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Május 29. és június 5. között került
sor erre a nagy múltú rendezvényso-
rozatra. Ha végignézzük a kínálatot,
szinte minden korosztály találhatott
magának kellemes szórakozási le-
hetôséget. A szervezôk – az Egressy
Gábor Szabadidôközpont – tartották
magukat saját hagyományaikhoz ez
alkalommal is.

Elsô programként a képzômûvé-
szeti kiállítás megnyitására került
sor. Helyes Jenô alkotásait Szigeti
Endre esztéta ajánlotta a jelenlévôk
figyelmébe. A hivatalos megnyitás
Dönti Károly polgármester feladata
volt. Ôt követte a Nefelejcs Óvoda
Lepke csoportja, majd egy kicsit
idôsebb gyermekek léptek a színpad-
ra, hogy a Mátyás király és a varga
címû mesejátékkal nyûgözzék le a
közönséget. Az elsô este végén a For-
rás Néptáncegyüttes ifjúsági cso-
portja “rakta a lábát fényesen”.

A következô este a közönségre is
kemény munka várt, végig kellett
tapsolniuk az azóta ismét Európa-

32. Ócsai Kulturális Napok
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bajnok Energy Kid’ fergeteges mû-
sorát, melynek vendégfellépôje Balló
Henrietta fitneszversenyzô volt.

Május utolsó napjának délelôttje
a sport jegyében telt, majd este hatra
várta a régizene kedvelôit Kobzos
Kiss Tamás és a Musica Historica
Együttes. De akik inkább a modern,
könnyed zenét szeretik, elmehettek
egy kerti partira, ahol fellépett a
Groovehouse együttes is.

Másnap ebéd után rettentôen tû-
zött a nap az élelmiszer-áruház par-
kolójában is, de a fúvósok rendíthe-
tetlenül fújták, az ócsai Népdalkör
énekelt, és még jutott egy kevés idô
az esô elôtt az Everydance Tánc-
csoport bemutatkozására is.

Június 2. az irodalom jegyében
telt. Ennyi író, költô egyszerre még
sosem volt Ócsán. Bíró József és
Kaiser László könyveiket dedikálták.
Aznap tartotta nyilvános ülését a
Magyar Írók Egyesülete, melynek
keretében aláírták a Falu Tamás-díj
alapító okiratát, Büki Attila méltatta
az ócsai író-költô munkásságát. Este
pedig a Lyukasóra folyóirat estjén
hallhattuk Kiss Dénest, Szakonyi
Károlyt, Tóth Évát, Elmer Istvánt,
Borbély Lászlót, Bertalan Tivadart,
akikkel Sághy Ildikó beszélgetett. Az
irodalmi élményt csak fokozta Ku-
bik Anna színmûvésznô, aki a jelen-
lévôk mûveibôl tolmácsolt jónéhá-
nyat.

A másnapi két egyfelvonásos da-
rabbal – a budapesti Kisszínház
elôadása – véget is ért a 32. Ócsai
Kulturális Napok rendezvénysoro-
zata.

A mûsorfüzet ugyan még egy
programot jelzett, de Tóth Vera és
együttese koncertje technikai okok
miatt elmaradt. Sajnáljuk, úgy lát-
szik, a megasztárosokkal nincs sze-
rencsénk, tavaly Gáspár Laci, most
Tóth Vera…

Talán ragaszkodni kéne ez eset-
ben is a hagyományokhoz és megasz-
tárokat hívni, hiszen Charlie, Zorán,
Ferenczi György… eljöttek!

(Németh)

Tisztelt Ócsai Lakosok!
Nagy megdöbbenéssel és felháborodással
fogadtuk a hírt, mely szerint 2008. június
19-én virradóra a Bolyai téren álló Bolyai
emlékmûvet ledöntötték. Felháborodá-
sunk oka, hogy rövid idôn belül ez a má-
sodik szándékos rongálás városunk köz-
területei ellen.

2007-ben az önkormányzat 40 millió
forintot költött a református templom kö-
rüli útszakasz burkolására. Ezt megvé-
dendô helyeztünk el forgalomkorlátozó eszközöket, amelyeket rövid idôn belül
tönkretettek. Most pedig, az ötvenöt éve településünkön mûködô középiskola
névadójának tiszteletére készült emlékmûvet rombolták le.

Tisztelt Ócsai Polgárok!
Ebben az évben civil szervezetek, baráti társaságok nyertek pályázati pénzt az
önkormányzattól városunk szebbé tételére. Ne hagyjuk, hogy esetleg az ô mun-
kájukat is tönkre tegyék!

A Bolyai téri rongálás ügyében feljelentést tettünk ismeretlen tettes ellen.
Ezen felül az önkormányzat 100 000 forint jutalmat ajánlott fel a tettes vagy
tettesek nyomravezetôjének.

Védjük meg közösségi tereinket, értékeinket!
Bukodi Károly alpolgármester

Nyári programok 
az ócsai Tájházban

Ócsa sokféle látnivalója között elôkelô helyen szerepel a Tájház. A Duna–Ipoly
Nemzeti Park által üzemeltetett intézmény évek óta kínál színes, változatos
programokat az ide látogatóknak. Az új gazdaasszony – Verbôczi Gyuláné
Erika – és munkatársai az idei nyárra is tartogatnak meglepetéseket. Nemrég
nyílott a Népviseleti Gyûjtemény és Babamúzeum, júliusban pedig Kaláka
nyárra hívják a 7–12 éves gyermekeket. Az ötnapos programsorozat július 7-
tôl délelôtt 9 és 13 óra között kínál olyan elfoglaltságot, melynek keretében
a résztvevôk megismerkedhetnek a hajdani falusi élet mindennapi tevékeny-
ségeivel: a kenyérsütéssel, kukoricamorzsolással, tapasztással, hálókötéssel,
kerítésfonással, aszalással, mosással, fôzéssel.

Július 19-én szalmanapot tartanak, lehet madárijesztôt készíteni és szalma-
zsákot tömni.

A Tájház hétköznapokon – hétfô kivételével – 9–16 óráig, hétvégén és
ünnepnapokon10–17 óráig várja a látogatókat. A belépôdíj felnôtteknek 
500 Ft, kedvezménnyel 250 Ft, csoportosan 400 Ft. A helybéliektôl – jelké-
pesen, a múzeum fenntartásához és a programok támogatásához – csupán
100 Ft-ot kérnek. Ugye, egy gombóc fagyiról bárki szívesen lemond, akit ér-
dekel, hogyan éltek nagyszüleink?

(hy)



4

KULTURÁLIS – ÉLET

Június 7-én délután négy órára gyülekez-
tek a meghívottak az ócsai Tájház Tur-
jánház nevû épületében, hogy megünne-
peljük a “Népviseleti Gyûjtemény és Ba-
bamúzeum” megnyitását. Ezt az ese-
ményt az udvaron képzeltük el, de a sötét
fellegek tetô alá kényszerítették az ün-
neplôket. Az épület kicsinysége miatt
meghívót csak azok az intézmények, üze-
mek, magánszemélyek kaptak, akik vala-
milyen módon hozzájárultak a múzeum
megalapításához.

2006 májusában került sor a babák
elsô kiállítására az Ócsai Kulturális Na-
pok nyitóestje alkalmával. Ezt a bemuta-
tót tíz hónapos munka elôzte meg. Ez az
idô múzeumok tanulmányozásával, em-
berek felkeresésével és megkérésével telt;
régi ruhadarabokat, fényképeket és ada-
tokat gyûjtöttünk. Örömmel vettük és si-
keresen hasznosítottuk az abádszalóki
múzeum vezetôjének tanácsait is. 2003-

ban jelent meg az Ócsai népszokások cí-
mû könyvünk, amelyben foglalkoztunk
az öltözködés múltjával röviden, néhány
képpel illusztrálva. A gyûjtés kezdetén
Viola Károly megjegyezte: “Ez a huszon-
negyedik óra, hogy valamit még tehe-
tünk a népviseletünk emlékeinek begyûj-
tésére, hiszen az Ócsán készülô mozifil-
mek szereplôi, régiséggyûjtô kereskedôk,
amatôr gyûjtôk jó pénzt adtak a bútoro-
kért, használati eszközökért, ruhákért. Az
ócsaiak pedig szívesen eladták a régi tár-
gyakat a kecsegtetô jövedelemért.”

Ez a megjegyzés biztatás volt szá-
munkra, hogy helyes úton járunk: ment-
sük, ami még menthetô. Mivel kevés ere-
deti ruhát találtunk, s az is nagyrészt sö-
tét színû, megszületett a gondolat, hogy
kis méretben, arányosan, babákra készül-
jenek a múltbeli szokások szerinti ruhák,
régi anyagdarabokból.

Megtapasztaltuk, hogy babakészítôk-
tôl babákat venni nagyon sokba kerülne
– egy-egy textilbaba szilárd fejjel 2004-
ben ötezer forintba került –, ki kellett ta-
lálni saját magunk által, egyszerû módon
készíthetô babatestet. Voltak eleinte si-
kertelen kísérletek: kicsi lett a fej, nem
volt elég szilárd a test, foszlós volt a fel-
használt textil…

Szerencsére voltak tapasztalt szakem-
berek, jóbarátok, az önkormányzat, üze-
mek, akik részben tanácsokkal, részben
némi pénzzel támogattak bennünket. Így
tudtunk vásárolni vásznat, tömôanyagot,
rövidárut a kezdetekhez. A régi anyago-
kat mostuk, vasaltuk, s rengeteg munka-
órát töltöttem a varrással.

