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Ócsa Város Önkormányzatának lapja 2011. 6. szám 

Véget értek a Kulturális Napok
Vége, elmúlt. Május 29-én véget értek az Ócsai Kulturális Napok. Immár

harmincötödik alkalommal „gördül le a függöny”, harmincötödjére pihennek
meg a szervezôk. 

Május utolsó hetében zajlott a színes programokat felvonultató, sok embert
megmozgató rendezvénysorozat. Jarábik Klárát, az Egressy Gábor Szabadidô
Központ kulturális igazgatóját arra kér-
tük, értékelje a programot. Értékelô

szavait az újság 8. ol-
dalán olvashatják.
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A testületi ülésen történt
Ócsa Város Önkormányzatának

Képviselô-testülete május 25-én tar-
totta soron következô ülését. A kép-
viselôk döntöttek többek között a
gyerekek révfülöpi táborozásának
támogatásáról, a Vadvirág utca for-
galmi rendjének megváltoztatására
beadott indítványról, valamint az
Ágasház felújításáról.

Az ülés elsô napirendi pontjaként
elfogadták a „Kertváros” Gyáli Kis-
térség Szociális és Családvédelmi
Központjának 2010-es beszámolóját
és a gyámhatósági munka átfogó érté-
kelését. Utóbbiból kiderült, hogy nôtt
a védelembe vett gyermekek száma,
és az iskolai hiányzások miatt is több
jelzés érkezett a gyámhatóság felé.
Nôtt továbbá a gyermekvédelmi tá-
mogatásban részesülôk és a segélye-
zettek száma is, amely a lakosság
anyagi színvonalának romlását mutat-
ja.

A Halászy Károly Általános Iskolá-
ban egy státuszt megszüntetnek, mert
egyre kevesebb gyermek kerül iskolá-
ba. Leginkább az elsô és a hetedik év-
folyamon csökken a létszám. Elôbbi
esetben demográfiai okok miatt (keve-
sebb születés), utóbbi esetben más ok-
tatási intézményekbe való átjelentke-
zés (például gimnázium) miatt vannak
kevesebben a diákok.

Javaslat érkezett a testülethez a
Vadvirág utca forgalmi rendjének
megváltoztatásáról. A javaslat tevôje
az utcában egyirányú közlekedést sze-
retne, amelyeket közlekedésbiztonsá-
gi indokokkal támasztott alá. A testü-
let döntése és az illetékes bizottság
vizsgálata alapján a javaslatot elvetet-
ték, tehát az utcában nem változik a
forgalmi rend.

A képviselôk döntöttek a Polisz
Biztonsági Szolgáltató és Kereskedel-
mi Kft-vel kötendô szerzôdés terveze-
térôl is. A cég az elhullott állatok
azonnali elszállításáról gondoskodik,
illetve ingyen elszállítja lakossági be-
jelentésre a háznál elhullott állatokat
60 kg-ig. A cég a jelenlegi szolgáltató-
nál magasabb színvonalú munkát biz-
tosít nagyjából azonos áron. A testület
az ajánlatot módosításokkal elfogadta.

Bukodi Károly polgármester beszá-
molt a testületnek az Ágasház felújítá-
sára gyûjtött pénzösszeg jelenlegi
mértékérôl. Eszerint az áprilisi se-
gélykoncerten 120 ezer forint gyûlt
össze, azóta pedig több felajánlás is
érkezett, így nagyjából már megvan a
felújításhoz szükséges összeg fele. A
rekonstrukciós munkák elvégzésére
érkezett árajánlatokat a képviselôk át-
nézték és a legmegfelelôbbeket elfo-
gadták.

Az óvoda bizonyos helyiségeinek
tisztasági festésére érkezett ajánlatok
közül a legolcsóbbat fogadta el a tes-
tület, amelyet helyi vállalkozó nyúj-
tott be. 

Elvi hozzájárulását adták a képvi-
selôk a strand területének használatá-
hoz. Horváth Tamás alpolgármester
beszámolt arról, hogy fiatalok egy
csoportja megkereste ôt és elmondták,
hogy a strandon tereprendezést hajta-
nának végre, majd sportpályát,
fôzôhelyeket alakítanának ki, hogy
programokat szervezhessenek a terü-
leten. A testület úgy határozott, hogy a
szervezett keretek között, szigorú fel-
tételek mellett mûködtetett programok
megtartásához szükséges tárgyalások
megkezdéséhez elvi hozzájárulásukat
adják.

A testület megemelte továbbá a
gyermekek révfülöpi
táboroztatásához adott
támogatás mértékét.
Az elôterjesztés sze-
rint 630 ezer forintos
támogatásban része-
sülnek a gyerekek.
Minden táborozó
gyermek 4000 forint
támogatást kap, 5 ta-
nulónak (akinek jó a
magaviselete, jók a ta-
nulmányi eredményei,

ám hátrányos helyzetû családban él)
teljes mértékben fedeznék a költsége-
it, 10 gyermeknek pedig, akik Palást-
ról, a testvértelepülésrôl érkeznek,
szintén megtérítenék a költségeit. Ez a
három komponens adja a 630 ezer fo-
rintos költséget. A képviselôk döntése
alapján az összeget 700 ezer forintra
emelik.

Bukodi Károly tájékoztatta a tes-
tületet a megyei közútkezelôvel foly-
tatott tárgyalásáról. Több kérdést is
megfogalmazott ugyanis a lakosság
azzal kapcsolatban, hogy a Bajcsy
utcának miért csak bizonyos részeit
aszfaltozták újra. A közútkezelô
vállalattól kapott információk szerint
a Pest megyei utak 55%-a rossz
minôségû, azaz 1255 km szorul felú-
jításra – ebbe tartozik a Bajcsy utca
is. A cég próbál különbözô források-
ból pénzhez jutni, azonban egy do-
log biztos: idén már nem valósítja
meg a teljes felújítást.

A testület végül zárt ülésen tárgyal-
ta az OTP LTP szerzôdéseket.

-má-

Az Ócsa 
Városüzemeltetési KFT.

mérlegbeszámolója

Ócsa Város Önkormányzatának Képvi-
selôtestülete a 99/2011.(IV.28.) számú
határozatával elfogadta az Ócsa Váro-
süzemeltetési Nonprofit Kft. 2010. évi
mérlegbeszámolóját    366.488 eFt mér-
leg fôösszeggel, -32.701 eFt negatív
eredménnyel. 

Tájékoztató adatok 
a mérlegbeszámolóval 

kapcsolatban:

Mûködési árbevétele: 55.226 eFt
Egyéb bevételek: 54.585 eFt
Anyagköltség: 52.630 eFt
Igénybevett szolgáltatások: 7.383 eFt
Egyéb szolgáltatások: 6.312 eFt
Bérköltség: 46.547 eFt
Személyi jell.kifizetések: 8.050 eFt
Bérjárulék: 14.680 eFt
Értékcsökkenés: 6.490 eFt
Egyéb ráfordítás: 45 eFt
Fizetendô kamatok: 378 eFt
Rendkívüli bevételek: 5 eFt
Rendkívüli ráfordítások: 2 eFt
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Volna még egy kérdésem…

Kedves Olvasóink!
Ezentúl új rovattal jelentkezünk. Számos olyan ese-

mény történik a városban, amelynek nincs azonnal
szemmel látható vagy kézzel fogható eredménye. Ezért
„villámkérdés” formájában minden hónapban megkér-
dezzük Bukodi Károly polgármestert, mi az, ami a hát-
térben történik. Elsôként a FÉG-gel kapcsolatos önkor-
mányzati döntésekrôl, a megyei rendôrfôkapitánynál
tett látogatásáról, valamint a Bajcsy-Zsilinszky utca
burkolatának javításáról kérdeztük.

Mi történt a FÉG és az önkormányzat között? Hogyan
segítettek a bajba került munkavállalóknak?

- Elôször is fontos kiemelni, hogy itt két gazdasági tár-
saság ügyérôl van szó, amibe az önkormányzat döntôen
nem szólhat bele. Még március végén tájékoztatott a FÉG
igazgatója a várható állapotról, azaz arról, hogy nem fog-
nak tudni tovább mûködni. Ezt követôen a leendô tulajdo-
nos képviselôje is meglátogatott, és elmondta az ô tervei-
ket. Mindenképpen biztatónak tûnt, hogy még ha kisebb
létszámmal is, de tovább mûködtetnék az üzemet. Sajnos,
május közepére sem szûnt meg a fennálló probléma. A dol-
gozók fizetést sem kaptak. Mivel legalább hatvan ócsai
munkavállaló vált úgymond áldozattá, Horváth Tamás al-
polgármester úr és az aljegyzô úr segítségével kidolgoztuk
a szociális rendeletünk olyan irányú módosítását, hogy az
ócsai „féges”dolgozóknak anyagi támogatást tudjunk adni.
Ezt a képviselôtestület elfogadta, a kérvényt benyújtóknak
pedig már elutaltuk a pénzt. Azt is el kell mondanom, hogy
a FÉG-nek felénk is van tartozása. Mi is szeretnénk tudni,
hogy mikor és kitôl várhatjuk az elmaradt adók befizetését.
Ez is szerepet játszott abban, hogy megpróbáltam a két fe-
let a hivatalban egy asztalhoz leültetni. Ezen a megbeszé-
lésen a dolgozók képviselôi is jelen voltak. Sajnos, nem le-
hetett meggyôzni a FÉG vezetôjét.

Dr. Simon Tamás rendôr dandártábornokot nevezték ki
Pest megye fôkapitányának. Nemrégiben bemutatkozó lá-
togatáson járt nála. Mivel biztatta dr. Simon Tamás az
ócsaiakat?

- A kapitány úr folyamatosan ismerkedik a megye tele-
püléseivel, meglátogatja a kapitányságokat. Mi, az alpol-
gármester úrral megelôztük ôt, és május végén látogatást
tettünk hivatalában. Beszélgetésünk során elmondtam ne-
ki, hogy még 2006-ban kaptunk egy ígéretet, miszerint, ha
építünk egy olyan épületet, ahol megfelelô körülményeket
biztosítunk a rendôrök számára, kapunk 8 rendôrt. Az épü-
letet megépítettük, azonban csak két rendôr érkezett Ócsá-
ra. A dandártábornok tájékoztatása szerint az ôsz folyamán
közel 500 rendôr érkezik a megyei kapitányságra, ebbôl
pedig minden valószínûség szerint Ócsának is jut majd. A
nagyobb létszám lehetôvé teszi egy körzeti megbízotti ôrs
kialakítását is, ahonnan a környezô települések közbizton-
sági akcióit szerveznénk. 

Sokakat foglalkoztat a Bajcsy-Zsilinszky út aszfaltozása
– pontosabban annak hiánya. Egy-egy szakaszon elkészült
a burkolatjavítás, de az út nagyobb része még mindig nem
esett át javításon. 

