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Ócsa Város Önkormányzatának lapja 2011. 11. szám 

Elindul újra a mese! 
Fényt porzik gyémánt szekere! 

Minden csillag egy kereke! 
Ezeregy angyal száll vele! 

Jön, emberek, jön, jön az égbôl 
Isten szekerén a mese!

Karácsony készûl, emberek! 
Szépek és tiszták legyetek! 

Súroljátok föl lelketek, 
csillogtassátok kedvetek, 
legyetek ujra gyermekek 

hogy emberek lehessetek!
Vigyázzatok! Ez a mese 

már nem is egészen mese. 
Belôle az Isten szeme 
tekint a földre lefele. 

Vigyázzatok hát emberek, 
Titeket keres a szeme!

Olyan jó néha angyalt lesni 

s angyalt lesve a csillagok közt 
Isten szekerét megkeresni. 
Ünneplôben elébe menni, 
mesék tavában megferedni 

s mesék tavában mélyen, mélyen 
ezt a világot elfeledni.
Mert rút a világ, fekete. 

Vak gyûlölettôl fekete. 
Vak, mint az emberek szeme: 

az égig sem látnak vele. 
Pedig az égbôl lefele 

porzik már Isten szekere!
Minden csillag egy kereke, 

ezeregy angyal száll vele, 
az Isten maga száll vele 

és csillagtükröt nyujt felénk, 
mesetükröt, a keze.

Szent tükrébe végre egyszer 
Pillantsatok tiszta szemmel, 

Wass Albert: Karácsonyi versek II.
(részlet)

Kedves Olvasóink!

Már meggyújtottunk két gyertyát 
az Adventi-koszorún, 

hiszen közeleg a Karácsony, 
a szeretet és a béke ünnepe. 

Szerkesztôségünk nevében 
Áldott, békés Karácsonyi ünnepeket

szeretnénk kívánni 
Wass Albert gyönyörû versével 
minden Kedves Olvasónknak!

Fülöp Krisztina és Moldován Ágnes

tiszta szemmel, Istenszemmel 
milyen szép is minden ember! 
Minden ember szépségtenger 

s mint a tenger csillagszemmel 
telve vagytok szeretettel…!
Tagadjátok…? Restellitek…? 

Elfordulnak fejeitek…? 
Megvakultak szemeitek…? 

Szépségteket, jóságtokat 
nem érzitek, nem hiszitek…? 
Csillaggyertyák fénye mellett 

Isten elé nem viszitek…?
Akkor bizony rútak vagytok, 

szégenyek és vakok vagytok, 
ha szépek lenni nem akartok. 
De még így is, szegényen is, 
rútan, vakon, mégis, mégis 
Isten gyermekei vagytok!

Rátok süti fényes szemét, 
elindítja fényszekerét, 
jó emberek játékszerét. 

Milyen kár, hogy áldó kezét 
nem érzitek, nem nézitek 

s nem hiszitek már a mesét.
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2011. november 30-án Testületi
ülést tartott Ócsa Város Önkormányza-
tának képviselôtestülete. 

Bukodi Károly polgármester miután
megállapította, hogy a testület határo-
zatképes, napirend elôtti felszólások-
nak adott helyet. 

Inczeffy Szabolcs képviselô napi-
rend elôtti felszólalását egy ócsai lakos
levelének felolvasásával kezdte. Az
ócsai polgár arról írt, hogy mivel tarto-
zása van az önkormányzat felé, attól
tart, hogy nevét az önkormányzat nyil-
vánosan közölni fogja az adósok listá-
ján, illetve az önkormányzat újságjá-
ban. A Képviselô úr a levél felolvasása
után kérte, hogy az adósok listáját a
Jegyzô ne jelentesse meg. 

Bukodi Károly polgármester el-
mondta, a Jegyzô csak akkor teheti
meg a közzétételhez szükséges intéz-
kedéseket, ha a Kormányhivatal ahhoz
hozzájárul, azaz nem talál jogi kétséget
a lista közzétételével kapcsolatban. El-
mondta azt is, hogy minden ócsai la-
kosnak lehetôsége van adósságát rész-
letekben is megfizetnie az önkormány-
zat felé, és úgy tudja, hogy ezzel a le-
hetôséggel már több, mint 50 adós
kezdte el törleszteni tartozását, és több
mint 5 millió forint már be is folyt az
önkormányzat kasszájába. 

Az adósok listájával kapcsolatos
jogszabály módosítását – Inczeffy Sza-
bolcs képviselô javaslatát – a testület
elvetette.

A polgármester kérte, hogy napiren-
di pontként vegyék fel Inárcs község
polgármesterének kérelmét, az Ócsa és
Társai Kft. 2011. évi gazdálkodásának
átvizsgálásáról. 

Dönti Károly képviselô javasolta to-
vábbá, hogy az SZMSZ (Szervezeti és
Mûködési Szabályzat, szerk.) módosí-

tása is kerüljön fel a napirendi pontok
közé, amelyet a testület tagjai egyhan-
gúlag megszavaztak.

A testületi ülés a munkatervben
meghatározott napirendi pontok szerint
folytatódott tovább.

Felmerült az együttmûködés le-
hetôsége a Nagy-Szivárvány Alapít-
vány Gimnázium és Szakképzô Iskola
Speciális Szakiskola és Egységes
Gyógypedagógiai Módszertani Intéz-
ménnyel. Az együttmûködés lényegét
Sárkány Gábor intézményvezetô fog-
lalta össze. A kapcsolat lényege az len-
ne, hogy a városban 2012 ôszétôl ven-
déglátószakon, kihelyezett nappali ta-
gozatot mûködtetnének a környezô te-
lepüléseken élô, és az ócsai diákok
számára. Bukodi  Jánosné, a Kulturális
Bizottság Elnöke felkérte Sárkány Gá-
bort, hogy a képviselôk kérdéseire vá-
laszoljon.

Több kérdés is felmerült a képvi-
selôk részérôl az együttmûködéssel
kapcsolatban. Legtöbben az sni-s (sa-
játos nevelési igényû tanulók = testi,
érzékszervi, értelmi, beszédfogyaté-
kos, autista, pszichés fejlôdés zavarai
miatt a nevelési, tanulási folyamatban
tartósan és súlyosan akadályozott,
szerk.) és a normál osztályokba járó ta-
nulók azonos idôpontban egyszerre
történô oktatásától tartottak, hiszen az
sni-s tanulók több odafigyelést igé-
nyelnek, s ezzel, esetleg megnehezít-
hetik a többi gyermek tanulását is.  

Sárkány Gábor elmondta, az ô kon-
cepciójuk lényege az, hogy a tanulók
az elméleti tantárgyakat az általános is-
kolában tanulnák, így nem kellene
ezért Budapestre utazniuk. A képvi-
selôtestület tagjai részletes válaszokat
kaptak az oktatás e formájáról, de a be-
szélgetés végén megállapították, hogy

amíg a Nemzeti Köznevelésrôl szóló
törvényt az Országgyûlés nem alkotja
meg, addig érdemben nem tudnak dön-
teni errôl az együttmûködésrôl. Ezért
javasolták, hogy a törvény megalkotá-
sa után kerüljön csak sor az érdemi
döntésére. Ezt a javaslatot a képvi-
selôtestület tagjai egyhangúlag elfo-
gadták.

A testületi ülés a 2012. évi hatósági
árak megállapításával folytatódott to-
vább, ahol elôször a közüzemi ivóví-
zellátás és a közüzemi szennyvíz-elve-
zetés díjairól hallhattak tájékoztatót a
képviselôtestület tagjai. A vita elôtt az
ügyvezetô úr tájékoztatta a testületet,
hogy a polgármesterrel és az alpolgár-
mesterrel folytatott megbeszélések
alapján, a kiadottól eltérôen alacso-
nyabb áremelést javasol. A képviselôk
közül többen firtatták az áremelés
szükségességét, illetve a vállalat költ-
ségeinek részletezését kérték az ügyve-
zetôtôl. Az ügyvezetô részletes gazda-
sági kimutatást adott a testület tagjai-
nak, ezek után a víz és szennyvíz díjak
fizetési kötelezettségével összefüggô
rendeletet megalkották. 

Ezután a képviselôk a települési szi-
lárd hulladékkal (A.S.A) kapcsolatos
rendeletet is megalkották. Ekkor Bu-
kodi Károly elmondta, hogy a vállalat
ügyvezetô asszonya ismertette vele,
hogy bár több lakos felvetette a zsák-
ban történô hulladékgyûjtés lehetôsé-
gét a tárolóedények (kuka) használata
helyett, de erre a hulladékgazdálkodási
törvény szerint nincs lehetôség. 

