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Ócsa Város Önkormányzatának lapja 2012. 2. szám 

Ócsa Város Önkormányzatának
Képviselô-testülete január végén tar-
totta elsô ülését. A Polgármesteri Hi-
vatal akadálymentesítése miatt az Eg-
ressy Gábor Szabadidô Központban
kaptak helyet a városvezetôk.

Az ülés elsô napirendjeként a gáz
közbeszerzéshez kapcsolódó szerzôdé-
sek aláírásáról szavaztak. Ahogyan ar-
ról a decemberi ülésen szó esett, bia-
torbágyi központtal létrejön egy kon-
zorcium, amelynek tagjai jelentôs ked-
vezménnyel vásárolhatnak földgázt a
szabadpiacon. A csoportba a 20 m3/óra
fogyasztásnál többet használó intézmé-
nyek kerülhetnek be. A képviselôk a
szerzôdéskötést megszavazták.

A közvilágítással kapcsolatban is
egyhangú döntés született. Az ELMÛ
megküldte ajánlatát a városnak a köz-
világítás 2012-re esedékes díjairól. A
három ajánlat közül az év végéig szó-
lót fogadták el a képviselôk, továbbá
megegyeztek abban, hogy a gázhoz ha-
sonlóan az áramvásárlás területén is el-
gondolkodnak a közbeszerzés kiírásán.

Két tartózkodás és hét igen szava-
zattal döntöttek a 2012-es költségvetés
elsô olvasatban történô elfogadásáról.
Dr.Szabó György jegyzô jelezte, hogy
februárban rendkívüli ülésen tárgyal-
ják részletesen a város költésgvetését.

A képviselôk – egy országgyûlési

döntés alapján – az elôzôleg elfogadott
6% helyett mindössze 4,2%-os emelést
szavaztak meg a szemétszállítási díjak-
kal kapcsolatban. A testület a szemét-
szállítási díjakat egy elôzô rendeleté-
ben 6%-kal emelte, ám a magasabb
rendû határozat miatt a rendeletet
visszavonta és a törvény szerint 4,2%-
ra mérsékelte az emelést.

Kiírták továbbá a hulladéklerakó re-
kultivációjáról szóló közbeszerzést. Az
önkormányzat még 2009-ben adta be a
pályázatot, amelyet 2010-ben meg is
nyertek. A 2011-es közbeszerzés azon-
ban nem járt eredménnyel, így most új-
ra kiírták, hiszen ôszig be kell fejezni a
beruházást. Ha március 1-jén aláírják a
szerzôdést, azonnal kezdôdhet a mun-
kavégzés.

Elfogadták továbbá a Bio-fungi Kft.
kérelmét. A cég pályázatot nyert telep-
fejlesztésre, amelyet az önkormányzat
támogat. Ám az fejlesztéshez szüksé-
ges infrastruktúra kiépítéséhez nem tud
a város hozzájárulni.

Bukodi Károly polgármester beszá-
molt arról, hogy a Kormányhivatal
szerint az Ágasház felújítása megfe-
lelôen zajlott. Ahogyan arról korábban
beszámoltunk, egyes képviselôk kifo-
gásolták a helyreállítás minôségét. A
felettes szerv azonban mindent kifo-
gástalannak ítélt a rekonstrukcióval

Új ügyfélfogadási rend a Polgármesteri Hivatalban
Tájékoztatom Önöket, hogy Ócsa Város Önkormányzat Képviselô-testülete

2012. január 25-én tartott ülésén, az elmúlt évek tapasztalatai alapján, a lakos-
sági igény, a feladatellátás hatékonysága és az optimális munkavégzés érdeké-
ben a Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási idejének módosításáról döntött. 

Az új ügyfélfogadási rend, mely 2012. március 1-tôl lép hatályba, a követ-
kezô: hétfô 13.00-18.00 óráig, szerda 13.00-16.00 óráig, péntek 7.30-12.00
óráig.

Az Okmányiroda változatlan ügyfélfogadási rend szerint, az alábbi
idôpontokban fogadja ügyfeleit: hétfô délelôtt 8.00-12.00, délután 12.30-18.00
óráig, szerda délelôtt 8.00-12.00, délután 12.30-16.00 óráig, csütörtök délelôtt
8.00-12.00, délután 12.30-16.00 óráig.

Várjuk Önöket az új ügyfélfogadási rend szerint.Megértésüket köszönöm.
Tisztelettel: Bukodi Károly

Nem járnak sûrûbben
a buszok

A Közlekedéstudományi Intézet
nem tartja indokoltnak a buszjára-
tok sûrítését a Dabas-Ócsa illetve az
Ócsa-Budapest viszonylatban. Bu-
kodi Károly polgármester megkere-
sésére, miszerint a lakosság részérôl
felmerült az igény a buszjáratok sû-
rítésére, a KTI azt a választ adta,
hogy vizsgálataik szerint nem ta-
pasztalható olyan igény, amely mi-
att több buszt kellene indítani a
szolgáltatónak.

- má -

Gyorsan döntöttek a képviselôk kapcsolatban. Ahogyan a Kulturális
Örökségvédelmi Iroda határozatában
áll: „a megvalósult állapot az enge-
délyezett tervtôl nem tért el, a felújítá-
si-karbantartási munkák mindenben
megfeleltek az engedélyben foglaltak-
nak, a kivitelezéssel szemben mûszaki
kifogás nem merült fel.

Horváth Tamás alpolgármester az
ülés végén arról tájékoztatta a testüle-
tet, hogy a szociális bérlakások ügyé-
ben folyik a terület átminôsítése. A
Belügyminisztérium köszönetét fejezte
ki a városnak a pontos munkvégzésért.
A kivitelezôi közbeszerzést hamarosan
kiírják, így márciusban elkezdôdhet-
nek a konkrét építkezési munkálatok.
Jelenleg a közmûvek útvonalát jelölik
ki és zajlanak a talajvizsgálatok.

- má -
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Az év elejétôl jelentôs változások
álltak be a megyei igazgatásban. Dr.
Szûcs Lajost, a megyei Közgyûlés el-
nökét arról kérdeztük, milyen válto-
zásokat hozott az új esztendô.

Január 1-jétôl nem Pest Megye
Önkormányzata a fenntartója a Bo-
lyai János Gimnáziumnak, mint
ahogy az Integrált Szociális Otthon-
nak sem. Akárhogy nézzük, egy évti-
zedes kapcsolat ért véget… 

Valóban. Nem lehet elégszer el-
mondani, hogy nem csak egyszerûen
egy jogi helyzet változott meg, hanem
egy éveken keresztül tartó közös mun-
ka fejezôdött be. Komoly, eredményes
és értékes munka, amelyre büszke va-
gyok; büszke arra, hogy egy ilyen
nagyszerû közösség tagja lehettem,
amely rendkívüli körülmények között
is megállta a helyét. A Bolyaiban és az
Otthonban dolgozók olyan problé-
mákkal találkoztak, és olyan körülmé-
nyek között teljesítettek, amelyekkel
korábban egyikünk sem találkozott.
Nekik, mint ahogy a korábban a Pest
Megyei Önkormányzat fenntartásában
mûködô valamennyi intézmény mun-
katársának, e nagyszerû közösségek
minden tagjának köszönettel tarto-
zunk a kitartásért, az elhivatott és el-
kötelezett munkáért. 

A megyei önkormányzatok a
jövôben a területfejlesztésrôl fognak
gondoskodni. Miért olyan fontos a
területfejlesztés? 

Minden nap tapasztalom, hogy az
itt élô embereknek vannak terveik és
ötleteik; sôt, sziklaszilárd elhatározá-
suk, hogy az életünk jobb legyen. Erre
nem kell ôket megtanítani, „megne-
velni”, ahogy sokan szeretnék láttatni
Magyarország, s a magyar vidék
gondjait. A hiba „nem a készülékben
van”, hanem ott, hogy ezeket az erôfe-
szítéseket, azaz az emberek és a kö-
zösségek vállalkozásait, az infrastruk-
turális fejlesztéseket nem kapcsolták
össze – nem gyúrta senki egységes
egészbe. Ez a területfejlesztés lénye-
ge: összefogni és összepontosítani az
erôt, mert igazi változást csak így tu-
dunk elérni – együtt az emberekkel, a
településekkel. S még valami – meg
kell hozni bizonyos döntéseket, me-
lyeket a korábbi években nem vállal-

tak fel. Nem építhetünk mindenhol él-
ményfürdôt, s nem bôvíthetünk isko-
lát ott, ahol nem lesz elég gyerek. A
térség egészét érintô kérdésekben
igenis vállalni kell a döntés felelôssé-
gét. 

Úgy gondolja, hogy ez az oka, ami-
ért elmaradt a megígért látványos nö-
vekedés? 

Nem „gondolom” – a tények bizo-
nyítják, hogy így történt. Az egyes be-
ruházások nem erôsítik egymást, a kö-
zép-magyarországi régió nem került
új fejlôdési pályára, az európai össze-
hasonlításban elképesztô jövedelmi
különbségek nem csökkentek, a lema-
radó térségek fejlôdése nem indult
meg. Annak ellenére nem, hogy Pest
megye minden feltétellel rendelkezik,
ami a nekirugaszkodáshoz szükséges:
tehetséges fiatalokkal, képzett szak-
emberekkel, megkülönböztetô erôvel
bíró gazdasági és kulturális sokszínû-
séggel, tehát a nemzetközi versenyké-
pességhez szükséges elemi feltételek
mindegyikével. 

Nem volt értelme az európai uniós
fejlesztéseknek? 

