogy a jó termés
érdekében olykor a fákat is nyesni kell.
Ha vétettünk a regula ellen /a piaristák
által megszentelt, évszázadok óta jónak
tartott “játékszabályok” ellen, csak
annyit kérdeztek, hogy “Mikor is lesz a
legközelebbi tornaórátok?” Egy érettsé-
gi találkozón elevenítettük fel az emlé-
keket. “Ha szeretsz kardozni, végy le
egyet az állványról – mondta Buday ta-
nár úr – az enyém már a kezemben van.
Megtanítalak egy-két mesterfogásra.
No! A vágást így védheted ki. Most te
jössz! Ezt én így hárítom.” – Játszadoz-
tunk. És egyszerre úgy húzott végig a
fenekünkön, hogy még az alsógatyánk
is kihasadt. Védhettük volna a csapást.
Elmagyarázta, hogy hogyan lehet, száz-
szor is. Ám ô csak annyit mondott:
“Bocsánat. Biológia óra… Matek óra…
Ének óra…” Így volt? Nem volt? A
“megszépítô messzeségbe visz az emlé-
kezet? Lehet.

A kulapilyei iskola gróf Klebelsberg
Kuno vallás- és közoktatásügyi minisz-
ternek köszönhette a létét a két háború
közöttrôl. A “phiaristák” háromszáz év-
vel elôbbrôl, Kalazancy Szent József-
nek.

Tóth Péter Domonkos

Tolerancia-napi gondolatok
Az évente megrendezésre kerülô Bolyai-napok keretében
Tolerancia-, más néven Emberjogi napot is tartunk, ami-
kor is olyan vendégelôadókat is fogad az iskola, akik érde-
kes elôadásokban mesélik el, mutatják be tapasztalataikat,
élményeiket, tevékenységüket az általuk képviselt szerve-
zettel, vagy társadalmi réteggel kapcsolatban. A Toleran-
cia-nap célja idén is az volt, hogy a diákok és a résztvevôk
lássák, megértsék ezeket a problémákat, témákat, érdekes-
ségeket; és hogy mindenkivel megértessük az emberi jo-
gok, a tolerancia fontosságát és szükségességét.

Sok fogyatékkal élô ember életét megkönnyítik a négy-
lábúak. A Bolyai-napon is megismerkedhettünk egy em-
berrel, akinek fontos szerepet tölt be az életében a kutya. ô
egy mozgáskorlátozott férfi, akinek fizikai- és lelki támasza
is a kutyája. Elmesélte, mi mindenben segíti az eb: villany-
kapcsolásban, ajtónyitásban, odaviszi például a távirányí-
tót, a telefont. De segít a más emberekkel való kommuni-
kációban is, azt tapasztalja, hogy ha vele van a kutyája, ha-

marabb odamennek hozzá az emberek. Beszámolt a kutyák
betanításáról is. Elmondta, hogy egészen fiatalon, nyolc
hetes korban kezdik a kiképzést, akár hatvan-hetven ve-
zényszóra is megtaníthatják ôket, legyen szó akár kistestû,
vagy nagy kutyákról. A kutyák hûsége, ragaszkodása és sze-
retete lelki támaszt is nyújt gazdáiknak. Mi, emberek, pél-
dát vehetnénk a kutyáktól a tolerancia terén is.

(Harasztovich Erika-Zsitva Nikolett)

Tavasz tanárveréssel
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Harminckét éves a rendezvénysorozat,
1976-ban volt az elsô. Hogyan is kezdô-
dött?

Adva volt ez a gyönyörû, román kori
mûemléktemplom, mi pedig szerettünk
volna komolyzenei koncerteket rendez-
ni. Nem volt – most sincs – állandó ki-
állító terem Ócsán, de mi képzômûvé-
szeti kiállításokat is akartunk. Össze-
kapcsoltuk tehát a kettôt és a megnyitó
után mentünk a templomi koncertre.
Aztán volt olyan év, amikor olyan mû-
vészt hívtunk meg, aki egy személyben
operaénekes és keramikus. Ilyen volt
Csavlek Etelka. Mivel ez a két program
nagy sikert aratott, eldöntöttük, hogy
ezt fogjuk tovább folytatni. Ócsán min-
dig voltak öntevékeny, színvonalas
amatôr csoportok – énekkar, néptánc
csoport, nyugdíjasok, gyerekek -, akik-
nek ez alkalmakkor tudtunk szereplési
lehetôséget biztosítani. A régi mû-
velôdési ház végében pedig ott volt a
sportpálya, adva volt a lehetôség a
sportprogramok rendezéséhez is. Akko-
riban még megtehettük, hogy akár egy
hétre is lezárattuk a fôutcát és kirakodó-
vásárt rendeztünk. Erre még ma is so-
kan emlékeznek. Valahogy így kezdô-
dött.

Egy-egy ilyen rendezvénysorozatot nem
lehet egyik napról a másikra “összehozni”.
Mire az egyik véget ér, már kezdôdnek a
következô évi elôkészületek?

Júniusban, júliusban értékeljük a
programsorozatot, majd ôsszel kezdô-
dik a következô év koncepciójának kia-
lakítása. Január-februárban már a konk-
rét elôadások lekötésén a sor.

Milyen szempontok alapján dôl el a
meghívandók sora?

A hivatásos mûvészek közül általá-
ban azokat hívjuk meg, akikkel a kö-

zönség is szívesen találkozna, vagy mi
magunk értékesnek tartjuk. Több hó-
napon keresztül az érdeklôdôk rendel-
kezésére állt egy ötletláda. A bedobott
javaslatok zöme a diszkót igényelte, de
kértek konkrét programokat is, így ke-
rül sor Tóth Vera koncertjére is.

