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Ócsa Város Önkormányzatának lapja 2011. 10. szám 

„A zsarnok nem a fegyvertôl fél, hanem a kéztôl, ami 
a fegyvert fogja, a gondolattól, ami a kezet mozgatja”

Ócsa lakosai ebben az évben, épp olyan borongós idôben ünnepelték október
23-át, mint amilyennek a magyarokat tartják a hazánkba látogató külföldiek.
Errôl beszélt Bukodi Károly polgármester az ünnepi beszédében: 

„Rólunk, magyarokról is kialakult
egy kép, amely nem túlságosan hí-
zelgô ránk nézve, minket, magyarokat
szomorú népnek tartanak. Sajnos van
valóság alapja, nem is kevés, hiszen a
statisztikák szerint a világ élvonalába
tartozunk az öngyilkosságok száma és
a negatív gondolkodás terén. A hoz-
zánk látogató külföldiek a mosolygó
arcok hiányát említik meg, a magya-
rok legfôbb hiányosságának. Vajon
miért alakult ki ez a nézet? Valóban
pesszimisták depressziós nép va-
gyunk, hiányzik belôlünk az optimiz-
mus?” 

A polgármester emlékeztette az ün-
neplôket arra, hogy országunk gazdag
történelme során szép számmal talál-
hatunk biztató jeleket, amelyek
merôben ellentétesek a minket ért kri-
tikákkal. Mert, – ahogyan azt Bukodi
Károly kiemelte – a magyar nép
legfôbb erénye a túlélôképessége. Hi-
szen mindig megtaláltuk a módját, ho-
gyan változtassunk rossz sorsunkon,

hogyan lábaljunk ki a krízishelyze-
tekbôl. Ezek a tetteink sem sikerülhet-
tek volna pozitív gondolkodás, hit, re-
mény, és elszántság nélkül.

„Kiirthattak volna a tatárok, sosem
ûztük volna ki a törököket, nem lehet-
nénk büszkék ôseinkre, Dózsára, Rá-
kóczira, az 1948-as vagy az ’56-os
hôsökre, akik egytôl egyig hittek, re-
méltek és ennek szellemében tettek is
hazájukért, szabadságukért, a
jövônkért, értünk.”

A városvezetô beszédében emlé-
keztetett arra is, hogy a napjaink most
is a túlélésérôl szólnak, csak más har-
cokat kell megvívnunk. De épp úgy,
mint ôseinknek, ugyanúgy szüksé-
günk van a hitünkre, az elszántsá-
gunkra, valamint a pozitív gondolko-
dásra. Arra buzdította az ünneplô kö-
zönséget, hogy merítsen erôt a ma-
gyar történelem hôseinek tetteibôl, és
cáfoljunk rá közösen a minket beska-
tulyázó sztereotípiákra, legyünk bát-
rak hinni, remélni és tenni, mert csak

így lehetünk igazán méltó utódai ôse-
inknek. E hit és tenni akarás segítsé-
gével lehetünk úrrá mindennapi prob-
lémáinkon, és csak ezek segítségével
újíthatjuk meg hazánkat, és szeretett
városunkat, Ócsát. 

„Emlékezz arra, hogy mit tettek
egyenként, és soha ne feledd azt, hogy
együtt mire voltak képesek. Egyik a
becsületét védte, a másik a gyermekét,
az otthonát, de együtt a szabad és füg-
getlen Magyarország reményét. Szá-
munkra ez ’56 üzenete, az összefogás,
és az egymás iránti bizalom adta rend-
kívüli erô, a jog, az erkölcs, a közös-
ségek, az emberek, és az emberség
feltétlen tisztelete, a szabad és függet-
len nemzet eszménye.” 

Ezekkel a mondatokkal kezdte ün-
nepi megemlékezését Dr. Szûcs La-
jos országgyûlési képviselô, aki emlé-
keztetett arra is, hogy akkor, 1956. ok-
tóber 23-án mit is jelenthettek ezek a
szavak a forradalomban résztvevô
emberek számára, s hogy mit tettek az
itt élô emberek, szüleink, nagyszüle-
ink. Hittek és reméltek. Ez a hit, a bi-
zalom és a remény adott olyan erôt,
amely megmozgatta a világukat. 

„Az 1956-os forradalom és szabad-
ságharc számunkra iránytû, ezért ün-
nepeljük, ’56 nem a múlt, hanem a je-
len, és egyben a jövô is.”

Az országgyûlési képviselô Bibó
István idézetét említette: „A szabad-
ság ott kezdôdik, ahol megszûnik a fé-
lelem”. 

(folytatás a 2. oldalon.)
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Dr. Szûcs Lajos beszélt a kommu-
nista diktatúra megszüntetésérôl, a ki-
végzésekrôl, az internálásokról, az
erôszakról, a börtönökrôl, és arról is,
hogy az akkori hatalom nem tett kü-
lönbséget a hôstett és a hétköznapok
küzdelmei között. 

„A zsarnok gondolatait nem értheti
meg senki, csak az, aki tudja, hogy a
zsarnok nem a fegyvertôl fél, hanem a
kéztôl, ami a fegyvert fogja, a gondo-
lattól, ami a kezet mozgatja, és a re-
ménytôl, amely erôt ad a cselekvés-
hez.” 

Az ünneplés a Bolyai Gimnázium
tanulóinak színvonalas mûsorával
folytatódott, akik „A Dunavölgyében
csoda történt” címû elôadásukkal, és
korhû díszleteikkel foglalták össze az
55 évvel ezelôtti eseményeket. 

1956. október 23. – Az én korosz-
tályomnak még nem tanították sem az
általános, sem a gimnáziumi évek
alatt ezt a dátumot, abban az idôben a
piros betûs ünnep még november 7-e
volt. A régi történelemtankönyv apró
betûs részében olvashattunk pár mon-
datot arról, hogy néhányan a „csôcse-
lék” közül, megpróbálták megbontani
a rendet. Ellenforradalomról „mesél-
tek a betûk” a tankönyvemben. 

Biztos vagyok benne, hogy a mi
korosztályunk tagjai közül is voltak
néhányan, akik már akkor is tudták az
igazat, de beszélni nem lehetett róla.
Aztán néhány év múlva, és a fôisko-
lán sem számított már tabu-témának
az 55 évvel ezelôtti esemény. Mivel
jóval ’56 után születtem, el sem tu-
dom képzelni, hogy mit élhettek át az
akkori gyermekek, diákok, fiatalok és
idôsek. Ma is csak a múlt darabjait
szedegetjük, csipegetjük fel, és még
éveknek kell eltelniük ahhoz, hogy az
iskolákba bekerüljön az 1956-os for-
radalom és szabadságharc az érettségi
tételek közé. 

Illyés Gyula „Egy mondat a zsar-
nokságról” címû versének egy részle-
tét szeretném megosztani most olva-
sóinkkal. 

A verset, amelyet Illyés Gyula az
1950-es években írt, és csak 1956. no-
vember 2-án került nyomtatásba, a
verset, amely 30 év után került vissza
az Illyés-életmûbe, mint engedélye-
zett vers, a verset, amelyet az egyik
Bolyai-s diáklány remek elôadásában
hallhatott az, aki részt vett az október
23-i megemlékezésen.

Illyés Gyula:

Egy mondat a zsarnokságról
„Hol zsarnokság van,
ott zsarnokság van,
nemcsak a puskacsôben,
nemcsak a börtönökben,

nemcsak a vallatószobákban,
nemcsak az éjszakában
kiáltó ôr szavában,
ott zsarnokság van

nemcsak a füst-sötéten
gomolygó vádbeszédben,
beismerésben,
rabok fal-morse-jében,

nemcsak a bíró hûvös
ítéletében: bûnös! –
ott zsarnokság van,
nemcsak a katonásan

pattogtatott “vigyázz!”-ban,
“tûz”-ben, a dobolásban
s abban, ahogy a hullát
gödörbe húzzák,

nemcsak a titkon
félig nyílt ajtón
ijedten
besuttogott hírekben,

a száj elé kapott ujj
“pszt”-jében, hogy ne mozdulj,
hol zsarnokság van,
ott zsarnokság van

nemcsak a rács-szilárdan
fölrakott arcvonásban
s e rácsban már szótlan
vergôdô jajsikolyban,

a csöndet
növelô néma könnyek
zuhatagában,
táguló szembogárban,

az van az éjben halkan
sikló gépkocsizajban
meg abban,
megállt a kapulajban;

abban, ahogy a “halló”
közben – érzed – a kagyló
csöndjén keresztül
figyel egy idegen fül;

nemcsak a telefondrót
közt vergôdô Laokoon-mód:
vonat, repülô, sínpár,
gúzsbog, kötélszár,

mert zsarnokság van,
nemcsak a talpra álltan
harsogott éljenekben,
hurrákban, énekekben,

az ernyedetlen
tapsoló tenyerekben,
az operában,
a trombitában,

ott van az utca sarkán
az éppoly harsány –
vígan vagy kongó zordan
feszülô kôszoborban,

az van a derûtelen
tarkálló képteremben,
külön minden keretben,
már az ecsetben;

mert zsarnokság ott van
jelenvalóan
mindenekben”

Fülöp Krisztina
Fotó: Dormány-fotó

M E G H Í V Ó 
Tisztelt Ócsai Lakosok!

