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Tisztelt Ócsai Lakosok!
Tájékoztatom Ócsa Város lakosságát, hogy

2009. november 27-én,  
18 órai kezdettel

az Egressy Gábor Szabadidő Központ  
színháztermében Ócsa Város Önkormányzat  
Képviselő-testülete Közmeghallgatást tart,  

melyre ezúton tisztelettel meghívom.

A közmeghallgatás napirendje:
Az Önkormányzat 2009. évben végzett 

munkájának értékelése a beadott és nyertes 
pályázatok tükrében.
Megjelenésére számítok! 

Képviselő-testület nevében

 Dönti Károly
 polgármester

Bukodi Károly beszéde 

1956-ról   3. oldal

Tovább fejlôdik Ócsa 

központja…  4. oldal

Falu Tamás születés-

napján…  13. oldal

Éled az ócsai foci… 

  14. oldal
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A fagyot kineveti. Fittyet hány a terhelésnek.
Akár saját kezûleg is lerakhatja.

Új gyártási eljárás. Új árképzés. Új magyar termék Magyarországon.

Vége annak a világnak, amikor egy ilyen különleges antikolt kôért
akár 8000 forintot kellett fizetnie négyzetméterenként!

Vegye meg a harmadáért!

ÁRA:

2625 - 3290
Ft/m2

T é g l a k ó́
Mint egy igazi, klasszikus tégla a boldog békeidôkbôl, csak épp fagyálló és kopásálló.
Az Ön udvarára, kerti útjaira, kocsibeállójához, kerítése építéséhez.

Évtizedeken át mindent kibír.

ÖNHÖZ LEGKÖZELEBB:
LÁNG TÜZÉP ÓCSA, ÜLLÔI U. 24. • 29/378-635

LÁNG TÜZÉP GYÁL, POZSONYI ÚT 91. • 29/345-221
SCHÖN BAU KFT. HERNÁD, VÁRADI ÚT 1. • 29/574-310

BAU-STYL KFT. VECSÉS, FÔ U. 2/C. • 29/355-709
TEOR KFT. ÚJHARTYÁN, PIPACS U. 22. • 29/372-434

ÖNHÖZ LEGKÖZELEBB:
TÜZÉPKER KFT. DABAS, PUSZTATEMPLOM U. 1. •30/257-4083

TÜZÉPKER KFT. GYÁL, SZONDY U. • 29/340-110

w w w . t e g l a k o . h u
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VÁROSI – ÉLET

„Együtt, közösen, felelôsséggel, 
mint 56-ban!”

Bukodi Károly alpolgármester úr beszéde  
az ócsai városi ünnepségen, október 23-án

„Vannak napok és hetek, amelyek ki-
törölhetetlenek az emberek tudatából, 
egy nemzet emlékezetéből. Az 1956-os 
magyar forradalom és szabadságharc 
ezen időszakok közé tartozik 

Tisztelt Ünneplő Közönség, Kedves 
Ócsai Polgárok!

A magyar nemzet története so-
rán folyamatosan kihívásokkal nézett 
szembe. 1000 éven át külső-belső tá-
madások értek bennünket. Tatár, tö-
rök, Habsburg, szovjet, mind a nemze-
tünkre tört, és megpróbálta megfojtani 
az országot. De mi talpra álltunk.

Talpra álltunk, mint egy növény, 
amelyet gyökerestül soha nem lehet ki-
irtani, mert mindig szárba szökken. Ilye-
nek vagyunk mi, magyarok. Túléljük, 
ha belénk taposnak, túléljük, ha levágják 
leveleinket, túléljük, ha megfosztanak 
szabadságunktól. Ezért is járt csodájára 
a magyarnak a világ akkoriban. 

1956 októbere kivételesen letisztult 
pillanat volt. Mindenki számára vilá-
gos volt, mi az, amit mindenki akar, 
mi a közös, a mindenki számára fontos 
nemzeti érdek. Egy nemzet egyesült 
a szabadság eszméjében. Elemi erővel 
tört elő a szabadság utáni elfojtott vágy, 
robbant a hazugság elleni mindent el-
söprő tiltakozás. 

Egy hét leírhatatlan boldogság, 
öröm és csillogó szemek, őszinte be-
széd, egyenes derekak, szembenéző 
tekintetek. Aztán aggódó atyai szavak, 
majd szürke hajnal, lánctalpain csiko-
rogva forduló orosz tankok, síró édes-
anya, fojtott düh és remegés, a haragtól 
és félelemtől.

1956 maga volt az élet és a halál. A 
döntő pillanat. Tisztázta ki hová tarto-
zik és miért. Október 23-a az igazság 
pillanata. Az akkori döntéseken pedig 
ma már nem lehet változtatni. Megbé-
kélhetünk az idővel. De a béke nem bo-
csát meg azoknak, akik összeálltak az el-

nyomókkal. Nem állíthatjuk ma egymás 
mellé a szabadságukért harcolókat azok-
kal, akik miatt a szabadságért harcolni 
kényszerültek. Az igazság lehet árnyalt, 
de sohasem hazudhat. Az igazság tudja, 
ki volt a gyilkos és ki volt az áldozat. A 
mi szüleink nem fegyvert rejtegettek, 
hanem egy álmot. Egy nemzet álmát a 
szabadságról, amely ott volt a halk sza-
vakban, az érintésekben, a bará-
tok gyűrűjében és a féltő 
ölelésekben.

Mi, a gyerekeik innen kaptuk a 
kimondatlan reményt, hogy egyszer 
ennek az álomnak valóra kell válnia. 
Köszönjük meg hát most nekik a sza-
badság ízét. Köszönjük, hogy van mit 
megtanítani gyermekeinknek, hogy mi 
is továbbadhatjuk a titkot és az álmot.

Mert hát valljuk be őszintén, ma 
sem könnyű. 

Tisztelt ünneplő  
közönség!
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Kedves Alpolgármester 
úr! Szeretném ezúton 
nyilvánosan is megkö-
szönni, hathatós közre-
működését az Erdősor 
utcában kiépített „fek-
vőrendőrök” ügyében. 
Mióta megépültek, a 
forgalom érezhetően 
csökkent és gyakorlati-
lag megszűntek a szá-
guldozások is, ezáltal 
az életminőségünk is javult. (Nem is 
beszélve a biztonságról.) Köszönjük 
szépen: Csuzda Zoltán Ui.: Persze azt 
is tudom, hogy nem mindenki ennyi-
re hálás emiatt, de olyan soha nincs, 
hogy valami mindenkinek egyformán 
jó legyen. 

Tisztelt Csuzda Zoltán úr! Örü-
lök, hogy sikerült megoldanunk a 
problémát. Köszönöm az Ön és a 
lakótársak segítségét.

Tisztelt Alpolgármester Úr! Naivan 
úgy gondoltam, hogy a Volán buszok 
parkolási problémáját sikerült meg-

oldani. Sajnos nem így 
tapasztalom. Változatla-
nul a buszvezetők háza 
előtt és így természe-
tesen mások háza előtt 
parkolnak a buszok. A 
Volán képviselője azon 
a bizonyos megbeszé-
lésen, ami úgy 1-1,5 
éve történt határozott 
ígéretet tett arra, hogy 
ha kap az Önkormány-

zattól területet, akkor ott parkoltatja a 
buszait, vagy ennek hiányában a busz-
megállókban. Érdeklődnék, hogy ez a 
szabály megváltozott e, mert én már 
igen rég óta nem így tapasztalom. A 
régi probléma megint él. Keskeny ut-
cákban, mások ablaka előtt, hajnalok 
hajnalán, hosszú percekig melegíteni, 
brummogtatni, csattogtatnia a jármű-
vet. Nekem az is megfelel, ha a szabály 
második felét tartatják be az illetéke-
sek és a buszmegállóban parkoltatják 
a buszokat. Az én esetemben az sincs 
a buszvezető lakásától 25 m-nél mesz-
szebb, tehát oda sem kell autóba ülnie, 

vagy kerékpárra szállnia. Csak annyi 
a különbség, hogy egy jóval szélesebb 
úton parkol a busz. Tudom, hogy 
ennél nagyobb problémákkal is meg 
kell küzdeni a városnak, de legalább 
a könnyebben megoldható gondokat 
pipálja ki végérvényesen a Hivatal. 

Kedves Katalin! A problémát 
jelzem a Volán vezetői felé. A meg-
oldást a közterület-felügyelői rend-
szer kiépítése jelentené, mert így 
lehetne ellenőrizni a megállapodá-
sunk betartását. Most jelent meg 
egy pályázat közterület-felügyelet 
létrehozására. Dolgozunk rajta.

Kedves Alpolgármester úr! Érdek-
lődni szeretnék, hogy amikor a Pol-
gármesteri Hivatal ki ad egy engedély 
valamilyen szolgáltatói tevékenység 
végzésére, és az ügyfélforgalommal jár, 
előírják e, hogy a vállalkozónak meny-
nyi parkolóhelyet kell kialakítani. Van 
e erre helyi rendelet? 

Igen, az önkormányzatnak van 
helyi rendelete, amely igazodik a 
magasabb jogszabályhoz. (OTÉK)

Bukodi Károly alpolgármester  
október 5-i fogadóórája 

Tovább fejlôdik Ócsa központja

VÁROSI – ÉLET

Sikeres közbeszerzési eljárás  
– 40 milliót megtakarítottunk

Már többször beszámoltunk arról, 
hogy az önkormányzat 84 948 024 
forintot nyert az „Ócsa város település-
központjának kisléptékű fejlesztése” el-
nevezésű pályázaton. Ennek keretében 
a Polgármesteri Hivatal és az Egészség-
ház közötti szakaszon a járdák és kapu-
bejárók felújítására, valamint a teljes 
növényzet cseréjére kerül sor.

A kivitelező személyének eldöntésé-
re az év folyamán háromszor írtunk ki 
közbeszerzési eljárást. Az első kettőnél 
nem tudtunk nyertest hirdetni, mivel 
olyan magas összegű ajánlatokat tettek, 
amelyeket nem tudtunk volna finanszí-
rozni. A kiírás szempontjainak összes-

ségét tekintve az első fordulóban nettó 
166.136.494 Ft, a második fordulóban 
nettó 136.784.909 Ft volt az ajánlat.

