
Az ócsai önkormányzat keményen
tárgyalt a Belügyminisztérium illeté-
keseivel, hogy a lehetô legoptimáli-
sabb feltételekkel valósulhasson meg
az Alsópakonyra tervezett lakótelep.
Az elsô ütemben megépülô 80 házhoz
közel 1000 négyzetméteres telek tar-
tozik majd, mert ezzel szeretnék biz-
tosítani az ide költözô családok szá-
mára az önfenntartás lehetôségét. To-
vábbá a házak méretét a Kormány úgy
szabta meg, hogy azok elfogadhatóak
legyenek szinte mindenki számára.
„Ehhez kérjük az Önök szolidaritását,
hiszen bármelyikünk bajba kerülhet”
– mondta Szaló Péter.

Hogy miért éppen Ócsára esett a
Kormány választása, arról a helyettes

államtitkár azt mondta, ez a terület a
legmegfelelôbb a lakótelep létrehozá-
sára. Hiszen a budapesti agglomeráció
terjeszkedésének gátat kell szabni a
zöldterületek védelme érdekében, itt
azonban van lehetôség a terjeszkedés-
re. Ezt a területet régóta beépítésre
szánták, jelenleg a Szent István Egye-
tem mûveli. Nem utolsósorban pedig
a terület az állam tulajdonát képezi,
így elkerülhetôk a földeladásból szár-
mazó „magánbizniszek”. 

Szaló Péter emlékeztetett, az alsó-
pakonyiak jelenleg nem részesülnek
azokból az infrastrukturális javakból,
amelyeket az ócsaiak élveznek. Az új
településrész megépülése magával
hozza a közmûvesítést és az infrast-
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ruktúra kiépítését, így a már ott élôk is
felzárkózhatnak a városban lakók
szintjéhez. 

Az Önkormányzat és a Kormány
megállapodásának köszönhetôen fej-
lesztik a szennyvízhálózatot is. Egy
úgynevezett puffertározó megépítésé-
vel megszûnik a kellemetlen szagha-
tás, amelyet idônként az ócsaiak ta-
pasztalhatnak. A jelenleg mûködô
szennyvíztisztítót három település
építtette, azonban ennek elkészülte
óta egyszer sem tudták bôvíteni – for-
ráshiány miatt. Most azonban le-
hetôség nyílik erre, ami mindenképp
az elônyök oldalán említendô.

További fejlesztés lesz egy kerék-
párút kiépítése az ócsai vasútállomás
és Alsópakony között. Így biztonsá-
gos és környezetbarát közlekedési le-
hetôséget teremtenek azoknak, akik
kerékpárral szeretnének a városba,
vagy akár a jövôben Alsópakonyra te-
lepülô cégekhez eljutni. De az újerde-
iek, sôt, felsôpakonyiak is használják
az Ócsát Üllôvel összekötô forgalmas
utat kerékpározásra, ahol már történt
tragédia. A bicikliútból ráadásul közel
1 kilométer Ócsa városhatárain belül
épül, így egy késôbbi pályázatból már
csak rá kell erre csatlakozni a folyta-
tással.

A kiépített infrastruktúra, az autó-
pálya és a vasút közelsége olyan von-
zóvá teszik az említett területet, hogy

„Még nem vagyunk készen” – hangsúlyozta dr. Szaló Péter terü-
letfejlesztési és építésügyi helyettes államtitkár a szeptember 15-i
lakossági fórumon. Az államtitkár helyettese emlékeztetett, ami-
kor a programról beszélnek, akkor a devizahitelesek megsegítésé-
nek egyik lehetséges módját emlegetik. Emellett van másik kettô
is: az árfolyamrögzítés és a végtörlesztés. Akik ezekben nem tud-
nak részt venni, nekik lesz segítség az Állami Eszközkezelô felállí-
tása és a Szociális Családiház-építési Program, amely mintaként
szolgálhat a jövôre nézve.
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a jövôben várható különbözô vállala-
tok betelepülése. Ezek pedig munka-
lehetôséget hoznak a térségbe. Már
nem egyszer fordult elô, hogy cégek
futamodtak meg a beruházás elôl,
mert a területen nem volt infrastruktú-
ra. Ez a jövôben elkerülhetôvé válik.

A vízhálózat fejlesztése is megoldó-
dik. Jelenleg különbözô cégek terüle-
tén van a kút és a hidroglóbusz, a vi-
zet azonban az önkormányzatnak kell
szolgáltatnia. Ezt a helyzetet is meg-
oldja az állam az önkormányzattal kö-
tött szerzôdés értelmében: az Ócsát el-
látó vízmûrôl fog mûködni az új tele-
pülésrész vízellátása.

Szaló Péter támogatásáról biztosí-
totta a jelenlévôket a bölcsôde meg-
építésével és óvoda bôvítésével kap-
csolatban. Az iskola kapacitása még
elbírja az elsô ütemben tervezett 80
család gyermekeinek elhelyezését,
azonban a jelenleg bölcsôdés korú
ócsai gyerekek és a beköltözô csalá-
dok gyermekeinek már muszáj
bölcsôdét építeni. Az óvoda tetôteré-
nek beépítése kényelmesebbé teszi az
iskolakezdés elôtt álló kicsik elhelye-
zését. Idén 92 gyerek jelentkezett az
óvodába, az intézmény abszolút maxi-
mum létszámmal mûködik. Az óvoda
bôvítését tehát nemcsak az új beköl-
tözôk indokolják, hanem a helyi igé-
nyek is.

Az önkormányzat ugyan már ko-
rábban beadott egy pályázatot új óvo-
da építésére, de az nem nyert. Most
azonban mind bölcsôde építésére,
mind pedig óvodabôvítésre pályáznak
majd.

Az államtitkár helyettese külön ki-
emelte, hogy a tervekhez hozzátarto-
zik egy mentori hálózat kiépítése is,
hogy az Alsópakonyra költözôk ne a
depressziót erôsítsék egymás között,
hanem „a kilábalás esélyét lássák eb-
ben a programban”. Ezért kell a kari-
tatív szervezetek támogatása, akik az
ország más, katasztrófa sújtotta terü-
letein – így Kolontáron és Devecser-
ben – is dolgoznak.

Lakossági kérdésre Szaló Péter el-
mondta, a Belügyminisztériumnak
megvannak a forrásai a terv végrehaj-
tásához. Elôször a szükséges infrast-
ruktúrát építik ki, majd ezután követ-
keznek a családi házak. A munkale-
hetôséggel kapcsolatban pedig azt
mondta, ezt a jövô dönti majd el,
azonban a terület elég vonzó lesz ah-
hoz, hogy tömegeket foglalkoztató cé-

gek települjenek be. A költözésre je-
lentkezôk kiválasztásáról a helyettes
államtitkár nem tudott tájékoztatást
adni, hiszen ez a Nemzeti Eszközke-
zelô feladata. Az ingatlanok állagmeg-
óvása a lakók kötelessége lesz. Azon-
ban, mivel az ingatlan tulajdonosa
maga az állam, ezért ellenôrizni fog-
ják, hogy a bérlôk a jó gazda gondos-
ságával járnak-e el az ingatlanokkal
kapcsolatban. A házak konyhabútorral
lesznek felszerelve, minden mást a
bérlôk hoznak magukkal.

Szintén lakossági kérdésre vála-
szolva a helyettes államtitkár azt
mondta, jelenleg nincs döntés arról,
meddig szól majd a bérleti jog és ez
milyen összeget takar. Emlékeztetett:
még a folyamat elején járnak, néhány
kérdésre nem születhetett ez idáig vá-
lasz. A projekt mintaértékû, tehát
egyelôre nincs mihez viszonyítani. A
cél azonban az, hogy az ócsai sikeren
felbuzdulva az ország más települése-
in is bevezessék a programot. Már
most több település jelezte, hogy sze-
retne részese lenni a családiház-építé-
si programnak – tette hozzá.

Szûcs Lajos országgyûlési képvi-
selô a hozzá intézett kérdésre válaszul
arról tájékoztatott, az M5-ös autópá-
lyát nem teszik ingyenessé az ócsai
felhajtótól, hiszen Ócsa és Felsôpa-
kony felôl is elérhetô az M0-ás kör-
gyûrû, onnan pedig az autópálya.

Bukodi Károly polgármester kérdés-
re válaszolva arról beszélt, amikor több
fórumon is a lakosság segítségét és tá-
mogatását kérték, nem anyagi, hanem
erkölcsi segítségre gondoltak. Hivat-
kozva Szaló Péter szavaira úgy fogal-
mazott, elsôsorban mentori támogatás-
ra lesz szükségük az új lakóknak. A vá-
rosvezetô kitért arra is, a város honlap-
ján a lehetô leggyorsabban megjelent
és a továbbiakban is megjelenik min-
den információ a beruházásról, így
nem érzi jogosnak az információk
visszafogására irányuló kérdéseket.

Az alsópakonyiak levélben fordul-
tak a fórum elôadóihoz. Ebben azt
kérdezték, ôk esetleg elônyt élveznek-
e majd az új lakópark házainak bérlé-
sekor. Szaló Péter felhívta a figyelmet
arra, hogy minden bajbajutott magyar
állampolgár ugyanazokat az esélyeket
kapja, nem tehetnek kivételt senkivel.
„Ha nem ez történik, sérül a társadal-
mi igazságosság”. 