Hogyan áll össze a költségvetés, mik a
fô bevételi források?

Tavaly is és idén is 3,5 millió forint-
ba kerül a program. Ennek egyharmada
adomány cégektôl, magánszemélyektôl.
Tíz százaléka a reklámozás fejében adott
támogatás. A többi pénz önkormányza-
ti támogatás és jegybevétel.

Válasszunk ki néhány konkrét progra-
mot, ezek mennyibe kerülnek?

Ha nem számítjuk a szabadidôköz-
pont járulékos költségeit – munkabér,
villany stb. – akkor például a néptánc-
mûsor 230.000 Ft, a fúvószenekari ta-

lálkozó átlag 20.000 Ft csoportonként,
ami ételt, italt és útiköltséget foglal ma-
gában. Az irodalmi nap két rendezvénye
összesen 120.000 Ft, Tóth Vera kon-
certje pedig 800.000 Ft. Mindehhez
hozzá kell még tenni a négyezer meghí-
vó, az ezerötszáz kisebb és a hatszáz na-
gyobb plakát nyomdaköltségét, ami
összesen mintegy félmillióra rúg.

Hazánkban is sok az országos hírû
fesztivál, programsorozat. Nem szándéko-
zik ilyen irányban elmozdulni az ÓKN?

A mi célunk nem az volt, hogy orszá-
gosan jegyzett rendezvényt szervezzünk.
Ezt manapság a szabadidôközpont egy-
magában nem is tudná megtenni. Eh-
hez össz-városi összefogásra lenne szük-
ség, azaz mindenki hozná a saját rendez-
vényeit, ezeket lehetne összehangolni.
Ehhez azonban hiányzik még a megfe-
lelô infrastruktúra, víz, WC a különféle
helyszíneken, a szálláslehetôség és sok
egyéb más. Ötleteink lennének, felvet-
tük a kapcsolatot például a felvidéki
Nemesócsa településsel, a telefonkönyv
tele van Ócsai vezetéknevû emberek-
kel… Mi most erre vagyunk képesek.

(Németh)

Az Ócsai Kulturális Napokról – elsô kézbôl
Mire lapunk megjelenik, már a végéhez közeledik a város egyik legjelentôsebb
kulturális rendezvénysorozata, az Ócsai Kulturális Napok. Mivel évek óta vis-
sza-visszatérô vitatéma ez a programsorozat, fontosnak véljük, hogy a szoká-
sos elôzetesnél és summázatnál több szó essék róla. Mivel az ÓKN-t kizárólag
az Egressy Gábor Szabadidôközpont jegyzi, a legilletékesebbel, Földiné Haj-
du Anna kulturális igazgatóval ültünk le beszélgetni május 19-én.

Június 1. Vasárnap 17.00 óra
Tárogató trió koncertje
Mûvészeti Vezetô: Barvich Iván
Közremûködik: Kiss Zoltán ének

Június 8. Vasárnap 17.00 óra
Trajtler Gábor (Budapest) Orgonakoncertje

Július 13. Vasárnap 17.00 óra
Kovács Szilárd (Debrecen) Orgonakoncertje

Augusztus 31. Vasárnap 17.00 óra
Kelemen József (Ulm) Orgonakoncertje

Szeptember 14. Vasárnap 17.00 óra
Baptista Központi Énekkar (Budapest)
Koncertje Karigazgató: Oláh Gábor
Közremûködnek:
Kiss Rózsa-Oláh Zsolt ének, Oláh Miklós
cselló, Ifj. Pátkai Imre orgona, zongora

Szeptember 28. Vasárnap 17.00 óra
Czabán Angelika (Budapest) ének
Kissné Mogyorósi Pálma,
Kiss Zoltán (Ócsa) orgona

A BELÉPÉS INGYENES!

KONCERTEK AZ ÓCSAI REFORMÁTUS
MÛEMLÉKTEMPLOMBAN 2008

A koncertekrôl a
06-29-378-088-as
telefonszámon 
lehet érdeklôdni. 

Támogatóink: 
Ócsa Város 
Önkormányzata,
Musicianswho.
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MEGYEHÁZA

“Abba ne hagyd soha! Szétment a függöny, és még meg
sem szólaltál, máris megszeretett az ember.” – Ezekkel a
szavakkal méltatta Oberfrank Pál színmûvész Orsós
Ádám népmese elôadását. Hozzátette: ez az, ami megma-
gyarázhatatlan, ami varázslatossá tesz egy-egy elôadást.. ez
ennek a versenynek a szépsége, egyedisége. A nyáregyhá-
zi kislegény egyébként nemcsak Oberfrank Pál elismeré-
sét vívta ki a Pest Megyei Ki Mit Tud?-on, kategóriájá-
ban elsô helyezést ért el. 

Kudlik Júliának is örök emlék marad a monori Ki Mit
Tud?. A népszerû televíziós több, mint harminc éven át
vezette a Delta címû tudományos mûsort és emellett
táncdalfesztiválokon, énekversenyeken mûsorvezetô volt,
ám zsûri elnöknek a Pest Megyei Ki Mit Tud?-ot me-
gelôzôen még sosem kérték fel. Kudlik Júlia örömteli és
derûs napnak mondta a monori döntô napját, és többször

hangsúlyozta: ezeké a fiataloké a jövô. A tehetségek pro-
dukcióit értékelte Tóth Vera, az elsô Megasztár gyôztese
is. Az énekesnô nagyon jó ötletnek tartja az ilyen tehet-
ségkutató versenyeket, mert szerinte a vidékieknek jóval
nehezebb reflektorfénybe kerülniük, mint azoknak, akik
a fôvárosban élnek.

