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szent István-napi megemlékezés ócsán
Augusztus 20-án délelőtt 10 órakor a Himnusz hangjai-
val vette kezdetét a Szent István-napi ünnepség váro-
sunkban. A rendezvényre a Bolyai téren, a nemrég felál-
lított székelykapu előtt került sor. Bukodi Jánosné, az 
Oktatási, Kulturális és Sportbizottság elnöke köszön-
tötte a megjelenteket, majd felkérte Dönti Károlyt, Ócsa 
polgármesterét ünnepi beszéde megtartására.

Az ünnepi beszédet a Baptista Énekkar műsora követ-
te, majd Kovács Nóra népdalénekes lépett a mikrofon 
elé, hogy elénekelje a talán legszebb magyar népi imád-
ságot, a Szent István köszöntését.

Augusztus 20. legalább száz éve már, az új kenyér ün-
nepe is. Történelmi egyházaink helyi vezetői – Tóth 
Péter Domonkos címzetes prépost és Nagytiszteletű 
Hantos Péter református lelkipásztor a Szentírás szavait 
idézve szentelte, illetve áldotta meg az új kenyeret, a 
székelykaput és a jelenlévőket.

Mint arról már korábban beszámoltunk, új köztéri 
műalkotással gazdagodott szépülő városunk. A 
Székelykapu Baráti Társaság tagjai úgy döntöttek, hogy 

székelykaput állítanak Ócsán, és a kapu környékén a 
teret „napsugaras” kőburkolattal látják el. Elhatározásu-
kat tett követte, melynek végeredménye ma már méltán 
lehet városunk egyik büszkesége.

A Társaság nevében Puskás Imre adta és a város nevé-
ben Bukodi Károly alpolgármester vette át az alkotást. 
Rövid beszédében a köszöneten túl dicsérte és követés-
re méltónak tartotta azt, hogy magánemberek kezdemé-
nyezése, tenniakarása és tettei révén is gazdagodhat a 
város. Megragadva az alkalmat, kérte a jelenlévőket és a 
város valamennyi lakosát arra, hogy óvják, védjék meglé-
vő és leendő értékeinket!

Majd Wass Albert versét Mrázné Gáspár Tünde szaval-
ta el mély átéléssel.

Ezt követően egy széki népviseletbe öltözött pár – Ko-
vács Nóra és Ballok István – adott ízelítőt a mezőségi 
dombok közt megbújó falu, Szék hagyományos tánc-
rendjéből, majd felcsendült a Székely himnusz.

Az augusztus 20-i ünnepség a Serfel Viktor vezette 
Ócsai Fúvószenekar által előadott Szózat hangjaival ért 
véget.                                                                       Németh
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tisztelt Hölgyek és Urak,
kedves ünneplők!

„Elmentem a Szent Estván templomába
megtalálkoztam e három lányval…” – 
szól a régi, csángóföldi vízvető imád-
ság olyan szívet markolóan archaikus 
nyelven, amitől megtorpan a modern 
ember gondolkodása. Az imádságos 
ősiségben talán nyugtalanít is valami; 
talán az, hogy Szent István ünnepe a 
legrégibb magyar ünnep. Még László 
király vezette be augusztus 20-ára, 
mert 1038-ban e napon szentelték 
meg I. István relikviáit a fehérvári ba-
zilikában. Ez az ünnep ma már közke-
letűen inkább tűzijátékokban és utcai 
programokban fejeződik ki.

tisztelt Hölgyek és Urak!

Valójában ki is volt I. István király? 
Művében milyen értékeket hagyott 
az utókorra? Győrffy György, a kor-
szak egyik legjobb kutatója tanulmá-
nyában röviden így foglalta össze:

„István király műve volt, hogy az 
elődei által megkezdett félbarbár 
belső rendezést magasabb szinten fe-
jezte be, és az egész országra kiterje-
dően egységes szervezettel látta el.”

Ahhoz, hogy e mondat világossá 
váljon, tudnunk kell, hogy ezer évvel 
ezelőtt a két császárság határain kívül 
rekedt kelet- és észak-európai népek 
életében sorsdöntő változás követke-
zett be. Azok a népek, amelyeknek 
vezetői erős katonai kísérettel ren-
delkeztek, így a skandinávok, oro-
szok, lengyelek, csehek és a magya-
rok, közel egy időben államot szer-
veztek, és fölvették a kereszténységet. 
Ez az Európa arculatát megváltoztató 
fordulat belső fejlődés, és a külső ha-
tások eredménye volt.

Ebben az időszakban csak olyan 
nép tudott tartós államot létrehozni, 
amely a gazdasági és társadalmi fejlő-
dés bizonyos fokát elérte, és uralko-
dó rétege belső erőforrásokból tudta 

stabilizálni uralmát. Az uralom stabi-
lizálására azonban a gazdasági felté-
telek nem voltak elegendők; az ural-
mat ideológiailag is stabilizálni kel-
lett, s erre a középkori Európában a 
Volgáig a kereszténység, azon túl az 
iszlám mutatkozott a legalkalmasabb-
nak.

Szent István királyunk építette ki 
az állam szellemi támaszát, az egyhá-
zat is, miután III. Ottó császár támo-
gatásával koronát kapott II. Szilvesz-
ter pápától, és 1001. január 1-jén ki-
rállyá koronáztatta magát. István még 
alig volt húszéves, amikor nyakába 
szakadt az ország minden megoldat-
lan gondja.

István királynak először egyedural-
mát kellett biztosítania. Leszámolt 
nagybátyjával Koppánnyal, majd az 
Al-Dunánál lakó Ajtony „fekete ma-
gyarokból” álló seregét futamította 
meg. Ezzel lehetővé vált számára, 
hogy az akkori Európa egyik korszerű 
államát megalapíthassa.

Olasz és bajor püspökök, hittérí-
tők érkeztek az országba. A pogány 
magyarok csak nehezen, zúgolódva 
hajlottak az új hitre. Az egyik legfon-
tosabb rendelkezése az volt, hogy 
minden tíz falu építsen egy maradan-
dó templomot. A templomos falvak a 
vásártartási joggal vámszedést, a ki-
rály pedig adó formájában pénzt ka-

pott, amely az állam gazdasági helyze-
tét is stabilizálta.

István király intézkedéseivel meg-
szilárdította az államhatalmat és a 
közbiztonságot.

Gyakran kifogásolják, hogy túlzot-
tan szigorú volt és kegyetlen, amikor 
a „szemet szemért, fogat fogért” elvet 
alkalmazta. Most már tudjuk, hogy a 
fegyelmező és büntető rendelkezései 
jóval humánusabbak voltak, mint a 
középkori Európáé, és nem is a helyi 
önbíráskodás elvén alapultak. Győrffy 
György szerint: „…a jogbiztonság te-
kintetében az élre került a középkori 
Európában.”

tisztelt ünneplők,
kedves ócsai polgárok!

A régmúltból a jelenre gondolva, jo-
gosan vetődik fel a kérdés, hogy a 21. 
században mit jelent számunkra 
Szent István?

Királyunk a fiának, Imre herceg-
nek intelmeket írt, amelyekből rövid 
részletet idézek:

„Amiként különb-különbféle tájak-
ról és tartományokból jönnek a ven-
dégek, úgy különb-különb nyelvet és 
szokást, tudást és fegyvert hoznak 
magukkal, s mindez az országot díszí-
ti, az udvar fényét emeli, s a külföl-
dieket a pöffeszkedéstől elrettenti. 
Mert az egynyelvű és egyszokású or-
szág gyenge és esendő.” Bölcs kirá-
lyunk e gondolatok megfogalmazása-
kor intelmeit az udvarban és hazánk 
kialakuló kolostoraiban megforduló 
idegenek befogadására értette. Bebi-
zonyosodott, hogy ők honosították 
meg a latin írást, a gyógyítást, a kéz-
művességet, kereskedelmet, pénzve-
rést és az agrotechnikát.

Bölcs királyunk megmutatta, hogy 
nem a szabadosság, a félreértett libe-
rális egyenlősdiség, a törvények fölla-
zítása vezet a szabadság felé, hanem a 
határozott kormányzás, mások meg-
becsülése és a haza gyarapítása.

Dönti károly ünnepi beszéde
elhangzott az augusztus 20-i ünnepségen
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– Mennyivel lesz színesebb, több az 
idei Városi Vigasságok rendezvény-
sorozat, mint korábban?

– Településünk 2005-ben nyerte el 
a városi rangot. Ez a mostani rendez-
vény a harmadik, amely megemléke-
zik erről az eseményről. A tavalyi vá-
rosi napról csak jót hallottunk, így már 
akkor éreztük, hogy az idén nem lesz 
könnyű dolgunk. Amivel mindenkép-
pen színesebb lesz a program, az a vá-
rosunk életét is jelentősen befolyásoló 
új okmányiroda és a KMB iroda átadá-
sa, valamint az „Ócsa városért” díjak át-
adása.