Volt értelme; a legtöbb esetben
megalapozott pályázat és megfelelô
indokoltság alapján támogatták a ter-
veket, és a vállalkozások, vagy a tele-
pülések teljesítették, amit vállaltak. A
régiós fejlesztések legalapvetôbb cél-
kitûzését azonban nem értük el – hogy
ne elszigetelten valósuljanak meg fej-
lesztések, hanem egymást erôsítve,
összekapcsolva az emberek erôfeszí-
téseit. Vajon hányan tudják Ócsán,
hogy milyen beruházások voltak Bu-
gyiban, Alsónémedin, Gyálon, Daba-
son, vagy Inárcson és Kakucson; és
vajon segítik-e egymást ezek a beru-
házások, megváltoztatták Pest megye
kilátásait? E kérdésekre nem tudjuk a
válaszokat, mert a pályázatokat úgy
írták ki, hogy a régió nem deklarálta
azt, hogy mit akar elérni velük; nem
volt terv, nem vállalták fel a döntése-
ket, így nincs mihez mérni az eredmé-
nyeket sem. 

Talán nem volt gazdája a terület-
fejlesztésnek? 

Túl sok gazdája volt: a regionális, a
megyei, az agglomerációs fejlesztési
tanácsok, továbbá a civil és a kistérsé-
gi egyeztetô fórumok, az ügynöksé-

gek, és persze az önkormányzatok.
Úgy jártunk, mint az a bizonyos ló,
amelynek közösek a gazdái; vagy
mint az egyszeri ember, aki nem tudta,
hogy melyik széket ülje meg, míg az-
tán a pad alá esett. Ennek vége – janu-
ár 1-jével megszüntettük a párhuza-
mosan mûködô testületeket. A Közép-
magyarországi Regionális Fejlesztési
Tanácsot, a Pest Megyei Területfej-
lesztési Tanácsot, a Budapest Agglo-
merációs Fejlesztési Tanácsot. A Pest
Megyei Területfejlesztési NKft. pedig
átkerült Pest Megye Önkormányzatá-
hoz, amely mostantól a megyei terü-
letfejlesztés egyetlen, kizárólagos, fe-
lelôse lesz. 

Mit fognak ebbôl érzékelni az
Ócsán élô emberek; hogyan befolyá-
solja ez az ô életüket? 

Ha egy térség, egy megye, nem tud-
ja megkülönböztetni magát, és ha nin-
csenek tervei, akkor nincsen irányá-
ban bizalom; és ha nincs bizalom, ak-
kor nem lesz beruházás, munkahely,
vállalkozás. Az Ócsán élô emberek
élete, a munkahelyek és vállalkozások
sorsa nem kis részben azon fog múlni,
hogy a megye elvégzi-e a rászabott
feladatot. Egy tervezett, egyetértéssel
elfogadott, programokon alapuló me-
gyei területfejlesztésre van szüksé-
günk, amely szervesen illeszkedik az
ország és az egyes települések tervei-
hez és adottságaihoz; és most kell
megtennünk, mert a 2014. költségve-
tési ciklusra most kell felkészülni.
Ezért mondjuk, hogy ez egy szükség-
szerû, idôszerû és helyes döntés – he-
lyes azért, mert ismét választott kép-
viselôk dönthetnek az itt élôk ügyei-
ben. 

Van, aki azt mondja, hogy a ren-
delkezésre álló forrás semmire sem
elég. 

A feladatunk most az, hogy felké-
szüljünk az új feladatokra, illetve a
2014-ben kezdôdô új uniós költségve-
tési ciklusra. Mégpedig türelmesen,
mert a területfejlesztésben nem lehet
azonnali átütô eredményeket elérni.
Elôbb az alapozást, a párbeszéd és az
együttmûködés fórumainak újraszer-
vezését kell elvégezni; amely elsôsor-
ban idôt, energiát és rengeteg szer-
vezô munkát igényel – márpedig erre
készen állunk, s erre elegendô is a
rendelkezésünkre álló forrás. Termé-
szetesen alkalmazkodunk az új hely-
zethez: a közgyûlési bizottságok szá-

Változások Pest megyénél
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Önkormányzati hírek

Lakossági tájékoztatóLakossági tájékoztató
A 204/2011.(X.26.) számú önkormányzati határozathoz kapcsolódóan tájé-

koztatjuk a Tisztelt Lakosságot, Adózókat, hogy az adózás rendjérôl szóló
2003. évi XCII. törvény 2012. január 1. napjától az alábbi 55/B. §-sal egé-
szült ki: 

„55/B. § Az önkormányzati adóhatóság helyi adó és gépjármûadó vonatko-
zásában a tízezer – magánszemélyek esetében az ezer – forintot elérô adótar-
tozással rendelkezô adózó nevét, címét és az adótartozás összegét az esedé-
kességet követô 10. nap 0 órától a helyben szokásos módon közzéteheti.”

Adóügyi Iroda

mát a felére, a bizottságban tag képvi-
selôk számát 40-rôl, 17-re csökkentet-
tük, a bizottságok nem képviselô tag-
jainak megválasztását pedig hatályon
kívül helyezte a Közgyûlés. A korábbi
három helyett csak egy tanácsnok
lesz. Miután pedig az állam átvállalta
a közel 100 intézmény fenntartását és
átvette az ott foglalkoztatott 5800 kö-
zalkalmazottat és munkavállalót, így
szükségszerûen csökkent a hivatali
dolgozók létszáma is – míg egy hó-
napja még 105, most 27 fô munkavál-
laló alkalmazásra van lehetôségünk.
Hangsúlyozom, azzal, hogy a Pest
Megyei Területfejlesztési Nonprofit
Kft. beolvadt az önkormányzatba,
rendelkezésünkre áll az a szakmai hát-
tér, amire építkezni lehet. 

Utolsó kérdés - mi a véleménye a
devizahitelesek megsegítésével kap-
csolatban Ócsára tervezett lakópark
építésével kapcsolatban? 

Ez a terv azért jó, mert egy több lá-
bon álló stratégia része. A devizahite-
lesek igényei és helyzete ugyanis na-
gyon eltérô, és nekünk egyszerre több
lehetôséget is meg kell adnunk a szá-
mukra. Az idetervezett lakópark egyi-
ke a megoldásoknak; konkrétan azok-
nak nyújt célzott segítséget, akik jel-
záloggal terhelt otthonukat már nem
tudják fenntartani, ugyanakkor készen
állnak arra, hogy változtassanak az
életükön, életmódjukon. Hangsúlyo-
zom, csak azok fognak élni ezzel a le-
hetôséggel, akik saját akaratukból így
döntenek. 

Ócsán persze joggal kérdezik,
hogy milyen terheket jelent nekünk,
az itt élôknek, ez a beruházás. Éppen
ezért példamutatónak tartom azokat
az erôfeszítéseket, amit a város veze-
tése tett azért, hogy e kérdésekre
megkapjuk a válaszokat. A szaktárca
és a város közösen, példátlanul szo-
ros együttmûködésben dolgoznak a
terv megvalósításán, amelyet a kor-
mány kiemelt beruházássá nyilvání-
tott, és ez a tény önmagáért beszél.
És ne felejtsük el a régi igazságot,
csak az nem kockáztat, aki nem csi-
nál semmit; azokat a véleményeket
pedig nem tudom elfogadni, akik az
ideköltözô családokban fenyegetést
látnak, vagy inkább láttatnak. A kö-
zösségünk lesz több és erôsebb, ha
gyarapodik. 

aa

Számítástechnikai hulladékok gyûjtése
Február 25-én 8.00-12.00 között a Polgármesteri Hivatal udvarán várják a használt,

leselejtezett számítógépeket és alkatrészeiket (monitor, billentyûzet, stb.).
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Ebben az évben öt díjat osztottak ki Ócsán: az Év Vállal-
kozója, az Év Ócsai Diákja, Ócsa Kultúrájáért, Ócsa Ijúsá-
gáért, és Ócsa Városáért díjakat.

Ócsa Város Önkormányzata Az év vállalkozója kitüntetô
címet az R+R Kft-nek ítélte. Az R+ R Kft. 1992-ben
kezdte meg mûködését. Az elmúlt közel egy évtizedben a
cég vezetése folyamatosan arra törekedett, hogy munkahe-
lyet teremtsen és megtartson, valamint a kor követelmé-
nyeinek megfelelô technikát alkalmazzon, fejlesszen.

Mi sem bizonyítja ezt jobban, minthogy 2011 januárjá-
ban még csak 12 fôt foglalkoztattak, addig ez a szám az év
végére 10 fôvel, 22-re bôvült.

A fejlesztések útján sem állnak meg. Tavaly egy közel
50 millió forint értékû pályázatot nyertek eszközfejlesztés-
re, aminek a következtében újabb munkahelyek jöhetnek
majd létre.

A vállalkozás a társadalmi életbôl is kiveszi részét.
Rendszeres támogatója az Ócsai Kulturális Napoknak, az
Ócsai Sport Egyesületnek, alapítványoknak.

Ócsa Város Önkormányzata Az év ócsai diákja címet
Takács Tímeának, a Bolyai János Gimnázium és Kereske-
delmi Szakközépiskola 12. a osztályos tanulójának adomá-
nyozta.

Takács Tímea 2008. óta a gimnázium tanulója. Minden
tanév végét kitûnô eredménnyel zárta, több tantárgyból
tantárgyi dicséretet kapott.

Érdeklôdése szerteágazó. Az idei tanévben angol
nyelvbôl jelentkezett Országos Középiskolai Tanulmányi
Versenyre. Osztályának diák önkormányzati képviselôje-
ként a közösségi munka lelkes szervezôje és résztvevôje.

Az Ócsán mûködô társastáncklub tagjaként formációban
1. helyezést, párban 2. és 3. helyezést ért el. Tanuláshoz,
diáktársaihoz, tanáraihoz való viszonya példaértékû.

Ócsa Város Önkormányzata az Ócsa Kultúrájáért díjat
Földiné Hajdu Annának ítélte.

Földiné Hajdu Anna 1975-tôl volt az ócsai kultúrház,
majd késôbb az Egressy Gábor Szabadidôközpont ve-
zetôje. 34 éven át irányította településünk kulturális életét,
ápolta értékeinket.

Az Ócsai Kulturális Napok évtizedes lebonyolítása,
amatôr együttesek, civil szervezetek támogatása, helyi ér-
tékeink megóvása fûzôdnek nevéhez.