Május 10-én igazi sztárparádé volt Monoron. A zsûri-
ben ott ült Kudlik Júlia, Tóth Vera, Südi Iringó verseny-
táncos, Gulyás Dénes operaénekes, Hamar Dániel, a Mu-
zsikás Együttes vezetôje, Mihályi Gábor, a Magyar Álla-
mi Népi Együttes vezetôje, valamint Oberfrank Pál szín-
mûvész. Így a fellépô diákoknak nemcsak az elismerô sza-
vak, a magas pontszámok, a kapott díjak, hanem a példa-
képekkel való találkozás is felejthetetlen élményt nyúj-
tott.

A vetélkedôt a monori Gemini TV élôben közvetítet-
te, így sokan a nappalijukból élvezhették az elôadásokat
és szurkolhattak a színpadon izguló gyerekeknek. 

A rendezvény eredményességét, sikerét leginkább a
mosolygós arcokon, a szûnni nem akaró tapsokon lehe-
tett lemérni.

Az elsô Pest Megyei Ki Mit Tud? megrendezése Pest
Megye Önkormányzatának köszönhetô. A megyei Köz-
gyûlés 10 millió forintot adott a tehetségkutató rendez-
vénysorozatra, amely során, négy helyszínen több, mint
ezer pest megyei fiatal állt színpadra. Szûcs Lajos, a Köz-
gyûlés elnöke azt hangsúlyozta, hogy minden Pest megyei
ember támogatta a rendezvényt, hiszen a Pest Megyei
Önkormányzat közpénzbôl dolgozik. Szûcs Lajos a fel-
lépôknek gratulálva azt kérte, bárhol is járnak, bárhol lép-
nek a közönség elé, vigyék jó hírét a megyénknek. Emel-
lett mindenkit arra bíztatott, hogy 2009-ben is derüljön
ki, hogy Ki Mit Tud? Pest megyében.

A jelen és a jövô csillagai a Pest Megyei Ki Mit Tud? döntôjében

Ezt a nívós zsûrit bármely televíziós tehetségkutató 
mûsor megirigyelheti

A gyôztesek jutalma:
Balatoni táborozás és fellépés a Summerfesten

Citeratrió 
– Pest megye különdíjasai
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Közönségcsábító programok indulnak
a szentendrei múzeumokban

A Pest Megyei Múzeumok Igazgatósága a szentendrei múze-
umok látogatottságát növelô szakmai programot dolgozott
ki, a Hónap Múzeuma Szentendrén címmel. Emellett beve-
zetésre kerül egy komplex szentendrei múzeumjegy, amely
több kiállítóhely együttes látogatása esetén olcsóbb belépôje-
gyet jelent.

A Pest Megyei Múzeumok Igazgatósága szakmai program-
ja alapján a Szentendrén található 10 kiállítóhely közül egy
hónapon át, médiakampány segítségével, mindig másik mú-
zeumra irányítják a látogatók figyelmét. Az adott múzeum-
hoz kapcsolható apropót (évforduló, születésnap, halálozási
dátum, múzeum nyitásának) kihangsúlyozva, és emellett az
adott múzeumban 50%-os jegyár-kedvezményt adnak min-
den látogatónak, valamint a szervezett csoportok fél áron igé-
nyelhetnek tárlatvezetést. A program 2008. április 1-tôl
2008. december 31-ig tart.

A szentendrei múzeumokban jelenleg – a Kovács Margit
Múzeum kivételével (itt a teljes árú belépôjegy 700,- Ft/fô) –
a teljes árú belépôdíj egységesen 400,- Ft/fô, a tárlatvezetés
35 fôig magyar nyelven 4000,- Ft, idegen nyelven 6000 Ft.

A programsorozathoz szorosan kapcsolódó másik javasla-
tot is támogatta Pest Megye Önkormányzatának Közgyûlése:
a komplex múzeumi belépôjeggyel ugyanis a látogatók a Ko-
vács Margit Múzeum mellett egyben két másik szentendrei
muzeális intézményt látogathatnak meg kedvezményes áron.
Az elfogadott határozat alapján a komplex belépôjegy ára
1200 Ft/fô lesz, amely 300 Ft kedvezményt jelent.

Az elsô Pest Megyei Ki Mit Tud? versenysorozatra saj-
nos nagyon kevés ócsai fiatal jelentkezett, s mindegyi-
kük elvérzett a gyáli elôdöntôn. A monori döntôn azon-
ban az ócsai gimnázium egy tanulója mégis színpadra
léphetett. Boros Eleonórát ugyanis versenyen kívüli
elôadóként a döntô szervezôi meghívták Nellit ezzel
próbálták egy kicsit kárpótolni a monori szervezôk, a
gyáli selejtezôn történt érthetetlen és gyanús kiesése mi-
att. Nelli, ha már ott járt, három számával fergeteges si-
kert aratott, bizonyítva, hogy méltatlanul nem szerepel-
hetett a döntôben. A versenyt, látva a kategóriájának
többi produkcióját, minden bizonnyal meg is nyerhette
volna! Bízunk benne, hogy Nelli nem adja föl, hanem
jövôre ismét benevez a Ki mit tud?-ra!