- Valóban sokan ke-
resnek meg írásban,
szóban, telefonon e té-
mában. Tavaly már lát-
tuk a javítás terveit,
azonban a közbeszerzés
és a kivitelezés elma-
radt. Ennek oka, hogy a
közép-magyarországi
régióban egyszerûen
nem jutott pénz aszfal-
tozásra. A Magyar Kö-
zút megyei igazgatója
mutatott egy térképet,
amelyen jelölték a me-
gyében felújításra váró
útszakaszokat. Az ábrából kiderül, hogy a megyei közutak
55%-a, azaz 1255 km van rossz állapotban. Pénz viszont
nincs ezek felújítására. Sokan lobbiznak azért, hogy jusson
valahonnan egy-két milliárd forint és akkor a szükséges
felújításokat el tudják végezni – ebben pedig benne van a
Bajcsy Zs. út rekonstrukciója is. 

Ha már Bajcsy Zsilinszky útról beszélünk, a tavaly tele-
pített fák közül jó néhány nem zöldellt ki. Mi lesz ezekkel?

- Összesen 19-20 fáról van szó. A kivitelezôvel tett bejá-
rás után megállapodtunk abban, hogy ôsszel ezeket a fákat
kicserélik. Ezúton szeretném megköszönni az itt lakóknak,
hogy a növények locsolásával segítik munkánkat.

- Több pályázatról is beszámoltunk már az elmúlt lap-
számokban. Jelenleg mi az, ami már eredményt hozott?

- Az általános is-
kola nyert egy pályá-
zatot az egészséges
életmódra nevelés té-
makörében. Ennek
keretében kirándulá-
sokat szerveztek, bi-
cikliztek, szánkóztak.
Azonban a pályázat
eredményeképp ren-

geteg eszközt is sikerült vásárolniuk, ami a testnevelés órák
színvonalát növeli. Ilyenek a gumi- és medicinlabdák, ugrá-
lókötelek, egyéb gimnasztikai eszközök, amik mind-mind
izgalmasabbá és mozgalmasabbá teszik a tornaórákat. 

Szintén pályázati forrásból szeretnénk felújítani a sza-
badidôközpont hangtechnikáját. Addig is az Ócsai Vízmû
Kft. által fizetett irodabérleti díjat forgattuk vissza a tech-
nika fejlesztésébe. Új hangfalakat vettünk, komolyabb
mikrofonokat szereltettünk fel. A különbséget már érzékel-
ni is lehetett a Kulturális Napok megnyitóján. Ha pedig
megnyerjük a pályázatot, tovább bôvítjük és fejlesztjük a
hangtechnikai lehetôségeket.

Készen lesz-e az Ágasház felújítása augusztus 20-ra?
- Úgy gondolom igen. Az árajánlatok beérkeztek, a leg-

kedvezôbbeket a testület elfogadta. Június hónapban
kezdôdhet a munka. A felújítás költsége 1.758.900 forint
lesz. Ehhez a forrás a jótékonysági koncert bevételébôl –
köszönöm a koncerten fellépôknek és a közönségnek -,
vállalkozások támogatásából és önkormányzati pénzbôl áll
össze.

-má-
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Tájékoztató Ócsa Város Önkormányzatának bérpótló juttatásáról
Ócsa Város Képviselô-testülete a

12/2011. (IV. 29.) számú ÖK. rendele-
tével módosította a szociális ellátások
igénybevételérôl szóló 2/1999. (I.27.)
számú ÖK. rendeletét. A módosítás a
bérpótló juttatásban részesülôket érinti.
Az új szabályozás alapján a bérpótló
juttatás megállapítása iránti kérelem be-
nyújtója, illetve a bérpótló juttatásra jo-
gosult személy a jogosultság egyéb fel-
tételeként köteles az általa életvitelsze-
rûen lakott családi házat, lakást rendel-
tetésszerûen használni, tisztántartásáról
gondoskodni, a hozzá tartozó udvarát,
kertjét gondozni az alábbiak szerint:

a) az ingatlan udvarán egy darab hul-
ladéktároló edényt köteles elhelyezni és
rendeltetésszerûen használni, ürítését
biztosítani a települési szilárd hulladék-
kezelési közszolgáltatóval kötött
szerzôdés alapján. Rendszeresen köte-
les eleget tenni közszolgáltatási díjfize-
tési kötelezettségének,

b) a lakáshoz tartozó udvart, kertet
köteles rendben tartani, rendeltetéssze-

rûen használni, mûvelni, a füvet szük-
ség szerint nyírni, kaszálni, parlagfüvet
irtani, az ingatlanon található zöld hul-
ladékot és lomot eltávolítani, 

c) az ingatlana elôtti járdaszakaszt
köteles tisztán tartani,

d)az ingatlana elôtti járdaszakaszt
köteles hó- és síkosság mentesíteni.

Bérpótló juttatás megállapítására
csupán akkor kerülhet sor, ha az arra
irányuló kérelem benyújtását, illetve a
felülvizsgálati eljárás megindítását kö-
vetô 10 napon belül, továbbá a jogosult-
ság fennállásának idôtartama alatt a
Polgármesteri Hivatal az általa lefolyta-
tott helyszíni szemle során
meggyôzôdik a fent foglalt kötelezett-
ségek maradéktalan teljesítésérôl. 

Ha a lakókörnyezet a fenti feltételek-
nek nem felel meg, a jegyzô 10 napos
határidôk tûzésével felhívja a kérel-
mezôt, illetve az ellátás jogosultját az
elvégzendô tevékenység konkrét meg-
jelölésével a kifogásolt hiányosságok
felszámolására, melynek teljesítését

helyszíni szemle keretén belül ellenôrzi
a Polgármesteri Hivatal ügyintézôje, il-
letve a Közterület-felügyelet.

Aki a lakókörnyezet rendezettségét,
közszolgáltatási díjfizetési kötelezettsé-
gét a kitûzött határidôig sem biztosítja,
annak bérpótló juttatás nem állapítható
meg, illetve a bérpótló juttatást meg
kell szüntetni.

A kérelmezô, illetve a jogosult köte-
les a fentebb felsorolt állapotokat a jo-
gosultság megállapítását, felülvizsgála-
tát követôen is fenntartani, hiszen az
azoknak való megfelelést az ügyintézô
és a Közterület-felügyelet szúrópróba-
szerûen ellenôrizheti. 

Ha a kérelmezô a lakókörnyezet
vizsgálatához, a közszolgáltatási díjfi-
zetési kötelezettség teljesítésének el-
lenôrzéséhez nem járul hozzá, részére
bérpótló juttatás nem állapítható meg,
kérelmét el kell utasítani, a már fennál-
ló jogosultságot felülvizsgálati eljárás
keretében meg kell szüntetni.

Molnár Csaba aljegyzô

Tisztelt Lakosság/Lakótársak!
Településünkön átsétálva úgy tûnik, sokan érezzük szív-

ügyünknek városunk szépítését, meglévô értékeink megôrzé-
sét és amennyiben módunk van rá azok növelését, gazdagítá-
sát. A város zöld területeinek, közterületeinek rendben tartása
ugyanúgy hozzátartozik értékeink megôrzéséhez, mint a kerí-
téseken belüli területek rendezettsége.

Önkormányzatunk nagy gondot fordít a közterületek tisz-
tán tartására és rendezettségére, de a város képének szebbé
tétele az itt lakók segítsége nélkül lehetetlen. Nyilván megér-
tik, de arra nincs sem a városnak, sem a kft-nek kapacitása,
hogy minden porta elôtt füvet nyírjon, takarítson. (A lakosság
egy része nehezményezi is, hogy a Bajcsy Zs. utca, Somogyi
B. utca, Falu T. utca, Üllôi út, Damjanich utca lakóinak eddig
nem volt gondja a fûnyírással. A továbbiakban elôttük is csak
térítés ellenében nyírjuk le a füvet.) 

Természetesen tisztában vagyunk azzal, hogy vannak, akik

koruk, egészségi állapotuk vagy egyszerûen eszközök hiánya
miatt nem tudják a portájuk elôtti területeket rendbe tenni.
Szeretnénk figyelmüket felhívni a Városüzemeltetési nonpro-
fit Kft szolgáltatására. A Kft vállalja, hogy térítés ellenében
füvet nyír a porták elôtt. 

A fûnyírás megrendelhetô és idôpontja egyeztethetô a
378-112/28 m vagy a 378-102/28 m telefonszámon, díja
1800 Ft/ óra.

Kérjük Önöket, vegyék igénybe ezt a szolgáltatást különös
tekintettel arra, hogy sajnos nemsokára virulni kezdenek
azok a gyomnövények is,- parlagfû, feketeüröm-, melyek
egyre több embertársunk életminôségét rontják.

Kérjük, tegyenek meg Önök is mindent annak érdekében,
hogy reggelente,- a kapun kilépve-, jóérzéssel töltsön el min-
dannyiunkat a rend és a tisztaság látványa és hogy az ideláto-
gató turisták is jó hírünket vigyék országszerte.

Bukodi Károly Ócsa város polgármestere
Dr.Buzáné Icsó Zsuzsanna 

Ócsa Városüzemeltetési Nonprofit Kft. ügyvezetôje

Pedagógusnapi köszöntô
„Drága Tanítóm! Mit nyujtsak végtére jutalmúl,

Hogy megháláljam teljesen amit adál.”
(Vörösmarty Mihály: Drága tanítóm!)

Mire ez a lapszám megjelenik, már túl leszünk június
elsô vasárnapján, a pedagógusok ünnepén. Mégis enged-
jék meg, hogy ezúton is köszöntsem Ócsa város minden
pedagógusát, az oktatási és közmûvelôdési intézmények
minden munkatársát, akik türelmes tanítói, figyelmes
hallgatói és megfontolt terelgetôi településünk gyermeke-
inek. Köszönöm munkájukat, amellyel nemcsak tudást
adnak, hanem követendô példát is mutatnak a felnövekvô
ifjúságnak. 

Önök nehéz, ám tiszteletre-
méltó pályát választottak.
Minden napjuk a megfele-
lésrôl szól: megfelelni a gye-
rekeknek, a szülôknek és ön-
maguknak. Mindeközben pe-
dig optimistának maradni. Hi-
szen a pedagógus optimista
ember, mert hiszi, hogy képes
a világot jobbá tenni.

Önök képesek erre. Ezért kívánom, hogy napjaikat has-
sák át az öröm percei, érezzék a siker ízét, fedezzék fel a
hálát és köszönetet a gyermekek szemében. 

Bukodi Károly polgármester
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,,Kertváros” Gyáli Kistérség Szociális 
és Családvédelmi Központja

tájékoztatja a helyi lakosokat, hogy

HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS
szolgáltatás keretében tudunk gondoskod-
ni azokról az egészségi állapotuk miatt rá-
szoruló személyekrôl, akik önálló életvitel-
lel kapcsolatos feladataik ellátásában se-
gítséget igényelnek, de egyébként önma-
guk ellátására képesek. A szolgáltatás térí-
tési díj köteles.