Ezzel a díjjal szeretné a város megköszönni munkáját.
Ócsa Város Önkormányzata az Ócsai Ifjúságáért díjat

Szûcs Jánosnénak, a Nefelejcs Központi Óvoda és a Nap-
sugár Tagóvoda vezetôjének adományozta.

Szûcs Jánosné 1988. szeptemberétôl az ócsai óvoda dol-
gozója. Kezdetben óvónôként, munkaközösség ve-
zetôként, majd megválasztott óvodavezetôként 1999. szep-
temberétôl irányítja az óvoda közösségét.

Az 1996-os „ Óvodai Nevelés Országos Alapprogramja
„ elfogadása, kiadása lehetôvé tette a központi alapprog-
ram mellett a helyi nevelési program kidolgozását is. Az
óvoda 1999. szeptemberétôl „Komplex környezeti nevelé-
si program„ alapján dolgozik, amelynek megírásában ô is
részt vett.

Az intézmény „Minôségirányítási Programjának” mû-
ködtetése, a pedagógiai munka tartalmi színvonala, a tár-
gyi feltételrendszer minôségének változása, az óvoda kap-
csolatrendszerének alakítása azok a területek, melyeket
elôtérbe helyez.

Munkáját az irányítottakért érzett felelôsség, szeretet,
önmagukhoz való továbblépés lehetôségeinek a biztosítása
hatja át.

Ócsa Város önkormányzata Ócsa Városáért kitüntetô
díjat Sághi Zoltánnak ítélte.

Sághi Zoltán az idén ünnepelte 90. születésnapját.
Egész életében a város közösségét szolgálta. Pedagógusi

pályafutását az újerdei iskolában kezdte. A tanyasi iskolák
megszûnte után került a Halászy Károly Általános Iskolá-
ba.

Következetes tanárként a diákok erkölcsi nevelése is
fontos volt számára.

Hivatása mellett aktívan vett részt a település társadalmi
életében.

Többször volt elnöke a helyi választási bizottságnak.
Alapító tagja volt a Rákóczi Szövetség helyi szervezeté-
nek, az Ócsai Polgári Kulturális Egyesületnek. Rendszere-
sen írt cikkeket az egyesület lapjába.

Fontos szerepe volt az Öreghegyi Pincesor Egyesület
létrejöttében is.

A történelmünk emlékeinek megtartása meghatározta
munkásságát. Ezért is jeleskedett az I. világháborús emlék-
mû rekonstrukciójában, a II. világháborús emlékmû és a 17
magyar katona síremlékének felállításában.

Jarábik Klára
igazgató

Díjazottak 2012-benDíjazottak 2012-ben
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A Dabasi Hagyományôrzô Honvédtüzér Közhasznú
Alapítvány január 14-én a doni áttörés 69. évfordulója al-
kalmából emléktúrát szervezett, amely városunkat is érin-
tette. A koszorúzáson részt vett Bukodi Károly polgármes-
ter is. Az egyesület tagjai korhû és eredeti felszereléssel
álltak díszôrséget a koszorúzás ideje alatt. 

„A második világháború egyik legnagyobb magyar ka-
tasztrófája volt a 2. magyar hadsereg pusztulása a Don-
kanyarban. A háború a Szovjet-
unió ellen folyt, így 1945 után
az orosz emberek a 2. magyar
hadseregre úgy tekintettek,
mint a szülôföldjükre benyomu-
ló “fasiszta hordák”-ra. És a
Szovjetunió összeomlása után,
ma is igen nehéz az egyszerû
orosz emberek - a háborúban
elesettek leszármazottai vagy a
feldúlt falvak volt lakói - lelké-
ben a megbékélést elérni. Itt-
hon mi gyászolunk, ott ôk gyá-
szolnak.

1945 után, a szovjet meg-
szállás idején a kölcsönös
gyászt nem lehetett ôszintén ki-
beszélni. Nemcsak nálunk, ha-
nem a Szovjetunióban sem. A
gyôztesek és a legyôzöttek “új
barátsága” ôszintétlenségbôl
fakadt: nálunk kötelezôvé tette
az 1945 utáni megszállók “sze-
retetét”, a Szovjetunióban pe-
dig az 1945 elôtti megszállók - a magyarok - “szeretetét”.

Nemeskürty István mûve, majd az abból készített színda-
rab (Requiem egy hadseregért, 1972), azután Sára Sándor
tévésorozata (1981-83) törte meg a jeget. Ezek már ôszin-
tén beszéltek. A magyar politikai vezetés “természetesen”
ki akarta “számítani” a megszálló szovjetek érzékenysé-
gét, de “természetesen” tisztában volt az itthoni helyzet
tarthatatlanságával: az ember természetével ellentétes,

emberi jogainak megtagadása, ha egy nép nem gyászol-
hatja saját halottait. De nem nyílt arra sem lehetôség,
hogy a magyar társadalomban meglévô belsô feszültségek,
kölcsönös ellenérzések feloldáshoz jussanak. A magyar
társadalomban ugyanis nagy számmal voltak jelen akkor
azok, akik a Horthy-rendszer hadicéljainak 1945 elôtt poli-
tikai ellenfelei vagy éppen céltáblái voltak. Mint ahogy je-
len voltak azok is, akik annak idején, 1941-45 között ôszin-

tén azonosultak a háború politikai céljaival, s közöttük so-
kan nem fogadták el, csak tudomásul vették - mert kényte-
lenek voltak - a háborús vereség tényét, vagy azt a szemre-
hányást, hogy hibás politikai célokért áldozták fel több
mint százezer ember életét...” (forrás: Glatz Ferenc törté-
nész)

(fk)

„A doni hadsereg pusztulása

Megbékélést keresve”
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„Nem szeretem ezt a mai világot.
Azt mondják átmeneti idôk. Csak-
hogy én nem kívántam átmeneti idôt.
Arra sem emlékszem, hogy ezt az
egész életet valaki követelte volna.
Protekciót biztos nem vettem igény-
be. Már arra sem vagyok kíváncsi,
hogy minek örülhet az ember, ha ma-
gyar.” 

„Szerte a hazába mondom a verse-
ket és figyelem a közönséget. Nem
tudják mit jelent magyar, ahogyan Ady
értette, ahogyan Petôfi lángolta, Ba-
lassi élte, Arany szenvedte, Bartók si-
koltotta Kodállyal, Csontváry és Egri
festették, ahogyan Kosztolányi féltet-
te, Babits óvta, ahogyan Móricz simo-
gatta, Karinthy viccelte, Molnár írta,
Radnóti vérezte. Nem tudják, nem ér-
tik és félnek attól, ha feléjük tüzelem a
szót, ahogyan Vörösmarty és Juhász
szavait égetem, félnek attól, hogy ma
nem szabad úgy érteni, ahogy érte-
nék.”

Az idézet híres elôadómûvé-
szünktôl, Latinovits Zoltántól szárma-
zik. 

Ezekkel a gondolatokkal kezdôdött
a Bolyai János Gimnázium tanulóinak
mûsora a Magyar Kultúra Napjának
ünnepségén. Ezt követôen Márai
Sándor Halotti beszéd címû versét
Horváth Fanni, Krász Mónika és
Bakonyi Dávid tolmácsolásában hall-
hatta a közönség. 

Jarábik Klára kulturális igazgató
köszöntôje után az est Bukodi Károly
polgármester beszédével folytatódott:

„Tanulmányaink során rengeteg év-
számot tanulunk meg és kódolunk be
tudatunkba színes és eseménydús tör-
ténelmünkbôl.

Álmunkból felébresztve fújjuk nagy
királyaink, uralkodóink, jelentôs mû-
vészek, írók, költôk, államférfiak szü-
letésének, háborúink, forradalmaink
kezdetének és végének dátumát, eset-

leg egy-egy nevezetes épületünk, híd-
jaink, emlékmûveink megépülésének
évszámát.

Ám bármennyi adat tolongjon is a
fejünkben, bármennyi eseményt tud-
junk is térben és idôben pontosan el-
helyezni, egy dátumot még minden,
önmagát igaz magyarnak tartó em-
bernek kötelessége megjegyezni és
emlékezetébe vésni.

Ez a dátum: 1823. január 22. 
Ezen a napon született meg egy

szatmárcsekei udvarház félreesô szo-
bácskájának félhomályos magányá-
ban Kölcsey Ferenc tollából népünk
határokon és korokon átívelô, a min-
denkori magyar egységet és együvé
tartozást erôsíteni, hirdetni és igazol-
ni hivatott gyönyörû szimbóluma,
nemzeti imánk, a Himnusz.

Nem politikai felkérésre, nem meg-
rendelésre vagy propagandából író-
dott. Majd’ százhetven évig, 1989-ig
törvénybe sem iktatták hivatalos mi-
voltát. 

Senki, semmilyen hatalom nem írta
elô használatát, a magyar nép mégis
hamar a sajátjának kezdte érezni, szí-
vesen szavalta és 1844-tôl, az Erkel
Ferenc által komponált csodálatos
dallammal énekelte is a Himnuszt. 

Átvészelt politikai csatározásokat,
átélt háborúkat, forradalmakat, sza-
badságharcokat, rendszerváltozáso-
kat, kultúrpolitikai abnormális refor-
mokat és egyéb, nemzetünk csodálatos
kultúrájának megcsonkítására irányu-
ló törekvéseket is. Együtt élt Magyar-
ország történelmével, együtt lélegzett
velünk. 

Mindig hatással voltunk rá és ô is
hatással volt ránk, olyannyira, hogy a
Magyarországot ért legnagyobb és
leggyalázatosabb igazságtalanság, a
trianoni paktum aláírása óta énekel-
jük a jelenlegi magasztos, szívbemar-
koló tempójában. 

Élô és igaz költeményünk a Him-
nusz. 

Egyetemes igazságokat énekel meg,
egy hôsies nép hôsies történelmének
csodálatos és fájó pillanatait, ma-
gasztalja nemzetünket, ugyanakkor
féltôn imádkozik az Istenhez, védelmet
és áldást kérve ránk.