Tûzmadarak

RE-NO Ódor Cintia

Kakucs Katalin Órsós Ádám

Jónás Anna Horváth Marcell
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A firenzei etosz a Mediciek, a mûvé-
szeteket és építészetet pártoló gazdag
bankárcsalád uralkodása alatt érte el
csúcspontját, és gyorsan terjedt Firen-
zébôl a környezô államok felé. 1447-
ben Francesco Sforza lépett hatalomra
Milánóban és a még középkori várost
felgyorsult ütemben a mûvészetek és a
tudás központjává tette. Velence szin-
tén a reneszánsz kultúra, különösen az
építészet központjává vált, miután le-
számolt ellenlábasaival, Pisával és Ge-
novával, és felügyelete alá vonta a
Földközi-tengert.

1378-ban a pápa visszatért Rómá-
ba, de a néhai birodalmi központ a re-
neszánsz elsô éveiben továbbra is sze-
gény és lepusztult maradt. A nagy áta-
lakulás V. Miklós pápa uralma alatt
jött el. A pápa nagyszabású újjáépítés-
be fogott, aminek következtében a vá-
ros nagyrészt megújult. Részben a Me-
dici és Borgia családok pápai befolyá-
sának következtében a reneszánsz mû-
vészet és filozófia egyhamar eljutott a
pápai államba. IV. Sixtus pápa folytat-
ta V. Miklós munkáját és többek kö-
zött elrendelte a Sixtus-kápolna meg-
építését.

A reneszánsz vége ugyanúgy csak
pontatlanul határozható meg, mint a
kezdete. Firenzében Girolamo Savo-
narola 1497-ben bekövetkezett hata-
lomra lépése jelentette a város virágzá-
sának végét. Miután a merev, aszketi-
kus szerzetes a reneszánsszal érkezô
szekularizáció és a nemi élvezetek, a
homoszexualitás terjedésének negatív
reakciói miatt hatalomra jutott, szûk-
szavú törvényei értelmében mûalkotá-
sok ezrei semmisültek meg a “Hiúság
máglyáján” Firenze központjában. A
legismertebb dátum a reneszánsz végé-
re Itáliában 1527. május 6., amikor
spanyol és német csapatok lerohanták
és kifosztották Rómát. A félszigetre va-
ló benyomulás idegen hatalmak több

évszázados uralmának kezdetét jelen-
tette, ugyanakkor a hadmûvelet után
még évekkel is készültek reneszánsz
mûvek és épületek. A zenetörténelem
számára például a reneszánsz vége
rendszerint 1600 vagy 1620.

Petrarca volt, aki megalapította az
új tudásszerzési módszert, a humaniz-
must, ami az embert az önálló döntés
és gondolkodás képességével rendel-
kezô racionális és érzô lénynek tekinti.
Ez ellentétes volt a katolikus egyház
nézeteivel, amelyeknek mindig a lélek
volt az egyetlen és mindenekfeletti va-
lósága. A humanizmus azonban az em-
bert eredendôen jónak látta, ami eltért
a kereszténység eredendô bûnrôl és an-
nak megváltásáról szóló tanaitól.

Petrarca a klasszikus latin mellett a
görög irodalom megismerését is báto-
rította. Ebben fontos lépés volt az óko-
ri kéziratok elôkerülése, amelyek közül
több elveszett vagy feledésbe merült.
Ezeket a törekvéseket a vagyonos itáli-
ai elôkelôségek, kereskedôfejedelmek
és urak is nagylelkûen támogatták és
komoly összegeket fordítottak könyv-
tárak építésére. A múlt felfedezése di-
vatossá, sôt a társadalom felsôbb osztá-
lyaiba való belépéshez szükséges szen-
vedéllyé vált.

A görög munkák megismerésével, a
kéziratok összegyûjtésével, miután
könyvtárakat és múzeumokat hoztak
létre, elérkezett a könyvnyomtatás haj-
nala. A görögrôl és latinról kortárs
nyelvekre fordított szövegek szerte Eu-
rópában fogékony közönségre találtak.

A reneszánsz során a filozófiával,
mûvészetekkel és irodalommal való
foglalatosság mellett is tovább élt a tu-
dományos elmaradottság. A klasszikus
források iránti hódolat tovább ôrizte
Arisztotelész és Ptolemaiosz téves né-
zeteit is a világegyetemrôl. 

A reneszánsznak Észak-Európába
kellett eljutnia ahhoz, hogy a tudo-
mány újjá tudjon éledni olyan nagysá-
gokkal, mint Kopernikusz, Francis Ba-
con és Descartes. ôk azonban sokkal
inkább kora felvilágosodáskori gon-
dolkodóként, semmint késô rene-
szánszként ismertek.

Irodalom és költészet 
Az itáliai irodalomban, különösen a
költészetben komoly változások indul-
tak el már évtizedekkel a reneszánsz
igazi megjelenése elôtt, és a mûvek nö-
vekvô számban kezdtek az olasz nép-
nyelven megjelenni.

Ezeknek a munkáknak a forrásai a
vallási témák helyett nagy számban a
kereszténység elôtti ókori római és gö-
rög idôkhöz nyúltak vissza, miután
mindkét kultúrát mély hódolat övezte
a reneszánszban, különösen a sötét kö-
zépkornak nevezett idôszak után. A
legtöbb szerzô ekkor megpróbálta be-
emelni munkáiba az ókori nagyságok
módszereit és stílusát; a rómaiak kö-
zött Cicero, Horatius, Sallustius és
Vergilius, a görögök között Arisztote-
lész, Homérosz, Platón és Szókratész
voltak a “legversenyképesebbek”.