A képviselôtestület tagjai a folyé-
kony hulladékkezelés (szippantás)
közszolgáltatással kapcsolatos rendele-
tet megalkotása elôtt a cég ügyve-
zetôjének beszámolójában hallhatták,
hogy egész évben csupán 9 m3
szennyvizet szállítottak el. A polgár-
mester szerint ez azért is érdekes, mert
akik nem kötöttek rá a csatornára, és
fizetik a talajterhelési díjat, azok a la-
kosok vajon hová szállíttatják a
szennyvizet. Javasolta, hogy fogadják
el az indítványozott áremelést, de már-
ciusig vizsgálják meg az említett prob-
lémát, és akkor tárgyalják újra a szip-
pantás díját. A javaslatot egy tartózko-
dás ellenében a testület elfogadta. 

Horváth Zoltán fôépítész szabályo-
zási terv-módosítást terjesztett a testü-
let tagjai elé, amelyre a Dr. Bata Kft.
kérelme miatt került sor. A cég szeret-
né a tulajdonában lévô mezôgazdasági
területet átminôsíttetni gazdasági öve-
zetbe besorolt területté. Dönti Károly
képviselô tiltakozott a cég építkezése
ellen, mivel véleménye szerint a cég

Testületi ülésen történt
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Eddig 50 ezren igényelték 
Magyarország Alaptörvényét
November elejéig 50 ezren igényelték Magyarország Alaptörvényének

személyre szóló díszkiadását. Aki még eddig nem tette, de szeretne ren-
delni, az év végéig megteheti a lakóhelye szerint illetékes polgármesteri
hivatalban, körjegyzôségen, vagy a kormányablaknál.

Szeptember elseje és november eleje
között eddig 50 ezren igényelték Ma-
gyarország Alaptörvényét, amelyet Kö-
vér László, az Országgyûlés elnöke
személyes aláírásával a Magyar Köz-
löny különkiadásaként lehet igényelni, a
megrendelt példányokat a Magyar Posta
kézbesíti.

Az idáig beérkezett igénylések 76
százalékát az önkormányzatoknál adták be, ezek közül is kiemelkedô Pest és
Borsod-Abaúj-Zemplén megye önkormányzatai.

A kormány szeptemberben kérte fel arra az önkormányzatokat, hogy állít-
sanak fel egy asztalt, ahol az állampolgárok egy adatlap kitöltésével személy-
re szólóan kérhetik az új alkotmány névre szóló kézbesítését. Ily módon Ma-
gyarország új Alaptörvénye bárki számára megismerhetô, elérhetô, és egyút-
tal személyre szóló emléktárgy is lehet.

Az Országgyûlés idén április 18-án fogadta el Magyarország új Alaptörvé-
nyét, amelyet Schmitt Pál köztársasági elnök április 25-én, Húsvét hétfôn írt
alá ünnepélyes keretek között és 2012. január 1-jén lép hatályba.

környezetszennyezô tevékenységet
folytat a városban. Horváth Zoltán
fôépítész elmondta, hogy a cég számos
környezetvédelmi ellenôrzésen megy
keresztül, ezért ezzel a kérdéssel nem a
testületnek kell foglalkoznia. 

Horváth Tamás alpolgármester hoz-
zátette, hogy véleménye szerint támo-
gatni kell a kft. tevékenységét, hiszen
legalább 30 ócsai embernek ad mun-
kát. Ráadásul ebben az évben sikerült a
céggel olyan konszenzusra jutnia az
önkormányzatnak, hogy végre rendez-
ték az utóbbi években felgyülemlett
tartozásukat is. A testület elfogadta a
szabályozási terv módosítását. 

A Pénzügyi Bizottság javaslatára a
2011. évi III. negyedéves pénzgazdál-
kodásról szóló beszámolót a testület
tagjai egyhangúlag elfogadták. 

A 2012. évi pénzügyi koncepciót a
képviselô testület tagjai három tartóz-
kodás ellenében fogadták el.  

A NAGÉV CINK Kft. kérelmet
nyújtott be a 0253/4 hrsz-ú  út kiszéle-
sítéséhez, amelyet a testület tagjai egy-
hangúlag elfogadtak.

Az Ócsa Városüzemeltetési Nonpro-
fit Kft. 2012. évre vonatkozó térítési
díjainak emelésével kapcsolatos javas-
latot, illetve Gajdács Anna lakásvásár-
lási kérelmét egyhangúlag elfogadták a
képviselôk.

A QS Consulting Kft-vel kötendô
pályázati szerzôdés tervezeteket
(bölcsôdei fejlesztés és egyenlô esélyû
hozzáférés a közszolgáltatásokhoz), il-
letve a Computerfutár Kft. ajánlatát,
egy akadálymentes weboldal elkészíté-
séhez egy tartózkodás mellett fogadták
el a testület tagjai.

A testületi ülésen sor került a Ha-
lászy Károly Általános Iskola alapító
okiratának módosítására, amelyet egy-
hangúlag elfogadtak. Dönti Károly
képviselô SZMSZ-re tett módosító ja-
vaslatát a testület elvetette.

Ezt követôen az alpolgármesteri il-
letmény és költségtérítés megállapítá-
sáról is szavaztak a képviselôk, ame-
lyet név szerinti szavazással fogadtak
el, két nem szavazat és egy tartózkodás
ellenében. 

A közérdekû kérdéseknél Dr. Szabó
György jegyzô felolvasta azt a válasz-
levelet, amely egy ócsai lakos – az ülés
elején Inczeffy képviselô által felolva-
sott – levelére íródott. A válaszlevél-
ben megírták a lakosnak, hogy hátralé-
kát hogyan rendezheti az önkormány-
zat felé, és biztosították arról, hogy eb-
ben az esetben nevét és adatait nem
fogják semmilyen adóslistán nyilváno-
san közölni.  

Ezután a polgármester beszámolt a
két ülés között tett intézkedéseirôl. Tá-
jékoztatta a képviselôket arról, hogy az
alpolgármester úrral Zsámbékon jár-
tak, ahol megtekintették az ottani
bölcsôdét, és tájékozódtak az intéz-
mény szakmai vezetésérôl. 

Bukodi Károly beszámolt arról is,
hogy az intenzív rendôri ellenôrzés ha-
tására egyre több állandó lakcímmel,
vagy tartózkodási hellyel nem rendel-
kezô külföldi személy elköltözött
Ócsáról. A rendôri intézkedéseket a
közeljövôben is fenn kívánják tartani.
(lásd a 15. oldalon lévô írásunkat,
szerk.)

A polgármester szóban válaszolt
Inczeffy Szabolcs képviselô levelére,
amelyben a képviselô úr arról ér-
deklôdött, hogy az önkormányzat mi-
ért nem pályázik EMVA pályázatokra.
Bukodi Károly ismertette a pályázati
lehetôséget, amelynek az a lényege,
hogy városi ranggal rendelkezô telepü-
lések nem pályázhatnak. Ez után meg-
kérte a képviselô urat, hogy máskor
alaposabban olvassa el a pályázati ki-
írást.  

Bukodi Károly polgármester egy szó
erejéig ismételten visszatért a közmû-
díjak megállapításának körülményeire.

Elmondta azt, hogy régebben, amikor
más ügyvezetô irányította a víz- illetve
csatorna közmûveket volt arra prece-
dens, hogy 10 %-al, vagy azt meghala-
dó mértékben is megemelték a díjakat,
és az akkori képviselôk közül az eme-
lés ellen nem tiltakozott senki. 

Kardos Zoltán képviselô elmondta,
hogy a gazdasági bizottság ülésén szó-
ba került a háztartási hulladékok ille-
téktelen helyen – szelektív hulladék-
gyûjtôben – való elhelyezése. A háztar-
tásokban keletkezô veszélyes hulladé-
kok kezelése kapcsán arra kérte a pol-
gármestert, hogy ez ügyben folytasson
tárgyalásokat az ASA illetékesével.
Bukodi Károly elmondta, hogy mély-
ségesen felháborítja az a tény, hogy
vannak olyan lakosok (nem állítja azt,
hogy csak ócsaiak), akik hétvégén két-
három kukát is megtöltenek hulladék-
kal, és elhelyezik különbözô szelektív
hulladékgyûjtésre kijelölt helyeken.
Azt is hozzátette, hogy most is van
mindenkinek lehetôsége, hogy a plusz-
ban felhalmozódott hulladékot fizetés
ellenében elszállítassa. 

Az egyéb dolgok megtárgyalása
után a testületi ülés zárt üléssel folyta-
tódott.

Szöveg és fotó: Fülöp Krisztina
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Közmeghallgatást tartott decem-
ber elején Ócsa Város Képviselô-
testülete. A polgármesteri beszámo-
lóból kiderült, hogy a költségvetés
számai megfelelôen alakulnak, a he-
lyi körzeti megbízottak pedig a köz-
biztonság javulásáról tájékoztattak.