– Az okmányiroda és körzeti 
rendőrôrs átadása után mennyivel 
lesznek könnyebbek az Ócsán élők 
mindennapjai?

– A jelenlegi okmányiroda mára ki-
nőtte méreteit, mivel nemcsak a helyi 
lakosokat szolgálja ki, hanem a környe-
ző településekét is. Az ügyfelek sok-
szor az udvaron várakoztak, mert nem 
fértek el az ügyfélváróban. A kollégák 
is igen kis irodában, mondhatnám egy-
más hegyén-hátán dolgoztak. Szeptem-
ber 6-tól mindez megszűnik. Tágas, 
légkondicionált irodákkal és ügyfélvá-
róval találkozik majd mindenki, aki-
nek itt lesz intéznivalója. A körzeti 
megbízotti rendőrőrs létrejöttével egy 
régóta húzódó ügynek tettünk pontot 
a végére. Ezzel a beruházással elértük 
azt, hogy kettő rendőr folyamatosan itt 
tartózkodjon. Ócsa lesz a munka- 
helyük és a lakhelyük. Remélem, hogy 
az ő érkezésükkel az életünk biztonsá-
gosabbá, nyugodtabbá válik.

– Hogyan állt össze a nívós és sok-
színű program? Mi alapján kerülhet-
tek be produkciók a programba?

– Három dolog vezérelt bennünket: 
a hagyományok, az újdonságok, és hogy 
csak egy nap áll rendelkezésünkre. Ez 
alatt a 12–14 óra alatt szeretnénk minél 
több lakosunknak minél többet nyújta-
ni. A hagyományok miatt a délelőtt 
többek között a mozgásé, a sportolásé. 
Bár tavaly nagy sikere volt a motoros 

Bukodi Károly beszéde 2008. augusztus 20-án a Székelykapu avatásakor

Tisztelt Ünneplő Közönség, Hölgyeim és Uraim!
Bár már magasan áll nap, mégis engedjék meg, hogy ne csak egy egyszerű köszönömmel vegyem át a Székelykaput. 
Úgy gondolom, annál többről van szó, mint egy művészeti alkotás átadásáról. 

Egy település életét, az ott élők hangulatát meghatározza az is, hogy az adott településen vannak-e parkok, 
terek és műalkotások. Vannak-e parkok, ahol leülhetünk, kulturált körülmények között beszélgethetünk, vagy 
egyszerűen csak megpihenhetünk. Vannak-e szobrok, amelyek előtt egy pillanatra megállhatunk, és elgondolkod-
hatunk azon, hogy mit üzen nekünk az a szobor.

Nos, ezen az úton indult el városunk. A Millenniumi tér után elkészült a Bolyai tér, ahol most állunk, majd a 
gimnázium előtti rész parkosításával folytattuk utunkat. Pár pillanattal ezelőtt kapta meg a város a Székelykaput. 
Kicsit előreszaladva az időben, egy hónap múlva, szeptember 21-én pedig városunk első díszpolgárának, 
Nt. dr. Békési Panyik Andor református lelkész szobrát fogjuk felavatni.

Mit üzen nekünk a Székelykapu? A történelmi jelentésen túl azt is üzeni, hogy ne várjuk, hogy céljainkat, vá-
gyainkat mások valósítsák meg helyettünk. Fogjunk össze, álljunk mi magunk az élre!

A Székelykapu Baráti Társaság jó példa erre. Időt, munkát és pénzt nem kímélve évek óta készültek e a pilla-
natra. Azt hiszem, megérte. Örüljünk, ha hasonló dolgokkal találkozunk városunkban! Ne a hibákat keressük! Fog-
junk össze mi is, ócsaiak! 

Hölgyeim és Uraim! 
Végül egy kéréssel fordulok Önökhöz, Önökön keresztül a többi lakoshoz. Ne engedjükhogy értékeinket bárki, 

csupán szórakozásból tönkretegye. Védjük meg azokat!
Köszönöm a figyelmüket!

Városi vigasságok – harmadszor
Interjú Bukodi Károly alpolgármesterrel, 

a rendezvény főszervezőjével

köz – ÉLet
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show-nak, nem akartuk ismételni ma-
gunkat. Ezért lesz most harci lovas 
bemutató, vagy a reneszánsz évnek 
tisztelegve itt lesz Mátyás király, és re-
neszánszkori ételeket is megkóstolha-
tunk. A harmadik szempontunkhoz 
igazodva pedig elég a programokra 
tekinteni: délután 30–40 percenként 
kezdődnek a műsorszámok.

Mi alapján válogattunk? Egyrészt az 
előző év tapasztalataira, visszajelzései-
re támaszkodtunk, másrészt végeztünk 
egy kis közvélemény-kutatást. Így is az 
estére tervezett Beatrice-koncertet saj-
nos az utolsó pillanatban lemondták.

– Kiknek köszönhető a program 
összeállítása és lebonyolítása?

– A műsor összeállításától kezdve, a 
fellépők szerződtetésén keresztül, 
a technika (színpad, sátrak,stb.) be-
szerzéséig, a programok lebonyolításá-
val bezárólag Gönci György képviselő-
társammal, ketten végeztünk mindent. 
Gyuri zenész emberként jó kapcsola-
tokkal rendelkezik a művészvilágban, 
s szinte bárkit el tud érni. Természete-
sen a helyszínen sokan segítenek 
majd. Említhetem az általános iskolai 
testnevelő tanárokat, a faluvédőket 
vagy az önkormányzati kht. dolgozóit. 
Az elkölthető pénz nagyságát a képvi-
selő-testület már jóváhagyta, a progra-
mot az Oktatási, Kulturális és Sportbi-
zottság elfogadta. 

– A meghívóból, műsorokból is ki-
tűnik, támaszkodnak, támaszkodhat-
nak a helyi civil szervezetekre. Mit 
tesznek hozzá ők a programsorozat 
sikeréhez?

– Fontosnak tartjuk, hogy a helyi ér-
tékeinket képviselők is lehetőséget 
kapjanak ezen a napon. Lesznek, akik 
a színpadon, és lesznek, akik külön sát-
rakban. Itt megmutathatják, ki ők való-
jában. Akik kilátogatnak a sportpályá-
ra, azok megismerhetik e szervezetek 
vezetőit, tagjait, valamint azt, hogy 
mivel foglalkozik az adott egyesület. Ez 
mindenképpen erősítheti a civil társa-
dalmat, az összefogást. Az előző évben 
első ízben hívtuk meg a helyi szerveze-

teket. Ők szívesen jöttek, és nagy sike-
rük volt. Amint azt említettem, ragasz-
kodtunk a hagyományokhoz, így most 
is megkerestük őket. Sajnos, a terület 
nem tette lehetővé, hogy mindenki-
nek lehetőséget adjunk, akik szerettek 
volna itt lenni.

– Egy kis ízelítőt kínáljunk az olva-
sóknak: milyen programokkal várják 
a civil szervezetek az érdeklődőket?

– Az Öreghegyi Pincesor Egyesület 
borkóstolással, az Aluljáró Társulat ki-
állítással várja az érdeklődőket. Az 
Ócsai Polgári Kulturális Egyesület ke-
rékpárversenyt szervez, valamint egy 
régi ócsai néphagyományt elevenít fel. 
A Royal Rangers Egyesület a már jól be-
vált rekeszmászással és palacsintasü-
téssel lesz jelen. Érdekes színfolt lesz 
az Ócsai Tájház és a Duna–Ipoly Nem-
zeti Park közös sátra.

– A tervek szerint miképpen mutat-
koznak majd be testvérvárosaink? 

– Ezt én most diplomáciai bemutat-
kozásnak nevezném. Kulturális műsor-
ral a jövőben tervezünk. A szlovákiai 
Palást községgel az idén tízéves a kap-
csolatunk. Az észt Kose városával 
pedig tavaly írtuk alá a szerződést. 
Mindkét helyről a település vezetői ér-
keznek. Úgy gondoltuk, hogy közös sá-
torban helyezzük el őket. Bárki beszél-
gethet velük (észt–magyar tolmács 
lesz), megnézhetik, elvihetik szóró-
anyagaikat.

– Kikerülhetetlen kérdés: rossz idő 
esetén is megtartják a rendezvénye-
ket?

– Igen. Tavaly az idő kegyes volt hoz-
zánk. Reméljük, most sem lesz más-
ként. Egyébként a színpad fedett, ne-
künk meg van esernyőnk.

– Önnek személy szerint melyek 
lesznek a kihagyhatatlan programok 
a rendezvény során?