A kistérség szociális alapellátási intéz-
ménye az ócsai területi irodában – úgy,
mint a többi településen is – házi segítség-

nyújtás keretében az alábbi ellátásokat
biztosítja:

– A gondozott egészségi állapotából
eredô akadályoztatás esetén étkezésben
való segítségnyújtás

– bevásárlás,
– csekk kitöltése, feladása az idôshöz

való eljuttatása,
– gyógyszer felíratás az orvosnál, kiváltás,

a gyógyszer gondozotthoz való eljuttatása,
– kapcsolattartás a háziorvosi szolgálat-

tal, családtagokkal,
– gyógyszer kiadagolása,
– mentális gondozás (beszélgetés,

probléma megbeszélés),
– hivatalos ügyintézés (a gondozónô hi-

vatalos ügyintézése a gondozott írásos
meghatalmazása esetén),

– mosogatás,
– takarítás, a gondozott közvetlen kör-

nyezetében,
– ruházat tisztítása az ellátott lakókör-

nyezetében,
– fürdetésnél segédkezés (segítség-

nyújtás a kádban való be- illetve kilépés
esetén),

– személyes higiénia megôrzése (kö-
römvágás, pelenkázás, hajmosás, stb.)

Elérhetôségünk, ahol lehet érdeklôdni a
szolgáltatás iránt:

,,Kertváros” Gyáli Kistérség Szociális
és Családvédelmi Központja
2360 Gyál, Rákóczi u. 42-44.

Zsólyomi Erzsébet szakmai vezetônél, 
gyáli iroda tel.: 06-29/345-478.

Népzenei és néptánc találkozó Ócsán
A 35. Ócsai Kulturális Napok Nép-

zenei és néptánc találkozóján kedves
olvasónk, Kruppa Lászlóné is részt
vett, aki a napokban eljuttatta írását
Szerkesztôségünkbe, amelyet most
szeretnénk megosztani Kedves Olva-
sóinkkal.

A 35. Ócsai Kulturális Napok vé-
géhez közeledvén 2011. május 28-án,
szombaton délután 2 órakor vette kez-
detét az akár seregszemleként is felfog-
ható találkozó, mely az Egressy Gábor
Szabadidô Központ és az Ócsai Polgári
Kulturális Egyesület közös szervezésé-
ben jött létre.

Egy régóta dédelgetett álom megva-
lósításához fogtak szervezôink, mikor
elkezdték keresni a kapcsolatot a
késôbbi fellépô mûvészeti csoportok-
kal. Nem szeretném untatni a kedves ol-
vasókat a szervezés aprólékos taglalá-
sával, csupán méltatni szeretném azt a
kitartó és elkötelezett hozzáállást, me-
lyet tanúsítottak a kezdetektôl a találko-
zó végeztéig.

Azért is dédelgettük ezt az álmot oly
régóta, mert hiszünk az ôsi forrásból
merítô autentikus népzene és néptánc
létjogosultságában. Ezt bizony nem árt
kifejezésre juttatni, mert a rohamosan
változó világunkban a színpadi ének és
tánckultúra is változik. A show jellegû
produkciók bizony idôvel háttérbe is
szoríthatják az általunk oly nagyra be-
csült népi irányzatot. Esetünkben talán
nincs ok az aggodalomra, hisz az összes
fellépônk célkitûzése közel azonos: a
népzene, a néptánc kincs gyûjtése,
megôrzése, továbbadása és mûvészi ér-
tékû színpadi bemutatása.

A fellépô csoportok megbeszélés
szerint, idejekorán érkeztek. A vendég-
látók felkészülten várták ôket az
elôcsarnokban, terített asztalokon hû-

sítô italokkal, pogácsával. A fogadó
személyeken kívül tájékoztató feliratok
is segítették az eligazodást az öltözôk
„rengetegében”, valamint a fellépés
sorrendjében. Persze nem ilyen sze-
mélytelen volt az útbaigazítás, csak a
nagy létszám indokolttá tette az „írás-
beliséget”. Tíz fellépô csoport tisztelte
meg városunkat a részvételével.

Színes szôttes szálaiként fonódtak
össze az egymást zökkenômentesen kö-
vetô mûsorszámok. A színességet a lát-
ványban és a táncok változatosságában
is érzékelhettük.

Jarábik Klára a rendezvény „házi-
asszonya” rövid ismertetôvel bocsátotta
színpadra a fellépô vendégeket.

Poprádi Csaba és Poprádi Anikó pá-
ros táncok bemutatatásával indította az
elôadást, ôket a Kéknefelejcs Ifjúsági és
a Margaréta citera zenekar követte. A
citera muzsika és népdalok egymásra
épülése nagyon megragadó volt szá-
momra.

Dunaharasztiból két tánccsoport is
érkezett. Zipelfmütz és az Ifjúsági Nép-
tánccsoport. Nagy hatással volt a kö-
zönségre a német nemzetiség táncait
bemutató elôadás. Jellegzetessége a
rézfúvós zenei kíséret, valamint har-
sány vidámság.

Határon túlról érkezett vendégeink a
nemesócsai Kodály Zoltán népdalkör,
kiapadhatatlan népdal kincset gyûjtöt-
tek össze és mutattak be nekünk, min-
dannyiunk nagy örömére. 

A Kosbor Néptánccsoport (ócsai
gyermek táncosok) aranyosan küzdöt-
tek a fellépés izgalmával. A bíztató taps
meghozta az eredményét: már moso-
lyogni is sikerült az erôs koncentrálás
mellett.

A hazai gyermek táncosokat az Inár-
csi Férfi Népdalkör és Citera együttes

követte. Az érces férfihangon elôadott
népdalok elbûvölték a hallgatóságot. A
kíséret is elismerést érdemel.

Dabas-Sáriból érkezett a Borovenka
Néptánccsoport. A szlovák nemzetiség
hagyományának ápolásáért és fenntar-
tásáért sokat fáradoznak. Táncuk, öltö-
zékük üde színfolt lehet minden színpa-
don.

Az Ecseri Zöldkoszorú Néptánc
Együttes, a 300 éve megtelepedett szlo-
vákság féltve ôrzött hagyományait hûen
ápolja. Ezekbôl a féltett gyöngysze-
mekbôl nyújtottak át néhányat fellépé-
sük során.

„Hazai pályán” az Ócsai Népdalkör
lépett fel, immáron új tagokkal kiegé-
szülve, Kovács Nóri vezetésével, akik
szokásukhoz híven ismét nagyot alakí-
tottak, mivel minden egyes alkalommal
egyre bôvül a repertoárjuk. A táncblokk
lezárásként ismét színpadra lépett a
nagy sikert arató Poprádi testvérpár.

A fergeteges mûsor közös énekléssel
fejezôdött be. Az egyesített kórus eléne-
kelte az „Erdô mellett estvéledtem”
kezdetû dalt. Az ilyen találkozók nem
csak a közönség számára nyújtanak fe-
lejthetetlen élményt, de a részt-
vevôknek is alkalmat adnak ismerke-
désre, egymás táncainak, dalainak meg-
ismerésére és közös mulatságra is. Eh-
hez kívántak lehetôséget nyújtani a
szervezôk egy finom vacsorával. 

Itt kívánunk köszönetet mondani a
Halászy Károly Általános Iskolának,
hogy az aulában, méltó környezetben,
kötetlen baráti beszélgetés mellett fo-
gyaszthattuk el vendégeinkkel közös
vacsoránkat. 

Köszönet jár mindazoknak, akik se-
gítséget nyújtottak az elôkészületekben
és lebonyolításban. 

Kruppa Lászlóné olvasó
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Orbán napi Pincefesztivál – tizedszer
Minden 2000-ben kezdôdött. Amíg mindenki más a

világvégét várta, néhány vállalkozó kedvû, borbarát
ócsai lakos megalapította a Pincehegy Egyesületet az
Európában egyedülálló, löszfalba vájt pincesor meg-
óvására. Azóta már eltelt egy évtized, a pincetulajdono-
sok és az egyesület tagjai minden Orbán nap környé-
kén összehívták barátaikat, családtagjaikat, hogy mu-
latsággal köszöntsék a szôlôtermelôk patrónusát.

Idén május 21-én né-
pesült be az öreghegyi
pincesor. A szervezôk a
nagy múlttal rendelkezô
etyeki és balatoni feszti-
válok mintájára képzel-
ték el a rendezvényt,
amely évrôl évre egyre
jobb, egyre színvonala-
sabb. Radics Józsefet, az
Öreghegyi Pincesor
Egyesület elnökét kér-
deztük, mi az oka a nö-
vekvô népszerûségnek?

- Elôször is az, hogy
kezdik az emberek felfe-
dezni és felértékelni
Ócsát. Mivel közel va-
gyunk Budapesthez, so-
kan szánnak egy napot a
város felfedezésére. A
református templom, az

öregfalu és a tájvédelmi körzet mellett érdeklôdnek a kü-
lönleges pincék iránt is. Másrészt talán divattá vált borász-
kodni is. Erre jó a borverseny, amelynek megrendezésével
arra ösztönöztük a gazdákat, hogy a mennyiség helyett a
minôségre törekedjenek. Így évrôl évre jobb, minôségibb
borokat termelnek, és ez egészséges versenyhelyzetet is te-
remt.

Milyen borokat termelnek a pincesoron?
– Ócsa annak idején sokkal nagyobb szôlôterülettel ren-

delkezett, majd a téeszesítés idején kiszántották a tôkéket.
Aztán rájöttek, hogy ezen a vidéken szinte csak a szôlô
fejlôdik megfelelôen, ezért sorban visszaadták a területe-
ket a gazdáknak. Azonban a szôlô nem egynyári növény,
akár 70-100 évre is szánják a tulajdonosok a tôkéket. Az
embereket pedig nehéz volt rávenni arra, hogy újra neki-
fogjanak a telepítésnek. Ráadásul a régi, hagyományos faj-
ták, mint az othello, a szlanka és a delavári kihaltak, és
most már inkább az újabb rizling, chardonnay, cabernet és
kékfrankos fajták uralják a területet. Valamint ezek a pin-
cék nem alkalmasak nagyobb mennyiségû bor befogadásá-
ra sem, ezért csak családi mennyiséget tudnak tárolni a 6-8
m2-es pincehelyiségekben.

Mennyi pince található a soron?
– Hogy pontosan mennyi, azt magunk sem tudjuk. Több

beomlott, néhányat pedig csak akkor találunk meg, ha alá-
mossa az esô. Tavaly is találtunk 5-6 olyan pincét, ami már
50-100 éve be volt temetve. Azért nagyjából tudjuk, hogy

100 pincetetô van,
azok alatt lehet
egy-, kettô- vagy
három helyiség is. 

Hogyan tartják
fent a területet?

– Ez egy közel
80 hektáros terü-
let, amelynek min-
den négyzetmétere
magántulajdonban
van. Közülük talán
egy vagy kettô a
Nemzeti Parké.
Mindenki a maga
pincéjét és annak
környékét gondoz-
za, és persze ebben
is kialakult egyfaj-
ta verseny. Ennek
köszönhetô, hogy
a tíz évvel ezelôtti áldatlan állapotok megszûntek, és évrôl
évre újabb pincék szépülnek meg. 

