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Ócsa Város Önkormányzatának lapja 2011. 3. szám 

Ócsa Város Önkormányzatának
Képviselô-testülete március 30-án
tartotta soros ülését. A testület – töb-
bek között – elfogadta város gazdasá-
gi ciklusprogramját, az SzMSz mó-
dosításait, illetve a Dabas és Környé-
ke Üdülôtábor Alapítvánnyal való tá-
mogatási szerzôdés megkötését.

A képviselôk elfogadták település
gazdasági ciklusprogramját, amelyben
meghatározták a városban létrehozandó
fejlesztéseket. Hasonlóan gazdasági
jellegû témában is döntöttek: elfogad-
ták a pénzügyi iroda vezetôjének tájé-
koztatását az önkormányzati kötvé-
nyekrôl és a hitelállományról. 

A Dabasi Polgári Védelmi Iroda be-
nyújtott egy együttmûködési megálla-
podás-tervezetet, amely szerint 15
Ft/lakos éves támogatás fejében (nagy-
jából 130.000 Ft/év) segítik a város ka-
tasztrófavédelmi felkészülését. 

50x4800 forintban határozták meg
továbbá a támogatási összeget,
amellyel a Dabas és Környéke Üdülôtá-
bor Alapítványt támogatják. Így egy
ócsai gyermekre több támogatás jut.
Ezen kívül megszavazták – a környezô
településekhez hasonlóan, hogy lakos-
ságszám-arányosan másfél millió forin-
tot utalnak a tábor felújításának befeje-
zéséhez. 

Döntés született az önkormányzat ál-
tal fenntartott intézmények energetikai
állapotfelmérésének elvégzésérôl is.
Eszerint két ajánlatot kérnek az energe-
tikai állapotfelmérés elkészítésére. A
felmérésre azért van szükség, mert
2012-tôl kötelezô energetikai minôsí-
téssel rendelkezni az épületeknek, illet-
ve bizonyos pályázatok alapfeltétele a
minôsítés megléte. Arról késôbb dönte-
nek, hogy mely intézményekre készít-
tetik el a tanulmányt.

A pályázati tárgykörhöz tartozóan
nagyjából 1 millió forintos önrészt
hagytak jóvá a képviselôk a KMOP-
4.5.3. Egyenlô esélyû hozzáférés a köz-
szolgáltatásokhoz címû pályázathoz. A
pályázat értelmében komplex akadály-
mentesítést végeznek a Polgármesteri

Hivatalban. A mozgáskorlátozottak szá-
mára akadálymentesítik a bejutást és le-
cserélik az ajtókat, valamint kialakíta-
nak egy akadálymentesített mosdóhe-
lyiséget, a vakok és gyengénlátók szá-
mára akadálymentesítik a város honlap-
ját és Braille-írással látják el a tájékoz-
tató táblákat, a siketek és nagyothallók
részére pedig indukciós hurkot alakíta-
nak ki a Polgármesteri Hivatal díszter-
mében.

Elkészült továbbá Ócsa Város sport-
koncepciója, sportrendelete is. Ezzel
hosszú évek hiányosságát sikerült pó-
tolni. A koncepciót és a rendeletet is el-
fogadták, valamint megegyeztek a
sportpálya közel 15 millió forintos fel-
újításához szolgáló 3 millió forintos
önrész biztosításáról is. A pénzbôl be-
kerítik a létesítményt (továbbra is min-
denki által hozzáférhetô lesz), új kapu-
kat, új eszközöket vásárolnak, újrafüve-
sítik a területet.

Dönti Károly képviselô a kistér-
ségbôl való kiválásra irányuló önálló
indítványát elvetették képviselôk. Az
indítvány szerint Ócsa Városa kilép a
gyáli kistérségi társulásból, ha a benne
lévô települések nem járulnak hozzá
anyagilag a Tourinform Iroda mûköd-
tetéséhez. A kistérségi rendszerbôl
azonban nem lehet kilépni, valamint a
Magyar Turizmus Zrt-vel folytatott tár-
gyalások alapján a nyár közepéig biz-
tosan nem szüntetik meg az irodát, így
van idô megoldást találni a problémá-
ra.

Az ülés további részében a képvi-
selôk megszavazták az intézmények
alapító okiratainak és a Szervezeti és
Mûködési Szabályzat módosításait. 

Moldován Ágnes

A testületi ülésen történt

(folytatás a 2. oldalon.)

Védjük fáinkat!
A téli idôszakban a város területén

jelentôs mértékben megsûrûsödött
azon esetek száma, hogy közterületen
(pl. út mellett) lévô fás szárú növé-
nyeket engedély nélkül csonkítanak
meg, illetve vágnak ki arra fel nem
jogosított személyek. 

Fontos kiemelni, hogy az a hivatko-
zás nem fogadható el, hogy a fás szárú
növényt ô telepítette a saját ingatlana
elôtti közterületen. Amennyiben en-
gedély nélkül vágja ki az – általa közte-
rületen telepített – fát, ebben az esetben
is szankcióra számíthat.

Közterületen lévô fás szárú növé-
nyek kivágása engedélyhez kötött, ame-
lyet az illetékes jegyzôtôl – ez esetben
Ócsa város jegyzôjétôl - kell kérni. A
fás szárú növények védelmérôl szóló
346/2008. (XII. 30.) Kormány rendelet
6. § (2) bekezdése szerint a kivágás en-
gedélyezése iránti kérelemnek tartal-
maznia kell:

- a kivágás indokát;
- az érintett fás szárú növénnyel ren-

delkezni jogosult kivágáshoz hozzájá-
ruló nyilatkozatát;

- az érintett közterület nevét, helyraj-
zi számát, az érintett fás szárú növény
ingatlanon belüli elhelyezkedésének
pontos megjelölését;

- a fás szárú növény darabszámát, fa-
ját, fa esetében annak 1 m magasságban
mért törzsátmérôjét;

- a kivágás kivitelezésének részletes
leírását, valamint

- a pótlásra vonatkozó nyilatkozatot,
a faj, fajta, darabszám és hely feltünte-
tésével. 

A kérelemnek tartalmaznia kell a
2.200 Ft értékû – a közigazgatási eljárás
megindításához szükséges – illetékbé-
lyeget.

A közterületen lévô fás szárú növény
kivágását követô 1 éven belül a haszná-
ló köteles gondoskodni a növény hely-
ben történô szakszerû pótlásáról. A tele-
pítendô cserje esetében 3 éven belül
kell biztosítani a legalább azonos terü-
leti borítást. A szakszerû pótlás teljesí-
tését a jegyzô ellenôrzi. Fás szárú nö-
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A Kormány 2011. január 3-án az
ország 29 pontján nyitott integrált
ügyfélszolgálati irodákat - Kormá-
nyablakokat, ahol az állampolgárok
egyszerûen és gyorsan intézhetik
ügyeiket. Létrehozásuk a kormányzat
elsô lépése az ügyfélbarát és szolgál-
tató állam, a Jó Állam megteremtése
felé.

Az Önhöz legközelebb esô Kor-
mányablak: 

Pest Megyei Kormányhivatal
Érdi Ügyfélszolgálata 

2030 Érd, Budai út 7/b. II. emelete
217. 

(a Polgármesteri Hivatallal szemben)
Nyitva tartás: munkanapokon 8.00-

20.00-ig

A Kormányablak
· széles körû tájékoztatást nyújt arról,

hogy ügyét mikor, hogyan és melyik
hatóságnál intézheti,

· felvilágosítást ad arról, hogy az
adott ügyben milyen kérelmet, forma-
nyomtatványt szükséges elôterjeszteni,

· segít a szükséges formanyomtatvá-
nyok kitöltésében, a csatolandó doku-
mentumok ellenôrzésében.

A Kormányablakban többek között
· ügyfélkaput létesíthet,
· egyéni vállalkozói tevékenységgel

kapcsolatos szolgáltatásokat intézhet,
· családtámogatási ellátásokat igé-

nyelhet (anyasági támogatás, családi
pótlék, gyermekgondozási segély, gyer-
meknevelési támogatás),

· tájékoztatást kaphat terhességi
gyermekágyi segély, illetve gyermek-
gondozási díj igénylésérôl, a Magyar
igazolványokkal kapcsolatos ügyinté-
zésrôl, 

· megismerheti ingatlanok adatait
nem hiteles tulajdoni lap másolat és tér-
képmásolat elektronikus lekérdezésé-
vel.

Az ügyfélszolgálatok további ügykö-
reirôl, mûködésérôl és helyszíneirôl
részletes és aktuális információt talál a
www.kormanyablak.hu honlapon.

Viszontlátásra a Kormányablakban!
www.kormanyablak.hu

Kedves Olvasóink! 
Elérkeztünk az újság harmadik szá-

mának megjelenéséhez. 
Lapunk elsô kiadásában arra kér-

tük Önöket, hogy osszák meg velünk
gondolataikat, mert szívesen vesszük,
ha írnak nekünk.

Most mégis úgy érezzük, hogy kissé
elszabadultak az indulatok, mivel olyan
emberektôl kapunk leveleket, akik
ügyes-bajos dolgaikat az újság oldalain
kívánják megtárgyalni, holott úgy véljük,
ennek egy ilyen fórumon nincs helye.

Szeretnénk megosztani Önökkel egyik
levelezésünket, amely szerkesztôségünk
és egy olvasónk között zajlott. 

Tisztelt Szerkesztôség!
Nyílt levelemre adott válaszában a

Polgármester Úr kérdéseket intézett hoz-
zám, amelyekre illik válaszolnom,
ugyanakkor jogom és kötelességem is!

A válaszaimat csatolva küldöm és ké-
rem, hogy a legközelebb esedékes szám-
ban közöljék!

Köszönöm!
I. Sz. 

Tisztelt I. Úr!
Köszönjük, hogy újra megtisztelt min-

ket soraival. 
Nem biztos, hogy mostani levelét tud-

juk majd közölni, ugyanis már van egy
olvasói levelünk, amit közölnünk kell, és
szerkesztôtársammal abban egyeztünk

meg, hogy egy számban csak egy olvasói
levelet tudunk lehozni.

(fk)
Tisztelt Szerkesztôség!
Az én levelem nem olvasói levél!
Én települési képviselô vagyok, köz-

szereplô, tehát nem “olvasó” és a Pol-
gármester Úr kérdéseit a képviselônek
tette fel, amire, mint jeleztem kötelessé-
gem és jogom válaszolni!

Kérem, sôt követelem a válaszom
megjelentetését!

I. Sz. 
Tisztelt I. Úr!
A Polgármester úrnak címzett válasz-

levelét szerkesztôségünk nem kívánja az
újság oldalain keresztül közölni. 

Úgy gondoljuk, ha továbbra is teret
adunk az ehhez hasonló levelezésnek,
akkor egy végeláthatatlan „kérdezz-fele-
lek játék” külsô szemlélôi leszünk, és az
újság újraindításának nem ez volt a célja.

Amíg az újság szerkesztését mi végez-
zük, álláspontunk a következô ezzel a té-
mával kapcsolatban: az újságot nem fog-
juk átadni a végeláthatatlan vitáknak.

Részlet a MÚOSZ etikai kódexébôl:
„2.2. Az újságírót megilleti a tájékozó-
dás, a nyilvános közlés, a bírálat, a véle-
ményéhez, meggyôzôdéséhez, annak ki-
fejtéséhez való jog.

Nem kötelezhetô véleményével,
meggyôzôdésével ellenkezô alkotás ké-

szítésére.”
(forrás: MÚOSZ honlapja)

Ön, mint a képviselôtestület egyik
tagja biztosan megtalálja a módját, – az
újság oldalain kívül is – hogy a polgár-
mester úrral, a testület többi tagjával, il-
letve az Önt támogató szavazókkal más
platformon tárgyalja meg az esetlegesen
felmerülô problémáit. 

Kérjük fentiek szíves tudomásulvéte-
lét!

(fk)
Kedves Olvasóink!
A fent olvasható levelezés nyilvános-

ságra hozásával szeretnénk tisztázni az
olvasói levelek közlésével kapcsolatos
esetleges félreértéseket.

Lapunkba nem olyan olvasói leveleket
várunk, amelyek két ember közötti ma-
gánlevelezésnek tekinthetôk, mert azo-
kat nem áll módunkban leközölni. 