Az elsô napirendi pont az aktuális
költségvetés számairól szólt. Bukodi
Károly polgármester elmondta, hogy
a büdzsé számai a terveknek megfe-
lelôen alakultak. Az önkormányzat
bevételei azonban pozitívabb képet
mutatnak, mint az elôzô év azonos
idôszakában. A városvezetô szerint ez
a javuló adózási morálnak köszön-
hetô.

A polgármester tájékoztatta a meg-
jelenteket a 2012-es év nagyobb ter-
veirôl. Eszerint jövôre szeretnének
elindítani egy járdaépítési programot,
amelynek keretében az önkormányzat
biztosítaná majd a cementet és a só-
dert az utca- és lakóközösségek szá-
mára. A szomszédos Üllôn ez már
évek óta mûködik, jó gyakorlatnak
számít a kalákában történô járdaépí-
tés.

A jövô év projektje lesz a bölcsôde-
és az óvodapályázat is, valamint a
sportpálya felújítása.

Bukodi Károly az idei évet értékel-
ve elmondta, hogy sikerült a béreket
mindig idôben kifizetni, a közüzemi
számlákat is kifizették, valamint fej-
lesztésre is jutott a forrásokból. Így
megújult az Ágasház, a vasúti aluljá-
ró, és a civil szervezeteket is tudták
támogatni.

Ezután Ócsa közbiztonságáról szá-
moltak be az illetékesek. Fábián Zol-
tán, a Dabasi Rendôrkapitányság szol-
gálatirányítója tájékoztatott a migráci-
ós ellenôrzés eredményeirôl. Kiderült,
hogy a 16 alkalommal, 6-6 órában, 96
fô részvételével lezajlott fokozott el-
lenôrzési akció meghozta a kívánt
eredményt: a száznál is több külföldi
illegális munkavállalóból alig maradt
valaki a településen. 

Bukodi Károly polgármester a té-
mához kapcsolódóan elmondta, ta-
vasszal várhatóan újra folytatják a Bu-
gyira és Alsónémedire is kiterjedô el-
lenôrzés-sorozatot. Mezei Tamás kör-
zeti megbízott arról számolt be, hogy
Ócsa áll a legjobban a közbiztonság

terén a Dabasi Rendôrkapitányság il-
letékességi területéhez tartozó telepü-
lések között.

A napirendhez tartozóan Szabó
András, a Szövetség Ócsáért Falu-
védô Egyesület elnöke beszámolója
következett. Az elnök hangsúlyozta,
hogy kivételesen jó kapcsolatokat
ápolnak a társszervekkel, így hatéko-
nyan kiegészítik egymás munkáját

Az egy éve felállt közterület-fel-
ügyelet munkájáról Magyari Tibor tá-
jékoztatott. A közterület-felügyelô el-
mondta, a legtöbb problémát a közte-
rületen engedély nélkül elhelyezett
építési anyagok, a kóbor ebek és a
mozgáskorlátozott parkolóhelyek jog-
talan használói jelentik. A lakosság
azonban kooperatívan áll a munkájuk-
hoz, ezért például kedvezôen alakul-
nak a bevételek a behajtási enged-
élyek kiadásából is. Továbbá a lakos-
ság felé történô jelzések után gyakor-
latilag mindenki pótolja a hiányossá-
gokat vagy megszünteti a szabálysértô
állapotokat.

Horváth Tamás alpolgármester a
devizahitelesek megsegítésére irányu-
ló szociális családiház-programról tá-
jékoztatott. Jelenleg az adminisztráci-
ós munkák folynak és a termôföldbôl
való kivonás folyamata zajlik. Az
építkezés márciusban kezdôdik majd,
az elsô 80 ház átadása júliusra várha-
tó.

Magyar Péter kérdésre válaszolva a
Polgármester úr elmondta, hogy a sze-
métbánya rekultivációja nem marad
el, de mivel a közbeszerzési eljárás
során a beérkezett árajánlatok messze
meghaladták az elnyert összeget, így
az elmúlt hónapokban a környezetvé-
delmi felügyelôséggel egyeztettek egy
új mûszaki tartalmú terven. Ez meg-
történt, így várhatólag a jövô év elején
a bánya részleges lezárása megtöté-
nik. A végleges lezárást 2022-ig kell
teljesíteni. 

A víz- és csatornadíjak kapcsán
Horváth Tamás alpolgármester arról
tájékoztatott, hogy az emelés ugyan
6%-os lesz, azonban évek óta minden
bevételt a hálózat fejlesztésére és kar-
bantartására fordított az üzemeltetô
cég. 

Kérdés vonatkozott továbbá az al-
polgármesteri illetményre is. Ezzel
kapcsolatban Horváth Tamás elmond-

ta, eddig társadalmi megbízatásként
töltötte be az alpolgármesteri tisztsé-
get, ám a megnövekedett munka-
mennyiség már indokolttá teszi egy
hatórás félállás betöltését. 

Sipos József a járdaépítéssel kap-
csolatban arra hívta fel a figyelmet,
hogy sok helyen szintkülönbség van
az egymást követô járdák között, ami
megnehezíti közlekedést. Elmondta,
hogy a Némedi út egyes szakaszain
járda sincs, így az úton való közleke-
dés balesetveszélyes. Ehhez kapcsoló-
dott Rózsa Pál hozzászólása is, aki
kérte a hivatal vezetôit, hogy a Pest
Megyei Közútkezelôvel egyeztesse-
nek, és sebesség korlátozó táblákat
helyezzenek ki erre a szakaszra.

Morócza Károly elmondta, hogy az
önkormányzat rendelkezik olyan
erdôs területtel, ahol lehetne fát vágni,
és szétosztani a rászorulók között. En-
nek megvalósításához felajánlotta se-
gítségét.

A többi felszólalás az itt élô ven-
dégmunkásokkal kapcsolatban hang-
zott el. Pásztor Gábor az éjjel-nappali
boltnál tapasztalható „összejövete-
lekrôl” szólt; Bódiné Nagy Johanna
azt kérdezte, hogy e családok gyere-
kei járnak-e iskolába, valamint arra
buzdított mindenkit, hogy ne féljenek
és nyugodtan szóljanak rá ezekre az
emberekre. Csatári Péter azt kérdezte,
hogy a rendôrségi akciók mellet, az
önkormányzat meghozta-e a szüksé-
ges döntéseket.

A válaszokban Bukodi Károly pol-
gármester és Mezei Tamás körzeti
megbízott elmondták, hogy a bolt
elôtti gyülekezés megszûnt, köszön-
hetôen többek között a rendôri intéz-
kedéseknek. A gyerekek nem járnak
sem óvodába, sem iskolába, de segé-
lyért sem állnak sorba. Az önkor-
mányzat a szomszédos településekhez
hasonlóan megalkotta az ide vonatko-
zó rendeleteket.

Végezetül Sándor István a helyi Ci-
gány Kisebbségi Önkormányzat ve-
zetôje arra hívta fel a figyelmet, hogy
sajnos a közvélemény összemossa a
helyi cigányságot a vendégmunkások-
kal, és kérte a polgármestert, hogy
2012-ben a közmunkaprogramban
számoljon a cigánysággal is.

Moldován Ágnes

Közmeghallgatás – a költségvetés jól alakul
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A pályázatot meghirdetô szerv
neve: Ócsa Város Önkormányzatának
Képviselô-testülete (2364 Ócsa,
Bajcsy-Zs. u. 2.)

Betöltendô munkakör: könyvtár-
vezetô (Határozott idejû közalkalma-
zotti jogviszonyban, teljes munka-
idôben.)

A munkakörrel, illetve a maga-
sabb vezetôi megbízással járó lé-
nyeges feladatok:

- ellátja a Falu Tamás Városi
Könyvtár (2364 Ócsa, Falu Tamás u.
44.) vezetését a hatályos jogszabá-
lyok szerint,

- biztosítja az intézmény alapító
okiratában foglalt tevékenységek fel-
tételrendszerét,

- irányítja és ellenôrzi a dolgozók
munkáját,

- az intézmény valamennyi dolgo-
zója, alkalmazottja felett gyakorolja
azokat a munkáltatói jogokat, ame-
lyeket a munkaügyi jogszabályok a
hatáskörébe utalnak, 

- képviseli az intézményt az állami,
társadalmi szervezetek és magánsze-
mélyek elôtt, 

- könyvtárosi feladatokat lát el.

Pályázati feltételek: 
- szakirányú egyetemi végzettség

és szakképzettség; vagy 
- nem szakirányú egyetemi végzett-

ség és felsôfokú szakirányú munka-
köri szakvizsga; vagy

- fôiskolai könyvtárosi képzettség,
- legalább 5 év szakmai gyakorlat,

illetve 2009 után szerzett fôiskolai
könyvtárosi képzettség esetén leg-
alább 10 éves szakmai gyakorlat,

- magyar állampolgárság, büntetlen
elôélet, cselekvôképesség.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
- részletes, fényképes szakmai ön-

életrajzot,
- az iskolai végzettséget igazoló

okmányok másolatát,
- három hónapnál nem régebbi ha-

tósági erkölcsi bizonyítványt,
- az intézmény szervezetére és mû-

ködésére vonatkozó szakmai koncep-
ciót.