A harmadik forduló végén a legelő-
nyösebb ajánlatot a ZÖFE Zöldterü-
let-fenntartó és Fejlesztő Kft. tette, net-
tó 93.875.517 Ft értékben. A munkát, 
reményeink szerint, november máso-
dik felében kezdik el. Úgy gondolom, 
hogy a testület jól cselekedett, amikor 
vállalta a többszöri kiírást, mivel még 
a második fordulóhoz képest is több, 
mint 40 millió forinttal csökkent a ki-
vitelezés ára.

Újabb pályázat Ócsa fejlesztéséért
Reményeink szerint a városunk 

fejlesztése folytatódhat, hiszen újra 

pályázunk. Az önkormányzat, a re-
formátus egyház és a Duna-Ipoly 
Nemzeti Park igazgatósága közös 
pályázatot nyújtott be a KMOP-
2009-3.1.1/A/B/C – Versenyképes 
turisztikai termék- és attrakciófejlesz-
tés kiírásra. Részünkről az Ágas-ház 
korszerűsítése, a „Lakatos” ház kiál-
lító teremmé alakítása, a volt pékség 
területének parkosítása, a volt tsz 
épületének megvásárlása - ebben szo-
ciális helyiségek, Tourinform iroda 
kialakítása,- valamint a Hősök terén 
(régi szombati piactér) parkoló és 
park építése szerepel az anyagban. 

Bukodi Károly
Ócsa alpolgármestere



Mint már két évvel ezelőtt is megírtuk 
– az Ócsai Hírmondóban –, van egy 
osztály városunk általános iskolájában, 
amelynek tagjai szívesen vállalnak fel-
lépést bármilyen rendezvényen. Az 
Ócsai Fúvószenekar vezetője, Serfel 
Viktor tanár úr kérte a fenti osztályt, 
hogy a 2009. október 3-án megrende-
zésre kerülő Szüreti Felvonulást tegye 
színesebbé fellépésével.

Osztályfőnökükkel, Balla Katalin 
tanárnővel való megbeszélés után, ter-
mészetesen elfogadták a felkérést. Ezt 
követően az Ócsai Művelődési Köz-
pont is megkereste őket, hogy az Idő-
sek Világnapján is vegyenek részt. Már 
csak a tánctanárt, ruhákat – és persze 
időt a próbákra – kellett keresni, ami 
koránt sem volt egyszerű.

De... Én azt hiszem, sőt tudom, hogy 
Losteinerné Julcsikánál jobb tánctanárt 
keresve sem találtunk volna, aki mun-
kája és családja mellett szívesen vállalta 
a táncok betanítását. Ebben fiai, Sanyi 
és Norbi is segédkeztek.

Az idő, hogy mikor is legyenek a 
próbák... Az osztály kedves testnevelés 
tanárnője, Kamenné Juhos Ildikó, ok-
tóber 3-ig, minden tornaórát a rendel-
kezésükre bocsátott.

Az idő rövidsége miatt plusz délutá-
nokat is igénybe kellett venni.

A ruhák... A szabadiő központtól 
kapták a ruhákat, a kötényeket pedig 
alsós tanító nénijüktől, Konrádné Irén-

kétől, aki - mint tudjuk - az első négy 
évben már igencsak rászoktatta a gye-
rekeket a szereplésre, így ez mára már 
egyáltalán nem volt idegen tőlük.

Alig három hét próba után elérke-
zett október 1., az Idősek Világnapja.

A 6/A. osztály, kiegészülve a Bólyai 
János Gimnázium 4 tagjával, Losteiner 
Sándorral, Losteiner Norberttal, Csu-
por Henriettával és Nyúlas Katával - így 

volt egész a „kis csapat” - megkezdték a 
„szórakoztatást”. Aki ott volt, tanúsít-
hatja, hogy milyen sikerük volt a szinte 
csurig megtelt színházteremben.

Október 3-án, a Szüreti Felvonulás 
4 helyszínén táncoltak, ahová nagy 
közönséget vonzottak és újabb sikere-
ket arattak. Az 5. és egyben  az utolsó 
„megálló” a szabadidő központban 

volt, a bál megkezdése előtt, ahol be-
mutatták teljes műsorukat. Mivel ők 
voltak az első fellépők, olyan kedvet ka-
pott a nagyérdemű, hogy velük együtt 
énekeltek és folyamatosan tapsolták 
a „kis” táncosokat. Olyan fergeteges 
volt az előadás, hogy a tapsvihar, amit 
kaptak - és amitől az ember szinte liba-
bőrös lett - visszaszólította őket a tánc-
parkettre. Alig 3 hét próba után érték 
el ezt a sikert!

Természetesen meg kell említenünk 
a többi fellépőt is, akik a 9 év után 
újra megtartott Szüreti Felvonuláson 
bemutatták kis műsorukat, így pl. az 
Erdélyből érkező népi tánccsoport, a 
Nemesócsai Asszonykórus és persze az 
Ócsai Asszonykórus.

Én szíves elnézését kérem, hogy 
több szót nem ejtettem róluk, ugyan-
is a fenti sorokat a 6/a. osztály „szem-
szögéből” vetettem papírra, mint egy 
büszke Anya!

Úgy gondolom, köszönetet kell 
mondanunk még egyszer Losteinerné 
Julcsikának és két fiának; Serfel Viktor 
tanár úrnak; Kamenné Juhos Ildikó 
tanárnőnek; Balla Katalin osztályfő-
nöknek, a Szülőknek és persze az egész 
6/A. osztály tagjainak, mert bizony 
nélkülük nem lehettünk volna tanúi, 
hogy mire is képes az alig 12 évesekből 
álló „kis” osztály!

(Szíves elnézését kérem annak, akit 
kifelejtettem, az csak a véletlen műve 
lehetett!)

/Bónéné/

A 6/A. ismét kitett magáért!

2009. november  5

VÁROSI – ÉLET
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KÖZ – ÉLET

Ócsa Város Önkormányzat Képviselô
testülete 11 igen /egyhangú/ szavazattal a 
következô határozatot hozta:
188/2009./IX.30./sz. ÖK. határozat:
Ócsa Város Önkormányzat Képviselô-
testülete 
1. Morvai Lajos Általános Iskola Igazgató-

jának beszámolóját elfogadja.
2. Az intézkedési tervben foglaltaknak 

megfelelôen elviekben támogatja, hogy 
az Általános Iskola önálló gazdálkodása 
2009. december 31-tôl szûnjön meg.

3. Felkéri a Pénzügyi irodát, hogy a 2010. 
évi pénzügyi koncepcióban az általános 
iskolát részben önálló gazdálkodó intéz-
ményként szerepeltesse. 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselô
testülete 11 igen /egyhangú/ szavazattal a 

következô határozatot hozta:
189/2009./IX.30./sz. ÖK. határozat:
Ócsa Város Önkormányzat Képviselô-
testülete az október 23-i ünnepség 
elôkészítésérôl szóló tájékoztatót tudo-
másul veszi, a tervezett programot jóvá-
hagyja.

Ócsa Város Önkormányzat Képviselô
testülete 11 igen /egyhangú/ szavazattal a 
következô határozatot hozta:
190/2009./IX.30./sz. ÖK. határozat:
Ócsa Város Önkormányzat Képviselô-
testülete a szelektív hulladékgyûjtés tapasz-
talatairól szóló beszámolót tudomásul veszi.

Ócsa Város Önkormányzat Képviselô
testülete 10 igen és 1 nem szavazattal a 
következô határozatot hozta:

191/2009./IX.30./sz. ÖK. határozat:
Ócsa Város Önkormányzat Képviselô-
testülete a 164/2009.(VIII.26.) sz. 
ÖK. határozatával elfogadott, az in-
tézkedési terv 4. pontjában szereplô 
3+2 fôt, 2+2 fôre módosítja. A +1 
fô vonatkozásában a döntést késôbbre 
halasztja.

Ócsa Város Önkormányzat Képviselô
testülete 11 igen /egyhangú/ szavazattal a 
következô határozatot hozta:
192/2009./IX.30./sz. ÖK. határozat:
Ócsa Város Önkormányzat képviselô-
testülete 
1. 2009. november 27-én /pénte-

ken/ 18.00 órakor az Egressy Gábor 
Szabadidô Központ színháztermében 
közmeghallgatást tart.

2. felkéri a Polgármestert, hogy a köz-
meghallgatásról a lakosságot a helyben 
szokásos módon tájékoztassa.

Ócsa Város Önkormányzat Képviselô
testülete 11 igen /egyhangú/ szavazattal a 
következô határozatot hozta:
193/2009./IX.30./sz. ÖK. határozat:
Ócsa Város Önkormányzat Képviselô-
testülete felhatalmazza a polgármes-
tert, hogy a Rákóczi Szövetséggel 
együttmûködési megállapodást kössön a 
2009. évi költségvetés terhére 50.000,- Ft 
összegû támogatás erejéig.

Ócsa Város Önkormányzat Képviselô
testülete 11 igen /egyhangú/ szavazattal a 
következô határozatot hozta:
194/2009./IX.30./sz. ÖK. határozat:
Ócsa Város Önkormányzat Képviselô-
testülete úgy határozott, hogy a 100 %-ig a 
tulajdonában álló és a nevelési intézménye-
inek konyháit is üzemeltetô Ócsa Városüze-
meltetési Nonprofit Kft. szedje be a szülôktôl 
a szülôket terhelô étkeztetési térítési díjat.

Ócsa Város Önkormányzat Képviselô
testülete 11 igen /egyhangú/ szavazattal 
megalkotta 
14/2009.(VIII.17.)számú rendeletét
a 2009. évi költségvetésrôl szóló 3/2009.
(II.27.)számú  önkormányzati rendelet mó-
dosításáról (2.számú mód.)