Ezen kívül nem teszünk közzé olyan
leveleket sem, amelyekben személyeske-
dés, vádaskodás olvasható.

Amikor megkértük olvasóinkat, hogy
írjanak nekünk, szerkesztôtársammal
olyan olvasói leveleket vártunk, ame-
lyekben pártpolitikától, személyes sérel-
mektôl függetlenül mutatják be Ócsa Vá-
ros történéseit vagy saját életük érdekes,
fontos momentumait.

Fülöp Krisztina
Moldován Ágnes

Az Ócsai Kisbíró szerkesztôinek nyílt levele az Ócsai Kisbíró Olvasóinak!

vény pótlása nem történhet akác, ameri-
kai kôris, bálványfa, gyalogakác, kései
meggy, zöld juhar fajok egyedeivel.

Fentiek alapján, a közterületen lévô
fás szárú növény engedély nélküli kivá-

gása szankciót von maga után. Az egyes
szabálysértésekrôl szóló 218/1999.
(XII. 28.) Kormány rendelet 19. §-a
alapján: „Aki a fás szárú növények vé-
delmérôl szóló jogszabály hatálya alá

tartozó fás szárú növényt jogellenesen
kivág, százezer forintig terjedô pénzbír-
sággal sújtható.”

Dr. Molnár Csaba 
aljegyzô
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1/1 oldalas: 40.000 Ft/hó 
(32.000 Ft + ÁFA)

1/2 oldalas: 25.000 Ft/hó 
(20.000 Ft + ÁFA)

1/4 oldalas: 12.000 Ft/hó 
(10.000 Ft + ÁFA)

1/8 oldalas: 6.000 Ft/hó 
(4.800 Ft + ÁFA)

1/16 oldalas: 3.000 Ft/hó 
(2.400 Ft + ÁFA)

Hirdetési árak

Falu Tamás 
Városi Könyvtár

Cím: 2364 Ócsa, Falu Tamás u.
44.Tel.: (29) 378-158 

E-mail: konyvtar@ocsanet.hu
Nyitva tartás: H.: 11–18 óráig
K.: 8–15 óráig, Sz.: szünnap, 

Cs.: 11–18 óráig, P.: 8–15 óráig,
Szo.: 8–11 óráig

A Mádencia Egyesület kezdemé-
nyezte a helyi szociális rendelet
módosítását. Javaslatunkat azért tet-
tük, hogy a rendszeres szociális se-
gélyben részesülôk otthonukat és an-
nak környezetét rendbe tartsák, az
egymás mellett élés normáit elfogad-
ják. Ez lenne a segélyhez jutás egyik
feltétele.

Bôvebben: madencia.hu

Ócsa Város Képviselô-testülete
március 30-i ülésén tárgyalta az
Egyesület kezdeményezését. A testü-
let a javaslatot a beadott formában
elutasította, azonban további tárgya-
lásokat folytatnak a lehetséges ponto-
sítás ügyében.

má

Ócsa Város Önkormányzat
Képviselôtestületének
40/2008. (XI.28.) számú 

rendelete
Avar és kerti, valamint 

háztartási hulladék 
égetésére, valamint 

a tûzgyújtásra vonatkozó
szabályokról

Ócsa Város Képviselô-testülete a
város környezeti és természeti állapo-
tának helyzetének megfelelôen az itt
élô lakosok életminôségének fenntartá-
sa, a környezeti és természeti értékek,
valamint a környezet minôségének me-
góvása érdekében a helyi önkormány-
zatokról szóló 1990. évi LXV. törvény
16.§ (1) bekezdésében, a környezet vé-
delmének általános szabályairól szóló
1995. évi LIII. törvény 46.§ (1) bekez-
dés c.) pontjában és 48.§ (1) bekezdé-
sében, továbbá a hulladékgazdálkodás-
ról szóló 2000. évi XLIII. törvény 24.
§ (1) bekezdésében foglalt felhatalma-
zás alapján az alábbi rendeletet alkotja.

1.§.

(1) A rendelet hatálya kiterjed Ócsa
Város belterületén belül a természetes
és jogi személyekre, valamint a jogi
személyiség nélküli társaságokra, szer-
vezetekre, akik állandó vagy ideigle-
nes jelleggel a város területén tartóz-
kodnak, mûködnek, tevékenykednek.

(2) A rendelet hatálya kiterjed a ház-
tartási hulladék, avar és kerti hulladék
égetésével kapcsolatos levegôtiszta-
ság-védelmi tevékenységekre.

2.§.

(1) Avar és kerti hulladék ártalmatla-
nítása elsôsorban hasznosítással
(komposztálással) történik, vagy el-
szállításáról gondoskodni kell. 

(2) Avar és kerti hulladék égetésére
csak abban az esetben kerülhet sor, ha
kezelése az (1) bekezdésben foglalt
módon nem lehetséges.

(3) Kerti hulladék égetése megfelelô
légköri viszonyok (szélcsend) esetén, a
tûzvédelmi szabályok szigorú betartá-
sával szeptember 1-tôl április 30-ig,
hétfôi és csütörtöki napokon, 08.00-
20.00 óra közötti idôszakban végez-

hetô, kivéve az országosan elrendelt
általános égetési tilalom idején. Az
égetés maximum 40 percig tarthat, tar-
tós füstölés nem megengedett.

(4) Égetni csak megfelelôen kialakí-
tott helyen lehet, ahol a személyi biz-
tonságot nem veszélyezteti, vagyoni és
környezeti kárt nem okoz. Közterüle-
ten csak az végezhet égetést, aki a köz-
terület gondozására köteles.

(5) A tûz ôrzésérôl és veszély esetén
annak eloltásáról a tûz gyújtója köteles
gondoskodni. A tûz helyszínén olyan
eszközöket, illetôleg felszereléseket
kell készenlétben tartani, amelyekkel a
tûz terjedése megakadályozható, vagy
a tûz eloltható.

(6) Az égetés befejezésével a tüzet el
kell oltani, a parázslást vízzel, földta-
karással vagy egyéb alkalmas módon
kell megszüntetni.

(7) Az égetendô hulladék kommuná-
lis, illetve ipari eredetû (mûanyag, gu-
mi, vegyszer, festék, illetve ezek mara-
dékai) hulladékot nem tartalmazhat.

3.§.

(1) Az egyedi fûtéssel rendelkezô la-
kóházakban csak megfelelôen karban-
tartott tüzelôberendezésekben és csak
az arra a berendezésre engedélyezett
tüzelôanyag égethetô.

(2) Fûtôberendezésekben ipari hul-
ladékot, mûanyagot, gumit, vegyszert,
festéket stb. égetni tilos. A hulladékok
nyílt téri, illetôleg háztartási tüzelôbe-
rendezésekben nem égethetôk.

(3) A háztartásban, kis mennyiség-
ben keletkezô papírhulladék, vesz-
élyesnek nem minôsülô fahulladék
háztartási tüzelôberendezésekben kü-
lön engedély nélkül égethetô.

4.§.

(1) Aki e rendeletben foglaltakat
megszegi harmincezer forintig terjedô
pénzbírsággal sújtható. 

(2) A szabálysértési eljárás lefolyta-
tása a jegyzô hatáskörébe tartozik

(3) A szabálysértés közterületen tet-
ten ért elkövetôje helyszíni bírsággal
sújtható. A helyszíni bírság összege há-
romezer forinttól húszezer forintig ter-
jedhet.

(4) Önkormányzati hatáskörben a
közterületen végzett szabálytalan ége-
tés miatti helyszíni bírság kiszabására
a helyi önkormányzat képviselô-testü-
lete hivatalának erre felhalmozott ügy-
intézôje jogosult.



Joó Dezsô Attila „Magyarság” cí-
mû versének sorai szerint az 1848-49-
es szabadságharc forradalmárai nem
kisebb célt tûztek ki maguknak,
minthogy megszüntessék az évek óta
tartó elnyomást, megszabaduljanak a
népet leigázó zsarnokok szorításából.

Március 15-én, a városi ünnepségen,
ahogy a nemzeti ruhába öltözött gyere-
keket néztem, azon gondolkodtam,
hogy a kisiskolások mennyire érezhetik
át annak a régi-régi forradalomnak a
hangulatát?

Egyáltalán a mai társadalomban élôk
között létezik –e még olyan ember, aki
átérezheti annak a napnak, azoknak az
eseményeknek az „ízét”. 

Tudjuk –e még, hogy miért harcoltak
a Márciusi ifjak? 

Ezen a kérdésen most biztosan sokan
meglepôdnek, de úgy gondolom, hogy
nekünk, akik biztonságban nôttünk fel,
már nagyon távolinak tûnnek azok az
értékek, célok, amelyekért 163 évvel
ezelôtt ôseink küzdöttek.

Bukodi Károly polgármester ünnepi
beszédének rövid részletével elevenít-
sük hát együtt fel, mit is „kért a nép”

1848 tavaszán?: 
„Akkoriban, több mint másfél évszá-

zaddal ezelôtt, amikor Magyarország
egy monarchia része volt, szinte tarto-
mányi sorba taszítva, amikor a közin-
tézményekben, az iskolákban, hivata-
lokban, színházakban, de még a parla-
mentben is németül és latinul beszéltek,
amikor hazánk gyakorlatilag Európa
éléskamrája volt csupán, néhányan ak-
kor is feltették maguknak a kérdést: va-
jon mit jelent magyarnak lenni? 

A XIX. század derekán is sokakat fog-
lalkoztatott a nemzeti öntudat, a hova-
tartozás kérdése, hiszen Magyarország
nem volt szabad ország, a magyar nép
nem volt szabad nép. Uralkodtak rajta
az évszázadok során, megpróbálták
megtörni, megsemmisíteni identitás tu-
datát, szabadságvágyát. 

Ám 1848 tavaszán egy elnyomott nép
fellázadt, és példát mutatott a világnak,
Európának, és példát mutatott nekünk,
az utókornak is a hôsiességrôl, a haza-
szeretetrôl, a szabadságvágyról, a nem-
zeti öntudatról. Megmutatták mit jelent
magyarnak lenni. 

Vajon mit jelent magyarnak lenni?
Eszünkbe jut –e a példa, amit a hôs
márciusi ifjak és a mögéjük – melléjük
felsorakozott igaz magyar emberek állí-
tottak elénk?

Elfelejtjük –e, hogy kik vagyunk,
honnan jöttünk, és tudjuk –e hová tar-
tunk, hol a helyünk a világban?”

Elgondolkodtató mondatok. A kisis-
kolások, akik „háborút, bérest, urasá-
got, siránkozó parasztasszonyt, kato-
nát” játszottak, elôadásukkal átél-
hetôbbé tették az ünnepségen részt
vevô emberek számára, hogyan is éltek,
mi ellen lázadtak, emelték fel szavukat
a régen élt hôsök. 

De azóta is azon gondolkodom, ôk
maguk értették –e? 

Úgy érzem, nekünk felnôtteknek kö-
telességünk szülôként, óvónôként, pe-
dagógusként, történészként, íróként el-
magyarázni, elmesélni, – akár együtt
fellapozva a történelemkönyvet – a
múlt eseményeit. 

Így magyarságtudatunkat méltókép-
pen ápolhatjuk és újabb 163 év után
sem merül feledésbe Petôfi Sándor,
Batthyány Lajos, Kiss Ernô és a sza-
badságharcosok neve. 