– Hivatalból kihagyhatatlan az ok-
mányiroda avatása és az ünnepélyes 
díjátadás. Komolyra fordítva a szót, a 
gyermekműsorok mindig érdekesek. 
Jó látni, amikor a gyermekek együtt 
élnek a műsorral, jól érzik magukat. És 
ha ők jól érzik magukat, akkor a szü-
leik is. Egyébként minden programot 
megnézek, már csak azért is, hogy mi-
lyen sikere van, hiszen ebből tudunk 
majd előrelépni. 

A legfontosabb, hogy a közönség jól 
szórakozzon, szeretettel fogadja a fel-
lépőket, és élményekkel gazdagon tér-
jen haza.

– Engedje meg, hogy a Kisbíró szer-
kesztőségét ezúttal meghívjam a „Vá-
rosi Vigasságra”. Biztosítunk Önöknek 
helyet, ahol a lap olvasóival beszélget-
hetnek, meghallgathatják a város la-
kóinak esetlegesen a lappal szemben 
támasztott igényeit. Így lehetőség nyí-
lik arra, hogy közelebb kerüljön egy-
máshoz az olvasó, az önkormányzat 
és az újság. Kempf

köz – ÉLet

A „Városi Vigasság” keretében keressük 
Ócsa legöregebb autóját és motorkerékpárját

Várjuk azok jelentkezését, akik úgy gondolják, hogy az ő tulajdonukban 
van a város legöregebb autója vagy motorkerékpárja.
Nevezési feltételek: 
– ócsai tulajdonos
– üzemképes jármű
– forgalmi engedély vagy egyéb igazolás, amely a jármű korára utal

Jelentkezni 2008. szeptember 6-án 9.00–14.00 óra között lehet a sport-
pályán Gönci Györgynél

Felvilágosítás: Gönci György, tel.: 06-20/977-5968
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„A Summerfest – Nemzetközi Folklór-
fesztiválhoz csatlakozva rendezvé-
nyünk célja, hogy hidat teremtsünk 
különböző országok népei, kultúrája 
között” – volt olvasható az Ócsai Ter-
mészetvédelmi és Idegenforgalmi 
Közhasznú Egyesület azon szórólap-
ján, melyen hívtak minden érdeklő-
dőt a Halászy Károly Általános Iskola 
udvarán augusztus 16-án, este 6 óra-
kor kezdődő rendezvényükre.

Sokan voltak, akik elfogadták az in-
vitálást, vélhetően nagyon kevesen 
azok, akik csalódottan távoztak. 

Igaz, hogy „csak” két földrészről jöt-
tek táncosok, Európából és Ázsiából, 
de a produkció így is felejthetetlen 
volt. 

A fekete hegy országából, Monte-
negróból (Crna Gora) érkezettek 
kezdték a műsort, saját táncukon kívül 
megidézték az ottani romák kultúrá-
ját is.

Majd moszkvai orosz táncosok, éne-
kesek, zenészek következtek. Termé-
szetesen elhangzott az elmaradhatat-
lan Kalinka és a Katyusa, de az egyik 
műsorszámukban előkerült a kasza, a 
balta, a kanalak és a mosódeszka is.

Az egyik előre beharangozott egzo-
tikum, minden kétséget kizáróan, az 
indiai csoport volt. A színek fantaszti-

kus kavalkádja, a különleges dalla-
mok, a kifinomult mozdulatok jelle-
mezték produkciójukat.

Számomra az est legnagyobb megle-
petése a kalmük csoport volt. Kalmykia 
az Orosz Föderáció autonóm köztársa-
sága, a Volga torkolatvidékén található 
ország. Déli szomszédja Dagesztán. A 
kalmükök lovas nomád népként ér-
keztek Közép-Ázsiából a Kaszpi-tenger 
környékére. Ők Európa egyetlen budd-
hista népe. Hagyományaikat a mai 
napig őrzik, melyre a vendégszeretet 
az egyik legjellemzőbb. A vendéget ha-
gyományosan először itallal kínálják, 
minden más csak az után következhet. 
Így érthető az a műsor közbeni gesztu-
suk, amikor egy fiatal lány egy kis tál-
kával és egy kendővel a közönség 
egyik tagjához lépett, megkínálta és a 
kendőt a vállára terítette.

Akárcsak a mongoloknak, nekik is a 
legfontosabb állatuk a ló. Erre utalt 
énekesüknek az a dala, amit az előtte 
lévő lónak, vagy a lóról énekelt. A ze-
nész-énekesnél maradva, remélem 
sokan észrevették, hogy az egyik éne-
két egyszerre két hangot megszólaltat-
va adta elő. Ez is jellegzetes, közép-
ázsiai éneklési mód.

Az est utolsó fellépői Macedóniá-
ból érkeztek. Gyönyörű szőttes ruhá-
juk, kötött, színes harisnyájuk, külön-
leges ritmikájú zenéjük, táncuk és a 
ráadásként rögtönzött táncházuk 
méltó befejezése volt ennek az 
augusztusi estének.                       NGy

Értesítés tüdőszűrésről
Értesítjük kedves lakótársainkat, hogy 
2008. szeptember 8-tól szeptember 
22-ig tüdőszűrés lesz az ócsai Szabad-
idő Központban.

Időpont:
kedd, csütörtök, péntek:

08.00–14.00-ig
hétfő, szerda: 12.00–18.00-ig. 

Az utolsó napon,
szeptember 22-én csak délelőtt.

Fontos tudnivalók!
·  Kérjük, hogy a vizsgálaton lehetőleg 

munkaidőn kívül jelenjenek meg! 
·  Fekvőbeteg, vagy járóképtelen a kör-

zeti orvossal távolmaradását igazol-
tassa! 

·  Aki 1 éven belül volt tüdőszűrésen (pl 
más helyen) kérjük, hogy annak iga-
zolását (személyesen vagy családtag-
ja által) szíveskedjék bemutatni! 

·  Személyi igazolványt, TB-kártyát, 
valamint az előző évben kapott tüdő-
szűrő igazolást hozza magával! 

Ócsa Város Polgármesteri Hivatala

a világ táncosai ócsán
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A Kossuth- és Liszt-dí-
jas kiváló művész 
1940. augusztus 8-án 
született Rákosligeten. 

Eleinte hegedülni tanult, hangjára egy ze-
netanár figyelt fel a rákosligeti katolikus 
templomban – ő vette rá, hogy felvételiz-
zen a konzervatóriumba.

1957-től három éven keresztül a buda-
pesti Bartók Béla Zeneművészeti Szakis-
kola növendéke volt, majd felvételt nyert 
a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola 
ének szakára, ám tanulmányait itt sem fe-
jezte be. Időközben tagja lett a Magyar 
Néphadsereg Művészegyüttes férfikóru-
sának, majd 1964-től magánénekesként 
a Szegedi Nemzeti Színházban dolgozott 
Vaszy Viktor karmester irányítása alatt. 
A szegedi korszak alatt számos elismerést 
kapott: 1974-ben Liszt Ferenc-díjjal, 
1979-ben Érdemes művész, 1983-ban 
Kiváló művész címmel, 1987-ben pe- 

dig SZOT-díjjal és Erzsébet-díjjal tüntet-
ték ki. 

A kiváló operaénekes 1976-tól a buda-
pesti Operaház állandó vendégművésze 
volt, 1987–89 közt a győri Kisfaludy 
Színház tagjaként szerepelt, majd 1989-
ben a szegedi operatársulat igazgatója 
lett. A külföldön is népszerű művész az 
opera-repertoár minden nagy basszus 
szerepét elénekelte. S bár Verdi Falstaffja 
nem basszus szólam, szegedi fellépései-
nek egyik legnagyobb sikerét mégis 
ebben a szerepben aratta. 

Gregor József számos operaházban lé-
pett fel Európa-szerte – énekelt a milánói 
Scalában, a New York-i Metropolitanben, 
továbbá visszatérő vendége volt a hous-
toni operának is.

Legemlékezetesebb szerepei: Figaro 
(Mozart: Figaro házassága), Leporello 
(Mozart: Don Giovanni), Szókratész 
(Telemann: A türelmes Szókratész), Me-

fisztó (Gounod: Faust), Sarastro (Varázs-
fuvola), Falstaff, Ozmin (Szöktetés a sze-
rájból), Don Pasquale, Don Alfonso (Cosi 
fan tutte), Szilágyi Mihály (Hunyadi Lász-
ló), Pomádé király (Pomádé király új ru-
hája), Borisz Godunov. Az operákat ere-
deti nyelven, az oratóriumokat pedig lati-
nul énekelte. A művész több mint száz 
lemezt készített, többezer operaelőadás-
ban és hangversenyen működött közre, 
valamint számos rádió- és tévéfelvétele is 
volt. A magyar előadó-művészet tagja-
ként az ő lábnyomát is őrzi a budapesti 
Broadway Nagymező utcai aszfaltja. Kos-
suth-díjat 1999-ben, 2002-ben pedig Szé-
kely Mihály-emlékplakettet kapott. 2003-
ban Szeged városa díszpolgárrá avatta, 
munkássága elismeréséül 2006. október 
22-én a Magyar Köztársasági Érdemrend 
Középkeresztje a Csillaggal kitüntetés-
ben részesült.