A reneszánsz irodalmat és költésze-
tet a fejlôdô tudomány és filozófia is
nagymértékben befolyásolta. A huma-
nista Petrarca, az új iskola megte-
remtôje maga is kiváló költô volt, aki
számtalan mûvet jelentetett meg. Lati-
nul a pun háborúkról publikált, mi-
közben az olasz anyanyelven szerelmes
szonetteket írt viszonzatlan szerelmé-
nek, Laurának. Ezzel az elsôk között
volt, aki Itáliában szonetteket írt.

Petrarca tanítványa, Giovanni Boc-
caccio is híres íróvá vált. Fômûve, a
Dekameron kerettörténetben száz tör-
ténetet foglal össze tíz elbeszélô tollá-
ból, akik tíz éjjelen keresztül menekül-
tek Firenze külvárosában a pestis elôl.
Petrarca és Boccaccio munkái komoly
hatást gyakoroltak a késôbbi angol Re-
neszánsz szerzôkre.

A reneszánsz irodalomra a negyedik
hatást a kereszténység, az ókori klasszi-
kusok és a humanizmus új tanai mel-
lett a politika gyakorolta. A politikai
filozófus, Niccolo Machiavelli fômû-
vével, A fejedelemmel széles körben is-
mert szerzôvé vált Itáliában és nyugati
világban. A könyv nyomán kialakult
“machiavellisztikus” jelzô pontos je-
lentéstartalmáról ugyan megoszlanak a
vélemények, de ettôl függetlenül a sza-
kértôk abban egyetértenek, hogy több

A reneszánsz
(II. rész)
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más reneszánsz munka mellett A feje-
delem a mai irodalomra is komoly ha-
tással bíró mû.

Szobrászat, festészet és építészet 
A szépmûvészetek közül elôször a
szobrászat mutatott reneszánsz voná-
sokat. Donatello, az egyik legismer-
tebb korai reneszánsz szobrász Dávid
címû szobrával a meztelen emberi
testrôl alkotott maradandó tanul-
mányt. Körülbelül egy évszázaddal
késôbb Michelangelo megfigyelte,
hogy az építészeti struktúráktól telje-
sen eltérô alakzatok veszik körül az
embereket, és fel is használta ezeket.
Az ô Dávid-szobra szintén a meztelen
testet ábrázoló tanulmány, ami azóta is
széles körben ünnepelt mû még natu-
ralisztikusabb vonásokkal. A rene-
szánsz festészet a realizmus perspektí-
vájáról vált ismertté, valamint eltávo-
lodásáról a vallási témáktól, ami a kö-
zépkori mûvészet velejárója volt. Ehe-
lyett az emberi test és a tájképek kerül-
tek a figyelem középpontjába. A figu-
rák a gótikus festészet laposságához ké-
pest forradalmi újítást hoztak térhatá-

sú megformálásukkal. A legismertebb
festôk ebben a korban Leonardo da
Vinci, Raffaello és Michelangelo vol-
tak, képeik a legszélesebb körben is-
mert mûalkotásokká váltak szerte a vi-
lágon. Az Utolsó vacsora, az Athéni is-
kola és a Szent Család mind perspekti-
vikus, élô és természetes bemutatásai
embereknek és tájaknak. Csakúgy,
mint a festészetet, a reneszánsz építé-
szetet is a klasszikusok inspirálták. A
reneszánsz stílus teljességében 1500
körül, Rómában bontakozott ki, ahol
felépült a Szent Péter-bazilika, a kor
leghíresebb építménye. Eredetileg Do-
nato Bramante tervezte, aki az egyik
legkeresettebb építész volt abban az
idôben, de az épületen végül majdnem
minden ismert reneszánsz mûvész is
dolgozott, köztük Michelangelo is.

Zene és tánc 
A klasszikus zene reneszánsz korszaka
nagyjából az 1400 és 1600 között ké-
szült mûvekre vonatkozik. A korszak
végét könnyebb meghatározni a kez-
deténél, miután a többi mûvészethez
hasonlóan a zenei felfogásban sem volt

forradalmi átalakulás a 15. század fo-
lyamán. A korai reneszánsz zene egyik
leglényegesebb jellemzôje a terc hang-
köznek, mint konszonanciának a nö-
vekvô elfogadottsága volt szemben a
középkorral, amikor azt még disszo-
náns hangköznek tekintették. A poli-
fónia a 12. század óta elterjedt volt, de
az élesen elkülönülô szólamok nö-
vekvô bonyolultsága csak a 14. század-
ban jelent meg. A 15. század egyszerû-
södést hozott, ekkor kezdtek a szóla-
mok lesimítottságára törekedni.

A 15. század vége felé a festészetben
akkor jelentkezô szemkápráztató rész-
letességgel párhuzamosan a polifoni-
kus szent zene ismét összetetté vált.
Ezt a 16. század elején aztán ismét egy-
szerûsödés követte. A késô 16. század a
madrigálok megjelenésével elhozta a
világi zenét, ami a néha extremitások-
ba hajló bonyolultság felé haladt. Ek-
kor a reneszánsz lényegét jelentô mó-
don az ókori görög zenei formák felé-
lesztésével, egyszerû kísérettel, gyász-
dalokon keresztül próbáltak a zenészek
is a klasszikus világ felé fordulni.
(folytatjuk)

