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Ócsa Város Önkormányzatának lapja

2011. 8. szám

Közlemény
A Kormány, 1279/2011. (VIII.10.)
sz. kormányhatározata értelmében,
a devizahitelesek megsegítésére irányuló Szociális Családiház-építési
Programot Ócsa város alsópakonyi
területén valósítja meg.
Tisztelt Ócsai Polgárok!
A korábban megjelent közleményünkben ígértekhez híven szeretnénk
részletesen beszámolni a Belügyminisztériummal történt 2011. augusztus
11-i megállapodásról.
A program megvalósítása két ütemben történik: az elsôben 80 családi ház
épül, a másodikban – az igényekhez
igazodva - további 80-as blokkokban
420 lakóház. Ennek megfelelôen Ócsa
Város Önkormányzata és a beruházást
lebonyolító Beruházási, Mûszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt. /BMSK Zrt./, valamint az
URBANITAS Tervezô és Tanácsadó
Kft. között két Településrendezési
Szerzôdés megkötésére kerül sor,
amelyek tartalmazzák az ütemezésekkel járó fejlesztéseket is.
Az elsô ütem - tehát 80 ház - megépítéséhez a kormány által kijelölt beruházó vállalja a szükséges infrastruk-

túra kialakítását /közmûvek, utak,
stb./, Alsópakony és Ócsa-vasútállomás között kerékpárút létesítését, valamint 2,0 km hosszúságú út és buszforduló kialakítását Alsópakony településrészen; segíti továbbá, akár EU-s
pályázati forrás felhasználásával,
bölcsôde építését és a Baross utcai
óvoda bôvítését. (Mivel az elsô ütemben várható gyermeklétszámot az általános iskola fogadni tudja, így annak bôvítése a szükségleteknek megfelelôen a második ütem feladata
lesz.) A beruházás megkezdése várhatóan október hónapban, míg az elsô
ütemben épülô házak átadására
2012 tavaszán kerül sor.
Tisztelt ócsai lakótársak! Városunk
legújabb kori történelmének legnagyobb fejlesztése elôtt állunk, amely
nagymértékben megerôsítheti szerepünket a leendô járásban, sôt a megyében, utat nyitva új vállalkozások,
munkahelyteremtô beruházások elôtt.
Kérjük Önöket, támogatásukkal segítsék a nemzeti ügyek kormánya és
Ócsa Város Önkormányzatának munkáját városunk fejlôdése érdekében.
Bukodi Károly polgármester
Horváth Tamás alpolgármester

Mi épül itt?
Az utóbbi hetekben rengeteg kérdés felmerült az Alsópakonyra
tervezett szociális családi házak
kapcsán. A médiában olykor egymásnak ellentmondó hírek jelentek meg, így arra kértük Bukodi
Károly polgármestert és Horváth
Tamás alpolgármestert, segítsenek eloszlatni a félreértéseket.
Kik fognak Ócsára költözni?
H.T.: Az ide költözôkrôl még nincsenek információink, ezt a kormány
sem tudja. Nyilvánvaló azonban, hogy
olyan családok jönnek, akik az állam
által nyújtott egyéb lehetôségekkel már
nem tudnak élni, tehát azok, akiket eddig a kilakoltatási moratórium védett.
Nem tartanak attól, hogy a kormány romákat telepít Alsópakonyra?
B.K.: Ön szerint a roma társadalom
hozzájutott az elmúlt években deviza
alapú hitelhez? Nem valószínû, tehát
értelmetlen még a gondolatával is foglalkozni.
Hogyan kényszerítik költözésre az
embereket?
B.K.: Senkit nem kényszerítenek arra, hogy a megszokott környezetét elhagyja. Ez szabadon választható lehetôség azok számára, akik ezt a formát találják legalkalmasabbnak további életük rendezésére.
H.T.: Szerintem elsôsorban olyan
családok választják ezt a megoldást,
akik a budapesti életformát megunva
eladták lakásukat, és az akkor kedvezô frankhitel segítségével egészségesebb környezetbe költöztek - saját
házat építve - valamelyik Pest környéki településre. Munkahelyüket
megtartva ingázókká váltak. Sajnos
hiteleik törlesztô részlete olyan mértékben megemelkedett, hogy fizetésképtelenné válva elvesztették ingatlanjaikat. Az ilyen családoknak ideális lehetôség az újrakezdéshez ez a
kormányprogram.

(folytatás a 2. oldalon.)
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Nem érzi úgy, hogy a kormány ezzel a programmal megbélyegzi az
odaköltözôket?
H.T.: Nem! A kormány a lehetséges
segítség egy formáját kínálja, amellyel
élhetnek a rászorulók. A megbélyegzés
mindig emberektôl, mégpedig rosszindulatú emberektôl származik! Ôk illetik gettó, rezervátum és hasonló megalázó kijelentésekkel a tervezett programot, a pillanatnyi politikai haszonszerzés vagy egyszerû irigység miatt, nem
gondolva az amúgy is nehéz helyzetbe
jutottak érzékenységére.
Igaz-e, hogy házanként 30 millió
forinttal számolnak?
B.K.: Ezt a számítást én is csak a
médiában hallottam, és nem értem! Az
idén elköltendô 775 millió Ft és a jövô
évtôl számított 4-6 milliárd Ft a tervezett 500 lakással elosztva, az infrastruktúrát is beleszámítva - átlagosan házanként 13.5 millió forint. Ezek a hivatalosan megjelent számok, mi is
csak ezeket ismerjük.
Az ide költözôk, az amúgy is szûkös munkalehetôségek mellett, hol
találnak munkát? Vagy az állam
munkahelyeket is teremt?

B.K.: Ahogyan az alpolgármester úr
korábban említette, valószínûleg olyan
emberek költöznek majd ide, akik rendelkeznek munkával Budapesten. Persze biztosan lesznek közöttük olyanok
is, akiknek munkalehetôségre is szükségük lesz. Korábban több komoly vállalkozás azért nem telepedett le Alsópakonyon, mert nincs vezetékes víz,
csatorna, gáz. Ezzel a beruházással
ezek a gondok megoldódnak, a terület
gazdaságilag is felértékelôdik, és reméljük, a kedvezô feltételek vonzóak
lesznek a vállalkozások számára. A
kormány azzal, hogy kiemelt beruházásnak nyilvánította a programot, a
munkalehetôség megteremtésében is a
segítségünkre lesz.
Miért jó ez Ócsának? Milyen
haszna lesz a közösségnek?
H.T.: Jelenleg nincs a városnak
bölcsôdéje, kevés az óvodai férôhely,
Alsópakonyon a villanyon kívül szinte semmi nincsen. Ezeknek a problémáknak a megoldása ezzel a beruházással elérhetô közelségbe kerül. Javulhat a helyi tömegközlekedés, kiépülhet a kerékpárút- hálózat, és, nem
utolsó sorban, új lendületet kaphat a

Lakossági Fórum
Ócsa Város Önkormányzata 2011. szeptember 15-én,
18 órakor az Egressy Gábor Szabadidô Központban
lakossági fórumot tart.

Napirend:
Az Ócsa-Alsópakonyon megvalósuló
„Szociális Családiház-építési Program” kapcsán
Bukodi Károly polgármester
tájékoztatja a lakosságot.