A világhírű basszista 2006. október 
27-én, hosszan tartó betegség után hunyt 
el. 

Ócsa kulturális életének hosszú évek 
óta meghatározó eseményei a komoly-
zenei koncertek. Ezek sorából is ki-
emelkednek az operaestek, melyeket 
kezdetben Gregor József és barátai 
neve fémjelzett. A világhírű énekes két 
év óta nem lehet köztünk; máshol, má-
sokat varázsol el énekével, lenyűgöző 
személyiségével. De itt vannak a bará-
tok, akik úgy döntöttek, hogy egy kon-
certtel emlékeznek „Józsi bácsira”.

Augusztus 17-én, néhány perccel 
este nyolc óra után, a Halászy Károly 
Általános Iskola udvarán felállított 
színpadon, egy szál rózsával a kezében 
lépett a mikrofon elé Sárkány Kázmér 
operaénekes, hogy elénekelje Kacsóh 
Pongrác: János vitéz című daljátékából 

az Egy rózsaszál szebben beszél… kez-
detű, közismert dalt. Majd az első sor-
ban ülő Gregorné dr. Takács Máriához 
lépett, hogy kézcsók kíséretében át-
nyújtsa a virágot. Így kezdődött a 
Gregor József-emlékkoncert.

Szvétek László operaénekes, az 
Ócsai Zenei Napok művészeti igazga-
tója idézte fel az elmúlt éveket. Köny-
nyeivel küszködött, mikor Gregor Jó-
zsefről beszélt. Valamennyien így vol-
tunk vele.

Sorra szólította a színpadra a közre-
működő művészeket, hogy mesélje-
nek Józsi bácsival kapcsolatos emlé-
keikről, idézzenek föl egy-egy történe-
tet, és természetesen énekeljenek is.

Mi nézők, hallgatók pedig örömmel 

adtuk át magunkat Mozart, Donizetti, 
Puccini, Bizet, Erkel örökbecsű dalla-
mainak.

Felejthetetlen este volt, és felejthe-
tetlenek a fellépő művészek: Cser 
Péter, Gál Erika, Kovácsházi István, 
Sárkány Kázmér, Szabóki Tünde, 
Szvétek László, Vajda Júlia magánéne-
kesek, és nem utolsósorban Pfeiffer 
Gyula vezényletével az Operaház ze-
nekara.

Köszönjük, hogy – gázsijukról le-
mondva is – eljöttek, megajándékoz-
tak minket egy csodálatos estével.

Köszönetet kell mondani az Ócsai 
Természetvédelmi és Idegenforgalmi 
Közhasznú Egyesületnek is, a szervezé-
sért.                                         (Németh)

68 éves lenne gregor József

koncert gregor József emlékére

városi – ÉLet
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nyáreleji tábori napló
Június 13-án volt az utolsó tanítási nap, szombaton ballagás, 
18-án tanévzáró ünnepély… esős, nyirkos június…

Na meg a tábor – első turnus – kimondani is borzasztó, 
hát még készülni rá!

Mindenesetre sikerült, hiszen június 19-én reggel 6 óra-
kor, gyönyörű napsütésben, hiánytalan létszámmal gyüle-
keztünk: gyerekek, nevelők és konyhás nénik.

Az indulás és az út zökkenőmentesen zajlott, majd elfog-
laltuk a Balaton északi partján található – mondhatni a tér-
ség egyik legmodernebb és legszebb – üdülőtáborát Révfü-
löpön. Pedig nem fiatal, hiszen 2008-ban ünnepli fennállá-
sának 40. évfordulóját.

Kezdetben sátrak, később faházak, jelenleg pedig 7–8 
ágyas, saját fürdőszobával felszerelt kőházak várják lakóikat.
Ilyen jó körülmények között tölthettünk el nyolc napot, a 
szomszédos Alsónémedi gyerekeivel együtt.

A programokat pedagógus kollégáimmal együtt már 
előre összeállítottuk, melyeket az időjárástól függően tervez-
tünk megvalósítani. Szerencsénkre nem volt gond, hiszen 
végig jó időt, már-már kánikulát fogtunk ki. Ennek igazán a 
lurkók örültek a legjobban, mert így lehetőség nyílt rá, hogy 
sokat lubickolhassanak a Balaton hűsítő hullámai között. 

Visszatérve a programokra, lássuk, hogy a fürdésen kívül 
mivel tölthették el a gyerekek a szabadidejüket!

Első napon sor került a „gólyák” felavatására, ahol minden 
első táborozónak teljesítenie kellett egy-egy feladatot, majd 
esküt téve a tábor tagjává fogadtuk őket. 

Második napon megnéztük, mennyit változott Révfülöp, 
majd vacsora után ismerkedési estet és diszkót tartottunk. 

A következő napokban részt vettünk a Szent Iván-éji 
programokon, melynek fénypontja a parádés tűzijáték volt.

Zánkai mozizásunk során az egyik legkorszerűbb, 
légkondis és „zajtalan”, vonattal utazhattunk, ami az itthoni 
viszonyokat tekintve, nagy ámulatba ejtette a gyerekeket. 
Közkívánatra az Indiana Jones és a kristálykoponya királysá-
ga című filmet néztük meg.

Egész napos kirándulást szerveztünk Tapolcára. Csóna-
káztunk a Tavas-barlangban, gyönyörködtünk a város köz-
pontjában lévő Malom-tóban, és megcsodálhattuk a város vi-
rágos parkjait.

Egyik este sétahajókáztunk, és láthattuk az „ezüsthidat”, 
azaz a balatoni naplementét. 

Táborunkban felléptek a szegedi színház fiatal művészei 
is, akik egy zenés, vidám bohózatot adtak elő.

A tábort színesítette még kézműves foglalkozás, különbö-
ző díszeket készítettünk szalmából, illetve egy bőrdíszmű-
ves segítségével karkötőt és kulcstartót kreálhattunk.

Utolsó este, a diszkó után, tábortüzet gyújtottunk, díjaz-
tuk a tábor szépeit, a legügyesebb sportolóit, és a legtisztább 
kőházak lakóit. Itt köszöntük meg a konyhás nénik választé-
kos menüjét, a tanár néniknek pedig a gyerekekre fordított 
energiáját. Reméljük, hogy ezzel az igyekezettel a gyerekek 
is meg voltak elégedve!

Köszönjük odaadó munkáját Bulóczki Lajosné, Galambos 
Lászlóné, Kulcsár Lászlóné, Nagy Jánosné, Ordasi Jánosné 
konyhás néniknek, Herceg Lászlóné, Puskás Ilona, Sólyom 
Hortenzia tanár néniknek és lányomnak, Edinának!

Fontos megjegyezni, hogy a szülők által befizetett összeg 
nem fedezi ezeknek a programoknak a költségét. Szeret-
ném megköszönni a polgármester úrnak, az Oktatási, Kultu-
rális és Sportbizottságnak, illetve az Öreghegyi Pincesor 
Egyesületének anyagi támogatását, amelynek segítségével 
mindezek megvalósulhattak!

Murinainé Murár Emília



2008. augusztus 9

Katolikus közösségi ház Ócsán

Valamikor katolikus iskolának épült, majd az államo-
sítás után Petőfi nevét vette fel az az Ócsa központjá-
ban álló, egyemeletes épület, amely néhány éve - jel-
képesen 1 Ft-ért – ismét visszakerült jogos tulajdono-
sához. 

Az egyre pusztuló épületet 2008 januárjában kezd-
te felújítani a Piramis Zrt. 

Az igényes felújítás mára befejeződött, így augusz-
tus 23-án, szombaton délelőtt sor kerülhetett annak 
ünnepélyes átadására.

A Szentmisét követően benépesült az épület udva-
ra. Bensőséges ünnepi műsort állítottak össze az 
ócsai katolikusok, melyben helyet kapott az iroda-
lom, a zene és a képzőművészet egyaránt.

Az avató ünnepségen megjelent dr. Beer Miklós 
váci megyéspüspök, Szűcs Lajos, Pest megye Önkor-
mányzatának elnöke, Dönti Károly, Ócsa polgármes-
tere, a történelmi egyházak helyi, és környékbeli lel-
kipásztorai, valamint szép számban hívők és vendé-
gek.

Az ünnepi köszöntők, áldások után a résztvevőket 
közös ebédre invitálták.                                              

(N)

Felhívás!
Tisztelt ócsai polgárok!
Az Ócsa Városüzemeltetési Nonprofit Kft. szeretné fel-
ajánlani segítségét, azoknak az ócsai lakosoknak, akik-
nek egészségi állapota, vagy tartós távolléte nem teszi le-
hetővé árkaik, utcafrontjaik rendbetételét. Vállaljuk az 
árkok, utcafrontok takarítását, vagy ezen területeken fű-
nyírást, illetve az önkormányzat teherautójával szállítást.