Olyan idôket élünk, amelyekben is-
mét szükségünk van erre a védelemre
és áldásra. Veszélyben van önállósá-
gunk, nemzeti és kulturális identitá-
sunk és talán önbecsülésünk is. De
minden veszély elhárítható és átvé-
szelhetô szeretettel, összefogással,
egymás és a magunk magyarságának
erôsítésével. 

Ha így teszünk, kiérdemelhetjük a
Himnuszban Istentôl kért áldást és el-
jöhetnek a keserû-búsan megénekelt,
oly’ régóta várt ’víg esztendôk’.”

A polgármester úr beszéde után a
gimnazisták már korábban említett
mûsora, majd a díjátadó következett,
ahol az Ócsa Város Önkormányzata
által alapított díjakat vehették át váro-
sunk polgárai. (A díjazottak névsorát,
és a munkásságukról készült írást cik-
künk végén olvashatják, szerk.).
A díjak átadása után Jezsó Krisztina
színmûvész ”Variációk nôre” címû
vidám elôadását élvezhette a nagyér-
demû, amelybôl kiderült, hogy néha
milyen ellentmondásosak is tudunk
lenni mi nôk. 
A színmûvésznô a világirodalom
egyik legszebbnek tartott szerelmes
levelét – Tatjana Anyeginhez írt sorait
– adta elô, amelyet Ördögh Ottó dol-
gozott át mai, modern vádirattá, egy
21. századi nô szerelmes soraivá: 

„Nem tudják, nem értik és félnek

attól, ha feléjük tüzelem a szót”
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„Én Önnek levelet nem írok,
s ha írnék, se várnék választ,
hát még így, hogyhát nem írok.
Minek írnék szépet, nyálast,
csak azért, mert mostanság divat?

Ha netán Önt szeretném,
én biz még akkor se tenném,
ha ég dobálna muzsikokat.
Írjon az, aki eddig is írt.
Megvetem én az ilyesmit,
hisz útálom az üres papírt,
mint mindenségben a nagy semmit
írni, holott nem érzek semmit.

Nevem Tatjana, csak hogy tudja:
én vagyok, ki Önnek nem ír,
vagy ki az egészet hazudja,
hiszen mégis telik a papír!?
Nem szégyellem, erre tellett.
Mondják, s nem múlik ez anyagin,
nemsoká láthatom Anyegint.

Kell-e több? Már csak ez kellett.
Minek jönne? Maradjon veszteg!
Nem kell Ön ide, falura,
maradjon a maga ura!

Nem leszek se édesanyja,
se lánya,bárhogy kívánja,
de fôként nem szerelme,
mire vágyik üres elme.
Nem leszek én Önnek párja
-sors akarata vagy váratlan-,
ezt tôlem sose várja.
inkább maradok páratlan.

Én itt vidéken jól megvagyok,
hisz mindennap velem a párom,
így telnek-múlnak a hetek,
magammal elbeszélgetek,
mikor a tükörképem látom.

És van könyvem, sok-sok mûremek,
azokkal fekszem egy ágyban,
ölelkezzenek csak a rímek

e szép vidéki magányban.

De elég legyen hát a jóból!
Anyegin értsél már a szóból:
nem, nem, nem, nem, nem, nem, és
nem,
nem, nem, azazhogy dehogyNEM!
Legyél a láb, mely rajtam tapos,
taposs, taposs, taposs, taposs!
Fuss át rajtam csizmásan gyalog,
nagymenô vagy, tiéd e jog,
és taposs, taposs, taposs, taposs!
Legyen ez nekünk örök kapocs,
taposs, taposs, taposs, taposs!”

(Ördögh Ottó 
– Világirodalmi paródiák – részlet)
A rendezvény a Baptista és Refor-

mátus Kórus közös mûsorával zárult,
akik Clark: „Jertek áldjuk Istent!„
címû kórusmûvét és az „Esti dal” cí-
mû népdalt adták elô. 

Szöveg és fotó: 
Fülöp Krisztina

A Magyar Kultúra Napja alkalmából rendezett „Téli
tárlat” címû kiállítást Feledy Balázs mûvészeti író nyitot-
ta meg. A tárlaton a tavaly nyári VIII. Nemzetközi
Képzômûvészeti Tábor mûvészeinek alkotásait tekinthette
meg a közönség. 

Feledy Balázs elmondta, hogy fontos felfedezni nemzeti
kultúránkat és kulturális örökségünket, valamint kiemelte,
hogy nem árt, ha a nemzeti kultúrán kívül mindenki ren-
delkezik egységes európai kultúreszmével is.

Úgy véli, hogy napjainkban a kultúrára sok veszély le-
selkedik, ezért szükségesnek tartja a mûvészet és a kultúra
összefogását. Véleménye szerint rendkívül fontosak az
olyan mûvésztelepek, mint az Ócsai Mûvésztábor is, ahon-
nan a mostani kiállítás alkotásai származnak. Ezek a laza
együttlétek olyan összetartozás érzést teremtenek a mûvé-
szek, valamint a mûvészek és Ócsa között, amire ma na-
gyon nagy szükség van. Az ilyen szellemi kapcsolattal le-
het a legjobban kifejezni az együvé tartozás érzésének fon-

tosságát. Elmondta azt is, hogy a telepen hivatásos mûvé-
szek alkotnak, akiknek az életük és megélhetési forrásuk is
az alkotás. A hazai és külföldi mûvészek munkáján a sok-
színûség mutatkozik meg, és a kiállított mûvek megtekin-
tése során az internacioná-
lis világ nagyon változa-
tos nagyon izgalmas talál-
kozójával szembesülhe-
tünk. A Téli Tárlaton Ca-
roline McGonigal (Íror-
szág), Catherine Frede-
rico (Írország), Miklós
János (Románia), Fritz Rautner (Ausztria), Wrober Pé-
ter, Kovács Johanna, Katona Zsombori Mária, Simon Tí-
mea és Büki Attila képzômûvészek alkotásait láthatta, és
az ünnepélyes köszöntô után Kovács Nóri és Gönci Apu-
ka György elôadását hallhatta a közönség. 

(fk)

„A mûvésznek nem olyannak kell látnia a dolgokat amilyenek, 
hanem olyannak, ahogyan ô értelmezi”
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Farkas Antal családi körben ünnepelte 90. születésnapját. A
születésnapi köszöntôn Bukodi Károly polgármester és Nemes-
hegyi Zoltán baptista lelkipásztor is részt vett. Antal bácsinak
születésnapja alkalmából Falu Tamás Ne becsüld túl címû ver-
sével szeretnénk gratulálni. 

Boldog életet és jó egészséget kívánunk neki!

Ne becsüld túl az életet,
játssz vele, ha játszik veled.
Koronája hamis arany.
Kopogtasd meg, fahangja van.

Ne becsüld le az életet,
bárha sokszor eltévelyeg,
hûtlen hozzád, lelke ledér,
pár könnycseppet mégis megér.

(Falu Tamás)
(fk)

Tájházi Betekintô címmel indítjuk

útjára kis rovatunkat, melyben min-
den hónapban közzé szeretnénk tenni
a Tájházban készülôdô, vagy aktuális

programjainkat.
Január-február hónapban a Tájház

téli álmát alussza. A csendet nem veri
fel a látogatok zaja, csak a kályhák

mûködése oszlatja a hideget, s csak
emlékünkben él egy-egy jól sikerült
múlt évi program (Gazdanap, Angyal-
nap). A téli álom azonban csak kí-

vülrôl látszik annak, mert ilyenkor is
sok a tennivaló. A Tájház februári nyi-
tásáig rendezzük a gyûjteményeket,
leltárba vesszük a tavaly ajándékba

kapott tárgyakat, s végsô formába önt-
jük az éves programfüzetet.

A Duna-Ipoly Nemzeti Park Igaz-

gatósága (a Tájház mûködtetôje)
programajánlatot ad ki minden évben,
a Tájházban megrendezésre kerülô

rendezvényekrôl.
Ez a kiadvány
március elejétôl
már kézbe vehetô
lesz. Akinek inter-
net elérhetôsége
van az a www.
dinpi.hu vagy a
www. ocsaitaj-
haz.hu honlapo-
kon figyelemmel
kísérheti a rendez-
vények menetét.

Figyelmükbe

ajánljuk: 

Március 10-én 9 órától „Tavaszi
nagytakarításra” invitáljuk azon lako-
sokat akik szívükön viselik lakóhe-
lyük, környezetük tisztaságát. Sze-
métgyûjtést szervezünk a Tájvédelmi
Körzet látogatottabb területén. A seré-
nyen dolgozókat a napfolyamán ven-
dégül látjuk a Tájházban, ahol a Hu-
musz Szövetség környezettudatosság-
ról, a szelektív hulladékgyûjtésrôl és
más érdekességekrôl tart bemutatót és
interaktív játékokat.

A tavaszi nagytakarítás után már
lelkiekben is készülôdhetünk a hús-
vétra. „Az átváltozás csodája”- a hús-
vét ünnepének titka címmel kiállítást
rendezünk.

Az év talán legkiemelkedôbb ese-
ménye lesz az ócsai lakodalmas játék

április végén, melyet 2010 szeptem-
berében rendeztünk meg elôször a táj-
ház 30 éves évfordulója alkalmából. 

Az idei bemutatóra, ruhamásolatok
is készülnek, hogy minél többen fel-
ölthessék az ócsai viseletet a lakodal-
mas menetben és a mulatságban.

Kérjük azon lakosokat akiknek
nagyszüleik, dédszüleik régi ruhái
még megvannak, öltsék magukra és
vegyenek részt a menetben. Az ôsök
emlékét így is megôrizhetjük.

Addig is a téli estékre olvasgatásra
ajánljuk az „Ócsai Népviselet képes-
könyve” címû kiadványt, mely meg-
vásárolható a Tájházban.