Volna még egy kérdésem
Kedves olvasóink! A nyári szünet
végén ismét megkérdeztük Bukodi
Károly polgármestert, milyen események történtek az elmúlt idôszakban.
Kiderül, van-e nyertes pályázata a városnak, illetve mit tudnak kezdeni a
betelepülô külföldi idénymunkásokkal.
A FÉG konvektorgyártó újrakezdte a
termelést. Hogyan értékeli a lépést az
Önkormányzat?
Mindenképpen örülünk, hiszen így jó
néhány ember újra dolgozhat, és megszûnik a létbizonytalanságuk.
Mely pályázatokat bírálta el a hatóság, és mi lett ezek eredménye?
Három pályázatunk került elbírálásra.
– A „Kisköltségû forgalombiztonsági
beavatkozások” elnevezésû pályázatunk
sajnos nem nyert. Ennek keretében szerettünk volna egy forgalomcsillapító
szigetet építeni a város Felsôbabád felôli bevezetô szakaszán, valamint az általános iskolához egy lassításra felszólító, villogó táblát kihelyezni. Az elutasítás oka az volt, hogy ezen a szakaszon
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város abban, hogy térségi szerepe
erôsödjön.
Miért a kormány által megbízott
BMSK Zrt. lesz a kivitelezôje a
munkának? Miért nem helyi és környékbeli vállalkozásoknak adnak
munkát?
H.T.: Nem a BMSK Zrt. lesz a kivitelezô. Ez az állami cég a lebonyolító
lesz, tehát ôk írják ki a közbeszerzést
is, amelyen természetesen részt vehetnek a mi vállalkozóink is. Bízunk benne, hogy minél több ócsai lakosnak és
vállalkozásnak biztosít munkát ez a
nagyléptékû beruházás.
Ha akartak volna, mondhattak
volna nemet a kormány ötletére, miszerint ne Ócsán épüljön a családiház program?
B.K.: Igen, természetesen ellenezhetjük a programot, azonban ezzel csak
hónapokig késleltethetnénk a munkák
elkezdését, még tovább nehezítve a rászorulók helyzetét. Megakadályozni,
azt hiszem, nem igen tudnánk, de úgy
gondoljuk, nem is lenne célszerû, mert
ezzel egy óriási fejlôdési lehetôségtôl
fosztanánk meg városunkat.
má

nem volt sok és súlyos sérüléssel járó
balesetet. Ez azért megnyugtató, még
akkor is, ha ez a pályázatunkba került.
– A „KMOP 4.5.3-10-11 Egyenlô
esélyû hozzáférés a közszolgáltatásokhoz” címû pályázatunk-amelynek keretében a polgármesteri hivatal teljes akadálymentesítése fog megtörténni-, pozitív elbírálásban részesült. A megítélt támogatási összeg 8 300 348 Ft. A munkálatok során teljesen megújul majd a házasságkötô terem is.
– Szintén nyert az „Iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, felújítás” címû pályázatunk. 10 718 000
Ft támogatást kapunk majd a sportpálya
felújításához.
Pest Megye Önkormányzata és a
Hungast Kft. közötti feszültség hogyan
befolyásolja szeptembertôl a gimnazisták étkeztetését?
Amennyiben szükség lesz rá, akkor,
ahogy tavasszal is, az általános iskolán
keresztül most is tudunk étkezést biztosítani a gimnazista diákok számára.
Egyre több a külföldi idénymunkás a

településen. Mit kívánnak tenni ezzel
kapcsolatban?
Én is tapasztalom, hogy napról-napra
nô a számuk. Szomorú, hogy rövid távú
anyagi haszonszerzés céljából vannak,
akik kiadják házaikat, s nem gondolnak
a következményekre. Ezek a házak
gyakran még közmûvekkel sem rendelkeznek, és az alapvetô higiéniás feltételeknek sem felelnek meg. Ami a legaggasztóbb, hogy ezeknek az embereknek
az utcán, boltban való jelenlétük félelmet kelt a lakosság körében. Ezért az elmúlt idôszakban összegyûjtöttük azokat
a címeket, ahova tudomásunk szerint
beköltöztek. A házak tulajdonosait augusztus 15-re a polgármesteri hivatalba
hívtam. Itt többek között a körzeti megbízottak és a közterület felügyelôk jelenlétében tájékoztattam ôket a fennálló
problémáról, és kértem, hogy legkésôbb
szeptember 15-ig legyenek üresek az
említett házak.
Amennyiben ez nem sikerül, úgy a
város közbiztonságának megôrzése érdekében kénytelenek leszünk további
intézkedéseket hozni.
Moldován Ágnes

ünnep

Augusztus 20. – Államalapításunk ünnepe
„A mai ember gabonaföldje a svájci frank jelenlegi állása”

Augusztus 20-a legrégebbi nemzeti ünnepünk, hiszen
Szent László 1083-ban rendelte el, hogy e nap ünnep legyen. Az államalapítás és az új kenyér idei évfordulóján
délelôtt 10 órakor az Ágasház hûs lombjai között tartottak megemlékezést Szent István királyról, akinek hite,
ereje és akarata ma is példaként szolgálhat mindannyiunk számára. Hiszen elsô koronás királyunk ismerte fel
elôször, hogy a magyar csak saját jogon, saját nyelvét és
saját örökségét megôrizve lehet egyenrangú tagja a keresztény világnak.

Másfél évszázados török hódoltság, 1848, Trianon, honfoglalás – mámoros darazsak döngicsélése a villányi
szôlôtôkék között, az avar szagú ôszi csendben szarvasbôgés visszhangja, a somogyi dombok között.
‘56, Habsburg elnyomás, szabadságharcok – bódító
mustszag a hajósi pincesoron, napsugarak csillogása az
ócsai templom piros-vidám cserepein.
Háborúk, forradalmak, Kiegyezés – vidáman koccintani
egy csípôs, januári hajnalon disznóvágás elôtt, meghitten
andalogni a szentendrei macskaköveken.” (részlet Bukodi
Károly ünnepi beszédébôl)
Kovács Nóri népdalénekes elôadása után Nt. Hantos
Péter református lelkipásztor ünnepi beszédét hallhattuk,
aki késôbb megáldotta az új kenyeret is:
„A kenyér nem csupán táplálék, hanem szimbólum is, hiszen ez által beszél Isten a néphez. Eleink még féltô szeretettel tekintettek az égre, hogy milyen lesz a termés, lesz –e
kenyér, új kenyér? Ma, amikor eladósodtunk a világnak, a
mai ember gabonaföldje a svájci frank jelenlegi állása, az
amerikai és európai gazdaság állapota. Ezt nézzük, ezt figyeljük, ezt féljük. Megmutat valamit, ahogyan régen is,
amikor az aszály elégette, tönkretette a termést, úgy a mai
kor is megmutat valamit: eladósodtunk az anyagi világnak,
az anyagi javaknak.
Mikor adósodik el az ember a világ felé? Akkor, amikor
a lelke kiürül, amikor pénzt, anyagi javakat, erején túl