Ócsa Város Önkormányzat Képviselô
testülete 11 igen /egyhangú/ szavazattal 
megalkotta 
15/2009.(VIII.17.)számú rendeletét
a 2009. évi költségvetésrôl szóló 3/2009.
(II.27.) számú önkormányzati rendelet mó-
dosításáról (3. számú mód.)
Ócsa Város Önkormányzat Képviselô
testülete 10 igen és 1 tartózkodó szavazat 
mellett az alábbi határozatot hozta:

182/2009./IX.17./sz. ÖK. határozat
1. A képviselô-testület - a polgármester 

elôterjesztése, valamint a Pénzügyi 
Bizottság és az Ügyrendi Bizottság ál-
lásfoglalása alapján – megtárgyalta a 
2009. évi létszámcsökkentési pályázat 
III. fordulóban történô benyújtását és az 
alábbi határozatot hozza:

 A képviselô-testület a rendeletében 
meghatározott létszámcsökkentések 
közül a 2009. év III. ütemben az alábbi 
megszûnt álláshelyeken kifizetett köte-
lezettségeire nyújt be pályázatot:

 A képviselô-testület nyilatkozik arra 
vonatkozóan, hogy az önkormányzat 
által fenntartott költségvetési szerve-
inél a meglévô üres álláshelyeken, az 
elôreláthatólag megüresedô álláshe-
lyeken vagy a tervezett új álláshelyeken, 
illetve szervezeti változás, feladatátadás 
következtében az önkormányzat fenn-
tartói körén kívüli munkáltatónál a lét-
számcsökkentéssel érintett álláshelyen 
foglalkoztatottak – munkaviszonyban 
töltött ideje folyamatosságának meg-
szakítása nélküli - foglalkoztatására 
nincs lehetôség. 

 A képviselô-testület nyilatkozik 
arra vonatkozóan, hogy az intéz-
ményei létszámhelyzetének és az 
intézmények közötti tervezhetô lét-
szám- és álláshely átcsoportosítás 
lehetôségének felülvizsgálata függ-
vényében döntött a felmentéssel 
vagy a rendes felmondással együtt 
járó létszámcsökkentésrôl. 

 Az Önkormányzat a létszámcsökken-
téssel kapcsolatosan a pályázatban 
csak az önkormányzat költségvetési 
szerveinél fôfoglalkozásban, határozat-
lan idejû közszolgálati, közalkalmazotti 
jogviszonyban vagy munkaviszonyban 
állók jogviszonyának megszüntetésével 
kapcsolatban kifizetett összegekre nyújt 
be pályázatot.

 A létszámcsökkentéssel egyidejûleg 
létszámnövekedés nem történik.  

 A képviselô-testület utasítja a jegyzôt, 
hogy a 2009. évi költségvetési rende-
letben az engedélyezett létszámvál-
tozások – a létszámcsökkentésekre 
tekintettel - kerüljenek átvezetésre.

 Felkéri a képviselô-testület a polgár-
mestert, hogy az Önkormányzati Mi-
nisztérium által kiírt létszámcsökkentési 
pályázatot a Magyar Államkincstár Pest 
megyei Területi Igazgatóságához nyújt-
sa be, 2009. szeptember 28. napjáig

2. Az önkormányzat költségvetési szer-
veinél valamint a Polgármesteri Hi-
vatalnál meglévô üres álláshelyeken, 
az elôreláthatólag megüresedô ál-
láshelyeken vagy a tervezett új állás-
helyeken, illetve szervezeti változás, 
feladatátadás következtében a pályázó 
fenntartói körén kívüli munkáltatónál 
a létszámcsökkentéssel érintett állás-
helyen foglalkoztatottak jogviszonyban 
töltött ideje folyamatosságának meg-
szakítása nélküli foglalkoztatására nincs 
lehetôség.  

Ócsa Város Önkormányzat Képviselô
testülete 11 igen /egyhangú/ szavazat mel
lett az alábbi határozatot hozta:
183/2009./IX.17./sz. ÖK. határozat
Ócsa Város Önkormányzat Képviselô-

testülete nyilatkozik, hogy nem látja 
akadályát az ócsai Szenvedélybetegek 
Otthona és az inárcsi Speciális Otthon 
összevonására.

Ócsa Város Önkormányzat Képviselô
testülete 11 igen /egyhangú/ szavazat mel
lett az alábbi határozatot hozta:
184/2009./IX.17./sz. ÖK. határozat
Ócsa Város Önkormányzat Képviselô-
testülete  a projekt menedzsment és a 
közbeszerzési szabályzatot elfogadja.

Ócsa Város Önkormányzat Képviselô
testülete 12 igen /egyhangú/ szavazat mel
lett az alábbi határozatot hozta:
185/2009./IX.17./sz. ÖK. határozat
Ócsa Város Önkormányzat Képviselô-
testülete részt kíván venni a KMOP-2009-
5.2.1/ „A Pest megyei Településközpontok 
kisléptékû fejlesztése” címû pályázaton.

Ócsa Város Önkormányzat Képviselô
testülete 9 igen, 1 nem és 1 tartózkodó 
szavazat mellett az alábbi határozatot 
hozta:
186/2009./IX.17./sz. ÖK. határozat
Ócsa Város Önkormányzat Képviselô-
testülete az Egressy Gábor KHT. 
5.000.000,- Ft összegû áthidaló hitel 
felvételéhez hozzájárul és arra készfizetô 
kezességet vállal.

Ócsa Város Önkormányzatának  
2009. szeptember 30-i határozatai

Ócsa Város Önkormányzata  
2009. szeptember 17-i rendkívüli ülésének határozatai

Az intézmény neve A Képviselô-testületi 
döntés száma (eng. 
létszám)

A létszámleépítésben 
érintettek száma

Az engedélyezett 
létszám

Az engedélyezett 
létszám a leépítést 
követôen

Létszám-csökk. 
pályázatban érintett 
dolgozók

Ócsa Város Polgármesteri Hivatal 3/2009 (II.27) rendelet 5 72 67 4

Halászy Károly Általános Iskola 3/2009 (II.27) rendelet 4 75 71 2

Falu Tamás Könyvtár 3/2009 (II.27) rendelet 1 3 2 1

Önkormányzat összesen 10 150 140 7
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Ócsa Város Önkormányzat Képviselô
testülete 11 igen /egyhangú/ szavazattal a 
következô határozatot hozta:
195/2009./IX.30./sz. ÖK. határozat:
Ócsa Város Önkormányzat Képviselô-
testülete az 1990. évi LXV. tv. 8.§ (1), és 
(2) bekezdése alapján a településrendezé-
si, a helyi közutak és közterületek fenntar-
tási, köztisztaság és a településtisztaság 
biztosítási, foglalkoztatási, valamint az 
óvodáról, az alapfokú nevelésrôl, az ok-
tatásról és az egészségügyi feladatokról 
való gondoskodási és egyéb felmerülô 
feladatait a 100 %-os tulajdonában álló 
Ócsa Városüzemeltetési Nonprofit Kft. se-
gítségével látja el.

Ócsa Város Önkormányzat Képviselô
testülete 11 igen /egyhangú/ szavazattal a 
következô határozatot hozta:
196/2009./IX.30./sz. ÖK. határozat:
Ócsa Város Önkormányzat Képviselô-
testülete a 2010. évi belsô ellenôrzési 
ütemtervet elfogadja.

Ócsa Város Önkormányzat Képviselô
testülete 10 igen és 1 nem szavazattal a 
következô határozatot hozta:
197/2009./IX.30./sz. ÖK. határozat:
Ócsa Város Önkormányzat Képviselô-
testülete 
1. készfizetô kezességet vállal a 100 

%-ban a tulajdonában lévô Ócsa Vá-
rosüzemeltetési nonprofit Kft. 10 millió 
forint összegû folyószámlahitelére.

2. hozzájárul, hogy az Ócsa Városüzemel-
tetési nonprofit Kft. által felvett 10 millió 
forint összegû folyószámlahitel miatt az 
Egészségház (2364 Ócsa, Szabadság 
tér 4.) biztosítékképpen jelzálogjogot 
jegyezzenek be.

 Ócsa Város Önkormányzat Képviselô
testülete 10 igen és 1 nem szavazattal a 
következô határozatot hozta:
198/2009./IX.30./sz. ÖK. határozat:
Ócsa Város Önkormányzat 
Képviselô-testülete felhatalmazza 
a Polgármestert, hogy a K&H Bank 
Zrt-vel kötendô SFI-ÖEP-09-0306-
OHAB-A/KEZ számú és SFI-ÖEP-
09-036-OHAB-A/Ó számú óvadéki 
szerzôdést aláírja.

Ócsa Város Önkormányzat Képviselô
testülete 10 igen és 1 nem szavazattal a 
következô határozatot hozta:
199/2009./IX.30./sz. ÖK. határozat:
Ócsa Város Önkormányzat Képviselô-
testülete felhatalmazza a polgár-
mestert, hogy az Ócsa Városüze-
meltetési nonprofit KFT. írásbeli 
tájékoztatása alapján azonnal intézked-
hessen a kézfizetésrôl.

Ócsa Város Önkormányzat Képviselô
testülete 11 igen /egyhangú/ szavazattal a 
következô határozatot hozta:
200/2009./IX.30./sz. ÖK. határozat:
Ócsa Város Önkormányzat Képviselô-
testülete felkéri a polgármestert, hogy a 
város közterületei rendjének fenntartása 
érdekében intenzív járôrözésre kérje fel a 
Faluvédô Egyesületet és a körzeti megbí-
zottakat.

Ócsa Város Önkormányzat Képviselô
testülete 11 igen /egyhangú/ szavazattal 
megalkotta  
16/2009./X.2./sz. ÖK.RENDELETÉT
Az elsô közös lakáshoz jutó családok tá-
mogatásáról szóló 18/2005.(IX.2.) ÖK. 
rendelet módosításáról

Ócsa Város Önkormányzat Képviselô
testülete 11 igen /egyhangú/ szavazattal a 
következô határozatot hozta:
201/2009./IX.30./sz. ÖK. határozat:
Ócsa Város Önkormányzat Képviselô-
testülete hozzájárul ahhoz, hogy az Ócsa-
Alsónémedi Építésügyi Hatósági Igazga-
tási Társulás társulási megállapodásának 
17. pontja 2010. január 01-tôl az alábbi-
akra változzon.
„17. Az állami finanszírozás a tárgyévet 
megelôzô év január 01-i lakosságszámá-
nak arányában kerül megosztásra és elszá-
molásra az önkormányzatok között.”