Bálintné Magyar Ilona 
Verbôczi Gyuláné

Fotó: Márki Kati

Tájházi Betekintô – Hírek, információk 

Születésnapi köszöntôSzületésnapi köszöntô
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Kedves Olvasóink! Egy korábbi
írásomat szeretném Önökkel megosz-
tani Valentin-napja alkalmából:
Ámor nyilával átlôtt szívecs-

kék… aranypapírba bújtatott cso-
koládék… virágcsokrok… angyal-
kák… színes-szíves lufik… leve-
lezôlapok… ajándékok. Mit ünnep-
lünk ezen a napon? Kinek kell
ajándékot vennünk? A szerel-
münknek? A barátainknak? A szü-
leinknek? A kollégáinknak?

Már évek óta tanácstalan vagyok a
Valentin-nappal kapcsolatban.
Baráti körben minden év-
ben megállapítjuk,
hogy ez nem a mi ün-
nepünk, öregek va-
gyunk mi már eh-
hez. Mégis, a nagy
napon mindannyi-
an izgatottan vár-
juk, hátha érkezik
valakitôl legalább
egy darab átlôtt szí-
vecske. 

Aztán este felhívjuk egy-
mást, boldog Valentin-napot kívá-
nunk, és nevetve megállapítjuk, hogy
ez nem a mi ünnepünk.

Tudom, hogy most sok szerelmes
szívét összetöröm ezzel a megállapí-
tással, de 30 felett mi már inkább a
reklámot, az üzletet látjuk ebben a
napban. Erôltetettnek érezzük, hogy
hagyományt akarnak teremteni ezzel
az ünneppel, mert mi úgy véljük az
igazi hagyomány az magától „te-
remtôdik” és nem a reklámok hatásá-
ra. Nem az aranypapírba csomagolt
csoki, a kis bugyuta, szívecskéken
ücsörgô, vagy azokat szorongató ma-
ci ápolja a szerelmet. 

Ha valóban szeretünk valakit, ak-
kor azt éreztetjük és kimutatjuk neki,
és nem csak a szerelmesek napján. 

A Valentin-napról nekem most ez
jutott az eszembe. 

A továbbiakban szeretném meg-
osztani a Valentin-nap történetét azon
olvasóimmal, akik hisznek, remény-
kednek, várakoznak, szerelmesek,
szeretnek, csalódottak, vagy éppen
vigaszra várnak: 

„A Bálint-nap, vagy ahogyan ame-
rikanizált formában használjuk, a Va-
lentin-nap eredete rendkívül bizony-

talan, akárcsak azon keresztény ün-
nepek sokasága, amelyek valamilyen
római kori rítushoz kapcsolódnak.

Szent Bálint napján, február 14-én
tartják az angolszász országokban a
Valentine’s Day ünnepét, amely a 20.
század második felében a világ más
részein is elterjedt. 

Akárcsak a karácsony esetében, a
Bálint-napnál is felmerül, hogy a ró-
mai katolikus egyház tudatosan he-
lyezett-e egy pogány ünnep közelébe
egy fontos keresztény napot. A római

tavaszkezdet, a megtisztulás
ünnepe volt ugyanis a Lu-

percalia, a rossz kiûzé-
se, a tél végének meg-
ünneplése.

A Lupercalia tisz-
tító szertartásokból
és termékenységi
rítusokból állt, hogy

kiengeszteljék a far-
kas alakú, rosszindu-

latú Lupercus istent. A
papok ekkor a februa nevû

kecskebôr szíjakkal ostorozták
a fiatalokat, fôleg a nôket, hogy a ri-
tuális verés, tisztulást és termékeny-
séget hozzon. A history.com kicsit
másképp számol be minderrôl: sze-
rintük kecskét is áldoztak a római ün-
nepen a Luperci elnevezésû papok,
miután ez az állat a termékenység
szimbóluma volt. A megtisztulást vi-
szont egy kutya feláldozása segítette
elô hiedelmeik szerint. A leölt kecske
bôrébôl valóban szíjat hasítottak, és
ezekkel a szíjakkal fiatal fiúk inkább
csak meglegyintették a lányokat a
termékenységi rítus szerint.

Ezt az ünnepséget váltotta fel
idôvel a Bálint-nap keresztény hagyo-
mánya, amely Nyugat-Európában
erôsebben élt, mint Magyarországon.
Nálunk elsôsorban a betelepült né-
metség tartotta egyes helyeken Szent
Bálint ünnepét, de általánosnak és tö-
megesen elterjedtnek semmiképpen
sem mondhatjuk a kultuszt itthon.
Bálint freskója látható ma is Töttös
Szent Erzsébet-templomának
mennyezetén. A Töttös közelében ta-
lálható Bólyban van az egyetlen
Szent Bálint tiszteletére szentelt ká-
polna Magyarországon.

Ahogyan az ünnep eredete, úgy a

Bálint-nap névadója is a homályba
vész. Teljes bizonyossággal nehéz
lenne azonosítani azt a személyt, aki
a Valentin-napi hagyományok
kötôdnek. (Ebben a tekintetben a Mi-
kuláshoz hasonlít egy kicsit a Bálint-
nap.) 

A Bálint-napi szokások eredetét so-
kan azzal magyarázzák, hogy Szent
Bálint, Terni (Interamna) püspöke a
14. században a jegyesek és fiatal há-
zasok védôszentjévé vált Angliában
és Franciaországban. Egy történet
szerint ugyanis - mielôtt keresztény
hite miatt II. Claudius császár idején
kivégezték - Bálint a hite erejével
börtönôre vak leányának visszaadta a
látását, majd február 14-ei kivégzése
elôtt búcsúüzenetet küldött a lánynak,
„A te Bálintod(tól)” aláírással.

Bárhogy is történt mindez, a his-
tory.com szerint Bálint alakja egy
szimpatikus, hôsies és legfôképpen:
romantikus figurát sejtet. Ezért lehe-
tett Valentin a középkori Angliában
és Franciaországban rendkívül nép-
szerû szent. Angliából a kultusz aztán
átterjedt Amerikába.

Nagy-Britanniában a XVII. szá-
zadban vált rendkívül népszerûvé a
Bálint-nap. Az amerikaiak az 1700-as
évektôl kezdték a kézírásos „valenti-
ne”-eket írni, az elsô tömegszériában
készült lapok viszont az 1840-es évek-
ben jelentek meg.

Jelenleg körülbelül egymilliárd
ilyen képeslapot, üdvözletet juttatnak
el egymáshoz a szerelmesek, akiknek
az ünnepévé alakult fokozatosan a
Valentin-nap. (Ezzel a 2,6 milliárdos
forgalmú karácsony mögött a máso-
dik helyen áll ez az ünnep.)” Forrás:
hvg.hu

Ámor nyilával átlôtt szívecskék…
aranypapírba bújtatott csokoládék…
virágcsokrok… angyalkák… színes-
szíves lufik… levelezôlapok… aján-
dékok. 

Ezen a napon várjuk együtt ezt az
estét… és talán megérkezik az az
átlôtt kis szívecske is!

Kedves Olvasóim! Osszák meg ve-
lem, Önök mit gondolnak Valentin-
napjáról! Leveleiket az ocsaikisbi-
ro@gmail.com e-mail címre várom!

(fk)
Fotó: Internet

Valentin napi hajcihô – nyûglôdés vagy ábránd?
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Hova tûnt 
az emberség?

Télvíz van, hideg-barnás árnyalatú
napra ébredek. Az egyik közösségi ol-
dalon elrettenve olvasom a megszám-
lálhatatlan brutális és embertelen állat-
történeteket. Egyik pillanatról a másik-
ra pár sor kíséretében elém kerül egy
fotó, három hihetetlenül tüneményes
„kutyagyereket” látok. Történetüket
olvasva hamar könnyfátyol borul a
szememre. Már megint egy lelkiisme-
retlen ember ítélt halálra három piciny-
séget! A kicsik sorsa torokszorító: pap-
írdobozba zárva rakták ki ôket az autó-
pályán. Életben maradásuk egy igaz-
szívû hölgynek köszönhetô, aki az
utolsó pillanatban talált rá a csöppsé-
gekre. Jó, hogy így történt? A leírás
szerint fáztak, sírtak, éhesek voltak,
már-már az utolsókat rúgták a lezárt
„papírkoporsóban”. De, hogy mosolyt
is csaljak a kedves olvasó arcára,
örömmel közölhetem, hogy a közössé-
gi oldalon a sok-sok megosztásnak kö-
szönhetôen hamar gazdira leltek. Nem
csodálom, hiszen imádnivalók! A szo-
morú tény mégis az, hogy rajtuk kívül
még több száz kutyát, sôt macskát
eresztenek szélnek, kínozzák ôket,
rossz körülmények között tartják…
szinte népbetegség lett a kedvencektôl
való felelôtlen megszabadulás.

Állítólag a „homo sapiens” a legin-
telligensebb lény. Mit mondjak, ezek
után nem vagyok errôl meggyôzôdve.
Vajon, mi viszi rá a gondolkodni is tu-
dó embert, hogy szemrebbenés nélkül
– halálra ítélve – kiteszi kedvencét az
utcára, felakasztja, más kegyetlen tett
elkövetésével okoz szenvedést koráb-
ban magához vett kedvencének? Akik
ezekkel nem tudnak azonosulni, szá-
mukra elmét bénítóak az efféle esetek.