A rendezvény kezdeteként az Ócsai Népdalkör népdalcsokorral köszöntötte az egybegyûlteket, a Himnusz és
Nemes Levente elôadása után Bukodi Károly polgármester beszédét hallgatta meg az ünneplô közönség.
„Magyarország a keleti félgömb 16. és 23. hosszúsági
körei között és az északi félgömb 45. és 49. szélességi körei
között, nagyjából Európa közepén helyezkedik el – a Duna
méltóságteljes hömpölygése, balatoni naplemente, madárseregek a Velencei-tó nádasaiban, békák esti kórusa a patakparton.
Magyarország független, demokratikus köztársaság Közép-Európában – evezôcsobbanás a Városligeti tavon, csilingelô villamosok a körúton, a Mátyás templom tornyának
árnya.
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szeretne betömni a lelkébe, hogy boldog, megelégedett legyen.
Amikor az új kenyeret megáldjuk, amikor hálát adunk
Isten kegyelméért, hogy megtartott minket ebben az
országban, beszéljük ezt a csodálatos nyelvet, ami egyedülálló a világon.”
Az új kenyér látványa, és a lelkipásztor gondolatai szíven ütöttek, és elgondolkodtattak.
Gondolkodtak Önök már azon, hogy mi is a kenyér?
Kerek, finom, csillapítja az éhségünket, de a kenyér
mint szimbólum túlmutat anyagi valóságán és javain, hiszen testi és lelki táplálékunk is egyben, ahogyan arra Nt.
Hantos Péter lelkipásztor felhívta a jelenlévôk figyelmét.
Az új kenyérbôl mindenki kapott egy darabkát, s míg a
közönség falatozott, addig a Küstörgô Néptánccsoport
remek elôadását élvezhettük.
P. Petôcz András elôadása után Bukodi Károly adta át a
nagyközönség számára az Ágasházat, amelyet nemrégiben újított fel a város.
„Magyarország. Szülôföldünk. Az otthonunk. S bár augusztus 20-án az államalapítás évfordulóját ünnepeljük,
hazánk nem csak egy állam, nem csupán adatok halmaza,
hanem élmények, tájak, hangulatok, érzések, színek, illatok összesége is. Az adatokat illik és kell tudni és ismerni,
a színeket, érzéseket viszont meg kell élni, ízlelni, tapasztalni, látni, szeretni.” (részlet Bukodi Károly ünnepi beszédébôl)

A beszédek, a fellépôk elôadásai, az Ágasház, a templom, az egész környezet azt érzékeltethette az ünneplôkkel,
hogy országunk nem csak egy folt, egy adathalmaz a sokaságban, hanem szülôföldünk, az otthonunk, ahol élünk, és
ahol büszkék lehetünk magyarságunkra.
Fülöp Krisztina
Köszönjük támogatóinknak az Ágas-ház
felújításához nyújtott segítségüket:
Az Ágasházért rendezett jótékonysági koncert
résztvevôi:

Határon-Túra 2011.

Ócsán is kaptak szalagot
A 2010-es KorszakVáltó Határon-Túra kezdeményezés folytatásaképpen idén megrendezték a Határon-Túra 2011 kerékpáros túrát. Ennek
során augusztus 13-a és 20-a között nyolc nap alatt Gyimesbükkbôl,
az Ezeréves határtól Budapestig tekertek el a kerékpárosok. A túra
több mint 850 km-en keresztül, közel 100 települést érintett.
Ócsára augusztus 20-án érkeztek a biciklisek, akik Bukodi Károly polgármestertôl szalagot kaptak annak
emlékére, hogy áthajtottak
az Árpád-kori településen.
A túra utolsó napjára 96 km
maradt. A Kecskemét-Budapest szakaszon áthaladva a
kerékpárosok
áthaladtak
többet között Ladánybenén,
Tatárszentgyörgyön és Dabason is.
A Határon-Túra fôvédnöke
dr. Schmitt Pál köztársasági elnök volt, a sportnagyköveti tisztséget pedig Pulai Imre olimpiai- és
világbajnok kenus vállalta magára.
má
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Dunai Kavicsüzemek Kft.
Körics Euroconsulting
Matrac-Király Kft.
Dr. Bata Zrt.
TRISKELL Épülettervezô Kft.
Takács Tetôdoktor Kft.
Gál Attila
Vígh László és Szabó István
Galambos Csaba
Profi Védelem Kft.
Olívia Kft

ÓCSA VÁROS
POLGÁRMESTERI HIVATALA
2364 Ócsa, Bajcsy Zs. u. 2.
E-mail: polghiv@ocsanet.hu
Központi tel.: (29)378-125,
(29)378-501 | Fax: (29)378-067
ORVOSI ÜGYELET
Munkanapokon:
16.00 órától–8.00 óráig.
Szombat-Vasárnap, ünnepnapokon:
8.00 órától – másnap 8.00 óráig.
Ügyelet helye:
2364 Ócsa, Szabadság tér 4.
Az ügyeleti szolgálat ideje alatt az
ügyeletes orvos, a
29/578-520-as, vagy a
06-30-9481-472-es
telefonszámon hívható.
Az orvosi ügyelet csak sürgôsség
esetén vehetô igénybe!
RENDÔRSÉG
Rendôrségi Körzeti Megbízottak
fogadó órája minden héten hétfôn
17-19 óráig a KMB irodában van,
2364 Ócsa Bajcsy-Zs. u. 26.
Mezei Tamás zászlós: 70/609-3735
Kálmán Attila fôtörzsôrmester:
30/718-4748

köz-élet
Fókuszban Magyarország

Októberben népszámlálás!
A 2011. esztendôt a népszámlálás
éveként is emlegetik majd a jövôben.
Hazánk eddigi történetében összesen
tizenöt ilyen jeles év akad, az elsô az
1869-es esztendô volt. Az idei a 15. a
cenzusok sorában.
A mostanit megelôzôen 2001-ben
kértek hasonló, átfogó adatszolgáltatást az ország lakosságától. Az utóbbi
évtizedben tehát az akkor kialakult kép
volt az irányadó. Vajon hogy alakult a
népesség száma, iskolázottsága, lakáshelyzete, milyen az ország gazdasági,
egészségügyi, szociális, kulturális ellátottsága? Hol, milyen fejlesztések
szükségesek? A törvény értelmében a
2011. október 1-jén 0 órakor fennálló
helyzetet tükrözô számok a következô
esztendôkre – pontosabban a következô évtizedre adnak eligazítást. Az
eddigi gyakorlat szerint ugyanis cenzust tízévenként tartanak hazánkban,
annak végrehajtása a Központi Statisztikai Hivatal törvénybôl fakadó kötelessége.
Az idôközönkénti népszámlálások
végrehajtása a Központi Statisztikai
Hivatal (KSH) törvénybôl fakadó kötelessége.

mélô megoldás kétségtelenül az internetes válaszadás. Szeptember utolsó
napjaiban a számlálóbiztosok minden
háztartásba eljuttatnak egy azonosító-,
és egy belépési kódot. Aki nem a
számlálóbiztossal, sôt, még csak nem
is papíron kívánja kitölteni a kérdôívet,
annak október 16-ig lesz nyitva az az
internetes kapu, amin keresztül – a belépési kódot kulcsként használva – eljuthat a kérdôívekhez. A kérdések helyes megválaszolását a programba beépített magyarázatok segítik. A KSH
azokra is gondolt, akik nem rendelkeznek internettel. Érdekükben közintézményekben, pl. könyvtárakban, faluházakban, internetes kitöltô helyet, úgynevezett e-pontokat hozott létre a Hivatal. Ezeken a helyeken az adatvédelem teljes biztosítása mellett, nyílik lehetôség a népszámlálási kérdôívek számítógépes kitöltésére.
A kérdôívek megválaszolása háztartásonként átlagosan 25-30 percet vesz
igénybe. Fontos tudnivaló, hogy a
kérdôíveket háztartásonként mindenki
azonos módszerrel: interneten vagy
papíron önállóan kitöltve, avagy interjú keretében töltheti ki.