Tájékoztatom Önöket, 
hogy Ócsa Város Önkormányzat

Képviselôtestülete 
2011. december 1-én 

(csütörtökön) 18.00 órai
kezdettel az Egressy Gábor 

Szabadidô Központ
színháztermében

közmeghallgatást
tart, amelyre 

ezúton tisztelettel meghívom.

Napirendek:
1./ Ócsa Város Önkormányzatának
2011. évi gazdálkodása.
2./ Ócsa Város közbiztonságának
helyzete:
a./ Közterület-felügyelôk 2011. évi
tevékenysége.
b./ Tájékoztató a Körzeti megbízot-
tak 2011. évi munkájáról.
c./ Beszámoló az Ócsáért Faluvédô
Egyesület 2011 évi munkájáról.
3./ Tájékoztató az ócsai Szociális
Családiház-építési Programról.
4./ Lakossági kérdések, válaszok.

Ócsa, 2011. október 27.
Tisztelettel:

Bukodi Károly
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Fokozott rendôri ellenôrzés, aluljáró, Lakatos-ház 

Ülésezett a testületÜlésezett a testület
Ócsa Város Önkormányzatának

Képviselô-testülete október utolsó
szerdáján tartotta soron következô
rendes ülését. A képviselôk többek
között szavaztak a vendégmunkások
beköltözését megnehezítô fokozott
rendôri ellenôrzésrôl és több pályá-
zati árajánlatról is.

Az ülésen napirend elôtt Bukodi Ká-
roly polgármester a MÁV-aluljáróval
kapcsolatban szólalt fel. A 2003 óta fo-
lyó vitának remélhetôleg véget vet a
felújítás, amelyet az önkormányzat
végzett el – saját költségén. A MÁV
azonban azt ígérte, a felújítás egy ré-
szét magára vállalja annak ellenére,
hogy a vasúttársaság és az önkormány-
zat közötti élô szerzôdés szerint a kar-
bantartás a város kötelessége.

A képviselôk ezután elfogadták az
óvoda, az általános iskola és a gimná-
zium 2011/12-es oktatási év indításáról
szóló beszámolóit. 

Napirendre került az idei közmeg-
hallgatás idejének és témáinak megha-
tározása. Eszerint december 1-jén 18
órára várják az ócsai lakosokat az Eg-
ressy Gábor Szabadidô Központba. (A
közmeghallgatás témáit lapunk 2. ol-
dalán olvashatják – a szerk.)

Döntöttek továbbá a Falu Tamás
Könyvtár vezetôi helyére kiírt álláspá-
lyázatról is. A könyvtár vezetôje nyug-
állományba vonul, ezért vált szüksé-
gessé a pályázat kiírása.

A képviselôk egy tartózkodás, egy
nem és hét igen szavazattal elfogadták
a legkedvezôbb ajánlatot adó QS Con-
sulting Kft. ajánlatát a KMOP-4.5.2-11
számú, Bölcsôdei ellátást nyújtó intéz-
mények fejlesztése és kapacitásának
bôvítésére kiírt pályázat megírására.
Bukodi Károly polgármester beszá-
molt arról, hogy a céggel már koráb-
ban is dolgoztak, ismerik a munkáju-
kat, ezért a legkedvezôbb ajánlattétel
mellett ezek a szempontok is szerepet
játszottak a döntésükben.

Ugyancsak a legalacsonyabb árakat

tartalmazó ajánlatot fogadták el (egy
tartózkodás és nyolc igen szavazattal)
a Sportlétesítmények felújítása, korsze-
rûsítése- iskolai és utánpótlás sport
infrastruktúra-fejlesztésre kiírt pályá-
zat esetében is. 

Az akadálymentes weboldal elkészí-
tését egyhangú igen szavazással a
Computerfutár Kft. nyerte. A város we-
boldalának akadálymentesítése kap-
csolódik a Polgármesteri Hivatal aka-
dálymentesítésére beadott és megnyert
pályázathoz. Hiszen az interneten
megtalálható és kötelezôen megjelení-
tett információkhoz a látássérülteknek
is hozzá kell férniük, amit a törvények
értelmében nem lehet ingyenesen le-
tölthetô programokkal biztosítani.

Vita bontakozott ki dr. Gaál Ágnes
pszichiáter kérelme körül. A doktornô
levélben kérte a testületet egy pszichi-
átriai rendelés elindítására és önkor-
mányzati finanszírozására. Horváth
Tamás alpolgármester emlékeztetett,
hogy az új egészségház kialakításakor
arra törekedtek, hogy minél több szak-
rendelést biztosítsanak Ócsa lakossá-
gának. Azonban a praktizáló orvosok
mindannyian bérleti díjat fizetnek az
egészségházban, ezért nem lehet kivé-
telt tenni egyes szakterületekkel. A
képviselôk úgy döntöttek, hogy a dok-
tornô kérelmét a beadott formában el-
utasítják, azonban szorgalmazzák egy
személyes találkozó és egyéb alternatí-
vák keresését az ügyben, hiszen a leg-
utóbbi kistérségi beszámolóból kide-
rült, hogy 15-20%-kal nôtt a pszichés
betegek aránya a térségben.

Egyhangúlag elfogadták a képvi-
selôk a Dabasi Rendôrkapitánysággal
történô együttmûködésrôl szóló hatá-
rozatot. Ócsa, Bugyi és Alsónémedi te-
lepülések vezetôi látogatást tettek a da-
basi rendôrkapitánynál a vendégmun-
kások ügyével kapcsolatban. A találko-
zón kiderült, hogy a folyamatos szigo-
rítások ellenére sem szûnt meg az ide-
iglenesen betelepülôk okozta problé-
ma, ezért heti négyszeri rendôri el-
lenôrzéssel talán sikerül elfogadható
állapotot teremteni a településeken. A
megállapodás értelmében hetente több-
ször a rendôrök és a helyi erôk (pol-
gárôrök, körzeti megbízottak, közterü-
let-felügyelôk) közösen razziáznak a
településeken – így Ócsán is. A
rendôrök fokozott jelenlétét 500 ezer
forintos keretbôl támogatja Ócsa Város
Képviselô-testülete. 

Az ülés végén Inczeffy Szabolcs

képviselô önálló indítványában a „La-
katos-féle” ház elbontását kifogásolta.
Bukodi Károly polgármester ismertette
a testülettel a ház történetét. A beszá-
molóból kiderült, hogy évekkel ezelôtt
a testület kihagyásával döntés született
a ház megvásárlásáról, ráadásul az
egykori tulajdonos egy nagyobb, jobb
állapotban lévô ingatlant kapott cseré-
be a házáért. 2007-ig üresen állt a ház,
amelynek állaga erôteljesen leromlott,
teteje beszakadt, az esôzések alámos-
ták a falakat. Abban az évben ugyan az
akkori testület kért árajánlatot a ház
felújítására, azonban csak 2009-ben
született döntés arról, hogy majd
késôbb döntenek ténylegesen az ingat-
lan sorsáról. Idôközben a düledezô fa-
lakat megtámasztották, majd ez év
nyarán elbontották az életveszélyessé
vált épületet.

Dönti Károly képviselô szerint a ház
megmenthetô lett volna. Véleménye
szerint az Ágasházat sem megfelelôen
újították fel.

Horváth Zoltán fôépítész felhívta a
figyelmet arra, hogy szakmai kérdése-
ket szakemberekkel kell megbeszélni,
illetve a Mûemlékvédelmi hivatal
munkatársai nem találtak kifogást a re-
konstrukcióban. Az Ágasház ôrzi a táj-
jelleget, ellenben a „Lakatos-féle” ház
építészetileg semmilyen értékelhetô je-
gyeket nem mutatott. A fôépítész hoz-
zátette, ha az épület valóban értékes,
megóvandó emlék lett volna, a Dönti
Károly vezette Képviselô-testület helyi
védelem alá helyeztethette volna a há-
zat, ám mégsem tették, ezért minôsít-
hetetlennek nevezte az épület körül ki-
alakult vitát, amely már személyeske-
désig fajult.