Felmerült kérdés az épületek kivite-
lezôivel kapcsolatban. A helyettes ál-

lamtitkár elmondta, a közbeszerzés
nem teszi lehetôvé, hogy különbséget
tegyenek a vállalkozók között, így
nem részesíthetik elônyben a helyie-
ket sem. Azonban a Magyarországon
meghonosodott szokás szerint a „lapá-
tot mindig a helyiek fogják”.

Az egyik hozzászóló marketingöt-
letnek minôsítette a tervet, amelyre
válaszul Szaló Péter újra hangsúlyoz-
ta, hogy a családi házas övezet felépí-
tése a Kormány mentôprogramjának
egyik eleme, amely egyben önfenntar-
tó kísérlet is. Emellett kiírtak egy
tervpályázatot, amely magára az élet-
formára is rákérdez. Neves városter-
vezôk munkáit várják, amelyeket egy
több fôbôl álló bizottság bírál majd el.
A döntés nem az ócsaiak nélkül szüle-
tik meg, hiszen a bizottság társelnöke
lesz Horváth Tamás alpolgármester és
tagja Horváth Zoltán fôépítész. Az el-
készült tervek bemutatásakor újabb
lakossági fórum várható, ahol a most
még megválaszolatlan kérdésekre is
választ kaphatnak az érdeklôdôk. 

Horváth Zoltán fôépítész – kérdésre
válaszolva - elmondta, hogy Deve-
cserben már jól mûködött egy hasonló
házépítési program, így nem kell attól
félni, hogy a beruházáson dolgozók
nem kapják meg a pénzüket. Kérte to-
vábbá, hogy ne minôsítsen senki egy
olyan projektet, amely egyedülálló az
országban, mintaszerepet tölt be. Mi-
vel ilyen még nem volt, a program ki-
vitelezôi is számos kérdéssel szembe-
sülnek a folyamat során. 

Bukodi Károly polgármester a fó-
rum zárásaként arra hívta fel a figyel-
met, hogy nem szabad éveket várni az
olyan beruházásokra, amelyek elôre
vihetik a várost. 

A beruházással kapcsolatos hí-
rekrôl a www.ocsa.hu oldalon tájéko-
zódhatnak a leggyorsabban, illetve fi-
gyeljék a Kisbíró számait!

Moldován Ágnes
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A testületi ülésen történtA testületi ülésen történt
Szeptember utolsó szerdáján

tartotta Ócsa Város Képviselô-
testülete rendes ülését, amelyen
többek között az idegenforgalmi
adóról és a lakcímbejelentés he-
lyi szabályairól is döntöttek.

Az ülésen több rendeletet is megal-
kottak a képviselôk. Ezek egyike az
idegenforgalmi adó bevezetése,
amelyre azért volt szükség, mert a vá-
rosban 12-13 lakóingatlanba olyan
idénymunkások költöztek, akik csök-
kentik a lakosság relatív biztonságér-
zetét. Ennek elôzménye, hogy augusz-
tus 15-re a polgármester összehívta
azokat az ingatlantulajdonosokat, akik
bérbe adták házaikat a vendégmunká-
soknak. A beköltözôk azonban élet-
módjukkal, szokásaikkal rontották –
nemcsak a szomszédok – hanem a la-
kosság biztonságérzetét is. A beszél-
getés nem hozta meg az elvárt ered-
ményt, ezért a testület egyhangúlag
elfogadta az idegenforgalmi adó beve-
zetését. (Alsónémedi és Bugyi, ahol
szintén megjelent az elmúlt idôszak-
ban ez a probléma, már megalkotta
hasonló rendeletét.) A rendelet meg-
hozatala után a rendôrség és a közte-
rület-felügyelôk folytatják az el-
lenôrzéseket a városban.

E probléma megoldására szavazták
meg a lakcímbejelentés szabályait is.
Eszerint maximum 50 ezer forintos
bírsággal sújtható, aki nem tesz eleget
ilyen irányú kötelezettségének.

Megszavazta a testület a Lavinamix
Kft. bányabôvítési- és nyitási szándé-
kára vonatkozó szerzôdések megköté-
sét. A képviselôk még két évvel
ezelôtt elvi támogatásukról biztosítot-
ták a céget, amely mostanra szerezte
be a szakhatósági engedélyeket. Így
az önkormányzat hozzájárulása után a
Kft. által fizetett iparûzési adón kívül
mintegy 3,5 millió plusz adóbevétele
lesz a városnak a cég teherautói után.
(Ugyanebben a napirendben szavaz-
tak arról is, hogy az R+R Kft. új terü-
leti besorolást kaphat raktárcsarnok
építésére.)

A bölcsôde tervezésére beérkezett
árajánlatok közül a testület 4 tartózko-
dás és 5 igen szavazattal a legolcsóbb
ajánlatot tevô Hungatlasz Kft-ét fo-
gadta el. A 2.100.000+ÁFA tervezési

díjjal dolgozó cég a Baross utcai óvo-
da épületéhez stílusában illeszkedô
épületet tervez majd tekintettel arra,
hogy az óvoda bôvítésére is sor kerül-
het egy pályázat útján. 

Az Ágasházhoz kapcsolódó napi-
rendi pontban közel egyhangú dönté-
sek születtek. A rekonstrukció után az
Ágasház üzemeltetési jogát a Duna-
Ipoly Nemzeti park Igazgatóság gya-
korolja. Az Igazgatóság belépôjegyet
szed a Tájházba, amellyel egyben lá-
togatható lesz a Ágasház is. Továbbá a
HUSK/1101 jelû pályázatot is a Duna-
Ipoly Nemzeti Park Igazgatósága bo-
nyolítja a szlovákiai Palást községgel
és Ócsa városával együttmûködve,
amely lehetôséget nyújt az Ágasház
fejlesztésére

Az állattartásról szóló rendelet mó-
dosításában úgy egyeztek meg a kép-
viselôk, hogy a büntetés tételét 50
ezer forintban maximalizálják, azon-
ban az érintett állatokat nem koboz-
hatja el az önkormányzat. Az elkobzás
az Állatvédelmi Hatóság jogköre,
amely indokolt esetben önkormányza-
ti jelzésre életbe léphet.

Napirendre tûzték a Lakatos ház
tárgyában benyújtott interpellációra
adott válasz kivizsgálásának eredmé-
nyét. Bukodi Károly polgármester
írásban válaszolt az interpellációt be-
nyújtó képviselôknek, amelyet a tes-
tület 1 tartózkodással, 2 nem és 6 igen
szavazattal tudomásul vett.

A Némedi úton lakók levele a hely-

ségnév-tábla áthelyezésérôl ugyan-
csak témája volt az ülésnek. A neve-
zett úton lakók úgy vélik, a tábla áthe-
lyezésével csökkenthetô a balesetve-
szély. A képviselôk úgy határoztak, az
áthelyezéssel megvárják a Közútke-
zelô állásfoglalását. 

Bukodi Károly tájékoztatta a képvi-
selôket kolozsi utazásról, amelynek
keretében megtekintették a nagyjából
2800 lakosú erdélyi település neveze-
tességeit. Kolozzsal már 2-3 éve mû-
ködik egy informális testvértelepülési
kapcsolat, amelynek mindkét fél sze-
retne hivatalos formát adni. A testület
úgy gondolja, létrejöhet a kapcsolat.
(Kolozsról az október 1-ji szüreti fel-
vonulásra is érkeztek táncosok – a
szerk.)

Bukodi Jánosné, a Kulturális Bi-
zottság elnöke az ülés végén arra hívta
fel a figyelmet, hogy a testület tegyen
valamit annak érdekében, hogy a Falu
Tamás Könyvtár kölcsönzött könyvál-
lománya határidôn belül visszakerül-
jön. Ugyanis a könyvtár vezetôje több
alkalommal levélben fordult már
azokhoz, akik hosszú idô óta nem vit-
ték vissza a kikölcsönzött darabokat,
ennek azonban nem lett eredménye. A
képviselô asszony szorgalmazta, hogy
akár testületi határozattal, de valami-
lyen módon mindenképp szankcionál-
ható legyen a nem elfogadható visel-
kedés.

má
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Az elmúlt két évben számos fej-
lesztés és felújítás történt a szabad-
idôközpontban.

Mindenekelôtt szeretném megemlí-
teni a színházterem technikai felsze-
reltségének fejlesztését. A színpadunk
több mint egy éve programozható és
irányítható világítással rendelkezik. A
régi DDA Disco-s lámpákat, amelyek
évekig porosodtak a plafonra szerel-
ve, megvásároltuk és ebbôl alakítot-
tuk ki a világításrendszert.

A szabadidôközpont profi hang-
technikával is rendelkezik, melyre eb-
ben az évben pályázat útján sikerült
pénzt nyerni. Színháztermünk felsze-

reltsége eljutott arra a szintre, hogy
gyakorlatilag bármilyen rendezvényt
(céges rendezvények, konferenciák,
színházi elôadások, koncertek stb.)
magas színvonalon ki tudunk szolgál-
ni.

Évekig áztak a falak a tetô rossz
állapota miatt, amelyet a tavalyi év
során kijavíttattunk. Több helyen pe-
nészedett a falfelület, ezért a nyári
idôszakban az egész házat kifestet-
tük. 