Ócsa Város Önkormányzat Képviselô
testülete 11 igen /egyhangú/ szavazattal 
megalkotta  
17/2009./X.2./sz. ÖK.RENDELETÉT
Ócsa Város Önkormányzat Képviselô-
testületének Szervezeti és Mûködési Sza-
bályzatáról szóló 17/2007.(XI.6.)sz. ÖK. 
rendelet módosításáról

Ócsa Város Önkormányzat Képviselô
testülete 11 igen /egyhangú/ szavazattal 
megalkotta  
18/2009./X.2./sz. ÖK.RENDELETÉT
Ócsa Nagyközség Polgármesteri Hivata-
lának Ügyrendjérôl szóló 13/2000.(XI.8.)
ÖK. rendelet módosításáról

Ócsa Város Önkormányzat Képviselô
testülete 9 igen és 2 tartózkodó szavazattal 
a következô határozatot hozta:
202/2009./IX.30./sz. ÖK. határozat:
Ócsa Város Önkormányzat Képviselô-
testülete döntött arról,
1. hogy három darab parkolóhely kizá-

rólagos használatát biztosítja a DEUS 
Magyarország Ingatlanbefektetô és 

Ingatlanhasznosító KFT. és jogutódja 
számára az Egészségházhoz tartozó 
parkoló-beállóhelyek közül.

2. felhatalmazza az alpolgármestert, hogy 
folytasson tárgyalást a parkolóhelyek át-
adásának esetleges anyagi vonzatáról.

Ócsa Város Önkormányzat Képviselô
testülete 11 igen /egyhangú/ szavazattal a 
következô határozatot hozta:
203/2009./IX.30./sz. ÖK. határozat:
Ócsa Város Önkormányzat Képviselô-
testülete elvi hozzájárulását adja ahhoz, 
hogy a Polgármester szándéknyilatkozatot 
írjon alá az Ócsa-Soroksári Vagyonkezelô 
Szövetkezettel arról, amennyiben az 
Önkormányzat a „Turisztikai pályázat-
Versenyképes turisztikai termék- és 
attrakciófejlesztés-KMOP-2009-3.1.1-
A-B-C pályázata” sikeres lesz, az önkor-
mányzat meg kívánja vásárolni az Ócsa, 
Bajcsy Zs.u.5. szám alatti ingatlanát.

Ócsa Város Önkormányzat Képviselô
testülete 11 igen /egyhangú/ szavazattal a 
következô határozatot hozta:
204/2009./IX.30./sz. ÖK. határozat:
Ócsa Város Önkormányzat Képviselô-
testülete 
1. felhatalmazza a polgármestert, hogy 

a Dabasi Körzeti Földhivataltól érke-
zett felhívásra válaszoljon, miszerint a 
090/2 hrsz-ú szennyvíztisztítóhoz tarto-
zó öntözôterület eredeti állapotát nem 
kívánják helyreállítani. 

2. Felkéri a polgármestert, hogy egyeztes-
sen Felsôpakony és Inárcs polgármes-
tereivel az esetlegesen kiszabásra kerülô 
földvédelmi járulék és bírság – az Ócsa 
és Társai KHT-ban lévô tulajdoni ará-
nyoknak megfelelô - megfizetésérôl. 

Az ócsai

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

értesíti a felajánlókat, hogy az APEH  
2008. évben 227 108-Ft-ot utalt az alapítvány 
számlájára. A támogatást tanulmányi és sport 
versenyeken kiemelkedô eredményt elért  
tanulók jutalmazására használtuk fel.

Köszönjük a felajánlásokat.
Bolyai János Alapítvány Ócsa

Alapítvány neve: Bolyai János Alapítvány
Címe: 2364 Ócsa, Falu Tamás u. 35.
Adószám: 18661693-1-13

Ócsa, 2009. november 6.
Zsadányi László

kuratóriumi titkár

Az ócsai

Dr. Pártos Lóránt Alapítvány
2364 Ócsa, Falu Tamás u. 35.
Adószám: 18677203-1-13

köszönetét fejezi ki mindazon támogatóinak, 
akik személyi jövedeladójuk 1%-át az alapítvány 
javára ajánlották fel.
Az APEH 2008. évben 229 402-Ft-ot utalt az 
alapítvány számlájára. A támogatást tanulmányi  
és sport versenyeken kiemelkedô eredményt 
elért tanulók jutalmazására használtuk fel.

Köszönjük a felajánlásokat.
Dr. Pártos Lóránt Alapítvány Ócsa

Ócsa, 2009. november 6.
Zsadányi László

kuratóriumi titkár
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Hiteltelen szülô 
hogyan nevel hitelesen…

Ne várjon senki részletes beszámolót 
az elhangzottakról, mert az szinte le-
hetetlen. De hogy mégsem maradjunk 
Csernus doktor szavai nélkül, az elő-
adás előtt két kérdést tettünk fel neki.

Először arra szeretnék választ kap-
ni, mi az oka annak, hogy ha sokan 
kisebb vagy nagyobb-, vélt vagy valós 
hatalomhoz jutnak, megváltoznak?

Egy régi kínai szólásmondással 
tudok erre válaszolni, amit sok év-
vel ezelőtt hallottam és azóta nagyon 
odafigyelek rá. A szólás így hangzik: 
Hatalmat adok a kezedbe és megmon-
dom, milyen ember vagy. 

A legtöbb ember manapság, mikor 
elér valamit, elfelejti azt, hogy annak 
idején milyen volt ő pályakezdőként. 
Én ezt úgy őrzöm meg, hogy tudato-
san odafigyelek erre.

Ön szókimondásával, határozott 
kijelentéseivel vált ismertté. Olyan 
ember benyomását kelti, aki mindig 
mindenkinek köntörfalazás nélkül 
megmondja a véleményét. Lehet ez 

bármelyikünk számára követendő 
példa?

Bármilyen szituációban nem. Na-
gyon fontos különbséget tenni tanács 
és tanács között. Van olyan tanács, amit 
ha valaki kimond – annak ellenére, 
hogy igaza van – mégis erőszakként fog 
funkcionálni. Ez mindig olyankor van, 
amikor a másik ezt nem kérte. Tehát, 
hiába tudom és látom, hogy igazam 
van, de a másik nem kérdezett meg és 
mégis kimondom, ez tipikus erőszak. 
És az erőszak erőszakot szül…

A gyerekek szokták ezt sokszor át-
élni, mikor látják, hogy a szüleik közt 
probléma van. Kérdezik: miért nem 
váltok el? 

Vagy amikor már nagyobbak lesz-
nek, és keményebben fogalmaznak, az 
anya hajlamos elsírni magát, mondva: 
már te is bántasz, nem elég, hogy a sze-
mét apád bánt? Persze a gyerek nem 
látja át, hogy ez egy érzelmi manipulá-
ció, be is dől neki, el is szégyelli magát.

Nagyon fontos tehát különbséget 
tenni, hogy mikor kérdeznek és mikor 
nem. De ha kérdeznek, akkor mond-
juk, ahogyan csak kifér…

Köszönöm és kellemes estét kívá-
nok!

Nekem lehet, hogy kellemes lesz, de 
a hallgatóságnak nem hiszem.

(Németh)

Az energiaital olyan üdítőital, amely 
egy bizonyos ideig fokozza az emberi 
szervezet anyagcseréjét, az ébrenlétet 
és a teljesítőképességet. Kereskedelmi 
forgalmazásukhoz a legtöbb ország-
ban az élelmiszeripari hatóság egyszerű 
engedélye szükséges. Vannak azonban 
országok, ahol az energiaitalok normál 
italként történő forgalmazása, értéke-
sítése tilos: pl.: Franciaország, Olasz-
ország, Dánia, Norvégia. Nem vélet-
lenül! Az ital fogyasztása nem ajánlott 
gyermekeknek, várandós- és szoptató 
anyáknak, magas vérnyomásban szen-
vedőknek, szívbetegeknek, koffein-ér-
zékeny személyeknek, illetve alkohollal 

együtt fogyasztva.
Az üzletekben számos, különböző 

fantázianévre hallgató termék kapható. 
Mindegyikben található nagy mennyi-
ségű koffein (1 dl-ben 2-3 presszóká-
vénak megfelelő mennyiség), cukor, 
taurin, vitaminok eltérő arányban. Né-
hány dobozon feltüntettek apróbetűs 
figyelmeztető feliratokat, többek kö-
zött: A fogyasztó felelőssége, hogy napi 
3-nál többet ne igyon! Gyermekeknek 
nem ajánlott!

Ha túlzásokba esünk, megjelenhet-
nek a mellékhatások, mint a gyors és 
rendszertelen szívverés, nyugtalanság, 
ingerlékenység, idegesség, álmatlanság, 

remegés, fejfájás, hasfájás, hányinger, 
hányás, fekély és a függőség. Az ener-
giaitalok rendszeres fogyasztásával a 
fiatalok körében is fennáll annak a ve-
szélye, hogy egy kezdeti stádiumban 
levő és ezért nem észlelt, kezeletlen 
szív-érrendszeri megbetegedés felerő-
södjön. Növelheti a koleszterinszintet, 
az artériás elzáródásokat. Alkohollal 
kombinálva folyadékvesztéshez, kiszá-
radáshoz vezethet a fogyasztása.

 Ez a cikk azért jött létre, mert a pe-
dagógusokkal együtt azt gondoltuk, 
hogy fel kell hívnunk a szülők figyel-
mét a lehető legtöbb fórumon az ener-

Az új generáció kávéja: az energiaital. 
Avagy: valóban szárnyakat ad?