Az ülés nyilvános részének zárása-
ként Bukodi Jánosné, a Kulturális Bi-
zottság elnöke értékelte az októberi
Gazda-napot és a 23-i megemlékezést.
Horváth Tamás alpolgármester pedig
felkérte az elnök asszonyt arra, hogy
tegyen javaslatot azokra az ünnepekre
és emléknapokra, amelyekrôl a
jövôben valamilyen módon – akár a
város honlapján - megemlékezhetne a
város.

má
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Ócsa Város Önkormányzata a KMOP-4.5.3-10-11 kód-
számú „Egyenlô esélyû hozzáférés a közszolgáltatások-
hoz” címû pályázati kiírásra pályázatot nyújtott be. A pályá-
zat tárgya az Ócsai Polgármesteri Hivatal épületeiben nyúj-
tott közszolgáltatások vonatkozásában a komplex, minden
fogyatékossági csoportra kiterjedô, teljes körû akadálymen-
tesítés megvalósítása. A Regionális Fejlesztési Programok
Irányító Hatósága képviseletében eljáró, VÁTI Nonprofit
Kft. a benyújtott pályázatot támogatásra érdemesnek ítélte,
és a megvalósításhoz 8.300.848. Ft vissza nem térítendô tá-
mogatást nyújt. Az önkormányzat a projekt megvalósításá-
hoz 5% önerôt biztosít.

A pályázat célja elsô sorban a Hivatal olyan típusú átala-
kítása, felújítása, amely hozzájárul a közszolgáltatások
egyenlô esélyû hozzáférésének megteremtéséhez. Ennek so-
rán egyrészt fizikai értelemben valósulnak meg olyan átala-
kítások, amelyek a fogyatékkal élôk számára lehetôvé teszik
a Hivatal közszolgáltatásainak elérését, másrészt, az Önkor-
mányzat internetes honlapja is megújul a fejlesztés eredmé-
nyeként.

A mozgásukban korlátozott ügyfeleken túlmenôen mind a
gyengén látók, mind pedig a hallássérültek számára tartal-
maz a projekt olyan fejlesztéseket, amelyeket segítik az
ügyintézést a Polgármesteri Hivatalban.

Gyalogos megközelítés, parkoló, rámpa
A Polgármesteri Hivatal épülete elôtt egy akadálymentes

parkoló rendelkezésre áll, mely az épület akadálymentes
bejárataitól gyalogos útvonalon mérten 50 m távolságon be-
lül helyezkedik el.

A fôépület fôbejárata és a csatlakozó terepszint között
meglévô 30 cm-es szintkülönbség áthidalására 5%-os lej-
téssel kialakított rámpát terveztünk. A hosszan elnyúló
újonnan kialakításra kerülô rámpa a gépkocsi behajtó meg-
lévô szabad keresztmetszetét lecsökkenti, ott a gépjármûvel
való bejutáshoz nem marad elegendô hely, ezért a Kis János
utcai behajtóhoz a sorompó áthelyezésre kerül. A kialakí-
tott rámpák illetve az elôlépcsô elôtt a burkolatba integrál-
tan figyelmeztetô jelzés elhelyezése szükséges 60 cm-es
hosszban, a rámpakar teljes szélességében.

Akadálymentes bejáratok kialakítása
Az épületegyüttes mindhárom bejárati ajtajának áta-

lakítása szükséges. A fôépület középen található bejárati aj-
tó cseréje szükséges (1. számú ügyfél bejárat), mert a meg-
lévô módon egy ajtószárny nyitásával az akadálytalan át-
közlekedéshez elôírt szabad nyílásszélesség nem áll rendel-
kezésre. A 2. és 3. számú ügyfél bejáratok esetében a meg-
lévô egyszárnyú ajtók cseréjével, új bejárati ajtók beépítésé-
vel a biztosítandó az elôírt nyílásszélesség. 

Közlekedô terek
A fôépületben a közszolgáltatással érintett helyiségek

egyetlen folyosóra felfûzve helyezkednek el. A padlóburko-
lat anyaga matt, csúszás- és tükrözôdésmentes, a széleken
optikai sávként szolgáló sötét színû szegélyezéssel, bordûr-
rel a gyengén látó személyek tájékozódása segítendô. 

Beltéri ajtók
A közszolgáltatás részeként szükségszerûen elérhetô he-

lyiségek meglévô ajtóinak cseréje szükséges. Az újonnan
tervezett beltéri ajtók akadálymentes használatra alkalmas
módon, az elôírt szélesség biztosítása mellett, küszöbmen-
tes kialakításban készülnek.

Akadálymentes illemhely
A fôépületben egy akadálymentes használatra alkalmas

illemhely kerül kialakításra.

Irányjelzô és funkciójelzô táblák 
Az épületen kívül és belül mindenki számára egyértelmû,

egységes információs és tájékoztató rendszer kialakítása va-
lósul meg. A Braille-feliratok magyar helyesírással, ékeze-
tes magyar betûkészlettel készülnek írásszakértô bevonásá-
val.

Indukciós hurokerôsítô
A polgármesteri hivatal tárgyalótermében, - ami alkal-

manként házasságkötô teremként is funkcionál – a hallóké-
szüléket használó nagyothallók egy részének kommunikáci-
óját segítendô beépített indukciós hurok telepítése terve-
zett. A beépített hurokerôsítô berendezés mellett egy darab
FM rendszerû mobil indukciós hurok beszerzése történik,
mely az ügyintézéshez szükség szerint igénybe vehetô.

Akadálymentes honlap
A pályázat keretében az ocsa.hu weboldal vonatkozó jog-

szabályoknak megfelelô akadálymentesítése is megvalósul.
- A sikeres pályázatnak köszönhetôen a mintegy 9 millió

forintos beruházáshoz 8.300.848 Ft Európai Uniós és hazai
forrást tudtunk megszerezni, az önkormányzatnak 5%
önerôt kell biztosítania a projekt végrehajtásához.

- A Hivatal átalakítását érintô munkákat természetesen
úgy terveztük, hogy az a lehetô legkisebb mértékben zavarja
az ügyintézést, ezért a alacsonyabb ügyfélforgalommal járó
idôszakban zajlanak majd a munkálatok. Természetesen a
közelgô felújításról, átalakításról folyamatosan tájékoztat-
juk majd az ügyfeleket. A projekt befejezését 2012. év elejé-
re tervezzük.

Ócsa Város Önkormányzata
2364 Ócsa, Bajcsy-Zs.út 2.

E-mail: polghiv@ocsanet.hu

4

köz-élet

Sajtóközlemény

kisbiro_okt  11/4/11 13:09  Page 4



52011/10

közösségi-élet

Szokásosan jelentkezô rovatunk-
ban Bukodi Károly polgármestertôl
olyan közérdekû kérdésekre vá-
runk választ, amelyrôl azt gondol-
juk, hogy városunk lakosságát is
foglalkoztatják ezek a kérdések.

F. K.: Úgy tudjuk, hogy október
elején élelmiszert osztottak a város-
ban. Mondana errôl néhány szót?

B. K.: A Magyar Élelmiszerbankkal
fennálló szerzôdésünk alapján évente
kétszer tudunk élelmiszert szétosztani
a rászorulók között. A névsort a szoci-
ális osztályon dolgozó munkatársaim
állítják össze igyekezve, hogy minél
többen részesülhessenek ebben az el-
látásban. Most októberben 5785 kg
élelmiszert (tészta, liszt, keksz) osz-
tottunk szét, így 406 családhoz (1050
fô) juttatunk el csomagokat.

F. K.: Korábban szó volt arról,
hogy felújítják a vasúti aluljárót, mi-
lyen munkákat végeztek el eddig, il-
letve mi van még hátra?

B. K.: Az aluljáró teljesen megújult.
Kijavíttattuk a letöredezett lépcsôket,
a leomlott vakolatot, újra festettük a
falakat. Az aluljáró két végére ener-
giatakarékos, míg lentre mozgásérzé-
kelôs lámpák kerültek fel. Elkészült
egy babakocsi lejáró is, de hátra van
még a csúszásmentesítô réteg felhor-
dása, azt mondhatom, hogy már az
utolsó simításoknál járunk.

F. K.: Úgy tudom, hogy az aluljáró
a MÁV tulajdona, miért az önkor-
mányzat végzi el a felújítást?

B.K.: Engedje meg, hogy az aluljá-
ró átadásakor készült jegyzôkönyvbôl
idézzek: „A gyalogaluljáró
127291/1964.szám alatt kiadott köz-
igazgatási bejárási határozata alap-
ján a gyalogaluljáró és lépcsôk világí-
tásáról, takarításáról és az aluljáró
járófelületének fenntartásáról – bele-
értve a hozzá csatlakozó lejáró
lépcsôket és gyalogjárókat is – a Köz-
ségi Tanács tartozik gondoskodni.”