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

Az árok, utcafrontok rendbetételéért 1 fő munkájáért 
1000 Ft+áfa/óra munkadíjat számolunk fel. Az Önkor-
mányzat tulajdonában lévő IFA teherautót a következő 
feltételekkel lehet igénybe venni, az alábbiakban felso-
rolt anyagok szállítására:

– Ömlesztett áru (sóder, homok): a fuvardíj 7 500 
Ft+áfa (3m3-nyi mennyiség). A fuvardíj a közeli (Ócsa 
környéki) kavicsbányákra és homokbányákra értendő. A 
szállítandó sóder és homok ára természetesen ezen felül 
van.

– Építőipari törmelék, sitt: a fuvardíj 8000 Ft+áfa. A 
mennyiség itt is 3m3-nyi és a dabasi vagy gyáli bányára 
értendő.

– Raklapos vagy zsákos áru Ócsa területén belül (pl. 
Semmelrocktól): az óradíj 5500 Ft+áfa. Az áru le- felraká-
sáról a vevőnek kell gondoskodni és az óradíjat minden 
megkezdett óra után felszámítjuk. Az IFA bérbevétele 
egész napra is lehetséges. 

Szeretném önöket tájékoztatni arról is, hogy a város 
közterületeinek rendben tartása kft.-énk egyik alapfel-
adata, ezért ez az egyedi igényeket mellőzi. Szolgáltatá-
saink igénybevétele előzetes egyeztetés után lehetséges.

Várjuk szíves érdeklődésüket a Polgármesteri Hivatal-
ban az ügyfélszolgálati mögötti épületrészben, illetve te-
lefonon a 378-102/28-as melléken.

Ócsa, 2008. május 9.
 Tisztelettel: dr. Buzáné Icsó Zsuzsanna 

ügyvezető

városi – ÉLet

Veszélyeshulladék-gyűjtés
Helyszín: Polgármesteri Hivatal udvara • Időpont: 2008. szeptember 13., 08.00–14.00 óra

Nem akarta a környezetét szennyezni? Eddig otthonában tárolta? Most nyugodtan elhozhatja!

Akkumulátorok • Elemek (száraz, nikkel-kadmium, tartós, telefon és elektronikákból származók, riasztó- 
berendezésekből származók) • Bármilyen fémhulladék• Elektronikai hulladékok (hűtők, tv-k, számítógépek és egysé-
geik, monitorok, háztartási kisgépek, telefonok) • Gépjárműgumik, mérettől és fajtától függetlenül

Ócsa Város Önkormányzata
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Jó pihenést!
Szeptember elsejétől sokunknak – diákoknak, kollégáknak, munkatársaknak – nem ez az aktuális jókívánság. A cím 
annak a pedagógus házaspárnak szól, akik igazoltan hiányoznak a tanáriból, a tanteremből.

Havasi Istvánné és Havasi István sok, munkában töltött évtized után, nyugdíjba vonult. Kívánjuk nekik, hogy bol-
dogságban, örömben és nyugalomban töltsék el hátralévő évtizedeiket! Nem szükséges, hogy munkásságukról hosz-
szan értekezzünk, hiszen generációk nőttek fel, okosodtak, nevelődtek az ő segítségükkel is. Nekünk, kollégáknak, 
azért hiányozni fognak! Vendégként, látogatóként, „családtagként” bármikor szívesen látjuk őket! Nyár elején Németh 
Zsolt tanár úr ezzel a költeménnyel búcsúztatta őket:

paRaFRáZIs tInóDI lantOs nYOMán

Summáját írom Havasi Pestának,
Nyugdíjba vonulása nagy vigadalmának,
Szégyönvallását marasztó szavunknak,
Nagy vígasságát unokák hadának.

Urak, jó vitézek, halljatok szép csuda dolgot,
Mi módon kapott Estvánunk íly nagy vígságot,
Kapjon hát szavunk temérdek nyílvánosságot,
Az pogány deákokon hogyan álla bosszúságot.

Nagy híven ezt mind nagy krónikába
Néktök megírtam ő állapotjában, 
Itt rövid szóval csak summájában,
Hogy ne legyetök restök hallásában.

Az mi vitézünk születék Pécsnek várasában,
Szeretett is tüsténtkedni az kisded oskolában.
Vitéz módon forgatá az pennáját,
S ezzel jól fitogtatta rajzos tudományát.

Sebtében küldék is őtet Tanárképző magas oskolába,
Hogy tudását ültethetné által az ostobákba.
Rajzoltattak véle kockát, hokedlit és hengert
S hadd ne mondjam, sok köcsögöt is, mint a tengert.

Végül megúná a lelke a sok szegletes formát: 
„Gömbölyűbbre vágyom!”

Mondá, s megakadt a szeme egy alsónémedi leányon.
Rabul ejté őtet szeme csillogása, ékes termete,
– hej Estván, Estván, vigyázz, nem vagy te remete!

De hát az én szavam mondom csak hiába,
Minden tanácsom siket fülekre talála.
Kedves modelljét a mi Estvánunk rajzolgatá, tónusozá,
Pasztellkrétával kenyegeté, fixatívval harmatozá.

Idejök, mit együtt töltenek, nekik úgy tűnik, röpke,
S máris úgy összenőttek, mint a csákvári rötyke.
Együtt jelöntközének Ócsa várasába,
Az ezerkilencszázhetvenkettedik év augusztus havába.

Az ócsai oskolának rossz kőfala vala,
Nagy helyön vala, szakasztva vala.
Bezzeg az miniszteröknek szép hajlékuk vala,
Nagy Buda várának közepötte vala.

Hej, vitézök, ócsai leventék,
Régen, ha köszöntek, kalapjokat levették.
Azolta fordult vala nagyot a földnek tengölye,
Alászálla az tudós, s magosra az tök hülye.

Na, de szavamat ne feledjem, térjünk vissza a mába,
Elértük a negyven esztendőt, mint zsidók a pusztába.
Estvánunk utoljára adminisztrálhatott 

„csak pontosan, csak szépen”,
Ahogy eddig is mindig, végig a negyven éven.
A katonás rend és fegyelem – 

ilyen a művész lelke, tükre,
Aki mást mondana róla, most tegye, 

de inkább hallgasson örökre.

Találjuk meg végre köszöntőnkben a zárszót,
Mondjunk még Gabcsinak és Istinek egy pár szót!
Aggyon Isten nékik sok jó falatokat,
Butykosukba jó bort, utazáshoz nyári napfényt, 

téli havasokat.
Köszöntjük vélek egyetömbe kedvös családjokat,
Fejökre bőséges áldást, ne keveset, hanem sokat!

(ngy)
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Ócsa Város Önkormányzata szeretettel meghívja Önt és családját 

az új okmányiroda és kMB iroda 
ünnepélyes átadására.

Időpont: 2008. szeptember 06. 11.00 óra

Helyszín: Bajcsy-Zsilinszky út 26.

Az épületet átadja: Dönti  Károly polgármester 

Az épületet átveszi: dr. Ármós Sándor dandártábornok, 
Pest Megye főkapitánya

Beszédet mond: dr. Szűcs Lajos, Pest Megye Közgyűlésének elnöke

Az Ócsai Református Templom Alapítvány kuratóriuma 
tisztelettel megköszöni, 

hogy személyi jövedelemadójának felajánlható 1%-ával hozzájárult 
az Alapítvány elsődleges célkitűzésének megvalósításához. 

A 2007. évben érkezett 170 704 Ft-ot 
az 

Ócsai Református Műemléktemplom állagmegőrzésére fordítottuk. 

Várjuk a jövőben is szíves támogatásukat
a 19179124-1-13 adószámunkra hivatkozással.

Honlapunk: www.users.monornet.hu/ocsaref

Ócsa Város Önkormányzata 

szeretettel meghívja 

Önt és családját

ócsa első díszpolgárának,
Nt. dr. Békési panyik Andor 

szobrának avatására.