Petôfi Sándor: 
A nép nevében

„Még kér a nép, most adjatok neki!
Vagy nem tudjátok, mily szörnyû a nép,
Ha fölkel és nem kér, de vesz, ragad?
Nem hallottátok Dózsa György hirét?
Izzó vastrónon ôt elégetétek,
De szellemét a tûz nem égeté meg,
Mert az maga tûz; ugy vigyázzatok:
Ismét pusztíthat e láng rajtatok!
S a nép hajdan csak eledelt kivánt,
Mivelhogy akkor még állat vala;
De az állatból végre ember lett,
S emberhez illik, hogy legyen joga.
Jogot tehát, emberjogot a népnek!
Mert jogtalanság a legrútabb bélyeg
Isten teremtményén, s ki rásüti:
Isten kezét el nem kerûlheti.
S miért vagytok ti kiváltságosok?
Miért a jog csupán tinálatok?
Apáitok megszerzék a hazát,
De rája a nép-izzadás csorog.
Mit ér, csak ekkép szólni: itt a bánya!
Kéz is kell még, mely a földet kihányja,
Amíg föltûnik az arany ere...
S e kéznek nincsen semmi érdeme?
S ti, kik valljátok olyan gôgösen:
Mienk a haza és mienk a jog!
Hazátokkal mit tennétek vajon,
Ha az ellenség ütne rajtatok?...
De ezt kérdeznem! engedelmet kérek,
Majd elfeledtem gyôri vitézségtek.
Mikor emeltek már emlékszobort
A sok hôs lábnak, mely ott úgy futott?
Jogot a népnek, az emberiség
Nagy szent nevében, adjatok jogot,
S a hon nevében egyszersmind, amely
Eldôl, ha nem nyer új védoszlopot.
Az alkotmány rózsája a tiétek,
Tövíseit a nép közé vetétek;
Ide a rózsa néhány levelét
S vegyétek vissza a tövis felét!
Még kér a nép, most adjatok neki;
Vagy nem tudjátok: mily szörnyû a nép,
Ha fölkel és nem kér, de vesz, ragad?
Nem hallottátok Dózsa György hirét?
Izzó vastrónon ôt elégetétek,
De szellemét a tûz nem égeté meg,
Mert az maga tûz... ugy vigyázzatok:
Ismét pusztíthat e láng rajtatok!”

Fülöp Krisztina
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„Megmutatta a magyar nemzet, hogy szabadságra termett!”
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– Ócsát tekintve mi volt 2010 legfon-
tosabb eredménye Ön szerint a város
életében?

A legnagyobb eredménynek azt tar-
tom, hogy városunk képes volt a válto-
zásra, a megújulásra akkor, amikor az or-
szág egésze soha nem látott mélypontra
került morálisan és anyagi értelemben
egyaránt. Ez rendkívüli eredmény. Rá-
adásul sikerült megôrizni az összetarto-
zás érzését, aminek az értéke sokszor fel
sem tûnik addig, amíg el nem veszítjük.
Az elmúlt években gyakran volt alkal-
mam megtapasztalni, hogy milyen kép
alakult ki rólunk a külvilágban. A botrá-
nyokhoz és hangos konfliktusokhoz szo-
kott közönség számára bizony unalmasak
vagyunk. Túl csendesek. Ami egyáltalán
nem baj. Mindannyian tudjuk, hogy „las-
sú víz, partot mos” – és a valódi párbe-
szédnek csak jót tesz, ha tartózkodunk a
személyeskedô konfliktusoktól. 

Amikor eredményekrôl kérdeznek va-
lakit, a beruházások mindig elôkelô he-
lyen szerepelnek; és ezek valóban fonto-
sak is. Az iskolafejlesztés és a játszótér-
építés után, 2010-ben is folytatódott a vá-
ros infrastrukturális fejlesztése. Az épített
környezetet formáló, az itt élô, dolgozó,
tanuló emberek életminôségét javító be-
ruházásokról van szó; és bár nem kérdé-
ses, hogy nekünk, Ócsán élô családoknak
készültek ezek a beruházások, mégiscsak
sokat jelent az Építészeti Nívódíj, vagy a
Kulturált Települési Környezetért Díj,
amelyben az Egészségház, illetve a fôut-
ca megújítása révén részesültünk. De
hangsúlyozom, számít a tégla, és számít a
külsô elismerés, de a legfontosabb mégis-
csak az, hogy itt, minálunk, olyan fejlesz-
tések történtek, amelyeket figyelem, tá-
mogatás és mindenekelôtt valódi párbe-
széd kísért. 

Az építkezések önmagukban mit sem
érnek. Csak akkor vannak igazi hatással
az életünkre, ha mindeközben sikerül
megôrizni, és megerôsíteni a közössé-
günket. Ezért ha a tavalyi év sikereit so-
roljuk fel, akkor az eredmények között
méltó helye van minden alkalomnak, ami
lehetôséget nyújtott az együttlétre. Le-
gyen szó március idusáról, a parasport-
napról, vagy éppen a Magyar Misérôl au-
gusztusban. Ezek az események és élmé-
nyek mindig is fontosak voltak nekünk,
de talán tavaly még inkább, hiszen 2010 a
változás éve volt, amikor végiggondoltuk
a lehetôségeket, és megerôsítettük a szö-
vetségünket – és felkészültünk. 

2010-ben egy erôteljes koncepció, egy
kiforrott vízió nyert támogatást az itt élô
emberektôl, amely kiinduló pontja lehet
egy még aktívabb, még kezdeményezôbb
város tervének. Erre pedig szükségünk

lesz az elkövetkezô években, mivel mára
már egyértelmû, hogy a felesleges terhek
és a felesleges bürokrácia leépítésével a
települések és a közösségek vezetôinek
szerepe is automatikusan felértékelôdik.
Ezért tartom olyan fontosnak mindig el-
mondani, hogy az elsöprô támogatás,
amit a Szolgáltató Önkormányzat prog-
ramja kapott az ôszi önkormányzati vá-
lasztásokon, része a tavalyi év sikereinek.
Az idén még érezhetô nehézségek ne té-
vesszenek meg senkit. A vonatra csak az
tud felszállni, aki idejében megvette a je-
gyét; és mi itt Ócsán, megtettük az elsô és
legfontosabb lépést, amely ahhoz szüksé-
ges, hogy megvalósuljanak a munkahely-
teremtésre és a vállalkozások támogatá-
sára irányuló tervek – hogy városunk élni
tudjon a kibontakozó lehetôségekkel. 

– Mire számít Ócsán az elkövetke-
zendô idôszakban? Ön szerint mik a
legfontosabb feladatok? Mit gondol
ócsai lakosként az újonnan bevezetett
kommunális adóról?

Talán kezdjük azzal, hogy az elkövet-
kezô négy évre vonatkozóan egy erôs,
szakmailag alaposan elôkészített és át-
gondolt program megvalósítása mellett
tette le a város a voksát, és személy sze-
rint az a véleményem, hogy ez az év fon-
tos mérföldkô lesz ebbôl a szempontból.
A közlekedést javító intézkedések, a jár-
daépítése, a vasúti átjárók és a felszíni
csapadékelvezetés javítása egyfelôl, más-
részt az idôsek gondozása és mindene-
kelôtt az oktatás, a kultúra, a sport fej-
lesztése kivétel nélkül fontos pontjai a
programnak, és mindannyian várjuk az
érdemi elôrelépést. A fontos feladatok
közé sorolom azonban azt is, hogy az
erôforrásokkal mindeközben szakértô
módon és felelôsen gazdálkodjunk, meg-
teremtve az egyensúlyt a szándékok és a
lehetôségek között azért, hogy a sikere-
ink fenntarthatóak legyenek. 

Egyébként, amikor a feladatokról kér-
deznek, akkor rendszerint egy kínai mon-
dás jut az eszembe: „a leghosszabb út is
az elsô lépéssel kezdôdik”. Nos, a legfon-
tosabb lépést már megtettük. Áprilisban
és októberben döntöttünk, mégpedig úgy,
hogy egyértelmûvé tettük azt is, hogy mi-
lyen erôs az összefogás, amely igent
mondott a változásra. Most újabb lépések
következnek. Folytatnunk kell a város
fejlesztését, és kihasználni az új lehetôsé-
geket, melyek a pályázati rendszer
könnyítésével, és a gazdaságpolitikai for-
dulattal végre megnyíltak. Tovább kell
lépni, még akkor is, ha a célok és a ren-
delkezésre álló források jelentette moz-
gástér szûk. Igaz, már hozzászoktunk eh-
hez, mint ahogy ahhoz is, hogy csak meg-
fontolt és módszeres tervezéssel, a hiteles

tények a pontos számok ismeretében le-
het meghozni a döntéseket. 

Egészen biztos, hogy lesznek ezek kö-
zött a döntések között olyanok, amelyek-
kel kapcsolatban megoszlik majd az em-
berek véleménye. Mikor tudjuk, vagy ér-
demes megkezdeni a bölcsôdei fejleszté-
seket? Az óvodatervek megvalósítását?
Milyen szerepet szánunk a volt strand te-
rületének? Mit tehetünk még a közbizton-
ság javítása érdekében? Milyen lehetôsé-
geket kínál nekünk a közmunkaprogram,
és az új pályázatok? 

Lesznek kérdések. Ez természetes, és
csak arra szeretnék kérni mindenkit (saját
tapasztalatomból okulva), hogy minden
döntés esetében tegye fel a kérdést: ho-
gyan viszonyul a program egészéhez? Itt
van például a kommunális adó kérdése. A
megyei önkormányzatok számára rendkí-
vüli problémát jelent az, hogy nincsen he-
lyi adókivetési joga. Így hiába rendelke-
zik a megye egy kiforrott jövôképpel, egy
kidolgozott menetrenddel és határozott
szándékkal, hogy az itt élô emberek életé-
re hatással legyünk, ha a program költsé-
geit nem tudjuk megosztani másokkal; ha
nincsen lehetôségünk arra, hogy az elvo-
násokat más módon ellensúlyozzuk. 

A 2009-ben elfogadott 2010. évi költ-
ségvetés katasztrofális volt ebbôl a szem-
pontból, és a ránk hagyott örökség 2011-
ben is csak részleges könnyítéseket enged
meg. Ezért ha a városom azt kérdezi
tôlem, hogy egyetértek-e a helyi adók
emelésével, az elsô gondolat, ami eszem-
be jut, az nem más, mint az, hogy milyen
szerencsésnek mondhatja magát az a kö-
zösség, amelynek módjában áll e kérdést
feltenni. Nyilvánvaló persze, hogy alapos
megfontolást és körültekintô mérlegelést
igényel: a jövô érdekében indokolt-, és
vállalható-e olyan teher, amellyel az itt
élô családok részt vállalnak a jövô felépí-
tésébôl. De nincsen kétségem azzal kap-
csolatban, hogy Ócsán ez így is fog tör-
ténni; és hogy jó gazda módjára fogja
meghozni a döntéseket a város vezetése
arról, hogy milyen forrásokkal képzeli el
az idei évet, és milyen feladatokat helyez
elôtérbe. Úgy látom, hogy az emberek ré-
szérôl is bizalom kíséri az itt folyó mun-
kát, a sikeres jövô felé tett újabb lépése-
ket; és erre a bizalomra csak azt tudom
mondani, hogy ez egy olyan érték, amire
vigyáznunk kelt. 

má

Ócsa Városa képes volt megújulni
Interjú dr. Szûcs Lajossal – III. rész
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Közel két tucat kis- és középvál-
lalkozó vett részt azon a tájékoztató
fórumon, amelyet az Új Széchenyi
Terv pályázati lehetôségeirôl tartot-
tak. Bukodi Károly polgármester
azért tartotta fontosnak a fórum lét-
rehozását, hogy az új pályázati le-
hetôségekrôl minél több helyi vállal-
kozó elsô kézbôl értesülhessen. 

Az M27 ABSOLVO Consulting ve-
zetô tanácsadója, Gyurácz Németh
Iván tájékoztatójában elmondta, mi-
lyen területeken lehet pályázni a kis- és
középvállalkozásoknak. A tanácsadó
kiemelte, hogy elsôsorban azoknak ér-

demes most pályázni, akik pályázati le-
hetôség nélkül is fejlesztenék vállalko-
zásukat. Aki elegendô alaptôkével ren-
delkezik, annak érdemes kihasználni a
támogatási lehetôséget. 

Majd Bukodi Károly elmondta,
hogy az önkormányzatok részére ke-
vés pályázatot írtak ki a Közép-Ma-
gyarországi Régióban. Az ócsai önkor-
mányzat így kevés lehetôség közül vá-
laszthat. Mindössze a „Közoktatási in-
tézmények infrastrukturális fejleszté-
se” vagy az energetikai tárgyú pályá-
zati lehetôségek jöhetnek szóba. A le-
hetôségeket az Önkormányzat meg-
vizsgálja. 