A fûtésrendszer felújítására sem
költött a ház már hosszú évek óta. A
probléma mára halaszthatatlanná vált,
ôsszel orvosolnunk kell a dolgot.

A munkálatok költségeit sikerült ki-
szorítanunk gazdálkodásunk során.

A ház fôbejáratánál lévô elôtetô na-
gyon rossz állapotban volt, javíttatni
már nem lehetett, egy teljesen új szer-
kezetet kellett felhúzni. Új felirata is
lesz a háznak, így végre helyesen lesz
kiírva nevünk. Mert azt bizony, hogy
szabadidôközpont egybe írjuk.

Bízom benne, hogy jövôbeni terve-
ink is megvalósíthatók lesznek, és a
szabadidôközpontunk tovább épülhet
és szépülhet majd, hogy Önöket szol-
gálja.

Jarábik Klára
kulturális igazgató

A 90 éves Sághi Zoltánt köszön-
tötte Bukodi Károly polgármes-
ter szeptember elsô napjaiban.
Egy kormányrendelet szerint a
szépkorúak iránti társadalmi
megbecsülés kifejezéseként a
90., a 95. és a 100. életévüket be-
töltött magyar állampolgárok
ajándékkosarat, és Orbán Vik-
tor miniszterelnök által aláírt
emléklapot kapnak, amelyhez
pénzjutalom is jár. Ócsán a vá-
ros vezetôje személyesen köszön-
tötte egykori tanárát a jeles nap
alkalmából.

Zoli bácsi örömmel fogadta a kö-
szöntést, és azt is elmondta, néhányan
az elsô osztályai közül is megemlé-
keztek egykori tanárukról. 

Sághi Zoltán pályafutását Felsôpa-
konyon kezdte, de legboldogabb éveit
az újerdei tanyasi iskolában töltötte.
Matematika-fizika szakos tanárként
sokan tanulták tôle a szorzótáblát. Az
akkori tanyasi gyerekek szomjazták a
tudást. Gyermeki csintalanságból ak-
kor sem volt hiány: egy harmincfôs
osztályból 2-3 csirkefogó mindig gon-
doskodott arról, hogy ne legyenek
unalmasak a tanórák. A pedagógusi

Beszámoló az Egressy Gábor Szabadidôközpont felújításáról

Néhány csirkefogó minden osztályban akadt 

Sághi Zoltán 90 éves

pálya azonban csodálatos volt, soha
nem bánta meg, hogy ezt választotta.

Zoli bácsi azon ritka emberek közé
tartozik, akik mind reál, mind pedig
humán területen kiismerik magukat.
Az Ócsai Hírmondóban cikksorozata
jelent meg, majd könyvet írt Napló
unokáimnak címmel.

A tanár úr az Ócsai Polgári Kulturá-
lis Egyesület alapítói között is szere-
pel. A politikamentes egyesületnek
biztos alapokat adott, így az napjaink-
ban is mûködik.

Sághi Zoltán tanár úrnak jó egész-
séget kívánunk!

má

Elôzô lapszámunkban
tévesen jelentettük meg az

Ágas-ház felújításában
segédkezôk neveit:

Az Ágas-házért rendezett 
jótékonysági 

koncert résztvevôi

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
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Szeptember 9-én délután a váro-
sunkban koncertezô – az ország leg-
népszerûbb zenekaraként ismert -

Kárpátia együttes vezetôje, Petrás Já-
nos felavatta a városba vezetô út men-
tén elhelyezett rovástáblánkat.

Rovástábla avatás Ócsán Az ócsai lakosságon belül létezik
egy csapat, amely fontos feladatának
érzi hagyományaink megôrzését, a
magyarok identitástudatának erôsíté-
sét, történelmünk hamisítás nélküli
bemutatását. Ezzel a táblával üzenjük
a városba érkezôknek, vagy csak átha-
ladóknak, hogy Ócsán is található
olyan vendégszeretô közösség, amely
büszke származására, hirdeti a Kár-
pát-medencei magyarok összetartozá-
sát, „saját maga uraként” szeretné
megélni jövôjét.

Ezúton is szeretnénk megköszönni
mindenkinek az anyagi és erkölcsi tá-
mogatást, amely lehetôvé tette a tábla-
állítást Árpád-kori településünkön.

Karácsonyi Károly

Azok számára, akik elég erôt érez-
tek magukban ahhoz, hogy sporttal in-
dítsák a napot, a Városi Vigasság reg-
geli tornával és futással kezdôdött.

Akik nem a sport mellett döntöttek,
azok focimeccset nézhettek, vagy csa-
ládi ügyességi versenyen vehettek
részt, melyben letesztelhették környe-
zetvédelmi, ládamászó, lövésztudásu-
kat. Akinek pedig még ez sem volt
elegendô, lángos-evô versenyen mér-
hette össze magát csapattársaival. 

A délelôtti programok után, az
édesszájúaknak kedveskedtek a ren-
dezvény szervezôi, hiszen az Ócsai
Polgári Kulturális Egyesület, (OPKE)
immáron 3. alkalommal lepte meg vá-

rosunk lakóit azzal, hogy megsüttette
Ócsa Város tortáját. A várostorta elké-
szítésének ötletét az egyesület az „or-
szág tortája” elkészítésének hagyomá-
nyából merítette. 

Az OPKE elnöke, Pappné Hajdu
Katalin elmondta, hogy talán már
nem is éri meglepetésként a közönsé-
get a tortázás, mert ez az esemény
már-már hagyománynak számít a vá-
ros életében.

Ebben az évben Ócsa Város tortája,
az erdei gyümölcsökbôl készített
Máktorta lett. 

A torta 700 szeletbôl állt és a ro-
mánkor egyik legértékesebb magyar-
országi alkotását, a városunkban talál-

Vigasság a városban ható református templomot ábrázolta. 
A torta alkotóinak nem volt könnyû

dolguk, hiszen ez a feladat pontos ter-
vezést és elôkészítést igényelt. Fontos
volt a minôségi alapanyagok kiválasz-
tása, mert egy ilyen nagyméretû süte-
ménynél nehezebb pontosan megter-
vezni a torta formáját. De az össze-
szokott csapatnak, nem okozott ne-
hézséget az alkotás, mert Donné Imre
vezetésével, Balló Gábor, Horváth-
né Zrupkó Erika, Horváth Károly
és Kardos Zoltán ebben az évben is
nagyszerûen megoldották a feladatot
és igazán finom tortát sütöttek a ven-
dégeknek. 

A várostorta felvágására Dr. Szûcs
Lajos országgyûlési képviselôt, Pest-
megye Közgyûlésének elnökét kérték
fel, majd minden meghívott gyermek
és felnôtt élvezettel fogyasztotta a
cukrászok idei alkotását. 

A készítôk elárulták, hogy a tortát 3
kg mákból, 300 tojásból, 3,5 kg
lisztbôl, 2,6 kg cukorból, 2 l étolajból,
4 kg erdei gyümölcsbôl készítették, és
12 kg arany krémmel összekevert va-
níliás cukorral, fahéjjal és citromhéj-
jal ízesítették. 

A tortázás után a délelôtti verse-
nyek eredményhirdetéseivel folytató-
dott a program. Majd táncbemutató,
óriásbáb elôadás és koncertek követ-
keztek. Az est végén tûzijátékkal zá-
rult a Városi Vigasság napja. 

Kedves Olvasóinkkal szeretnénk
megosztani a 2011-es év ország tortá-
jának receptjét, és pár érdekességet a
torta legfontosabb alapanyagáról:

(Folytatás a következô oldalon.)
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„Magyarország Tortája ôsi magyar
kölesbôl készül, tejjel, vajjal, cukorral
felfôzve, vaníliával, citromhéjjal fû-
szerezve, ebbôl az alapból lesz a tész-
tája és a krémje!

Végy a tésztaalaphoz lenmagpely-
het, mandulalisztet, túrót, tojást, ke-
verd jól össze, majd a 180 fokos
sütôben süsd be! A kihûlt tejes kölest
keverd tejszínhabbal, ízesítsd darabos
kecskeméti sárgabarackkal! Töltsd be
a formába, a tetejét borítsd a kisült kö-
les piskótával!

Hûtés után díszítsd valódi kecske-
méti ízes öntettel és barackkal!

Kecskeméti barackos kölestorta 
– Magyarország Tortája 2011

Receptúra

Fôzés: 290 g hántolt köles, 5 g só,
1100 ml tej, 260 g kristálycukor 1 db
vaníliarúd kikapart belseje,

60 g vaj, 1 db citrom reszelt héja.

Sütés: 960 g kölesalap, 3 db egész
tojás, 30 g mandulaliszt, 70 g lenmag-
pehely vagy ôrölt lenmag, 60 g áttört
túró.

Betöltés: 100 g darabolt sárgaba-
rackkonzerv, 50 g sárgabarack kon-
centrátum, 150 g felvert tejszínhab,
100 g lefôzött zselatin (1 l forrásban
lévô vízhez 160 g zselatinpor arányá-
ban).

Díszítés: 300 g házi sárgabarack-
lekvár, 40 g étcsokoládé, 150 g fele-
zett sárgabarackkonzerv, 20 g natúr
zselé.