Időpont: 
2008. szeptember 21. 11.00 óra

Helyszín: 
Református Templom

Ünnepi beszédet mond:

Bukodi Károly alpolgármester 

A szobrot megáldja:
Nt. Hantos Péter 

református lelkipásztor

a reneszánsz 
Magyarországon

Itália egyes államait és Magyarországot 
a 14. századtól kezdve egyre erősödő 
politikai, dinasztikus és kulturális kap-
csolatok fűzték egymáshoz. Budán 
egye népesebb olasz kereskedőkoló-
nia alakult ki. A politika terén a rene-
szánsz stílus átültetéséhez sok segítsé-
get adott Mátyás 1463–84 között ki-
alakított olasz diplomáciája. Amikor 
Mátyás 1474-ben eljegyezte, majd fele-
ségül vette a nápolyi király lányát, 
Beatrixot, abba a szövetségbe „házaso-
dott be”, amelynek urai saját udvaraik-
ban foglalkoztatták a korai reneszánsz 
legnagyobb festőit, szobrászait és épí-
tészeti. A politikai és gazdasági össze-
köttetések szálait az olasz és magyar 
humanizmus kapcsolatai egészítették 
ki, a humanizmus mindenütt nélkü-
lözhetetlen táptalajt biztosított a rene-
szánsz művészet kibontakozásához. A 
magyarországi humanista mozgalom 
kis időkülönbséggel szinte ugyanab-
ban az időben kezdődött, mint az itá-
liai központokban, mivel hazánk ural-
kodói a 14. században az Anjou-dinasz-
tia nápolyi ágából kerültek ki. A 
mozgalom kibontakozásában fontos 
szerepet játszott Pier Paolo Vergerio. 
Mellette vált humanistává Vitéz János, 
aki Hunyadi Mátyás nevelője volt. Ma-
gyarországon a reneszánsz művészet 
megjelenését elsőnek Vitéz János ké-
szítette elő, aki mint könyvgyűjtő 
megismerkedett a reneszánsz könyv-
festészet alkotásaival. Az 1460-as évek 
közepe táján Firenzéből rendelt, gyak-
ran pompás reneszánsz miniatúrákkal 
ékes kódexei a reneszánsz művészet 
első magyarországi hírnökei voltak. 
Vitéz könyvgyűjteménye Mátyás híres 
Corvina könyvtárába került, amit a ki-
rály újabb kódexekkel gyarapított, dí-
szítésüket a legkiválóbb firenzei 
miniátoroktól rendelte meg. Mátyás 
rendszeres és következetes gyűjtése 
eredményeképpen, művészi becsét 
tekintve, a korszak egyik legjelentő-
sebb könyvtára alakult ki a budai palo-

városi – ÉLet
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tában. Az uralkodó halála után azon-
ban a Corvina lassú hanyatlásnak in-
dult. Előbb az udvarba bejáratos 
főpapok szerezték meg a gyűjtemény 
egy-egy szép darabját, később Mátyás 
utódai könnyedén elajándékozták 
vendégeiknek, híveiknek a nagy ki-
rálytól alapított könyvtár számos köte-
tét. Végső pusztulása, szétszóródása 
azután következett be, hogy Budát fel-
szabadították a török megszállás alól. 
A páratlanul gazdag együttesből ko-
runkra mindössze másfélszáz kötet 
maradt, de ezek is – a különböző eu-
rópai könyvtárakban szétszóródva – 
világos fényt vetnek a Mátyás pártfo-
gása alatt nevelkedett miniatúra mű-
vészet reneszánsz érettségére, stiláris 
jellemvonásaira. A derűs és élénk szí-
nezésű miniált lapokat gazdag virág- 
és gyümölcsmotívumok díszítik, figu-
rális részleteik híven tükrözik a rene-
szánsz életvidám, világi hangulatát. 
Festői díszítésük módja a pompasze-
rető, művészetkedvelő budai királyi 
udvar nagy igényeit illusztrálja.

Mátyás király figyelmét a rene-
szánsz képzőművészet alkotásaira elő-
ször a pécsi püspök, Janus Pannonius 
hívhatta fel. Valószínűleg az ő ösztön-
zésére rendelt magának arcképet Má-
tyás Mantegnatól. Ez a kép híressé vált 
művészeti gyűjteményének egyik „ala-
pító” darabja lehetett. Szövetségesei 
és barátai pompás alkotásokat küldtek 
neki. (Lorenzo de Medici Verrocchio-
készítette bronzreliefeket küldött.) 
Gyűjteménye azonban nemcsak aján-
dékozás révén gyarapodott, ő maga is 
rendelt egy fehér márvány kutat 
Verrocchiótól, képeket Filippino 
Lippitől és Caradossót, a híres milánói 
ötvöst is foglalkoztatta. A legtöbb mű-
tárgy elpusztult, fennmaradt azonban 
a Mátyás királyt és Beatrix királynőt 
ábrázoló domborműpár, ami feltehe-
tően Gian Christoforo Romano műve, 
az esztergomi kincstár arany Kálváriá-
ja, és a „Bakócz-kárpit” néven ismert 
trónkárpit. Humanisták serkentették 
a királyt a reneszánsz építészet párto-
lására is. Elsősorban Francesco 
Bandini, Bartolommeo della Fonte, 

Antonio Bonfini. Mátyás könyvtárá-
ban két olyan könyvet találunk, ame-
lyek kifejezetten művészetpártoló fe-
jedelmek részére íródtak.

az új stílus befogadása
A reneszánsz építészet meghonosodá-
sának fontos előjátéka az, hogy ekkor-
tájt több észak-olasz és dalmát mér-
nök és kőműves dolgozott Magyaror-
szágon. Fiorarante és társa valószí- 
nűleg dél-magyarországi erődökön 
dolgozhattak, vagy Mátyás egyetlen 
adriai-tengeri kikötőjének, Zengnek a 
kiépítésében vettek részt. A kora-rene-
szánsz építészet az 1470-es évek 
második felében gyökeresedett meg 
hazánkban. Az Alpokon túli rene-
szánsz, olaszosan klasszicizáló jellegű 
stílus volt. A gótikus és reneszánsz épí-
tési módot formai különbségek, és el-
térő elméleti alapfelfogás választotta 
el egymástól. Mivel Magyarországon 
kevésbé volt fejlett a gótikus építész-
szervezet, átvettük az új stílus kivitele-
zési feltételeit is. A kivitelezést magyar 
kőművesekre bízták, az épületek dí-
szítését pedig firenzei építész irányítá-
sa alatt kb. 20 olasz, 5 dalmát és több 
hazai vörösmárvány-faragó mester vé-
gezte.

Mátyás király építkezései
Az első magyar kora-reneszánsz épü-
let Mátyás király palotája a török ura-
lom, a barokk újjáélesztési munkák 
következtében szinte teljesen meg-
semmisült. Építője Chimenti Camicia, 
aki a magyar király szolgálatában palo-
tákat, kerteket, kutakat, templomokat 
és díszes famennyezeteket tervezett. 
Elkészítette az új épület modelljét, el-
készült azoknak az ajtóknak, ablakok-
nak jelentős része, amelyekbe az 
intaniás ajtószárnyak kerültek és meg-
épültek a helyiségek falai mire a firen-
zei intarziátorok Budára érkeztek. A 
palotából megmaradt az ún. Gyilokjá-
ró udvar ötíves vakárkádsora, a mö-
götte húzódó Jégverem és az ún. Alb-
recht pince. Mindkettő egy reneszánsz 
épületen belüli függőkert alépítmé-
nye. Az elpusztult függőkertet 15–17. 

századi metszetek alapján ismerjük. A 
kőfalakra épített és ablakokkal áttört 
kulisszafallal lezárt függőkert nagyon 
sajátos építészeti motívum. Hasonló 
elrendezésű, szellemes, racionális víz-
ellátással összekötött függőkert Itáliá-
ban is alig volt. A budai elrendezés leg-
közelebbi olasz rokona az urbinói her-
cegi palota híres függőkertje. A 
homlokzatot a tagozatok alapján abla-
kok, egyszerű horizontális övpárká-
nyok, kőkeretes ablakok jellemzik. A 
palota felső része a Palazzo Veneziához 
hasonlítható. A firenzei művészek túl-
súlyban voltak a Budán dolgozó mes-
terek között is. Közéjük tartozott a 
„Márvány Madonnák Mestere”, akit ál-
talában Tommaso Fiambertivel azono-
sítanak. Fő műve a Visegrádi Madon-
na vörösmárvány dombormű, ami a 
Kápolna kapuját koronázhatta.

A dalmát származású mesterek 
közül a leghíresebb Giovanni Dalma-
ta. Legnevezetesebb Magyarországon 
fennmaradt szobrászati alkotása egy 
fehér márvány dombormű, a Diós-
győri Madonna. A dalmát kőfaragó 
mesterek a budai vár palánkján dol-
goztak. Mátyás reneszánsz építkezései 
nagymértékben megváltoztatták a ko-
rábbi gótikus palota képét, bár az alap-
rajz egészében a nagyméretű átépítés 
után sem lett tipikusan reneszánsz, az 
átalakítások alkalmazkodtak a koráb-
ban már kialakult, többudvaros elren-
dezéshez.

Az első reneszánsz épület a palotá-
ban az ún. Zsigmond-udvar. Kb. 40–50 
m hosszú, főbejáratához kettős lépcső 
vezetett, kétoldalt bronz kandelábe-
rekkel. A vörös márványból faragott 
főbejárat kapuszárnyait Herkules tet-
teit ábrázoló bronz domborművek dí-
szítették, a homlokzatot vörös már-
vány keretezésű ablakok tagolták. A 
termeket szintén vörös márványból fa-
ragott ajtók, belső ablakkeretezések és 
faragott, aranyozott kazettás mennye-
zet díszítették. Ezt a „Mátyás befejezet-
len palotája”-ként emlegetett épületet 
1487 körül kezdték építeni, de nem 
készült el teljesen a király haláláig.