Az elôadás után a vállalkozók szûk
körben megbeszélhették a saját,
egyénre szabott lehetôségeiket a taná-
csadóval.

má

Vállalkozói tájékoztató az Új Széchenyi Terv pályázatairól

AZ ISKOLAÉRETTSÉG, ALKALMASSÁG JELEI –TANKÖTELEZETTSÉG
A 2011/2012. tanévre áprilisban kerül

sor a leendô elsô osztályos tanulók be-
íratására. A tapasztalatok azt mutatják
fontos, hogy minél többet beszéljünk ar-
ról, hogy felelôsségteljesen tudjunk
dönteni a gyermekek iskolakezdésének
legalkalmasabb idôpontjáról. Szakem-
berként (óvodapedagógus, óvodai, kö-
zoktatási szakértô) szeretnék segíteni
Önöknek - Szülôknek a döntésük meg-
hozatalában 

Elôfordulnak ellentmondások szülôk,
óvodapedagógusok között, ahogyan a
gyermek iskolára való alkalmasságát -
alkalmatlanságát látják. Vannak szülôk,
akik siettetnék gyermekeiket, és még
többen vannak, akik nagyon is óvnák az
iskolai megterheléstôl gyermekeiket.

VÁLTOZÁSOK HAT-HÉT ÉVES KORBAN

Hány éves korban a legkedvezôbb az
iskolát elkezdeni? Van-e valami külön-
leges oka, hogy a gyermekek hat-hét
éves korukban kezdik el az iskolát? Eb-
ben az idôszakaszban fontos változások
következnek be a gyermekek gondolko-
dásában, viselkedésében. A megjelené-
sük egyre kevésbé „kisbabás”, a fej-
törzs arány már csaknem olyan, mint a
felnôtteké. Határozottan javul a mozgás
vezérlésének képessége, könnyen meg-
tanulnak a gyermekek úszni, kerékpá-
rozni, látványosan ügyesebbek lesznek
a gyurmázásban, és a ceruzafogásban.

Még szembetûnôbbek a változások a
viselkedés és a gondolkodás terén. 

Egyre inkább átérzik mi a fontos és
mi kevésbé az, a mindennapokban, Már
tudnak tájékozódni a térben és az
idôben. Tisztában vannak a családjuk,
lakóhelyük néhány fontosabb jel-

lemzôjével, az évszakokkal, egyre több
gyakorlati ismeretre tesznek szert. 

Az óvodások figyelme könnyen elte-
relhetô, még nem tudnak szándékosan
összpontosítani olyasmire, ami önma-
gában kevésbé érdekes, különösen
hosszabb idôn keresztül. Kiváló az em-
lékezôtehetségük – hosszú verseket, eg-
zotikus állatok jellemzô jegyeit, autó-
márkák százait képesek megjegyezni –
de elsôsorban olyasmit, ami ténylege-
sen érdekli is ôket, és még nem tudják
pontosan, hogyan lehet az ismereteket
szándékosan felidézni Jelentôs válto-
zás, hogy fokozatosan szertefoszlik a
mágikus világ, és a gyermekeket egyre
jobban érdekli a valóság. A fantáziaraj-
zokat egy idôre felváltja a rajzfilmfigu-
rák, mozi hôsök lelkes másolása, és a
gyermekeket egyre nehezebb rábeszél-
ni, hogy rajzoljanak „fejbôl”. 

Hatéves kor körül növekszik a gyer-
mekek teherbírása. A kisebbek még
igénylik az állandóan ismétlôdô napi-
rendet, a hatévesek már szorgalmasab-
bá válnak. Igaz az alvásigényük tovább-
ra is legalább 12-14 óra, és a hiperakti-
vitásnak, kezelhetetlenségnek gyakran
az- az egyszerû oka, hogy a gyermekek
túlságosan keveset és rendszertelenül
alszanak. 

Egyszóval a gyermekek többsége ha-
téves koruk körül alkalmassá válik ar-
ra, hogy iskolába járjon, és általános-
ságban nem indokolt az iskolakezdés
minél késôbbre halasztása. Persze két-
ségkívül vannak különbségek a gyer-
mekek fejlôdésében, és az sem vitás,
hogy a születés dátuma is befolyásolja a
fejlettség szintjét. A rugalmas iskola-
kezdésnek azonban nem az - az értelme,
hogy mindenki, vagy minden nyáron

született gyermek egy évvel késôbb
menjen iskolába, hanem egyes esetek-
ben ne kelljen túlságosan bürokratikus
eljáráshoz folyamodni, ott ahol az óvo-
da, a szülô a fejlesztôpedagógus, Neve-
lési Tanácsadó, jónak látja, hogy a gyer-
mek korábban, vagy késôbb legyen is-
kolás.

Ha egy gyermek elmúlt hatéves és
nincs különösebb egészségügyi, értelmi
problémája nyugodtan elkezdheti az is-
kolát. Az erôltetett, korai kezdés szintén
értelmetlen és felesleges.

A hatéves gyermekek többsége sze-
retne iskolába menni. Örül neki, hogy
„nagyfiú, nagylány”.

Az iskolai tanulás ugyan fárasztóbb,
mint az óvoda, de ez átlagos esetben
olyan megterhelés, amit egy egészséges
gyermeknek el kell viselni. 

A többi gyerekekkel való együtt hal-
adás, alkalmazkodás, az óvodainál na-
gyobb fegyelem idônként nagyobb te-
hertétel a gyermeknek. Minden szülô
szeretné, ha gyermeke jól tanulna az is-
kolában, gyakran az ezzel kapcsolatos
szülôi szorongások következménye,
hogy a szülôk inkább várnak az iskola-
kezdéssel. 

A gyermekek képességei nem egy-
formák ugyan, de túlnyomó többségük
könnyebben veszi az akadályokat.
Összességében, azonban az iskola nem
trauma, nem is súlyos megpróbáltatás,
hanem a gyermekek életének egyik fon-
tos színhelye, ahol nem csak tanulnak,
hanem szert tesznek a másokkal való
együttmûködés sokféle tapasztalására,
arra hogyan lehet a nehézségeket
legyôzni. 

(Folytatás a következô oldalon.)
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Nefelejcs Napközi Otthonos 
Központi Óvoda Vezetôje

2364. Ócsa, Dózsa Gy. tér 1.
Tel./fax: 06 29 378 065

E-mail: nefovoda@monornet.hu

Óvodai beíratás a 
2011/2012. nevelési évre

április 11-tôl -15-ig 
/hétfôtôl-péntekig/
de. 8-tól du. 16-ig

Beíratás helye: Nefelejcs 
Központi Óvoda

(Ócsa, Dózsa Gy. tér 1.)

A beíratáshoz kérjük:
– A gyermek születési 
anyakönyvi kivonatát,

– A gyermek oltási könyvét,
– A gyermek TAJ számát.

Beíratni azokat a gyermekeket lehet,
akik 2011. dec.31-ig töltik be 

harmadik életévüket. 

Azok a gyermekek, akik 2012.
jan.01-tôl febr. 28-ig töltik be a 

harmadik életévüket, elôjegyzésbe
vesszük.

Szûcs Jánosné óvodavezetô

AZ ISKOLAÉRETTSÉG 
– ALKALMASSÁG FOGALMA

Összetett fogalom a gyermek sze-
mélyiségének egészét foglalja magá-
ban. 

Az iskolaérettség lényege nem az,
hogy mekkora tudással rendelkezik a
beiskolázásra váró gyermek, hanem az,
hogy mennyire kész az ismeretek aktív
befogadására, vagyis hogy mennyire
terhelhetô és mennyire motivált. 

Az iskolaérettségnek, az iskolaéletre
való felkészültségnek, testi, lelki és
szociális kritériumai vannak, mind-
egyik egyformán szükséges a sikeres is-
kolai munkához.
Biológiai/fizikai/testi jellemzôk:
Elsô alakváltozás, idegrendszer meg-

felelô érettsége, lateralizáció kialakulá-
sa, 
Pszichés / lelki alkalmasság:
Értelmi fejlettség (gondolkodás, ok-

okozat, emlékezet, stb.), munkaérettség,
feladattudat, motiváltság, érzelmi, aka-
rati érettség, figyelem, beszédkészség, 
Szociális érettség:
Alkalmazkodás, szabálytudat, önki-

szolgálás.

TANKÖTELEZETTSÉG

„A gyermek, ha eléri az iskolába lé-
péshez szükséges fejlettséget legkoráb-
ban, abban a naptári évben, amelyben a
hatodik, legkésôbb, amelyben a nyolca-
dik életévét betölti tankötelessé válik.
1993. évi LXXIX. Törvény a Közokta-
tásról 6.§ (1) A Magyar Köztársaságban
az e törvényben meghatározottak sze-
rint - minden gyermek tanköteles”.

Mindez aktualizálva a 2011/2012.
tanévre: 

2004. január 1. és augusztus 31. kö-
zött született gyermek:

A 2011/2012-es nevelési évben már
nem kaphat további óvodai ellátást.
Esetében – tekintettel arra, hogy au-

gusztus 31. elôtt született – a tankötele-
zettség legkésôbb 2011. szeptember 1-
jén megkezdôdik. 

2004. szeptember 1. és december 31.
között született gyermek:

Ha érettsége, fejlettsége nem teszi le-
hetôvé 2011 ôszén az iskolakezdést, ak-
kor 2012. augusztus. 31-ig óvodai ellá-
tásban részesülhet. (Feltételei: Nevelési
Tanácsadó vagy a Szakértôi és Rehabi-
litációs Bizottság javaslata, szülô kéré-
se az óvoda nevelôtestületének egyetér-
tésével.) 

Ha a Nevelési Tanácsadó véleménye
alapján további vizsgálatra van szükség
valamelyik Szakértôi Bizottságnál, oda
a gyermeket a szülônek el kell vinnie,
és az onnan kapott vélemény lesz az
irányadó a beiskolázásnál.   

2005. január 1. és május 31. közötti
idôszakban született gyermek:

Tanköteles korú, de csak akkor válik
2011 ôszétôl tankötelessé, ha érett az is-
kolai élet megkezdésére. 

Aki a szükséges fejlettséget hatéves
korában nem érte el, de bízni lehet ab-
ban, hogy fejlôdését az óvodai környe-
zet segítheti, óvodai ellátása –óvodape-
dagógusi szülôi egyetértés mellett – to-
vábbi egy évig bôvíthetô nevelési taná-
csadói, ill. szakértôi és rehabilitációs
bizottsági vélemény nélkül is! 

Abban az esetben, ha az óvoda, az
óvónôk bizonytalanok a gyermek fej-
lettségének megítélésében, ill. a szülô
az óvoda véleményével szemben szeret-
né gyermekét még egy évig óvodában
tartani (vagy iskolába íratni), a döntést
a nevelési tanácsadó vizsgálatának
eredménye alapján hozza meg az iskola
igazgatója.

A neurológiai és egyéb részképesség
zavarral küzdô gyermekek esetében fo-
lyamatos, speciális szakemberek segít-
ségével végzett korrekció mellett érhetô
el csak az iskolaérettség”.

Szûcs Jánosné óvodavezetô
közoktatási szakértô

Egy húron pendülnek
Március utolsó szombatján rockze-

nétôl volt hangos az Egressy Gábor Mû-
velôdési Ház színházterme. Három ze-
nekar, a Rock Shock, a Kugli és a
Misszió csapott a húrok közé, hogy
megmutassa, nemcsak a lágy, tini szíve-
ket szaggató ultrapopuláris könnyûze-
nének van ma létjogosultsága. 

A Roxombat elnevezésû program ha-
gyományteremtô céllal jött létre. A szer-
vezôk azt szeretnék, ha olyan komoly ren-
dezvénysorozatot sikerülne életre hívni,
amely segíthet e mostanában kevésbé pre-
ferált zenei stílusnak köztudatban marad-
ni.

A rock mûfajáról elsôsorban a hosszú
hajukat rázó, „bôrszerkós”, csizmás-ba-
kancsos, motoros figurák jutnak eszünkbe.
De lássuk be, nekik olyan stílusuk van,
amelyet saját maguk alakítottak ki. Nem
áll mögöttük gigantikus marketing- és mé-
diagépezet, amelynek ideig-óráig fogyóal-
katrészei lehetnek. 

A Roxombat fellépôi sem a mestersége-
sen „megcsinált” celebgyár termékei, ha-
nem fiatal és örökifjú emberek, akik a ze-
nét nem a gázsiért, vagy huszadrangú ma-
gazinokban való megjelenésért mûvelik,
hanem azért, mert szeretik. Igazi örömze-
nérôl van itt szó, amelyben megfér egy-
más mellett a klasszikus irányzat és a zú-
zós stílus is. Ami még nagyon fontos: a
közönség valódi, igazi, élôzenét kap. Itt a
basszusgitár tényleg megszólal, a dobot
tényleg ütik, az énekes pedig tényleg éne-
kel. A saját hangján! Nem egy rejtett hang-
hordozóról szól az elôre beállított, ideális-
ra kevert orgánum. 