Öntet: 350 g fagyasztott sárgaba-
rack, 100 g kristálycukor 10 g pektin.

Elkészítés: A hántolt kölest alapo-
san mossuk át forró vízzel, majd fo-
lyamatos keverés mellett fôzzük pu-
hára a tejjel, a sóval és a vaníliarúd ki-
kapart belsejével. Amint puhára fôtt,
vegyük le a gázról és adjuk hozzá a
cukrot, a vajat és a reszelt citromhéjat.
A lefôtt alapból mérjünk ki 500 g-ot
és letakarva tegyük félre a töltéshez.
A tortaforma sütôkarikáját csomagol-
juk be sütôpapírral (érdemes sziliko-
nos sütôpapírt is belehelyezni). A ma-
radék lefôtt forró kölesalaphoz adjuk
hozzá a túrót, az egész tojásokat, a
mandulalisztet és a lenmagpelyhet,
majd alaposan keverjük össze és tölt-

sük a becsomagolt karikába. 180 fo-
kos elômelegített sütôben kb. 50 perc
alatt süssük készre, majd azonnal vág-
juk ki a sütôkarikából.

Betöltés: A tortaformába helyezzük
bele a tortakarikát és fújjuk ki forma-
leválasztóval. A félretett és lehûtött
500 g kölesalaphoz habverôvel kever-
jük hozzá a 100 g darabolt sárgaba-
rackkonzervet, az 50 g sárgabarack
koncentrátumot, majd lazítsuk 150 g
felvert tejszínhabbal és keverjük hoz-
zá a 100 g forró zselatint. A bekevert
krémet töltsük az elôkészített tortafor-
mába. Ekkor fontos, hogy ügyeljünk a
tömörítésre. Legbiztosabb módszer,
ha kissé az asztalhoz ütögetjük. He-
lyezzük a tetejére a kihûlt kölespiskó-
tát. A tortát tegyük egy éjszakára
mélyhûtôbe, majd ha keményre fa-
gyott, válasszuk le róla a szilikonfor-
mát.

Díszítés: A torta üregeibe töltsük be
a házi sárgabaracklekvárt. Díszítsük
csokoládélapból kivágott háromszög-
gel és felezett sárgabarack konzervvel,
amit a hosszabb eltarthatóság érdeké-
ben lekezelhetünk hidegzselével.

„A régi-új köles” 
élettani hatásai

A legôsibb - kb 10.000 éve használt
- gabonánkat érdemes volt mostaná-
ban újra felfedezni – olvasható Dr.
Aradi Erzsébet írásában.

Érdemes fogyasztási palettáját ki-
szélesíteni, és ötvözni a mai konyha-
technikai lehetôségekkel, valamint te-

hetséges mesterek kreativitásával. Így
új felhasználási lehetôségeket keresve
egészségesebb és igen finom ételek-
kel, desszertekkel tudjuk elkápráztatni
vendégeinket, családunkat. A hagyo-
mányokat megôrizzük, újragondolva
kiegészítjük saját magunk épülésére,
örömére, és bizton mondhatom, min-
denki megelégedésére. 

Miért is mindenki megelégedésére?
Azért, mert megfelelôen elkészítve
fogyaszthatja nemcsak az, aki egész-
séges, hanem a cukorbeteg, liszt érzé-
keny, tejcukor érzékeny, beteg, lába-
dozó és sportoló, fogyókúrázó és híz-
ni-erôsödni vágyó kisgyermek és idôs
is!

A köles a legkönnyebben elkészít-
hetô gabona. Az egyedüli, mely teljes
értékû fehérjén kívül 7 féle aminosa-
vat tartalmaz s emellett lúgos kémha-
tású. Vízben oldható rostjai (pektin,
hemicellulóz, keményítô) megkötik a
koleszterint, a felesleges epesavakat s
a vékonybélben lassítják a cukor fel-
szívódását. Vízben oldhatatlan rosta-
nyagai (cellulóz, lignin, hemicellulóz
nagyobb része) javítják a bélmûkö-
dést, vízmegkötésével növeli a széklet
tömegét, megköti a toxikus anyago-
kat, így csökkentik a vastagbél beteg-
ségek - rák - kockázatát. Ezen kívül
gátolják a keményítô lebontását a vé-
konybélben - az amiláz aktivitásának
lassításával - így csökkentik az étel
glikémiás indexét. Nem túl sok a tel-
jes rosttartalom, ezért puffadást, gáz-
képzôdést nem okoz, könnyen
emészthetô.” (Forrás: Magyar Cuk-
rász Iparosok Országos Ipartestülete)

Fülöp Krisztina
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Idén a harmadik alkalommal
rendezték meg a Rendvédelmi Na-
pot Ócsán. A rendezvény elérte cél-
ját: sikerült közelebb hozni a rend-
védelmi szerveket és a civil szférát,
hiszen a sportpálya utolsó négyzet-
métere is benépesült érdeklôdô gye-
rekekkel és felnôttekkel. 

A rendezvény szervezôi Hajdu
Tamás, Hajdu Gyula, Mezei Tamás
és Kálmán Attila voltak. Hajdu Ta-
más, az egyik szervezô azt mondta,
igenis szükség van arra, hogy köze-
ledjen egymáshoz a civil és az
egyenruhás társadalom.

Ócsán sokáig nem volt állandó
rendôri jelenlét, ezért amikor 2009-
ben Kálmán Attila és Mezei Tamás a
helyi körzeti megbízotti iroda munka-
társai lettek, Hajdú Tamás és testvére,
Gyula arra gondoltak, be kellene mu-
tatni a lakosságnak a város rendôreit.
Ezért a játszótér környékén a mentôk,
a dabasi Tûzoltóság és a dabasi
Rendôrkapitányság munkatársainak
részvételével Rendvédelmi Napot
szerveztek. Az ötlet olyan nagy sikert
aratott, hogy elhatározták, a követ-
kezô évben újra megrendezik az
egyenruhások és a lakosság találkozó-
ját.

2010-ben már a sportpálya adott
otthont a rendezvénynek. Tavaly több
jármûvet és eszközt láthattak az ér-
deklôdôk, ráadásul támogatóból is
több jelentkezett. 

Idén pedig a rendôrök és tûzoltók
mellett a Magyar Honvédség is je-
lentôs eszközparkkal települt ki – a
nosztalgiázni vágyó egykori sorkato-

nák, és a katonásdit játszó gyerekek
nagy-nagy örömére.

A rendvédelmi szervek ráadásul ha-
sonlóképpen pozitívan viszonyulnak a
rendezvényhez, mint a szervezôk.
Hajdú Tamás elmondta, soha, senkitôl
nem kaptak elutasítást, mindenki szí-
vesen jön. Napjainkban egyes fegyve-
res- és rendvédelmi szervezetek hátul
kullognak a társadalmi elismertségi
listán, így az ilyen alkalmakkor le-
hetôségük nyílik megmutatni, hogy
ôk is emberek.

A rendezvény legnagyobb látvá-
nyossága a tûzoltók, a rendôrök és a
mentôk munkájának bemutatása volt.
A tûzoltók elôször egy balesetet szen-
vedett autóból vágták ki a sofôrt, akit
a mentôk elszállítottak. A nézôk szak-
kommentátor segítségével követhet-
ték nyomon, mit és hogyan csinálnak
azok, akiknek ez nem csupán bemuta-
tó, hanem a mindennapi rutin része. 

Ezután a tûzoltók felgyújtották a
roncsot, így azzal is szembesülhetett a
közönség, milyen rövid idô alatt ég ki
egy személygépkocsi.

A mentôsök az újraélesztést mutat-
ták be. Sajnos, nagyon sokan halnak
meg azért, mert a lakosság jelentôs ré-
sze nem tud vagy nem mer segíteni a
bajbajutott embereken. Hazánkban ki-
zárólag a jogosítvány megszerzéséhez
szükségesek egészségügyi alapisme-
retek. Ennek ugyan része az újraélesz-
tés is, ám éles helyzetben kevesen me-
rik megpróbálni. (Az elsôsegélynyúj-
tás világnapján Gyôrfi Pál, az Orszá-
gos Mentôszolgálat szóvivôje elmond-
ta, szívmegállás esetén rontani már

nem lehet a beteg helyzetén, azonban
az újraélesztés fogásaival sok esetben
életet lehet menteni – a szerk.)

A nap zárásaként igazán látványos
szimuláció részesei lehettek az ér-
deklôdôk. A rendôrök és a tûzoltók
közös gyakorlatot mutattak be. Ennek
során fegyveres támadók túszul ejtet-
tek egy fegyvertelen személyt, akivel
egy épületbe húzódtak. A rendôrök
mesterlövész és speciális egység be-
vetésével a túszt kiszabadították, de a
lövöldözés során tûz keletkezett az
épületben. A gyorsan terjedô lángokat
a tûzoltóknak kellett megfékezniük. A
gyakorlat sikeres volt a nézôk legna-
gyobb örömére.

A nap során repülômodelleket is
láthattak az érdeklôdôk, amelyek a
szél ellenére igazi légibalettet prezen-
táltak. A modellautók gyorsulási ver-
senyén pedig kiderült, a mini autócso-
dák is képesek az észvesztô sebesség-
re.