F. K.: Hiszen ez egy több évtizedes
jegyzôkönyv!

B. K.: Ez igaz, de sajnos a mai na-
pig ez van érvényben. Olyannyira,
hogy az utolsó – 2004. 09. 16-án, 2
03-3/2004 számú – ez ügyben szüle-
tett levélben az akkori polgármester,
Dönti Károly a következôket írta:
„Önkormányzatunk továbbra is ellát-

ja az aluljáró tisztántartási és haszná-
latához szükséges karbantartási fel-
adatokat, ideértve a közvilágítás biz-
tosítását.”

Ettôl függetlenül már találkoztam a
MÁV illetékes vezetôjével, és a felújí-
tási költségek megosztásáról, illetve a
jövôbeni fenntartásról megkezdtük a
tárgyalásokat, most várom a válaszu-
kat.

F. K.: Az építkezéssel kapcsolatban
lenne még néhány kérdésem. Ön sze-
rint a lakosok mennyire fogják
igénybe venni az aluljárót, különös
tekintettel a babakocsi lejárót?

B. K.: Mivel mostanában többször
áll az állomáson tehervonat, így szük-
ség van aluljáróra. A számtalan lakos-
sági jelzés is ezt bizonyítja. Ami a ba-
bakocsi lejárót illeti, a kivitelezô több
babakocsi keréktávolságát is lemérte,
mielôtt hozzá kezdett volna a munká-
hoz. Napjainkban már számtalan
nagyságú, formájú babakocsi létezik,
de én remélem, hogy a nagy többség-
nek megfelel. Ami a meredekséget il-
leti, az aluljárónak ilyen az adottsága,
ennél enyhébbre nem lehetett építeni a
lejárót. Az építés kezdetekor a hely-
színen mondta egy anyuka, – akinek
ráadásul háromkerekû babakocsija
volt, – hogy amikor lejtôn megy le,
mindig a hátsó két kerékre emeli a ko-
csit, a rámpa építésével azt szerettük

volna kiküszöbölni, hogy ne kelljen a
lépcsôkön le-és felugráltatni a kocsi-
kat.

F. K.: A MÁV-val való megbeszélé-
sen esett szó az állomás épületérôl is?

B. K.: Igen, errôl is beszéltünk.
Örömmel hallottam, hogy a MÁV
rendelkezik a felújításhoz szükséges
pénzzel, és csak az építési engedélyre
vár. Mire az újság e havi száma meg-
jelenik, addigra már az engedély a
MÁV birtokában lesz.

F. K.: Az ôszi idôjárás megle-
hetôsen kedvezô volt eddig, de köze-
leg a tél. Felkészültek a téli idôszak-
ra?

B. K.: A jó idôjárásnak mi is örü-
lünk, de természetesen készülünk a
télre. Az induláshoz szükséges szóró-
anyaggal rendelkezünk. Az IFA gép-
jármûvünk egy nagyobb karbantartá-
son ment át. Szükség is volt rá, mert
az elmúlt négy évben csak kisebb ja-
vításokat hajtottunk végre. Ami eset-
leg nehézséget okozhat, az az intéz-
ményeink elôtti járda takarítása lehet.
Ugyanis az év végére nagyon kevés
közmunkással rendelkezünk, és a jövô
évi lehetôségeinket még nem ismer-
jük. Azért mindent megteszünk, hogy
a fent említett feladatokat is maradék-
talanul ellássuk.

Fülöp Krisztina

Villámkérdések 

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

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

ORVOSI ÜGYELET
Munkanapokon: 16.00 órától–8.00 óráig.

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

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

Az orvosi ügyelet csak sürgôsség esetén vehetô igénybe!

RENDÔRSÉG
Rendôrségi Körzeti Megbízottak fogadó órája minden héten hétfôn 

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

Kálmán Attila fôtörzsôrmester: 30/718-4748
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Október 22-én, verôfényes ôszi szombaton tartotta
meg az Ócsai Tájház a „Gazda-nap” nevû rendezvé-
nyét a Duna-Ipoly Nemzeti Park, a Mádencia Egyesü-
let, az Ócsai Polgári Kulturális Egyesület és az Ócsai
Pincesor Egyesület szervezésében. 

Az ócsai gazdák többé-kevésbé ismerik egymást, arra
azonban még nem volt példa, hogy egy hasonló rendez-
vény keretében mutassák be munkájuk eredményét, a
helyben termett sok-sok finom zöldséget és gyümölcsöt
helybélieknek és vendégeknek. Kötetlen beszélgetések,
tapasztalat és információcsere, egymás munkájának
meg- és elismerése volt a célja ennek a napnak, és nem
utolsósorban az, hogy felhívjuk a figyelmet a hazai,
helyben termett zöldségre és gyümölcsre, az egészséges
táplálkozásra. A tájház udvarán sétálva öröm volt nézni
a gyönyörû nagy fej káposztákat, póréhagymát, zellert,
fekete retket, a csodálatos krumplit, paprikát. 

Másik nagyon fontos célja volt a rendezvénynek,
hogy a háziasszonyok is elôtérbe kerüljenek, hiszen a
lekvár, szörp, savanyúság, sajt, szappan stb. készítés

sem egyszerû dolog. Ennek érdekében rendeztük meg a
Legek versenyét, ahová házi lekvárral, savanyúsággal
és más, kézzel készített termékkel lehetett benevezni.

Öttagú zsûri döntötte el, hogy lekvár, savanyúság és
egyéb kategóriában kik lesznek a nyertesek. Nem volt
könnyû dolguk, hiszen sok finomság közül kellett vá-
lasztaniuk. 

Díjat nyert szappan, sajt, paprikalekvár, ecetes szilva,
csalamádé, eperlekvár, és mindannyiunk kedvence: a
csokoládés mentás szilvalekvár. 

Nemcsak az üvegekben aranyló méz vonta magára a
figyelmet, hanem a kosárfonó és a fazekas remekmûvei
is. Egy kis asztalnál pedig chilipaprikát lehetett kóstol-
ni, ami itt terem Ócsán, és nagyon finom chilis paradi-
csomszósz is készül belôle. 

Másik érdekesség, amivel megismerkedhettek a láto-
gatók, a lila krumpli, ennek is több fajtája. Aki elég bá-
tor, hogy lila színû krumplilevest, pürét, salátát vagy ép-
pen sült krumplit készítsen és tálaljon az asztalra, annak
csak ajánlani tudom. Lila krumpliból készült kis gom-

bócokat is lehetett kóstolni, de nem
maradhatott ki a kemencében sült tök
és burgonya sem. 

Sokan nem szeretik az ôszt, mert
az elmúlást juttatja az eszükbe, és ha-
marosan jön a tél is, de mégis ebben
az idôszakban kapjuk meg a termé-
szet és a munka legtöbb ajándékát: a
zöldségeket, gyümölcsöket, vagyis
azt az élelmet, ami a világnak egyre
nagyobb részén hiányzik. 

Reméljük, jövôre is lesz gazda-
nap, és még többen eljönnek kiállíta-
ni, versenyezni vagy éppen csak be-
szélgetni egyet. Addig is köszönjük
mindenkinek a segítséget és a támo-
gatást. 

Orgován Szigeti Réka
Fotó: Moldován Ágnes 

Gazda-nap a TájházbanGazda-nap a Tájházban
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Sírni, sírni, sírni

„Várni, ha éjfélt üt az óra,
Egy közeledô koporsóra.
Nem kérdeni, hogy kit temetnek,
Csöngetyûzni a gyász-menetnek.
Ezüst sátrak, fekete leplek
Alatt lóbálni egy keresztet.
Állni gyászban, súlyos ezüstben,
Fuldokolni a fáklyafüstben.
Zörgô árnyakkal harcra kelni,
Fojtott zsolozsmát énekelni.
Hallgatni orgonák búgását,
Síri harangok mély zúgását.
Lépni mély, tárt sírokon által
Komor pappal, néma szolgákkal.
Remegve, bújva, lesve, lopva
Nézni egy idegen halottra.
Fázni holdas, babonás éjen
Tömjén-árban, lihegve mélyen.
Tagadni multat, mellet verve,
Megbabonázva, térdepelve.
Megbánni mindent. Törve, gyónva
Borulni rá egy koporsóra.
Testamentumot, szörnyüt, írni
És sírni, sírni, sírni, sírni.”