Milyen programjai vannak még az egyesületnek?
– Több programunk is van, ezek közül az Orbán napi a

legnagyobb. Az egyesület részt vesz minden városi rendez-
vényen, ahol borkóstolót tartunk. Karácsony elôtt az újbor-
ral kapcsolatosan szervezünk rendezvényt, ahol mindenki
megmutathatja az évi borait. Az újborok kóstolása közben
pedig megbeszéljük az elmúlt évet és tervezzük a követ-
kezôt. Emellett rendszeresen meglátogatjuk az ország kü-
lönbözô borvidékeit. Megnézzük a különbözô termelési le-
hetôségeket, a telepítéseket, és természetesen megkóstol-
juk az ottani borokat. 

Milyen jövôje van a borászkodásnak?
Azért dolgozunk és azért szervezôdtünk, hogy egyálta-

lán legyen jövôje ennek a szakmának. A bortermelés mel-
lett szeretnénk megôrizni és minél több látogatónak bemu-
tatni a pincesor különleges jellegét. Hiszen a terület foko-
zott mûemléki védelem alatt áll. Jövôre szeretnénk, ha még
többen látogatnának el hozzánk, és megismernék ezt a kü-
lönleges látványosságot itt, az Öreghegyen.

-má-
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A szôlôsgazdák
védôszentje 

– Szent Orbán püspök

A május 21-i, Orbán-napi ünnep-
ség kapcsán felkérés érkezett Szent
Orbán életének közelebbi megis-
merésére. A szentek élete könyvben
található ismeret rövidített változa-
ta.

Szent I. Orbán pápa Rómában
született, s miután keresztény lett,
pappá szentelték. 222-ben pápává
választották.

Nyolc éves pápasága után vérta-
núhalált halt hitéért. 

A Callistus-katakombában te-
mették el. Legendája szerint na-
gyon elôkelô római család sarja
volt. Róma prefektusa keresztények
után nyomoztatott, így Orbán pápá-
nak a városon kívüli sírboltokban
kellett rejtôzködnie, onnan vezette
a híveket, és sok pogányt térített
meg.

Hosszas kutatás után egy áruló
segítségével elfogták és kegyetlen
kínzások után lefejezték, 230. má-
jus 25-én. Ezen a napon ünnepli az
egyház, mint vértanút. 

Európa középsô részén a nyár
kezdônapjának számít május 25-e,
hiszen e nap idôjárását fôként a
szôlôsgazdák figyelik, és kérik ma
is Szent Orbán közbenjárását a jó
termésért; külön ájtatossággal
ajánlják oltalmába a szôlôskerteket. 

Orbán pápának az évszakkezdô
napra esô ünnepén kívül nincs köze
az idôjáráshoz. 

Élt viszont 400 után Galliában
egy Szent Orbán nevû püspök, aki a
szôlôsgazdák megsegítésére idôjá-
rással kapcsolatos csodákat mûvelt:
vihart hárított el, esôt esdett le az
égbôl. 

E két szent alakja idôvel, a 9.
században a népi jámborságban
összeolvadt.

Mi magyarok már Orbán pápát
ismertük meg a szôlôk védôszentje-
ként. 

A népi humor megnyilvánulása-
ként falvainkban, ha május 25-én
szép idô van, Orbán szobrát virá-
gokkal övezik, ha rossz idô van,
meghempergetik a sárban.

Ország Tibor plébános

„Csak múltunk van, és reméljük, hogy lesz jövônk”
„Az igazi Hagyomány ez: a mes-

ter sohasem mondja meg a tanítvá-
nyának, hogy mit csináljon. Csak
útitársak ôk, akik együtt szembesül-
nek a rácsodálkozás nehéz élményé-
vel, amikor ajtók csukódnak be, és
horizontok nyílnak meg elôttük,
amikor az észlelés állandó változás-
ban van, amikor a folyók keresztezik
az útjukat - amelyeken nem átkelni
kell, hanem végigmenni.” Paulo Co-
elho idézete jutott az eszembe, ami-
kor a 35. Ócsai Kulturális Napok né-
hány rendezvényén részt vettem. 

Az egyhetes program arra hivatott,
hogy az Ócsán élô idôsebb nemzedék
kulturális szokásait, hagyományait
„átörökítse” a fiatalabb korosztály szá-
mára, nemzedékrôl-nemzedékre. 

Elsô „kirándulásunk” az Ócsai Pin-
cefesztivál nyitórendezvényére veze-
tett május 21-én. 

Radics József az Ócsa Öreghegyi
Pincesor Egyesület Elnöke köszöntöt-
te a vendégeket, és ismertette a verse-
nyen való részvétel feltételeit. 

A megnyitó után Ország Tibor plé-
bános a bôséges szôlôtermés érdeké-
ben áldomást kért Szent Orbántól, a
szôlôsgazdák védôszentjétôl. 

Az ünnepélyes megnyitót az Ócsai
Népdalkör mûsora zárta. 

A nyitóünnepség ideje alatt már a
bográcsokban fôttek az ínycsiklandozó
ételek. 

Ponyiczki László és vidám társa-
sága babgulyást fôzött. Az úrtól meg-
tudtuk, hogy minden évben fôznek a
pincefesztiválon, hiszen többen közü-
lük hobbi-borászok, és saját pincéjük
is van. A menüt közösen szokták
összeállítani, és ebben az évben babgu-
lyásra voksolt a csapat többsége. 

Számukra ez nem munka, hanem ki-
kapcsolódás, ilyenkor örömmel fôznek
a régi és új ismerôsöknek. A társaság
idôsebb tagjai között voltak olyan pin-
ce tulajdonosok is, akik korábban fôál-
lású borászként ûzték ezt a nem min-
dennapi foglalkozást, de napjainkra in-
kább csak hobbiként mûvelik a szôlôt.
Abban reménykednek, hogy az évente
megrendezett pincefesztiválokkal sike-
rül a fiatalabb korosztályban kedvet
ébreszteni a borászkodás iránt. 

Marosi János pincés gazda elárulta,
hogy az ifjúságra nem szeretnék rá-
erôszakolni ezt a hagyományt, és nem
szeretnék, ha kötelességbôl vennének
részt a rendezvényeken. Marosi bácsi

szerint a fesztiválon résztvevôknek
csak egy kötelességük van: A rossz-
kedvüket hagyják otthon, és csak a jó
hangulatukat hozzák el közéjük! 

A kétszáz éves épületek közt járva,
az egyik pince mélyén egy másik vi-
dám társaságra leltünk. Kiss Balázs és
barátai a pincében hûsöltek és boroz-
tak. Balázs elmesélte, hogy 25 éve van
a családja tulajdonában ez a pince, és
az idei versenyre Ócsai Biankával és
Ócsai Otellóval neveztek be. 

A szôlôsgazda barátai elárulták, ha a
kapálásban nem is, de a szüret, és a fi-
nom nedû kóstolgatása idején mindig
lehet rájuk számítani. 

Késôbb csatlakozott a társasághoz
Tóth Béla, Balázs veje, aki kijelentet-
te, hogy üres pohár mellett nem lehet
beszélgetni, ezért egy „villám” pálinka
és borkóstoláson is részt vettünk. 

Béla elmondta, hogy apósával hob-
bi-borászok, de ettôl függetlenül ko-
molyan veszik a borkészítést, mivel
minôségi borokat állítanak elô, kizáró-
lag saját fogyasztásra. 

A finom nedû „saját magáért be-
szélt”, ugyanis ott jártunkkor egymást
váltották a pincében a borkóstolók. 

Miután a hûsölést befejeztük, finom
illat csapta meg az orrunkat.

Egy másik bográcsban marhapör-
költet készített Kerepeczki Ferenc, az
Ócsai Gazdakör Elnöke és felesége.
Megtudtuk, hogy nekik is van pincé-
jük, és minden évben fôznek valami-
lyen finomságot a vendégek részére.
Azt is elárulták, hogy az ételbôl befo-
lyó összeggel a Pince Egyesületet tá-
mogatják. 

Késôbb az utunk egy 1700-as évek-
ben épült pincébe vezetett, ahol Kánai
László hobbi-borász mesélt borairól.
Erre a versenyre Cserszegi fûszeres
borral és Kékfrankos Cabarnet-vel ne-
vezett. A pince már dédnagyapja, Ká-
nai József idejében is a család tulajdo-
nában volt. A „szakmát” nagyapjától,
édesapjától és könyvekbôl tanulja, és
azt is elárulta, hogy ôk is a hagyomá-
nyos bortermelés hívei, a bort hordó-
ban érlelik, és közvetlenül a szüret
elôtt szokták csak palackozni. 

Hazafelé menet, az autóban Po-
nyiczki László egyik mondata járt a
fejemben: „Csak múltunk van, és re-
méljük, hogy lesz jövônk”. 

Az egyhetes rendezvény sikerei lát-
tán, úgy érzem, hogy sikerülni fog, re-
ménykedem benne, hogy így lesz!

Fülöp Krisztina
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Öt új véradóval gazdagodott a társadalom
A Magyar Vöröskereszt véradást szervezett Ócsán, amely idén becsatla-

kozott a Kulturális Napok programsorozatába. A véradáson 44 véradó jelent
meg, ebbôl 33-an tudtak vért adni és 5 új véradó is beavatást nyert az önzet-
len segítôk táborába. Bartos Sándorné, a Magyar Vöröskereszt területi ve-
zetôje elmondta, hogy a város lélekszámához képest a 44 véradó megfelelô
teljesítménynek számít. A területi vezetô továbbá örömét fejezte ki, hogy
Bukodi Károly polgármester személyesen járt elöl a jó példával és eljött vért
adni.

A véradók száma egyre csökken az országban, ezért idén januárban a Ma-
gyar Vöröskereszt kampányt indított, hogy felhívja a lakosság figyelmét a
véradás fontosságára. A kampányban olyan ismert emberek vállaltak szere-
pet mint Lola, Bombera Krisztina, Kozmann György vagy Novák Péter. 

3 5 .  Ó C S A I  K U L T U R Á L I S  N A P O K

„Annak a közösségnek, amelynek múltja van, annak jövôje is van!”
Dr. Szûcs Lajos országgyûlési

képviselô levelébôl származik a fenti
idézet, aki levelet küldött a 35. Ócsai
Kulturális Napok megnyitójára. Eb-
ben arra emlékeztette az Ócsán
élôket, hogy legyenek büszkék ma-
gukra, és arra a közösségre, amely-
ben élnek. Arról is említést tett, hogy
ezek a napok többet jelentenek min-
denki számára, mint önfeledt szóra-
kozás, mert ilyenkor derül ki, hogy
ennek a közösségnek a több évtize-
des történelme valamennyi Ócsán
élô ember sikere is egyben. 

A 35. Ócsai Kulturális Napok ren-
dezvénysorozatot városunk polgármes-
tere, Bukodi Károly nyitotta meg. 

A polgármester úr elmondta, nagy
jelentôséggel bír a 35-ös szám a ren-
dezvénysorozat szempontjából, hiszen
35 év még egy ember életében is na-
gyon hosszú idô. 