A nap sikerrel zárult, így jövôre
nagy valószínûséggel újra megtelik
kéklámpákkal az ócsai sportpálya.

Moldován Ágnes
A szervezôk ezúton is köszönik a

magánszemélyek, vállalkozások támo-
gatását! 

Rendvédelmi Nap Ócsán:
szükség van egymás megismerésére
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A rendezvény fôszervezôi: 
Hajdú Tamás, 
Hajdú Gyula, 
Mezei Tamás 

és Kálmán Attila. 

A szervezôk köszönetet mondanak vala-
mennyi támogatójuknak.

A Sport Egyesületnek 
és Bukodi Károlynak, hogy 

a Sportpályát rendelkezésükre 
bocsátották és azoknak 

a vállalkozóknak 
és magánszemélyeknek, 

akik támogatásukkal 
hozzájárultak ahhoz, hogy 
rendezvény létrejöhessen.

További támogatók: 

OBO
Alsónémedi Ásványvíz Kft.

MANTRANSZ77Bt.
Hajsza 2004. Kft.

TLM Expressz Kft.
Bartha István

Nyers Trans Kft.
Bejo Motor Mûvek
Kertészeti Áruda

Benkovics és Társai BUSZ
Dr, Inczeffi Bt.

Budapesti Rendôr-fôkapitányság  
Filó és Társai Bt.

Bugyi Forster Vadászkastély
Dabas Tûzoltóság

VÁRADI Mentôszolgálat
Dr. Pálinkó Attila
Felsôbabádi Zrt.
Gödöllei Gedeon

Radics József
Rizi-Roncs Kft.

Sarokház Pizzéria
Suller Halkereskedés
Syngenta Seeds Kft.

Szabó Ákos
Ta-ki Unió 2005. Kft.
Vellai Kerékpárüzlet
Vellinger Hús Kft.

Viola Tamás
Matricakirály

Zooland
Kiss Balázs 

Gudman Zoltán
Guzsván Csaba
Inter-Pohor Bt.
Mon-Da Kft.
Nádas Tamás
Ócsai Gazdák

Pekker Boldizsár
Pelsôczi Tibor

Pest Megyei Rendôr-fôkapitányság
Pince Egyesület
Potom Diszkont
Elvira festékbolt

NAGÉV
Zeolit Tüzép

Viola Imre és családja
Matrackirály

Barizs Mintakert Kft.
Dormány Fotó-videó

A III. Rendvédelmi Nap támogatói:

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!

FELHÍVÁS

VÁROSI VERSMONDÓ
VERSENY

Az Ócsai Egressy Gábor Szabadidôközpont
a Falu Tamás emléknap alkalmából

versmondó versenyt hirdet.
A versenyen egy Falu Tamás vers
megnevezésével lehet jelentkezni.

A mûvet a jelentkezônek kell elôadnia.
A versenyt három kategóriában 

hirdetjük meg:
1. Felnôtt (18 év felett)

2. Ifjúsági (14 – 18 év közötti fiatalok)
3. Diák (10 – 14 év közötti tanulók)
A versenyt 2011. november 10-én,

csütörtökön 11 órai kezdettel
a szabadidôközpont kamaratermében

rendezzük meg.
Jelentkezni személyesen az Ócsai 

Egressy Gábor Szabadidôközpontban,
postai úton a 2364 Ócsa, Egressy Gábor

Szabadidôközpont, 
a borítékra ráírni: Falu Tamás Vers,

illetve a 29/378043 telefonszámon lehet.
Jelentkezési határidô: 

2011. november 3. 16 óra

Október havi program az Ócsai Baptista Gyülekezetben

12. szerda este 7 órakor bibliaóra
14. péntek este 7 órakor énekóra

15. szombat este 6 órakor ifjúsági óra
16. vasárnap délelôtt 9 órakor imaóra és gyermek-bibliakör, 

10 órakor istentisztelet, délután 5 órakor istentisztelet
19. szerda este 7 órakor bibliaóra
21. péntek este 7 órakor énekóra

22. szombat este 6 órakor ifjúsági óra
23. vasárnap délelôtt 9 órakor imaóra és gyermek-bibliakör, 

10 órakor istentisztelet, délután 5 órakor istentisztelet
26. szerda este 7 órakor bibliaóra
28. péntek este 7 órakor énekóra

29. szombat este 6 órakor ifjúsági óra
30. vasárnap délelôtt 9 órakor imaóra és gyermek-bibliaikör, 10 órakor is-

tentisztelet, délután 5 órakor istentisztelet

A katolikus egyházközség
programjai

Szentmisék idôpontja:
Hétfô–szerda: 7.30 óra,
Péntek–szombat: 18 óra,

Vasárnap: 9 óra

Események:
Biblia óra minden hétfôn 

18 órakor a Plébánián.
Pöttöm torna minden hétfôn 10
órakor a közösségi teremben.
Ringató óvódásoknak minden

pénteken 10.30 órakor a 
közösségi teremben.

Október
8.: Felnôtt foci kupa a plébánia

udvarán 12.20 órakor.
15.: Ifjúsági hittan 19 óra 

a plébánián.
29.: Taezai imaóra 17 órakor a

templomban.
29. Irodalmi est 19 órakor a kö-
zösségi teremben. Vendégünk: 
Lengyel György versmondó lesz.
November 1.: Mindenszentek ün-

nepe – Temetôi ájtatosság 15 óra.
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Ilyen volt, ilyen lett!
Közigazgatásilag az Ócsa városhoz tartozó Felsôbabá-

don a négy éve ott élô lokálpatrióta, Putnoki A. Dávid
elôadómûvész, költô, szerkesztô, levelet intézett az itt
élôkhöz, amelyben nem kötelezô részvétellel arra kérte a
lakosokat, vegyenek részt a 2011. szeptember 18-ára terve-
zett Pest- és Dabas felé menô buszmegállók, valamint az
eldobált szeméthalmazzal tarkított szomorú látványú kör-
nyék rendbetételére. Mint azt Putnoki úr elmondta, ittléte
alatt heti vagy kétheti rendszerességgel önszántából taka-
rítja a buszmegállókat, amit ez év tavasza óta bizonyos

külsô és tarthatat-
lan tényezôk miatt
joggal abbaha-
gyott, hiszen így
sok értelmét már
nem látta vállalt
társadalmi tevé-
kenységének. Mi-
vel nem tudott be-
lenyugodni a kép-
telen helyzetbe,
ezért ôsszel szer-
vezésbe fogott.
Milyen jó, hogy
vannak még lelkes
polgárok, akikben
megszólal a lelki-
ismeret környeze-
tük igényessége
iránt!

Amikor a fent
említett szervezés-

re sorkerült, arra is fény derült, kiket is érdekel valójában
környezetük tisztasága? Kik igényesek, kik hajlandók egy
ilyen felhívásra személyesen megjelenni, s a munkában
aktívan részt venni? Azt hiszem, más településeken
élôknek is példamutató lehet ez az akció. Volt itt sövényvá-
gás, fûnyírás, festés-mázolás, sepregetés, ároktisztítás, ta-
karítás, szemétszedés…

Elsô köszönet mindenképpen a szervezôt illeti és az elsô
köszönetnyilvánítás is azoknak, akik hívására segítôtársak-
ká váltak. Köszönet és hála Barócsi Tamásnak, Barócsi Ta-
másnénak, Hangya Péternek, Kránicz Károlynak, Lamos
Miklósnak, Martonosi Attilának, dr. Nagyiványi Szabolcs-
nak, Nyenyestyán Mihálynak, dr. Z. Szabó Zoltánnak, va-
lamint Várkonyi Mártonnénak. 

Pardi Margit Juanita

„Az ember abban a mértékben gya-
rapítja boldogságát, amilyen mérték-
ben másoknak szerzi meg azt.” (Bent-
ham)

Tudják ezt azok a nagyra becsült
adományozóink, akik már több ízben

vagy elôször tették lehetôvé, hogy fe-
lejthetetlen élményekhez juttassuk ta-
nítványainkat. 

Élményt adni több mint tárgyat
ajándékozni. Mert ami megfogható az
el is veszíthetô, vagy ellopható, vagy
eltörhetô, vagy elrontható. Az élmény

maradandó, nem ve-
hetô el. 

Az idén úgy dön-
töttünk, hogy kíván-
ságukat teljesítve
strandolni visszük a
többnyire hátrányos
helyzetû SNI-s gyer-
mekinket. Olyan he-
lyet választottunk,
amely szép és rossz
idô esetén is megfe-
lelô: Dunaújváros él-
ményfürdôjét és
csúszdaparkját. 

„Ottan annyira szép és jó…” Sanyi bácsi kedvezménnyel szállí-
tott bennünket, a strandon is kaptunk
kedvezményt, a csúszdákért nem kel-
lett fizetni. A pazar környezet mellé jó
idôt is kaptunk. A strandolás felszaba-
dít, közelebb hoz kicsit és nagyot
egyaránt. Vígan lubickoltunk egész
nap a jó meleg vízben. Vidámságban,
gondtalanságban telt az idô. Elfeled-
hették a nehézségeket, különbségeket. 