Számlálóbiztossal, vagy nélküle?
Legyünk ôszinték: az ilyesfajta
„faggatást” – még ha csak ritkán kerül
is sor arra – az emberek többsége nem
kedveli. Egyre többen vannak, akik
nem akarnak ajtót nyitni idegennek,
mások ódzkodnak attól, hogy személyes adataikat ismeretlenek elôtt feltárják, sokan attól tartanak, hogy adataik illetéktelenek tudomására jutnak,
megint mások kevés szabadidejüket
sajnálják. A Központi Statisztikai Hivatal a 2011. évi népszámlálás elôkészítésekor olyan megoldások kidolgozásán fáradozott, amely messzemenôkig eleget tesz a törvény által
elôírt adatvédelmi követelményeknek,
ugyanakkor az emberek számára a legkevesebb kényelmetlenséggel jár.
A lakosságnak a mostani népszámlálás alkalmával immár lehetôsége nyílik
arra, hogy eldöntse: számlálóbiztossal,
vagy nélküle kívánja kitölteni a
kérdôíveket. Ha valaki a kérdôív önálló kitöltése mellett dönt, további két
megoldás közül választhat: papír, vagy
internet. A legmodernebb, leggyorsabb, leginkább idô és környezetkí-

Szigorúan titkos!
Az adatvédelmi követelmények a
népszámlálás minden területén érvényesülnek. A kérdôíveken nem szerepelhet a válaszadó neve, a válaszolás
teljes anonimitás mellett történik. A
népszámlálásról szóló törvény biztosítja azt is, hogy a felvett adatok a
késôbbiekben ne legyenek összekapcsolhatóak az adatszolgáltatókkal. A
népszámlálásban résztvevôket szigorú
titoktartás köti. A kitöltött kérdôívek
összegyûjtése, feldolgozása szabályozott rendben történik. A cenzus célja
ugyanis nem az, hogy az egyes személyekrôl gyûjtsön adatokat, hanem hogy
a lakások és a népesség összetételérôl,
legfontosabb jellemzôirôl adjon információt.
Az internetes kitöltést az adatszolgáltatók az egyedi azonosítók és belépô kódok segítségével teljesíthetik,
amely garantálja, hogy illetéktelen személyek ne férhessenek az adatokhoz.
A papír alapú kérdôívek a megyei népszámlálási irodákból – a biztonságos
szállítási követelményeknek megfelelôen – közvetlenül az adatfeldolgo-
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zás helyszínére kerülnek. A címek és a
kérdôíveken szereplô adatok feldolgozása egymástól függetlenül, elkülönítetten történik. A feldolgozást követôen a címeket és a népszámlálási
adatállományt a KSH egymástól elkülönítetten tárolja. Az adatbevitelt követôen a papír kérdôíveket megsemmisítik, a keletkezett papírhulladékot újrahasznosítják. A felhasználók számára
történô adatkiadások, a kiadványok, tájékoztatási célt szolgáló adatbázisok
elôállítása a legszigorúbb adatvédelmi
szabályoknak megfelelôen zajlik. Az
adatközlés statisztikai összesítések formájában történik.
Biztonságunk érdekében
Hazánkban ez év októberében csaknem 40 ezer számlálóbiztos közel 5
millió címet, 4,4 millió lakást keres fel
a népszámlálás lebonyolítása érdekében. A számlálóbiztosok sorszámmal
ellátott okmánnyal kötelesek igazolni,
hogy megbízatásuk e munkára szól. Az
igazolvány a garancia arra, hogy az illetô a lakásba kizárólag a népszámlálás
miatt szándékozik bejutni. A közelgô
népszámlálás alkalmából együttmûködési megállapodást kötött a Központi
Statisztikai Hivatal és az Országos
Rendôr-fôkapitányság. A megállapodás célja a lakosság elôzetes és közérthetô tájékoztatása, a népszámláláshoz
bármilyen módon kapcsolható bûncselekmények, szabálysértések megelôzése. A megállapodás szerint „A vagyonvédelem és az áldozattá válás
megelôzése érdekében a 2011. október
1-je és október 31-e – pótösszeírással
november 8-a – között sorra kerülô,
minden háztartás személyes felkeresésével végrehajtott cenzus idôszakában
az ORFK a megyei (fôvárosi) rendôrfôkapitányságok bevonásával bûnmegelôzési kampányt indít.
Központi Statisztikai Hivatal

Tisztelt Lakosok!
Ezúton tájékoztatjuk Önöket,
hogy a Spar üzletnél levô szelektív
hulladék gyûjtô szigetnél levô szemetes edények számát növeltük. Ezzel egy idôben új szigetet alakítottunk ki a vasútállomás parkolójában,
a kerékpártároló mellett.
Kérünk mindenkit, hogy csak a
megfelelô hulladékot tegyék a konténerekbe!
Polgármesteri Hivatal
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közérdekû

Felhívás a parlagfû elleni védekezésre!
A földhasználó köteles az adott év június 30. napjáig az
ingatlanon a parlagfû virágbimbójának kialakulását megakadályozni, és ezt követôen ezt az állapotot a vegetációs
idôszak végéig folyamatosan fenntartani.
Kérem a termôföld tulajdonosát, használóját, hogy a
parlagfû elleni védekezést végezze el!
A védekezés elmulasztása esetén az érintett köteles tûrni
a hatóság által végzett közérdekû védekezést, amelynek
költsége, valamint a növényvédelmi bírság a mulasztót terheli.
- A helyszíni ellenôrzést a települések külterületén 2011.
július 1-tôl egészen a vegetációs idôszak végéig a földhivatalok földügyi ügyintézô munkatársai végzik, míg a
belterületen a Jegyzô végzi.
- A parlagfûvel fertôzött területek bemérését követôen,
az adatok 2-5 napon belül továbbításra kerülnek, a közérdekû védekezés elrendelésére jogosult társhatóság, a Pest

Értesítô
tüdôszûrésre
Pest megyében a tüdôszûrést
a megyei ANTSZ vezetôje minden 30. életévüket betöltöttek részére kötelezôen elrendelte.
A vizsgálat alkalmas a
tüdôbetegsége idôbeni
felismerésére.
Panasz nélkül is lehet beteg.
A vizsgálat helye:
Egressy Gábor
Szabadidô Központ Klubterme
A vizsgálat ideje:
2011. szeptember. 2-tôl
– szeptember 26-ig
kedd, csütörtök, péntek:
8:00–14:00 óráig.
hétfô, szerda: 12:00–18:00 óráig.
Fontos tudnivalók!
· Kérjük, hogy a vizsgálaton
lehetôleg munkaidôn kívül
jelenjenek meg!
· Fekvôbeteg, vagy járóképtelen a
körzeti orvossal távolmaradását
igazoltassa!
· Aki 1 éven belül volt tüdôszûrésen
(pl más helyen) kérjük, hogy annak
igazolását (személyesen vagy
családtagja által) szíveskedjék
bemutatni!
· Személyi igazolványt,
TB kártyát valamint az elôzô
évben kapott tüdôszûrô igazolást
hozza magával!
Ócsa Város Polgármesteri Hivatala
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Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatósága felé.
A szankciók elkerülése, valamint az allergiában szenvedô
embertársaink életének megkönnyítése érdekében kérem a
Tisztelt termôföld Tulajdonost/Használót, hogy a parlagfû elleni védekezést végezze el!
A parlagfû elleni közérdekû védekezés jogszabályi
háttere:
- a termôföld védelmérôl szóló 2007. évi CXXIX. Törvény 5. §-a,
- az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletérôl szóló
2008. évi XI.VI. törvény 17. § (4) bekezdése, 50 §-a,
- a parlagfû elleni közérdekû védekezés végrehajtásának,
valamint az állami, illetve a közérdekû védekezés költségei
megállapításának és igénylésének részletes szabályairól szól
221/2008. (VIII. 30.) Kormányrendelet.
Dabasi Körzeti Földhivatal

Szüreti felvonulás és bál Ócsán
Október 1-jén szüreti felvonulás és bál lesz Ócsán. Indulás 12 órakor a Szabadidô Központ elôl, 18 órától pedig Szüreti bál. Minden részvevôt és érdeklôdôt szeretettel vár a Gazdakör és az Öreghegyi Pincesor Egyesület!
Érdeklôdni a 29 379 722 –es telefonszámon lehet!