Bár a kultúra mindig jelen van az
életünkben, de ezek a napok mégis kü-
lönlegesebbek, mert ilyenkor szinte
„beköltözik” az egész városba. 

Ezekben a napokban olyan mûvé-
szek látogatnak el hozzánk, akiknek
megjelenésére méltán lehetnek büsz-

kék a programsorozat szervezôi is. A
polgármester úr Déri János és Antal
Imre nevét emelte ki a régmúltból, és
azt is elmondta, hogy az elmúlt 35 év
alatt több híres mûvész is házigazdája
volt ennek a rendezvénysorozatnak. 

Bukodi Károly azt is megemlítette,
hogy a népszerû mûvészek fellépései
mellett nagyon fontos eseménynek
számít az, hogy a településünkön élôk
is megmutathatják tehetségüket, ezzel
is bizonyítva, hogy mennyire fontos
számukra a mûvészet, a kultúra, és a
hagyományok ápolása. Fontos és je-
lentôs elôrelépésnek értékelte a polgár-
mester úr, hogy a kulturális napok
szervezésében és lebonyolításában
évrôl-évre egyre nagyobb aktivitással
vesznek részt a helyi lakosok. 

A nyitóbeszéd után a közönség is-
mét számos, színvonalas mûsort látha-
tott. 

A népszerû Kalimba Ütôegyüttes
gálamûsorával kezdôdött a program,
késôbb a P. Petôcz András által veze-
tett Színjátszókör szórakoztatta a na-
gyérdemût Romhányi József népszerû
írásaiból készült mûsorával, mely a
„Romhányi a rímhányó” címet kapta. 

A fergeteges humorú elôadás után
Jarábik Klára ismertette a rendez-
vénysorozat részletes programját és a
rendezvény szponzorainak névsorát. 

A programválaszték nagyon ígére-
tesnek bizonyult: „Ki mit gyûjt
Ócsán?”, Dzsungel könyve musical,
Anna Frank kiállítás, Dinamit kon-
cert, Városi Gyermeknap – szerepel-

tek a felsorolásban a teljesség igénye
nélkül. 

A megnyitó az Energy Kid’s Tánc-
együttes mûsorával folytatódott, mely-
nek érdekessége az volt, hogy a hip-
hop táncstílust népzenei motívumokkal
ötvözték. 

A nyitórendezvény zárásaként Tu-
nyogi Péter és Pálfi Zoltán színmûvé-
szek örökzöld dalokkal, és a népszerû
„Hacsek és Sajó” jelenetekkel szóra-
koztatták a közönséget. 

Akik lemaradtak a nyitórendez-
vényrôl, azoknak álljon itt a Színját-
szókör által elôadott „Sírfeliratok” cí-
mû vers néhány rímes sora, Romhányi
József tollából: 

„Zebra: Egy tévedés áldozata va-
gyok. Az elefánt átkelt rajtam gyalog.

Gödény: Ha volna sírkövem, meg-
tudnád belôle, azért nincs, mert azt is
elittam elôre.

Vakondok: Feltemettek. Azt se tu-
dom, kicsodák. Most felülrôl szagolom
az ibolyát.

Tyúk: Csábos voltam csitri jérce ko-
romtól. Az érckakas rám ugrott a to-
ronyból.”

Fülöp Krisztina
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Birkózóink megint taroltak
Az ócsai általános iskola igazgatójának kezdeménye-

zésére az iskola vezetése, és a helyi Birkózó Szakosz-
tály Meghívásos Szabadfogású Birkózó Gálát rende-
zett, Óvodás, Diák 1 és Diák 2 korosztályok részére. 

Mivel a versenyen két korcsoport is indult, ezért kü-
lönösen nagy volt az érdeklôdés mind három korosztály
részérôl. 

A verseny fô védnökei Dr. Szûcs Lajos országgyûlési
képviselô, és Bukodi Károly polgármester voltak, míg a
versenyt a Profi Védelem Kft. szponzorálta. 

A hazai versenyzôk nagyon sikeresen teljesítettek,
úgy érzem bizonyítottak a közönség elôtt, de a vendég
szakosztályok sportolói is jól küzdöttek. 

A technikai eredmények súlycsoportonként az alábbi-
ak szerint alakult:

Elsô helyezést értek el: Kozma Bálint, Bagosi Já-
nos, Hollóssy István, Bukodi Benô;

Második helyezést értek el: Kállai Vince, Nagy
Mártonú, Mohl Richárd, Pribék Roland, Nagy Ben-

ce, Hollóssy Péter, Kiss Mózes, Bukodi Gergely, Ko-
vács Dávid;

Harmadik helyezést értek el: Domokos Dániel, Ko-
vács János Dávid, Kovács Gergô, Nagy Vince, Kál-
mán Attila, míg a negyedik helyen végzett Helyes Ger-
gely.

Gratulálok a sportolók szép eredményeihez!
2011. május 15-én Budapesten, a Fáy utcában ren-

dezték meg a Vágó Wágner Róbert Országos Emlék-
versenyt, a hírneves sportoló és sportvezetô emlékének
tiszteletére. 

A Halászy Károly Általános Iskola tanulói itt is reme-
kül küzdöttek, és az alábbi eredményeket érték el: Ba-
gosi János elsô, Mohl Richárd, Kálmán Attila, Bukodi
Gergely második; Kovács János Dávid, Kozma Bálint,
és Nagy Márton harmadik; míg Kállai Vince és Helyes
Gergely ötödik helyezést értek el. 

Az utóbb felsorolt öt versenyzô februárban kezdett el
birkózni. 

Sok sikert kívánok minden birkózónak! 
Csak így tovább Fiúk!

ifj. Kovács János szakedzô

Én egyedül 6 hektárnyi ökológiai
lábnyomot hagyok a Földön. Mielôtt
azonban szorgalmasan elítélnének
emiatt, jelzem, hogy nagy valószínû-
séggel, Önök is így vannak ezzel,
kedves Olvasók. Hogy honnan tu-
dom? Meglátogattam a LIFE Egye-
sület Ökoszobáját az Ócsai Kulturá-
lis Napokon. 

Az ócsai ifjúságot összefogó szerve-
zet azzal a céllal alakult 2009-ben,
hogy hozzájáruljon a helyi kulturális
élet erôsítéséhez, a környezettudatos
életmód népszerûsítéséhez és a közös-
ségi élmények megosztásához. Csécsei
Balázzsal, az egyesület elnökével arról
beszélgettünk, hogyan jött létre a szer-
vezet, mit csinálnak, és mivel kerültek
a kulturális napok programjába.

Balázs elmondta, hogy már a Bolya-
iban eltöltött évek alatt aktív tagja volt
a közösségnek. Miután bekerült a
felsôoktatásban, hiányozni kezdett ne-
ki ez az aktivitás s úgy gondolta, hogy
Ócsán nincs elég közösségi szer-
vezôerô. Ekkor kereste fel egykori ba-
rátait, ismerôseit egy egyesület meg-
alapításának gondolatával. Az ötlet tet-
szett a többieknek, így a 2009-es ala-
kulás után 2010 elején meg is kezdték
mûködésüket.

Az egyesület munkatervében több

program szerepel: egész napos sport-
és családi nap, a Majális és egy nyár-
búcsúztató augusztus 20-án. Emellett
részt vesznek a Szabad a Pálya elneve-
zésû sportnap szervezésében, de ott
vannak a szemétszedéseken, valamint
KultúrBögre néven teadélutánokat tar-
tanak.

A LIFE tagjai már tavaly is részesei
voltak az Ócsai Kulturális Napoknak.
Akkor egy kiállítást hoztak Hulladék-
ból termék címmel. Sok érdeklôdôt
vonzottak, így már akkor eldöntötték,
hogy idén is hasonlóval készülnek. Így
jött létre az Ökoszoba, ahol hulladék-
ból használati tárgyakat készíthettek az
érdeklôdôk, vagy éppen megtudhatták,
mekkora ökológiai lábnyomot hagynak
maguk után földi létezésük során. Ezt a
„lenyomatot” leginkább táplálkozási
szokásainkkal és lakókörülményeink-
kel emeljük meg, hiszen a tapasztala-
tok szerint, sok húst fogyasztunk, vala-
mint épületeink és életmódunk sem ta-
karékos. Így jön ki a 6-7 hektáros át-
lag, pedig magyarországi viszonylat-
ban mindössze 2,2 hektárnyi lenne ide-
ális. 

Csécsei Balázstól azt is megtudtam,
hogy a fiatalságot valamiért nem fog-
lalkoztatja eléggé a környezetvédelem
témaköre. Tapasztalatai szerint inkább
a családosok éreznek nagyobb fe-

lelôsséget azért, hogy milyen világot
hagynak gyermekeikre. Ennek egyik
oka az lehet, hogy a családosok a saját
pénztárcájukon is érzik az energiahor-
dozók árának növekedését, azonban a
fiatalok ezt még nem a saját bôrükön
tapasztalják, így nem is foglalkoznak
vele.

Az egyesület tagjait szinte minden
közösségi rendezvényen megtalálhat-
ják az érdeklôdôk, illetve látogassanak
el honlapjukra, a http://life.blog.hu ol-
dalra!

Lendületben az Ifjúság – a LIFE Egyesület is
bekapcsolódott az ÓKN programjába
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Anne Frank – Történelem a mának
„Állandóan keresem a módját, hogyan lehetnék olyan, 
amilyen lenni szeretnék, és lennék is, 
ha... nem volnának mások is a világon.”
(Anne Frank naplója)

Az „Anne Frank – Történelem a mának” címû kiállítás az amszterdami
Anne Frank Ház nemzetközi vándorkiállítása. Ezt a kiállítást 1997 óta
negyven országban rendezték meg s a mai napig több mint tízmillió látoga-
tója volt. 2011 tavaszán Ócsa láthatja vendégül ezt az értékes kiállítási
anyagot. A tárlat a korabeli történelmi háttérbe ágyazva mutatja be Anne
Frank életét a naplója alapján – ezzel ajánlja Kövesi Györgyi tanárnô, öt-
letgazda a különleges kiállítást a Bolyai János Gimnázium honlapján.

Talapka Józsefné megbízott igazga-
tó a megnyitón elmondta, hogy Köve-
si Györgyi tanárnô kereste meg ôt a
kiállítás megrendezésének ötletével

még tavaly augusztusban. Úgy gon-
dolták, ennek segítségével talán köze-
lebb hozhatják a XX. századi történe-
lem egy kis darabkáját a diákokhoz,
hiszen egy kortársuk elbeszélése alap-
ján jobban megértik a diktatúrák jel-
lemzôit. 

A kiállítás szervezése az úgyneve-
zett városprojekthez csatlakozott,

amelynek keretén belül összefogtak
az általános iskolások, a gimnázium
tanulói és a LIFE Egyesület is.