Bóka Sarolta 
Gyógypedagógus

Köszönjük: 

1. Pelsôczi Tibornak 
2. Bartos Sándornak
3. Radics Józsefnek

4. Ponyiczki Lászlónak 
5. Rakovszki Gyulánénak

6. Uitz Erikának 
7. dr. Molnár Csabának 
8. Gálik Ferencnének 

Ilyen volt

Ilyen lett

kisbiro_szept  10/3/11 12:23  Page 9



10

közösségi-élet

Szüreti felvonulás 2011
Október 1-én népviseletbe öltözött em-

berek, lovas fogatok vonultak fel a város
utcáin. A mulatozók zenés felvonulása
délutánra ért véget, zene, tánc, vigadalom
kísérte ôket végig útjuk során. 

„A szüret a parasztgazdaságokban köl-
csönös segítséggel végzett társas munka, a
városi szôlô-monokultúrás gazdaságban
általában bérmunka, a 19. század közepe
elôtt a földesúri szôlôkben fôként robot-
munka. 

A kisebb szôlôkben a család ma is meg-
hívott segítôkkel szüretel. A házigazda, a
tulajdonos vendégül látja a szüretelôket
étellel-itallal, a szôlôbôl, mustból kóstolót
vihetnek haza. 

Bortermô vidékeken nagyobb szabású
mulatságokat, szüreti felvonulásokat ren-
deztek.

A 16-17. században a szüret idejére a
törvénykezést is beszüntették. A 19-20.
század fordulóján a szüreti felvonulásokat,
akárcsak az aratásiakat, miniszteri rende-
lettel egységesítették és szabályozták, min-
tául véve a 18-19. századi uradalmi
szôlômunkások szokásait. 

A szüreti szokások a szôlôszedés utolsó
napjához, a végzéshez kapcsolódtak: az
uraság megkötözése; szüreti koszorú elké-
szítése; a koszorúvivôk leöntése vízzel; az
uraság köszöntése verses rigmusokkal; a
legjobb szedôk megajándékozása pl.
kendôkkel; végzéstánc; mulatság.

A szüret idôpontja a 18-19. században
valamilyen jeles naphoz kötôdött. Szent
Mihálytól (szeptember 29.) Simon-Júdás
(október 28.) napjáig. 

Az Alföld több vidékén Szent Mihály
napkor kezdték a szüretet. (Forrás: Tátrai
Zsuzsanna - Karácsony Molnár Erika: Je-
les napok, ünnepi szokások).”

(fk)
Fotó: Dormány Fotó

A szüreti felvonulás és bál hangulatát sze-
retnénk Ady Endre vidám versén keresztül
felidézni Olvasóinknak!

Ady Endre – Szüret
A lombhulláskor vigaszunkra

Eljön a víg szüret megint,
Lesz már, ami fölmelegítsen,
Ha kissé hûsebb szél legyint.
A szôlôskertek vígan vannak,
Aki most búsul, mind bohó,

Egy jelszavunk legyen szüretkor:
A dáridó, a dáridó.

A világ kezd már szörnyen kopni,
Megavult, ócska, szintelen,

Borzasztó sok az ember gondja,
A bánat is töméntelen.

Könnyítsünk hát bús sziveinken,

Lobbanjon fel a régi láng,
Álljon elô egy pillanatra
A régi, boldog, jó világ!

Hajh! régen, amikor Tokajnak
Nektárt adott a vesszeje,

Hányszor borult égi mámorba
Az ember gondterhelt feje.

A durranó, hangos mozsártól
Visszhangzottak a völgy- s hegyek,

Jó bort ivott a magyar ember,
Nem holmi vinkót, rossz levet.

Most a homok táplál bennünket,
De azért jó a drága nedv,

Ki nagy szükségben meg nem issza,
Az - Istenemre - nagy balek.

A gondot csak a bor gyógyítja
És erre a szüret mi jó!

Szüreteljünk hát víg kedéllyel:
Éljen a jókedv, dáridó!!
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Nyári élmények
Napközis nyári tábor a Halászy Károly 

Általános Iskolában

2011. július 4 – 2011. július 15. között benépesült az is-
kola. 

Az „Egészséges életmódra való nevelés” TÁMOP-
6.1.2/A-09/1-KMR/2010-0053 pályázat keretén belül
szerveztük meg az ingyenes nyári napközis táborunkat. 

Közel 70 kisdiák töltött itt el 10 napot – gazdagodott tu-
dásban és élményben egyaránt.

Volt kézmûves foglalkozás, sportverseny, meglátogattuk
a Madárvártát, gyermekeink kajakoztak, szabadtéri, inte-
raktív színházi elôadás keretében megnézték a Lúdas Ma-
tyi címû színdarabot, megismerkedtek az ütôs- és fúvós
hangszerek titkaival.

A tábor lebonyolításában az iskola több nevelôje is részt
vett, és saját bevallásuk szerint nem fárasztó munkaként,
hanem hasznos és tartalmas idôtöltésként élték meg a na-
pokat. 

Július 15-én úgy váltunk el egymástól gyermekek –
szülôk – nevelôk, hogy jövôre is teret kell biztosítanunk
hasonló kezdeményezésnek.

De a szavak helyett beszéljenek inkább a képek!

Fotó és szöveg: 
Halászy Károly Általános Iskola nevelôi

„Fedezd fel, óvd és szeresd 
e helyet, ahol élsz” 

Írásom címének a Palásti Honismereti Társaság monda-
tát adtam, hiszen annyira jólesô érzés, hogy egyesek nem
szégyellik a szülôföld iránti szeretet mélyrôl jövô ôszinte
érzését. Az ember szíve megtelik melegséggel, amikor
ilyen, és ehhez hasonló gondolatokat tápláló igaz emberek-
kel találkozik. Igen, az idei júniusi találkozásunk a Palásti
fiatalokkal, nagyon sok érzelmet váltott ki. Ezek közül a
szeretet járt az élen. A ragaszkodás egymáshoz mindig ak-
kor mutatkozik meg a legjobban, amikor el kell válnunk
egymástól, no de ne menjünk a dolgok elébe.

Huszonkét ócsai fiatal, a Halászy Károly Általános Isko-
la tanulói közül találkozhatott június végén Palást testvér-
településünk ifjaival, és köthettek új barátságokat, ápolhat-
ták és elmélyíthették a régieket. Öröm volt számunkra, pe-
dagógusok számára is, hogy újonnan kialakult friss barát-
ságok milyen gyorsan köttetnek, és pár nap alatt már igaz
barátokká válhat két idegen, de rokonlélek. 

Elmondhatom, hogy ez nemcsak a gyerekeink körében
volt így, hanem mi felnôttek is ugyanúgy éreztünk, mint
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nebulóink. Az együtt eltöltött hét a gyerekekkel, ami szá-
munkra munka is, – hiszen huszonnégy órában vigyázunk
rájuk, hirtelen lesz több mint húsz gyerekünk egy hétre –
de mégis évrôl évre várjuk azt a pillanatot, amikor újra el-
mehetünk Palástra. Ilyenkor magunkba szívhatjuk a ,,vé-
geken” élôk ôszinte vendégszeretetét, kedvességét és attól
a pillanattól kezdve lesz a mi számunkra is aktív kikapcso-
lódás a munkánk, ahogy megérkezünk.

A Palásti nevezetességeken kívül meglátogattuk az An-
tali Kastélyt, voltunk Selmecbányán, a Besztercei
cseppkôbarlangban, egy gyönyörû strandon is. Sok szép
helyet ismerhettünk meg a Felvidéken, amely történel-
münk része. Egy hét alatt több helyre is szerveztek buszos
kirándulást számunkra és az idén külön megtiszteltetés ért
bennünket, mert iskolánk Igazgatója, Kovácsné Kovácsi
Beáta és az alsó tagozat igazgató helyettese, Puskás Ilona
is meglátogattak minket.

Napjaink korán kezdôdtek és késôn értek véget, de min-
dig jutott idô a pihenésre is, és hála Istennek gyerekeink
kitûnôen érezték magukat és sok mindent tanulhattak, ta-
pasztalhattak az ott eltöltött héten. 

Szívbôl köszönjük tanulóink nevében is, hogy ilyen tar-
talmas hetet tölthettünk Paláston.

Köszönjük Palást község Polgármesterének, Helység
Anikónak a szívélyes fogadtatást és azt, hogy fáradságot
nem kímélve sok feladata mellett minden nap eljött közénk
és leste kívánságainkat, gyerekeinknek fagyit, édességet és
gyümölcsöt hozva. 

Nagyon köszönjük Magdikának a Palásti táborve-
zetônek a szeretetet, kedvességet és figyelmet, hisz ô min-
den alkalommal az egész idejét velünk, ócsai táborozókkal
tölti, és mindannyiunk legjobb barátja. 

Köszönjük, gyerekeinknek, hogy annyira jól viselked-
tek, és érdeklôdtek minden iránt, ami hihetetlen volt az ot-
tani kollégák számára. Köszönöm Gergelyné Kopcsó Esz-
ter kollégámnak, hogy segített a tábori élet rendjének és fe-
gyelmének betartatásában.

Végül, de nem utolsó sorban Bukodi Károly Polgármes-
ter Úrnak köszönjük, hogy megajándékozott minket azzal
a feledhetetlen élménnyel, hogy Palásti testvéreinkkel tölt-
hettünk egy hetet.