SAJTÓKÖZLEMÉNY
A KMOP-1.5.3/C-2009-0085 projekt keretében a Dr. Bata Zrt. ócsai telephelyén a glicinoplex üzem átalakítása, bôvítése és infrastrukturális fejlesztés valósult meg 2009. 09. 15. és 2011.
02. 10 közti idôszakban.
A gyártani kívánt termékcsalád
makro- és mikroelemek (cink, réz) glicin aminosavval alkotott komplex vegyületei, mely termékeket társaságunk
k+f tevékenysége révén fejlesztettünk
ki. Az adalékok eredményesen alkalmazhatóak a mezôgazdasági haszonállatok takarmányozásában, ahol a kedvezô élettani hatások mellett – a jobb
felszívódás miatt – a környezetterhelés
csökkentése is megvalósul.
A telephelyfejlesztés tevékenységei
a következôk voltak:
- a meglévô kisebb kapacitású
üzemrész mellett lévô, használaton kívüli raktárépület felújítása és bôvítése,
- a környezô infrastruktúra (közlekedô utak, elektromos hálózat, ipari
vízhálózat, csapadékvíz-elvezetô rendszer, ôrzô-védô hálózat) kialakítása, illetve felújítása.
- a termeléshez és a késztermékek
raktározásához szükséges eszközök
beszerzése.
Az beruházás befejezése, illetve be-

üzemelése 2011 februárjában valósult
meg.
A projekt az Európai Unió és a Magyar Állam támogatásával valósult
meg.
Dr. BATA Zrt.
2364 Ócsa, Pesti úti major
06-29-378-150
www.drbata.com
mail@drbata.com
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
ÚMFT infovonal : 06 40 638 638
nfu@nfu.gov.hu
www.nfu.hu
Közvetítô szervezet: Pro-Régió Kft.
www.kozpontiregio.hu
tel: 06 1471 8959

kulturális-élet
Felnôtt Néptánc Ócsán

Bemutatkozik a Küstörgô Néptánccsoport
Az elmúlt ôsz egyik színvonalas
programja, az ócsai lakodalmas adta
az indíttatást a verbuválásra.
Varga Dóri és Nagy Kata, energiát nem kímélve, szórólapok útján
bátorított minden tizenhatodik életévét betöltött fiút és férfit, leányt és
asszonyt – felsô korhatárra való tekintet nélkül – a tánccsoportba való
belépésre.
2010. november közepén huszonnégy lelkes ember kezdett neki a
néptánc tanulásnak a Szabadidô
Központ kistermében. Tanárunk
Poprádi Csaba néptánc pedagógus,
örökös aranysarkantyús táncos, az
Állami Népi Együttes volt tagja. Az
Ócsai Napok keretén belül szervezett
népzenei találkozón a nagyközönség
már ízelítôt kaphatott tánctudásából.
Csoportunk összetétele minden tekintetben nagyon színes. A legfiatalabb tagunk tizenkilenc
éves, míg a legidôsebb elmúlt már negyven éves is. Vannak
közöttünk házaspárok, jegyespárok, anya-lánya, barátnôk.
2011 májusára kialakult egy viszonylag stabil csoport tizenhat fôvel – ebbôl hét lány már rendelkezett valamilyen
táncos múlttal, kilencen viszont még soha nem tanultak néptáncot – amelynek tagjai a mindennapok elfoglaltságai után
alig várták a pénteken fél hétkor kezdôdô próbákat. Amint
megszólalt a zene, mintha egy másik világban találtuk volna
magunkat, elfeledtük fáradtságunkat, gondjainkat. Az ízigvérig magyar táncok segítségével megtapasztalhattuk önmagunk korlátait, s azt is, miképpen tudjuk átlépni azokat. Az
induláshoz képest sokat alakult testtartásunk, mozgáskultúránk, ritmusérzékünk, kitartásunk, toleranciánk, önfegyelmünk.
A „Küstörgô” elnevezés egy lábtechnika nevébôl ered,
amelyet sokat gyakoroltunk, hogy ügyesebbek, ruganyosabbak, koncentráltabbak legyünk. Megtetszett a gyakorlat is, a
név is.
Kezdetben, amíg több fiú volt, fôleg páros táncokat tanul-

tunk: somogyi ugróst, szatmári táncokat, mezôségit. Pontosabban csak belekóstoltunk ezekbe a szép, ám egyáltalán
nem könnyû táncokba.
Májusban kaptuk a felkérést, hogy vegyünk részt az augusztus 20-i városi ünnepségen. Úgy éreztük, korai még ez
a megmérettetés megfelelô alapok és viselet híján. Mivel a
csoportban összesen öt fiú van, Csaba egy olyan táncot kezdett el tanítani, amiben a páros táncot táncolhatja két lány is.
Így ismertük meg a magyarbôdi táncokat, aminek dallamés érzésvilága nagyon közel került hozzánk, gazdagabbak
lettünk általa. Egész nyáron gyakoroltunk – amiben a Szabadidô Központ együttmûködô partnerünk volt – sokan tettük félre a nyaralást, és egyéb programokat, hiszen a koreográfia tanulását már egy-két hiányzó is lelassította. Közben
– saját ruházat híján – elô kellett teremteni az alkalmas fellépô viseletet. Sok embert megkerestünk, több variációt is
számba vettünk, amíg formát öltött a dolog. (Ezúton is köszönjük mindenki segítségét!) Végül azért megbirkóztunk a
feladattal, és a fellépés után a „munkát” egy remek bográcsozással zártuk az öreg pincéknél.
Szeptembertôl szeretnénk bôvíteni tagságunkat, mindenkit szeretettel várunk felsô korhatár nélkül, aki táncolni szeretne!
A próbákat minden pénteken 18.30-tól 21.00 óráig
tartjuk a Szabadidô Központban.
Jelentkezni, érdeklôdni is itt, vagy a tagoknál lehet.
Küstörgô Néptánccsoport
A Küstörgô Néptánccsoport tagjai: Abonyi Ágnes, Barizs László, Boros Zoltán, Csupor Henrietta, Gudmon Ferencné, Horváth Gábor, Kánai Károly, Kánainé G. Judit, Nagy Katalin,
Orgován Ádám, Orgován Szigeti Réka, Schnider Zsuzsanna,
Tóth Anita, Tóthné Turcsán Ildikó, Vancsik Petra, Varga Dóra, Virág Tünde
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üzleti-élet