Elsôk között készültek el a lakodalma-
sok, a báli öltözékek, a hétköznapi és az
alsónémedi ruhák. Ismeretséget kötöt-
tünk ruhakészítôkkel, felkerestük ôket és
saját babáinkra készíttettünk más tájakról
származó viseleteket. Egyre többen támo-

gattak minket, amire szükség is volt,
mivel a nem általunk készített ruhák is
meglehetôsen drágák voltak (5000–
30 000 Ft között). Közben faggattuk az
ócsai asszonyokat ôseik és az általuk viselt
ruhákról, hogy ami készül, hiteles legyen.
Kutatásokat végeztünk a budapesti Nép-
rajzi Múzeum fotótárában a környék
népviseletérôl. Ócsáról semmit nem talál-
tunk, Alsónémedirôl annál inkább. Rá-
jöttünk, hogy ez a népviselet országosan
egyedülálló, és hogy magyar népviselet az
Alföldön csak Ócsán, Alsónémedin és
Kalocsa környékén van. Az Alföld tiszán-
túli területei közül a Jászságban alkották
meg fényképek alapján a paraszt-polgári
viseletet, amit a Duna Televízió népvise-
leti adásaiban láttunk meg, és annak alap-
ján én is elkészítettem. Tanulmányoztam
az Alsónémedi története és néprajza címû
könyv “Áttérés a paraszti viseletrôl a váro-
si viseletre” címû fejezetrészét is, ahol
szabásrajzok, fényképek igazolták a két
község viseletének azonosságait.

Közben elkészültek a szüreti felvonu-
lás jelmezei, a gyászruhás csoport, az alsó-
némedi monográfiában említett XIX.
századi öltözékek.

A környezô községek vezetôit tájékoz-
tattuk a fejleményekrôl, így meghívásuk-
ra kiállítást rendeztünk Felsôpakonyon,
Dánszentmiklóson, Újhartyánban, Her-
nádon, Alsónémedin. A Néprajzi Mú-
zeum munkatársai számára lakásunkon
rendeztünk bemutatót. Elismerésüket fe-
jezték ki a Forgó címû lapban, amely cik-
ket a Társas Tükör is közölt.

Két évig dobozba zárva tároltuk a ruhá-
kat és a babákat lakásunkban. Közben
pénzadományt kaptunk Szûcs Lajos me-
gyei elnök úr segítségével a megyei elnöki
keretbôl, valamint a Társas Tükör szer-
kesztôségétôl. Ekkor készültek el a tároló
szekrények és asztalok a Kéttemplom

A babák otthonra találtak
Két évig dobozban laktak azok az ócsai népviseletbe öltöztetett babák,
amelyek végre méltó otthonra leltek az Öregfalu egyik patinás épületében.
A kezdetektôl az ünnepi megnyitóig eltelt idôrôl számol be dr. Bálintné
Magyar Ilona, aki testvérével, Bereczkyné Magyar Máriával együtt a nem
mindennapi gyûjtemény “szülôanyja”.



A Musica Historica Együttes 1988-ban alakult Budapesten,
Csörsz Rumen István vezetésével. Tagjai a klasszikus és régi-
zenei hangszerek mellett magyar és kelet-európai népi hangsze-
rekkel is foglalkoztak, ami döntôen formálta elôadói stílusukat.
A zenekari munkához komoly kutatások adják a hátteret. Leg-
fontosabb a XV–XIX. századi magyar és közép-európai (cseh,
morva, szlovák, lengyel, román és horvát) zene kapcsolatainak
vizsgálata; a középkori és reneszánsz énekelt költészet (a lovagi lí-
rától Balassi és kora irodalmáig), a XVII–XIX. századi magyar
közköltészet, továbbá a klasszikus török zenekultúra kutatása. 
Az együttes tagjainak több publikációja is megjelent e témákban.

Meggyôzôdésük azonban, hogy semmiféle tudományos ala-
posság és háttér nem helyettesítheti a mûvészi invenciót, hiszen
a régizene – a napjainkban újra széles körben tanulmányozható,
korabeli szakirodalom ismerete mellett is – kísérletezô, nyitott
mûfaj marad. A Musica Historica semmiképp sem szeretne va-
lamiféle “kôtári stílust” követni. A több száz éves mûvek mai ál-
lapotukban néha valóban távolinak tûnhetnek, ám számos hely-
zetben (a színpadi produkciókon túl gyermekprogramokon, re-
neszánsz táncházakban vagy akár térzeneként) visszanyerhetik
életerejüket, s nem régiségük, hanem izgalmas, érdekes szemlé-
letük révén kerülhetnek kapcsolatba a hallgatóval. A régi muzsi-
kát tehát borostyánnal benôtt, de mindenképp lakható ódon
házhoz hasonlíthatnánk, melyben kis renoválás után nyugodtan
élhetünk majd újabb évszázadokig. Az együttes repertoárján
elsôsorban magyar és közép-európai muzsika szerepel (XI–XIX.
század), emellett helyet kapnak a nyugat-európai középkori, re-
neszánsz és barokk szerzôk, továbbá a török udvari zene

(XVI–XVIII. század). Világi és egyházi, énekes és hangszeres
muzsika egyaránt megszólal mûsoraikban, melyet gyakran a ré-
gi hangszerek bemutatásával egészítenek ki. 

A Musica Historica egyike a legtöbbet koncertezô magyar ré-
gizenei együtteseknek. Több mint nyolcszáz fellépésük volt már
országszerte – koncerttermekben, várakban, múzeumokban,
templomokban, iskolákban, reneszánsz lakomákon – önállóan
és a mûfaj nagy egyéniségeivel közösen (Kobzos Kiss Tamás,
Camerata Hungarica, Mandel Quartet, Collegium). 1997 óta
csaknem minden évben sétálókoncert-sorozatot szerveznek a
Magyar Nemzeti Múzeum kiállításain. Gyakran koncerteznek
Erdélyben és a Felvidéken, muzsikáltak már Ausztriában, Né-
metországban, Olaszországban, Lengyelországban és Csehor-
szágban, továbbá az MTV, a Duna TV, a TV5 France, a Ma-
gyar Rádió és az ORF mûsoraiban. Három önálló CD-n, há-
rom mûsoros kazettán, egy CD-ROM-on, valamint több hang-
zó antológián mûködtek közre. 

Kobzos Kiss Tamás 1950-ben született Debrecenben. Szülei
pedagógusok voltak, édesapja Kiss Tamás költô, író. 

1986 óta tanára, 1991 óta igazgatója az Óbudai Népzenei
Iskolának. 1996-ban elnyerte a Bezerédj Alapítvány népmûvé-
szeti díját, zenetanári munkája elismeréseként 1998-ban meg-
kapta a Köztársasági Arany Érdemkeresztet, mûvészi munkáját
pedig “A Magyar Mûvészetért” díjjal jutalmazták. 2005-ben el-
nyerte a Magyar Régizenei Társaság “Tinódi-díj”-át. Legújabb
kiadványa a Tinódi Cronica-ját hangzó- és írott formában tar-
talmazó CD-ROM (Arcanum 2006). 2006-ban megkapta a
Magyar Örökség Díjat.

Reneszánsz muzsika 
az ódon templomban

Az idei Ócsai Kulturális Napok egyik különleges élményt adó rendezvényé-
re került sor május utolsó napján a mûemléktemplomban. A reneszánsz mu-
zsika és a históriás énekek legrangosabb elôadóival találkozhatott a közön-
ség. A Csörsz Rumen István vezette Musica Historica Együttes és Kobzos
Kiss Tamás idézte fel a XV–XVI. század európai és magyar zenei életét.
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Galéria Kecskemét támogatásával. 2007
novemberében levélben megkerestük a
Duna–Ipoly Nemzeti Park Igazgatóságát,
hogy elhelyezhetnénk-e a Tájház valame-
lyik épületében az állandó kiállítást. Idén
februárban pozitív választ kaptunk. A Táj-
ház munkatársai is szívesen fogadtak be
bennünket. Meszeltek, rendezkedtek,
takarítottak, és májusban végre állandó
helyet kapott a gyûjtemény megfelelô kör-

nyezetben, a város lakossága és az ide láto-
gató idegenek örömére. Úgy tûnhet, hogy
a munka befejezôdött, de ez nem így van.
A ruhákat továbbra is gondoznunk kell.
Számítunk arra is, hogy lelkes polgárok ta-
lálnak még a múzeumunk számára régi
fényképeket, ruhákat. Méltányolnánk
anyagi támogatók jelentkezését is, mivel a
tárolás még nem tökéletes, hiszen nyitot-
tan elhelyezve minden porosodik, s a régi

holmik pótolhatatlanok. Szeretnénk fiata-
lokat megnyerni, hogy másolt ruhák segít-
ségével népszerûsítsék a népi öltözködést;
hogy megjelenhessen városunk büszkesé-
geként ez a népviselet ünnepélyeken,
bálokban, esetleg a szalagavatókon – csár-
dást táncolva, tustolva* – megmutatva azt,
ami a környéken, sôt országos szinten is
egyedülálló.

Dr. Bálintné Magyar Ilona

* Tustolás: férfitánc, verbunk. A tánctörténetben alsónémedi verbunk néven ismert. Ócsán is szokásos volt katonajelölt legények körében, de báli
táncként lányok is táncolták.
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Még nem késô a terasz, a balkon, az udvar, utcák és az árkok
rendbetételének, a nyári és ôszi virágok ültetésének!

Lehet-e szebb és kellemesebb annál, amikor a nyári vagy az
ôszi napokat az otthonunkban varázsolt virágtenger közepén
élvezhetjük? Kívánságunk nem marad csupán illúzió, ha egy
kis idôt szentelve véget vetünk az egyhangúságnak. Nem tesz
semmit, ha nincs nagy területünk, vagy éppen pénztárcánk
szabja meg a határt. Jó ötletekkel, ügyesen összeválogatott
növényekkel mérhetetlen virágpompát hozhatunk létre a há-
zunk körül. Elegendô hozzá párszem virágmag, néhány szál
palántatô, némi gondoskodás. Érdemes nézelôdni hazafelé
menet, meglesni mások kertjét, tudatni szomszéddal, bará-

tokkal, munkatársakkal, virágosítani szeretnénk. Bátran át-
változtathatjuk konyhakertünket, hiszen fantasztikus lát-
ványt nyújt, ha étkezési növényeinket is virág övezi. Fordítva
is igaz, amikor a virágoskertnek lesz díszítô eleme, pl.: a tök,
paradicsom, káposzta vagy a napraforgó. Bármely területen a
maguk szépségével szolgálhatnak a fûszer- és gyógynövényso-
rok, vagy az itt-ott felbukkanó mezei virágok. Jól oldja az ut-
ca egyhangúságát a kerítésre futtatott bab, tök, uborka, sar-
kantyú vagy hajnalka virághalmaza. Az utcák, árkok “porta-
lanítására” pedig az egyszerû egynyári virágok vagy az igény-
telen sziklakerti évelôk alkalmasak igazán. Az utak vagy árkok
szélére elszórt porcsinrózsa, petúnia, tatárvirág magja csodás
virágszônyeggel borítja késôbb a területet.