Nagyon szívemhez nôtt az Indiántáborban olvasott köz-
mondás, kérem a kedves Olvasót, hogy gondolkozzon el a
mondanivalóján:

„Keressük és járjuk a helyes ösvényt! Éljünk egyszerû,
és takarékos életet, mert csak így tudjuk megóvni Földün-
ket a pusztulástól. Tiszteljük és szeressük az Urat, és ôben-
ne a természetet és embertársainkat.”

Mrázné Gáspár Tünde
pedagógus 

R é v f ü l ö p  2 0 1 1R é v f ü l ö p  2 0 1 1
Az indulás napján mindenki nagyon izgatott volt annak

ellenére, hogy korán kellett kelni. Ebben az évben Palásttal
és Alsónémedivel táboroztunk együtt. Amikor odaértünk a
rossz idô sem törte le a lelkesedésünket. 

A „gólyáknak” vagyis az új táborozóknak csapatonként
kellett különbözô feladatokat megoldaniuk. A sikeres
„vizsga” után 50 gólyát köszönthettünk a gólyaavatáson,
amit egy ismerkedô discóval koronáztunk meg. 

Másnapra ragyogó, szép idô lett mehettünk strandolni!
De elôtte tisztasági szemle indult kôházanként ahol bizony
nagyon szigorúan pontoztak. A táborvégén az utolsó helye-
zetteknek az egész tábort rendbe kellett rakni. A Balaton
vize kellemes volt és mi élveztük minden alkalommal a
lágy, hûsítô hullámokat. 

A strand mellett a móló volt a másik kedvenc hely, ahol
állandóan színes élet zajlott. Itt láthattuk a Balaton átúszó-
kat is mivel pont ebben az idôben került megrendezésre a
Balaton átúszó verseny.

Táborunkba látogatott a szegedi Mini Színház is, akik
vicces darabot adtak elô Kriszta néni mellékszereplésével
együtt. A mozi nagyon klassz volt, hiszen nem mindennap
látunk filmet Balaton parti kerthelyiségben. 

Az idei egész napos kirándulásunk Badacsonyba veze-
tett. Megnéztük a Kisfaludy házat majd felsétáltunk a Ró-
zsakô sziklához ahonnan gyönyörû kilátás nyílt az egész
Balaton területére. Megérte hegyet mászni még akkor is,
ha csorgott rólunk a veríték.

Elôször bulizhattunk diszkóhajón ahol retrózenére rop-
hattuk egész estén át. Az izgalmas az volt, hogy nem csak
táborlakók voltak a hajón.

A sportpályán gyümölcskosár játék is volt, ahol bizony
eléggé elfáradtunk az ide-oda rohangálásban.

Egyik délelôtt akadályversenyt szerveztek nevelôink a
közeli erdôben. Csapatokat alkotva ügyességi és vicces
feladatokat oldottunk meg. Az utolsó feladat az volt, hogy
tûzifát kellett szednünk az utolsó esti tábortûzhöz.

Sajnos ez már jelezte az utolsó búcsúestét is. Itt kiosztot-
ták a meghirdetett versenyek díjait és kicsit könnyezve el-
köszöntünk a régi és az új barátoktól.

Köszönjük Emi néninek, nevelôinknek és a konyhás né-
niknek, hogy ismételten eltölthettünk nyolc csodás, feled-
hetetlen napot együtt!

Bábel Alexandra
Donné Boglárka

A gyerekek és a szülôk nevében köszönjük Ócsa város
képviselôtestületének anyagi támogatását.

Mné. M. E.
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A nyár minden évben a serdülô kor-
osztálynak jelent több versenyt, ko-
molyabb megmérettetést. A mi fiatal-
jaink is jónéhány fontos versenyen
vannak túl. Bár a legfontosabb – a
Serdülô Országos Bajnokság – csak
szeptember végén lesz, az eddigi
eredmények is megérdemelnek né-
hány szót.

Két esemény emelkedik ki az eddig
eltelt idôszakból. Az elsô az Összetett
Serdülô Országos Bajnokság. Itt öt
versenyzôvel vettünk részt.

Bálint Márkó, Lázár Ákos, Barizs
Bogi, Soltész Gréta és Bocskai Bogi
mindannyian a négypróba valamelyik
variációjában indultak saját korosztá-
lyukban a Puskás Ferenc Stadionban.
Valamennyien pontszerzô helyen vé-
geztek. A legjobb eredményt Soltész

Gréta érte el, aki megnyerte a 13 éves
lányok versenyét, ezzel begyûjtve
harmadik országos bajnoki címét az
idén. Bálint Márkó III. lett a 14 éves
fiúk között, ami még nagyobb teljesít-
mény, ha az alábbi képre tekintünk.
(Pedig mint tudjuk, Márkó sem ki-
csi...)

Barizs Bogi VII., Lázár Ákos / élete
elsô országos versenyén / VIII., Bocs-
kai Bogi IX. helyezést ért el.

A java viszont csak ezután követke-
zett..., mert közülük négyen még az-

Nyári eredmények

Sportszelet: 

Akár elôbb is robbantanának az ócsaiak

Kedves olvasóink! Az alábbi cikk a Sportszelet címû lapban, a Közép-ma-
gyarországi régió sportújságjában jelent meg. 

nap este buszra ültek (ketten haza sem
tudtak jönni a Stadionból), hogy Hol-
landiában vegyenek részt egy nemzet-
közi versenyen a Budapest válogatott
tagjaként.

18 órás(!) buszos utazás végén ér-
keztünk meg Eindhovenbe. Az átmoz-
gató edzés, szállás elfoglalása, vacso-
ra után rövid és nem túl pihentetô al-
vás, másnap pedig Hollandia két csa-
pata, egy Belga, egy Lengyel és egy
Német egyesület várt ránk. 

A csapat itt is eredményesen szere-
pelt. Gréti megnyerte a távolugrást és
a gátfutást is, Márkó második lett ge-

relyhajításban, Barizs Bogi harmadik
1000 m-en és Bocskai Bogi negyedik
gerelyhajításban. 

A verseny utáni napon városnézés,
majd strandolás következett, este pe-
dig indulás haza. Újabb 18 óra kéjuta-
zás ide vagy oda, rengeteg élménnyel
tértünk haza. Számomra, mint
edzônek a legnagyobb eredménynek
az tûnik, hogy Gréti két Varsóban elért
gyôzelmét követôen, az ócsai atlétika
immár „nyugaton” is letette a névje-
gyét.

Szép volt gyerekek! Hajrá Ócsa!
Spák József , edzô

Atlétika: 
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Elkezdôdött az ôszi bajnokság,
országszerte rúgják a bôrt a labda-
rúgás szerelmesei. Az Ócsa SE
felnôtt csapata rendkívül biztatóan
kezdte az idényt. Hajdu Gusztávval,
a csapat edzôjével arról beszélget-
tünk, mi lehet a titka a csapat nagy-
szerû szereplésének. 

Az interjú készítéséig négybôl négy
mérkôzésen diadalmaskodott a csa-
pat. Minek köszönhetô ez a sikersoro-
zat?

Annak, hogy több gólt rúgtunk,
mint ellenfeleink. 

De félre a tréfával. 
Annak köszönhetôk ezek a gyôzel-

mek, hogy kezd beérni az a másfél
éves munka, amit tavaly nyár óta el-
végeztünk. Tavaly nyáron állt össze ez
a csapat és akkor keresett meg az
egyesület vezetése, hogy készítsem
fel ôket a következô bajnokságra. A
tavalyi bajnokság során eldôlt, kik
azok a játékosok, akikre lehet a
késôbbiek során számítani, így kiala-
kult egy 10-12 fôs keret. Ehhez a 12
fôhöz igazoltunk a nyár folyamán
még 12 fôt, akikbôl kialakult az idei
teljes keret. Ebben a csapatban már
látszik az erô, mindenki meg szeretné
mutatni, hogy lehet rá számítani és
hajlandó ezért dolgozni is. Szinte
minden posztra van két azonos képes-
ségû, tudású játékosom, így verseny-

helyzet van a csapatba kerülésért. Ta-
valy a mérkôzésre induláskor még te-
lefonálgatni kellet, hogy egyáltalán
teljes létszámmal ki tudjunk állni. Az
idén pedig még átöltözni sem tud min-
denki, még a szerelést is az edzés láto-
gatás alapján osztom ki. 1996 óta va-
gyok edzô, de még olyan csapattal
nem dolgoztam, ahol az edzéseken
18-20 fô jelen van. Ekkora létszám-
nak sokszor még magasabb osztály-
ban dolgozó kollegáim is örülnének
saját csapataiknál. Heti két edzést tar-
tottam eddig, de mostanában felme-
rült a srácok kérésére egy harmadik
edzésnap beállítása is. Tudok olyan
megye I. osztályú csapatról, ahol csak
heti egy edzés van. Mi a megye III.-
ban hármat fogunk edzeni az elkövet-
kezendôkben.

Tehát én azt mondom, hogy az el-
végzett munka, a hozzáállás és az aka-
rat hozta ezt a négy sikert.

Kik a legnehezebb ellenfelek a baj-
nokságban?