„Csodaszép és csodajó, nyitható és csukható”
Augusztus 15-én nyitotta meg kapuját a „Játékok Háza” városunkban. Fajátékok, autók, babák, labdák, sportszerek és a mostanában
divatos „Peonza”, – minden ami
„szem szájnak ingere” – megtalálható itt. A délelôtti megnyitón még
nem voltak gyermekek, de a délután folyamán már a kicsik is „birtokba vehették” a „Játékok Házát”.
A Netkoking Kft. 1999-ben alakult, eleinte alvállalkozóként dolgoztak egy játék nagykereskedésnek, ám
az elmúlt öt évben a kisvállalkozás
annyira „kinôtte magát”, hogy a tulajdonos, Kovács László úgy döntött saját kereskedést hoz létre.
A 2010-es karácsonyi szezon megmutatta számukra, hogy a meglévô
raktárakkal nem tudják tovább teljesíteni az egyre növekvô logisztikai feladatokat. Mivel Ócsán élnek, és a város földrajzilag kiváló helyen van,
ezért döntöttek úgy, hogy lakóhelyükön nyitják meg üzletüket. Ennek köszönhetôen, a városban élôk is betekintést nyerhetnek kínálatukba.
Az épületet – amely régebben rendelôintézetként mûködött –, a felújítást követôen feltöltötték játékokkal,
bízva abban, hogy négy ócsai lakosnak munkahelyet tudnak biztosítani.
Alapvetô filozófiájuk a klasszikus
játékkultúra-hagyomány megôrzése
és továbbfejlesztése, az ügyfelek és a
piaci igények maximális teljesítése, és
persze a gyermekközpontúság. Mivel
játékot árusítanak, így fô célközönségük természetesen a gyermekek, ezért
az ô elvárásaiknak, ízlésüknek kell
elsôsorban megfelelniük.
Kovács László elmondta, hogy társaságuk arra törekszik, hogy a lehetô
legteljesebben kihasználja a már meglévô és a majdani új piaci lehetôségeket. Cégüknek fontos az ügyfélhûség,
mivel fôként ez biztosítja társaságuk
folyamatos megújulási képességét,
áraik piacképességét, valamint termékeik minôségét. Azt is elárulta, hogy
cégük csak KERMI által bevizsgált,
környezetkárosító anyagoktól mentes
játékokat forgalmaz. Hosszútávra terveznek, ezért a megrendelôk által
megkívánt egyenletesen jó minôségû
termékeket forgalmaznak. Megbízható partnerei kívánnak lenni ügyfeleik-
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nek, beszállítóiknak, valamint anyagi
és szakmai gyarapodást nyújtó munkahelyet szeretnének biztosítani munkatársaiknak.
Jól tudják, hogy tevékenységüket
minden területen vevôik elégedettségének kell alárendelniük, s ez minden
egyes munkatársuk elsô számú feladata. Kovács László úgy látja, hogy céljaikat csak úgy valósíthatják meg, ha
alkalmazottaiknak folyamatos képzést
nyújtanak, ahol a minôségfejlesztéssel
kapcsolatos ismereteket is elsajátíthatják.
A nagy- és kiskereskedés mellett
négy webáruházat is üzemeltetnek,
amelyek kiválóan mûködnek, és egyre
ismertebbek. Az ügyvezetô elárulta,
hogy az elôzô 2 év gazdasági válságát
sikeresen átvészelték, s ez legfôképp
kiváló árpolitikájuknak és a lelkes
dolgozókból álló csapatuknak köszönhetô.
A játékok világában is oda kell figyelni az aktuális divatra, hiszen a
reklámok, a mozifilmek, a felkapott
slágerek határozzák meg, hogy adott
évben mi lesz a legújabb, trendi játék.
Mostanában a mexikói pörgetôs Peonza játék a menô. Azt is mondhatnánk, hogy a Peonza „dédije” a Jo-jo,
csak ez az „unoka”, ami már nagyobb
ügyességet kíván használójától.
A játék fontos része egy gyermek
életének, hiszen a játék által szocializálódik, ismerkedik a világgal. Mi is a

játék? „Kosztolányi Dezsô: A Játék”
címû verse talán választ ad e kérdésre.
Fülöp Krisztina
Fotó: Moldován Ágnes

A játék
A játék. Az különös.
Gömbölyû és gyönyörû,
csodaszép és csodajó,
nyitható és csukható,
gomb és gömb és gyöngy, gyûrû.
Bûvös kulcs és gyertya lángja,
színes árnyék, ördöglámpa.
Játszom ennen-életemmel,
búvócskázom minden árnnyal,
a padlással, a szobákkal,
a fénnyel, mely tovaszárnyal,
a tükörrel fényt hajítok,
a homoknak, a bokornak,
s a nap - óriás aranypénz hirtelen ölembe roskad.
Játszom két színes szememmel,
a két kedves, pici kézzel,
játszom játszó önmagammal,
a kisgyermek is játékszer.
Játszom én és táncolok,
látszom én, mint sok dolog.
Látszom fénybe és tükörbe,
játszom egyre, körbe-körbe.
Játszom én és néha este
fölkelek,
s játszom, hogy akik alusznak,
gyerekek.
(Kosztolányi Dezsô)

kulturális-élet

VIII. Nemzetközi Képzômûvészeti Tábor
A Nemzetközi Képzômûvészeti Tábort idén VIII. alkalommal rendezte
meg Ócsa Városa, ami az idén egy hetes volt, és augusztus 8-13-ig tartott. A
tábort az Egressy Gábor Szabadidô
Központ, mûvészeti vezetôje, Büki Attila festômûvész szervezi immáron
nyolc éve.

Ebben az évben kilenc képzômûvészt láttunk vendégül: Catherine Federico és Caroline McGonigal Skóciából, Miklós János Romániából,
Fritz Rautner Ausztriából, Katona
Zsombori Mária és Simon Tímea
Ócsáról, Kovács Johanna és Büki
Attila Érdrôl és Wrober Péter Budapestrôl érkezett hozzánk.
A képzômûvészeti tábort nagyobb
részben Ócsa Város Önkormányzata,
kisebb részben az Europe Direct Pest
Megyei Európai Információs Pont támogatja.
A mûvészek egész héten alkotnak és
ismerkednek egymással, egymás stílusával. Figyelik egymást, hogy ki hogyan, milyen technikával dolgozik.
Mivel a tábor neve: Ócsai Nemzetközi Képzômûvészeti Tábor, ezért fontos számunkra, hogy az ócsai és Magyarország más településeirôl érkezô
mûvészek mellett külföldi mûvészeket
is mindig vendégül lássunk.
A mûvészek a tábor ideje alatt a Szabadidôközpontban laktak és a kamaratermünkben alkothattak. Esténként a
kávézónk hangulatos kerthelyiségében
nagy beszélgetések folytak. Egyik délutánunkat a pincéknél töltöttük. Köszönet Radics Józsefnek a finom marhapörköltért és az Ócsai Népdalkör
tagjainak a csodás rétesért.
A két skót hölgynek, mivel ôk
még soha nem jártak Budapesten,
megmutattuk fôvárosunk fôbb nevezetességeit. Köszönöm Dr. Nagyiványiné Bányai Etelkának, hogy tol-
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mácsként segítségünkre volt a tábor
ideje alatt.
Természetesen Ócsa nevezetességei
sem maradhattak ki a programból. Itt
szeretném megköszönni Vellai Józsefnek, hogy két kerékpárt a skót mûvészek rendelkezésére bocsátott, így ôk
tényleg bebarangolhatták és megismerhették egész Ócsát.
Bízom benne, hogy a
külföldrôl érkezô mûvészek a jövôben visszatérnek majd hozzánk, és hogy
hírét viszik a mi kicsiny városunknak. Így búcsúztunk:
Találkozunk jövô nyáron!
A táborozó mûvészek
minden évben Ócsának
adományozzák egyik alkotásukat. Reménykedem abban, hogy a jövôben megoldást találunk majd arra,
hogy a nyolc év alatt a városunknak
ajándékozott festmények kapjanak egy
állandó helyet, hogy legyen egy saját
galériánk.
Az idei táborban készült alkotásokat
januárban a Magyar Kultúra Napján
láthatja majd a közönség.
Jarábik Klára igazgató