Nem szükséges mereven ragaszkodnunk stílusjegyekhez,
drága különlegességekhez. Egyszerû növényekkel és a virá-

Idejében szólunk…

Versenyfelhívás 2008

A Mozgáskorlátozottak Ócsai Egyesülete Ócsa Város Önkormányza-
tának támogatásával az idén ismét meghirdeti a “Virágos Ócsa, rende-
zett porta” városszépítô versenyét.

A verseny célja továbbra is a városkép esztétikus megjelenítése, kör-
nyezetünk barátságosabbá tétele, kulturált intézmények, utcák és ud-
varok virágosítása, tisztántartása. 

A résztvevôk szépítô munkájával szeretnénk elôsegíteni városunk jó
hírét, a turizmus megteremtéséhez szükséges alapokat. Az igényes la-
kókörnyezet kialakítására való ösztönzés során elsôdleges célunk a la-
kosság közérzetének jobbá tétele, a közízlés fejlesztése, a környezet-
barát település kialakítása, közös értékek növelése és védelme.

A verseny követelményei, amelynek alapján sor kerül a versenyben el-
ért eredmények megállapítására és díjazására: 
I. Minôségi követelmény 
• az intézmények, lakóházak belsô portáinak és utcafrontjának gondo-

zottsága, tisztasága 
• növénykiültetés (fôként egynyári vagy évelô virágok), gyep minôsé-

ge
• környezethez illô harmónia (egyszerû, esztétikus, nem költséges

megoldással!)
II. Részvételi kategóriák 
• Intézmények és helyi vállalkozások (közintézmények, vendéglátók,

üzletek, üzemek, stb., elôkertjének, utcarészének – árok, járda, par-
koló – rendezettsége, növényesítése)

• Magán-, és társasházak tulajdonosai (belsô udvarok, elôkertek, utca-
kertek – árok, járda, út közötti terület – gondozottsága, virágosítása)

III. A versenyre jelentkezés feltétele
A nevezésre kívánt területrôl (név, cím, telefonszám megjelölésével) a
mankos@monornet.hu  címre legalább 1 db digitális fénykép küldése
2008. augusztus 31-ig 

Amennyiben nincs lehetôség az INTERNETEN történô szolgáltatás
igénybevételére, vagy fotó készítésére, az alábbi elérhetôségeken jelez-
zék igényüket: 

– MÓE Iroda – Bajcsy-Zsilinszky u. 2. 
(Ügyfélfogadás: hétfô, csütörtök 14.00–16.00)
(Tel.: 379-752; mobil: 06-70/218-6861 vagy 06-30/470-9179

– Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Iroda – Bajcsy Zsilinszky u. 2. 
(Ügyfélfogadás: H.: 8.00–18.00, Sz.: 8.00–16.00, P.: 8.00–12.00)
(Tel.: 578-510 vagy 578-511)

A versenyre küldött fotók bírálatát szakemberekbôl álló zsûri végzi. 
A zsûri döntése alapján a versenyt kiírók kategóriánként 1–3. helyezett
díjakkal jutalmazza a legjobbakat. A közönség szavazata alapján a leg-
szebbnek ítélt terület tulajdonosa különdíjban részesül. A versenyben
résztvevôknek további hasznos ajándékokkal köszönjük meg verseny-
munkájukat.

A verseny díjai (kategóriánként):
I. helyezett 15 000 Ft értékû vásárlási utalvány

II. helyezett 10 000 Ft értékû vásárlási utalvány
III. helyezett 15 000 Ft értékû vásárlási utalvány
Különdíj: 10 000 Ft értékû vásárlási utalvány 
A zsûri döntésérôl értesítést küldünk, illetve a helyi sajtón keresztül is
tájékoztatást adunk. 

A beérkezett fotók szeptembertôl megtekinthetôk lesznek a
www.ocsa.hu (városunkról => civilszervezetek => MÓE) oldalon, il-
letve a PARASPORTNAP napján az általános iskola aulájában rende-
zendô kiállításon.

Díjátadó ünnepség helye, idôpontja: 
PARASPORTNAP (Halászy Károly Általános Iskola Sportcsarnok)
2008. szeptember 27.

“Virágos Ócsa, rendezett porta”
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gokkal is megvalósíthatjuk saját álmaink stílusát. Fontos,
hogy folyamatosan gondozzuk, ápoljuk a környezetet, ne
hagyjuk a gyomok elszaporodását, ne engedjük állatainkat a
szomszéd kertjébe, ne tapossuk össze az utcai növényeket.

LEGYÜNK TEKINTETTEL EMBERTÁRSAINKRA, 
MÁSOK MUNKÁJÁRA IS!

Csupán ennyi is elég ahhoz, hogy egész évben kellemes har-
móniát teremtsünk magunk köré. Versenyfelhívásunkat se-
gítségül szántuk ahhoz, hogy mindenkinek sikerüljön széppé,
hangulatossá tenni környezetét, kialakítani saját kertstílusát.
Reméljük, az elmúlt évekhez hasonlóan számos “csoda-
kertrôl” adhatunk majd számot.

Kívánunk mindenkinek sok sikert, kellemes idôtöltést!

Az ócsai Szenvedélybetegek Otthona –
ahol elsôsorban alkohol-, gyógyszer- és
játékszenvedélyben szenvedôket ápolnak,
akik között mozgásukban korlátozottak
is vannak – ez évben ünnepli fennállásá-
nak negyvenedik évfordulóját. Ezért ez a
kisbusz akár születésnapi ajándéknak is
tekinthetô. Szûcs Lajos, Pest megye Köz-
gyûlésének elnöke és Ócsa országgyûlési
képviselôje személyesen is jelen volt váro-
sunkban, amikor az otthon lakói birtok-
ba vették a kisbuszt. Szûcs Lajos elmond-

ta: nagyon fontos, hogy új jármûvet ka-
pott az intézmény, hiszen a korábbi, kö-
zel 20 éves kisbusz már 740 ezer kilomé-
tert futott. Az országgyûlési képviselônk
hozzátette: “bármilyen nehéz helyzetben
van is egy megyei önkormányzat vagy
egy ország, azokkal az emberekkel ki-
emelten kell foglakoznunk, akik legin-
kább rászorulnak. Ha velük nem foglal-
koznánk, akkor a sokkal nagyobb gond-
jainkat sem tudnánk megoldani”.

Az otthon mintegy 10 km-re van
Ócsa központjától, régóta nem jutottak
el közösen semmilyen térségi rendez-
vényre. Mihálka Istvánné, az intézmény
vezetôje így az átadás utám meghatottan
figyelte a gondozottak határtalan örömét:
“nagyon örülnek, pedig még talán fel
sem fogták igazán az értékét. Mindig azt
kellett mondanunk: most ide nem tu-
dunk menni, most oda nem tudunk
menni, mert nem jó az autónk. Látták
azt egyébként ôk maguk is. És most csak

ámulnak és bámulnak” – mondta az igaz-
gató asszony. Ezt követôen lelkesen már
a terveikrôl, álmaikról beszélt, melyek
között szerepel az otthon belsô átalakítá-
sának folytatása. De az új kisbuszt maxi-
málisan kihasználva aktívan részt kíván-
nak venni a parlagfû irtásában és egyéb
városszépítô megmozduláson. Ezzel a jár-
mûvel megoldódott a betegek szállítása,
de továbbra is gondot jelent az ott dolgo-
zók munkába járása. Ennek érdekében
szeretnék elérni, hogy a helyi járatú busz
beiktassa útvonalába a Szenvedélybete-
gek Otthonát is. Az átadó ünnepségen
Bukodi Károly alpolgármester erre is
megoldást ígért: “van egy helyi járatunk,
amely az iskolásokat szállítja reggel és dél-
után. Az útvonalba beleférne a szeretet-
otthon. Itt a finanszírozási dolgot kellene
megoldani, de ígérem, mindent megte-
szünk, hogy az itt dolgozók számára
megfelelô megoldást találjunk” – tette
hozzá Bukodi Károly. (NGy)

Születésnapi ajándék
Pest Megye Önkormányzata 67 millió forint értékben vásárolt nyolc szo-
ciális intézménye részére a fogyatékkal élô személyek szállítására alkalmas,
átalakított, akadálymentes gépjármûveket. Az új gépkocsik óriási segítsé-
get jelentenek, hiszen megoldódik a mindennapi biztonságos és zök-
kenômentes személyszállítás kérdése az intézetben élôk számára. Az érin-
tett nyolc intézmény: Speciális Otthon, Abony; TOPhÁZ Speciális Ott-
hon, Göd; Speciális Otthon, Inárcs; Szenvedélybetegek Otthona, Ócsa;
Idôsek Otthona, Pécel; Speciális Otthon, Pilisvörösvár; Margita Idôsek
Otthona, Szada; Borostyán Otthon, Tápiószentmárton.

Tisztelt Lakosok!
Ezúton szeretnénk tájékoztatni Önöket, hogy megszüle-
tett a megállapodás az Önkormányzat, a Volánbusz és a
piac tulajdonosa között. Ezek szerint 2008. június 2-tól,
hétfôtôl péntekig a buszoknak a piac területén kell par-
kolniuk. A piac nyitva tartása, valamint a Volán munka-
rendje sajnos nem teszi lehetôvé, hogy a hét összes nap-
ján igénybe lehessen venni a területet.

Reméljük, hogy ezzel az intézkedéssel sikerült csök-
kenteni az utcán történô parkolásból eredô baleset-
veszélyt és az Önök reggeli kellemetlenségeit.