- hozzájáruló nyilatkozat a pályá-
zatban foglalt személyes adatok keze-

léséhez, valamint a pályázat elbírálá-
sában résztvevô közremûködôk pá-
lyázatba való betekintésérôl,

- vagyonnyilatkozat tételi eljárás
lefolytatása.

A beosztáshoz kapcsolódó jutta-
tások: 

- a közalkalmazottak jogállásáról
szóló 1992. évi XXXIII. törvény sze-
rint.

A vezetôi megbízás idôtartama: 
- A vezetôi megbízás határozott

idôre, 2012. február 01-jétôl 2017. ja-
nuár 31-ig szól.

A beosztás betölthetôségének
idôpontja:

- A munkakör 2012. február 1. nap-
jától tölthetô be.

A pályázat benyújtásának határ-
ideje: 

- 2012. január 10.

A pályázat benyújtásának helye,
módja:

- A pályázatot két példányban, zárt
borítékban, postai úton „Könyvtárve-
zetô” megjelöléssel lehet benyújtani
Ócsa Város Polgármesteri Hivatala
2364 Ócsa, Bajcsy-Zs. u. 2. postai
címre. A pályázati kiírással kapcsola-
tosan további információt Dr. Molnár
Csaba aljegyzô nyújt. 

A pályázati kiírás további közzé-
tételének helye, ideje:

- Ócsa Város honlapja
(www.ocsa.hu) – 2011. december 5.

A pályázat elbírálásának módja,
rendje:

- A pályázat elbírálására Ócsa Vá-
ros Önkormányzatának Képviselô-
testülete 2012. január hónapjában
megtartott testületi ülésén, de leg-
késôbb 2012. január 31. napján kerül
sor.

A képviselô-testület fenntartja a jo-
got a pályázati eljárás eredménytelen-
né nyilvánítására.

A KSZK honlapján történô közzé-
tétel idôpontja: 2011. december 5.

Falu Tamás Városi Könyvtár 
könyvtárvezetôi álláshely megpályáztatása

Együtt a család

(Keserédes gondolatok karácsony
közeledtén…)

Együtt a család? Milyen család?
Csonka család, elvált család, egy-
szülôs család?

Hat éves voltam, Petike négy –
nem is nagyon értett a dolgokból
semmit – amikor apáék szobájából
egyre gyakrabban szûrôdött ki vita.
Amikor kijöttek, Apa vörös volt az
indulattól, Anya szeme könnyes a
szomorúságtól.

Nem sokkal utána Apa levette a
bôröndöket a gardrób legfelsô polcá-
ról. Petike orra egészen elfehéredett,
ahogy a szobaablak üvegéhez nyom-
ta, hátha látja Apát a sarkon túl is,
ahogy elkanyarodik.

Évekig nem volt együtt a család.
Névnapkor, születésnapon, kará-
csonykor ültünk a nagy asztalnál,
Anya tétova volt és hallgatag, Nagy-
mamáék sóhajtoztak, halkan beszél-
tek, mintha beteg lenne a háznál.

Aztán megjelent Zoltán. Nem hí-
vatta magát Apának, mert tudta, ha
meghalványodva is, ha egy másik ut-
ca másik lakásában egy másik fele-
ség mellett, másik két gyerekkel, de
Apa, Apa maradt.

Zoltán azonban az évek múlásával
Zoltánná nemesedett csupa nagybe-
tûvel. Mert minden edzés után ott
várt minket az öreg autójával. Mert a
kedvünkért megtanult palacsintát
sütni, lábtengózni és furulyázni. Mert
ott volt minden szülôi értekezleten,
mert ô kereste és ijesztette meg a
Szalait, aki egyszer sárba dobta a há-
tizsákomat. Mert ô rohant éjjel a be-
teg kutyánkkal az állatorvoshoz,
mert ô beszélt az ofôvel, amikor Peti
Mackó sajtot kent a Kovács télika-
bátjára.

És már néhány éve szerencsére
együtt a család. Névnapkor, születés-
napon, karácsonykor. Zoltán ül az
asztalfôn, kicsit zavarban van, Anya
ragyog mellette, ölében Kristóf, aki a
kisgyerekek ôsbizalmával majszolja
a süteményt. Kristóf Anyából van és
Zoltánból, és egy kicsit belôlem és
Petibôl. És próbáljuk elfelejteni,
hogy az út, amelyen idáig jutottunk,
göröngyös volt és fájdalmakkal teli.
De együtt a család.

Diákjaink fájdalmas mondataiból
összegyúrta:

BNB
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A Kormány országjáró körútjának keretében Lezsák Sán-
dor, az országgyûlés alelnöke Ócsára látogatott. Az ország-
járás célja, hogy közelebb hozzák az emberekhez a Kor-
mányzat döntéseit.

Lezsák Sándor kiemelte, hogy Magyarország történelmi
jelentôségû változások elôtt áll, akár csak a ’80-as évek vé-
gén. A most születô döntések meghatározzák az ország sor-
sát az elkövetkezendô évtizedekre, ezért szükséges, hogy a
társadalom minél szélesebb rétegei megértsék és elfogadják
azokat.

Újságírói kérdésre válaszolva a devizahitelesek megsegí-
tésével kapcsolatban az alelnök elmondta, hogy ez a kor-
mány képes arra, hogy a polgárok érdekében szembeszáll
akár a bankrendszerrel is. Az ócsai építkezés nagy próbaté-
tel lesz, hiszen ilyen még nem történt az országban.

A munkahelyteremtéssel kapcsolatban a Hungarikum tör-
vényt és a nemzeti lovasstratégiát emelte ki Lezsák Sándor.

A 2000 fô alatti települések sorsával kapcsolatban Lezsák
Sándor óvatosan nyilatkozott, hiszen az önkormányzati tör-
vény még képlékeny formában létezik. ô maga amellett fog-

lal állást, hogy a legkisebb településnek is legyen polgár-
mestere. Az a félelem pedig, hogy nem lesznek gazdái pél-
dául az iskoláknak, teljesen alaptalan.

má

Országjárás: Lezsák Sándor Ócsán állt meg

Nagy Könyv

Hatodik éve rendezzük meg iskolánkban ezt az irodalmi
versenyt.

Évrôl-évre három író egy- egy mûvét kell elolvasniuk a
gyerekeknek, majd az olvasottakról egy színes, izgalmas
vetélkedôn számot adniuk. Ebben a tanévben 13 csapat ne-
vezett. 

A mûvek: Gerald Durell: Családom és egyéb állatfajták,
Bálint Ágnes: Szeleburdi család, Anna Gavalda: 35 kg remény.

Külön öröm, hogy a körzet más iskoláit is sikerült bevon-
ni ebbe az érdekes, és hasznos vetélkedésbe.

Az elsô forduló már lezajlott, izgatottan várjuk a követ-
kezôt és az áprilisi döntôt is.

Falu Tamás versmondó verseny

130 éve született Falu Tamás. November 10-én városunk
méltóképpen, igen színvonalasan emlékezett erre a jeles
napra. 11 órakor szavalóverseny kezdôdött, 15 órakor ko-
szorúzás volt a temetôben, majd 17 órakor egy szép emlék-
mûsor zárta a napot a mûvelôdési házban. 

Diákjaink valamennyi rendezvényen szép számban jelen
voltak, verset mondtak a temetôben, és tapsoltak este a Falu
Tamás Díj átadásán is. 

Két tanulónk ért el helyezést a versmondó versenyen: Ja-
kab Cintia második, Kovács Noémi harmadik lett.

Spákné Papp Mária

„Pitti Katalin verseket mondott, ôszintén vallott hitérôl, és

szólót énekelt a kórussal”

Beszámoló a Liszt-estrôl

Ünnepi zenés áhítatot tartottunk Liszt Ferenc és kortársai
mûveibôl 2011. november 20-án vasárnap délután 17 órakor
az ócsai baptista imaházban.

Vendég elôadómûvészek: Pitti Katalin Liszt-díjas opera-
énekes, Érdemes Mûvész, valamint Tóka Szabolcs orgona-
mûvész, a tatai zeneiskola igazgatója voltak. Közremûkö-
dött a gyülekezet énekkara, vezényelt Denkéné Vígh Me-
linda és Pátkai Imre.

Tóka Szabolcs rövid ismertetést adott Liszt Ferenc éle-
térôl és munkásságáról. Pitti Katalin Istenes Magyar Énekek
elôadásával kezdte a mûsort, majd Liszt Ferenc és kortársai-
nak mûveibôl énekelt. Az énekek között verseket mondott,
ôszintén vallott hitérôl, és szólót énekelt a kórussal. 