„Világlátások fénye oda
és vissza cikkan”
A képzômûvészeti tábor résztvevôje
volt Wrobel Péter festômûvész is. Budapestrôl érkezett és egy igazán külön-

leges motívumrendszert hozott magával, amelynek egyes részleteit Ócsa ihlette.
Wrobel Péter elmondta, az ócsai
mûvésztelepen ideálisak a fények a
mûvészek számára. A festô mesélt sajátos jelrendszerérôl is, amely írásjelekbôl, és az ócsai néprajzi gyûjtemény
egyes érdekes motívumaiból áll. „Fordítva írni olyan, mintha ez lenne a rajzolás ôsképe.”
A mûvész fontosnak nevezte az
ócsai tábor megmaradását, hiszen a
hosszú múltra visszatekintô mûvésztelep már számos alkotást hagyott a városban és ez lehet a záloga egy kortárs,
modern mûvészeti múzeum létrehozásának. Wrobel Péter azt tervezi, ha legközelebb is lehetôséget kap a táborban
való részvételre, egy „nyitott végû” alkotást hagy a városban, amelyet akár a
lakosok, akár a turisták kedvükre folytathatnak.
A telep résztvevôi hatnak is egymásra, hiszen mindenkinek van saját világlátása, és ezen „világlátások fénye oda
és vissza cikkan”.
A mûvészek helyzete nagyon eltérô
a világban. A táborba nyugatabbról érkezô mûvészek jobb, míg a keletebbrôl
érkezôk rosszabb életkörülményekrôl
számolnak be.
Azonban amíg világ a világ, a színes, minél élvezetesebb környezet kialakítása mindenkori igénye az embernek, így a képzômûvészet továbbra is
fennmarad.
Moldován Ágnes
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kulturális-élet

„És rádöbbenünk, milyen kicsik és törékenyek
vagyunk az Univerzumhoz és Istenhez képest”
A VIII. Nemzetközi Képzômûvészeti Tábornak vannak
visszatérô mûvészei, Katona Zsombori Mária festômûvész az alapító tagok közé tartozik.
Nyolc évvel ezelôtt táboroztak itt elôször. A mûvészek és
az alapítók célja az, hogy olyan képtárat hozzanak létre,
ahol az elmúlt évek összegyûjtött alkotásait állandó tárlaton
mutathatják be a nagyközönségnek.
A mûvészek szabadon választanak témát, és az is csak
rajtuk múlik, hogy vászonra, vagy lemezre festenek –e.
Mindenféle alkotás születik ilyenkor, köztük akvarellek, és
olajfestmények. A modern, absztrakt mûvektôl a tájképfestészetig mindenféle témával találkozhatunk a majdani kiállításon.
Mária ebben az évben a több mint 800 éves Ócsai református templomot festi meg, igen modern, érdekes színvilágban. A festményen látható kiemelt színek, a fény felé vezetô utat, a lélek nagyságát, reményeinket ábrázolják, míg a
sötétebbre festett templom monumentalitásával arra döbbenti rá az embert, hogy milyen kicsik, törékenyek is vagyunk az Univerzumhoz és Istenhez képest.
Mivel érzéseink, hangulataink változóak, egy mûalkotás
mindenkinek más és mást jelent. A festmény láttán és a mûvésznôvel való beszélgetés során, belôlem abban a pillanatban ezeket az érzéseket hozta felszínre ez az alkotás.
Mária elárulta, hogy már a tábor elôtt eltervezi, milyen témát szeretne megfesteni, és a tábor többi tagjával való szakmai beszélgetések, tanácsok hatására egyre élesebben „rajzolódik” ki benne a mûalkotás minden apró részlete.
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A táborba olyan mûvészeket hívnak meg, akik munkájukkal „itt hagynak valamit”. Ez a tábor az alkotásokon kívül a
hagyományok és mûvészeti értékek megôrzését is hivatott
szolgálni.
Kovács Johanna grafikus Érdrôl érkezett. Négy éve jár
ide, nagyon szereti a tábor hangulatát, a társaságot, és annak
is örül, hogy itt semmi mással nem kell foglalkoznia, csak a
festészettel.
Mivel a tábor nemzetközi, a résztvevôk szakmai tanácsokat is adnak egymásnak. Az ilyen alkalmak kiváló lehetôséget biztosítanak egymás mûvészetének megismerésére. A
tapasztalatcsere, és a jó társasági élet mellett a mûvészeknek
lehetôségük nyílik az elmélyülésre is.
Elôfordul az is, hogy a tábor során egy-egy alkotás nem
készül el. Johanna elmondta, hogy a mostani festményét két
évvel ezelôtt kezdte el, de az idei tábor végére készül csak el
az alkotás.
A két mûvész elárulta, hogy augusztus végén újabb táborba utaznak Bábolnára, ahová egy kollégájuk hívta meg ôket,
és a régi táborozók közül még néhány csapattagot.
Mivel Mária és Johanna is vallásos alkotással lepi meg a
tárlaton a nagyközönséget, ezért szeretném Olvasóinkkal
megosztani „Reményik Sándor: Kegyelem címû versét.”

Kegyelem
Elôször sírsz.
Azután átkozódsz.
Aztán imádkozol.
Aztán megfeszíted
Körömszakadtig maradék-erôd.
Akarsz, egetostromló akarattal –
S a lehetetlenség konok falán
Zúzod véresre koponyád.
Azután elalélsz.
S ha újra eszmélsz, mindent újra kezdesz.
Utoljára is tompa kábulattal,
Szótalanul, gondolattalanul
Mondod magadnak: mindegy, mindhiába:
A bûn, a betegség, a nyomorúság,
A mindennapi szörnyû szürkeség
Tömlöcébôl nincsen, nincsen menekvés!
S akkor – magától – megnyílik az ég,
Mely nem tárult ki átokra, imára,
Erô, akarat, kétségbeesés,
Bûnbánat – hasztalanul ostromolták.
Akkor megnyílik magától az ég,
S egy pici csillag sétál szembe véled,
S olyan közel jön, szépen mosolyogva,
Hogy azt hiszed: a tenyeredbe hull.
Akkor – magától – szûnik a vihar,
Akkor – magától – minden elcsitul,
Akkor – magától – éled a remény.
Álomfáidnak minden aranyágán
Csak úgy magától – friss gyümölcs terem.
Ez a magától: ez a Kegyelem.
Fülöp Krisztina
Fotó: Moldován Ágnes

hit-élet
„Már csak egy-két év van hátra, és nekem még nem volt csajom”