Bukodi Károly alpolgármester
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A Kiskunfélegyházán 1881-ben született
Falu Tamás életpályája kettôs volt. Mint
jogot végzett ember közjegyzôként mûkö-
dött és 80 éves korában ment nyugdíjba.
Volt királyi és népköztársasági köztisztvi-
selô. Az ócsaiak és a környéken élôk kedvel-
ték emberségéért, tisztességéért. Kedvelték
a költôi, írói pályáján népszerûséget szerzett
Falu Tamást is. Legtöbben az 1920-as évek
elején megjelent Kicsinyesek és A nyolcva-
nas évek címû regényeit olvasták. Az utób-
bi folytatásokban a Nyugatban jelent meg,
majd könyvként 1926-ban a Petôfi Tár-
saság ún. jubiláris sorozatában.

Ócsa ápolja Falu Tamás emlékét. Egy-
kori házában mûködik a városi könyvtár,
melyet róla neveztek el. Egykori dolgozó-
szobája ma emlékszobaként látogatható. A
helyi gimnáziumban rendhagyó órák kere-
tében hívják fel a diákok figyelmét költôi és
írói mûveinek értékeire. Születésének 125.
évfordulóján Kiskunfélegyháza és Ócsa ok-
tatási és közmûvelôdési intézményei ren-
dezvénysorozattal emlékeztek. Szelíd esték
címmel tudományos tanácskozást tartottak
Ócsán, ahol G. Sin Edit, Kelényi István és
Kovács József László irodalomtörténészek
méltatták munkásságát. Pest megye irodal-
mi és kulturális folyóirata, a Duna-part
emlékezô esszét közölt eme alkalomból.

Falu Tamás hosszú életet élt. Olvasói
szerették verseit, regényeit, az irodalomtör-
ténet mégis mostohán bánt vele. Valójában
az 1963-as Benedek Marcell szerkesztette
irodalmi lexikon szán rá néhány sort, majd
1977-ben jelenik meg G. Sin Edit Falu Ta-
másról írt monográfiája.

Kelényi István a 2006-ban megjelent
ócsai Könyvtári Füzetekben Falu Tamás ál-
lomásai címmel tette közzé tanulmányát.
Írásából idézem: “A cím, Falu Tamás »állo-
másai«… utalhatna arra, hogy sokféle állo-
mása volt írói, költôi pályáján. Valójában a
célzás pontatlansága inkább azt fedi, hogy
életének voltak ilyen-olyan állomásai, jelké-
pesek is – mint írja: »Utasa vagyok minden

vonatnak…« –, és mégis, mintha nem len-
nének igazi költôi állomásai. Mert ô mindig
és mindvégig egy finom hangszerelésû köl-
tészetet vitt végig és kezdettôl, a századelôn
a századvég hangulat-líráját folytatta, talán
Komjáthytól, Reviczkytôl indulva mindha-
lálig… Azt mondják az irodalmárok, hogy
ezen szentjánosbogárkák preszimbolizmusa
nélkül, maga Ady sem ott folytatta volna,
mint Fárosz az Új versekkel…

Falu Tamás mellett elmentek az izmu-
sok és ô maga is elkerülte az avantgárd
csapdáit. Még a babitsi klasszicizáló póz és
a szecessziós rímelésû szegény-kisgyerme-
kes »panaszok« sem érintették meg, sem
Kosztolányi, sem Szép Ernô modorából.”

Falu Tamás nem igazodott saját költôi
hajlamain és lírai hangulatain kívül senki-
hez és semmihez.

1900-ban 19 éves joghallgatóként jele-
nik meg Költemények címû kötete, mely
22 versét tartalmazza, majd 1905-ben elsô
regénye a Hajnali mise, de csak 1911 ja-
nuárjában jelenik meg a Hétben, ôsz cím-
mel az elsô Falu Tamás-vers. E lapba ír
még 13 éven át, vagyis a Hét megszûnéséig.
Munkatársa lesz az Új Idôknek, majd a
Pesti Hírlapnak tárcaírója. Regényei, versei
jelentek meg a 100 éve alapított Nyugat-
ban, de nem tartozott közéjük, bár becsül-
te a lapot és szerzôit. 

Idôközben újabb verskötetei jelennek
meg. A Küszöb címû regényével elnyeri az
Athenaeum pályázatának díját. 

Az 1970-es évekig Schöpflin Aladár,
Illés Endre és mások által írt kritikákat, ér-
tékeléseket Kunszery Gyula melléfogások-
nak tartja.

A már-már elfeledett költôre az 1974-
ben megjelent Összegyûjtött versek kötete
figyeltet. A könyvet gondozó Csanádi Imre
írja: “ez a gyûjteményes kötet alighanem
felfedezés, és egy kicsit jóvátétel. A »felfede-
zés« itt csak részben vonatkozik az olvasók-
ra. Falu Tamás mindmáig népszerû költô,
bôven akad olvasója, s nem csupán az Új

Idôkre emlékezôk egyre fogyatkozó nemze-
dékébôl.”

Falu Tamás az ÉLET költôje volt,
amelynek kozmikus dimenzióit a mikro-
kozmosz rezdüléseibôl érzékeltette versei-
ben. Alakját és költészetét halála után még
többen idézték. Kiderült, hogy sokan is-
merték és szerették az irodalmárok közül is.
Így Mátyás Ferenc, Simon István, Rónai
György, Baranyi Ferenc vagy Kerényi Fe-
renc, a kiváló reformkorszakértô irodalmár. 

Születésének centenáriumakor Rónay
László írta róla: “…a táguló lét lírikusa
volt”. 

Az elmúlt hónapokban újraolvastam
verseit és regényeit. Úgy gondolom, nem
tévedek, ha azt mondom, Falu Tamás a
magyar vidék poétája volt. Azokról az em-
berekrôl szólt, akiket még nem csábítottak
el a nagyvárosok, s nem ingáztak minden-
nap munkahelyekre. Falu Tamás a kulturá-
lis örökségükkel élni tudókról szól, akik a
pipacsos mezôkön járva még hordozzák
magukban az egyetemes emberi szépsége-
ket. Olyan emberi életközösségekrôl beszél,
ahol a társas érintkezés szabályait, íratlan
törvényeit maguk az emberek alkotják,
vagy öröklik az elôttük járt generációktól.
Ugyanakkor felmutatja a Trianon utáni vi-
dék állapotait, a háborúk utáni házak abla-
kait, ahonnan hunyorgó szemek néznek a
függönyök mögül a napok ködébe. És volt
Falu Tamásnak hite, szent meggyôzôdése,
akkor is, amikor a kor szelleme lesüppedt a
sárba. Ez pedig nem volt más, mint láttat-
ni, énekelni az ideált. Becsülni és becsület-
ben tartani az értékeket, még akkor is, ha a
lelkeket felkavarja a szenny, s az életekre
mért idôk halálos ütéseit viszi tova a vonat.

Falu Tamás írói öröksége látlelet a 20.
századi magyar vidékrôl, falvairól, kisváro-
sairól. Hiszem, méltón emlékeznek majd
rá, s merítenek eszmeiségébôl azok, akiket
költôként, íróként abban a megtiszteltetés-
ben részesít a Magyar Írók Egyesülete és
Ócsa város képviselô-testülete, hogy a róla

Laudáció
Falu Tamás írói munkásságának méltatása

elhangzott a Magyar Írók Egyesülete elnökségének nyilvános ülésén, Ócsán



2008. június 9

KÖZ – ÉLET
elnevezett irodalmi díjban részesülnek. Be-
fejezésül Harmónia címû versét olvasom
fel, mely ars poétikájaként is idézi ôt. 

Bennem a hangok színné válnak,
Csilingelnek a színek, árnyak,
S mikor a szín, hang összecseng,
Megérezlek, nagy égi csend.

Alkonyi tóvá mélyül a lelkem,
Hallom szívem zenélni csendben,
Zengô tükörré olvadok,
Belém néznek a csillagok.

Büki Attila

Alapító okirat
Ócsa Város Önkormányzatának
Képviselô-testülete és a Magyar
Írók Egyesületének elnöksége a mai
napon megalakítja a

FALU TAMÁS
IRODALMI DÍJAT

A díjat az alapítók egyetértésében
évente Ócsán annak a fiatal
költônek, írónak adják át, aki szép-
irodalmi alkotásaiban a magyar vi-
déket, emberét, környezetét, táji
sajátosságait mutatja be.

A díj odaítélésérôl az alapítók ál-
tal delegált háromtagú testület dönt,
évente április 30-ig. A döntésükrôl
készült feljegyzés egy példányát a Fa-
lu Tamás Városi Könyvtár helytör-
téneti gyûjteményének adják át.

A díjazottnak – Ócsa városa, il-
letve intézményei által rendezett
ünnepségen – az alapítók oklevelet
és bruttó 160 000 ezer forintot ad-
nak át. A díj összegét az alapítók
fele-fele arányban fizetik.

Az alapítók a Falu Tamás-díjjal
ösztönözni és támogatni kívánják a
kortárs fiatal írókat, mûveik által
hozzájárulni az egyetemes magyar
irodalom kiteljesedéséhez.
Ócsa, 2008. június 2.

Dönti Károly
Ócsa város polgármestere 

Kiss Dénes
a Magyar Írók Egyesületének elnöke 

PÁLYÁZATI EREDMÉNYHIRDETÉS

Ócsa Város Önkormányzatának Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Ide-
genforgalmi Bizottsága által kiírt pályázatokra a 2008. május 28-án megtartott
ülésén a Képviselô-testület a beérkezett pályázatok alapján az alábbiakban dön-
tött:
Parlagfû-mentesítési akció szervezésére:
1. Szenvedélybetegek Otthona Lakók Érdekképviseleti Fóruma 75 000 Ft

(szerszámok, védôeszközök, fûkasza beszerzésére)
2. Vörösváczki Attila és Viola Boldizsár 150 000 Ft

(a város parlagfû-borította köz- és magánterületein szervezett parlagfû irtásra)

Gondozott, parkosított, virágos porta szervezésére:
1. Mozgáskorlátozottak Ócsai Egyesülete 100 000 Ft

(helyezési díjakra és tárgyi ajándékokra)

Környezetvédelmi célú nevelési, oktatási programok szervezésére 
1. Halászy Károly Általános Iskola “Kis Zöldek” környezetvédô 

csoportja 50 000 Ft (Duna Múzeum meglátogatása Esztergomban)

Viola Károly Ullmann Márta
elnök bizottsági tag

1. §. Ócsa Város Önkormányzatának tulajdonában lévô közterületek haszná-
latáról és a közterületek rendjérôl szóló 8/1999. (III. 31.) számú ÖK ren-
delet (továbbiakban: R) 1. §-a folytatólagosan az alábbiakkal egészül ki:
“Ide nem értve a közút nem közlekedési célú igénybevételére vonatko-
zó magasabb szintû jogszabályok által szabályozott kérdéseket.”