Nemeshegyi Zoltán lelkipásztor igehirdetésében Jézus-
nak Péterhez intézett kérdése volt a központi gondolat,
amely elôkészítette az énekkar énekét. Az énekkar Liszt Fe-
rencnek a Krisztus címû oratóriuma 8. tételét énekelte: Te
Péter vagy!

Szabadszállási László gyülekezetvezetô köszöntötte a
vendégeket, a mûvésznôt közelgô születés- és névnapja al-
kalmából is. A mûvésznô is gondoskodott külön meglepe-
tésrôl, amint a hallgatóság sorai közt végigmenve, mintegy
mindenkinek személyesen énekelte: légy áldott!

Akik együtt voltunk ezen az estén valóban áldottnak érez-
tük magunkat. 

(N. Z.)

Iskolai kulturális hírek
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December havi program
az Ócsai 

Baptista Gyülekezetben

7. szerda este 6 órakor bibliaóra
9. péntek este 7 órakor énekóra

10. szombat este 6 órakor
ifjúsági óra

11. vasárnap délelôtt 9 órakor 
imaóra és gyermek-bibliakör, 

10 órakor istentisztelet, 
délután 5 órakor istentisztelet

14. szerda este 6 órakor imaóra
16. péntek este 7 órakor énekóra

18. vasárnap délelôtt 9 órakor ima-
óra és gyermek-bibliakör, 

10 órakor istentisztelet
21. szerda este 7 órakor bibliaóra

25. vasárnap karácsony elsô napján
délelôtt 9 órakor imaóra, 
10 órakor istentisztelet,

délután 5 órakor istentisztelet
26. hétfô karácsony második 

napján délelôtt 10 órakor istentisz-
telet, délután 5 órakor istentisztelet

31. szombat óév estéjén 
5 órakor istentisztelet

Január 1. vasárnap délelôtt 
10 órakor istentisztelet, délután 

5 órakor istentisztelet

A csodálatos ajándék
„Hála legyen az Istennek kimondhatatlan 

ajándékáért!” 
(Pál második levele a Korinthusiakhoz 9. fejezet 15. vers)

Karácsony az ajándékozás ünnepe. Mindenki ad és min-
denki kap. Nem fölösleges hát tisztáznunk az ajándékozás
fogalmát. Gyakran összekeverjük a fizetés, a jutalom és az
ajándék fogalmát.

A fizetés a munkásnak az elvégzett munkájáért járó bé-
re. Lehet ez pénzbeli vagy természetbeni, de mindenkép-
pen megérdemelt, megdolgozott bér. A munkáltató részérôl
kötelezô a kifizetése.

A jutalom annak jár, aki a vállalt és szerzôdésben rögzí-
tett munkánál többet ad, vagy olyan szívességet tesz, ami
nem lett volna kötelessége. A jutalmazó éppen e feletti
megbecsülése jeléül adja a jutalmat. Ez lehet több a megér-
demeltnél vagy kevesebb, esetleg jelképes, de mindenkép-
pen a jutalmazótól függ, szabad akaratából dönt adása,
összege vagy mennyisége felôl. Nem kötelezô, legfeljebb
illô.

Az ajándék magában foglalja azt, hogy sem kényszerû-
ség, sem illendôség nem köti az ajándékozót, kimondottan
szeretete jeléül adja, amit ad. Az ajándékra senki nem tart-
hat számot, mert mihelyt valaki számot tart rá, már csak a

neve ajándék, de valójában fizetség, legfeljebb jutalom.
Isten ajándékot adott az elsô karácsony éjszakán az

egész világnak. Önként adta, nem érdemeltük meg. Azt
kaptuk, Akire a legnagyobb szükségünk volt: Szabadítót,
Üdvözítôt, Jézus Krisztus személyében.

Isten az ajándéknak is a legmagasabb formájában része-
sített, melyre az apostol nem talál kifejezést, ezért azt
mondja: kimondhatatlan, kibeszélhetetlen!

Hogyan mondhatunk hálát azért azt ajándékért, amit ki-
beszélni sem lehet? Megpróbálhatjuk köszönetünket egy-
szerû szavakkal kifejezni. Az egyszerû, de ôszinte szavak
többet mondanak, mint a mesterkélt szóvirágok.

Hálát adni még nehezebb, mint hálát mondani. Mit ad-
hatunk mi Istennek, hiszen az Övé minden. Istennek úgy
adhatunk, hogy embertársunknak adunk. Van, ahol kará-
csonykor egy terítékkel többet tesznek az asztalra, mint
ahányan vannak, amely jelképesen Istené, de ténylegesen a
váratlan vendég, vagy a rászoruló kapja.

Adjunk, hisz nem a magunkéból adunk, hanem abból,
amit mi is Istentôl kaptunk. Adjunk szeretetet! A másokért
végzett szolgálat, áldássá lesz rajtunk is. „Az ajándékozó
bôvelkedik, és aki mást felüdít, maga is felüdül” (Példabe-
szédek könyve 11. fejezet 25. verse)

Kívánok áldott és másokat boldogító karácsonyi ünne-
peket!

Nemeshegyi Zoltán
baptista lelkipásztor

Ô a mi boldogságunk
A Karácsony Isten Fiának, Jézus Krisztusnak a születése. 
Keresztények számára ez a mondat természetes tartalmat hordoz, de

talán mégsem felesleges újra és újra elmondani, mert úgy tûnik, hogy a
világban sokan megkérdôjelezik ezt.

Mindenfélét mondanak a karácsonnyal kapcsolatban csak éppen Jézus-
ról nem beszélnek. Pedig Jézus nélkül nem lehet beszélni a karácsonyról,
mint a szeretet ünnepérôl.

Mindig vannak próbálkozások, hogy Jézust eltávolítsák az ünnepbôl és
egy fenyôfával helyettesítsék. 

Jó példa erre, hogy néhány éve az egyik ausztráliai iskolában nem tar-
tottak semmiféle karácsonyi ünnepséget. Az iskola vezetése azzal indo-
kolta a dolgot, hogy a karácsony iskolai ünneplése hátrányosan megkü-
lönböztetné a nem keresztény gyerekeket, akiket nem lehetne arra kérni,
hogy vegyenek részt az ünnepségen. Az eset a szülôk körében nagy fel-
háborodást váltott ki, s szinte az egész világ megdöbbent a híren. A törté-
net folytatása az lett, hogy az ausztrál oktatási miniszter egy évvel
késôbb levélben fordult az iskolák igazgatóihoz, amelyben arra kérte
ôket, hogy mindenütt tartsák meg a karácsonyi ünnepet és tanítsák meg a
gyerekeknek az ünnep vallási jelentését.

E példa is azt mutatja, hogy a karácsony elválaszthatatlan Jézus Krisz-
tustól, akire oly nagy szüksége van a világnak. Mert karácsonykor az
égbôl angyal száll a földre, hogy örömhírt hozzon a pásztorok félénk szí-
vébe. Ezen az éjszakán hangos robajjal bezárulnak elôtte a veretes ka-
puk, de Te ne zárd be szívedet, mert hozzád érkezik a várva várt gyer-
mek. A pásztorok pedig viszik a hírt mindenfelé, hogy ô a mi boldogsá-
gunk. 

Induljatok ti is, bátor szívvel nagy lelkesen! Vezessen benneteket a
csillag fénye!

Ország Tibor plébános
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Katolikus Egyházközség Programjai
December 10. Szombat 18 óra Adventi hangverseny a Templomban. 

Elôadásra kerül: Mozart Requiem címû mûve. Közremûködik: Albert Schve-
itzer ének és zenekar. Szólót énekelnek: Cser Péter, Szabóki Tünde, Molnár

András és Várhelyi Éva operaénekesek. A belépés ingyenes!
Támogató jegyek a helyszínen vásárolhatók az elôadás után.

December 24-én délután 16.30-kor Pásztorjáték a templomban, éjszaka 22
óra Születési szentmise;

December 25-én délelôtt 9 órakor: Ünnepi szentmise;
December 26-án délelôtt 9 órakor: Ünnepi szentmise;

December 31-én este 18 órakor: Év végi hálaadás;
Január 1-én délelôtt 9 órakor: Ünnepi szentmise.

Adventi Napok
„Egy cipôsdoboznyi szeretet”

Idén elsô alkalommal rendezzük meg az ADVENTI
NAPOK programsorozatot.

December 15-én és 16-án a szabadidôközpontba várjuk
majd az érdeklôdôket.

Csütörtökön 14 órakor a Halászy Károly Általános Is-
kola kézmûves szakkörös diákjai díszítik fel a mûvelôdé-
si ház fenyôfáját, de várunk mindenkit, aki szeretné kará-
csonyi hangulatban eltölteni a délutánt. Este fél hattól a
zeneiskolások ünnepi koncertjét hallgathatjuk meg.