Ezzel az önmagában is izgalmas címmel került sor október 19-én az 
Egressy Gábor Szabadidőközpontban dr. Csernus Imre pszichiáter 
előadására. A színházterem zsúfolásig megtelt idősebbekkel és fiata-
lokkal, szülőkkel, pedagógusokkal. Az interaktív előadáson szembe-
sültek a jelenlévők önmaguk korlátaival, hiszen a Doktor úr folya-
matosan „tükröt tartott” a résztvevők felé.
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giaitalok fogyasztásának elterjedésére 
az ócsai gyermekek körében. Vannak 
olyan gyerekek, akik valószínűleg tu-
datlanságuk miatt, a napi megengedett 
koffeinmennyiség többszörösét veszik 
magunkhoz és csodálkoznak, mitől 
vannak rosszul, miért remeg a kezük és 
verik össze a „haverokat”.

Az elmúlt hónapok tapasztalata azt 
mutatja, hogy a gazdasági visszaesés el-
lenére az energiaitalok mennyiségben 
mért forgalma 40 %-kal növekedett. 
Egy felmérés szerint egyre többen fo-
gyasztják az energiaitalokat és egyre 
fiatalabbak tartoznak az energiaital-
függők táborába.

Remélem, nemcsak azok a szülők ol-
vassák ezeket a sorokat, akik biztosak ab-
ban, hogy gyermekük nem fogyaszt ilyen 
italt! Szeretnénk, ha a sok gond mellett 
éreznék a probléma súlyát és felhívnák 
mások figyelmét is ezekre a veszélyekre!

Vágány Valéria
iskolaorvos

2009. november  9

Ócsán a szabadidôközpontban
(Bajcsy-Zs. u. 46-48.)

OPERETT – MUSICAL GÁLA
2 RéSzbEn SzTÁRvEndéGEkkEL

november 30-án hétfôn, 19 órától

Válogatás az operett  
– és musical irodalom legnagyobb slágereibôl.

Fellépô mûvészek:
T E R E M I  T R I X I ,
A n d R Á d I  z S A n E T T
b O z S Ó  J Ó z S E F ,
b O T  P é T E R
P.  P E T Ô C z  A n d R Á S

Konferál:  J a r á b i k  k l á r a

Jegyár: 1800 Ft
Bôvebb információ, jegyrendelés:

06-29-378-043, 06-20-326-2504
egressy. szabkozp@freemail.hu
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Tisztelt Ócsai lakosok!

Szeretnék ezzel a cikkel egy rendszert 
indítani, melyben beszámolunk a 
munkánkról Önöknek!

Szeptember és október hónapban, 
az alábbi intézkedéseink történtek:

– 2 személy került elfogásra, akik 
ellen más hatóság elfogató parancsot 
adott ki

– 2 személyt sikerült elfogni, akik 

– Alsónémedi területén – lopott gép-
kocsikkal foglalkoztak, értékesítettek 
és bontottak

– 1 személy került elfogásra, aki az 
Önkormányzat illetve az ASA sérelmé-
re hulladékgyűjtő konténert tulajdoní-
tott el

– 5 személy lett őrizetbe véve ter-
ménylopás miatt

– 12 esetben történt szabálysértési 
feljelentés /ittas járművezetés, engedély 

nélküli vezetés, lejárt műszaki illetve 
gyorshajtás miatt

– 25 személy kapott helyszíni bír-
ságot a 7,5 T övezet megsértése miatt, 
összesen 380.000 Ft értékben

– 3 esetben történt intézkedés az en-
gedély nélküli árusítókkal szemben

– 3 esetben kellett közlekedési bal-
eset helyszínén intézkednünk és felje-
lentést tenni
Ócsa,  
2009. november 03.

Mezei Tamás r.tzls.
ÓCSA KMB.

Gyurkovics Tibor
Vers a Mikuláshoz

Miki, Miki, Mikulás,
hová bújsz, hova állsz,
mennyi aranyat találsz
a csomagban?

Vár rád a gyerekcsapat,
ide add, oda add
a cukrot, a kosarat,
gyere gyorsan!

Azt hiszed, nem láttalak
a jegenyefák alatt?
Lopództál egy nagy halom
dióval a válladon!

Bármily csendben lépeget
bakancsod a rét felett,
minden gyerek észrevett
az ablakból tégedet!

Olyan ember vagy te, mint mi,
csak az ég ruhádra hinti
a hava, és ezüst,
csillogó hajad a füst.

Felhőből van a szakállad,
szél tömi meg a pipádat.
Rókaprémből van a bundád,
szeretettel gondolunk rád!

Kitesszük az ablakunkba
a csizmát, a cipőt,
mi meg addig elbújunk a
sutban, hogy legyen időd

hozni mindenféle jót,
mazsolát, mogyorót,
s mikulások, gyerekek
cinkostársak legyenek!

Megcsörren a mogyoró
puttonyodban, csuda jó!
Mi már tudjuk, hogy te jössz,
kócnadrágod csupa szösz!

Itt állunk megilletődve, 
míg a lábad törölöd le,
jól tudod te, illik ez
a mikulás-emberhez!

A kezedben alma, keksz,
bezörögsz, bejöhetsz,
tapsolunk, ámulunk,
soha el nem árulunk!

Minden este feldíszíti
csillagfény a homlokod,
olyan ember vagy te, mint mi,
csak pirosabb és nagyobb!

Rendôrségi Hírek

Tisztelt ócsai lakosok!
2009. november 
2-tól a háziorvosok, 
a gyermekorvos, 
a fogorvosok, a 
fizioterápia és 
labor változatlan 
rendelési időben, az 
új Egészségházban 
(2364 Ócsa, Szabadság 
tér 4. a Posta mellet) 
fogadják Önöket.
A Központi orvosi 
ügyelet már 2009.
október 30–tól ezen a 
helyen érhető el.
A telefonszámok nem 
változnak.
Bukodi Károly

»

Eljön
Advent. Szelíd zengésű üzenet
Eljön. Eljön.
Beteg - a gyógyulásod,
rab -a szabadutásod,
halot - az életed.
Szomorú - most jön az öröm,
erõtlen - most jön az erõ,
éjbe járó, hajnalra váró
fölkell a fény neked.
Zendül az ág,
zendül a föld,

Isten üzen...
Eljön. Eljön.
Advent, Advent.
Advent. Dörög rendíthetetlen
kemény királyi üzenetben.
Eljön. Eljön.
Ha etkerülöd a mosolyban,
Eléd kerül, mint könny, sikoltás.
Ha bölcsõben meg nem látod,
Utadat állja, mint koporsó,
Eljön az Első és Utolsó.
Ha mint templom szelíd harangja
Nem talált szíveden a hangja,
figyelmeztetések tüzében hallod
majd meg e hangot.

És rombadőlhet minden oltár,
Elnémulhat zsolozsma, zsoltár,
Házad küszöbén fog megállni,
vagy az éj titkos csendjében fogod
közelgõ lépteit meghallani.
Eljön. Eljön.
Ki nem kerülheted,
Ha kikerülöd, mint kegyelmet,
ugy kell bevárnod, mint ítéletet.
Hallod? Hallod?
Mozdul az ég!
Mozdul a föld!
Isten üzen?
Eljön. Eljön.
Advent. Advent.
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Adventi ének
Szállj, szállj magasra, szíveink reménye
Vezess el minket Jézusunk elébe,
Ragyogj elôttünk fénynek oszlopával:
Szent bíztatással.

Hogy jó az Isten, ráüt a viharra,
Vidám szivárványt szô a borulatra;
Igéje napfény, az ragyog felettünk,
Mitfélne lelkünk?

Óh jó az Isten, a mi sziklavárunk,
Nem tart soká már bûnben bujdosásunk.
Az ígéretnek földjére érkezünk,
Jézus az nekünk.

Õ lesz a váltság élet-birodalma;
Változz’ örömre szívünk aggodalma.
Az elhagyottnak lesz már pártfogója,
Oltalmazója!

S lesz, lesz hitünknek diadalma, teljes,
Atyánk az Isten, irgalmas, kegyelmes,
A szeretetnek fényes napja jô fel
Idvezítônkkel!

Szállj hát magasra, szíveink reménye,
Vezess el minket Jézusunk elébe,
Elsírni könnyünk’ édes örömünkben,
Szeretetünkben!

Szabolcska Mihály

Adventi hajnal
Zihál a szél s megfagy a sóhaj,
a felhõ fenn hajó raj.

Könyörtelen, vad téli éjjel,
az út a messzeségbe vész el.

De lángruhában száll az angyal
s lila sugárral gyúl a hajnal.

Adventi hajnal, zeng és árad
a lélekbõl a tiszta bánat.

S a vágy zokog és zsolozsmázik
s harsog az Isten trónusáig.

Sikolt a könnyes antifóna,
hogy jöjjön a szépséges óra,

harmatozza az Úr, az áldott,
a békét és az igazságot.

Táruljon ki a Menny, a fénydús
s szülessék meg a drága Jézus.

            Ölbey Irén

Minden advent
Minden advent kegyelem:
vétkem jóvátehetem.
Minden advent vigalom:
Isten Úr a viharon!
Minden advent érkezés:
átölel egy drága kéz!
Minden advent alkalom:
gyõzhetsz saját magadon!
Minden advent ítélet:
így kellene - s így élek!
Minden advent remegés:
Isten felé epedés!
Minden advent ima is:
Uram, fogadj be ma is!

        Ürögdi Ferenc

Advent
Az advent az egyházi év része, Jézus 
születésének az ünneplésére (kará-
csony) való előkészület. Az advent 
négy vasárnapot foglal magában, me-
lyek közül a Szent András ünnepéhez 
legközelebb eső, azaz advent első va-
sárnapja jelenti az egyházi év kezde-
tét. Az adventi idő a Mária-kultusz 
kiemelkedő időszaka, ekkor hangza-
nak a hajnali roráté misék. A hozzá 
kapcsolódó számos népszokás egyike 
az „adventi koszorú” készítése.

Az advent történeti háttere
Az 5. századtól az advent a kará-

csonyt megelőző böjti idő volt, mely 
Szent Márton (november 11.) ünne-
pével kezdődött. Az advent Galliá-
ban keletkezett, majd a 6. században 
Róma átvette, és a böjti időből itt lett 
liturgikus idő, öt vasárnappal. VII. 
Gergely pápa volt az, aki négyben 
határozta meg az advent vasárnapja-
inak a számát, melyet a későbbiekben 
a protestáns felekezetek is átvettek.