A gimnázium pedagógiai program-
jának fontos része
évek óta a toleran-
ciára nevelés. „A
kiállítás különös
értéke, hogy fi-
gyelmeztet az
e l ô í t é l e t e k k e l
szembeni fellépés
és a szabadság
m e g ô r z é s é n e k
mindenkori fon-
tosságára, vala-
mint az egyetemes
emberi jogok és a
demokratikus tár-
sadalom melletti

kiállásra ” – írja Kövesi tanárnô. 
Az igazgató asszony kiemelte Da-

rázsi János bácsi nevét, mivel „a kiál-
lítás és a hozzá kötôdô mûsor, minden
további anyag, ami feldolgozásként
hozzá kapcsolódik” nem jöhetett vol-
na létre nélküle. A nyugalmazott pe-
dagógus, helytörténész kutatta az
ócsai zsidóság történetét. 

A megnyitó után a 11. b osztály di-
ákjai (felkészítô tanáruk Horváthné
Gyovai Melinda) adták elô mûsoru-
kat. A felolvasást archív fotók kivetí-
tése követte. Értelmet nyertek a ne-
vekkel ellátott kövek, amelyeket a
megnyitó vendégei a székükön talál-
tak: annak a 46 embernek a nevét ol-
vashatták, akiket Ócsáról hurcoltak el
– és akik sosem tértek vissza. 

A megrázó erejû elôadás után átkí-
sérték a vendégeket egy terembe, ahol
már berendezve várt a kiállítás. Itt az
iskola két tanulója adott szakszerû,
ám mégis érthetô és érdekes tájékoz-
tatást a nácizmus éveirôl Anne Frank
életén keresztül. Megelevenedtek egy
kislány mindennapjai a boldog gyer-
mekkortól a halálba vezetô kiska-
maszkorig. „Csoda, hogy még nem
adtam fel a reményt, hiszen minden
oly valószínûtlennek és megvalósítha-
tatlannak tûnik. És mégis, mindezek
ellenére ragaszkodom ideáljaimhoz,
mert még mindig hiszek az emberi jós-
ágban. Egyszerûen képtelen vagyok
elfogadni, hogy a világon minden ha-
lálba, nyomorba, zûrzavarba torkol-
lik. Látom, amint a pusztulásból las-
sanként újra felépül a világ, hallom a
közeledô égszakadást, amely végül is
elpusztít bennünket, együtt szenvedek
sok-sok millió emberrel. És mégis, ha
felnézek az égre, úgy érzem, hogy jóra
fordul minden, elmúlik ez a szörnyû-
ség, s megint béke és nyugalom lesz
ezen a világon.

De addig féltve ôrzöm az álmaimat
s remélem, talán megvalósulnak egy-
szer.” (Anne Frank naplója)

Anne 1945 márciusában, két hó-
nappal Hollandia felszabadulása elôtt,
a bergen-belseni haláltáborban fejezte
be életét.

Moldován Ágnes
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Néhány hónappal ezelôtt megje-
lent Ócsa város honlapján egy felhí-
vás. Arra kérték a lakosságot, hogy
mutassák be, mit gyûjtenek hobbiból
vagy hivatásszerûen. Talán a felhívás
intézôje, Bereczkiné Marika sem
gondolta, hogy ekkora sikere lesz öt-
letének. A 35. Ócsai Kulturális Napok
rendezvénysorozat nyitógálája elôtt
azonban kiderült, hogy a záraktól
kezdve a legyezôkön és a békákon ke-
resztül a Beatlesig sok különleges
gyûjtemény van a településen.

Köszöntôjében Jarábik Klára, az Eg-
ressy Gábor Szabadidô Központ kultu-
rális igazgatója azt mondta, már az elsô
megkereséskor nyitott volt a lehetôség-
re, hogy bemutassák, ki mit gyûjt
Ócsán. Majd P. Petôcz András színmû-
vész olvasta fel Karinthy Frigyes A ta-
nulság címû novelláját. A humoros tör-
ténet megalapozta a jókedvet az est to-
vábbi részére.

Ezután Pappné Hajdú Katalin, az
Ócsai Polgári Kulturális Egyesület el-
nöke megnyitotta a tárlatot. Elmondta,
sok olyan gyûjteményre bukkantak,

amelyek akár önálló kiállításként is
megállnák a helyüket. 

Az indító gondolatok után az elnök
asszony sorra bemutatta a gyûjtemé-
nyeket.

A.S.A. Magyarország Kft.:
A hulladékgazdálkodási cég is kül-

dött kiállítási anyagot a rendezvényre,
hiszen ôk a térség szemétszállítói és -
feldolgozói. Arra törekszenek, hogy mi-
nimalizálják azt a hatást, amivel kör-
nyezetünket terheljük. 

Miklósné Orgován Jolika és a szal-
véták:

Jolika kislányként kezdte a gyûjtést,
sok uzsonnapénze ráment a szalvéták
vásárlására. Az ô idejében még nem le-
hetett Magyarországon sokféle szalvé-
tát kapni, ezért külföldi rokonoktól és
ismerôsöktôl kért. Gyûjteménye több
száz darabból áll.

Szalóki Éva Tünde homokórái:
A tárlat egyik különlegessége ez a

homokóra-gyûjtemény. A gyûjtô elsô
homokórája nem is óra, hanem egy toll
volt, s mikor az eszköz kifogyott,
édesanyja egy homokórát ajándékozott

neki. A homokóra azonban nem min-
dennapi dolog, ezért viszonylag nehéz
beszerezni. 

Konkoly Nóra és a Beatles:
Nóra évtizedekkel a Beatles tündök-

lése után született. A rádióban hallott
egy dalt, aminek fergeteges hangulata
magával ragadta. Majd megnézte az
Egy nehéz nap éjszakája címû filmet a
zenekarról, és akkor kezdôdött számára
ez a szenvedély. Képes akár külföldre is
utazni, hogy újabb ereklyéket láthasson
kedvenceirôl.

Fucskó Ádám és Szeredi Gábor mo-
dellvasút- és matchbox gyûjteménye:

Ádám és Sándor közösen építenek
terepasztalokat, így barátságuk is
gyûjtôszenvedélyükbôl fakad. Mindket-
ten gyermekkoruk óta hódolnak hobbi-
juknak. 

Nagy László, a zárak és lakatok ra-
jongója:

Igazi unikumot láthatott a közönség,
amikor megcsodálta Nagy László gyûj-

teményét. A zárak, lakatok, kulcsok és
zsanérok mind a vas szeretetének és
tiszteletének megtestesítôi. A gyûjtô 30
éve él és dolgozik Ócsán, de már gyer-
mekkorában is vonzotta a paraszti világ
formagazdagsága. 

Horváthné Nagy Ilona képeslapjai:
Ilona képeslapgyûjteményének

mindössze töredékét tudta bemutatni,
hiszen ezerötszáznál több darabbal ren-
delkezik. ô is tanúja volt a képeslapok
fejlôdésének, mert még a lapok fekete-
fehér korszakában döntötte el, hogy
gyûjteni fogja ôket. Elôször még oro-
szul levelezett ismerôseivel, így jutott
az elsô színes darabokhoz.

Horváth Lajos fafajtákat bemutató
gyûjteménye:

Lajos bácsi bárhová ment, minden-
hol gyûjtötte a fák levelét, termését. Je-
lenleg 150 feldolgozott facsiszolata
van, közel 80 pedig még feldolgozásra
vár. Gyûjteményét felajánlotta Ócsa
Városának, hogy az idelátogatók meg-
csodálhassák.

Molnár Imréné Hegedûs Magdolna
ásványai:

Gyermekkora óta gyûjti a köveket és
ásványokat. Bármerre ját, azonnal ész-
reveszi, ha valami szépség kerül az út-
jába. Egyes kövekhez egész történetek
kapcsolódnak, míg másokat barátai
ajándékoztak neki.

Dr. Vásárhelyi Tamásné, Havasi Ist-
vánné, Magyar Ilona és Magyar Mária
és a legyezôk:

A gyûjtôk a régi korok hölgyeinek

kiegészítôit keresik szerte az országban
és a világon. Lenyûgözi ôket a legyezô
használata, informatív jellege. 

Zöldné Fülöpp Méda kártyagyûjte-
ménye:

Ki mit gyûjt Ócsán?

(Folytatás a következô oldalon.)



12

kulturális-élet

Az ÓKN 35 éves története alatt
elôször rendezett trófeakiállítást az
Ócsai Egyetértés Sport Vadásztársa-
ság. A Katolikus Közösségi Házban a
társaság területén elejtett vadak tró-
feáit csodálhatta meg a közönség.

Bartos Sándor, a Vadásztársaság el-
nöke megnyitójában megköszönte,
hogy lehetôséget kaptak a kiállítás

megrendezésére. Elmondta, hogy a va-
dászat nem kegyetlen sportág, hanem
ezzel szabályozzák a természetes sza-
porulatot. Több évszázaddal ezelôtt a
természet saját önszabályozó szerepe
még mûködött, ám mára eltûntek azok
a nagyvadak, akik ezt elvégezték.
Ezért a technika fejlôdésével az ember-
re hárult a feladat, hogy az egyensúlyt
fenntartsa. Ehhez azonban óriási tudás-
ra van szükség. A vadászok éppen
ezért képzett emberek.

A kiállított trófeák hatalmas értéket
képviselnek. A vad ugyanis az államé,
így akár egy véletlen közúti baleset is
nagy károkat okoz a vadásztársaság
számára. Hiszen az állatokat etetni és
védeni kell, nem kevés anyagi ráfordí-
tással.

A tárlat darabjait bemutató vadá-

szok szakszerûen tájékoztatták az ér-
deklôdôket, rögtönzött biológia órát
tartva. Kiderült, hogy Ócsa környéke
kivételes természeti adottságokkal
rendelkezik, a vadállomány gazdagsá-
gára jellemzô, hogy erdôinek orszá-
gos híre van a vadásztársadalomban.

* Az idézet gróf Széchenyi Zsig-
mondtól származik

-má-

„Minden zsákmányszerzés helyett többet ér az emlék”*

Véget értek a Kulturális NapokVéget értek a Kulturális Napok
Hogyan élted meg az ÓKN hetét és

az azt megelôzô napokat?
Sokat dolgoztunk a 35. Ócsai Kultu-

rális Napok programján. A szervezést
természetesen több hónappal ezelôtt el-
kezdtük már. A „Ki mit gyûjt Ócsán?”
kiállítás - ahol 14 kiállítónk volt - és a
Népzenei Találkozó - ahol 130 énekes
és táncos lépett színpadra – megszerve-
zése és lebonyolítása volt a legnagyobb
kihívás.

Az ÓKN hetét nagyon élveztem. Ez
a második Kulturális Napok rendez-
vény, amelyet én szervezek. Már nem
voltam olyan ideges, mint tavaly. Már
volt rutin, és a dolgok gördülékenyen
mentek. Két év tapasztalatával tudtam,
mi mindent kell elôkészíteni ahhoz,
hogy az egy hetes rendezvény ideje
alatt majd minden rendben legyen. De

mindez természetesen nem sikerült vol-
na a szabadidôközpont dolgozói nélkül.
Köszönöm a munkájukat.

Miben fejlôdött a rendezvény az
elmúlt évekhez képest?

Inkább azt mondanám, miben volt
más az idei ÓKN a tavalyihoz, vagy az
elôzô évekhez képest.