A mi számunkra minden ellenfe-
lünk nagyon nehéz. Mért mondom
ezt? Minden egyes ellenfelünk csapa-
tépítésben elôrébb jár, mint mi, mivel
ôk már régebb óta együtt vannak és
régebben játszanak együtt, jobban is-
merik egymást. Arról nem is beszélve,
hogy az ún. II. csapatokat sosem lehet
kiszámítani, mivel a szabályok meg-

Jó csapattal, jó helyen 
– beszélgetés Hajdu Gusztávval

engedik, hogy a magasabb osztályú, I.
csapatból játszhatnak vissza, így az is
befolyásolja teljesítményüket, hogy
az elsô csapattal egy napon játszanak
vagy sem, vagy adnak vissza játékost
vagy sem. Nem mindegy az sem,
hogy a papíron gyengébbnek ítélt el-
lenfelek ellen hol kell játszani, mert a
pályák mérete és állapota is nagyon
eltérô, ami egy játszani próbáló csa-
patnak nem mindegy.

Milyen a játékosállomány?
Megítélésem szerint jó. A csapat

összetétele szerintem ideális. A csapat
nagy része ócsai, de vannak Kakucs-
ról és Alsónémedirôl is játékosaink.
ôk úgy kerültek közénk, hogy barátaik
játszottak a csapatban és „ide csalták”
ôket. Van olyan játékosunk, aki tavaly
„kölcsönben” szerepelt nálunk és a
nyáron vissza kellett volna mennie
eredeti csapatába, de mikor leültünk
errôl beszélni, azt mondta nekem
„Guszti, ha visszaküldötök, az életben
nem állok szóba veletek”. Szerintem
ez mindent elárul a csapategységrôl. 

Vannak becsvágyó fiataljaink, jó
teljesítményre képes középkorúak, és
nagyon megbízható öregjeink is. Iga-
zából meghatározó, hogy az egész tár-
saság egy jó csapat. Jól érzik egymás
társaságában magukat. Ma már egy
mérkôzés lefújásakor nem kezdi min-
denki szedni a csomagját és a távozás-
hoz készülôdni, hanem le tudnak ülni
egymással megbeszélni a mérkôzés
tapasztalatait. Tavaly még, amikor
busszal utaztunk idegenbe, hazafelé
mindenki olvasott, netezett vagy zenét
hallgatott, a buszon olyan volt a han-
gulat, mint egy temetésen. Az idén a
négy meccsbôl hármat idegenben ját-
szottunk, kétszer busszal mentünk,
azonban hazafelé már akkora volt a
zsivaj, hogy még az egymás mellett
üllôknek is kiabálni kellett, hogy hall-
ják egymást, mert mindenkinek volt
valami jó sztorija. És mikor kocsikkal
mentünk, akkor is egy konvojban
együtt jöttünk-mentünk. 

A közösség kialakításában nagy
szerepet játszott az is, hogy a támoga-
tásként kapott disznóból a mérkôzé-
sek után közös kajákat tudtunk csinál-
ni. A csapattagokról tudni kell, hogy
mindenki fizet azért, hogy játszhas-
son, pedig mindenki munka vagy is-
kola mellet teszi dolgát.

Hogyan lehet motiválni a csapatot?
Hála Istennek, nem kell a csapatot

külön motiválni. Mindenkinek meg-
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IFI-TABELLA

hely csapat M GY D V LG KG GK P
1. Kakucs KSE 5 5 0 0 32 5 27 15
2. Abony KID FC 5 4 0 1 33 9 24 12
3. Táborfalva KSE 4 4 0 0 26 4 22 12
4. Albertirsa SE 5 3 0 2 20 7 13 9
5. Ócsa VSE 4 3 0 1 16 7 9 9
6. Tápióság KSK 4 3 0 1 8 11 -3 9
7. Farmos SE 5 2 0 3 1 27 -16 6
8. Dunavarsányi TE 3 1 0 2 5 5 0 3
9. Inárcs VSE 4 1 0 3 5 8 -3 3

10. Vasadi RSC 5 1 0 4 6 21 -15 3
11. Péteri KSK 5 1 0 4 9 26 -17 3
12. Monorierdô 5 1 0 4 5 25 -20 3
13. Szabadnapos 0 0 0 0 0 0 0 0
14. Dánszentmiklósi KSK 4 0 0 4 5 26 -21 0

1. Szabadnapos –- Ócsa VSE
2. 2011.09.04 14:30 Farmos SE – Ócsa VSE 1 - 8
3. 2011.09.11 13:30 Ócsa VSE – Vasadi RSC 2 - 0
4. 2011.09.17 14:00 Péteri KSK – Ócsa VSE 2 - 4
5. 2011.09.24 13:00 Ócsa VSE – Albertirsa SE
6. 2011.10.01 13:00 Abony KID FC – Ócsa VSE
7. 2011.10.08 12:00 Ócsa VSE – Kakucs KSE
8. 2011.10.16 11:30 Ócsa VSE – Monorierdô
9. 2011.10.22 12:30 Dánszentmiklósi KSK – Ócsa VSE

10. 2011.10.29 10:30 Ócsa VSE – Tápióság KSK
11. 2011.11.05 11:30 Dunavarsányi TE – Ócsa VSE
12. 2011.11.13 10:30 Ócsa VSE – Inárcs VSE
13. 2011.11.20 11:00 Táborfalva KSE – Ócsa VSE

FELNÔTT TABELLA

hely csapat M GY D V LG KG GK P
1. Ócsa VSE 5 5 0 0 19 7 12 15
2. Bugyi SE II. 5 5 0 0 14 3 11 15
3. Ecser SE 5 4 0 1 7 6 1 12
4. Üllô SE II. 5 2 1 2 13 8 5 7
5. Felsôpakony SK II. 5 2 0 3 13 13 0 6
6. Pusztavacs SE 5 2 0 3 14 17 -3 6
7. Szigetbecse SE 5 2 0 3 7 11 -4 6
8. Szigetcsép SE 5 1 1 3 10 10 0 4
8. Szigetszentmárton FC 5 1 0 4 10 18 -8 3

10. Tatárszentgyörgy SE 5 0 0 5 5 19 -14 0

1. 2011.08.28 17:00 Szigetcsép SE – Ócsa VSE 2 - 3
2. 2011.09.04 16:30 Szigetszentmárton FC – Ócsa VSE 1 - 2
3. 2011.09.11 16:30 Ócsa VSE – Felsôpakony SK II. 3 - 1
4. 2011.09.18 16:00 Tatárszentgyörgy SE – Ócsa VSE 3 - 6
5. 2011.09.25 16:00 Ócsa VSE – Szigetbecse SE
6. 2011.10.01 15:00 Bugyi SE II. – Ócsa VSE
7. 2011.10.09 15:00 Ócsa VSE – Pusztavacs SE
8. 2011.10.16 14:30 Ócsa VSE – Üllô SE II.
9. 2011.10.23 14:30 Ecser SE – Ócsa VSE

10. 2011.10.30 13:30 Ócsa VSE – Szigetcsép SE
11. 2011.11.06 13:30 Ócsa VSE – Szigetszentmárton FC
12. 2011.11.13 13:30 Felsôpakony SK II. – Ócsa VSE
13. 2011.11.20 13:00 Ócsa VSE – Tatárszentgyörgy SE

van a saját motivációja, amiért meg
szeretné magát mutatni. Nekem csak
ezt a belsô motivációt kell a csapat ér-
dekében egy irányba terelgetni. 

Vannak, akiket az motivál, hogy
elôzô csapatában nem igazán számol-
tak vele. Vannak olyan fiatalok, akiket
az motivál, hogy elôzô csapatuknál
nagyon könnyen lemondtak róluk.
Vannak, akik saját maguknak vagy
éppen a családjuknak akarnak bizo-
nyítani. És vannak, akik csak nagyon
nehezen viselik a vereségeket, amibôl
tavaly volt részünk rendesen. 

Milyen eredményt vár a bajnokság
végén a fiúktól?

Mivel tavaly nyáron az induláskor
egy hosszabb távú együttmûködésrôl
beszélgettünk, és a fokozatosság hívei
vagyunk, így tavaly sem volt konkrét
elvárás a csapattal szemben - ez az
idén is így van. A vezetôség azt a célt
tûzte ki elénk, hogy egy sokra hivatott
jó csapat alapjait rakjuk le. Ebbôl ta-
valy annyit sikerült megvalósítani,
hogy a közösség alakult, de az ered-
mények elmaradtak a magunkkal
szemben felállított elvárásoktól, mivel
magunkat a középmezônybe vártuk és
ez helyett a 9. helyen végeztünk a tíz-
csapatos bajnokságban. Az idei baj-
nokságban szeretnénk a dobogóhoz
minél közelebb végezni. 

Ha ez sikerülne jövôre már ki-
mondva is megcélozható a bajnoki
cím.

Szerintem azért a csapat a ve-
zetôség és a magam nevében is el-
mondhatom, hogy a lehetô legjobb
eredményt szeretnénk elérni, és ha ez
egy bajnoki címet érne, senki nem
sértôdne meg, és mindenki vállalná az
újabb, magasabb megmérettetést.

má

Használtruha

vásár!

Kiváló minôségû,
olcsó, nôi-férfi-

gyermekruhák széles
választékban.

Idôpont:
2011. október 20-21.

08.00–20.00
Helyszín:

Ócsa, Egressy Gábor
Szabadidô Központ, Aula
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