Pénteken délelôttôl egészen estig a Life Egyesület
szervezésében kreatív, izgalmas ajándékokat készíthet
gyermek és felnôtt egyaránt, fél háromtól pedig az Ócsai
Polgári Kulturális Egyesülettel mézeskalácsot díszíthe-
tünk. Hat órától az Energy Kid’s tánccsoporttal hangoló-
dunk rá az ünnepekre. 

Az adventi kézmûves kirakodóvásár – amelynek hely-
színe a Hôsök tere (Református Mûemléktemplom mel-

lett) lesz – díszkivilágítással, közös karácsonyfával, han-
gulatos faházakkal, forralt borral, teával, változatos prog-
ramokkal várja majd az ócsaiakat december 17-én és 18-
án.

Városunk adventi koszorújának gyertyáit november
27-tôl minden vasárnap történelmi egyházainkban gyújt-
juk meg. December 18-án, az egyházi szertartás után, a
fények a Hôsök terén is kigyúlnak majd.

Külön szeretném felhívni a figyelmet az „EGY
CIPôSDOBOZNYI SZERETET” felhívásunkra, mely az
Egressy Gábor Szabadidôközpont, az OPKE, és a Life
közös szervezésében valósulhat meg.

A cipôs dobozba rejtett ajándékokat december 13-ig
hétköznapokon 8-16 óráig várjuk a mûvelôdési házba,
hogy aztán eljuttathassuk azokat a rászoruló ócsai gyere-
kek számára.

Programjaink ingyenesek, és rossz idô esetén is meg-
rendezésre kerülnek a szabadidôközpontban.

Szeretettel várjuk Ócsa város lakóit. 
Készüljünk együtt az ünnepekre!

Jarábik Klára
kulturális igazgató

HalloweenHalloween
a Halászy Károly Általános Iskolában

2011. október 28-án került megrendezésre a Halászy Károly Általános
Iskolában a Halloween angol nyelvi vetélkedô – zenei aláfestéssel fûszerez-
ve. 

A vetélkedô komoly felkészültséget igényelt, aminek a tanulóink eleget
is tettek. Három-négy fôs csapatok versenyeztek, és mindez a 4-5-6. évfo-
lyamot érintette. 

A „nagy napot” tökfaragó- és rajzverseny elôzte meg, ahol a tanulók
egyéni mûvekkel indulhattak. Mindkét versenyszám iránt nagy volt az ér-
deklôdés. A vetélkedô napján a gyerekek a legjobb alkotásokra szavazhat-
tak e két kategórián belül. A vetélkedô keretén belül a gyerekek megismer-
kedhettek a Halloween történelmi hátterével is. A gyôztesek értékes ajándé-
kokban részesültek.

Bízunk abban, hogy ezzel a vetélkedôvel is bôvítettük gyermekeink an-
gol nyelv tudását.

Molnár Georgina

Az ócsai

Bolyai János Alapítvány

2364 Ócsa, Falu Tamás u. 35.
Adószám: 18661693-1-13

köszönetét fejezi ki mindazon 
támogatóinak,

akik személyi jövedelemadójuk 

1%-át1%-át
az alapítvány javára ajánlották fel.

Az APEH 
2010. évben 310 946.-Ft-ot utalt

az alapítvány számlájára.
A támogatást tanulmányi és sport

versenyeken kiemelkedô 
eredményt elért tanulók

jutalmazására használtuk fel.

Köszönjük a felajánlásokat.

Bolyai János Alapítvány Ócsa

Alapítvány neve: 
Bolyai János Alapítvány

Címe: 
2364 Ócsa, Falu Tamás u. 35.

Adószám: 18661693-1-13

Ócsa, 2011. november 24.

Zsadányi László
kuratóriumi titkár
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Iskolai sport hírek
Augusztusban nagy örömmel értesültünk arról, hogy a

Magyar Atlétikai Szövetség ingyenes kiadványokkal segíti
az iskolák és az egyesületek munkáját. A plakátok, matri-
cák és naptárak segítik az egészséges életmód kialakítá-
sát, hangsúlyozzák a helyes táplálkozás fontosságát és
mindezek mellett felhívják a figyelmet a rendszeres test-
mozgás, elsôsorban az atlétika jótékony hatásaira. 

Iskolánkban már tanévkezdés elôtt kihelyeztük a plaká-
tokat és naptárakat. Mire a gyerekek birtokba vették az is-

kolát már minden tanteremben és a folyosókon is érdekes
színfoltként díszelegtek a kapott anyagok.

Ám az igazi nagy szenzáció csak ezután következett,
amikor minden alsó tagozatos kisdiák megkapta a saját
matricagyûjtô plakátját. A tanító nénik segítségével azóta
is fáradhatatlanul gyûjtik a matricákat. Reményeink sze-
rint ez kellô motiváció lesz számukra a testnevelés órákon
való minél jobb teljesítmény eléréséhez és egyre többen
kapnak kedvet a délutáni testmozgáshoz is, amelyhez is-
kolánk számos sportszakköre közül válogathatnak.

Munkánkról a Magyar Atlétikai Szövetség is elis-
merôen szólt, amely a www.masz.hu honlapon látható.

Kamenné Juhos Ildikó és Spák József

testnevelôk

Elsô helyezés
A tanév elsô atlétikai versenyén eredményesen szere-

pelt IV. korcsoportos kislabdahajító csapatunk. 
Az Albertirsán megrendezett Pest Megyei Ügyességi

Csapatbajnokságon 62 méteres átlaggal szerezték meg
az elsô helyet. Ezzel az eredménnyel magabiztosan jutot-
tak az október 11-én rendezett országos döntôbe, ahol
IX. helyet értek el. 

Bár az országos versenyen titkon elôkelôbb helyezés-
ben reménykedtek, így is egy bíztató évkezdés, amire –
komoly téli felkészülés után – bátran alapozhatjuk tava-
szi versenyeinket.

Szép volt fiúk! Hajrá Halászy!
A csapat tagjai: Márki Bence, Kocsis Krisztián, Fe-

hérvári Balázs, Bálint Márkó, Polyák Richárd.
Felkészítô tanárok: Spák József és Kamenné Juhos

Ildikó

Röpidélután
Október 22-én második alkalommal rendeztük meg

azt a sport délutánt, melyre eljöhetett bárki, aki kicsit is
vonzódik ehhez a labdajátékhoz. Az idôjárás nem kedve-
zett nekünk, emiatt néhányan meg is futamodtak, de töb-
ben voltak, akik úgy döntöttek, hogy a lengedezô ôszi
szél és a csípôs hideg ellenére is megküzdenek a szer-
vákkal, egymással. 

A rendezvény helyszínéül a Baptista Gyülekezet
sportpályája szolgált. A meccsek után rengeteg tea és sü-
temény várta, hogy elpusztítsuk. A jelenlévôk nevében
bizton állíthatjuk, hogy estére meglehetôsen elfáradtunk
ugyan, de nagyon jót játszottunk.

A jövôben is szeretnénk még hasonló alkalmakat szer-
vezni, ahová elôre is szeretettel várunk minden ér-
deklôdôt!

Szervezôk
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Az Ócsai Polgári Kulturális Egye-
sület 2011. október 29-én negyedik al-
kalommal rendezte meg éves városi
sakkversenyét. 

Kedves Olvasó! Szeretnénk egy
olyan történetet idézni, amely a sakk
születésével kapcsolatos egyik leg-
közkeletûbb legenda. 

”Történt pedig, hogy Indiában egy
rádzsa nagyon unatkozott. Ezért egy
brahim megalkotta neki a sakkjátékot.
Amikor a rádzsa
megkérdezte, mit
kér a játékért ju-
talmul, a brahim
így felelt:

- Tégy a sakk-
tábla elsô kockájá-
ra egy búzaszemet,
a másodikra ket-
tôt, a harmadikra
négyet és így to-
vább, minden koc-
kára kétszer
annyit, amennyi az
elôtte lévôn volt.
Amennyire a búza-
szemek száma a
duplázás folytán a
64. kockára nô, annyi búzaszem le-
gyen a jutalmam.

- Szerény kérés! - mosolygott a rá-
dzsa, de a brahim nem akart semmi
mást, így a király elôhívta a kincstár-
nokot, hogy teljesítse a kérést. Hamar
kiderült aztán, hogy ennyi búza a vilá-
gon nincs, nem is volt, és valószínûleg
soha nem is lesz (legalábbis egyszer-

re, egyazon idôben; egyazon helyen
pedig végképp nem).

Számoljunk most egy kicsit utána a
dolognak: 18 trillió 446 744 billió 73
709 millió 551 ezer 615 búzaszemrôl
van szó. A számolási képlet, mielôtt
bárki nekiállna 64 kockát rajzolni az
Excelben: 264-1 (kettô a hatvannegye-
diken mínusz egy). Hogy megértsük,
hogy mekkora tétel ez, alakítsuk embe-
ri formára. 300 szem búza tömege 11,4

gramm, ezért egy szem búza 0,038
gramm, így
18.446.744.073.709.551.615 búza-
szem tömege 70.097.624.700 tonna.
Ezt a búzamennyiséget 12 tonnás va-
súti kocsikba rakva, amelyek átlagos
hossza 12 m, a vasúti szerelvény
hossza 70.097.674,7 km lenne, amely
17.524,4-szer érné körül az egyenlítôt.