2. §. 1. Az R. 8. §. (1) bekezdése helyére az alábbi szöveg lép:
“A közterület rendeltetéstôl eltérô használatához (a továbbiakban: köz-
terület-használat) a tulajdonos hozzájárulása, illetve a hozzájárulást is
tartalmazó hatósági szerzôdés kötése (a továbbiakban: közterület-hasz-
nálati hozzájárulás) szükséges.”
2. Az R. 8. §. (2) bek. e) pontja törlésre kerül.

3. §. Az R. 14. §-a törlésre kerül.

4. §. Az R. 2. számú mellékletének 1.2.3 pontjának elsô mondata helyébe az
alábbi szöveg lép:
“Üzemképtelen jármû 30 napot meghaladóan, munkagép és a 3 tonná-
nál nagyobb saját tömegû tehergépjármû közterületen nem tárolható.”

5. §. Az R. 3. számú melléklet táblázata alatt található – “8. §. (2) bekezdése
a–o pontjaiban szabályozott, de ezen díjtáblázatban fel nem tüntetett
esetekben egyedileg kell a díjat megállapítani.” szöveg törlésre kerül.

Ócsa Város Önkormányzatának 7/2008. (V. 30.) sz. ÖK. rendelete 
a tulajdonában lévô közterületek használatáról és a közterületek 

rendjérôl szóló 8/1999. (III. 31.) számú ÖK rendelet módosításáról
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• Ócsa Város Önkormányzat Képviselô-
testülete a Családsegítô és Gyermekjó-
léti Szolgálat 2007. évi tevékenységérôl
szóló beszámolót elfogadja. (10 igen)

• Ócsa Város Önkormányzat Képviselô-
testülete a 2007. évi gyámhatósági
munkáról szóló beszámolót elfogadja.
(11 igen)

• Ócsa Város Önkormányzat Képviselô-
testülete a „Kertváros” Gyáli Kistérség
Szociális és Családvédelmi Központ
mûködésérôl és a „Kertváros” Gyáli
Kistérség Nevelési Tanácsadó mûködé-
sérôl szóló tájékoztatás címû napiren-
deket, mivel az elôadók nem jelentek
meg, a mai ülés napirendjei közül leve-
szi, azt a munkaterv szerinti következô
ülésén tárgyalja. (9 igen, 2 tartózkodás)

• Ócsa Város Önkormányzat Képviselô-
testülete a sport helyzetérôl szóló tájé-
koztatást elfogadja. (11 igen)

• Ócsa Város Önkormányzat Képviselô-
testülete 
1. a tájvédelmi körzet beszámolóját el-

fogadja;
2. köszönetét fejezi ki az Ócsai Madár-

várta Egyesületnek és a természetvé-
delmi ôrszolgálat tagjainak a végzett
munkájukért. (13 igen)

• Ócsa Város Önkormányzat Képviselô-
testülete
1. az észtországi testvérvárosi kapcso-

lat ápolásáról szóló tájékoztatást tu-
domásul veszi;

2. köszönetét fejezi ki a Felsôbabádi
Zrt.-nek, a Dunai Kavicsüzemek Kft.-
nek és az ERSTE Ingatlan Kft.-nek,
akik az észtországi utazás költségei-
hez hozzájárultak;

3. polgármesteren keresztül felkéri az
alpolgármestert, hogy a költségekkel
az utazást követô 10 munkanapon
belül a Pénzügyi Iroda felé számol-
jon el. (12 igen)

• Ócsa Város Önkormányzat Képviselô-
testülete 
1. Millenniumi játszótér rekonstrukció-

jára „Önkormányzati fejlesztések tá-
mogatása területi kötöttség nélkül

(KMRFT–HÖF CÉDE – 2008)” pályá-
zatot nyújt be.

2. A pályázathoz 4 485 339 Ft önerôt
biztosít a költségvetésben elhatárolt
keret terhére.

3. Felkéri a polgármestert, hogy a pá-
lyázat sikere érdekében a szükséges
adminisztratív tevékenységet tegye
meg. (13 igen)

• Ócsa Város Önkormányzat Képviselô-
testülete Az OTK Kht. április 23-i ülésén
hozott határozati javaslattervezeteket
elveti. (13 igen)

• Ócsa Város Önkormányzat Képviselô-
testülete 
1. felkéri az OTK Kht. ügyvezetôjét,

hogy 2007. január 1-jétôl napjainkig
tartó idôszakra gyûjtse ki, hogy me-
lyik tulajdonos önkormányzat szol-
gáltatója mennyivel, mennyi ideig és
mikortól tartozott tisztítási díjjal;

2. Az ócsai csatorna közmûhálózat tör-
vényes üzemeltetésével kapcsolat-
ban a munkaterv szerinti soron kö-
vetkezô testületi ülésen önálló napi-
rendi pontként tárgyaljon. (13 igen)

• Ócsa Város Önkormányzat Képviselô-
testülete hozzájárul ahhoz, hogy június
hónapban a kötvény összegébôl
visszapótlási kötelezettséggel mûködé-
si kiadásokat fedezzen az Önkormány-
zat. (13 igen)

• Ócsa Város Önkormányzat Képviselô-
testülete az AD-HOC bizottság beszá-
molóját elfogadja és az eddig végzett
munkájukat megköszöni. (10 igen, 1
nem, 2 tartózkodás)

• Ócsa Város Önkormányzat Képviselô-
testülete 
1. felkéri Megyeri István közoktatási

szakértôt, hogy a mellékelten be-
nyújtott projektterv alapján a Halászy
Károly Általános Iskola mint közok-
tatási intézmény hatékonyság- és
erôforrás-vizsgálatát, az ahhoz szük-
séges feladatarányos finanszírozás
bevezetését az árajánlatban foglal-
taknak megfelelôen lehetôség sze-
rint 2008. július 31-ig dolgozza ki;

2. felhatalmazza a polgármestert az ár-
ajánlatban foglalt összegrôl szóló
szerzôdés aláírására. (10 igen, 1
nem, 2 tartózkodás)

• Ócsa Város Önkormányzat Képviselô-
testülete
1. felkéri a polgármestert, hogy ajánlat-

tételi felhívással keressen meg meg-
felelô vállalkozásokat az Ócsa Város
helyi menetrend szerinti személy-
szállítási szolgáltatásának ellátására. 

2. Az ajánlatok beérkezését követôen a
Pénzügyi, Gazdasági és Pályázat-
koordináló Bizottság és a Település-
fejlesztési, Környezetvédelmi és
Idegenforgalmi Bizottság együttes
ülésen történô javaslatára, a követ-
kezô munkaterv szerinti ülésen ke-
rüljön sor a vállalkozó kiválasztásá-
ra. (13 igen)

• Ócsa Város Önkormányzat Képviselô-
testülete felhatalmazza a polgármes-
tert, hogy a HERMES Ingatlan Befekte-
tési Alappal az Alsópakonyi település-
részen található ivóvízszolgáltató be-
rendezések használatára vonatkozó
Megállapodást aláírja. (13 igen)

• Ócsa Város Önkormányzat Képviselô-
testülete a Településfejlesztési, Kör-
nyezetvédelmi, Idegenforgalmi Bizott-
sága által Parlagfû-mentesítési akciók
szervezésére és Gondozott, parkosított,
virágos porta verseny szervezésére,
Környezetvédelmi célú nevelési, okta-
tási programok szervezésére kiírt pá-
lyázat gyôzteseiként az alábbi termé-
szetes és jogi személyeket hirdeti ki: 

– parlagfû-mentesítési akció szervezésé-
re: Szenvedélybetegek Otthona: (szer-
számok, védôeszközök, fûkasza be-
szerzésére): 75 000 Ft;

– Vörösváczki Attila és Viola Boldizsár:
(a város parlagfû-borította köz- és ma-
gánterületein szervezett parlagfûirtás-
ra): 150 000 Ft

– Gondozott, parkosított, virágos porta
szervezésére: Mozgáskorlátozottak
Ócsai Egyesülete (helyezési díjakra és
tárgyi ajándékokra: 100 000 Ft)

– környezetvédelmi célú nevelési, okta-
tási programok szervezésére Halászy
Károly Általános Iskola „Kis Zöld”
környezetvédô csoportja (Duna Mú-

Ócsa Város Önkormányzat Képviselô-testülete 
2008. május 28-i ülésén az alábbi határozatokat hozta:
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2008. június 11

zeum meglátogatása Esztergomban):
50 000 Ft (12 igen)

• Ócsa Város Önkormányzat Képviselô-
testülete
1. hozzájárul a református templom

elôtt néhai dr. Békési Panyik Andor
szobrának felállításához;

2. a pályázat benyújtásakor az önerô-
höz szükséges összeget biztosítja.
(13 IGEN)

• Ócsa Város Önkormányzat Képviselô-
testülete a Bolyai téren kívánja felállíta-
ni a székely kaput a tér szükséges mér-
tékben történô átalakítása és zsûrizte-
tése után. (13 igen)

• Ócsa Város Önkormányzat Képviselô-
testülete 12 igen szavazattal megalkot-
ta a 7/2008. (V. 30.) sz. ÖK rendeletét
a tulajdonában lévô közterületek hasz-
nálatáról és a közterületek rendjérôl
szóló 8/1999. (III. 31.) sz. ÖK rendelet
módosításáról.