(folytatjuk)
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Évek óta dédelgetett nagy álmunk volt 
kijutni az amerikai világbajnokságra. 
Erős akaratú, racionális versenyzők-
ként minden évben beláttuk, mire van 
lehetőségünk és mire nincs. Így volt ez 
idén is. Már eldőlt, hogy nem me-
gyünk… De mire valók a csodák, ha 
nem arra, hogy az ember életét gyöke-
resen megváltoztassák? Jött egy tele-
fonhívás Amerikából, New Yorkból, 
gyors intézkedések, vízum ügyintézés 
és július 13-án azon kaptuk magunkat, 
hogy a repülőtéren búcsúzkodunk csa-
ládtagjainktól, barátainktól.

10 órás utazás után érkeztünk meg 
New Yorkba, ahol már vártak minket 
és elkezdődött az a 12 nap, amire sose 
számítottunk. Gyönyörű helyen lak-
tunk New Rochelle-ben, tipikus film-
beillő kisvárosban, magában a csoda 
birodalmában. Külön kis szobámban 
számtalanszor végiggondoltam, hogy 
tényleg ott vagyok-e? Ez a valóság? A 
Magyarországról származó Zsolti és fe-
lesége, Jennifer tökéletes házigazdák 
voltak, minden rezdülésünket figyel-
ték, mindent megkaptunk kint. Majd a 
pár napos átállás után 16-án átrepül-
tünk Orlandóba, megnéztük a verseny-
helyszínt és tátva maradt a szánk. Gyö-
nyörű csarnok, hatalmas terek. Kezd-
tünk izgulni, hogy milyen lesz akkora 
helyen táncolni, milyen lesz a zsűri, mi-
lyenek lesznek az ellenfelek.

Másnap reggel regisztráltunk, lead-
tuk a CD-ket; reggelizni már nem any-
nyira ment, mert 11-kor már színpadra 
kerültünk. Ez volt a nagy selejtező, itt 
döntötték el, ki kerülhet a döntőbe. 
Melegítettünk és mindenki utolsó biz-
tató szava csengett a fülünkben… az 
akrobatikaedzőé, hogy mikor hogyan 
tartsam a kezem, a lábam, azért, hogy 
minden tökéletes legyen; anyukámé, 
hogy legyek felszabadult a színpadon; 
Zsazsáé, hogy zárjam az ujjaim és ma-
gamnak táncoljak. Minden eszembe ju-
tott. Letáncoltuk az első kört és feszül-
ten vártuk az eredményhirdetést, 
elmondták ki jut a döntőbe. Továbbju-
tottunk… Innen már nem számított 

más, csak hogy a döntőben életünk leg-
jobbját nyújtsuk, hogy meg tudjuk mu-
tatni, mit tudunk mi magyarok. Hát azt 
hiszem, sőt biztos vagyok benne, hogy 
sikerült. Megmutattuk, eltáncoltuk, 
megcsináltuk! Az álom valóra vált!

És amit sose hittünk volna… akárho-
va mentünk, akárhol voltunk (pl. a szál-
loda étterme) folyamatosan jöttek oda 
Amerika minden pontjáról szülők, 
edzők, versenyzők gratulálni és elisme-
résüket kifejezni. Hihetetlen érzés volt. 
A szállodában és a verseny helyszínén 
folyamatosan egységes team ruhánk-
ban voltunk. Rengetegen megkérdez-
ték honnan jöttünk és mi büszkén 
részleteztük, hogy Európa–Magyar-
ország–Ócsa. A melegítőnk ezt kellő-
képpen bemutatta, de a hosszú „Ó” az 
Ócsában azért némiképp zsákutcába 
küldte az amerikai embereket. Termé-
szetesen boldogan segítettünk és 
mondtuk el, hogy mi az a vessző az 
„o”-n! Tettük ezt a JFK repülőtéren is 
New Yorkban, mert még a mosdóban 
is megállítottak minket, hogy torná-
szok vagyunk-e, a légi utaskísérő, hogy 
miért vagyunk egyforma ruhába, a re-
pülőtéri személyzet, hogy sportolók va-
gyunk-e (miközben a tüzetes biztonsá-
gi ellenőrzés során még a cipőnket is le 
kellett venni és dobozba tenni az átvizs-
gáláshoz)! A verseny után még 
4 napot töltöttünk New Yorkban. Ven-
déglátónk és kinti szponzorunk bemu-
tatta nekünk a várost. Számomra nagy 
élmény volt a Marta Graham-ről elneve-
zett táncközponban járni, hiszen épp 
júniusban államvizsgáztam és olyan té-
telt húztam, melyben róla is beszéltem. 
De lenyűgöző volt a Szabadság szobor, 
az Empire State Building és persze a 
csupa fény és csillogás Broadway!

Mikor hazaértünk, megkérdezték 
tőlem, hogy mi volt a legjobb az útban. 
Nem tudtam mást mondani, csak azt, 
hogy minden… a verseny, Florida, a 
Cocoa Beach és az óceán, New York, 
New Rochelle és minden-minden, fe-
lejthetetlen… Majd első este itthon 
azon töprengtem, hogy nem igaz, hogy 

nem tudom, mi volt a legjobb, valami 
biztosan a legjobb volt, és akkor rájöt-
tem:

Gépünk a Ferihegy 2-re szállt le, ami-
nek a teraszát tatarozzák, oda nem 
lehet kimenni, Ferihegy 1 teraszára vi-
szont igen. Földet ért a gép, bekapcsol-
tam a telefonom, ami rögtön csörgött 
és apukám hangosan kiabálta „Nézz 
balra! Nézz balra!”, odanéztem és ott 
állt a teraszon csomó ember, egy hatal-
mas magyar zászló és integettek, ne-
künk integettek, minket vártak. Majd 
startoltak át Ferihegy 2-re, hogy ott az 
ajtóban fogadjanak minket! Megszerez-
tük a bőröndünket és mi is egy magyar 
zászlóval mentünk ki. Jött a nagy talál-
kozás! Egymás nyakába ugrottunk! 
Könnyes szemek… (volt aki állítólag 
csak allergiás volt) az első pillanat örö-
mei! Fantasztikus érzés volt; mindenki, 
aki szeret és őszintén várt, ott állt, to-
porgott és a gépünk 1 órás késése elle-
nére fáradhatatlanul, izgatottan várt 
minket! Kell ennél több? Szerintem 
nem. Elérhetünk sok mindent, ered-
ményesek lehetünk messze a világ 
másik pontján, de mégis az a fontos, 
hogy vannak, akik hazavárnak, akik 
könnyes szemmel, kéztördelve fogad-
nak és akikért mindig mindenhonnan 
boldogan hazatérünk!
A verseny eredménye:
Kocsis Luca: 
junior, hip-hop, egyéni 2. hely
Papp Katalin: 
felnőtt, profi, hip-hop, egyéni 1. hely

(Papp Katalin)
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energy kid’s – a mi amerikánk!



14

sport – ÉLet

Hajrá ócsa!
A Pest Megyei Bíróság Ócsa Város Sportegyesületet 2008. 
május 27-én nyilvántartásba vette. A végzés 2008. június 
23-án jogerõre emelkedett. 

atlétIka
Országos Junior és Ifjúsági Egyéni Bajnokság, 

Budapest, július 26–27.
110 m gátfutás V. helyezett: kleczli Csaba

laBDaRÚgás
Pest Megyei Kupa

Focistáinknak nem sikerült jól a fõpróba a hétvégén in-
duló bajnokság elõtt. Felnõtt csapatunk kupamérkõzésen, 
hazai pályán súlyos, 9:2 arányú vereséget szenvedett 
Bugyi csapatától.

A mérkõzés elejétõl látszott az a két csapat közti osz-
tálykülönbség (Bugyi megyei II. osztály). A vendégek tet-
szés szerint alakították ki helyzeteiket. A mieink csak az 
utolsó percekben mutattak valamit, amikor a góljaikat is 
szerezték.

ócsa–Bugyi 2:9
gólszerzõnk: Ordasi Zsolt (2)

A 2008/2009-es szezon augusztus 16-án rajtolt. Csapa-
taink (felnõtt, U19, U16) ebben a bajnoki évadban újra az 
Ócsai Körzetbe neveztek be.

Jól sikerült viszont a bajnoki rajt. Felnõtt csapatunk a 
hétvégén Tatárszentgyörgyöt fogadta. Az elsõ félidõben 
szerzett három gólunkat megdupláztuk, és így könnyû 
gyõzelmet arattunk.