A Föld-Hold távolság közelítôleg
384.000 km, így a vonatszerelvény
hossza kb. 1.825-szöröse a Föld-Hold
távolságnak.”

Ez a történet számomra megdöb-
bentô ezért is szerettem volna meg-
osztani Önökkel.

Ettôl a történettôl még nem tanul-
tunk meg sakkozni, de a sakk kialaku-
lásának megismeréséhez közelebb ke-
rültünk. 

Az OPKE versenyén olyan felnôt-
tek, ifjak és gyerekek vettek részt,
akikrôl bátran állíthatom, hogy jól
tudnak sakkozni, de talán ezzel a tör-
ténettel nekik is tudtunk valami újat
mondani.

A verseny szervezôi:
Konrád Sándor
Fraszczak Ryszard
Eredmények:
Gyermek kategória:
I. Ruska Zoltán
II. Kapcsos Nándor
III. Hertelendy Gábor
Ifjúsági kategória:
I. Varga Levene
II. Szabó Kristóf
III. Pintye Károly
Felnôtt kategória:
I. Virág Miklós
I. Ruska Zoltán
II. Pekker Ferenc
A felnôtt kategóriában holtverseny

alakult ki, melyet közös megegyezés-
sel elfogadtak a versenyzôk.

Pappné Hajdu Katalin
OPKE elnök

„Tégy a sakktábla elsô kockájára egy búzaszemet, a másodikra kettôt, a harmadikra négyet és így tovább”

Sakkverseny az OPKE szervezésébenSakkverseny az OPKE szervezésében
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Kedves barátom!
Kezdjük ott, hogy november tizedi-

kén megtartottuk az ünnepnapot, na-
gyon szépen lement, délelôtt szavaló-
verseny is volt (több mint harminc
résztvevôvel, köztük nem csak ócsai-
akkal!), délután koszorúzás. 

Az esti emlékmûsor is kiválóan si-
került, az a néhány tucat ember, aki
igazi, fizikai-lelki közösségi élményre
vágyik és nem a neten kétségbeesetten
„csetelgetve” próbálja magát valami-
lyen társaság tagjának érezni, nagyon
nagy élménnyel gazdagodott. 

Hopp, majd’ elfelejtem, nem is biz-
tos, hogy „vágod”, mirôl beszélek!
Persze, hogy nem, hiszen ezúttal nem
voltál ott... 

A Falu Tamás születésének 130. év-
fordulóján rendezett megemlékezé-
sekrôl és az emlékmûsorról van szó.
Persze lehet, hogy sokaknak nem
mond sokat Falu Tamás egyszerû, ma-
gyar neve, hiszen ez a név egy fikarc-
nyit sem valóságshow-kompatibilis és
nem cseng dél-amerikaiul. De még
csak – a legújabb trendet követve – tö-
rökösen sem.

De mi tudjuk, hogy ô egy költô volt,
aki Ócsán élt és alkotott. Szép verseket
és prózákat írt. Sajna papírra, nem blog
formájában a neten. Nos, ez ma már
nem „kúl”, de mi azért megünnepeltük
ôt. Az emlékmûsor tehát nagyon szé-
pen sikerült. És ami a lényeg: akiknek
fontos ez az egész, jól szórakoztak.

A frissen festett színpad gyönyörû
volt! A pianínóval, a kávéházi „fíling-
gel”, a Falu Tamás szobáját megidézô
bútorokkal. Még a projektor vászna
sem zavarta az összképet, sôt általa
még inkább velünk lehetett a költô
szelleme. A csodás fények, a hangosí-
tás is remekül mûködtek, hála Gönci
Gyuri odaadó és nem mellékesen profi
munkájának! Szóval „sirály” volt az
egész.

Az ünnepi mûsorszámok között két
díjátó esemény is lezajlott.

Bukodi Károly polgármester úr

Sághy Ildikóval, a Magyar Írók Egye-
sületének fôtitkárával, a Lyukasóra cí-
mû folyóirat fômunkatársával átadták
az idei Falu Tamás – díjat. Tudod, ez
egy olyan, Ócsa városa által alapított
díj, melyet minden évben átadnak egy
arra érdemes, fiatal, a munkájában a
népi életet megjelenítô irodalmárnak.
(Képzeld, van még ilyen!) 

A jeles eseményen tiszteletét tette
egy korábbi díjazott, Rozsássy Barba-
ra is, aki kedvességével és könnyed
bájával is emelte az esemény rangját és
hangulatát. Az idei díjat a poetikusan
fiatal Iancu Laura kapta, aki már ed-
dig is „díjhalmozónak” számított, ter-
mészetesen nem méltatlanul.

A város vezetôsége kifejezte köszö-
netét Virág Miklósnak is, Ócsa jelen-
kori költôjének mindazért, amit Falu
Tamás emlékének ápolásáért tett. En-
nek örömére a költô elszavalta egy új
versét, melyet természetesen a nagy
elôdnek és példaképnek ajánlott.

Hasonló okból emlékplakettet vehe-
tett át Morvai Lajosnétól, a Falu Ta-
más Városi Könyvtár vezetôjétôl
Spákné Papp Mária tanárnô és Né-
meth György tanár úr is.

Az este azonban nem csak díjátadás-
ról szólt, két csodás mûsorban is gyö-
nyörködhetett a nagyérdemû.

A Bolyai gimisek remek, modern
mûsorukban – melyet Pálné Dobák
Erzsébet tanárnô rendezett – még Falu
Tamást is megidézték egy riport for-
májában, tehetséges játékuk segítségé-
vel, a költô mûveinek mentén utazhat-
tunk egyet a nagyvilágban.

Az Egressy Gábor Szabadidôköz-
pont színjátszó csoportja egy bensôsé-
gesebb mûsorral állt elô. Ezzel a mû-
sorral kapcsolatban tudok neked egy
olyan adalékkal szolgálni, amire felka-
pod a fejedet. Talán ismered a Benkó
Dixieland Band-et. ôk egy olyan ritka
zenekar, akik kizárólag mûvészetük ál-
tal váltak világszerte ismertté és nép-
szerûvé (népszerûségük felülmúlja
még a magát tizenöt éve harminc-
nyolcnak mondó venezuelai vagy mi-
lyen donna izékéét is, akinek a nevét a
bulvármûsorokon szocializálódott tö-
megek álmukból felzavarva is fújják).
Nos, képzeld, ez a világsztár zenekar a
Falu Tamás Emléknap idôpontjára nem
vállalt fellépést, mert az együttes egyik
tagja, a nagybôgômûvész Csikós Mik-
lós az ócsai színjátszósok mûsorában
közremûködött! Remélem, átérzed en-

nek jelentôségét és az ünnepnap rang-
ját! (Benkóék a hírek szerint tiszteletü-
ket teszik tavasszal, az Ócsai Kulturá-
lis Napok rendezvényein belül, remé-
lem, ez téged is megmozgat majd!)

A másfél éve mûködô színjátszó
csoportba egyébként nagyon tehetsé-
ges gimis fiatalok járnak, köztük olya-
nok is, akik már leérettségiztek, de
örömmel jönnek vissza és szánnak he-
tente több órát erre a dologra. Igazi te-
hetségek ôk, nem pedig a kamu „ame-
rikai álmot” magyaros igénytelenségbe
oltva kergetô szerencsétlen flótások,
akiket tizen-egynéhány évesen prosti-
tuáltnak öltöztetve majomkodásra
kényszerítenek a képernyôn, a’ la „só-
biznisz”. Persze, ôk igazi mûvészetet
próbálnak csinálni, igazi értéket pró-
bálnak közvetíteni. Bízunk (vagy in-
kább reménykedünk) „missziójuk”
jövôbeni sikerében.

A mûsor záróakkordjaként az egy-
kori ócsai diák, Valentyik Anna cso-
dás énekében gyönyörködhettek a ven-
dégek, aki – Oláh Gergely zongorista
közremûködésével – Falu Tamás né-
hány megzenésített versével tisztelgett
a költô emléke elôtt.

A fentiekbôl láthatod, hogy akadnak
még Ócsán szép, az igazi értékeket
megôrizni próbáló események, melye-
ket méltó és modern köntösbe bújtatva,
sok ember odaadó munkája révén sike-
rül maivá, érthetôvé, haladó szellemi-
ségûvé, de mégis szerethetôvé tenni.

Remélem, a következô hasonló
„heppeningen” már te is tiszteletedet
teszed! Hidd el, szeretettel várunk! 

És a szabadidôközpontba még emelt
díjas sms-t sem kell küldened!