A tavalyi évhez képest kevesebb
programot terveztünk az Ócsai Kulturá-
lis Napokra, de sikerült így is egy egész
hetes, színes, minden korosztály igé-
nyeit kielégítô rendezvénysorozatot
összeállítanunk. (3 kiállítás, színházi
elôadások, Ökoszoba program, könnyû-
zenei programok (koncertek, Disco),
Népzenei Találkozó, Gyereknap, kon-
cert a Református Mûemlék Templom-
ban), és igyekeztünk a rendezvényeket
inkább hétvégére tenni.

A sportprogramokat ebben az évben
is kihagytuk, de június 4-én, a „Szabad
a pálya!” rendezvényen, amelyet Icsó
Attila szervezett, sportolhatott az egész
város, illetve a Városi Vigasságon a
többi program mellett nagy szerepet
kap majd a sport is.

Ismét nagy sikere volt a nyitó gálán a

vetítésnek, az elôttünk álló hét prog-
ramjaiból adtunk egy kis ízelítôt… És
végre van projektora és vetítôvászna a
szabadidôközpontnak. A színpad hang-
és fénytechnikája is sokat fejlôdött az
elmúlt egy évben. Ez elengedhetetlen
ahhoz, hogy a programok színvonala-
sak lehessenek. Több fellépô is dicsérte
a technikai berendezésünket. Elmond-
ták, hogy vidéki mûvelôdési házakban
nem nagyon találkozni ilyen felszerelt-
séggel.

Melyik volt a leglátogatottabb ese-
mény? Milyen visszajelzések érkez-
tek a programokról?

A leglátogatottabb események a
Dzsungel könyve musical, a Népzenei
Találkozó a „Ki mit gyûjt Ócsán?” -ki-
állítás és a Gyereknap volt.

Rengeteg pozitív visszajelzést kap-
tunk.

Öröm volt látni, hogy a színházi
elôadáson 3 éves kortól a nyolcvan éves
korig együtt szórakoztak az emberek, a
családok.

A Népzenei Találkozó (amely az
Ócsai Polgári Kulturális Egyesület és a

(Folytatás a következô oldalon.)

A gyûjtemény egyes régi darabjai
családi emlékek. A jóskártyát még
nagymamája használta, a tartott kártyát
az ócsai kaszinóban pedig a rokonság
vetette az 1920-30-as években. 

Viola Károly kupái:
Az elsô darabok ajándékként kerül-

tek a házhoz. Késôbb már a kupák

annyira felkeltették a gyûjtô figyelmét,
hogy igyekezett mindenhonnan a helyi
jellegzetességeket megjelenítô darabo-
kat megszerezni. Van erdélyi, holland,
sôt norvég kupa is a gyûjteményben.
Igazi különlegességek a fakupák, ame-
lyek elsôsorban dísztárgyak.

Pappné Hajdú Katalin békarengetege:

A véletlen hozta 2007-ben, hogy el-
indult Katalin békagyûjtô szenvedélye.
Egy munkahelyi tréningen keresztelte
békának csapatát, és onnan kezdve min-
denkitôl békákat kapott. 

Mivel kiderült, hogy ilyen sok gyûjtô
él a városban, elképzelhetô, hogy a ki-
állításnak lesz folytatása is…
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szabadidôközpont közös szervezésében
valósult meg ) azt hiszem mindannyi-
unk számára egy csodálatos élmény
volt. Tíz néptánc együttes és népdalkör
(közel 130 énekes és táncos) lépett fel
ezen a délutánon. A gálamûsor után pe-
dig egy közös vacsorán beszélgettünk,
ismerkedtünk, nótáztunk.

A „Ki mit gyûjt
Ócsán?! -kiállításunkra
(amely ugyancsak az OP-
KE és a szabadidôközpont
közös szervezésében jött
létre) nagyon sokan voltak
kíváncsiak. De szeretném
megemlíteni Suller László
Trófeakiállítását is, ame-
lyet (bár a kiállítás csak öt
napig volt látható) szintén
sokan látogattak meg a
Katolikus Közösségi Ház-
ban.

A Gyereknapon, amely
a Mirkó királyfi színházi
elôadással kezdôdött, több
százan voltak egész nap.
Az udvaron ingyenes ug-
ráló vár, különleges népi
fajátékok, Mogyi kóstoló
autó, kerékpáros ügyessé-
gi verseny, a Life-osok ál-
tal készített hot-dog várta
a családokat. Az aulában
egész nap kézmûves foglalkozásokon
vehettek részt a gyerekek. A szülôk pa-
lacsintát sütöttek, és a nyugdíjas klub
tagjai is befutottak egy kis otthon készí-
tett finomsággal.

Délután pedig kezdôdtek a bemuta-
tók: karate, Fiesta, Energy Kids, Every
Dance, akrobatikus rock and roll.

Örömmel töltött el, hogy a Gyerek-
nap alkalmából összefogott a város.
Köszönöm mindenkinek (szülôknek,
óvó néniknek, a Nyugdíjas Klub tagjai-
nak, a Life-osoknak, a bringás fiúknak),
aki segített ebben. 

Hogyan képzeled el az ÓKN-t 5
vagy 10 év múlva? Meddig lehet újat
mutatni?

Öt vagy tíz év múlva? Nem is tudom.
Újat mindig lehet mutatni. Sôt töre-

kedni kell az újra! Ami persze néha
kockázatos vállalkozás. De kockáztatni
is kell! Különben az élet unalmassá vá-
lik. 

Mindemellett fontos számomra az
emberek véleménye. A jó szándékú kri-
tikára nyitott vagyok. Az idei ÓKN után
is sok emberrel beszéltem. A kollégáim-
mal együtt leszûrtük a tanulságokat,
megbeszéltük a hibákat. Ezt nagyon
fontosnak tartom, mert így tudunk majd
egyre jobb munkát végezni.

Sokan emlegetik a régi,
nagy kirakodó vásárokat
az ÓKN ideje alatt. Azt
gondolom, egy kicsit más
világot élünk már, mások
az igények….de lehet,
hogy jövôre ezzel is meg-
próbálkozunk majd.

Mi lesz a szaba-
didôközpont következô
nagyobb programja?

A következô nagyobb
esemény a szabadidôköz-
pont életében a Szent Ist-
ván–napi rendezvény lesz
majd. A tavalyi ünnepi
megemlékezéshez hason-
lóan ebben az évben is va-
lami különlegességgel ké-
szülünk, a Színjátszó Kör,
színmûvészek és helyi te-
hetségek közremûködésé-
vel. Bízom benne, hogy a
szabadidôközpontban las-
san egy éve mûködô

felnôtt néptánccsoportot (Küstörgô
Néptánccsoport), amelyet Poprádi Csa-
ba – néptánc pedagógus, az Állami Né-
pi Együttes volt táncosa - vezet, is sike-
rül majd rávennem a közös munkára.
Augusztus 20-ra tervezzük a felújított
Ágasház átadását is.

Szeptember 10-én pedig a Városi Vi-
gasság kerül majd megrendezésre kon-
certekkel, gyerekprogramokkal, és sok-
sok sporttal.

Nyáron több tábor is lesz majd a sza-
badidôközpontban, nyolcadik alkalom-
mal rendezzük meg a Nemzetközi
Képzômûvészeti Tábort, amelyre ebben
az évben Írországból is várunk mûvé-
szeket.

Hogyan értékeled a 35. Ócsai Kul-
turális Napokat?

Azt gondolom, hogy az idei Ócsai
Kulturális Napok is sikeres volt. Na-
gyon sokan támogatták a rendezvényt.
Szeretném megköszönni szponzoraink
segítségét, nélkülük mindez nem jöhe-
tett volna létre.

Persze nem lehet minden jó és töké-
letes. Szomorúságot is éreztem ezen a
héten. Szomorú voltam, hogy sok olyan
Ócsai, akit – ha lehet ezt így mondani -
elvártam volna ezekre a rendezvények-
re, talán egyetlen programunkon sem
vett részt.

Tudom, hogy nehéz gazdasági hely-
zetben van az ország és, hogy mindenki
anyagi problémákkal küzd, de sok in-
gyenes programunk volt és a jegyárak
sem voltak megfizethetetlenek.

Kedves Ócsaiak! A kulturális élet a
kulturális programok Önökért vannak -
Önöknek!

A megvásárolt cipô elkopik, a ruha
szétfeslik. A megvásárolt (vagy ingyen
kapott) kulturális élmény viszont örök-
ké bennünk marad, építi lelkünket, fej-
leszti személyiségünket. JÓ BEFEK-
TETÉS! 

-má-



14

kulturális-élet

Emléktöredék az Ócsai Kulturális Napokról
35 esztendô!

„Az idô eljár…”

35 év alatt sok minden történhet egy
ember életében. Elôször kisgyermek,
majd kamasz és ifjú, aztán felnôtt –
ereje teljében -, végül öregedni kezd, s
ereje fogyatkozik. Így lehetne a kultu-
rális napokat is ábrázolni. Mire igazán
kiteljesedett a mûsorkínálat, fogyóban
volt az anyagi fedezet. Vitathatatlan
azonban a Mûvelôdési Ház volt ve-
zetôjének, Földiné Hajdú Annának és
munkatársainak érdeme a szervezés-
ben, az ÓKN kulturális színvonalának
emelésében.

Rendezzük hát emlékeinket, sora-
koztassuk fel a minket jelenlétükkel és
produkcióikkal megtisztelô mûvészek
nevét, idézzük fel az együttesekbôl,
kórusokból, zenekarokból azokat, akik
eszünkbe ötlenek, a teljesség és rang-
sor igénye nélkül, csak úgy spontán.

A hosszú évek során szerepelt itt
Bessenyei Ferenc, Sinkovits Imre, Si-
mándi József, Gulyás Dénes, Csavlek
Etelka, Moldován Stefánia, Haumann
Péter, Bács Ferenc, Szemes Mari, Esz-
tergályos Cecília, Eperjes Károly,
Sztankai István, Schütz Ila, Lorán Len-
ke, Csala Zsuzsa, Koós János, Bajor
Imre, Madarász Katalin, Gregor Jó-
zsef, Sasvári Sándor, Koncz Zsuzsa,
Zorán, Charlie, Pege Aladár, Csongrá-
di Kata, Sándor György, Cser Péter,
Szilágyi János, Szabóki Tünde, Lukács
Sándor, Kubik Anna és még sokan má-
sok.

Évekig töltöttek be házigazdai sze-
repet Kovács József, Déri János és An-
tal Imre.

Az emlékezetes hangversenyek kö-
zül álljon itt csak néhány: ismeretlen
zongorista zongoraestje, Varnus Xavér
orgonakoncertje, Bartók Zenekar, Ma-
gyar Rádió Fúvószenekara, Magyar
Rádió gyermekkórus, Vox Humana
énekkar, Központi Baptista Kórus,
Partiumi Egyetem kórusa, Angelika
Leánykar, Mohácsi Kórus, az Operas-
túdió növendékei, Szabóki Tünde által
szervezett gyermekkórus.