A keleti egyház nem tartja liturgikus 
ünnepként az adventi időszakot, de a 8. 
századtól böjti időszakot tart a karácsony 
előtt, november 14-étől. Az adventi idő 
alatti böjtölés szokása tulajdonképpen a 
húsvétot megelőző nagyböjtöt utánoz-
za. Az adventi böjti idő alatt tiltották a 
zajos mulatságokat és az ünnepélyes há-
zasságkötéseket, mely utóbbit az 1661. 
évi nagyszombati zsinat püspöki enge-
délyétől tette függővé.

Az advent jelentése, jellemzői
Az advent értelme: 

Úrjövet, ami tartalmilag hármas: 
történelmi, kegyelmi és eszkatológiai. 
Az adventi várakozás célja felidézni 
a Messiás születése előtti történelmi 
várakozást, felkészülni karácsonyra és 
Krisztus második eljövetelére. 

Advent sajátos gyakorlatai: 
Csönd, elmélkedés, imádság, bűn-

bánat, rorate (hajnali) mise. December 
16-ig a hét egyes napjainak miseszövege 
változik csak, 17-től 24-ig minden nap-
nak saját miseszövege van. Ekkor a zso-
lozsmában az Ó-antifónákat énekelik.

Az advent színei: 
Violaszín, kivéve a harmadik, úgyneve-

zett Gaudete vasárnapot, amikor rózsaszín 

Advent a vallásos életben
Az advent jelentése „ünnepélyes meg-

érkezés”. Karácsony előtt az egyház négy 
vasárnapon át készül az Úr megérkezé-
sére. Az ünnepélyes megemlékezés első-
sorban személyes újraátélésre szólít. Az 
advent liturgikus ünnepe azonban nem-
csak visszaemlékezés, hanem valóság. Az 
advent megünneplése tehát ezt jelenti: a 
hívők újra átélik az Isten eljövetele utáni 
vágyódást és a megtérést, amelyet ez az 
esemény előkészít. Ezen a módon egyre 
mélyebben érzik át Isten közeledését, a 
bennük lévő sötétségnek a fölszakadozá-
sát. Az advent Jézus eljövetelének min-
den módját jelképezi, mindenekelőtt az 
Úr akkori, emberi alakban való világba 
lépését. Az egyház közös liturgiáját sok 
helyen népszokások is kiegészítik. Szokás 
például adventi koszorú készítése, amelyre 
négy gyertya van felerősítve. Az egymást 
követő vasárnapokon mindig eggyel több 
gyertyát gyújtanak meg: ahogy közeledik 
a karácsony, úgy lesz mindig világosabb.
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Vannak emberek, akik hajlamosak azt 
mondani, hogy nekik nincsenek ötle-
teik. Nincs igazuk!

A mai oktatási rendszer arra épül, hogy 
tanuld meg, amit elmondanak, az úgy 
van, s ha számon kérik Tőled, akkor azt 
biflázd vissza. Nagyon ritka az oktatásban, 
amikor a saját ötleteinkre kíváncsiak, a mi 
elképzeléseinkre. S ezután kilépünk a valós 
ÉLET-be. Akkor döbbenünk rá, hogy 
mindenki megoldásokat, ötleteket vár Tő-
lünk. De, hogyan lesznek az ötletek? Mi-

től leszünk kreatívak? Velünk 
született tulajdonság lenne? 
Jack Foster könyve megmu-
tatja nekünk, hogyan váljunk 
olyanná, aki mer és tud gon-
dolkodni, ötletelni, aki a ben-
ne felmerülő ötleteket előadja 
és meg is valósítja. Az ötletelés 
számos módszerét mutatja be, 
s nagyon jó példákkal mutat 
rá ezek működésére. S miután 
elolvassuk, hogyan is születhet-
nek agyunkban az ötletek, vilá-
gossá válik számunkra, hogy az 

ötleteinkért meg kell dolgoz-
nunk, de megéri, mert általuk 
válik jobbá a világunk. 

Ajánlom főleg azoknak a 
fiataloknak, akik a jövőnket 
akarják alakítani saját tette-
ik által, és a pedagógusok-
nak, akik szeretnék, hogy 
olyan gyerekek neveljenek, 
akik nemcsak okosak, ha-
nem kreatívak is. S olvassák 
el azok is, akik úgy érzik, 
hogy nincsenek ötleteik…

/Gyüge Szilvia/

Akár a munkánk során, akár 
hétköznapi életünkben kulcs-
fontosságú, hogy tisztában 
legyünk a legfontosabb Euró-
pai Uniót érintő kérdésekkel, 
hiszen Magyarország 2004 
május elsejei csatlakozása óta 
az életünk minden részére ha-
tással van az EU. 

Timothy Bainbridge köny-
véből megismerhetjük az 
Európai Unió történetét, fej-
lődését, intézményeit, szerző-
déseit és politikáját. Mindezt 
címszavakba gyűjtve, szótár formában 
szerkesztve. Az ABC szerint rendezett 

címszavak alapján gyorsan 
tájékozódhatunk egy-egy 
kérdésről, vagy fogalomról, 
anélkül, hogy az egész köny-
vet elejétől a végéig el kelle-
ne olvasnunk az adott téma 
megértéséhez.

A kötet végén részletes 
irodalomjegyzék található, 
tematikusan rendezve. Itt 
nemcsak a forrásként szol-
gáló mű szerzője és címe sze-
repel, de mindegyik mellett 
hasznos megjegyzéseket is 

találhatunk. Ezen kívül itt szerepelnek 
az internetes források és folyóiratok is. 

Így akinek bővebb információra van 
szüksége bármelyik témával kapcsolat-
ban, könnyen kiindulópontot találhat 
a további olvasmányaihoz. 

A szerző 25 éves európai parlamenti 
gyakorlatának köszönhetően, nemcsak 
a szakirodalom kivonatát olvashatjuk, 
hanem egyes kérdésekben saját állás-
pontját is megismerhetjük.

Ajánlom a könyvet az európai uni-
óval kapcsolatos tanulmányaikat foly-
tató diákoknak, azoknak, akiknek a 
munkájukhoz szükséges az unió rend-
szerének ismerete, illetve mindazok-
nak, akik szeretnének tájékozottak és 
naprakészek lenni ebben a napjainkban 
nagyon is aktuális témában. 

/Kovács Edit/

Az áhított „világbéke”, amely a kom-
munizmus bukásával oly közelinek 
tűnt, most ismét jövő ködébe veszik. 
Ezért sajnos ismét aktuális, minden-
kit érintő kérdés, hogyan őrizhető 
meg a civilizált világ békéje. Globali-
zálódó világunkban hogyan élhetnek 
egymás mellett a különböző civilizá-
ciók, miként kezelendők a civilizáci-
ós erőegyensúly eltolódások, a hata-
lom és a kultúra kapcsolata. Ezekre 
a kérdésekre kereste a választ a ne-
ves amerikai politológus, Samuel P. 
Huntington 1993. nyarán, a Foreign 
Affairs című folyóiratban megjelent 
tanulmánya is. A felállított hipoté-

zis nagy vihart kavart, amely azóta is 
izgalomban tartja a globális politika 
szakértőit. 

A szerző időközben köny-
vet írt koncepciójáról, amely 
A civilizációk összecsapása 
és a világrend átalakulása 
címmel jelent meg. Ebben 
azt állítja, hogy a jövő világ-
politikájának központi és 
legveszélyesebb dimenziója 
a különböző civilizációs cso-
portok összecsapása, konf-
liktusa lesz. Huntington 
szerint a hidegháború után 
új korszak kezdődött a vi-

lágpolitikában, a világ kulturális törés-
vonalak mentén kezdett újjáalakulni. 
Ennek következtében a világ sokpólu-
súvá válik, a nyugat hanyatlani kezd, 
az ázsiai civilizációk drasztikusan nö-

vekednek demográfiailag, 
gazdaságilag és katonailag. 
A vizionált konfliktusok 
- Kínával, de leginkább az 
iszlám országokkal - úgy 
oldhatók fel, hogy a nyugat 
miközben megerősíti iden-
titását, elfogadja azt, hogy 
civilizációja egyedi, de nem 
egyetemes. Hátborzonga-
tón aktuális a téma. Aján-
lom minden gondolkodó 
embernek.

/Markó Anikó/

Könyvajánló

EU Mindentudó – mert szükségünk van rá…

A civilizációk összecsapása  
és a világrend átalakulása

Jack Foster: az Ötlet, 
Tartsd edzésben az 
agyad! 
HVG Kiadó, 2009-10-29

Samuel P. Huntington: 
A civilizációk össze-
csapása és a világrend 
átalakulása
Európa Könykiadó

Timothy Bainbridge - 
EU Mindentudó 
HVG Kiadó 

Az Ötlet
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November 10-e pirosbetűs dátum az 
ócsai verskedvelők naptárában. Falu 
Tamás költő születésnapja. Ezen a 
napon délután hagyományosan a te-
metőben kezdődik az emlékezés. Idén 
Bukodi Károly alpolgármester idézte 
fel a költő alakját. Közreműködött még 
Kerékgyártó Istvánné. Virág Miklós és 
a Halászy Károly Általános Iskola diák-
jai. A koszorúzást követően 17 órakor 
a Városi Könyvtárban folytatódott az 
ünneplés.

A nemrég alapított Falu Tamás Díj 
idei kitüntetettjével, Rózsássy Barbara 
költővel találkoztak az irodalom bará-
tai. A Gérecz Attila Díjjal is büszkél-
kedhető költővel Büki Attila beszélge-
tett.

Rózsássy Barbaráról így ír Kárpáti 
Kamil,a Mester, A suttogással telt szo-
ba című verseskötet utószavában:

„Gondolkodik - tehát szenved. Kí-
méletlen önelemző – vagyis elégedet-
len. Igazmondó – ez pedig alaposan 
próbára teszi törékenységét. A sutto-
gással telt szobát aki berendezi, belakja 
önmagából előhívott társaival, s aki, 

Füst Milán-i szóval „ez mind ő olt egy-
kor”, és képes benne lakó énei kézfogás-
ára: attól még igen sok várható.