Beszámoló a baptista gyermekhétrôl – 2011. június 27-július 2.
A téma az utcán hever – szokták mondani.
Idei gyermekhetünk fô gondolatát szó szerint az utcáról
hoztuk be. A dolog úgy kezdôdött, hogy éppen hazafelé tartottam biciklivel az esti órákban, amikor egy fiatal srác rám
köszönt a félhomályban. Felismertem a fiút, hiszen tanítottam az általános iskolában. Szinte minden bevezetô nélkül a
lényegre tért:
- Maga hallott 2012-rôl? Tudja, a maja naptár ekkorra jósolja a világvégét.
Az igazság az, nem sok kedvem volt a maja kultúráról beszélgetni; fáradt is voltam, jobb lett volna már otthon vacsorázni, de a srác nem tágított:
- Maga hisz ebben? – mintha tôlem várt volna valamiféle
megnyugtatást.
Tényleg én miben hiszek? Azt például hiszem, hogy Isten
néha olyan helyzeteket ad elém, amikor rákényszerülök valamit végiggondolni vagy másokat megerôsíthetek a szavaimmal.
- Hogy én miben hiszek? Hát nem a majákban, hanem abban az Istenben, aki nyíltan beszél arról, honnan jöttünk, hová megyünk. De ô azt is kijelentette, hogy ez a világ valóban meg lesz ítéltetve. Hogy mikor, azt senki sem tudhatja,
csak a jeleket láthatjuk égen-földön, amik figyelmeztetnek.
- Lehet, hogy mégis 2012-ben? – hajtogatta kisbarátom,
aki úgy látszik, nem tudott elszakadni ettôl az évszámtól. –
Már csak 1-2 év van hátra, és nekem még nem volt csajom!
– bökte ki a lényeget.
Isten nem akarja, hogy bárkit tolvajként lepjen meg az Ô
eljövetelének napja, hanem azt szeretné, ha készen várnánk
Ôt. Gyermekhetünk gondolatai (Jövôkutatás felsôfokon)
ezeket vizsgálták:
Hogyan nem szabad a jövôt kutatni? (Jóslás, horoszkóp,
halott idézés stb.)

Hogyan jelenti ki a Biblia a jövônket?
Hol dôl el a jövôbeli sorsunk?
A világmindenség is tart valami felé?
A komoly kérdésekrôl is lehet gyermekek nyelvén beszélni, sôt a komolyság mellé odafér a jókedv, a humor, a játék
is.
Az egész heti programsorozatunkat gyalogtúrával, számháborúval fejeztük be.
A fentebb leírt történet által, egy tizenéves fiú kérdései
segítettek engem a gyermekhét szervezésében. De jó lenne,
ha nemcsak ez a srác, hanem az a 60 gyermek is, aki ott volt
a gyermekhéten, sôt mindazok, akik elolvassák ezt a cikket,
kedvet kapnának arra, hogy kézbe vegyék a Bibliát, megismerni a választ minden nyugtalanító kérdésre!
N. Zs. szervezô

Szeptember havi program az Ócsai
Baptista Gyülekezetben
4. vasárnap: délelôtt 9 órakor imaóra, 10 órakor
úrvacsorai istentisztelet, délután 5 órakor istentisztelet
7. szerda: este 7 órakor bibliaóra
9. péntek este 7 órakor énekóra
11. vasárnap délelôtt 9 órakor istentisztelet,
10 órakor gyülekezeti tanácskozás,
délután 2 órakor közösségi beszélgetés
14. szerda este 7 órakor bibliaóra
16. péntek este 7 órakor énekóra
18. vasárnap délelôtt 9 órakor imaóra
és gyermek-bibliakör, 10 órakor istentisztelet,
délután 5 órakor istentisztelet
21. szerda este 7 órakor bibliaóra
23. péntek este 7 órakor énekóra
25. vasárnap délelôtt 9 órakor imaóra
és gyermek-bibliakör, 10 órakor istentisztelet,
délután 5 órakor istentisztelet
28. szerda este 7 órakor bibliaóra
30. péntek este 7 órakor énekóra
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sport-élet

2011. augusztus 10-én mi is ott voltunk a MagyarországIzland barátságos válogatott mérkôzésen. Az MLSZ gyermekszektor programján keresztül egyesületünk igényelt
belépôket, így az U13 és U16 csapat tagjai a helyszínen
buzdíthatták a magyar válogatottat. Öt órakor találkoztunk
az ócsai pályánál, majd Benkovics Sanyi bácsi busza elindult Budapest felé. Ezúton is köszönjük Sanyi bácsinak,

hogy elvitt és elviselt bennünket. A „Gyermekszektoros”
buszok külön bejáraton, viszonylag gyorsan jutottak be a
stadionba. Aki járt már focimeccsen, az tudja, hogy az elsô
út a büféhez vezet. Így tettünk mi is. Feltankoltunk húsos
zsemlével, tökmaggal, nápolyival és üdítôvel. Ezek után elfoglaltuk helyeinket, és vártuk a kezdô sípszót. Végül is egy
könnyed meccsen nyertünk.
Nagy élmény volt mindenkinek, különösen azoknak, akik
elôször jártak a Népstadionban.
„Hajrá Magyarok! Hajrá Ócsa!”
B.K.

Együtt a csapat

Kezdésre várva – Edzô bá’ a kicsikkel

A meccs nem erre van

Minden jó, ha jó a vége!

A Népstadionban jártunk

Értesítés a kötelezô kéményseprô-ipari
feladatok ellátásának idôpontjáról
Tisztelt Lakosság!
Értesítjük, hogy az 51/1999. (XII.25) BM rendelettel módosított 27/1996. (X.30) BM rendelet 3-7. §-a
értelmében elôírt kötelezô kéménysepró-ipari közszolgáltatás körébe tartozó feladatokat - a település
Önkormányzat közigazgatási határain belül - 2011.
szeptember 01-tôl - november 30-ig látják el dolgozóink. A társaságunk alkalmazásában álló dolgozóink névre szóló, arcképes kitûzôkkel rendelkeznek.
Ócsa 2011. augusztus 01
Magyar Kémény Kft.
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közérdekû
Sport

Légy a csapatunk tagja, birkózz Te is velünk!
Amikor a sulinak vége lett, nekünk igen sûrû nyári
program kezdôdött:
Június végén hét birkózóval Wozendorfban, a Világfesztivál versenyen jártunk, ahová külön meghívást kaptunk. Kiváló eredménnyel tértünk haza, ugyanis egy
arany, két ezüst, és egy bronzérmet hoztunk kis városunknak! Ezen kívül két tiszteletdíjat is kaptunk!
Ezzel még nem ért véget a nyár, hiszen még csak utána kezdôdtek el az edzôtáborok. Id. Kovács János vezetôedzô irányításával részt vettünk egy edzôtáboron
Inárcson, ami egy technikai tábor volt. Itt olyan sportolókkal is találkoztunk, akik a VB-re illetve az EB-re készültek.
Júliusban volt egy kondicionáló és szabadidô tábo-

runk Délegyházán, amit én vezettem. Ezek után sem álltunk le egész nyáron, mivel heti két alkalommal edzettünk ócsai termünkben.
Reméljük, meg is lesz az eredménye a szeptemberben
induló versenysorozatban.
Az ócsai birkózó szakosztály továbbra is várja az
1998 és 2006-ban született lányok és fiúk jelentkezését az alábbi telefonszámon: 20/472-9154, illetve az
alábbi e-mail címen: ocsaivasas@gmail.com.
Szponzorunk továbbra is a Profi Védelem Kft.
Mindenkit arra buzdítok továbbra is, hogy jöjjön és
birkózzon nálunk!
Ifj. Kovács János
szakedzô

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
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