• Ócsa Város Önkormányzat Képviselô-
testülete napirendre veszi a Halászy
Károly Általános Iskola konyha állapo-
táról szóló szakvéleményt. (12 igen, 1
tartózkodás)

• Ócsa Város Önkormányzat Képviselô-
testülete felkéri az Ócsa Városüzemel-
tetetési Nonprofit Kft. ügyvezetôjét,
hogy kösse meg a szerzôdést Finta Gá-
bor okl. egészségügyi mérnökkel a Ha-
lászy Károly Általános Iskola konyhájá-
ról szakvélemény készítésére, adott ár-
ajánlata alapján 225 000 Ft+áfa összeg-
ben. (12 igen, 1 tartózkodás)

• Ócsa Város Önkormányzat Képviselô-
testülete felkéri az Ócsa Városüzemel-
tetési Nonprofit Kft. ügyvezetôjét, hogy
a Halászy Károly Általános Iskola felszí-
ni csapadékvíz-elvezetési munkálatai-
nak elvégzésére a Miklós és Társa Bt.
(2364 Ócsa, Martinovics u. 2.) vállal-
kozóval beadott árajánlata alapján 
425 980 Ft összegben szerzôdést kös-
sön. (13 igen)

• Ócsa Város Önkormányzat Képviselô-
testülete úgy döntött, hogy a 2608
hrsz. alatt található strandterület továb-
bi hasznosítását illetôen, a polgármes-
ter által késôbb egyeztetett idôpontban
az OTIKE javaslatát rendkívüli ülés ke-
retében tárgyalja. (13 igen)

Májusban nemcsak a gyermekek ünnep-
lik az édesanyákat, hanem a gyermekeket
is megünneplik a felnôttek. Május utolsó
vasárnapját, amely a világ valamennyi
gyermekének ünnepnapja, úgy hívják:
GYERMEKNAP.

Az ünnepnapok rendkívülisége más és
más jelleget ölt. Ha a gyermekek számára
kiemelkedô szerepet kap minden ünnep,
és játékosságával, hangulatával elkülönül
a hétköznapoktól, akkor rendkívüliségé-
vel, különlegességével, színeivel örömet
varázsolhatunk a gyermeki szívekbe. Nem
csupán várni kell az ünnepeket, hanem
készülni is rá, hiszen így lesz a miénk! S
hogy ez megvalósulhatott, bizonyítja a
2008. 05. 24-én délelôtt 10. alkalommal
megrendezett Családi Gyermeknap az
ócsai óvodákban. Az évrôl évre megren-
dezésre került gyermeknapok sikerét bi-
zonyítja a résztvevôk: óvodás gyermekek,
testvérek, szülôk, nagyszülôk száma, közel
200 fô. A gyermeknap azon túl, hogy a
gyermeknek tevékenykedésre adott le-
hetôséget, a szülôkkel való együttmûkö-
désnek is kiváló színtere. Az óvodai neve-
lés egyik fontos célja és feladata a
szülôkkel való kapcsolat kiépítése. Az ün-
nepeken való szülôi részvétel alkalmas ar-
ra, hogy az óvodáról, az ott dolgozók
munkájáról egyfajta képet alkothassanak.
Kihasználva a nyárias idôt, programjain-
kat az óvodák esztétikusan kiépített ud-
varrészeire szerveztük. Bemelegítésként
zenés ritmikus tornával hangolódtunk rá
a délelôttre. Az óvodapedagógusok irá-
nyításával változatos tevékenységekkel
készültünk, kézmûves foglalkozásokkal,
arcfestéssel, kavicsfestéssel, gyékényfonás-
sal, diótöréssel, krikettezéssel, ügyességi

versenyekkel, ahol a szülôk és a gyerme-
kek együtt versenyeztek, taligatolással,
kötélhúzással, jurtasátor-bemutatással,
íjászattal; hogy csak a legnépszerûbbeket
említsük. A nap folyamán a jelenlévôk
éhségérzetének csillapítását lángos, gyü-
mölcssaláta, gyümölcsízesítésû teák szol-
gálták, melyet az óvoda konyhai dolgozói
készítettek és a dadus nénik kínálgatták.
A gyermekek örömét meglepetés születés-
napi tortával fokoztuk, melybôl természe-
tesen a szülôk is kaptak. A programot a
Gézengúz gyermekegyüttes zárta. Az egy-
üttes már régi visszajáró “vendég” óvo-
dánkban, a gyermekek szeretik az általuk
elôadott dalokat, zenés mesejátékokat.
Most sem csalódtak, mindenki tetszését
elnyerte a mûsor. A program végén élmé-
nyekkel gazdagodva meglepetés ajándé-
kokkal tértek haza a résztvevôk. Rajtunk
múlott, felnôtteken, hogy maradandó
élményhez juttattuk e napon a gyerme-
keket. Reméljük, jó hangulat, jó érzések,
érzelmek töltötték el az ünnep alatt a
gyermekeket, felnôtteket! A GYERMEK-
NAP sikeres megrendezéséért köszönetet
mondunk az óvoda valamennyi dolgozó-
jának, és támogatóinknak: Ócsa Város
Önkormányzatának, Illés Zoltán és
Antics Zsolt szülôknek, valamint Donné
Imre cukrásznak.

Szûcs Jánosné óvodavezetô

“Ünnep nélkül az élet olyan, mint hosszú út fogadó nélkül”

10. JUBILEUMI GYERMEKNAP
A NEFELEJCS ÉS NAPSUGÁR ÓVODÁKBAN
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Mozgalmas és emlékezetes tanévet zárt
az ócsai Bolyai János Gimnázium és
Kereskedelmi Szakközépiskola. Az idén
ünnepeltük a gimnázium alapításának
55. évfordulóját. Ennek tiszteletére
egész éven át tartó ünnepségsorozatot
szerveztünk a mostani és a régi diákok-
nak egyaránt. Lényegében minden ren-
dezvényünk a jubileum jegyében zaj-
lott. Idén is megjelent az iskola Év-
könyve, nemrég pedig az ötven éve
érettségizett diákok osztálytalálkozójára
került sor. Ebben az osztályban érettsé-
gizett többek között a dabasi Deák
doktor, a dabasi Kossuth Zsuzsa Szak-
képzô Iskola igazgatója, Kosztolányi
Gyula is.

A tanév legemlékezetesebb eseménye
mégis a Bolyai-nevet viselô Kárpát-
medencei Középiskolák VII. Találkozó-
ja volt áprilisban. Kilenc iskola vett
részt ezen a találkozón, a hat magyaror-
szágin kívül Erdélybôl, Kárpátaljáról és
a Vajdaságból is érkezett delegáció. Na-
gyon színes programot állítottunk össze,
volt ebben kultúra, sport, sakkverseny,
vetélkedô, játékos verseny, táncház, bál
és kirándulás. A középpontban ezúttal
az európai emberi jogok, a tolerancia, az
emberi méltóság tiszteletben tartása sze-
repelt. A vendégek tanulmányozták az
ócsai modellként ismert nevelési rend-
szerünket, melynek lényege az, hogy
olyan iskolai légkört alakítunk ki,
amelynek eredményeképpen nem ala-
kul ki a diákok között agresszió, kezelni
tudják konfliktusaikat.

A vendégeket családoknál helyeztük
el, így lehetôség nyílt a személyes talál-
kozókra, barátságok kialakulására is.
Legtöbb esetben ez a barátság tovább
folytatódik. Sokan nyáron is találkoz-
nak majd. A következô találkozót a
keszthelyi egyetem gyakorló középisko-

lája tartja majd. Persze, mindemellett
folyt a megszokott munka a középisko-
lában. Fontos feladatnak tekintjük a te-
hetséggondozást. Diákjaink az idén is
rendszeresen indultak a különbözô ta-
nulmányi, sport- és kulturális versenye-
ken. Sok oldalt megtöltene, ha vala-
mennyi eredményt felsorolnám, csak
néhányat említek. Tantárgyi versenyen
országos döntôs volt az ócsai gimná-
zium latinból, biológiából és informati-
kából. Sulcz Tünde hernádi diákunk a
Kitaibel Pál Biológiaversenyen országos
I. helyezést ért el. Sportban is sikeresen
szerepeltek diákjaink. A röplabda diák-
olimpián az iskola fiúcsapata országos
II. helyezést ért el, de atlétikában, triat-
lonban és duatlonban is jól szerepeltek
a Bolyaisok.

A diák-költôk országos versenyén
egyik tanulónk II. helyezést ért el, de
népdaléneklésben is volt országos dön-
tôsünk. Most az év végére koncentrá-
lunk. Június 18-tól 25-ig zajlanak az
érettségi vizsgák. Kilencvenkilenc diák
érettségizik sokféle tantárgyból. Har-
minc alsóbb évfolyamos tanuló pedig
elôrehozott érettségit tesz. Hét koráb-
ban vizsgázott diák pedig szintemelô
érettségire szánta rá magát. A vizsgák
után zárjuk a tanévet, majd sor kerül
még egy közös, tantestületi kirándulás-
ra a Fertô-tó környékére és Ausztriába.

A tanév végén Angliába, nyáron Né-
metországba megy egy-egy diákcsoport.
Szervezünk egy környezetvédelmi tá-
bort is. 

A nyár folyamán délelôttönként
nyitva lesz az iskola, de a tanároknak
legközelebb csak augusztus 25-én kell
hivatalosan iskolába jönniük. Addig is
mindenkinek jó pihenést és kellemes
nyarat kívánok!

Zsadányi László

ZÁRSZÁMADÁS
Június közepén szólaltak meg utoljára az iskolák csengôi, elhalt a gyermek-
zsivaj, véget ért a 2007–2008-as tanév. Elballagtak a végzôs diákok, túl
vagyunk a tanévzáró ünnepélyeken, értekezleteken. Minden iskola elkészítette
a maga visszatekintését, beszámolóját. A következôkben a helyi középiskola
zárszámadása olvasható, az igazgató, Zsadányi László tollából.