Schmickl László énektanár rendezé-
sében mûsorra került a Háry János
(Kodály Zoltán), amelynek szereplôi
az általános iskola énekkara és tanulói,
valamint a Carmina Burana részletek.
Résztvevôi a Kalimba Ütôegyüttes

(karvezetô: Katona Zs. Pál tanár úr) és
az általános iskola énekkara voltak.

A felsoroltakon kívül több modern
zenei együttes is vonzotta a nézô- és
hallgatóközönséget., sajnos mindenre
és mindenkire nem terjedt ki a figyel-
münk.

A határokon túli honfitársaink közül
mûsort adtak a beregszászi középisko-
lások (Kárpátalja), a sepsiszentgyörgyi
Székely Mikó Kollégium tánckara (Er-
dély). ôket Ócsa lakossága három na-
pon át látta vendégül. Csodálatos lako-
dalmast mutatott be Bácskertes tánc-
együttese (Szerbia).

A testvérközség Palást (Szlovákia)
több éven át gazdagította a nyitóeste-
ket népszokásainak ábrázolásával.
Néprajzi gyûjteményükbôl kiállítást is
rendeztek Ócsán.

Itt járt a sióagárdi néptáncegyüttes
csodás népviseletben lakodalmas tánc-
cal, az Állami Népi Együttes, a mar-
tonvásári Százszorszép Táncegyüttes.

Az ÓKN-ok alkalmával mindig sze-
repeltek óvodáink, iskoláink, a helyi
tánctanfolyamok, zenekarok és a nép-
dalkórus a már kialakult mûsoraikkal.
Egész estét betöltô mûsorral jöttek a
mozgássérültek. 

Minden évben sportnak alkalmával
bemutatkozhattak a sport kiválóságai.

A kiállítások sok képzômûvészt is-
mertettek meg velünk. Megtudtuk,
mely országokból jöttek az Ócsai
Képzômûvészeti Táborba festômûvé-
szek Katona Zs. Marikával az élen, hi-
szen láttuk kiállításon az itt készült
mûveiket.

Bekapcsolódhattunk a Magyar Írók
és Költôk Egyesületének munkájába
(Büki Attila szervezése által). Itt alapí-
tották a Falu Tamás-díjat, amelyet min-
den évben egy fiatal költô kap.

Németh György szervezte az Ócsai
Fonót, amelynek keretében hallhattuk
Berecz András mesemondót, Jankovits
Marcellt, Kányádi Sándort.

A könyvtári író-olvasó találkozók
alkalmával beszélgettünk Szakonyi
Károllyal és másokkal.

Évekig volt házigazdája a mûsorok-
nak Konrád Sándor tanár úr.

Irodalmi kávéház keretében hallgat-
tuk dr. Beer Miklós váci püspök urat és
kellemes beszélgetés során hallottunk
életének eseményeirôl.

Ha már Ócsa kulturális életérôl em-
lékezünk, kihagyhatatlan – bár nem az

ÓKN eseménye – a Török László és
munkatársai által elegánsan megrende-
zett „Gregor József és barátai” csodás
és vidám koncertek említése, valamint
a nyáresti táncos „Sommer Fest” ese-
ménye.

Meg kell még említenünk a Tájház
épületében zajló kulturális életet, ahol
Papp Ági, majd Verbôcziné Erika ren-
dezésében népzenei estek, különféle
idôszakos kiállítások, neves elôadók
láthatók és hallhatók, kirándulások, tú-
rák, gyermekfoglalkozások szer-
vezôdnek.

Az Önkormányzat Kulturális Bi-
zottsága és az Ócsai Polgári Kulturális
Egyesület tagjai is részt vettek a mûso-
rok, kiállítások szervezésében és készí-
tésében.

Mi is láttuk – már a kezdetekben is
– „a boldogságtól kipirult arcú embere-
ke”, sôt, együtt özönlöttünk ki velük az
ajtókon a vastapsos sikerek után. 

Ez nem azt jelenti, hogy nem örü-
lünk a két éves új vezetés sikeres mû-
ködésének, hiszen mi is jelen vagyunk
a rendezvényeken, sôt, segédkezet
nyújtunk igény szerint. 

Tudjuk ugyanis – már az éveink
száma miatt is -, hogy a jelen a múltból
táplálkozik, és ez így van jól.

Magyar Ilona és Magyar Mária

Az Ócsai Baptista Gyülekezet
június havi programja:

10. péntek este 6 órakor 
pedagógusköszöntés

11. szombat este 6 órakor ifjúsági óra
12. pünkösdvasárnap délelôtt 9 órakor

imaóra, 10 órakor bemerítési 
istentisztelet, 

délután 5 órakor istentisztelet
13. pünkösdhétfô gyülekezeti 

kirándulás, istentisztelet a szabadban
19. vasárnap délelôtt 9 órakor imaóra,

10 órakor istentisztelet
délután 5 órakor istentisztelet

22. szerda este 7 órakor bibliaóra
26. vasárnap délelôtt 9 órakor imaóra,

10 órakor istentisztelet
27. hétfôtôl - péntekig gyermekhét. 

Délelôtt 9 órától gyermekfoglalkozások,
délután 5 órától sportfoglalkozások

Mindenkit szeretettel várunk!
Bôvebb információ a 06/20/886-0205

telefonszámon
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Családi sportnapot tartottunk a
Halászy Károly Általános Iskolá-
ban 2011. május 14én, szombaton.
A program megvalósítására a TÁ-
MOP-6.1.2/A-09/1-KMR/2010-0053
számú pályázat keretén belül került
sor. 

A rendezvény nagy érdeklôdésnek
örvendett, sok család látogatott el
hozzánk, vett részt a meghirdetett ver-
senyeken. A nap elsô felében az
Ócsán mûködô sportegyesületek kö-
zül hívtunk meg néhányat. Lehetôsé-
get adtunk a bemutatkozásra. Bízunk
abban, hogy a látottak hatására több
gyermeknek kedve támad a rendsze-
res testmozgásra. Az alábbi egyesüle-
teket köszönthettük: Energy Kids
(vezetô: Papp Katalin), Every Dan-
ce (vezetô: Krammarik Éva), FIES-
TA Táncklub (vezetô: Krisztián
László), ÓBTE (egyesületi elnök:
Hajdu Kálmán), az általános iskolá-
ban edzô karatésok (vezetô: Kere-
kes Gábor)-, valamint a tanév során
alakult akrobatikus gimnasztikások
(edzô: Kovács János) csoportja mu-
tatta be tudását. 

Délre már elkészültek az udvaron a
finomabbnál finomabb grillezett éte-
lek, zöldségés gyümölcssaláták. Az
alapanyagot, a faszenet az iskola a pá-
lyázati pénzbôl fedezte. 

Ezt követték a vetélkedôk: családi
ügyességi verseny. 18 család neve-
zett, az elsô három helyezettet díjaz-
tuk. DM vásárlási utalványt kaptak
10.000., 8.000., 5.000. Ft. értékben. A
díjazott családok: Suller Gábor és
családja; Szabó Gábor és családja;
Kovács László és családja. 

A grillversenynek is sikere volt, 9
csapat nevezett. Legnagyobb örö-
münkre a 8. d. osztály tanulói közül
néhányan, akik a második helyezést

érték el. A legfinomabbnak az igényes
zsûri (tagjai: Bukodi Károly, polgár-
mester, Kovácsné Kovácsi Beáta, is-
kolaigazgató, valamint Horváth
Károly szakács) Weibl Csaba és
családja gasztronómiai alkotásának
ítélte oda az elsô díjat, míg a képzelet-
beli dobogó harmadik helyezettje
Czetô Zsolt és családja volt. ôk
SPAR vásárlási utalványt kaptak
10.000., 8.000. és 5.000. Ft. értékben. 

A családok vetélkedôjét az alsós
évfolyamok kidobós vetélkedôje kö-
vetett, majd az után a nevelôk és a 7. -
8. osztályos fiúk röplabda mérkôzé-
sére került sor. Ekkor már mindenki
nehéz helyzetben volt, hiszen mindkét
csapatnak egyforma lelkesedéssel
szurkoltunk. A fiatal lendület gyôze-
delmeskedett, rendkívül szoros
mérkôzésen tanulóink vereséget mér-
tek a vállalkozó szellemû kollegák
csapatára. 

A nap folyamán az aulában moz-
gásfejlesztô játékokkal játszhattak az

érdeklôdô gyermekek, az udvaron az
aprókat légvár várta, valamint arcfes-
tésre is lehetôség nyílt. 

A napot a RockShock ócsai zene-
kar koncertje zárta, melyben együtt
játszik több generáció is. A koncert
legmeghatóbb pillanata iskolánk tanu-
lójának, Gaszt Dávidnak a fellépése
volt, aki elôször pergette a dobot a na-
gyérdemû elôtt. Gratulálunk neki!

A gazdag programról csak szûksza-
vúan akartam beszámolni, hogy minél
több képnek legyen hely az újság ol-
dalain. A programot megörökítô fotók
az iskola honlapján is megtekinthetôk. 

Külön köszönet illeti a kollegá-
kat, akik nélkül a gazdagra terve-
zett programot megvalósítani nem
tudtuk volna! 

Délután 6 órára az iskola elcsende-
sedett, s nekem Vörösmarty Mihály
szavai jutottak eszembe: „Köszönjük
élet! áldomásidat,/ Ez jó mulatság,
férfi munka volt!”

Kovácsné Kovácsi Beáta 

Friss hírek az általános iskola portájáról
Két eseményrôl szeretnénk beszámolni Önöknek. 
Az egyikre április 14-én került sor Gyálon, az Ady Endre

Általános Iskolában megrendezték Dabas-és Monor körzetek
általános-és középiskolásai katasztrófavédelmi vetélkedôjét.
Összesen 23 csapat jelentkezett, csapatonként 5-5 fô mérte
össze elméleti és gyakorlati tudását. Az ócsai általános isko-
lások két csapattal készültek a tanév során, de egy intézmény
csak egy 5 fôs csapatot nevezhetett. Emiatt segítségül hívtuk
a Szövetség Ócsáért Faluvédô Egyesületet, így mind a 10 lel-
kes tanuló megmérethette magát Gyálon. Mindannyian a 6.c.
osztály tanulói. 

A két csapat tagjai: Cunami csapat – Halászy Károly Ál-

talános Iskola színében; ok 16 helyezést érték el. Hanó Ro-
land, Marton Balázs, Bukodi Noémi, Szôke Klaudia, Kruppa
Ádám.

Segyélyhívók csapat – SZÓFE színében; Nyenyestyán
Balázs, Pop Csenge, Kruppa Dávid, Uitz Viktor, Nyulas Ta-
más. Ôk a 8. helyezést érték el.

Külön köszönet Scherer Istvánnak az elsosegélynyújtással
kapcsolatos ismeretek önzetlen és alapos átadása miatt.

Felkészítô nevelôk: Havasiné Szováti Ágnes és Inczeffy
Zsuzsa. Az eseményen készült képek megtekinthetôk az isko-
la honlapján. 

Gratulálunk nekik!

PALACKRENDELÉS
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