Baráti üdvözlettel, 
P. Petôcz András

Emléknap volt Ócsán avagy nincs itt semmiféle avagy…
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kulturális-élet

„Könyvtár” címû verse megírása-
kor, Falu Tamás bizonyosan nem gon-
dolt arra, hogy sok-sok évvel késôbb
azok a falak, ahol mindennapjait élte a
város kulturális központjává lesznek.
Arra pedig végképp nem számított,
hogy a versben írtak „megelevened-
nek és valósággá válnak” a régi ház
falai között. 

A tiszteletére rendezett szavalóver-
senyen, születésének 130. évforduló-
ján a költô szebbnél szebb verseit
hallhatta a közönség, gyermek és
felnôtt versenyzôk tolmácsolásában. 

A több mint egy órás verselés után,
a zsûri – Valentyik Anna, Horváth Lé-
vai Melinda, P. Petôcz András –
felnôtt, gyermek, ezen belül alsós,
felsôs, gimnazista kategóriában hirde-
tett eredményt. 

A díjazottak névsorát lapunk követ-
kezô számában közöljük.

Végezetül Olvasóinkkal szeretnénk
megosztani Falu Tamás Könyvtár cí-
mû versét:

Falu Tamás: 

Könyvtár

Igen, a könyvek
Fûzött s kötöttek,
Mesélô képek
Képtelen mesék…
Mint zápor, lelkemre úgy özönlöttek
És folydogáltak benne szerteszét.
Az egyik északra vitt vitorlátlan gályát,
A másik délfelé küldött csónakot.
Az égen utaztam nem egy éjszakán át,
S voltam koporsóban eleven halott.
Szombaton, szerdán
Száz könyv lesett rám,
Mikor a könyvtár ajtaja nyílt.
Voltam Robinson magány-szigetjén,
S reggelre újabb álmokra kelvén,
Elveszett hôsrôl vártam a hírt.
Azt hittem, egyszer könyv leszek én is,
Ha mindent, mindent elolvasok.
Iskolás ruhámból tábla válik,
S nyílnak majd bennem fehér lapok.
Valaki megfog, egy polcra állít,
Esténként olvas, soká, sokáig,
S kebléhez ölel majd nagyon, nagyon…
S ott, ahol sírok, ott, ahol élek,
Ott, ahol zenél bennem a lélek,
Be lesz hajtva egy gyûrött lapom.

Fülöp Krisztina
Fotó: Dormány-fotó

„Azt hittem egyszer könyv leszek én is, 
ha mindent, mindent elolvasok”

Falu Tamás Szavalóverseny

Az ajándékozás öröme!

Adni és kapni jó
Közeledik a Karácsony, Jézus születé-

sének a napja, és ünnepe is egyben. Aján-
dékozási kedvünk ilyenkor az egekbe
szökik. Adunk és kapunk is. Az ajándé-
kok végigkísérik az életünket. Ez éppúgy
lehet örömforrás, mint nyomasztó teher.

Az ünnepek közeledtével mindenki le-
hetôségeihez mérten igyekszik örömet
szerezni egymásnak, de fôként a legki-
sebbeknek. Azoknak, akiknek az ajándé-
kozás nem csak üres formaság, nekik a
megajándékozott gyermek pillanatnyi
öröme mellett fontos, hogy a játék fej-
lesszen, felkészítsen az életre.

Ajándékot adni többet jelent egy gesz-
tusnál. Ez rendszerint annak az érzelem-
nek a szimbóluma, amelyet a megajándé-
kozott személy iránt érzünk, így a megle-
petésünk többet mond a szavainknál.

A Falu Tamás utcán megnyílt Játékok
Házában szakképzett-, játékokhoz értô el-
adók segítenek kiutat találni az ajándéko-
zás útvesztôjében. Több mint 500 féle tár-
sasjáték, 1500 fajtánál is több puzzle, TV
reklámos termékek, fiú és lány játékok,
sportszerek és fejlesztô eszközök várják
kis gazdájukat. Mindenki megtalálhatja a
korosztályának és egyéniségének megfe-
lelô játékot. 

Ne feledjük nem az ajándékozás mér-
téke és értéke, hanem annak szándéka a
fontos.

Kovács László

Donászy Magda: 

Karácsony délután

Karácsony délután
lassan jön az alkony.
Kíváncsiság bújkál
minden gyerekarcon.

Végre sötétedik…
hamvas lesz az este.
Bodri velem együtt
figyel minden neszre.

Mikor szól a csengô,
az ajtó kitárul,
piros alma nevet
rám fenyôfárul.

Tudom, az erdôbôl
édesapám hozta,
a diót meg anyám
be is aranyozta…

Azért olyan kedves,
azért olyan drága,
meghatottan nézek
apára…anyára.
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hirdetések

Dabasi Rendôrkapitányság Vezetôje
Ócsa Város Polgármesterének!
Bukodi Károly Zoltán Úr részére!
ÓCSA

Tisztelt Polgármester Úr!
A megállapodás alapján 2011. november 2

és november 30-a között tartott migrációs el-
lenôrzések eredményérôl az alábbiak szerint
tájékoztatom, melyet ezennel megküldök ön-
nek.

Az ellenôrzést 16 alkalommal 112 fô rendôr
hajtotta végre 112 órában, ebbôl alkalman-
ként 1-1 fô helyi körzeti megbízott kollega vett
részt az akcióban. Az akciókat 2-2 szolgálati
gépkocsival hajtottuk végre.

Az akció során Ócsán 213 fô lett igazoltat-
va, ebbôl 193 külföldi (román) állampolgár. 5
esetben éltek összesen szabálysértôkkel
szemben feljelentéssel, valamint 15 szabály-
sértô 155.000 Ft helyszínbírsággal lett sújtva.
A szankciókat többségében külföldi állampol-
gárok és az esetleges szállásadójuk ellen al-
kalmazták.

Az ellenôrzések során a következôk vltak
tapasztalhatók:

A szállásadók nem tartják be, esetleg nem
ismerik az önkormányzati rendeleteket, külö-
nösen a 10 négyzetméter/fô lakrész biztosítá-
sát. A szállást hirdetô táblák nem voltak kihe-
lyezve az ingatlan belsô vagy külsô falaira,
WC, fürdôszoba több helyen nem volt biztosít-
va a szállásokon.

A rendôrségi ellenôrzések gyakorisága mi-
att a román állampolgárok olykor már zakla-
tásnak vették a heti négyszeri igazoltatást, fô-
leg 22.00 óra után. Az ellenôrzések során azt
a tapasztalatot szûrtem le, hogy idôvel egyre
kevesebb külföldi állampolgár tartózkodott az
ismételten ellenôrzés alá vont szálláshelye-
ken, illetve a pozitív elmozdulás történt a sza-
bályok betartása vonatkozásában.

Az ellenôrzésekre felkértem mint társszer-
vet az ÁNTSZ helyi szervezetét, hogy a lehe-
tôségeikhez mérten vegyenek részt az akci-
ónkban, melynek eleget is tettek. Két alkalom-
mal vett részt az ellenôrzéseken az ÁNTSZ
helyi munkatársa, mely során mindhárom te-
lepülésen a problémásnak vélt szálláshelye-
ket leellenôrizte. Az ígéretéhez híven pedig az
ellenôrzés tapasztalatáról készült jelentését
és észrevételeit megküldi Önnek. Továbbá el-
mondta, hogy próbál megoldást találni a ké-
sôbbi ellenôrzések hatékonnyá és egyben
eredményesebbé tételére.

Ahogy azt Ön is tapasztalhatja Ócsa Váro-
sában lényegesen csökkent a román állam-
polgárságú munkavállalók száma és egyben
a szállásadók is jobb belátásra tértek. Ahhoz,
hogy ez így is maradjon, számítunk az Önök
segítségére is a közeljövôben. Ettôl függetle-
nül a kollégáim a problémásnak vélt szálláso-
kat a településen visszatérôen fogják ellen-
ôrizni és a szükséges intézkedéseket meg-
tenni.

Dabas, 2011. december 6.
Tisztelettel:

Kocsis István r. alezredes
kapitányságvezetô



ÓÓRRIIÁÁSSII  FFEENNYYÔÔFFAA  VVÁÁSSÁÁRR  
AA  BBAARRIIZZSS  KKEERRTT  KKFFTT--NNÉÉLL

ÓÓccssáánn,,   aa  KKiissss  JJ..   uu..   11..   sszz..   aallaatttt   ((aa  TTeessccoovvaall   sszzeemmbbeenn))

––  NNoorrddmmaann  
––  LLuucc  

––  FFeekkeettee  
––  GGyyöökkeerreess  ééss  vváággootttt  eezzüüsstt  ffeennyyôôkk  

nnaaggyy  vváállaasszzttéékkbbaann!!

Kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog új esztendôt 

kívánunk minden leendô és volt vásárlóinknak! Barizs Kert Kft. dolgozói