Az Equina Lovasfarmot az Equina Lo-
vas Sportegyesület üzemelteti. Ócsa és
az M5-ös autópálya között helyezke-
dik el egy 12 hektáros bekerített terü-
leten. Magát a létesítményt 2004-ben
kezdték el építeni és 2005 októberé-
ben került átadásra. Céljuk az volt,
hogy egy olyan lovasfarmot hozzanak
létre, ahol az állatok jólétéért mindent
megtesznek. Építéskor figyelembe vet-
ték az EU-s szabványokat is. Megpró-
bálnak a lovaknak minél természete-
sebb környezet biztosítani hatalmas le-
gelôkkel, erdôvel, sok-sok szabad le-
vegôvel. Az állatok kényelme és egész-
sége mellett törekednek arra is, hogy
az idelátogató gyerekek, felnôttek, csa-
ládok maradéktalanul jól érezhessék
magukat, ismerkedhessenek az állatok-
kal, azok környezetével és elsajátíthas-
sák a leendô lovasok mindazt az elmé-

leti és gyakorlati tudást, amivel megér-
tik a lovak viselkedését és a biztonsá-
gos lovaglást a kezdôtôl a versenyzôi
szintig. Tapasztalt oktatók, szelíd,
nyugodt lovak várják a tanulni vágyó-
kat. Emellett kisállat simogató, íjász-
kodás, kecsketej kóstolás, bográcsozás
és egyéb szabadtéri programok várnak
mindenkit.

SZOLGÁLTATÁSAIK:
• pónilovaglás, sétálás kisgyerekeknek
már 1,5 éves kortól • futószáras oktatás
kezdôknek • osztálylovaglás haladók-
nak • tereplovaglás erdôkön, mezôkön
át • díjugratás, díjlovaglás, versenyren-
dezés • minden igényt kielégítô lótar-
tás • lóbérlés programokhoz, születés-
napokhoz, rendezvényekhez • lószállí-

tás • íjászkodás • állatsimogató • bográ-
csozás • szabadtéri sportolási lehetôség
(foci, tollas, ping pong) • iskoláknak,
óvodáknak, családoknak egész napos
program szervezése megbeszélés sze-
rint • lovas-íjász-kézmûves tábor 5–17
éves korig (nyáron)

MEGKÖZELÍTHETÔ: 
Ócsa központ felöl: a FÉG mellett el-
haladva az Inárcsi úton kifelé a város-
ból, át a vasúti sínen és utána az elsô
l e h e t ô s é g n é l
( k b . 1 0 0 m - r e )
balra két erdôsáv
között a földú-
ton, az erdôsáv
végénél már lát-
ható a lovasfarm.

Equina Lovasfarm Ócsa

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ ÉS BEJELENTKEZÉS: 
Tel: 06-30-335-99-47 (Simó Anikó) • 06-30-692-26-13 (Blénesi László)

e-mail: equina@t-email.hu
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Atlétika
VERSENYNAPTÁR

2008. május 22.
Diákolimpia IV. korcsoport
Megyei Döntô, Bp

2008. május 31.
Diákolimpia V-VI. korcsoport
Országos Döntô, Bp

2008. június 5-7.
Bp és Pest megye
Ifjúsági és Junior Egyéni 
Bajnokság, Bp

2008. június 8-9.
Diákolimpia IV. korcsoport
Országos Döntô, Bp

2008. május 6.: 
Diákolimpia IV. korcsoport 
Körzeti Verseny, Dabas

CSAPATVERSENYEK:
hárompróba, II. korcsoport 
I. helyezés 
(Barizs Boglárka, Bocskai Boglárka,
Galambos Alexandra, Gayerhosz
Enikô, Krizsán Evelin, Oltyán Dó-
ra, Riegel Liliána)
hárompróba, II. korcsoport, 
II. helyezés 
(Bálint Márk, Dubovszky Soma,
Kovács Dávid, Ladoniczki Csaba,
Lázár Tamás, Lukács Tamás, Márki
Bence)
EGYÉNI EREDMÉNYEK:
súlylökés: I.  Varga Tamás

II. Kozma Richárd
III. Molnár András

kislabdahajítás: I. Tóthi Roland
100 m síkfutás:

I. Nagy Nikolett, Kozma Zsolt
II. Farkas Nikolett
300 m síkfutás: 
I helyezett Pintye Ivett

II. helyezett Takács Gábor
1500 m síkfutás: 
I. helyezett Pintye Károly

11 felnôtt, 3 ifjúsági és 5 gyerek csapat
nevezett. A vándorserleget a részben
ócsai, részben pesti barátokból álló “Lab-
da volt” csapata nyerte. A tornát kö-
vetôen került sor az Ócsa – Zavadszky
emlékválogatott barátságos, mérkôzésre.
A volt ferencvárosi játékosokkal (Szeiler
József, Balogh Tamás, Hrutka János, Te-
lek András, Szûcs Mihály) felálló ellenfél
végül is magabiztosan nyert. Az elsô fé-
lidôben még tartottuk magunkat, de a
másodikban kidomborodott a különb-
ség. Ócsa – Zavadszky emlékváloga-
tott: 3:9

MÁJUSI BAJNOKI EREDMÉNYEK

2008. május 3. ifi: 
Inárcs-Ócsa 0:1 góllövô: Szôke Sándor
2008. május 4. felnôtt:
A listavezetô Dunafüredet fogadtuk. Bár
mi vezettünk, a végén mégis vereséget
szenvedett csapatunk.
Ócsa-Dunafüred 3:5 góllövôink: Orda-
si Zsolt (2), Ladányi Zsolt (1)