/Ady Endre/

November 1. Mindenszentek ünne-
pe elôször minden vértanú ünnepe

„Megbánni mindent, törve, gyónva, borulni rá egy koporsóra”

Ezekben a napokban talán többször gondolunk elhunyt hozzátar-
tozóinkra, álljunk meg egy percre, gyújtsunk gyertyát értük, em-
lékezzünk rájuk Ady Endre egyik gyönyörû versével:

November havi program az 
Ócsai Baptista Gyülekezetben

5. szombat este 6 órakor ifjúsági óra,
6. vasárnap délelôtt 9 órakor imaóra és gyermek-bibliakör, 10 órakor úrva-
csorai istentisztelet, délután 5 órakor istentisztelet,
9. szerda este 6 órakor bibliaóra,
11. péntek este 7 órakor énekóra,
12. szombat este 6 órakor ifjúsági óra,
13. vasárnap délelôtt 9 órakor imaóra és gyermek-bibliakör, 10 órakor isten-
tisztelet, délután 5 órakor istentisztelet,
14. hétfô este 6 órakor hitmélyítô istentisztelet,
15. kedd este 6 órakor hitmélyítô istentisztelet,
16. szerda este 6 órakor hitmélyítô istentisztelet,
17. csütörtök este 6 órakor hitmélyítô istentisztelet,
18. péntek este 6 órakor hitmélyítô istentisztelet,
19. szombat este 6 órakor hitmélyítô istentisztelet,
20. vasárnap délelôtt 9 órakor imaóra és gyermek-bibliakör, 10 órakor isten-
tisztelet, délután 5 órakor Liszt-est,
23. szerda este 6 órakor bibliaóra,
25. péntek este 7 órakor énekóra,
26. szombat este 6 órakor ifjúsági koncert,
27. vasárnap délelôtt 9 órakor imaóra és gyermek-bibliakör, 10 órakor isten-
tisztelet, délután 5 órakor istentisztelet.

volt. A történelem folyamán többször
változott az ünneplés idôpontja, végül
a VII. században a római Pantheon
(pan – theosz, minden - isten) tisztele-
tére épült pogány templom (az egyet-
len megmaradt pogány templom) fel-
szenteléséhez kapcsolódik az ünnep
kialakulása.

November 2. A Halottak napját
Szent Odo cluny-i apát rendelte el és
lassan az egész egyház átvette. Az
egyház nemcsak földi közösség, ha-
nem földöntúli: tagjai a szentek, akik
célba értek, Isten dicsôségét szemlélik
(dicsôséges egyház), a holtak, akik a
tisztítóhelyen készülnek az örök
dicsôség állapotára (szenvedô egy-
ház), és a földön élô emberek (küzdô
egyház.). Ezt a három egyház részt az
imádság köti össze. Mi a halottakért
imádkozunk (pl. szentmisében, de Ha-
lottak napján a temetôben is, és Halot-
tak estéjén külön szertartásban), a
szentek pedig közbenjárnak értünk. 

(Forrás: Balogh László írása)
(fk)
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Liszt-estLiszt-est
Liszt Ferenc emlékestet tartunk az Ócsai Baptista Imaházban 

(Kiss Ernô u. 14./a) 
2011. november 20-án, a 17 órakor kezdôdô istentisztelet keretében.

Vendégmûvészeink:

Pitti Katalin
Liszt-díjas operaénekes, érdemes mûvész

Tóka Szabolcs
Orgonamûvész, a Tatai Zeneiskola igazgatója

Közremûködik gyülekezetünk énekkara 
Denkéné Vígh Melinda vezetésével.

Az emlékestre a belépés díjtalan, de az új imaházunk építésére 
adományokat elfogadunk.

Minden érdeklôdôt szeretettel várunk!

Világvége –e?
A Biblia tükrében betekintést 

nyerhetünk Isten tervébe. 
Ha szeretnél többet megtudni 
az igazságról, akkor gyere el, 

itt a helyed.
Elôadást tart 

dr. Almási Tibor
Baptista Teológiai Akadémia 

rektora.
Az est folyamán zenél az 

Ócsai Baptista Gyülekezet Dicsôítô
Csoportja.

Az alkalom végén kötetlen 
beszélgetés süti és tea mellett.

Helyszín: 
Ócsai Baptista Imaház 

(Kiss Ernô u.14.)
Idôpont: 

2011. november 26. 18 óra

Bizonyára ritka, esemény (állítom
én némi megbocsátható elfogultág-
gal), hogy egy olyan 90 éves derék
EMBERT, ÉDESAPÁT üdvözölhet
az ócsai polgármester, Bukodi Ká-
roly, akinek az életét kora gyermek-
korától a lemondás és a küzdelem
jellemezte, mi több, még ma is jel-
lemzi.(Bár hál’ Istennek ma már in-
kább a megszokás, mint a szükség
miatt.) 

ô nem más, mint nekünk, a gyak-
ran érdemtelen utódoknak az édes-
apja, id. Bathó Károly. 

Apánk elôször félárva, majd tizen-
egy éves korától teljesen árva gye-
rekként, különbözô mostoha
szülôknél nevelkedett. Majd az ele-
mi befejezése után, más lehetôség
híján, bár eszes gyerek volt, korán
megismerkedett a paraszt cselédek
gyakran oly sanyarú sorsával. 

Innét egyenes út vitte a megkemé-
nyedett jellemû parasztlegényt a II.
világháborúba, amelynek végén, ta-
lán az életében elôször szerencsésen,
a „malenkíj robottól”, megmenekül-
ve ért haza Ócsára.

De ezt követôen az életében má-
sodszor sem pártolt el tôle teljesen a

90 éves lett Édesapánk
szerencse, mert bár az orosz fogság-
ból haza térve elvesztette a galád há-
borús viszontagságokat megszenve-
dett lánytestvérét, Juliskát, 1946-ban
elnyerte Juliska barátnôje, anyánk
H. Tóth Eszter kezét, és húga helyett
asszonyt kapott a Teremtôtôl. 

Elkezdôdött közös életük, amely
szerelemnek három rosszcsont fiú
képében lett gyümölcse: 1947-ben
Károly,1952-ben Gedeon, aztán
1954-ben én, János zártam a sort. 

Apánk iskolák, szakmai végzett-
ség híján, a büntetés végrehajtásban
végzett tisztességes szolgálatot,
ahonnét dolgát végezve egyenes de-
rékkal mehetett nyugdíjba. 

Végezte a feladatát a munkahe-
lyén, rendszeresen dolgozott a háztá-
jiban, pihenô idejében édesanyákkal
kéz a kézben fáradhatatlanul, majd
ahogy cseperedtünk, bennünket gye-
rekeket is bevontak a munkába.

Nem voltunk módosak, a csalá-
dunk sem úszta meg az ún. „Téesze-
sítést”, de ma már talán „látóbb sze-
münkkel látva”, és a ma már „érzôbb
szívünkkel érezve”, édesanyánk és
édesapánk szüntelen szeretettel és
szorgalommal terelt bennünket a gö-
röngyökkel teli, nem csak ócsai
úton. 

Apu most, 90 évesen is igyekszik
a lehetôségeihez mérten helyt állni,
és bizony néhány éve még, bár már
nyugdíjas volt, a szôlônk mûvelése
során kihívás volt vele a tempót tar-
tani. Szívósságát, kitartását mindig
csodáltam. 

Manapság, hála Istennek, mert
azért szüntelen tenni akarása azért
csak lanyhult, végre van jobban ide-
je nem csak munka közben is beszél-
getni - velünk és a hat unokájával,
meg persze elôbb-utóbb a három dé-
dunokájával is.

Lejegyezte: Bató János
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Egészségnap – Családi Sportnap az Óvodában

Az óvodai egészségnevelésrôl

Az Óvodai Nevelés Országos Alap-
programja szerint „az óvodai nevelés
feladata az óvodáskorú gyermekek
testi és lelki szükségleteinek a kielégí-
tése.”

Ezen belül:
- az egészséges életmód alakítása,
- érzelmi nevelés és szocializáció

biztosítása,
- értelmi fejlesztés.
Az óvodai nevelés feladata a gyer-

mek testi fejlôdésének elôsegítése.
Ezen belül:
- a gyermek gondozása, testi szük-

ségleteinek, mozgásigényének kielé-
gítése;

- a harmonikus, összerendezett
mozgás fejlôdésének elôsegítése,

- a gyermek testi fejlôdésének segí-
tése;

- a gyermek egészségének védelme,
edzése;

- az egészséges életmód, a testápo-
lás, az egészségmegôrzés szokásainak
az alakítása;

- a gyermek fejlôdéséhez és fejlesz-
téséhez szükséges egészséges és biz-
tonságos környezet biztosítása.

Napjainkban elengedhetetlen, hogy
az egészséges életmódra nevelés már
az óvodában elkezdôdjék. Minél ko-
rábban kezdjük gyermekeink egészsé-
ges életmódra való nevelését, annál
valószínûbb, hogy egészséges
felnôttekké is fognak válni.

Elôsegíthetjük a gyermek testi

fejlôdését és érzelmi nevelését egya-
ránt. 

Elsôdleges szempont a gyermek
egészséges életmódra való igényének
megalapozása: a testápolás, az öltöz-
ködés és a táplálkozás, amelyek kiala-
kításához – az óvodai élet mellett – a
szülôk példamutató magatartása is
rendkívül fontos.