Érdemes annak is kipróbálni egy ilyen
rockos estét, aki úgy gondolja, nem ez a
zenei ízlése. Meg kell hallgatni ezt a ze-
nét, és meg kell figyelni a szöveget is! Az-
tán lehet véleményt alkotni. Mert az is
elôfordulhat, hogy megtetszik. Hiszen,
nem feltétlenül az a jó, ami divatos is.
Nem feltétlenül elítélendô, ha valaki sze-
gecses bôrkabátban rázza a haját. Mitôl
volnának rosszabbak ôk, mint azok, akik a
tizenkettô-egy-tucat-típusú szépfiúk és
széplányok melódiáira ájuldoznak? Való
igaz, ízlésbeli kérdéseken nem érdemes
vitatkozni. De ahhoz, hogy kiderüljön,
melyik tetszik jobban, mindkét oldalt meg
kell hallgatni. Csak az a baj, hogy rockze-
nével ma már nehezebb találkozni. Né-
hány eldugott kiskocsmában lehet csak rá-
találni. Úgy gondolom, éppen ezért jó kez-
deményezés a Roxombat: jöjjenek, hall-
gassanak igazi örömzenét! Dönteni ráér-
nek utána.

má
Fotó: (fk) 
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A TÁMOP 6.1.2/A-09/KMR-201-
0053 pályázat keretében iskolánk le-
hetôséget kapott, hogy tanulóink kipró-
báljanak néhány téli sportot. Megismer-
kedhettek olyan szabadidôs tevékeny-
ségekkel, amelyek nem hétköznapiak,
különösen nem sík vidéken élô ember
számára. Hosszas szervezô és elôké-
szítô munka után két, februári idôpontot
választottunk. Innentôl kezdve csak re-
ménykedhettünk, hogy az idôjárás ke-
gyes lesz hozzánk és lesz sportolásra al-
kalmas hó.

Két évfolyam több mint, 120 tanulója
nagy lelkesedéssel várta az indulás
idôpontját. Minden igényt kielégítô
emeletes busszal vágtunk neki a túrá-
nak. Az utazás nagyon kellemesen telt,
a gyerekek minden izgalmuk ellenére
nagyon fegyelmezetten viselkedtek.

Megérkezés után már a pálya látvá-
nya is lenyûgözött mindenkit. A gyere-
keket csoportokra osztottuk és rövide-
sen megkezdôdött a nagy kaland.

Az elsô csoport túrázni indult a köze-
li játszótérre. A séta is komoly megpró-
báltatást okozott, hiszen a havas, csú-
szós úton nem volt egyszerû közleked-
ni. Persze ezt mindenki nagyon élvezte.

A második csoport, szánkózással
kezdett. Rövid oktatás után már nagy
biztonsággal irányították a szánkót és a
biztonsági elôírásokat betartva vidáman
száguldoztak le a pályán. Mikor már
teljesen magabiztosan irányították a
sporteszközt még kihívásos versenyt is
rendeztek egymás között.

A legnagyobb kíváncsisággal a hó-
fánkozást várták a gyerekek. Elsôre na-
gyon félelmetesnek tûnt, hogy egy
csôszerû pályán egy óriási fánkhoz ha-
sonló valamiben csússzunk le. Azonban
csak a kezdeti félelmet kellett legyôzni,
hiszen az elsô csúszás után mindenki-
nek megjött a kedve. Még a tanító nénik
is kipróbálták a lesiklást. Természetesen
ôk aratták a legnagyobb sikert. A végé-
re, annyira belejöttünk, hogy kipróbál-
tunk egy különleges pörgetést, amely
teljesen kiszámíthatatlanná tette a hó-
fánk forgását, ami tovább fokozta az él-
vezetet. 

Természetesen mindhárom csoport
minden állomást végig járt és mindent
kipróbálhatott. A nap legnagyobb att-
rakciója mégiscsak a síelés volt. Akinek
kedve volt kapott lécet, bakancsot és a
tanulópályán egy rövid oktatással ki-
próbálhatta a síelést.

Többen azt mondták, hogy szeretnék
hosszabban és igazából megtanulni sí-
elni.

Bátran állíthatjuk, hogy minden
résztvevô jól érezte magát pedagógus,
tanuló, oktató egyaránt.

A hazafelé indulással csak annyi
probléma akadt, hogy a gyerekek ne-
hezményezték a korai hazaindulást. Az
elsô napon az egy órás késésünket a
második napon sikerült másfél órára
feltornáznunk. Persze ezt senki sem ne-
hezményezte, még a szülôk sem, hiszen
webkamerán figyelemmel kísérhették
az egész napunkat és pontosan látták,
hogy nem érkezhetünk meg idôben, hi-
szen a megígért érkezési idôpontban
még Visegrádon voltunk. De ezt ôk is
könnyedén megbocsátották, hiszen lát-
ták, hogy milyen jól érezték magukat a
gyerekek. Másnap az egész iskola csak
arról harsogott, hogy milyen jó volt és
mikor megyünk legközelebb. Reméljük
a következô években lesz még lehetôsé-
günk a program folytatására és még
több gyereknek lesz lehetôsége kipró-
bálni, hogy milyen nagyszerû dolog té-
len a szabadban sportolni.

Néhány idézett a gyerekek 
véleményébôl:

„Szerintem ez volt a legjobb kirándu-
lás. Mindenki nagyon jól érezte magát.
Fokozatosan jöttek a jobbmál jobb
programok. Nekem mindegyik tetszett,
de a hófánkozás különösen felkeltette
az érdeklôdésemet. A síelés is nagyon
tetszett. Azt gondoltam, hogy könnyû
lesz, de nem olyan, mint a TV-ben. Szí-
vesen mennék még egyszer.” (Vasadi
Vivien)

„A csütörtöki nap életem egyik leg-
nagyobb élménye volt. A legjobban ne-
kem a síelés tetszett, de a túrázás, a
szánkózás és a hófánkozás is nagyon jó
volt. Nagyon jól éreztük magunkat. Re-
mélem még sokszor lesz ilyen.”
(Szöllôsi Anita)

„Nagyon jó volt. Kipróbálhattam a
téli sportokat. Szánkóztunk, hófánkoz-
tunk, túráztunk és közben sokat beszél-
gettünk. A hófánk nagyon gyors volt és
össze-vissza dobott a pályán. A szánkó-
dombról rá lehetett látni a Dunakanyar-
ra és a Visegrádi várra. Ez egy jól szer-
vezett kirándulás volt, amit nem lehetett
megunni.”

„Szerintem az egészben az volt a leg-
jobb, hogy együtt voltunk. Az osztály
szerintem a hófánkozást imádta a leg-
jobban, mert nagyon sokat sikítottunk
és nevettünk.” (Incze Vivien)

„Szerintem a hófánkozás volt a leg-
jobb, legalább 100-at csúsztam.”

„Nekem nagyon tetszett a visegrádi
kirándulás. Az összes programban részt
vettünk, mindent kipróbáltunk. Nekem
a hófánkozás tetszett a legjobban, de
ami még ezt is felülmúlta az a síelés
volt.” (Kencht-Gothárd Dániel)

Kamenné Juhos Ildikó
testnevelôtanár

TÉLIDÉZÔ
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Iskolánk idei tanévének kiemelt
programjai között szerepelt a szülôk
tiszteletére rendezett bál. A 2011 már-
cius 5-én lezajlott esemény célja az
volt, hogy kötetlen körülmények kö-
zött találkozhassanak a szülôk, tanárok
és az iskola vezetése. A farsangi idô-
szakban hangulatos körülmények kö-
zött, fehér asztal mellett találkoztunk
egymással szülôk és nevelôk és való-
ban elmondhatjuk mindannyian, akik
részt vettünk, hogy feledhetetlen han-
gulatban töltöttünk el együtt egy estét.
Kovácsné Kovácsi Beáta Igazgató
Asszony javaslatára és közbenjárásá-
val, a Szülôi munkaközösség szerve-
zésében került megrendezésre a bál.
Igazgató asszony már a tanévnyitó ér-
tekezleten elmondta, hogy igénylik a
szülôk az ilyen eseményeket, ahol kö-
tetlenül tudnak a pedagógusokkal talál-
kozni, beszélgetni. Egy ilyen rendez-
vényen talán jobban megismeri egy-
mást a szülô és a nevelô, nem csak szü-
lôi értekezleten, iskolai rendezvénye-
ken, hanem egy bálon, ahol együtt tölt-
hetik az estét. Ez a találkozás, az
együttmûködés lehetôségét nyitja meg,
új oldalról ismerhetik meg egymást a
szülôk és nevelôk, hiszen közelebb ke-
rülve egymáshoz, jobban meg tudják
beszélni a problémákat. 

Kucseráné Lipcsei Erika Sz.M.K.
vezetô fáradhatatlan munkájának ered-
ményeként, több szülô és pedagógus,
valamint nem utolsó sorban gyereke-
ink segítségével jöhetett létre ez a fon-
tos esemény. Köszönjük, hogy elfo-
gadta a meghívásunkat Dr. Szûcs La-
jos országgyûlési képviselô Úr, a Me-
gyei Önkormányzatok Országos Szö-
vetségének, valamint Pest Megye Köz-
gyûlésének elnöke és kedves felesége.
Fôvédnökünk volt Bukodi Károly
Úr, Ócsa polgármestere, aki ugyan-
csak kedves feleségével érkezett, és
nagy szeretettel láttuk körünkben Nt.
Hantos Péter Urat, városunk Refor-
mátus Lelkipásztorát. Nem utolsó
sorban köszönjük a zenét a Garden
Party együttes tagjainak, akik az estén
zenéjükkel szórakoztattak minket. Ko-
vácsné Kovácsi Beáta Igazgató
asszony ünnepélyes Báli megnyitója
után az est, tanulóink színvonalas mû-
sorával folytatódott. 

A Múzsák Alapfokú Mûvészeti Ok-
tatási Intézmény tanulói: Tóth Bianka
Berta-hegedûn játszott, Kecskés Pan-
na csellón, zongorán kísért Hász Me-

litta. Felkészítô tanárok: Kovács Éva
és Szabó Zoltán. A beköszöntôt Ger-
gely Kristóf 3. b osztályos tanuló elô-
adásában hallgattuk végig. Felkészítô
tanára Puskás Ilona igazgatóhelyettes
volt. Bukodi Károly Úr, Ócsa város
polgármestere, a Bál fôvédnöke kö-
szöntô beszédében kifejezte örömét a
kezdeményezés iránt és biztosított ar-
ról bennünket, hogy nagy szeretettel
vesz majd részt máskor is, ha hagyo-
mányt teremtünk belôle. A Fieszta
táncegyüttes keringôvel szórakoztatta
a résztvevôket, betanította Krisztián
László. A Pedagógusok énekkara kö-
vetkezett, Kovácsné Kovácsi Beáta
Igazgató asszony vezényletével, egy
német népdallal a Quodlibet három
szólamú feldolgozásával. Az Every-
dance tánccsoport eloadása szórakoz-
tatott minket, akiket Kramarik Éva
tanított be. Iskolánk felsô tagozatos ta-
nulóinak az irodalmi mûsora követ-
kezett: Janikovszky Éva: Kire ütött ez
a gyerek? (részlet). Betanította: Ju-
hászné Schlotter Klára tanárnô. Sze-
replôk: Bukodi Nóémi, Kardos Zsó-
fia, Vasadi Vivien, Hollósi Péter, La-
doniczki Csaba, Marton Balázs és
Nyenyestyán Balázs voltak, akik oda-
adó szereplésükkel keltették fel figyel-
münket. 