A három kiskutya sorsát több em-
bernek elmeséltem. Volt köztük olyan,
aki az elkövetô mellett tette le voksát
azzal az elfogadhatatlan magyarázat-
tal, hogy nehéz a megélhetés, s ezért
meg kell ôket érteni – mármint azt,
hogy az autópályán teszik ki kedvence-
iket – mondván, a három bébi kutyus
ezzel esélyt kapott az életben maradás-
ra. Hihetetlen… persze, lehet a törté-
netre mindenféle körmönfont magya-
rázatot kiagyalni, ám aki e mellett
kampányol, annak igencsak hiányos
elképzelése van az állattartásról, szere-
tetükrôl…

Szerencsére módosult az állatvédel-
mi törvény! Bár a meggyilkolt kedven-
cet sem a pénzbüntetés, sem a többé-
ves börtön nem hozza vissza. De
bûnhôdnie kell, aki indokolatlanul ál-
latot gyilkol és kínoz. Jogosan vetôdik
fel a kérdés: mi ez, ha nem emberi fe-
lelôtlenség, gátlástalanság, lelkiisme-
retlenség? Az élô állat nem az ember
kénye-kedve szerinti ítélkezésre jön vi-
lágra, és nem tárgy. Igenis van lelkük,
még ha ezt sokan nem is gondolják így.
Hosszúéves saját tapasztalat: több esze
van egy kutyának, mint oly sok ember-
nek. Utcára kerülésükben – amellyel
halálra vannak ítélve –, a te-
nyésztôknek van nagy szerepük, akiket
a pénz motivál. Számtalan szülô vásá-
rol gyermekének kiskutyát, kiscicát -
legtöbb esetben játékszernek. Eszükbe
sem jut, hogy a kis kedvencet bizonyos
kortól el kell látni védô injekciókkal,
jó minôségû élelemmel, egyebekkel.
Bizony a kiskutya legalább féléves ko-
ráig nem szobatiszta. Nevelni kell erre,
amihez pedig nincs elég türelem. Mi
történik? Tenyésztô jól járt, kutya
megy az utcára - több esetben összekö-
tött lábbakkal, hogy még csak szaladni
se tudjon a kocsi után… rosszabb eset-
ben agyonverik. Ez a szomorú való-
ság!

Élete folyamán a legtöbb kutyama-
mának akár 20-30 császározást is el
kell szenvednie csak azért, hogy a kis-
kutyák biztosan világra jöjjenek, s ez-
zel a tenyésztônek biztosítva van a
pénzforrása. A vérvonal tisztaságának
megôrzésérôl még nem is esett szó! -
mert miért is érdekelné a kutyagyártó-
kat, hogy az anya éppen a fiától szül
kiskutyákat. Ehhez kapcsolódnak a
rák- és egyéb betegségeket okozó in-
jekciós készítmények. Például a mes-
terséges tüzelést elôidézô vakcinák,
így aztán a pénztárca gyorsabb tempó-
ban dagad, ebbôl pedig egyre többen
húznak hasznot. A felelôtlen emberek
miatt pedig marad az állatszeretôknek
és az állatvédôknek az utcára dobott ál-
latok mentése. Vannak, akik halálra
ítélnek, vannak, akik életet mentenek.
Az étlen-szomjan kóborlás a legtöbb
esetben gázolással végzôdik.

Lássuk be. Istenfélô, tisztalelkû em-
ber nem követ el olyat, mint például a
három cukiság története is. Ilyenre
csakis olyan képes, akit se Isten, sem
ember nem érdekel. Aki hagyja magát
megkeseredni, akit elvakít a pénz, aki
úri passzióból az állaton tölti bosszú-
ját. Jó lenne, ha elgondolkodnánk eze-
ken, s „nem okoznánk” többé fájdal-

mat ragaszkodó, hûséges kedvenceink-
nek. Azt hiszem, van még mit tanul-
nunk!

Ha mégis találkoznának utcán kó-
borló kutyával (vagy más állattal), le-
gyen szívük, ne hagyják ott elpusztulni
más felelôtlen ember miatt! Ha tudo-
másuk van állatkínzásról, haladéktala-
nul jelentsék az állatvédô szervezetek,
állatvédôrségek felé!

Ha a fenti sorok üzenete megértésre
kerül, emberségbôl nagyot léphet elôre
az amúgy is romlott világ. Vigyázzanak
és szeressék kedvenceiket! Mindehhez
kívánok hajlandóságot, sok erôt, egész-
séget, és békét a lelkekbe.

Putnoki A. Dávid

A Farsang

A keresztény vallás szerinti nagyböjt
hamvazószerdától kezdôdik és egészen
nagyszombat délig tart. Mindez a 40
nap szolgál Jézus feltámadásának ün-
nepe elôtti felkészülésre. A böjt a bûn-
bánat külsô megnyilvánulása. A böjt
mellett minden más értelemben az ön-
megtartóztatást gyakorlását is lehetôvé
teszi. Böjt alkalmával választhatunk,
hogy vagy semmiféle húsételt nem
eszünk, kivéve a halat, vagy a napi há-
romszori étkezést választjuk, amikor
csak egyszer szabad jóllakni. Nem csu-
pán a katolikusok tartanak ebben az
idôszakban böjtöt, hanem a különbözô
vallások is a maguk szokásaik szerint. 

A farsangi idôszakban minden társa-
dalmai réteg megrendezte a maga kis
mulatozását, akár bérelt házakban akár
kocsmákban lezajlódhatott. Általában
a legények voltak azok, akik ennek a
mulatozásnak a szervezését levezé-
nyelték. Az ún. „batyus bálokon” a lá-
nyok is készültek, mivel ôk készítették
az ételt, a legények pedig az italt szol-
gáltatták. Egyik fontos szerepük ezek-
nek a táncos mulatságoknak a párvá-
lasztás volt. Ekkor ugyanis a lányok
egy bokrétát adtak a kiszemelt legé-
nyeknek, akik csak akkor fogadták el
és tûzték ki kalapjukra, ha az ér-
deklôdés részükrôl is megtörtént.

A farsang és a báli szezon egyben je-
lenti a tél elbúcsúztatását is, valamint a
tavasz várását egyaránt. A falvakban

Olvasói levelek
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általában az álarcos, jelmezes felvonu-

lásokat rendszerint a farsangi idôszak
végén, azaz a „farsang farkán” rendez-
tek. Az egyik legjellemzôbb magyar

állarcos felvonulás a mohácsi busójá-
rás, mely minden évben a Húshagyó
keddet megelôzô hatodik napon veszi
kezdetét, ez pedig minden évben csü-
törtökre esik. Hat napig a Kis farsang
veszi kezdetét, majd ezt követi az igazi
látványosság a Farsangvasárnap. 

Kovács László

Játékok

A farsangi alakoskodás Magyaror-
szágon a 15. század óta ismeretes. Jel-
lemzôje, hogy olyan ünnepi idôszak,
amelyben a hétköznapi élettôl eltérô
dolgok történhetnek, felbomolhat a
szokásos rend. Ahogy ilyenkor mon-
dani szokták: “a feje tetejére áll a vi-
lág”. A hosszú böjtre való felkészülés-
nek megfelelôen ebben az idôszakban
az evés-ivás, a mulatozás szinte köte-
lezô. A táncmulatságok mellett külön-
bözô játékokat, vetélkedôket rendez-
tek, de ilyenkor volt a legtöbb lakoda-
lom is a falvakban. Aki pedig pártá-
ban maradt, azt ebben az idôszakban
különösen durva, vénlánycsúfolókkal
gúnyolták. Világszerte, így a magyar
nyelvterületen is a farsang adott alkal-
mat a különféle jelmezek, maszkok
felöltésére, s az ezekben való mókázá-

sokra. A magyar falvakban az alakos-
kodók beöltöztek ördögnek, keres-
kedônek, cigányasszonynak, katoná-
nak, koldusnak, menyasszonynak, ké-
ményseprônek, boszorkánynak. A ma-
gyar falu álarcos alakoskodása között
feltûnnek az állatalakoskodások. Kü-
lönösen kedvelt a medve-, ló-, kecske-
és gólyaalakoskodás.

Eljátszottak ál-lakodalmat, ál-teme-
tést, de népszerûek voltak a kivégzést
imitáló játékok is, melyeken a játék-
ból elítéltek fejére cserépedényt tet-
tek, s ezt nyilvánosan leütötték. A far-
sangi lakodalmas játékok közül leglát-
ványosabb a nyugat-dunántúli rönk-
húzással összekötött mókaházasság.
Szokásos volt a farsang idején a lá-
nyok, asszonyok külön farsangolása
is. Bizonyos húshagyókeddi szokások
a farsang, illetve az egész tél elmúltát
jelképezik: farsangtemetés, bôgôte-
metés. A farsanghoz számos termé-
kenységvarázsló illetve termésvarázs-
ló cselekmények és hiedelmek is kap-
csolódnak. Egyéb szokások: maszkos
felvonulások, köszöntôk (sardózás),
ügyességi játékok (kakasütés, gúnár-
nyakszakítás) és a leánycsúfoló szo-
kások. 

Kovács László

E játékokhoz és más fantáziát és
kreativitást igénylô szerepekhez
több, mint ötven féle jelmez és kie-
gészítôk széles választéka várja a
Játékok Házában azokat a gyere-
keket, akik szeretnének néhány
napra átváltozni és felhôtlenül szó-
rakozni. Kétéves kortól tizenhárom
éves korig többféle méretben és
igény szerinti jelmezek, álarcok
várják kedves gazdájukat.

Kovács László

Pálfalvi Nándor: 
Farsang 

„Táncra, táncra kisleányok, 
daloljatok fiúk, 
itt a farsang, haja-huj, 
ne lássunk most szomorút! 
Mert a farsang februárban 
nagy örömet ünnepel, 
múlik a tél, haja-huj, 
s a tavasznak jönni kell!”

Farsangfarka 
„Itt a farsang, áll a bál…” Ó, azok a

gyerekkori farsangok! Mindig elmo-
solyodom, amikor a kezembe kerül az
a fotó, ahonnan én Cowboyként, az
egyik barátnôm Hófehérkeként, a má-
sik pedig Cigánylányként mosolyog
vissza. Manapság Superman, Pókem-
ber, Harry Potter és varázslatos bará-
tai ropják a táncot a farsangi bálon. 

Február a farsangi bálok ideje. Mint
minden ünnepnek, ennek is a régmúltba
nyúlnak vissza a gyökerei, de ezek az
elemek már csak „nyomokban” vannak
jelen. Ebben az ünnepben minden benne
van, minden, ami életünket befolyásolja,
amivel újra meg újra szembekerülünk
életük során. A mindig megújuló termé-
szet, a felnôtté válás, a szerelem, a ter-
mékenység, a szerencse, a szerencsétlen-
ség, a kiszámíthatatlan sors.