NYÁRI ÉLET 
AZ ÓVODÁBAN 

Az óvodák életében eltérô a nevelé-
si év rendje. Szeptember 1-jétôl
május 31-ig (szorgalmi idô) lezárul
egy szakasza a pedagógiai munká-
nak. Június 1-jétôl, augusztus 31-ig
tart a nyári élet. Az iskolai szünet
kezdetével ügyeletet tartunk, csak
azoknak a gyermekeknek, akiknek
dolgoznak a szülei. Összevont cso-
portok mûködnek egyik-másik
épületben, más-más óvodapedagó-
gussal, nincsenek szervezett foglal-
kozások, csak önfeledt játék van.
Ez idô alatt úgymond nyári nagy-
takarítást, karbantartást végzünk. 

Szorgalmi idôben az óvodapeda-
gógusok és a nem pedagógus dol-
gozók csak indokolt esetben vehet-
nek ki egy-egy nap szabadságot.
Ebbôl következik, a nyári idôszak-
ban kerül sor a szabadságok kiadá-
sára (óvodapedagógusok esetében
46–50 nap). Ennek a törvényi kö-
telezettségnek a betartása nem teszi
lehetôvé, hogy teljes gyermek- és
felnôtt létszámmal mûködjünk. 

A nyár folyamán júliusban,
augusztusban mindig csak egy óvo-
da ügyel. Idén július 1-jétôl július
31-ig a Nefelejcs Központi Óvoda
ügyel. Ez idô alatt a Napsugár Tag-
óvoda zárva lesz. Augusztus 1-jétôl,
augusztus 22-ig a Napsugár Tag-
óvoda ügyel. Ez idô alatt a Nefe-
lejcs Központi Óvoda zárva lesz. 

Az új gyermekek fogadása a sza-
badságolások, csoportösszevonások
miatt szeptember 1-jétôl, az iskola
indulásával együtt történik. 

Az óvodák dolgozói, gyermek-
közössége nevében kívánok min-
den kedves ócsai lakosnak, az óvo-
dás gyermekeink szüleinek jó
egészséget, jó pihenést a nyárra!

Tisztelettel: 
Szûcs Jánosné óvodavezetô
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Elsô évem a Bolyaiban
2007. április 23-án kaptam a levelet,
hogy felvételt nyertem a Bolyai János
Gimnázium és Kereskedelmi Szakkö-
zépiskolába. A lapon a fontosabb tudni-
valók mellett fel voltak sorolva az iskola
várható éves programjai. Többek között
a gólyanap, gólyaavatás és bál, Bolyai-ta-
lálkozó. Elôször a gólyanapon érezhet-
tem magam bolyaisnak. Ezen a napon
ismerkedhettem meg az osztályfônö-
kömmel és az osztálytársaimmal. Az
egész nap lényege az volt, hogy játékos
feladatokon keresztül ismerjük meg egy-
mást és az iskolát. Bemutatkozott az
igazgató úr és a Diákkör, a feladatok
egyikébôl azt is megtudtuk, hogy mivel
foglalkoznak az Egy-Másért Diákkör
tagjai. Így kezdôdött az elsô évünk a Bo-
lyaiban. Már az elsô hetekben megkezd-

ték a végzôsök a “szívatást”. A gólyaava-
táson fél lábon állva, mint a gólyák, le-
tettük a diákesküt. Ezután már a tanu-
lásra kellett koncentrálnunk. Eleinte sok
rossz jegyet kaptunk, mert még nem
szoktuk meg az új tanárainkat és tanítá-
si módszereiket. De idôvel felvettük a
tempót, és a tanulmányi eredményeink
is felfelé kezdtek ívelni. Nagyon tetszett
a Bolyai-iskolák Találkozója, jól érezte
magát az egész osztály. Voltak még bá-
lok, koncertek, amelyek mindig sikert
arattak. Úgy érzem, nem döntöttem
rosszul, amikor ezt az iskolát választot-
tam. Szép az épület, a kert is mindig szé-
pen gondozott. Barátságos a légkör, a
diákság sokszínû és kreatív. Örülök,
hogy ide járok, és remélem sok pozitív
élményben lesz részem az elkövetkezô
években is!

Varga Anett a 9. c-bôl

2008. április 18. és 20. kö-
zött rendezték meg a 33. Ki-
taibel Pál Biológiai és Kör-
nyezetvédelmi Középiskolai
Tanulmányi Verseny Nem-
zetközi Döntôjét Mosonma-
gyaróváron. A több mint
ötezer kilencedik és tizedik

évfolyamos versenyzô elôször saját középiskolájában, majd a
megyei, fôvárosi fordulókon mérte össze tudását. A határon
túli magyar iskolák legjobbjaival együtt a nemzetközi dön-
tôbe 134 diák került be négy kategóriában – ahol az ócsai
középiskolát Sulcz Tünde 10. évfolyamos szakközépiskolai
tanuló képviselte. A megmérettetés névadója a XVIII–XIX.
század fordulóján élt természettudós, aki leírta a Kárpát-
medence növény- és állattani ritkaságait, ásványtani értékeit,
évtizedeken keresztül elemezte hazánk gyógyvizeinek össze-
tételét és hatásait. A diákok a biológia tananyagon kívül az
Élet és Tudomány és a Természetbúvár folyóiratok kijelölt
cikkeibôl készültek, s Kitaibel Pál örökségéhez hûen a
nemzetközi döntôben egy 5 perces kiselôadás formájában
mutatták be lakóhelyük, iskolájuk környezetében található
természetvédelmi értékeket, környezetvédelmi problémákat.
A 4 fordulós nemzetközi döntô 10. évfolyamos szakközépis-
kola kategóriában az ócsai Bolyai János Gimnázium és Ke-
reskedelmi Szakközépiskola képviselôje, Sulcz Tünde az elsô
helyen végzett. Ez az eredmény nemcsak középiskolánk hír-

nevét öregbítette, büszkék lehetnek rá Ócsa város polgárai is,
hiszen a Tájvédelmi Körzet értékeit bemutató kiselôadás
megnyerte mind a zsûri, mind a közönség tetszését. Zsa-
dányi László igazgatói feladatkörén túl már 22 éve felkészítô
tanára az ócsai versenyzôknek, Grószné Kis Annamária
tanárnôvel – aki mint egykori ócsai diák és országos helye-
zett – már 14 éve sok hasznos tanácsot tud adni diákjainak. 

Ez a szép siker nem tekinthetô “véletlennek”, hiszen az el-
múlt évtizedek alatt több alkalommal értek el kiemelkedô
eredményeket a Bolyai János Gimnázium és Kereskedelmi
Szakközépiskola tanulói. Az alábbiakban, idôrendi sorrend-
ben láthatjuk a legjobbakat: 
Kis Annamária 1986. országos 5. helyezett

1987. országos 4. helyezett
Vellai Katalin 1988. döntôs
Simári Andrea 1991. országos 4. helyezett
Sipos Gabriella 1992. országos 11. helyezett
Kánai Gergely 1993. döntôs
Dömötör István 1994. országos 7. helyezett

1995. országos 12. helyezett
Schulcz Szilvia 1996. országos 1. helyezett
Cseh Pál 1998. országos 7. helyezett
Nyíri Nikolett Rózsa 1999. országos 9. helyezett

2000. országos 11. helyezett
Albert Alexandra 2007. országos 6. helyezett
Sulcz Tünde 2008. országos 1. helyezett

Grószné Kis Annamária középiskolai tanár

Ócsai diák sikere a nemzetközi döntôben

Ballagtak a nyolcadikosok

Ragyogó napsütésre virradt min-
denki június 14-én, szombaton. A
Nap ezúttal elsôsorban azokra mo-
solygott, akik – befejezve általános
iskolai tanulmányaikat – ezen a na-
pon mondtak búcsút az alma ma-
ternak, tanáraiknak, diáktársaik-
nak. Akik könnyezô szemmel jár-
ták végig a termeket, melyek nyolc
évig a második otthon szerepét töl-
tötték be életükben. Virágcsokrok,
emelkedett hangulat, ünnepi sza-
vak, jókívánságok jellemezték ezt a
szombat délelôttöt. Reméljük, hé-
be-hóba visszajönnek, s jó szívvel
emlékeznek ránk! 

NGY
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Súlylökésben bronzérmes: 

Varga Tamás
Június 8-án rendezték Budapesten a
Diákolimpia IV. korcsoportosainak
országos döntôjét. A versenyen hu-
szonnégy sportoló indult, a megyei
bajnokok, a budapesti elôdöntô elsô
három helyezettje, és néhány további,
az eredménye alapján bejutott ver-
senyzô. Tomi ebben az igen erôs
mezônyben kitûnô eredménnyel
(14,13 m) szerezte meg az elôkelô har-
madik helyet.

FOCI
Legutóbbi mérkôzések: 2008. 06. 01.: Szigetújfalu KSE–Ócsa 4:1

2008. 05. 28: Film Seco-GYBKSE–Ócsa 3:1
Bajnoki eredmények: 2008. 05. 26.: A hét végén ificsapatunk Monori-erdô ellen
3:2-re veszített, így az utolsó mérkôzéstôl függetlenül a negyedik helyen végzett.
Monori-erdô–Ócsa 3:2, góllövôink: Lányi Zsolt, Szabó Gergely
A felnôttek Szigetbecse csapatát verték 4:1-re. Ócsa–Szigetbecse 4:1, góllövôink:
Cserna András (2), Ordasi Zsolt (1), Kozma István (1)
2008. 05. 29.: Egy elmaradt mérkôzését pótolta felnôtt csapatunk Gyálon.
Gyál–Ócsa 3:1, góllövônk: Ordasi Zsolt

Sziget – Security Felnôtt Labdarúgó-bajnokság  (2008. 06. 06.)