2008. május 10. ifi: Gyömrô csapatát fo-
gadtuk, és nyertünk. 
Ócsa-Gyömrô 3:1 góllövôink: Szôke
Sándor (2), Gula József (1)
A felnôtt csapat május 11-én, vasárnap
Inárcson vendégeskedett, és gólzáporos
mérkôzésen gyôzött.
Inárcs-Ócsa 3:4 góllövôink: Ordasi
Zsolt (1), Farkas Lajos (1), Cserna And-
rás (1), Oláh Zsolt (1)
2008. május 18-án ifi csapatunk a ráját-
szásban az elsô helyezett Mende csapatát
fogadta. Ócsa-Mende 1:1 góllövônk:
Hajdú László
Szintén vasárnap felnôtt csapatunk Szi-
getcsép ellen játszott. A meccset Szigetbe-
csén, zárt kapuk mögött kellett játszani,
mivel Szigetcsép nem rendezhette otthon
a mérkôzést. Botrányos játékvezetés mel-
lett ( három játékosunkat állították ki)
kikaptunk.
Szigetcsép-Ócsa 5:4 góllövôink: Cserna
András (2), Szôke Sándor (1), Kozma
István (1).

Sikeresen lezajlott a május 1-i kispályás labdarúgótorna

Sziget – Security Felnôtt Labdarúgó Bajnokság  (2008. 05. 21.)
Hely Csapatnév Mér- Gyôz- Dön- Vereség Lôtt Kapott Pont Megj.

kôzés elem tetlen gól gól

1. Szigetszentmárton FC 24 16 4 4 86 27 52
2. Sóskút KSK 25 16 3 6 70 39 51
3. Dunafüred LC 24 16 2 6 77 30 50
4. Szigetújfalu KSE 25 14 4 7 54 32 46
5. Szigetbecse SE 25 14 3 8 66 39 45
6. Film Seco-GYBKSE 23 11 4 8 47 44 37
7. Szigetcsép SE 25 9 7 9 60 50 34
8. Ócsa KSE 24 5 3 16 47 103 18
9. Makád SE 25 2 2 21 33 104 7 (-1 pont)

10. Inárcs VSE 24 2 2 20 24 96 5 (-3 pont)

U19 – Monori Körzeti Bajnokság (2008. 04. 21.)
Hely Csapatnév Mér- Gyôz- Dön- Vereség Lôtt Kapott Pont Megj.

kôzés elem tetlen gól gól

1. Gyömrôi SE 11 9 0 2 50 14 27
2. Mende KSK 10 9 0 1 32 9 27
3. Monorierdô KSE 10 7 2 1 30 14 23
4. Tóth László – Újszilvás 10 4 1 5 18 26 13
5. Film Seco – Gyál 8 4 0 4 16 18 12
6. Töteli KSK 9 4 0 5 17 25 12
7. Ócsa KSE 10 2 2 6 18 23 8
8. Dánszentmiklós KSK 9 2 1 6 22 44 7
9. Vasadi RSC 10 1 3 6 13 25 6

10. Inárcs VSE 9 0 1 8 16 34 1 
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OLVASÓINK ÍRTÁK

Igazából azt akartam írni, hogy körsé-
ta, de egy egyutcás, keskeny területen
csak föl és alá lehet sétálni. A Falu Ta-
más utca végén a piac felé fordulva
nagyvárosi nyüzsgés fogadott. Az út
mindkét oldalán autók parkoltak.
Egy teherautót, ami éppen az út köze-
pén állt meg valamiért, hangos duda-
szóval ösztönözték továbbhaladásra.
A jármûvek közül lépten-nyomon
gyalogosok, kerékpárosok bukkantak
elô. Az elsô ránézésre nagynak tûnô
parkolóban kényelmesen sorakoztak,
terhükre várva a kocsik. A tér sarkán,
az útról éppenhogy lehúzódva lovas-
kocsi állt, platójáról kismalacok néz-
ték a kavalkádot.

Menjünk beljebb – invitáltam ma-
gamat – nézzünk szét, milyen a felho-
zatal. Arccal, illetve háttal a vasút felé
árusok és portékák sorakoztak. Van
itt minden, szerszám és eper, lángos és

hús, krumpli és bugyi, ahogyan az egy
piacon illik. A WC-ajtókon valahogy
így invitálja a felirat a sürgôs dolguk-
ra igyekvôket: 100 Ft, dobd a tányér-
ba! Ötvenért kínálták az újhagyma
csomóját.

Érdekes lenne megfigyelni, ki ho-
gyan közlekedik a piacon. Nem arra
gondolok, hogy gyalogosan, kezében
tömött szatyrokkal; vagy kerékpárját
tolva, meg-megállva, beszélgetve. In-
kább arra, hogy hányan mennek végig
az egyik oldalon és vissza a másikon.
Vagy hányan úgy, mint én is, hogy
középen haladva jobbra-balra néze-
getnek, és ha valami megtetszik, oda-
lépnek. Aki ilyen, lehet, hogy szívesen
kimenne a piac állomástól távolabbi
végén lévô kapun. De nem tud, mert
az be van zárva. Figyelmetlenség, vagy
marketingfogás? Ha ugyanis nem tud
kimenni, kénytelen visszafordulni, és

lehet, hogy ismét vásárol valamit.
Ügyes!

Szépen sütött a nap, vettem két
csomag újhagymát és hazaindultam.

(hy)

Vallomással tartozom.
Amikor elkészül falunk “egyik büszkesége”, a három-
szög park, még itt a fórumon is kritizáltam, a szobrot is,
az ötletet is. De már megszoktam, sôt meg is kedveltem. 