A Fiesta táncegyüttes produkciója
ismét lenyûgözött bennünket, és az
Everydance együttes tánctudása káp-
ráztatott el minket utolsó tanulói fellé-
pésként. A szülôk, anyukák Country
tánca felkészítette a felnôtteket a szó-
rakozásra, jó hangulatot varázsolva.
Végül, de nem utolsó sorban újra, a
Pedagógusok énekkara énekelt a mû-
sor záróakkordjaként: Szörényi-Bródy:
Az utcán címû száma, az Oroszlánki-
rály betétdala: The lion sleeps to-
night, és Bródy János: Ha én rózsa
volnék dala hangzott fel. A színvona-
las mûsor után, következett a finom
vacsora, ami a konyhás dolgozóinkat
dicsérte. Külön köszönöm, hogy az est
háziasszonya lehettem és örömmel töl-
tött el az is, amint végig figyelhettem a
sok szülô és pedagógus kötetlen be-
szélgetését, szórakozását. Láttam,
amint közelebbrôl megismerték egy-
mást szülôk és nevelôk, és azt, aho-
gyan kapcsolataikat picit szorosabbra
fuzték. 

Remélem a jövôben hagyományt te-
remtünk e fontos rendezvénnyel, hi-
szen a siker egyik kulcsa éppen az,

hogy az oktatás-nevelés szereplôi: is-
kola, diákok, szülôk miként tudnak
együttmûködni. Meggyozodésem,
hogy az oktatás-nevelés sikere, ered-
ményessége nem az iskola és a tantes-
tület belügye, és nem is képzelhetô el a
külvilág kizárásával. Különösen nem
képzelhetô el a szülôk támogatása, be-
vonása nélkül. A szülôk által üzemelte-
tett büfé is rendelkezésünkre állt, vala-
mint nagyon sok tombolát vásárolhat-
tunk támogatóink jóvoltából. 

Hadd ragadjam meg az alkalmat,
hogy nyilvánosan is szívbôl megkö-
szönjem mindenki támogatását, igazán
nagy segítséget jelent számunkra az a
lépésálló szonyeg amit a támogatók és
résztvevoôk segítségével megvásárol-
hatunk a tornacsarnok padlójának be-
borítására. 

Felsorolom azokat a kedves szemé-
lyeket akik nélkül ez a JÓTÉKONY-
SÁGI BÁL nem jöhetett volna létre: 

Iskolánk vezetosége: Kovácsné
Kovácsi Beáta Igazgató asszony,
Kellnerné Balogh Edina, Puskás Ilo-
na igazgató helyettesek, iskolánk pe-
dagógusai, valamint a szülôi munka-
közösség elnöke és tagjai. Külön kö-
szönet a mûsorban szereplô gyere-
keknek, pedagógusoknak szülôknek
és iskolánk konyhai dolgozóinak. 

Mrázné Gáspár Tünde pedagógus 

Szülô nevelô bál a Halászy Károly Általános Iskolában

Támogatóink voltak: 

Ráckevei Kék Duna Wellness
Hotel, Agrabona Kft., Ócsa Város
Polgármesteri Hivatala, Arnoldo
Pizzéria, Bajnok Hús Kft., Bálint
Csaba és Tündi, Bemboz, Bereczky
László és Heni, Bodrogi Kúria, Bo-
ri Antalné, Buda Sándor, CBA Üz-
letlánc, Computerfutár, Devil And
Angel kft., Dormány Fotó Videó,
Elohim Kft., Fentor Rita, Füzes-
séryné Falusi Ibolya, Gál Károly,
Guzsván Csaba, Henning Kft.,
Her-Trade Kft., Iker és Társa, Író-
kéz, Jégszilánk Kft., Kánai Attilá-
né, Klári virágüzlet, Krizsa Zoltán,
Marcsi kozmetika, Marosi Gábor,
Marosi Cukrászat, Mázli Roll, Mo-
gyi Kft., Móricz Klára, Nestlé, P+P
Szabi Bt., Potom Diszkont, Rácz
család, Reál Üzletlánc, Sponga és
Társa, Szivárvány, Szíves ABC, Ta-
uril, Vasudvar, Vellinger László,
Zeolit Tüzép, Zooland. 



10

köz-érdekû

Ne kockáztassanak! 

Dr. Kardos József állatorvos felhívása

FONTOS, így nagybetûvel, – vagy
nem egyszer aláhúzva is – írom, il-
letve írjuk ócsai kollégámmal Dr.
Pálinkó Attilával a „Veszettség elle-
ni kötelezô védôoltásról és kötelezô
féregtelenítésrôl” szóló tájékoztató
cédulákon.

Fontos, hiszen járványt me-
gelôzô védôoltásról van szó. 

Megelôzzük egy még ma is halá-
los (orvosi kezelés, és a megmart
ember védôoltása nélkül) és gyógyít-
hatatlan betegség továbbterjedését.
Nem is olyan nagyon régen még a
kutya marta sebeket kiégették, így
próbálva azt a „valamilyen” ragályo-
kozó anyagot eltávolítani a szerve-
zetbôl. Most sok esetben félünk és
válogatunk az ún.”E” betûs jelölésû
élelmiszerek között, hogy egészsége-
sek maradjunk, amit pedig az állator-
vosok „házhoz szállítanak”, (a segít-
ségüket, a munkájukat, szaktaná-
csadásukat, tudásukat) az nem kell.

Még csak konkrét idôponthoz sincs
kötve a feladatat, hogy ne kelljen, –
mint évekkel ezelôtt – a vásártérre
kivinni a kutyákat. Nem használják
ki a lehetôséget. Helyesebben van-
nak, akik nem használják ki a le-
hetôséget. Kockáztatják a saját gyer-
mekeik, családjuk, környezetük,
vendégeik, és nem utolsósorban az
ócsaiak egészségét. Vállalják a ható-
sági ellenôrzés következményeit
(sajnos volt már rá példa, hogy pénz-
bírsággal, stb.

(Nem az oltó állatorvosok, hanem
a hatósági állatorvosok, illetve a
jegyzô ellenôrzi a kutyák oltottságát,
ezért készültek a sorszámos eb oltási
igazolványok, ezért kell sorszámos
hologramos matricákkal ellátni és
igazolni az oltottságot és a féregtele-
nítést)
Adott a lehetôség egyeztetett

idôpontban oltatni akár az állator-
vosi rendelôben is, akár a kutya
(macska) tartózkodási helyén is.

Nem más kötelessége, hanem az
állattartó törvény adta kötelessége
a társállatát, kedvenc házôrzôjét
elôírás szerint minimum évente egy-
szer veszettség ellen beoltatni.

A giliszta, vagy féregfertôzöttség
is lehet súlyos, akár vakságot, máj-
gyulladást, a bôrben is vándorló lár-
vák révén bôrgyulladást okoz.

Évente 60-70 embert marnak meg

Tavaszi nagytakarítás
Ócsa Város Önkormányzata 2009. április 8.-án péntek

délután 14.00 órától és április 9.-én szombaton,
8.00–12.00 óra között a város egész területére kiterjedô ta-
vaszi nagytakarítást szervez. 

Számítunk a
civil szerveze-
tek, az iskolák
részvételére, de
várunk minden-
kit, aki szívén
viseli saját kör-
nyezete és váro-
sunk tisztaságát.
A szemétgyûjtés
a porták elôtti

területekre, az utcákra, és a közterületek megtisztítására ter-
jed ki. 

Az akcióban résztvevôk számára az Önkormányzat térítés
nélkül biztosítja a védôkesztyût és a szükséges szemét-
gyûjtô zsákokat, melyek április 4.-tôl átvehetôk a Polgár-
mesteri Hivatal Városüzemeltetési Kft. irodáján. (2364
Ócsa, Bajcsy Zs. u. 2.)

Továbbá gondoskodunk az összegyûjtött szemét elszállí-
tásáról. A megtelt zsákokat az alábbi gyûjtôhelyeken - Dó-
zsa György utcai Nefelejcs Óvoda és Baross utcai Napsu-
gár Óvoda parkolója, Bolyai János Gimnázium és a Ha-
lászy Károly Általános Iskola elôtti parkoló, Köztársas-
ág tér, Akácos utcai busz végállomás, Teke Klub melletti
terület, Polgármesteri Hivatal parkolója - kérjük elhe-
lyezni. 

Ullmann Márta 
Pénzügyi, gazdasági és pályázat

koordináló Bizottság tagja

kutyák és macskák itt Ócsán, ame-
lyekrôl én tudok, azaz akik a kezelô
orvoshoz (nagyon helyesen mihama-
rabb) elmentek.

Veszélyes és szerintem jogosan,
aki ezeket a minimális szabályokat
megszegi. 

Ezért azt javasolom, hogy Ne koc-
káztassanak!
Hála Istennek, a jól,- egészsége-

sen,- és elôrelátóan gondolkodó em-
berek száma egyre több. Nem várnak
a járványos, pusztító betegségek elter-
jedésére, hanem rendszeres ér-
deklôdésükkel, odafigyelésükkel az
egészséges tartás és takarmányozás
mellett az egyéb fertôzô betegségek
(parvó, szopronyica, májgyulladás,
influenza, leptospirózis, kullancsok
terjesztette betegségek) védôoltással
történô megelôzését tartják fontosnak.

Már az oltás egy éves lejárati
idôpontja elôtt szoktak telefonon
06 30 203 4 206
Idôpont egyeztetést kérni.
Az év bármelyik napja alkalmas

lehet a segítségkérésre.
Ne várjon, cselekedjen! 
Segítsen azoknak az embereknek

is kérem, akik ezeket az információ-
kat nem értik meg! Segítsenek meg-
fogalmazni mindezeket úgy, hogy ôk
is megértsék!

Beszéljenek ezekrôl a témákról, és
bátran kérdezzenek!

2011 januárjától nyugdíjasként is
tovább dolgozom, így ez lesz az
Önökkel együtt eltöltött 31. évem. 

Sok szeretettel:
Dr. Kardos József



Március 20.-án vasárnap délelôtt
Pestszentimrére látogatott gyülekeze-
tünk énekkara és ifjúsága. Közös isten-
tiszteleten vettünk részt a Nemes utca
28. szám alatti impozáns imaházban.
Régi jó kapcsolat köt a pestszentimrei
gyülekezethez és Háló Gyula lelki-
pásztorhoz, akinek édesapja a hatvanas
években ócsai lelkész volt, így gyer-
mek-és ifjúkori emlékek fûzik Ócsá-
hoz. Még a tavasz folyamán mi is ven-
dégül látjuk a pestimreieket.

A tavaszi jó hír estéket március 21-
26-ig minden este 6 órai kezdettel tar-
tottuk a Kiss Ernô u.14. szám alatti
imaházunkban. Az imaterem minden
este megtelt érdeklôdôkkel. Három es-
tén át Varga György érdligeti baptista
lelkipásztor volt a vendég elôadónk. A
négygyermekes családapa nem hívô
családban nôtt fel. Egyetemista korá-
ban jutott hitre. Eredeti végzettsége:
programozó matematikus. Sok éven át
a Timóteus társaság alkalmazottja,
majd fôállású lelkész. 

Hétfôi elôadásának címe: Istenre vá-
gyódva /János 7, 37-38/. Az ember
szomjazó lelkérôl, a beteljesedés kere-
sésérôl szólt.

Kedden: Komplexusok közt
vergôdve /Lukács 19, 1-10/. Zákeus

történetén keresztül az ember szembe-
sülése önmagával.

Szerdán: Jézust felismerve /Márk 8,
27-29/. Jézus kérdése önmaga szem-
élyérôl, az állásfoglalás szükségessége.

A hét második felében Mike Sámuel
kecskeméti baptista lelkipásztor szol-
gált közöttünk. Erdélyi származású há-
romgyermekes családapa. Teológiai ta-
nulmányait a budapesti teológián vé-
gezte, de hosszabb ideig volt a kolozs-
vári magyar gyülekezet pásztora.

Elôadásait a kapcsolatok témaköré-
ben tartotta. Csütörtökön az Istennel
való kapcsolatunkról szólt, pénteken
az embertársainkkal való kapcsolatun-
kat ecsetelte, szombaton pedig az ön-
magunkkal való kapcsolatunk fontos-
ságáról beszélt, összefüggésben az
elôzô két este tanításával. Mottóul Ady
Endre „Imádság háború után” címû
versének sorait választotta: „Uram há-
borúból jövök én, mindennek vége, vé-
ge: Békíts ki Magaddal, magammal,
hiszen Te vagy a béke.” Mike Sámuel
nemcsak nagyszerû szónok, de tehetsé-
ges zenész és énekes is. Esténként szó-
lóéneket is énekelt és gitárral kísérte
magát.