Hely Csapatnév Mér- Gyôze- Dön- Vereség Lôtt Kapott Pont Megj.
kôzés lem tetlen gól gól

1. Szigetszentmárton FC 27 19 4 4 101 27 61
2. Dunafüred LC 27 19 2 6 87 31 59
3. Sóskút KSK 27 17 4 6 75 42 55
4. Szigetújfalu KSE 27 15 4 8 59 36 49
5. Film Seco-GYBKSE 27 14 4 9 56 51 46
6. Szigetbecse SE 27 14 3 10 67 49 45
7. Szigetcsép SE 27 9 8 10 61 57 35
8. Ócsa KSE 27 6 3 18 53 111 21
9. Makád SE 27 2 2 23 37 111 7 (–1 pont)

10. Inárcs VSE törölve

Az Internationale Interessengemeins-
chaft für Tanzsport e. V. és a Tiringer
Mozgásmûvészeti S.E. szervezésében
2008. június 7-8-án Budapesten, a Pest-
szentimrei Sportkastélyban megtartott
Európa-bajnokságon a junior kategóriá-
ban a Pán Péter címû produkció és az
Energy Bombastic (Béki Martina – Ko-
csis Luca) Európa-bajnok lett, a Sweet
Girl (Nagy Eszter) pedig 3. helyezést ért
el. A felnôttek versenyében a Blue Dance
(felnôtt csapat) lett Európa-bajnok, a
Two for dance (Méri Zsanett-Papp Kata-
lin) pedig bronzérmet szerzett. A Blue
Dance érdekessége, hogy háromszor ug-
rott meg a cd! A mi profi Kideink rezze-
néstelen arccal csinálták tovább a táncot
mindhárom cd-ugrásnál. Persze a szín-
pad mellett mi gyomorgörccsel és hatal-
mas pánikban álltunk, hogy le ne állja-

nak! Takink a második nagy ugrásnál há-
tulról ordított, hogy “nem állsz meg” és a
show ment tovább! Eszméletlen magas
pontszámot kaptak, nyertek és bebizo-
nyították, hogy a profi jelzôt megérdem-
lik! Nem csalódtam bennetek, így kell ezt
csinálni! Ügyesek voltatok!

Gratulálok mindenkinek! Köszönöm
azoknak a szülôknek és érdeklôdôknek,
akik az igen drága jegyár mellett bejöttek
és szurkoltak! Papp Katalin

Az Energy Kid’s sikere
az Európa-bajnokságon

Városi gyermeknap

1950. óta május utolsó vasárnapján
ünnepeljük a gyermeknapot, a Nem-
zetközi Demokratikus Nôszövetség
1949. novemberi határozata alapján. A
cél akkor az elmaradott, háború sújtot-
ta országok gyermekeinek megsegítését
szolgáló akciók szervezése volt.

Ezen a napon minden nagyobb te-
lepülésen játékos programokat, verse-
nyeket, báb- és színielôadásokat ren-
deznek a gyermekek számára. Hason-
ló rendezvény már a II. világháború
elôtt is létezett: gyermekhét, amely
elôször 1931. májusában került meg-
rendezésre, elsôsorban jótékonysági
céllal.

Ócsa Város Önkormányzata az Eg-
ressy Gábor Szabadidôközpontba és
környékére hívta azon a vasárnapon az
ünnepelteket. Volt színházi elôadás,
palacsintakóstolás, kézmûves foglalko-
zások, sok-sok játék.

AAAA zzzz     iiii nnnn ffff oooo rrrr mmmm áááá cccc iiii óóóó     aaaa     tttt iiii éééé dddd     iiii ssss !!!!
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Észtország észak-európai állam, a Balti-
tenger keleti partján. Az úgynevezett
balti államok (Baltikum) egyike. Észa-
kon és nyugaton a Balti-tenger, keleten
Oroszország, délen Lettország határolja.
Az 1940-ben Szovjetunióhoz csatolt ál-
lam 1991-ben nyerte el függetlenségét.

A Budapesttôl mintegy 1700 kilo-
méterre, északra található Tallinnt leg-
könnyebben repülôvel érhetjük el. Bu-
dapestrôl közvetlen összeköttetés nincs,
így Prágán keresztül tudtunk eljutni az
észt fôvárosba. A fôvárostól 40 km-re
fekszik Kose, ahová a vendéglátóink
szállították tovább a Képviselô-testület
tagjait. Szállásunk a helyi iskola kollé-
giumában volt. Ebéd után megtekintet-
tük az iskolában lévô kiállítást, amelyet
a gyerekek által elkészített tárgyakból és
képzômûvészeti alkotásokból állítottak
össze. 

Ott-tartózkodásunk idején kiemel-
kedô szerepet kapott az oktatásügy.
Megtekintettünk számos óvodát, isko-
lát, gimnáziumot és a helyi könyvtárat,
ahol többek közt Molnár Ferenc: Pál
utcai fiúk könyvét is láthattuk. Az óvo-
dákat, a helyi általános iskolát és a gim-
náziumot, ill a sportpályát uniós forrás-
ból fejlesztették és újították fel. Meg-
mutatták a helyi nevezetességeket, mint
például a zarándok helyül ismert “Bo-

szorkánykutat”. A kút alatt búvópatak
húzódik, ami télen megfagy, majd feltör
a felszínre. A néphagyomány szerint a
mellette lévô fának ezáltal mágikus,
gyógyító ereje van. Részt vettünk a Falu
Napon, ahol egy délutánon keresztül
léptek fel a település táncosai és éneke-
sei. A járás apraja-nagyja képviseltette
magát. Kose szinte a zene és a tánc köz-
pontjává alakult át. Nyugodtság és a jó-
kedv töltötte el a rendezvény részt-
vevôit. Itt szerepelt, és aratott közönség-
sikert a Kalimba együttes, akik még kü-
lön észt zeneszámmal is készültek. 

Látogatásunk utolsó napján Tallinn-
ban megtekintettük az észt törvényho-
zás épületét, a Parlamentet. A sajtó szá-
mára fenntartott helyrôl csodálhattuk
meg a parlamenti ülések helyszínét. Ezt
követôen rövid látogatást tettünk Tal-
linn óvárosában. 

A szûkített körû hivatalos megbeszé-
lésen szó esett a kapcsolat folytatásáról
is. Összekötô kapocs a kultúra és a sport
lehet. Kiderült, hogy komoly karate és
birkózó csoportjaik vannak. Kosárlab-
datudásukról pedig meggyôzôdhettünk
tavaly a gimnáziumban. E csoportok
tagjainak “cseréje” jöhet szóba. Ezen kí-
vül jövô nyáron tíz ócsai iskolás vehet
majd részt egy észtországi táborozáson.
Az is elhangzott, hogy a szeptember 6-i

Városi Vigasságon egy kisebb csoporttal
ôk jönnének hozzánk, és a rendezvé-
nyen fellépnének. Az utazás költségeit
kifejezetten testvérvárosi kapcsolatok
kialakítására kiírt uniós pályázati
pénzbôl, cégek támogatásából (Felsôba-
bádi Zrt., Dunai Kavicsüzemek, Erste
Ingatlan Kft.) és a saját pénzünkbôl fe-
deztük.

Az út egy idôben volt az OKN ren-
dezvényeivel, így azon sajnos nem tud-
tunk részt venni. A központtól pár kilo-
méterre találjuk az erdôs tengerparton
elterülô Rocca al Mare városrészt, mely
az Észt Skanzennek nyújt otthont. A vá-
rossal való tüzetesebb ismerkedést a vár-
dombbal – a Toompeaval – kezdtük.
Már a lépcsô tetejérôl nagyon szép volt
a kilátás az óvárosra. A városfal tornyai,
a ciszterek Szent Mihály-temploma,
mögötte a hatalmas Szent Olaf-temp-
lommal különleges látványt nyújtott. 

Az elsô utunk a Dómhoz vezetett. A
dominikánus rend építtette 1229-ben
egy kolostorral együtt. A szentély még
eredeti, a többi rész kétszáz évvel késôb-
bi, a torony 230 éves. Kívülrôl nagyon
puritán, bent annál változatosabb. 
A barokk díszítés – képek, berendezés,
oltár – mellé a falakra tucatnyi hatalmas
fôúri címert is felraktak. Több szép sír-
emlék, szarkofág is látható a templom-
ban. Tallinn volt a legszebb város kirán-
dulásunk eddigi szakaszán, bája talán
Prágához mérhetô.

Észtországban a leghosszabb nyári
nap közel 19 órás, a legrövidebb téli nap
alig 6 órán keresztül tart. A fehér éjsza-
kák idôszaka május elejétôl július végéig
tart. Számunkra csodálatos látvány volt,
hogy a természetben legalább egy hó-
nappal mögöttünk járnak, ugyanis ez
idô tájékán kezdett virágozni az orgona,
a tulipán és minden más nálunk nyílott
korai virág.

Útibeszámoló
2008. május 30-án a Képviselô-testület az észt testvérváros meghívására
Koseba utazott. Velünk tartott a Kalimba ütôs együttes, valamint szintén
meghívásra a szlovákiai Palást község delegációja is. Ez a látogatás a tavaly,
Ócsán elkezdôdött kapcsolat folytatása volt. Látogatásunk ideje alatt két
tolmácshölgy is segített bennünket a nyelvi nehézségek leküzdésében. 



Már áll Ócsa legújabb köztéri mûalko-
tása, a monumentalitásában és kidol-
gozottságában is gyönyörû székely-
kapu. Felállítását a Székely-kapu Bará-
ti Társaság kezdeményezte és finanszí-
rozta saját és támogatói forrásból. A
kapu egymillió Ft, plusz térrendezés,
valamint a csapatmunkában végzett
felállítás kiadásai. A kapu mérete: 
6,4 m✕ 5,7 m. Az 1000 éves határ kö-

zelében fekvô Árpád-kori település Gelence község. Itt, a
Kárpátok bércén készült az Ócsán felállított székelykapu.
Both Tibor fafaragó mester, aki a kapuállítást is személyesen
irányította, azt mondta, hogy a székelyek nyitott lelkû be-
fogadó vendégszeretetét szimbolizálja ez a mûalkotás. Az ôsi
motívumokkal díszített oszlopok tetején a galambdúc pedig
a természet és a madarak iránti tiszteletüket jelképezi (hosszú
kemény telek vannak ott). Társaságunk a jövôben is szeret-
ne kulturális, és Ócsa-szépítô tevékenységet folytatni.            

Puskás Imre
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