És …vára dühít, hogy egyesek nem találják rajta a
szemetes zsákokat. Pedig vannak. Viszont a mai napon
örömmel töltött el, amikor figyelmeztettem erre két ti-
zenévest, ôk nem kinevettek, hanem elszégyellték magu-
kat és összeszedték maguk alól a szemetet. Sajnos nem
kérdeztem meg a nevüket, mert szívesen kiírnám ide.
Bízom abban, hogy ôk többé nem dobják a papírt a
földre, – és akkor már két embert nyertem. Mégegyszer
köszönöm nekik. És nektek is, akik holnap oda ültök...

(dutty)

Piaci föl és alá…

TÁBOR! TÁBOR! TÁBOR!
2008. június 30.-július 4-ig valamint 

július 14-18-ig Energy Kid’s edzôtábor lesz az 

Egressy Gábor Szabadidôközpontban.

Reggel 9-tôl délután 4-ig ebéddel, uzsonnával.
5-20 éveseknek!
Tervezett órák, foglalkozások:
- akrobatika
- erônléti edzés
- break/hip-hop Rabi Imi világbajnokkal, gyémánt 

kategóriás Európa-bajnokkal
- hip-hop az Éva-Funky SE edzôivel
- jazz
- esztétikus testképzés
- balett
- francia kulturális délután Nagy Boglárka francia

nyelvtanárral és drámapedagógussal
- kézmûves foglalkozás
- drámajáték, csapatépítô foglalkozások.

Info: 
energykids@energykids.hu • 06/20-9670-717



Idén május másodika volt az a nap, melyet minden végzôs
diák nagy izgalommal vár: a ballagás napja. Ez az esemény
mindenkiben kettôs érzelmet ébreszt, hiszen véget ér valami
megszokott, de kezdôdik valami új, valami ismeretlen, ami
izgalommal tölti el a szívüket.

Az ünnepség Tóth Máté 11.-es diák beszédével
kezdôdött, melyben az egész évfolyam nevében búcsúztatta
a végzôsöket. Ezután a Katona Zsombori Pál tanár úr vezet-
te Kalimba együttes elôadásában halgathattuk meg Schu-
mann: Álmodozás címû mûvét, majd a végzôs diákok –
Kaldanecker Dorina, Kozma Adrienn és Kovács Vivien –
osztották meg velünk búcsúgondolataikat. A hagyomá-
nyoknak megfelelôen, megható beszéddel búcsúzott a
végzôsöktôl Zsadányi László, az iskola igazgatója. Iskolánk-
ba sok tehetséges diák jár, az egyikük Valentyik Anna, aki ez
alkalomból Agnes Vanilla: Születésnapodra címû dalát éne-
kelte el. A ballagás a hagyományoknak megfelelôen folyta-
tódott, koszorúzással, a zászló átadásával. Majd fölszálltak a
lufik, ami többek között a ballagás végét is jelezte. Ez évben
is sok vendég tisztelte meg jelenlétével iskolánkat, többek
között Nemeshegyi Zoltán baptista- és Nt. Hantos Péter re-
formátus lelkész. 

A ballagás lebonyolításához természetesen sok diák is
hozzájárult, hiszen mindenki úgy tekint erre a napra, mint
a végzôsök nagy napjára. Ilyenkor az alsóbb évfolyamos di-
ákokra hárul a munka neheze. Hogy miért? Megcsillogtat-
hatják kreativitásukat a teremdíszítésben, megmutathatják
erejüket a székhordásban. A termek ízlésesen voltak feldí-
szítve, rengeteg virág pompázott mindenhol és szék is jutott
elegendô.

Végezetül én is szeretném megragadni az alkalmat, hogy
az egész iskola nevében sok sikert és eredményekben gazdag
életet kívánjak elballagott diáktársainknak!

Czégel Renáta
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SZÍNES – ÉLET

Elballagtak…
Május 17-én rendezték Bécsben a látványtáncosok kvalifiká-
ciós bajnokságát, melyen természetesen az Energy Kid's tán-
cosai is részt vettek. Mivel minden ócsai versenyzô megkap-
ta a kvalifikációs startkártyáját, indulhatnak az IIG (német
szövetség) Látványtánc Európa-bajnokságán, melyet 2008.
június 7-8-án rendeznek Budapesten, a Pestszentimre-
Sportkastélyban.
KVALIFIKÁLT PRODUKCIÓK ÉS EREDMÉNYEK:
Pán Péter – modern látványtánc emeléssel – 1. hely
Blue Dance – modern látványtác emelés nélkül – 1. hely
Evolution – duó – modern látványtánc – 1. hely
Little Girl – egyéni – modern látványtánc – 1. hely 

(A kategória)
Streetdancer – egyéni – modern látványtánc – 1. hely
Energy Bombastic – duo – modern látványtánc – 2. hely
Two for dance – duo – modern látványtánc – 2. hely
Jump – egyéni – modern látványtánc – 2. hely (A kategória)
Sweet Girl – egyéni – modern látványtánc – 2. hely
Carpe Diem – egyéni – modern látványtánc – 4. hely
Kids Dance – emelés nélküli modern csoportfomáció – 

4. hely
Yeahhh Man – egyéni – modern látványtánc – 5. hely

Ócsa Város Önkormányzatának hivatalos lapja

Megjelenik havonta 2800 példányban

Kiadja: Mátyus Nyomda Bt.
Felelôs kiadó: Mátyus Gyula

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

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

E-mail: ocsaikisbiro@vipmail.hu
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