A hét minden estéjén volt ének-zene
szolgálat. Két este az énekkar, két este
a dicsôítô csoport, egy-egy este pedig a

gyermekek és az if-
júság énekelt. A tava-
szi esték nyitottak
voltak mindenki elôtt
örömünkre szolgált,
hogy a református
egyház tagjai és lel-
készei valamint ócsa
város polgárai közül
is többen megláto-
gatták alkalmainkat.

Március 27.-én vasárnap délután 5
órakor a kispesti baptista gyülekezet
énekkara és lelkipásztora Sinka Csaba
volt vendégünk, viszonozva ami no-
vembervégi látogatásunkat. Az igehir-
detés és kóruséneklés mellett hang-
szerszólókat, bizonyságtételeket, köl-
teményeket is hallhattunk. Az alkalom
szeretetvendégséggel ért véget. Me-
gerôsödött bennünk a 133. zsoltár
igazsága: ”Mily szép és mily gyönyö-
rûséges, amikor együtt lakoznak az
atyafiak.” /Károli fordítás

Nemeshegyi Zoltán lelkipásztor

112011/3

hit-élet

Füstölt sonkával tormával és fürjtojással töltött mangalica
karaj baconba göngyölve,póréhagymás burgonyapürével

Elkészítése: a kiklopfolt karajt megkenjük tormával,bele-
tesszük a szeletelt füstölt sonkát, és kb. 2 db félbevágott fürj-
tojást.A húst felgöngyöljük, sózzuk borsozzuk, majd szeletelt
baconnal betekerjük,sütôben 140 C fokon fólia alatt fél óráig
sütjük. Majd utána 160 C fokon kb 10 percig pirosra sütjük.

A burgonya pürét hagyományos módon elkészítjük , és va-
jon pirított vékonyra szeletelt póréhagymát keverünk hozzá.

Ital ajánlat: 2008-as Chateau Kajmád Szekszárdi Caber-
net Sauvignon kellemesen fûszeres gazdag aromájú bárso-
nyosan telt vörösbor.

Az étel elkészíté-
séhez jó munkát, az
elfogyasztásához jó
étvágyat kívánok.

Örülök hogy eb-
ben a hónapban is
együtt kalandoztunk
a gasztronómiában
jövô hónapban is vá-
rom önöket .

Tisztelettel: Répás
Róbert konyhafônök

Áprilisi alkalmaink:

Minden vasárnap délelôtt 
10 órakor és délután 17 órakor 

istentisztelet,
Szerdán este 7 órakor bibliaóra, 

Szombat este 6 órakor ifjúsági óra.
Április 22-én Nagypénteken 

délelôtt 10-kor, 
este 7-kor istentisztelet,

Április 24-én Húsvét I. napján 
délelôtt 10-kor, délután 

17-kor istentisztelet,
Április 25-én Húsvét II. napján 
délelôtt 10-kor, délután 17-kor 

istentisztelet.

Híradás az Ócsai Baptista Gyülekezet életérôl

Húsvéti menüajánlat a Forster Vadászkastélyból
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hit-élet

Katolikus Egyházközség
programjai 

április hónapban

Április 2-án 16 órától lelki nap a
templomban gyónási lehetôséggel.

Április 9-én 9 órától regionális
ifjúsági találkozó a templomban és
a plébánián.

Április 17-én Virágvasárnapi
körmenet a templom körül.

Április 21-én Nagycsütürtök, 19
órakor utolsó vacsora emlékmiséje.

Április 22-én Nagypéntek, 14
órakor keresztúti ájtatosság 15 óra-
kor szertartás

Április 23-án Nagyszombat, 8
órától egész napos szentségimádás,
20.30-tól feltámadási szentmise és
körmenet a templom körül.

Április 24-én Húsvétvasárnap, 9
órakor ünnepi szentmise.

Április 25-én Húsvéthétfôn,   9
órakor szentmise.

Április 30-án Szombaton, 17
órakor taizei imaóra a templomban
és 19 órakor Koltay Gábor filmren-
dezô elôadása a plébánián.

Minden Hétfôn este 6-kor Bib-
lia óra mindenki számára a plébá-
nián.

Minden Pénteken este fél 6-kor
keresztúti ájtatosság a templom-
ban.

Miserend:
Hétfôn és Szerdán 7.30. óra

Pénteken és Szombaton 18 óra
Vasárnap 9 óra 

Ország Tibor
plébános

Ország Tibor plébános megosztja
Önökkel Húsvét ünnepével kapcso-
latos gondolatait. A Húsvét ünnepé-
nek lényege: Isten feltámasztotta Jé-
zust a halálból!

Fontos hangsúlyozni, hogy a feltá-
madás a mennyei Atya cselekedete. A
Szentírás tanúsága szerint Jézus nem a
maga erejébôl támadt fel, hanem az
Atya adott neki új életet. Az esemé-
nyek mögött észre kell vennünk az
Atya akaratát s annak megvalósulását.

A feltámadással kapcsolatban érde-
mes idéznünk Szent Pál apostol tanítá-
sát is: “Krisztus meghalt bûneinkért az
Írások szerint, eltemették és harmad-
nap feltámadt, az Írások szerint. Meg-
jelent Péternek, majd a tizenkettônek”
(1Kor.15,3-5).

E hitvallás elsô kijelentése szerint
Jézus meghalt. Ezt erôsíti meg és iga-
zolja a második kijelentés, amely sze-
rint eltemették ôt.

Senkinek nem lehet tehát kétsége
afelôl, hogy Jézus valóban meghalt.
Ezután következik a harmadik állítás:
Jézus feltámadt, amit megerôsít a hit-
vallás következô eleme, azaz, hogy Jé-
zus megjelent. Pál apostol végül rész-
letesen leírja, hogy Péternek, majd ti-
zenkét apostolnak, még késôbb pedig
ötszáz embernek jelent meg a feltá-
madt Jézus. Ha Jézus megjelent, látha-
tó módon mutatkozott az embereknek,
akkor senkinek nem támadhat kétsége
a felôl, hogy valóban feltámadt.

A feltámadt Jézusra vonatkozóan
számos helyen találkozunk a “megje-
lent” kifejezéssel. Érdemes ennek mé-
lyebb értelmére is odafigyelnünk. 

A Biblia szóhasználata szerint
ugyanis a megjelenés elsôsorban Isten-

re vonatkozik. Ennek értelmében a fel-
támadás egyrészt Jézus istenségét tá-
masztja alá, másrészt azt jelzi, hogy
Jézus nem emberi testben, hanem meg-
dicsôült testben támadt fel. Feltámadá-
sa nem földi életének folytatását jelen-
ti, mint például Lázár feltámasztása,
hanem az új életre támad fel, az isteni
dicsôség világába megy át.

Az isteni közbeavatkozás lényege
így foglalható össze: Isten meg-
dicsôítette Fiát azáltal, hogy feltámasz-
totta ôt a halálból. Ez a dicsôség vár
mindazokra, akik hisznek Krisztusban,
és hittel vallják az ô feltámadását.

Ebben a közös hitben ünnepelve le-
gyen szép mindenki húsvétja!

Ország Tibor plébános

A hajdani szerkesztô búcsúja
Németh György vagyok, alig több mint tíz éve élek

Ócsán. 
A helyi lapokba 2002 óta írtam többé-kevésbé rendszere-

sen. Elôször az Ócsai Hírmondóban jelentek meg írásaim,
majd a Társas Tükör következett. Fôként a kulturális témákat
éreztem közelállónak magamhoz, de interjúkat, beszámoló-
kat, kritikákat és apró „szösszeneteket” is gyakran írtam.

Bábáskodtam az önkormányzati lap születésénél, nevet is
adtam az újszülöttnek: Ócsai Kisbíró. A lap második ciklu-
sában ért az a megtiszteltetés, hogy szerkesztô lehettem, im-
már „hivatalosan” is.

Elfogyasztottam két fô-, vagy felelôs szerkesztôt, írtam
jót és természetesen kevésbé jót is, hiszen volt, aki csak
„mikrofonállványnak” nevezett…

Számomra alapvetôen fontos volt a tisztesség, a pártat-
lanság és a „hallgattassék meg a másik fél” elve is, amit
nem mindig sikerült kiharcolnom.

Aztán alig egy éve egyszer csak csend lett. Az Ócsai Kis-
bíró elhallgatott. Hogy miért? Még most sem tudom. Ma
azonban ismét feléledni látszik.

Szeretnék köszönetet mondani mindenkinek, aki figye-
lemmel kísérte és olvasta híradásaimat! Köszönöm beszél-
getôpartnereimnek, hogy szóba álltak velem.

Köszönöm a köszönetet eddigi munkásságomért azok-
nak, akik megtiszteltek vele.

Úgy tûnik, búcsúznom kell. 

A mór megtette kötelességét, a mór mehet!
Isten legyen Önökkel!

(engye; th; ngy; hy…)

„Feltámadása nem földi életének folytatását
jelenti – új életre támad fel!”

Ócsai Református 
Egyházközség

2364 Ócsa, Ady Endre u. 2.
Tel.: 29/387-142

E-mail: ocsa.ref@gmail.com
Web: 

http://members.chello.hu/ocsaref/

LELKÉSZI ÜGYELET:
HÉTFÔ: 15.00 - 17.00
SZERDA: 9.00 - 11.00
CSÜT.: 14.00 - 17.00
PÉNTEK: 9.00 - 11.00
PÉNZTÁRI ÜGYELET:
SZERDA: 16.30-18.00
PÉNTEK: 16.30-18.00

Külön idôpontok kérhetôk 
telefonon és e-mailen 

bármilyen ügy intézésére, 
és lelkigondozói 
beszélgetésre.
Tel.: 29/378-142
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könyvtári-élet

Sok könyv érkezett vissza a Megbo-
csátás hetében a Falu Tamás Könyv-
tárba. Minden évben meghirdetik a
büntetés nélküli visszavételezés le-
hetôségét az intézményben, hogy a
könyvállomány hiányzó darabjai
visszakerüljenek a polcokra.

Morvai Lajosné intézményvezetô el-
mondta, hogy nemcsak a könyvtár köte-

tei kerültek vissza, hanem sokan aján-
dékkönyveket is hoztak. Így már ezek is
bekerülnek a számítógépes rendszerbe,
amelynek feltöltése folyamatos, aprólé-
kos munka. 

A könyvtárvezetô elmondta, hogy foly-
tatódik idén is a könyvcsere akció, amely-
nek keretében a megunt, több példányban
meglévô könyveket kicserélhetik az ér-

deklôdôk. A tavalyi Városi Vigasságokon
debütáló akció nem várt érdeklôdéssel zá-
rult, ezért a folytatás mellett döntöttek a
könyvtári dolgozók. Akinek tehát van fel-
eslegessé vált kötete, beviheti a Könyvtár-
ba és ott másikra cserélheti!

A Könyvtár vezetése és dolgozói vár-
ják régi és új olvasóikat!

Moldován Ágnes

Sikeres volt a Megbocsátás hete a Könyvtárban, de vannak még otthon könyvek

„S a szavam szó lesz újra, ha akarod, hogy halljad…”
Kolléganômmel a „Megbocsátás he-

te alkalmából” látogattunk el a város
könyvtárába. Éppen egy idôben érkez-
tünk a Nefelejcs Óvoda apróságaival.

A Medve csoport tagjai nagyon lelke-
sek voltak, ugyanis – az akkor még csak
közelgô – március 15-i ünnep „lázában”
égtek. Rögtönzött elôadásukat mi is
meghallgattuk. A fiúk igazi úriemberhez
illôen Nônap alkalmából verssel köszön-
tötték a könyvtárban lévô hölgyeket is, s
ezzel igazi tavaszi hangulatot varázsoltak
körénk. 

Az óvodások kísérôitôl megtudtuk,
hogy a szoros óvodai program miatt
évente csupán háromszor: ôsszel, Kará-
csony tájékán, és tavasszal van lehetôsé-
gük ellátogatni a város könyvtárába. De
a gyerekek közül többen is elárulták,
hogy szüleikkel, testvéreikkel is szoktak
könyvtárba járni. 