Azon túlmenően is, ami máris föl-
mutatható eredménye. Zene és kép 
együttélése a rejtély, a titkosság olyan 
atmoszféráját teremti meg saját vers-
nyelve és szabadon alakított formája 
által, ami beavatás, titokátadás az olva-
só számára. A legparányibb belső (lelki, 
képzeleti) történést is szertartássá eme-
li. Az elemző így jut el Barbara meglepő 
költészetének kulcsáig: lemondásban, 
szembenézésben, önmaga vállalásában 
és másra vágyakozásaiban a végiggon-
dolt magatartásig.  Versének ugyan 
nincs szubkultúrákból érkező orrcsípő 
szaga és rikító színe, ellenben van lelki 
nemessége. Rózsássy Barbara kötete: 
költészetet életben tartó könyv.”

hy

A szellemi sportok királynőjének ked-
velőit hívta versenyre második alka-
lommal az Ócsai Polgári Kulturális 
Egyesület. November 7-én délelőtt 9 
órakor kezdődtek a játszmák, melyben 
hat gyermek, két ifjú és négy felnőtt 
mérte össze tudását.

A szervezők - Fraszczak Ryszard, 
Konrád Sándor, Virág Miklós, és az 
Egressy Gábor Szabadidőközpont 
képviseletében Kurta Katalin – bizto-
sították a zavartalan lebonyolítást. Aki 
megéhezett, vagy megszomjazott a ko-
moly küzdelemben, üdítőt kortyolha-

tott, süteményeket ropogtathatott.
Mire delet harangoztak, meg is szü-

letett a végeredmény. Eszerint a gyer-
mek kategória győztese: Szabó Kristóf, 
maga mögé utasítva Hollósi Pétert és 
Dani Józsefet. Az ifjúsági kategóriában 
Pintye Károly diadalmaskodott Var-
ga Levente felett. A felnőttek legjobb 
sakkozója pedig Virág Miklós amatőr 

festő lett, őt követte Kánai Boldizsár 
és Pekker Ferenc. Valamennyien, a di-
csőség mellett ajándékutalványt is ma-
gukénak tudhattak, emléklapot pedig 
minden résztvevő kapott. 

A szervezőkkel együtt bízunk ab-
ban, hogy jövőre még többen eljönnek 
egy jó játékra!

(NGy)

Falu Tamás születésnapján 

II. Ócsai Sakkverseny
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Ócsa SE hírei
A legutóbbi számban írtam 
arról, hogy milyen sok gyer-
mek –lányok is- látogatják az 
edzéseket. Örömmel mond-
hatom, hogy a lelkesedésük 
nem csökkent. Süthet a nap, 
fújhat a szél vagy eshet az 
eső, ők jönnek. Futnak, fo-
ciznak, és jól érzik magukat.

U13-as csapat
A csapat szereplése vál-

tozó.  Jó játék és győzelmek 
közé nagy vereségek is be-
csúsztak.  Látszott, hogy a 
minket legyőző csapatok 
már évek óta együtt vannak. 
Ebben a korosztályban az 
1997-98-as születésűek, vagy 
ennél fiatalabbak játszhat-
nak. Nálunk sokan vannak, 
akik 1999-2000-ben szület-
tek. Ebben a korban ez sokat 
számít. De sebaj! Ebben a 
szezonban cél a középme-
zőnyben megragadni. Aztán 
majd a következőben…

U16-os csapat
A csapat a papírformának 

megfelelően szerepel. Akik 
erősebbek azok legyőztek 
bennünket, a kötelező mecs-
cseket pedig megnyertük. 
Zárójelben megjegyzem, 

hogy Gyömrő hasonló kor-
osztályú csapata a nyáron 
Dániában edzőtáborozott.

Úgy látom, hogy ami a 
szakmai munkát, az elért 
eredményeket, a szülők hoz-
záállását illeti jó úton hala-
dunk. Azonban egy dolog-

ban nagyon rosszul állunk.                                                                               
Elkísérve a csapatot egy-egy 
mérkőzésére, sajnos meg 
kellett állapítanom, hogy 
a pályánk a legrosszabb 
a környéken. Minden-
képpen felújításra szorul.                                                                             
Ehhez várunk támogatókat, 

felajánlásokat, legyen az 
munkaerő vagy anyagi tá-
mogatás.

Bővebben erről a követke-
ző elérhetőségeken tudunk 
értekezni: alpolg@ocsanet.
hu; 06-30/617-9257

Hajrá Ócsa!
Bukodi Károly 

elnök

A Pest megyei Ügyességi 
Csapatbajnokságon, amit  
2009. szeptember 29-én 
rendeztek Albertirsán, ifjú 
atlétáink kislabdahajító  
csapata III. helyezést ért el.  
A csapat tagjai: Alstedter Márk,  
Bálint Márk, Eszenyi Zsolt és 
Németh Tamás.

Szintén harmadik lett 
súlylökésben a Csiba Márkkal kiegészült fenti csapat. 

Gratulálunk!

» Ifjú atlétáink sikere

U13

U16

forduló dátum idő hazai csapat vendég csapat eredmény pontok állapot
1 9/19/09 14:00 Pereg SE Ócsa VSE 2-0 (3-0)
2 9/15/09 17:00 Ócsa VSE Hernád SE 1-4 (0-3)
3 9/22/09 16:30 FC Dabas Ócsa VSE 10-1 (3-0)
4 9/29/09 16:30 Ócsa VSE Bugyi SE 3-2 (3-0)
5 10/6/09 16.00 Örkény SE Ócsa VSE 3-6 (0-3)
6 10/13/09 16.00 Ócsa VSE Inárcs VSE 3-0 (3-0)
7 10/21/09 15:30 Alsónémedi SE Ócsa VSE 8-2 (3-0)
8 10/27/09 15:30 Ócsa VSE Dömsödi SE 6-1 (3-0)
10 11/10/09 14:30 Gyáli B.K.SE Ócsa VSE
11 11/17/09 14:30 Ócsa VSE Gyáli Lurkó SE

forduló dátum idő hazai csapat vendég csapat eredmény pontok állapot
1 10/23/09 11:00 Ócsa VSE  Inárcs VSE 5-2 (3-0) nincs lejátszva
2 9/13/09 11:00 Gyömrői SE Ócsa VSE 4-1 (3-0)
3 9/20/09 11:00 Ócsa VSE Örkény SE 2-1 (3-0)
4 9/26/09 11:00 Ócsa VSE Kakucs SE 6-2 (3-0)
5 10/4/09 11:00 Gyáli B.K.SE Ócsa VSE 5-2 (3-0)
6 10/10/09 11:00 Ócsa VSE Üllô SE 3 - 0 (3-0)
7 10/18/09 11:00 Péteri KSK Ócsa VSE 1-6 (0-3)
8 10/24/09 15:00 Ócsa VSE Újlengyel DSE 13-0 (0-3) nincs lejátszva
9 11/5/09 15:00 Felsőpakony SK Ócsa VSE nincs lejátszva
10 11/7/09 14:00 Ócsa VSE Üllöi DSE nincs lejátszva
11 11/14/09 14:00 Táborfalva KSE Ócsa VSE nincs lejátszva
12 11/21/09 szabadnapos Ócsa VSE nincs lejátszva
13 11/28/09 14:00 Újhartyán KSE Ócsa VSE nincs lejátszva

Csapat Mér
kőzés

Győ
zelem

Dön
tetlen

Vere
ség

Lőtt 
Gól

Kapott 
Gól

Gólkü
lönbség

Pont
szám

U131. FC Dabas 6 6 0 0 48 9 39 18
U132. Alsónémedi SE 6 5 0 1 50 12 38 15
U133. Hernád SE 6 4 0 2 24 14 10 12
U134. Gyáli B.K.SE 7 4 0 3 24 25 1 12
U135. Ócsa VSE 8 4 0 4 22 30 8 12
U136. Bugyi SE 5 3 0 2 23 10 13 9
U137. Örkény SE 6 2 0 4 24 27 3 6
U138. Pereg SE 6 2 0 4 13 25 12 6
U139. Dömsödi SE 7 1 0 6 7 67 60 3
U1310. Inárcs VSE 5 0 0 5 1 17 16 0
U1311. Gyáli Lurkó SE
U161. Gyömrői SE 9 8 0 1 74 16 58 24
U162. Gyáli B.K.SE 8 8 0 0 61 12 49 24
U163. Táborfalva KSE 8 6 1 1 46 10 36 19
U164. Örkény SE 9 6 0 3 53 23 30 18
U165. Ócsa VSE 8 6 0 2 38 15 23 18
U166. Kakucs KSE 8 4 1 3 27 19 8 13
U167. Üllöi DSE 8 4 0 4 21 36 15 12
U168. Üllő SE 8 2 0 6 22 30 8 6
U169. Inárcs VSE 8 2 0 6 21 35 14 6
U1610. Péteri KSK 7 2 0 5 16 45 29 6
U1611. Újhartyán KSE 8 1 1 6 11 63 52 4
U1612. Újlengyel DSE 8 1 0 7 7 60 53 3
U1613. Felsőpakony SK 7 0 1 6 10 43 33 1



KERTÉSZETI ÁRUDA
Őszi kínálatunk:

 Gyümölcsfák nagy választékban  
 díszfák, tuják, leylandi ciprus  cserjék, 
rózsák, virágföld  sziklakerti évelők, 

fenyők,  tavi-, tóparti növények,  
 fenyőkéreg, marhatrágya,  szikla,  
murva, kulékő, akáckaró  fűmag,  

nádszövet  virághagymák, árvácska 

AKCIÓ!  
Gömbtuja 60-80 cm 1.500.- Ft/db
Sövénytuja 40-50 cm  300.- Ft/db

Díjtalan házhoz szállítás!

Vállaljuk kertek építését, fenntartását, tó, 
sziklakert építést, automata öntözőrendszer, 
telepítését, mini rakodógéppel földmunkát, 

(tereprendezés, árokásás)!

Decemberben karácsonyi fenyőfavásár!