Lényeges, hogy a gyerek már az
óvodában megtanulja és elsajátítsa
azokat az alapvetô szokásokat, ame-
lyek segítségével életét a késôbbiek-
ben a lehetô legegészségesebbé teheti.

Az Ócsai Nefelejcs és Napsugár
Óvodáinkban nagy hangsúlyt fekte-
tünk az egészséges életmódra, neve-
lésre, ezért 2011. október 1-én elsô al-
kalommal Egészséges életmódra fel-
hívó Családi Sportnapot tartottunk a
Napsugár Tagóvoda udvarán, a két
óvoda összefogásával. A programban
kiemelt helyet foglalt el a mozgás -
mozgásos játékok, egészséges táplál-
kozás, egészségünk óvása, védése.

A készülôdés heteiben a vállalko-
zóktól, szülôktôl kapott gyümöl-
csökbôl, zöldségfélékbôl a találékony
óvó és dadus nénik, a szülôk segítsé-
gével finomabbnál finomabb, mutatós
és egészségbarát sütiket, salátákat, hú-
sokat készítettek. Az ízlésesen tálalt
ételeket egy szakértô, és a három tag-
ból álló zsûri értékelt.

Minden csoport kiválóan teljesített,
melynek jutalma játék-, sportszer cso-
mag volt. Három csoport különdíjban
részesült. 

Nefelejcs Óvoda: Katica csoport,
elsô helyezett, Micimackó csoport;
harmadik helyezett, Napsugár óvo-
da: Hétszínvirág csoport, második
helyezett.

Mindezt megelôzôen a reggel már
izgalmasan kezdôdött, a gyülekezô
után a szülôk, gyerekek tájékoztatást
kaptak az „Egészségnap” programjá-
ról. Némi bemelegítés után elindult az
„ovifutás” az óvoda körül, szülôk,
óvónôk, gyerekek, dadus nénik együtt
futottak. A célba érés pillanatában
minden résztvevô óvodás jutalomban
részesült, és kezdetét vette az önfeledt
játék, móka, kacagás, közös együttlét.

A felkínált tevékenységek (több
ügyességi verseny játékok, akadálypá-
lyák, gyermekjóga, kötélmászás, lab-
dajátékok, asztalitenisz, tollasozás)
kellôképpen megmozgatták a gyere-
keket. ”Pihenéseként” a sátrakban kü-
lönféle, az egészséges életmód szoká-
saihoz kapcsolódó tanácsok, véle-
ménycserék folytak (toxicológiai fel-
világosítás, természetgyógyászat, ho-
meopátia, elsôsegélynyújtás). E köz-
ben a gyerekek birtokba vehettek egy
igazi mentôautót, ami mindenki ked-
vence lett.

A bôséges programok után közösen
megebédeltünk az udvaron. 

Minden csoport maga gondoskodott
az ebédjérôl (grillezett húsok, zöldsé-
gek, saláták készültek). Elfogyasztot-
tuk a konyhás nénik által készített ré-

(folytatás a következô oldalon.)
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patortát. Programunk zárásaként ré-
szesei lehettünk egy csodálatos mese-
játéknak, melyet a Fôvárosi Bábszín-
ház színmûvészei játszottak „Mese a
tisztaságról” címmel.

Szülôk, gyermekek egyaránt elfá-
radtak a nap végére, de emellett csil-
logás költözött szinte mindenki sze-
mébe, és boldogság a lelkébe.

A pozitív visszajelzések alapján, az

Támogatóink:

Ócsa Város Önkormányzata,
Syngetna Kft.; R+R Kft.; Ra-
kovszki Gyuláné, Ferro Futár 007
Kft.; Piac-téri ABC, Inter-Pohor
Bt.; Elvira Áruda Kft.; Bábelné
Szabó Henrietta – Élelmiszer-ve-
gyeskereskedô, Manntransz77 Bt.;
Ko-Ga Transz Kft.; Kovács Ká-
roly, Gazdák Boltja – Schöffer
Gyuláné, Felsôbabádi Zrt.; Sem-
melrock Stein+Design Kft.; Net-
koking Kft. – Kovács László – Já-
tékok Háza; Balló István, Gácsi
László, Gál Károly, Göbölös Ká-
roly, Kerepeczki Ferenc, Viola Im-
re, Orgován Károly, Szemôk Ti-
bor. 

óvoda közössége nevében bátran állít-
hatom, hogy az elmúlt évek eddigi
legsikeresebb legérdekesebb, és leg-
nagyobb érdeklôdést kiváltó óvodai
rendezvényét tartottuk meg október
elején. Ráirányítottuk a szülôk figyel-
mét a gyermekek egészséges életmód-
jának alakítására. Újabb megerôsítést
kapott az óvoda és a család együttmû-
ködésének hatékonysága. Lehetôség
nyílt arra is, hogy megismerkedjenek
mindkét óvodából a szülôk és gyer-
mekek. 

A program céljaival a településen
élô, több segítô támogatónk egyetér-
tett, ezért pénz- és természetbeni tá-
mogatásukkal biztosították rendezvé-
nyünk megvalósítását. 

Az óvodák alkalmazotti és gyer-
mekközössége nevében köszönjük a
felajánlásokat.

Nélkülük nem sikerült volna.
Szûcs Jánosné

óvodavezetô
Kovácsné Zsuk Anita 

óvodapedagógus

Október a szüret és a hozzátartozó vigasságok, mulatsá-
gok hónapja.

Ebbôl az alkalomból október 19-én 16 órakor a Halászy
Károly Általános Iskola 1./A ISKOLAOTTHONOS
osztálya látogatta meg egyesületünket. A gyerekek színvo-
nalas, vidám szüreti összeállítással kedveskedtek tagjaink-
nak. A kicsik készítettek ajándékba egy esztétikus szép
ôszi tablót is. Ezúton szeretnénk megköszönni tanítóiknak

Prokopecz Jánosnénak és Varga Zoltánnénak, hogy fel-
készítették a gyerekeket. Örömet, vidám hangulatot sze-
reztek az egyesület tagjainak, akik finomabbnál-finomabb
süteményekkel vendégelték meg az iskolásokat.

Legközelebb Karácsonykor leszünk együtt, izgalommal
készülünk az újabb találkozásra!

Csernák Vilmosné
Mozgáskorlátozottak Ócsai Egyesületének Elnöke

„Szüreti kavalkád” a Mozgáskorlátozottak Ócsai Egyesületében
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Bolyai-hírek
2011. október 14-én Alsónémedin

rendezték meg a Bolyai Matematika
Csapatversenyt. A versenyt középis-
kolai tanárok kezdeményezésére
rendezték meg 2004 ôszén elôször
Budapest I-II-III. kerületeiben, 5-8.
osztályos diákok évfolyamonként
szervezôdô 4 fôs csapatai számára.
A következô években a fôváros to-
vábbi körzetei és vidéki megyék, va-
lamint a 3-4. osztályosok is csatla-
koztak a megmérettetéshez. 

Iskolánkból az „ötbések” 4 fôs
csapata szerepelt kitûnô ered-
ménnyel. Pest megye Kelet-körzeté-
ben 120 induló csapat közül a 25.
helyezést érték el. A verseny nyerte-
seinek névsora: Hajdu Ákos, Ha-
vasi Gergely, Szabó Renáta, Tóth
Priszcilla Vanessza. 

Felkészítô tanáruk: Murinainé
Murár Emília.

Reméljük, a késôbbiek során is
találkozhatunk majd mostani nyer-
teseink neveivel.

Iskolai-hírek

A kézmosásról

Október 15-én már második alka-
lommal szerveztük meg a Halászy
Károly Általános Iskolában a Kézmo-
sás Világnapját. Az október 15-i vi-
lágnap célja, hogy eseményeivel fel-
hívja a figyelmet a szappannal tör-
ténô kézmosás fontosságára. 

Plakátkiállítással készültünk erre
a napra, amelyben részt vettek kicsik
és nagyok, osztályonként legalább
egy plakáttal. Szebbnél szebb és na-
gyon ötletes mûvek készültek min-
dannyiunk nagy örömére. 

Sok alapvetôen fontos dolgot ta-
nulhattak meg gyerekeink ezen a na-
pon, ami kimondottan a kézmosással
kapcsolatos. 

Kovácsné Kovácsi Beáta Igazgató
Asszony nyitotta meg a napot, és be-
szélt a kézmosás fontosságáról, majd
a ,,Kis Zöldek” elôadásokkal készül-
tek erre a napra és a D.Ö.K. ve-
zetôivel karöltve mentek minden osz-
tályba, ahol nagy örömmel beszéltek
a kézmosás fontosságáról.