Beszélgetésünk után a kicsik egybôl
„belevetették” magukat a nekik szóló
irodalmi alkotásokba. A mesekönyvek
szobájába érve miután ráismertek ked-
venc mesekönyveikre, elôször nagy
csend, majd késôbb hangoskodás támadt. 

Mosolyogva néztem ôket. A gyerme-
kek közül ôk az a korosztály, akik még
ôszintén tudnak örülni, és nem titkolják
sem örömüket, sem bánatukat. ôket még
bármilyen apró dologgal boldoggá lehet
tenni, lehet az könyv, dicséret, mosoly,
vagy éppen egy szem cukorka. 

Miután a gyerekek csivitelve elkö-
szöntek tôlünk, igazi „könyvtári csend
borult” a helyiségre. 

A könyvtár régebben családi házként
funkcionált, és nem más élt benne, mint
Ócsa városának díszpolgára, Falu Tamás.
A költô pályája kezdetén még Balassa
Imre néven adta ki elsô verses kötetét.

Az épület lakásjellege a mai napig
megmaradt, polgárház formáját kívülrôl
teljesen ôrzi, de belül látszanak a moder-
nizáció jegyei. 

Mégis, amikor kitárult elôttünk Falu
Tamás dolgozószobájának ajtaja, hirtelen
úgy éreztem magam, mintha idôutazáson
vennék részt, és visszacseppentem volna
az 1920-as évekbe. A berendezés igazi

polgári létre utal. A bútorok, a falakon
lévô festmények, a könyvespolc remek
ízlésû emberrôl árulkodik még ma is. Az
íróasztalon könyvek, a polcokon dedikált
mûvek, a festményeken a költô család-
tagjai láthatóak. 

Falu Tamás – azt mondják – vicces
ember volt, relikviái között találtunk
olyan borítékot is, amelyen a címzés és
név mellé a költôt ábrázoló karikatúrát
rajzolt a levél feladója. 

Ebben az évben ünnepeljük a költô
130. születési évfordulóját, aki írói pá-
lyája mellett királyi jegyzôként is dolgo-
zott Budapesten.

Megtudtuk, hogy nemrégiben filmet
forgattak a királyi jegyzôkrôl, amelyben
Falu Tamásról is megemlékeztek.

Aki eddig még nem nézte meg a
Könyvtárban található emlékszobát, an-
nak javasoljuk, hogy vegyen részt ezen
az idôutazáson. Higgyék el, megéri! 

Annál is inkább, mert a könyvtár dol-
gozói várnak minden látogatót, aki sze-
retne többet megtudni Falu Tamás éle-
térôl, munkásságáról. 

Végezetül engedjék meg, hogy a költô
egyik gyönyörûen fájdalmas szerelmes

versével ízelítôt adjunk Falu Tamás sze-
relmi költészetébôl:

Falu Tamás: Szavam

„Szavam selyemmé lágyul,
Hogy válladat befedje.
Szavam csónakká mélyül,
Hogy ringatózhass benne.
Szavam virággá nyílik,
Hogy szíved fölé tûzzed
És legyezôvé hajlik,
Hogy unalmad elûzzed.
Szavam balzsammá olvad,
Hogy ami fáj, ne fájjon,
S mint hintó áll elébed,
Hogy lelked beleszálljon.
Szavam keleten jô fel,
Hogy álmod elorozza,
Szavam nyugaton száll le,
Hogy álmod visszahozza.
Szavam csókká parázsul,
Hogy végigfusson rajtad,
S a szavam szó lesz újra,
Ha akarod, hogy halljad.” 

Fülöp Krisztina
Fotó: Internet

PALACKRENDELÉS
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közérdekû

Tisztelt ócsai lakosok!
Kérném a lakosságot, hogy fokozot-

tan ügyeljenek a kerékpárok állapotára
és a Kresz szerinti mûszaki állapotára,
ugyanis az elkövetkezendô idôszakban
ezekre a jármûvekre fokozott figyelmet
fogunk fordítani.

Az Országos Rendôr-fôkapitányság
Vezetôjének utasítása szerint a balese-
tek megelôzése érdekében fokozottan
kell figyelnünk a kerékpárral közle-
kedôkre, az érvényben lévô jogszabá-
lyok szerint. Tehát a kerékpárokat el
kell látni mûködô lámpákkal, melyeket
este illetve rossz látási viszonyok kö-
zött használni kell, mind lakott terüle-
ten belül és kívül.

Láthatósági mellényt kell viselniük
lakott területen kívül, a lámpa használa-
ta mellett.

A tévedések elkerülése érdekében a
jogszabály tiltja az ittas kerékpározást
is, ugyanis ez ugyancsak veszélyes a
közúti forgalomban. Tehát közúti forga-
lomban kerékpárral sem közlekedhet it-
tas személy. 

A fentiek értelmében fokozott el-
lenôrzéseket fogunk végrehajtani a ke-

rékpárosokkal szemben és a feltárt sza-
bálysértéseket bírságolni fogjuk.

Február és március hónapokban is
dolgoztunk a város érdekében.

Kettô alkalommal sikerült az ócsai
erdô tulajdonosok sérelmére falopás
bûncselekményének elkövetôit elfog-
nunk. Mindkét esetben a jármûvek és az
egyéb elkövetéshez szükséges eszkö-
zök is lefoglalásra kerültek.

Kettô alkalommal sikerült kerékpár-
lopás elkövetôjének felderítése, melyek
közül az egyik esetben a rendszerben
álló térfigyelô rendszer segítségével si-
került. A felvételek visszanézése után
megtörtént az elkövetô beazonosítása
és a késôbbi elfogása.

Tizenegy alkalommal intézkedtünk
prostituált személyekkel és azok „ven-
dégeivel” szemben, melyek során sza-
bálysértési eljárást kezdeményeztünk
velük szemben.

Egy alkalommal találtunk egy orszá-
gosan elrendelt körözésben szereplô
személyt, akit a dabasi Rendôrkapitány-
ságra elôállítottunk.

Négy alkalommal találtunk ittas jár-
mûvezetôt, akik közül három alkalom-

mal bûntetô eljárást és egy alkalommal
szabálysértési eljárást kezdeményez-
tünk.

Több alkalommal intézkedtünk a 7,5
T.-val behajtani tilos tábla hatályát
megszegô tgk. vezetôkkel szemben.

Egy alkalommal intézkedtünk egy
jármû vezetôjével, aki a hatósági jelzé-
seket kicserélte, vagyis nem azzal a
rendszámtáblával vett részt a közúti
forgalomban, mely valóban arra a jár-
mûre lett kiadva. Ezt a polgárôrség tu-
lajdonában lévô, de általunk használt
rendszámfelismerô rendszerrel sikerült
beazonosítani. A jármûvet a rendszer a
többi közlekedô jármûvek közül „szúrta
ki”, aminek vezetôjével szemben bûn-
tetô eljárást indítottunk.

Itt szeretném megragadni a lehetôsé-
get és ehhez a hatékonyan mûködô
rendszerhez, annak további fejlesztésé-
hez, felajánlásokat kérjek. A rendszer,
hogy a további bôvített feladatait is el
tudja végezni, további 50.000 Ft.-ra
lenne szükség, melyet sajnos sem a pol-
gárôrség, sem az önkormányzat nem
tud fedezni.

Segítségüket elôre is köszönjük.
Tisztelettel:

Mezei Tamás r. tzls.

Rendôrségi Hírek
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2011. 02. 27-én ke-
rült megrendezésre
Észak Magyarország
területi Szabadfogású
birkózó versenye Al-
sónémedin, a Sport-
csarnokban.

A színvonalas ver-
senyt az Alsónémedi
Általános Iskola Igaz-
gatósága, a Községi
Sport Egyesület ve-

zetôsége, valamint a helyi birkózó
szakosztály rendezte. 

A versenyen több országos Diák
Olimpiai birkózó, illetve több vidéki,
jó képességû versenyzô is részt vett. 

A csapatok listája: 
Bp. SMTK, Bp.Vasas, Bp.Csepel,

Vác város birkózó csapata, Vecsés,

Inárcs, Kakucs, Alsónémedi, Üllô,
Ócsa. 

Városunk versenyzôink kiválóan
szerepeltek: 

Elsô helyezést értek el: 
Bagosi János, Domokos Dániel,

Hollósy István, Kovács János.
Második helyezést értek el: Kis Mó-

zes, Nagy Bence, Móhl Richárd, Ko-
vács János. 

Harmadik helyezést értek el: Buko-
di Benô, Bukodi Gergely.

Negyedik helyezést ért el: Kálmán
Attila.

A versenyzôk eredményeire nagyon
büszkék vagyunk. Az újság oldalain
keresztül is szeretnék gratulálni min-
denkinek! Csak így tovább fiúk!

Van egy másik jó hírem is, tíz fôre
nôtt az utánpótlás csapatunk, négy
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sport-élet

Május 7-én az ócsai Általános 
Iskolában a helyi birkózó szakosz-
tály országos versenyt rendez.

Az esemény fôvédnöke: 
Dr. Szûcs Lajos a Pest Megyei

Közgyûlés Elnöke; a rendezvényt
megnyitja: Bukodi Károly 
Ócsa Város polgármestere. 
Fô támogató: Tóth Attila 
(Profi Védelem Kft.)

Birkózóink megint sikeresek voltak 
– gyarapodott a létszám!

Az összes nagy utazásszervezô útja foglalási díj nélkül!
ELÔFOGLALÁSI AKCIÓNK még tart, foglaljon most!
Makarska magánapartman 4 fôs /önellátás 114.000.-Ft/apartmantól/7 éj

Hotel Meteor **** Félpanzió  85.000 Ft/fôtôl/7 éj
Lovran – H. Lovran*** 2011.06.05. – 07.02. reggeli 53,900 Ft

Medulin – H. Holiday*** 2011.05.28. – 06.24. Light All Incl. 89,800 Ft
Pula – H. Park*** 2011.05.28. – 06.24. Light All Incl. 89,800 Ft

Poreè – H. Delfin** 2011.06.04. – 11. félpanzió 61,600 Ft
Poreè – H. Zorna*** 2011.05.21. – 06.11. All Incl. 106,700 Ft

Pag-sziget: Pag 2011.06.11-ig önell./4 fôs ap. 14,100 Ft
Pag-sziget: Novalja 2011.06.18-ig önell./4 fôs ap. 14,500 Ft

Biograd – H. Albamaris*** 2011.05.15. – 06.05. félpanzió 51,300 Ft
Vodice – H. Imperial*** 2011.05.07. – 06.11. félpanzió 67,400 Ft

Horvátországba utazna, nálunk megtalálja a legjobbat, és legkedvezôbbet!

Olaszországi nyaralás 4 fôs apart./önellátás 64.800 Ft/apartman/7éj
SPANYOLORSZÁG /COSTA BRAVA 05.28.-06.04 már 

49.900 Ft/fôtôl/7 éj
Török Riviéra illetékekkel együtt 3* Fp már 94.300 Ft/fôtôl/7éj

Jordánia üdülés 8nap/7éj 84.900.-Ft/fôtôl/7éj az ár az illetékeket 
nem tartalmazza!

Búvártúra Marsa Shagra-n már 199.000. Ft/fôtôl/7éj 
(illetékek, merülés , program az árban)

Csoportos kedvezményekért érdeklôdjön irodánkban!

Körutazások, üdülések, városlátogatások, 
nászutak, szállásfoglalás, repülôjegy!

Kedvezô belföldi nyaralások, 
wellness hétvégék, koncert és színházjegyek

széles választéka!

Hvg klubkártya tulajdonosoknak 
saját útjainkból – 5 % kedvezmény!

1 ÉVESEK LETTÜNK!
Nézzen be hozzánk!

óvodás és hat általános iskolai elsô
osztályos fiúval „gyarapodott” létszá-
munk.  

ifj. Kovács János 
szakedzô
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Ócsa Város Önkormányzatának lapja. Megjelenik havonta 3000 példányban
Kiadja: Mátyus Nyomda Bt. Felelôs kiadó: Mátyus Gyula

Fôszerkesztô-szerkesztôk: Fülöp Krisztina, Moldován Ágnes. Olvasószerkesztô: Urbán Andrea
Szerkesztôség címe: 2373 Dabas-Gyón, Tavasz u. 7. Telefonszám: +36 20/773-73-44

E-mail: ocsaikisbiro@gmail.com
Együttmûködô partnerünk: Dormány Foto Studio