Nyitva tartás: hétfő-péntek: 9-17-ig,
 szombat: 9-15-ig,
 vasárnap: 9-12-ig.

Balázs Zsolt, Ócsa, Üllői út 33. • 06-30/263-5800

2009. november  15

ADVENT  
LEGSZEBB  
AJÁNDÉKA
BRUTTÓ ÁR: 2000 FT
Advent legszebb ajándéka CD lemez
Szerzô: Takács Attila

Takács Attila ezen mûve 2009. adventjére készült. A zenemû 11 dalból áll 
és a Zalalövôi Plébánia Szent Veronika Ifjúsági Kórusának elôadásában 
hallható a CD-n. Idôtartam: 44p 26mp

A darab ôsbemutatója 2009. november 28-án, szombaton 15 órakor 
lesz a zalalövôi plébániatemplomban.

Letöltés: Az Advent legszebb ajándéka album dalainak szövege, kot-
tája, valamint minden dalból egy meghallgatható bemutató részlet 
megtekinthetô, illetve letölthetô a Szent Veronika kórus/Albumok oldalról.

Megrendelés: A CD-t megrendelheti a zalalovo@gmail.com címen. Kér-
jük írja meg a kiadvány címét, a rendelt darabszámot, az Ön nevét és 
postacímét irányítószámmal. Köszönjük!

On-line vásárlás: A CD lemezt honlapunk webáruházában azonnal 
megvásárolhatja, ha rendelkezik megfelelô bankkártyával.

Néhány gondolat a lemezrôl: Advent legszebb ajándéka a Gyermek Jé-
zus. A várakozás csendjébôl születik Ô. Isten szeretetébôl születik Ô.
Szívünk türelmébôl születik meg.

Idén egy olyan lemezt állítottunk össze, amely segítséget nyújt az adventi 
készülethez és a karácsonyi titok megünnepléséhez. A dalok forrása Isten 
üzenete, amelyet a Biblia tartalmaz. Lelki felkészülés és adventi várakozás 
nélkül nincs igazi karácsonyi öröm. Ha nem vártuk adventben a hozzánk 
érkezô Jézust, akkor nincs minek, nincs kinek örülni karácsonykor.

„Úgy várd, hogy lélekben minden nap vele légy!
Úgy várd, ahogy soha senkit sem vártál még!
Ha várod, advent legszebb ajándékát kapod,
Ha Isten Fiát szívedbe fogadod.”

Takács Attila

November 30-án megnyitjuk a

MAGOSZ SZOCIÁLIS  
BOLTHÁLÓZATUNKAT
Ócsán az Esze Tamás utca 19. szám alatt Magyar ter-
mékekkel, a magyar gazdák által termelt élelmiszer-
rel, zöldségekkel, hentes árú kínálattal várjuk kedves 
vásárlóinkat.

1kg kenyér  140 Ft 
1 kg szeletelt kenyér  160 Ft
Vajas szemle  14 Ft 
Vajas kifli  15 Ft   
Pizza sonka  1050 Ft
1.8 kg házi vödrös zsír    

Házi paraszt májas 950 kg 
Házi lángolt kolbász  1250 Ft 
Háztáji tej  170 Ft liter 
Házi túró 0.5 kg  510 Ft 
Házi tejföl 0.5 liter  450 Ft
Ház joghurtok 0.5 liter  290 Ft 

Kristály cukor 1 kg  198 Ft 
Finom liszt 1 kg  90 Ft 
Magyar napraforgó  
étolaj 1 liter  299 Ft

Nyitvatartás 7:00-19:00
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KÖTELEZŐ GÉPJÁRMŰ
FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁS VÁLTÁS! 

(november 1 – november 30-ig)

Munkatársaink magas szintű szakmai 
tudásukat adják ügyfeleinknek 

a legkedvezőbb biztosítás megkötéséhez.

Minden biztosító egy helyen.
 Online biztosításkötés: 

www.bemboz.hu
Ügyfélbarát irodáinkban várjuk új és meglévő ügyfeleinket!

ÓCSA, Bajcsy-Zs. u.37.  Dormány Fotós mellett 
Tel.: 06-20-775-64-30, rozsa.melinda@bemboz.hu

ÓCSA, Bajcsy- Zs. u.26. Okmány Iroda 
Tel.: 06-20-773-65-27, viragne.zsuzsa@bemboz.hu

BUGYI, Teleki u. 96/a , Tel.: 06-20-978 -24-35, iroda@bemboz.hu
DABAS, Bartók B. u. 90. Laguna emeletén

Tel.: 06-20-364-99- 25, eros.julianna@bemboz.hu 
Dunaharaszti, Okmányiroda Tel.: 06-20-773-65-26

ÖRKÉNYI TAKAKARÉKSZÖVETKEZET FIÓKJAI

Biztosítási Alkusz Kft.
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A Sport nemcsak az egészséges életmód elengedhetetlen 
feltétele, hanem igazi kikapcsolódást, kellemes feszültséget, 
változatosságot, élményt jelent. 

A fogyatékos emberek számára a sport a társadalmi élet 
fontos részét is jelenti. A képességeik be-
mutatása, elismertetése elősegíti a társa-
dalmi elfogadottságukat. 

E cél szellemében a Mozgáskorlátozot-
tak Ócsai Egyesülete mondhatjuk hagyo-
mányként tizenkettedik alkalommal szer-
vezte meg a parasportnapot, amely az idén 
is regionális jelleggel hirdetett meg. A ren-
dezvény helyszíne most is a Halászy Károly 
Általános Iskola Sportcsarnoka volt.

Szeptember 26-án az iskola udvarán 
felállított sátor már kora reggel benépesült. 
Előbb a készülődő asszonyok, majd a régióból folyamatosan érke-
ző vendégek, és résztvevők serege lepte el. 

Az idei megnyitóbeszédet is Dr. Szűcs Lajos Pest Megye 
Közgyűlésének elnöke, a rendezvény fővédnöke mondta el. 
Beszélt a mozgáskorlátozottak mozgalmi életéről, e rendez-
vények szükségességéről, hasznosságáról.

Izgalmas perceknek lehettek részesei azok a nézők, akik végig 
nézték a Pestszentlőrinci Kassa Sportegyesület Judo bemutatóját 

Rövid bemelegítő torna után elkezdődhettek a játékok 
A nap folyamán együtt versenyeztek egészségesek, sérül-

tek, kicsik és nagyok. A hagyományos versenyszámokon kívül 
Spák Józsi tanár úr ötletes játékai, és a Játéksziget ügyességi és 
logikai játékai osztatlan sikert arattak. Gyűltek a parajegyek 
és a vásárlók is a Parabazárban.

Egy órára elkészült Ponyiczki Laci két nagyüstben főzött lecsó-
ja, amellyel az asszonyok gyors felszolgálása során mindenki csilla-
píthatta éhségét. Ebéd után sokaknak a támogatóink által felaján-
lott tombolasorsolással is esélye nyílt a nyerés lehetőségére.

Örömmel adtunk helyt egy most alakult modern táncos 
csapatnak bemutatkozó fellépésre, melyet a vendégek nagy 
tapssal jutalmaztak.

Közben megérkeztek a ROLL DANCE Budapest Kere-
kes székes Kombi Táncegyüttes tagjai, akik már több alka-
lommal voltak vendégeik különböző rendezvényeinknek.

Sokan évek óta nem mozdultak ki kényszerű környeze-
tükből. Öröm volt látni a régi arcok között új arcokat is. Így 
nekik is mód nyílt megismerni sorstársaikat, akiknek talán 
már könnyebb a megmérettetés.

A szervezők és az adományozók kb 200-250 fő részére te-
remtettek lehetőséget arra, hogy az egészséges és sérült embe-
rek a játékban és a sportban is összemérhették képességeiket.

Köszönjük támogatóinknak, hogy ebben a nehéz gazdasági 
helyzetben is fontosnak tartották a fogyatékkal élők segítését.

Támogatóink: Pest Megye Önkormányzatának elnöke, Ócsa 
Város Önkormányzata, Pest Megyei Esélyek Háza, Ponyiczki 
László, Marosi Krisztián, Spar Magyarország Kft., Örkényi Ta-
karékszövetkezet, FÉG Konvektorgyártó Zrt., Galenus Patika 

Inárcs, Radics József, + Dick Kft., Csupor 
László, Potom Diszkont, Vécsei Lászlóné, 
MT 2002 Bt., Tóth Lajosné, EX-03 Bt. 

Természetesen nemcsak az anyagi 
erőforrások tették ezt lehetővé, a szer-
vezésben részt vettek ( testnevelő taná-
rok- Spák Józsi koordinálásával, segítők, 
tagok, pártoló tagok, külső támogatók 
stb.) pozitív hozzáállása, segítő szándéka 
nélkül nem tudtuk volna ezt létrehozni. 

Úgy gondoljuk, ez a sportrendezvény 
is példa arra, hogy másként, másképpen is 

lehet élni. A nyomasztó hétköznapok mellé derűs, élmények-
ben gazdag napot lehet vinni. Új erőt adni az önértékeléshez, az 
önbecsüléshez. Az elért siker nyomán további célok kitűzésére 
lehet ösztönözni. 

Tudjuk, hogy minden erőfeszítéssel helyi szinten kell a 
problémákkal foglalkozni, és a lehetőségeket, forrásokat 
megtalálni. Természetesen a jövő irányában az egész társada-
lomnak más szemmel kell közelíteni.

Mindezt a fogyatékos emberek és az egész társadalom ér-
dekében kell megváltoztatni.

Csernák Vilmosné – elnök

XII. Regionális parasportnap Ócsán

Ócsa Város Önkormányzatának lapja
Megjelenik havonta 3000 példányban

Kiadja: Mátyus Nyomda Bt.
Felelős kiadó: Mátyus Gyula

Főszerkesztő: Kempf Károly Ignác
Szerkesztők: Gyüge Szilvia, Németh György

Szerkesztőség címe: 2373 Dabas-Gyón,
Tavasz utca 7. Telefon: 06-70/317-9602

E-mail: ocsaikisbiro@vipmail.hu
Együttműködő partnerünk: Dormány Foto Studio