Megtanulták kicsik és nagyok

egyaránt, hogy melyek a szappannal
történô kézmosás alapmozzanatai és
azt is, hogy milyen gyakorisággal kell
kezet mosnunk.

Miután mindenki kezet mosott, a
felsôsök gyümölcsökbôl és zöldsé-
gekbôl készítettek szobrokat, amelyek
hihetetlenül szépek lettek. A kicsik is
kedvet kaptak, így jövôre ôk is szeret-
nének részt venni a szoborkészítés-
ben. 

Nagyon jól éreztük magunkat ezen
a napon, diákok és pedagógusok,
mindenki fáradtan, de már szaksze-
rûen mosott kezet. A nap végén a dí-
jak átvételére tiszta kézzel került sor. 

Szeretném megköszönni szponzo-
rainknak a segítséget, amelyet a ren-

dezvényünkhöz nyújtottak, Apáthyné
Szlovicsák Katalinnak, Ponyiczki
Lászlónak, Marosi Krisztián magán-
vállalkozóknak, és a Potom Diszkont
Üzletháznak.

Mrázné Gáspár Tünde
D.Ö.K segítô tanár
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Beszélgetôtársam nemcsak régi jó
ismerôsöm, de jó barátom is, akinek
életét és pályája alakulását jó ideje fi-
gyelem. Személyére talán a különle-
ges szó a legillendôbb. Sokoldalú, se-
gítôkész, igényes, egyszerû ember.
Amikor „felmegy a függöny”, mûvész
lelke akkor szárnyal csak igazán.

Négy éve költözött Felsôbabádra.
Lokálpatrióta, mint mindig, minden
eddigi lakóhelyén. Idejövetelekor az
ingatlanszerzôdésében még csak hely-
rajzi szám szerepelt. A kis utcának itt-
léte alatt hamarosan neve lett, „Égerfa
utca”, amelynek az ô személyes köz-
benjárása révén lett ô maga a „név-
adója”.

Tennivalói, szerteágazó mûvészi
múltja ellenére nem esik nehezére
megfogni a seprût, lapátot e kis tele-
pülés buszmegállóinak idônkénti
rendbetételére. Társadalmi munkát
szervez a lakosoknak, hogy megszé-
püljön a hely, ahol élnek. Szemmel
láthatóan kedveli a vidéket. Azt
mondja: „Szuper itt a levegô, ez itt a
csend és a béke szigete”. Nagy örö-
mére van egy kastély is alig negyven
méterre az otthonától. A kastélykert-
beli hangulatról – az általa vezetett
irodalmi mûhely – ez évi antológiájá-
ba is írt egy rövidprózát.

Elsôként arról faggattam, hogyan
sikerült beilleszkednie, milyen volt
a fogadtatás? 

P. D.: Minden kezdet nehéz, ez sem
volt zökkenômentes, viszonylag hamar
rendbe jöttek a dolgok. A szomszédok
közül volt egy-kettô, aki az elsô
idôkben mézes-mázosan fogadott, ami
aztán késôbb számomra is ismeretlen
ok miatt elszürkült, de ez mindössze
csak két százalék. Igyekszem a jó kap-
csolatokra koncentrálni, de ez a másik
féltôl is függ. Nem irigykedem senkire,
s igyekszem ott segíteni, ahol, és ami-
ben csak tudok. „Nagyfiú” vagyok
már, eleget tapasztaltam az életben,
most már azt akarom, hogy úgy le-
gyen, ahogyan én szeretném.

Mit válaszolsz, amikor a szak-
mádról, végzettségedrôl kérdeznek?

P. D.: Sokoldalú embernek tartom
magam, polihisztornak, és így néha
nehézséget okoz erre a kérdésre felel-

ni. Életem során egyszerre több do-
loggal is foglalkoztam (színjátszás,
ének, tánc), aminek persze megvolt az
elônye, hátránya. Igyekeztem az
elônyöket kihasználni. Például, meg-
jelent három hanghordozóm, sôt
aranylemezem is van. Volt úgy is,
hogy nem minden sikerült. Egyik alka-
lommal saját erôbôl eljutottam a har-
madik rostavizsgáig a (korábbi) Szín-
ház és Filmmûvészeti Fôiskolai felvé-
telin, ahol eldôl a jelentkezôk sorsa.
Itt már csak egy hajszálon múlik! Nem
kerültem be a felvettek közé, viszont
1984-ben elvégeztem a GNM Színita-
nodát, s mivel az elsôk között voltam,
így alapító tagnak számítok. Azt gon-
dolom, hogy a két színháznál összesen
eltöltött nyolc év önmagában is óriási
iskola volt. Várkonyi Zoltán, Kapás
Dezsô, Horvai István, Kazimir Károly
rendezése felért a fôiskola elvégzésé-
vel. Színházi munkáimmal ellentétben
mégis inkább elôadómûvésznek érzem
magam. Ezt mondom, ha kérdezik,
ugyanis évtizedeken át felléptem olyan
kollégák társaságában, mint Kabos
László, Lórán Lenke, Ambrus Kyri,
Aradszky László, és még sorolhatnám.
Ez az úgynevezett pódiummûvészet.
Talán nincs is olyan helysége az or-
szágnak, ahol ne léptem volna fel. Ma
is szeretettel gondolok vissza ezekre
az évekre!

A hetvenes és nyolcvanas években
a két legjobb színházánál dolgoz-
hattál, mesélnél róla?

P. D.: Igen! Olyan társulata nem
lesz egyhamar a Vígszínháznak, mint
az akkori. Tele ambíciókkal kerültem
Miskolcról a fôvárosba segédszínész-
ként ehhez a remek társulathoz. Ne-
kem ez nem munka, és soha nem is
lesz az. Négy gyönyörû, izgalommal
teli év volt ez, hiszen akkoriban olyan
óriásokkal lehettem egy színpadon,
akiket azelôtt csak filmvászonról is-
mertem: Darvas Iván, Ruttkay Éva,
Tordy Géza, Páger Antal, Bulla Elma,
Bilicsi Tivadar, Sulyok Mária, Lukács
Sándor, és a kortársak, Kútvölgyi Er-
zsike, Pap Vera, akiket mind a mai na-
pig nagyon kedvelek. Aztán el-
szerzôdtem a Thália Színházhoz, ahol
ugyancsak szép négy évet tölthettem

el. Csodáltam Esztergályos Cecíliát,
akinek partnere lehettem a Miss Ari-
zóna több jelenetében is, a walesi her-
ceget is én jelenítettem meg. A darab
másik fôszereplôje Rátonyi Róbert
volt, izzott a levegô, amikor játszott.
Szívesen emlékszem Nagy Attila érce-
sen-férfias hangjára, feledhetetlen
alakításaira, vagy például Kozák And-
rásra, akivel együtt szerepelhettem a
Mester és Margaritában, mint lator.
Egyébként a „tháliás” évek alatt ven-
dégként több darabban is játszottam,

majdnem három éven át a ma már
nem létezô Arany János Gyerekszín-
házban is.

Külföldön is turnéztál. Merre,
milyen élményekkel, sikerekkel?

P. D.: Folyamatosan öt évig tartott,
általában féléves szerzôdésekkel. Vilá-
got akartam látni, ezért a turnék miatt
szakítanom kellett a színházzal. Euró-
pa különféle országaiban léptem fel:
Svájcban, Olaszországban, Ausztriá-
ban, Spanyolországban, Németor-
szágban, Luxembourgban, Dániában,
Svédországban, Görögországban, de
több más határon túli országban is.
Athénba például kétszer hat hónapos
szerzôdést kaptam. Úgy ismerem ezt a
csodálatos várost, mint a tenyeremet!
Legnagyobb fôtere az Omonia. Ide
jártam ki mûsor után legalább huszo-
nöt kóbor ebet etetni, pátyolgatni, me-
lyek fôleg labradorok voltak. Amikor
letelt a hat hónapos szerzôdésem, az

„Ez itt a csend és a béke szigete”„Ez itt a csend és a béke szigete”
Interjú Putnoki A. Dávid elôadómûvésszel, múltról, jelenrôl, jövôrôl
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utolsó este percei voltak a legkeserûb-
bek számomra, és számukra is. Aznap
este nem is ettek, csak mind búsan
néztek rám. Érezték, másnap már nem
találkozunk. Megértették, mert okosak
voltak… még ma is elszorul a szívem,
ha eszembe jutnak a kis drágáim. Per-
sze, sok szép vidám élménnyel is gaz-
dagodtam külföldi útjaim során.

Ma már nem játszol színházban,
de mégiscsak fellépsz olykor-oly-
kor?