Egykor a farsangi mulatságok – ame-
lyek ellen az egyház sokat tiltakozott, és
pogány ünnepnek kiáltott ki – véres ün-
nepnek számítottak, hiszen általában
embert áldoztak az ünnepség végén. A
feláldozásra kerülô embert kockadobás-
sal választották ki, aki élete utolsó hetei-

ben mindenkin uralkodhatott, akinek
minden kívánságát teljesítették, hiszen ô
volt a farsang királya. A „király” halála
persze nem volt hiábavaló, mert úgy te-
kintették, hogy azzal véget ért a káosz, a
zûrzavar, a Sors újra rendezte a dolgo-
kat, s az élet újra visszakerült a régi ke-
rékvágásba. 

Az idôk során ez az áldozat jelképessé
vált, a szertartások játékká szelídültek,
és a játékosok jelmezben játszották sze-
repeiket. 

Magyarországon a XIV. századtól
kezdve jegyeztek fel farsangi szokáso-
kat, amelyekben keveredett a német,
szláv, és a balkáni rituálé is. A farsangi
játékok közül hazánkban talán a mohá-
csi busójárás a legismertebb, legnépsze-
rûbb, és talán az egyik legérdekesebb
népszokás. A Mohács környéki emberek
színes maszkokat, csúf, szarvas álarco-
kat öltenek, hogy elijesszék a telet. A
maskarások kürtszóval, kolompolással,
kerepeléssel, hangos kiáltozással vonul-
nak végig a városon. A házak udvarait és
szobáit hamuval szórják fel, hogy távol
tartsák a rontó szellemeket. A tél szim-
bolikus halálát az ünnepség végén elége-
tett szalmabábuval jelenítik meg.

Farsang idején a jókedv, a vidámság

jellemzi az embereket, a bálok egymást
követik ebben a hónapban.

„Dél-Európában a farsang az év egyik
legnagyobb ünnepe volt, olyan kivételes
idôszak, amikor viszonylag büntetlenül,
nyíltan is ki lehetett mondani dolgokat.
A farsangi idôszak januárban kezdôdött
és a böjthöz közeledve egyre inkább nôtt
az izgalom. A farsangot a városközpont-
ban, szabad ég alatt rendezték, Velencé-
ben a Szent Márk téren. A velencei kar-
nevál olyan, mint egy színjáték, ahol az
utcák alkotják a színteret, a városlakók a
színészek, s egyben nézôk is. A velencei
karneváli maszkok népszerûek voltak
Európa többi országában is, Magyaror-
szágra Mátyás király korában Olaszor-
szágból hozatták az álarcokat, ruhákat.”
(forrás: gondola.hu)

A farsangot sokféleképpen ünnepel-
hetjük. Bálozhatunk, jelmezbe öltözhe-
tünk, szerepeket játszhatunk, remény-
kedhetünk, várhatjuk a tavaszt, a szerel-
met. 

Bálozzunk, ha áll a bál, szerepeljünk,
ha van kinek, játsszunk, ha van kivel, re-
ménykedjünk, ha van miben, élvezzük a
természet csodáit, ha van hol, szeres-
sünk, ha van kit, egy a lényeg, hogy
érezzük jól magunkat a bôrünkben! 

(fk)



Farsangi készülôdés, 
Karácsonyi visszatekintés

Farsangi elôkészületek
Farsang utolsó napja a húsvéttól

számított 40. napon van, - vagyis víz-
kereszttôl hamvazószerdáig tart- ek-
kor kezdôdik a Húsvétot megelôzô
negyven napos böjt.

Tél végi, telet búcsúztató, a tavaszt
köszöntô ünnep. Általában álarcos,
jelmezes alakoskodása, nagy zajjal-
hujjogatással, kolompolással, hangos
zenével, vigalommal- jár, ezzel ûzték
el a telet, s köszöntötték a tavasz eljö-
vetelét.

A hosszú böjt elôtt még egyszer
bôséges evésre, ivásra adott alkalmat.
Minden korosztály, így az óvodás
gyermekek is nagyon várják ezt az
„alakoskodós”, sok vidámsággal töl-
tött ünnepet, melyre mindkét óvodá-
ban febr. 17-én kerül sor.

A késôbbiekben (márc. 3-án) újra
felelevenítjük a már jól bevált jóté-
konysági óvodabálunkat, amelyre sze-
retettel várunk minden kedves szülôt,
nevelôt és minden mulatni vágyó
felnôttet.

A bál helyszíne a szabadidôközpont
nagyterme, belépôjegyek 3.500 Ft-ért,
a támogatójegyek 1.500 Ft-ért vásá-
rolhatók az óvónôknél, a tombola 200
Ft-ért kapható majd a helyszínen. A
jegy árában benne foglaltatik a vacso-
ra és „élôzenekar”, mely biztosítja a
jó hangulatot az este folyamán.

Karácsonyi visszatekintés
Ebben a karácsonyi idôszakban -

óvodáinkban kiemelt helyen szerepelt
az egymásra való odafigyelés, az el-
fogadás, a szeretet kinyilvánítása. Fô
témáink, foglalkozásaink alkalmával
a család, a jóság, a szeretet, a fény
fontossága került elôtérbe. Ilyenkor
igyekszünk mind jobban eljutni egy-

más szívéig. Tettük ezt családi fény-
képek nézegetése, karácsonyi illatok
felidézése, mézeskalács-sütés, sok-
sok beszélgetés, szeretô, derûs együtt-
lét segítségével, s a népi hagyomá-
nyok felidézésével. Gyümölcságat
hajtattunk a meleg csoportszobában,
Luca - napi búzát vetettünk, adventi
koszorút készítettünk. Mint minden
évben, most is rácsodálkoztunk a gye-
rekek nyitottságára, s befogadására
Jézus születésével kapcsolatban. Mi-
nél „nehezebb” a világ a gyerekek an-
nál inkább vágynak a szeretetre, a
szépre, a jóra. Nekünk, óvó néniknek
pedig feladatunk, hogy „gyerekeink”

lelkében elültessük a magvakat. Eb-
ben az idôszakban jó volt belépni
ovink ajtaján, maga volt a varázslat.
Mi kollégák nem gyôztük csodálni
egymás sokszínû kreativitását, a daj-
kák ötleteit, s két kezük munkáját,
melyek nélkül mi óvó nénik nem bol-
dogulnánk, s nem kevésbé a gyereke-
két, kiknek kicsiny alkotásai tükrözik
érzésüket, lelkük tisztaságát. Minden
csoportban elkészültek az adventi ko-
szorúk, néhol a gyerekekkel együtt
szárítottuk a díszítéshez szükséges al-
mát, narancsot, citromot. S kedvünk
fényesedett a sok finom illattól. Ké-
szültek a mézeskalács figurák, ki-ki
kedvére díszíthette a közösen gyûjtött
finomságokból, s közben jókat cseme-
géztünk is. Meséltünk, versikéztünk,
énekelgettünk, s hallgattuk a szebbnél
szebb szeretettel töltött, lélekemelô
karácsonyi zenéket. Csendes pi-
henônél, mese elôtt „angyalt lestünk”,
vagy megkerestük a háromlábú
székrôl Luca-boszorkányt. De mi zaj-
lott még a színfalak mögött? Az óvó
nénik lázasan készülôdtek egy bá-
belôadással, melyet minden kará-
csonykor a gyerekeknek ajándékoz-
nak. A próbákon izgalommal, jóízû

nevetéssel vettek részt, készítették az
izgalmas díszletet, s bizony varázsol-
tak. Túlléptek hétköznapi gondjaikon,
a gyerekekért az „adás” szépségének
megtapasztalásáért csillogó szemmel
repültek, és repítenek ma is az igazi
mese birodalmába. A csoportszobák-
ban felállított fenyôfákat már a kará-
csonyi elôadásnapja elôtt feldíszítet-
tük a dajkák és szülôk segítségével.
Ünnepi asztallal vártuk a gyerekeket.
Az anyukák finomabbnál finomabb
süteményekkel leptek meg bennünket
az óvodai ünnepen. A bábelôadás után
mindig várt minket valami a kará-
csonyfa alatt. Kezdôdhetett az aján-
dékbontás. Ovisokhoz híven: játszot-
tunk, és játszottunk, s nem veszeke-
dett Laci, nem sírt Zsófi, s még vere-
kedni is elfelejtett Kati.

Az ajándékozás örömteli, hosszú
sorát az idén elsô alkalommal egy új
kezdeményezéssel bôvítettük, gyara-
pítottuk. 

„Mennyi szeretet fér el egy cipôs
dobozban?”- jelmondattal ajándék-
gyûjtésbe kezdtünk a szülôk körében,
az óvodáinkba járó nehéz helyzetben
lévô családok számára. Az ajándéko-
záson kívül az adni akarás és a szere-
tet megnyilvánítását is célozta egy-
ben.

Összesen „50 doboznyi szeretet”
(játék, ruha, édesség stb.) gyûlt össze,
melynek sok óvodás kisgyerek örül-
hetett karácsony tájékán.

Vass Albert:
Karácsonyi mese (részlet)

„A hét világnak gondja van,
minden embernek gondja van,
a sok angyalnak gondja van,
mert mindenkire gondja van,
S így múlik el a szép s a jó
az ember mellôl nyomtalan.”

Kovácsné Zsuk Anita
Tóthné Turcsán Ildikó

12
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Nefelejcs Napközi Otthonos Központi Óvoda hírei
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Ének a metrón
(A 12 órás Isten-dicsôítés margójára)

A metró, mint a modern nagyvárosok egyik közle-
kedési eszköze, alkalmas arra, hogy szinte láthatatla-
nul, azaz a föld alatt, gyorsan célhoz juttassa emberek
tömegeit. Metrón utazva sokféle élményben volt már
részem. Láttam megrongált, összefirkált szerelvénye-
ket. Egyszer ezt olvastam egy metró-kocsin: „Eddig
beképzelt voltam, de most már tökéletes vagyok!”.