ócsa–tatárszentgyörgy 6:0
gólszerzõk: 

Ordasi Zsolt (4), pirót tibor (2)

pest megye III. osztály 
felnõtt labdarúgó-bajnokság 

  1. forduló:  2008. 08. 17. Vasárnap, 17.00 
Tatárszentgyörgy SE–Ócsa VSE

  2. forduló:  2008. 08. 24. Vasárnap,17.00 
Ócsa VSE–FC Dabas SE II.

  3. forduló:  2008. 08. 31. Vasárnap, 17.00 
Felsõpakony-ERGOFER II.–Ócsa VSE

  4. forduló:  2008. 09. 07.  Vasárnap, 16.30 
Ócsa VSE–Inárcs VSE

  5. forduló:  2008. 09. 13. Szombat, 16.30 
Hernád II.–Ócsa VSE

  6. forduló:  2008. 09. 21. Vasárnap, 16.00 
Ócsa VSE–Dabas-Gyón

  7. forduló:  2008. 09. 27. Szombat, 16.00 
Táborfalva KSE–Ócsa VSE

  8. forduló:  2008. 10. 05. Vasárnap, 15.30 
Ócsa VSE–Örkény SE II.

  9. forduló:  2008. 10. 12. Vasárnap, 15.00 
Kunpeszér SE–Ócsa VSE

10. forduló:  2008. 10. 19. Vasárnap, 14.30 
Ócsa VSE–Tatárszentgyörgy SE

11. forduló:  2008. 10. 25. Szombat, 14.00 
FC Dabas SE II.–Ócsa VSE

12. forduló:  2008. 11 .02. Vasárnap, 13.30 
Ócsa VSE–Felsõpakony-ERGOFER II.

13. forduló:  2008. 11. 09. Vasárnap, 13.30 
Inárcs VSE–Ócsa VSE

14. forduló:  2008. 11. 16. Vasárnap, 13.00 
Ócsa VSE–Hernád II.

15. forduló:  2009. 03. 08. Vasárnap, 14.30 
Dabas-Gyón–Ócsa VSE

16. forduló:  2009. 03. 15. Vasárnap, 15.00 
Ócsa VSE–Táborfalva KSE

17. forduló:  2009. 03. 21. Szombat, 15.00 
Örkény SE II.–Ócsa VSE

18. forduló:  2009. 03. 29. Vasárnap, 15.30 
Ócsa VSE–Kunpeszér SE

ócsa se 
pályagondnokot keres

Feladatok: 
fűnyírás, öntözés, pálya környékének 

rendbentartása, mérkőzések előtt a pálya 
felfestése, hálók felrakása, stb.

érdeklődni lehet: 
Bukodi Károly: 06-30/617-9257 

Balázs György: 06-70/931-6276

Online fotókidolgozás (további információ az üzletben)

Digitális képkidolgozás bármilyen adathordozóról

Házi videofelvételek DVD-re írása

Rendezvények, családi események fotózása, videofelvétel készítése

Üzleti video, céginformációs anyagok és referenciafilm készítés
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Lapzártakor még javában tartott a negyedik össznépi művészeti fesztivál 
az aluljáróban. A rendezvényről mostani számunkban néhány fotót köz-
lünk. Részletes tudósítást az Ócsai Kisbíró szeptemberi számában olvas-
hatnak.

Baba-mama klub indul ócsán

ALULJÁRÓ FESZTIVÁL

Hol volt, hol nem volt… Ne tessék félni, nem mesét mon-
dok, hanem a valóságot. Csak ez a klasszikus mesekezdés 
a baba-mama, vagy kismama klubokra is igaz. Azt nem 
tudom, hogy a korábbiak miért szűntek meg, hiszen gyer-
mek – ha nem is sok – mindig születik. Talán nem volt, 
aki összefogja, szervezze, irányítsa? Csak vártak az ifjú 
édesanyák arra, hogy majd csak eszébe jut valamelyik 
„kultúrosnak”, vagy ő maga is kisbabás szülő lesz?

A városi honlap fórumában fogalmazódott meg elő-
ször konkrétan az, hogy a kismamáknak kellene egy helyi-
ség, ahol időnként összejöhetnek, beszélgethetnek, a gye-
rekek játszhatnak… Nos, az ötletet tett követte. Úgy tűnik, 
rövidesen megkezdi működését Ócsán a klub. Érdeklődé-
sünkre a következő tájékoztatást kaptuk.

„Kisfiam születése óta hiányolom, hogy nincs egy 
fórum, ahol a kismamák találkozhatnak egymással. Az 
ócsai honlapon végre találtam vállalkozó kedvű kismamá-
kat, akikkel azóta lelkesen szervezzük a klubot. Szeren-
csére tervünk nyitott fülekre talált a Szabadidő Központ 
vezetőjénél, és biztosítanak egy nagy termet a klub szá-
mára. Azt tervezzük, hogy keddi napokon lesz a találkozó 
a Szabadidő Központban 9–12-ig, hogy mindenki eljut-
hasson hozzánk. Az is, akinek a babája korábban vagy 
éppen később ébred. Az első találkozóra október 7-én 
kerül majd sor.

Nagyon sok ötletünk van, de szívesen vesszük majd a 
többi kismama ötletét is (esetleg meghívnánk előadókat 
is, akik bizonyos – a kismamákat,szoptatást, szobatiszta-
ságra való szoktatást, súlyproblémák leküzdése stb. – 
érintő problémákról beszélnének, továbbá talán sikerül 

baba-mama tornát is összehozni.) A lényeg az, hogy 
együtt csináljunk valami jót, együtt szervezzünk úgy, 
hogy közben a gyermekeink is jól érezzék magukat, és 
egész korán szocializálódjanak. Ami már biztos, lesz egy 
zenebölcsis foglalkozás a kicsiknek, ahol egy óvodapeda-
gógus foglalkozik velük fél órában. Izgatottan várjuk az 
anyukákat, nagyon sokat várunk az első összejöveteltől, 
reméljük, hogy sokan eljönnek és sok ötlettel érkeznek. 
Az alkalmat kihasználva pedig szeretnénk az ócsai vállal-
kozók/lakosok felé egy felhívással élni: nagyon szeret-
nénk megunt vagy új játékokat, könyveket, esetleg anyagi 
támogatást kérni. Ideális lenne néhány kisasztal, szék, 
CD-lejátszó. Nagyon hálásak lennénk érte és a szállítást is 
megoldanánk. Felajánlásokat és jelentkezést a babocsa@
indamail.hu címre vagy a 06-70/420-2572 telefonszámra 
várjuk.

Az Ócsai Nagycsaládos Csoport ismét rendez Bababör-
zét, azaz használt babaholmik vásárát, október 11-én, 
9–12 óráig, szintén a Szabadidő Központban. Sokan kér-
dik, hogy mi mindent lehet hozni. Szinte bármit, ami a 
kismamákkal és a babázással kapcsolatos. Úgymint: etető-
szék, pelenkázó, baba- és gyermekruhák, játékok, babako-
csik, kiságyak, bébikompok, kismama vagy felnőttruhák. 
Az első sikerek után nagyon várjuk a következő alkalmat 
is, hogy sok kismama jön majd, akinek így lehetősége nyí-
lik kedvező áron vásárolni. Terveink szerint minden má-
sodik hónapban kerül majd megrendezésre a börze, asz-
talt foglalni a babocsa@indamail.hu címen, vagy Fazekas 
Beátánál lehet, illetve a 06-70/420-2572-es telefon- 
számon.”                                                                        (hy)
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ócsa Város 
Önkormányzatának lapja

Megjelenik havonta 
2800 példányban

Kiadja: Mátyus Nyomda Bt. 
Felelôs kiadó: Mátyus Gyula 

Fôszerkesztô: Kempf Károly Ignác
Szerkesztôk: Gyüge Szilvia, 

Németh György

Szerkesztôség címe: 
2373 Dabas-Gyón, Tavasz utca 7.

Telefon: 06-70/317-9602
E-mail: ocsaikisbiro@vipmail.hu

 Együttmûködô partnerünk: 
Dormány Foto Studio 

nyertes pályázatok

Örömmel tájékoztatom Önöket, hogy 
a Közép-magyarországi régió „Ön-
kormányzati fejlesztések támo-
gatása területi kötöttség nélkül 
(HÖF CéDe)” elnevezésű pályáza-
tán, a Millenniumi téren lévő játszó-
tér felújítására 2 983 872 forintot 
nyert az Önkormányzat. A beruházás 
összértéke 11 213 347 forint.

A Magyar Művelődési Intézet és a 
Képzőművészeti Lektorátus 600 000 
forinttal támogatta az Önkormányza-
tot Nt. dr. Békési Panyik Andor, tele-
pülésünk első díszpolgára szobrának 
elkészítésében. 

Bukodi Károly alpolgármester