P. D.: Amennyiben a tárlatmegnyi-
tókon való házigazda szerepét, vala-
mint az irodalmi esteken való szerep-
léseket is fellépésnek tekintjük, akkor
igen. Fájdalom, hogy nem játszhatok
színházban, mint régen. Sok minden
változott azóta, mégis egyre sûrûbben
kacérkodom ezzel a gondolattal.
1992-tôl a médiaszakmát találtam ki
magamnak, vágytam valami új dolog-
ra. Többféle újságíró iskolát is elvé-
geztem, szerkesztô-mûsorvezetô sza-
kos voltam. Három- és fél évig dolgoz-
tam a Petôfi Rádiónál szerkesztô-ri-
porterként, majd az egyik nagy televí-
ziónál négy éven át Kortárs Galéria

címû mûsoromban képzômûvészeket
mutattam be, valamint fiatal írókat,
költôket a „Lírikusok negyedórája”
címû mûsorban, melyeket magam
szerkesztettem, vezettem. Az évek so-
rán számos magazinnál, helyi lapnál
is publikáltam. Jó pár év eltelt, mire
ráeszméltem, nem könnyû a média vi-
lága! De mindig megtaláltam a kiutat,
mely feledtette velem a rossz emléke-
ket. Ennek köszönhetôen rendezek im-
már kilencedik éve kiállításokat jeles
festômûvészeknek az Unio Gallery-
ben. Szintén kilenc éve alapítottam a
Lírikusok Irodalmi Mûhelyt, mely
2009 januárjától David Arts néven
funkcionál. Számomra a mûhelymun-
ka és az irodalom együttesen jelenti az
igazi kikapcsolódást. Verseket 1973
óta írok, úgy hatszáz van belôlük. Fia-
talok, idôsebbek egyaránt megtalál-
hatók a mûhelyben. Találkozóinkat
havonta egy alkalommal tartjuk, imá-
dok tehetséges emberekkel foglalkoz-
ni. Aki költô szeretne lenni, annál fon-
tosnak tartom, hogy tisztában legyen
legalább a mûfajelmélettel, a rímfaj-
tákkal, s nem árt ismerni a stílusokat

sem. A nyelvmûvelés is szívügyem, je-
lenleg beszédtrénerként próbálok se-
gíteni az ez iránt érdeklôdôknek.
1999-ben jelent meg Szószóró címmel
egy beszédmûvelô könyvem, amit a
minisztérium segédtankönyvvé nyilvá-
nított. Bencédi József nyelvészpro-
fesszor úr volt a lektorom, büszke va-
gyok rá.

Volt szó múltról, jelenrôl. Milyen
terveid vannak a jövôt illetôen?

P. D.: A jelen adottságait ismerve,
ez most nehéz kérdés számomra. Azt
az idôszakot élem, amikor minden-
honnan elutasítást kapok. De igyek-
szem optimistán szemlélni a világot, s
hiszek abban, hogy lesz még boldog,
gondtalanabb jövô. Mindezek mellett
elsôszámú feladatomnak tartom az ál-
latvédelmet, és mindent el is követek,
hogy segítsek a felelôtlen állattartók
miatt utcára került kis állatokon. Re-
mélem, hogy egyszer aktív részt-
vevôje, segítôje lehetek Ócsa város
kulturális életének is, melyhez Istentôl
szeretnék kérni még sok-sok alkotó
évet.

Pardi Margit Juanita
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Használtruha

vásár!

Kiváló minôségû,
olcsó, nôi-férfi-

gyermekruhák széles
választékban.

Idôpont:
2011. október 20-21.

08.00–20.00
Helyszín:

Ócsa, Egressy Gábor
Szabadidô Központ, Aula

Dobogón a Bolyai
Szép sikert értek el a gimnázium atlétikás lányai a Diáko-

limpia Ügyességi Csapat Bajnokság Országos Döntôjén. A
megyei döntô megnyerésével, összesítésben harmadik leg-
jobb eredménnyel jutottak az országos döntôbe. Az október
11-én Albertirsán megrendezett országos döntôn sikerült még
elôbbre lépniük. Egyéni csúcsokkal, és ahhoz közeli kitûnô
eredményekkel, 477 cm-es átlagot produkálva állhattak fel a
dobogó második fokára.

A csapat tagjai: Soltész Gréta, Kamen Zsófia, Barizs Bog-
lárka, Riegel Lili, Bocskai Boglárka.

Felkészítô tanárok: Spák József és Deák Balázs
Kiemelkedô eredményükhöz ezúton is gratulálunk!

Birkózó-hírek
Elkezdôdtek a 2011-2012-es isko-

lai év versenyei. 
Elôször is azzal kezdeném, hogy

egész nyáron edzettünk, és a táborok
után sem volt megállás, aminek most
láttuk az értelmét! 

Október 22-én a BVSC-nél volt
országos meghívásos verseny, ahol
17 csapat vett részt. A kihelyezett
szakosztályaink Ócsa, Némedi, Üllô,
és Inárcs ahol id. Kovács János, ifj.
Kovács János, és Kovács Levente
vezetésével folynak az edzések. 

Együtt indultunk el, mint szabad-
fogású birkózók a kötöttfogású ver-
senyre, ahol nagyon jól szerepeltek a
tanítványaink. Az ócsaiak közül itt
szeretném megemlíteni Bagosi Já-
nost, aki hét meccset nyert és ezzel
az elsô helyen végzett. Nagy Már-
ton, aki nyolc hónapja birkózik, má-
sodik helyen végzett. Mohl Ri-

chárd, aki nagyobb súlykategóriá-
ban küzdött, szintén második helyen
végzett. Kállai Vince, aki szintén fi-
atal küzdô, harmadik helyre vere-
kedte fel magát.

Kovács János Dávid, aki szintén
eggyel nagyobb súlycsoportban küz-
dött, egy vereséggel a harmadik he-
lyen végzett.

Bukodi Benô ötödik, míg Drevé-
nyi Áron, aki két-három hónapja
birkózik hetedik helyen végzett. 

Szeretnék köszönetet mondani a
nyári felkészülésért Ócsa Város
Önkormányzatának, a Polgármes-
ter úrnak, aki a termet biztosította,
Mohl György úrnak, a Profi Véde-
lem Kft-tôl, és Dr. Nagy Ambrus
úrnak, akik gyermekeink erônléti
felkészülésében segítettek. 

Továbbra is várjuk a sportolásra
vágyó fiúk és lányok jelentkezését
minden korosztályban. 

Kovács János 
utánpótlás vezetôedzô 

Dobogós 
mezei futók

Október 17-én rendezték meg
Kakucson a Körzeti Mezei Futó
Diákolimpiát. Iskolánk, hagyomá-
nyainknak megfelelôen jól szere-
pelt a körzet csaknem összes isko-
láját megmozgató rendezvényen.

Egyéniben dobogóra állhatott
II. korcsoportban Huber Vanessa,
aki 3. helyezést ért, Nyers Kamil-
la, aki a III. korcsoportos lányok
között a legjobbnak bizonyult.

Csapatversenyben három csa-
patunk is érmes helyezésnek örül-
hetett. 

II. korcsoport, fiú: 3. helyezés,
lány 2. helyezés, III. korcsoport,
lány: 3. helyezés.

Felkészítô tanárok: Murinainé
Murár Emília, Kamenné Juhos
Ildikó és Spák József.

FELNÔTT TABELLA
hely csapat M GY D V LG KG GK P
1. Ecser SE 9 8 0 1 27 11 16 24
2. Bugyi SE II. 9 7 0 2 28 20 8 21
3. Üllô SE II. 9 6 1 2 30 14 16 19
4. Ócsa VSE 9 6 0 3 23 21 2 18
5. Szigetcsép SE 9 4 1 4 21 17 4 13
6. Felsôpakony SK II. 9 4 1 4 20 20 0 13
7. Szigetbecse SE 9 3 0 6 10 20 -10 9
8. Szigetszentmárton FC 9 2 1 6 18 24 -6 7
9. Pusztavacs SE 9 2 0 7 20 33 -13 6

10. Tatárszentgyörgy SE 9
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hirdetések

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!!
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Tisztelt Ócsai Lakosok!
Örömmel értesítjük Önöket, hogy újra
megnyílt a Tourinform iroda Ócsán! 

Újult erôvel, és sok megvalósításra váró 
ötlettel igyekszünk öregbíteni Ócsa 
jó hírnevét, és a jövôben különbözô 

szolgáltatásokkal gazdagítani 
az iroda kínálatát.

Keressenek bizalommal, az ország 
minden tájáról térképekkel, katalógusokkal 

és sokszínû programajánlatokkal állok 
szíves rendelkezésükre.

Tisztelettel:
Kerekes Nóra irodavezetô

Az iroda nyitva tartása:
Téli idôszakban (November 1.-Március 31.):

Minden hétköznap 10.00–16.00
Nyári idôszakban (Április 1.–Október 31.):

Kedd - Szombat: 10.00–16.00
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