Találkoztam futballrajongókkal, akik itt vezették le
fölösleges energiájukat, egymást hergelve az ordíto-
zásra. Van, aki fél metrón utazni a bezártság érzése
miatt, s ha teheti felszíni közlekedést választ. Valóban
kellemetlen érzés, amikor két állomás között áll meg a
vonat. Ilyenkor a másodpercek is óráknak tûnnek.
Amellett, hogy az ember arra gondol, hogy nem ér
pontosan céljához, az is átvillan rajta, hogy mi lenne,
ha nem tudna továbbhaladni a szerelvény, hogyan le-
hetne a zsúfolt tömegbôl kimenekülni. A várakozás le-
het mûszaki ok miatt, de az is elôfordul, hogy a vonat
elé esett vagy ugrott valaki, s ôt kell kiemelni.

Sok nyomasztó emlékem mellett azonban fel-
üdítôen hat visszaemlékezni egy éjszakai metróuta-
zásra. Egyházi napokat tartottak egy németországi

nagyvárosban. Ilyenkor a késô esti órákig tartanak a
rendezvények és éjfél körül is sokan utaznak szállás-
helyükre. Én is egy fárasztó nap után tartottam ven-
déglátóimhoz. A sok gyaloglás, a hôség, a sokféle in-
formáció nyomasztó hatása alatt magamba roskadva
elôször is szívesen helyet foglaltam volna, de nem-
csak az ülô, hanem az állóhelyek is megteltek. Így
örültem, hogy egyáltalán följutottam. Az ajtók becsu-
kódtak, s arra vártam, hogy minél elôbb teljen el a
húsz perc menetidô.

Ám ekkor valami váratlan dolog történt. A metró
egyik sarkában néhány fiatal énekelni kezdett egy
evangéliumi éneket. Bár az éneklés nem volt bántó,
csak szokatlan ebben a környezetben, attól tartottam,
hogy mindjárt fölemeli valaki a hangját, és csendre in-
ti a késô éjszaka közlekedési eszközön éneklôket.
Ehelyett egyre többen kapcsolódtak be az éneklésbe.
Amikor vége lett az éneknek, újabb és újabb követke-
zett. Együtt énekelt szinte a teljes utazóközönség. Aki
nem, az sem háborgott, hanem élvezettel hallgatta. Az
idô nagyon gyorsan repült, s már le is kellett száll-
nom. Arra gondoltam, hogy mennyire más volt így
utazni, s milyen jó lesz majd, ha soha nem kell abba-
hagyni az Isten-dicsôítô éneklést.

Nemeshegyi Zoltán
baptista lelkipásztor
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Atlétika a Halászyban

Iskolánk a közeljövôben két fontos atlétikai versenynek ad otthont. 
Február 11-én az ország különbözô egyesületeiben igazolt serdülô atléták

(13-15) évesek mérik össze tudásukat. A 10 éves múlttal rendelkezô versenyen
sokszor láthattunk korosztályos válogatott, és országos dobogós helyezett ver-
senyzôket is.

A másik verseny március 9-én a körzet általános iskoláit szólítja a rajthoz. Is-
kolai csapatunk rendre nagy csatát vív a környezô iskolák csapataival. Ezen a
versenyen már a legkisebbeknek is szurkolhatunk, mert a II., III., és IV. korcso-
port színeiben harmadiktól nyolcadik osztályig valamennyi tehetséges tanulónk
részt vesz.

Szeretettel várjuk a nézôket, érdeklôdôket mindkét versenyre!

Iskolai hírek Ócsai 
Terematlétikai Kupa

A verseny helye:
Ócsa, Halászy Károly Általános

Iskola Sportcsarnok

A verseny ideje:
2012. március 9. (péntek) 14 óra

A verseny résztvevôi:
A körzet általános iskoláinak II.

III. IV. korcsoportos tanulói

Versenyszámok:
60 m-es futás

Helybôl távolugrás
Magasugrás

Tömöttlabda dobás v. lökés
(II. kcs 2 kg dobás hátra

III. kcs 2 kg lökés
IV. kcs 3 kg lökés)

Középtávfutás 
(minden kcs. 6 kör kb. 900 m)

Díjazás:
Az egyéni verseny 

I-III. helyezettjei érem díjazásban
részesülnek.

A legeredményesebbek iskola 
kupát nyernek. 

Egyéb:
Egy iskolából egy versenyszámban

legfeljebb két tanuló indulhat.
Egy tanuló maximum két számban

versenyezhet.
60 m-en szöges futócipô 

használható
A verseny ideje alatt büfé üzemel

Nevezés:
Legkésôbb 2012. márc. 2. a

29/378-023-as telefonon, 
a körülbelüli csapatlétszám 

megjelölésével.

Ócsa, 2012. január 22.

Ócsai Terematlétikai Verseny
Verseny ideje: 2012. február 11. / szombat / 10 óra

Verseny helye: Ócsa Halászy Károly Általános Iskola
Ócsa, Bajcsy-Zs. u. 52.

Résztvevôk: Az egyesületek serdülô 13-14-15 éves atlétái, évfolya-
monként külön értékelve

Versenyszámok:
60 m /!/, az elôzô évektôl eltérôen megpróbálunk a távolugró gödör

lefedésével 50 m helyett 60-at rendezni
– távolugrás

– magasugrás
– súlylökés lány 13 é. 2 kg, 14-15 é. 3 kg

– fiú 13 é. 3 kg, 14-15 é. 4 kg beltéri súlygolyó
Nevezés: A helyszínen, nevezési díj 500 Ft/fô/versenyszám

Díjazás: Nemenként és évfolyamonként az I-III. helyezett éremdíja-
zása

Egyebek: Szögescipô 60 m-en és távolugrásnál használható
A verseny alatt büfé üzemel

IDÔREND
Csarnok Futófolyosó

10:00  súlylökés 13-14-15 lány 60 m 13-14-15 fiú
11:00 súlylökés 13-14-15 fiú 60 m 13-14-15 lány
12:00 magasugrás 13-14-15 lány távolugrás 13-14-15 fiú
13:30 magasugrás 13-14-15 fiú távolugrás 13-14-15 lány

60 m-en B és A döntôt rendezünk 3-3 fôvel, távolugrásban és súlylökésben
hatos döntôt !

Az idôrend tájékoztató jellegû, a résztvevôk létszámának függvényében 
változhat.

Elôzetes jelentkezéseket a körülbelüli csapatlétszám megjelöléssel az
ocsase@freemail.hu e-mail címre, vagy telefonon 

Spák József 06/70-3184-123 telefonszámára várunk 
február 5-ig!
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Ócsa Város Önkormányzatának lapja. Megjelenik havonta 3000 példányban
Kiadja: Mátyus Nyomda Bt. Felelôs kiadó: Mátyus Gyula

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

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

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

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

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

CÉLSZERÛ MAGATARTÁSI SZABÁLYOK
RENDKÍVÜLI, SZÉLSÔSÉGES IDÔJÁRÁS ESETÉN
A rendkívüli, szélsôséges idôjárás Magyarországon nem túl
gyakori, bekövetkezésére azonban az ország bármely részében
számítani lehet. Formái:
➢ Tartósan alacsony hômérséklet 
➢ A szokásos mértéket meghaladó havazás 
➢ Romboló szélvihar 
➢ Özönvízszerû esôzés 

Célszerû magatartási hóvihar, tartósan alacsony hymérsék-
let esetén:
➢ Folyamatosan kísérje figyelemmel az idôjárás-jelentést,
hogy idôben felkészülhessen; 
➢ Tartson otthonában olyan mennyiségû élelmiszert, amely az
egész család számára elegendô, legalább egy hétre. Tartson
készenlétben alapvetô gyógyszereket, kötszert, és legalább egy
hétre elegendô mennyiséget a folyamatosan szedett gyógysze-
rekbôl; 
➢ Amennyiben a családban csecsemô vagy kisgyermek van,
tartalékoljon a számára szükséges tápszerekbôl, gyógysze-
rekbôl és egyéb, nélkülözhetetlen cikkekbôl; 
➢ Ha lakását vezetékes gázzal fûtik, gondoskodjék hagyomá-
nyos fûtôeszközrôl és fûtôanyagról, arra az esetre, ha kimara-
dás lenne a gázszolgáltatásban; 
➢ Gondoskodjék szükség-világítóeszközrôl (például petróle-
umlámpáról és petróleumról, palackról mûködtethetô gázlámpá-
ról, elektromos lámpáról) áramkimaradás esetére; 
➢ Alapszabály, hogy szélsôséges idôjárási viszonyok között
senki ne hagyja el otthonát, csak ha meggyôzôdött róla, hogy
úti célját biztonsággal eléri, és a visszautazás feltételei is bizto-
sítottak. Ha ezen feltételek hiányában is elkerülhetetlen az uta-
zás, nagyobb távolságra soha ne induljon el egyedül!  
➢ Ha nagyobb távolságot kell gyalogosan megtennie, öltözzön
rétegesen, felsôruházata lehetôleg legyen vízhatlan, mindig vi-
gyen magával meleg kávét vagy teát; 
➢ Gépkocsival csak akkor induljon el, ha az feltétlenül szüksé-
ges, gépjármûve megfelelû mûszaki állapotban van, és rendel-
kezik a biztonságos téli üzemeléshez szükséges felszereléssel
(téli gumiabroncsok, hólánc, tartalék üzemanyag, elakadás ese-
tére lapát vagy ásó, homok stb.). Ebben az esetben sem taná-
csos egyedül elindulni; 
➢ Indulás elôtt gépkocsijában helyezzen el meleg takarót,
elektromos kézilámpát, meleg italt, legalább egynapi étkezésre
elegendô élelmiszert. Legyen felkészülve, hogy gépkocsija bár-
mikor elakadhat, és esetleg csak órák múlva fogják kiszabadíta-
ni. Öltözetét úgy állítsa össze, hogy szükség esetén gyalog is
képes legyen folytatni útját; 
➢ Amennyiben hosszabb idôt (néhány órát) kénytelen álló gép-
jármûvében tartózkodni, a motor járatásával fûtheti az utasteret,
de ne felejtsen el legalább tíz-tizenöt percenként szellôztetni. 

Magyarfiné Kecskeméti Anita tü. hadnagy
Monor Város Polgári Védelmi Kirendeltség vezetôje




