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Ócsa Város Önkormányzatának lapja 2012. 4. szám 

„Leigázott, kisemmizett, tönkretett
nép voltunk. Büszkeségünket letörték,
identitásunkat, nemzeti öntudatunkat
sárba tiporták, társadalmunkat mes-
terségesen gerjesztett feszültségek és
ellentétek által megosztották. Idege-
nek uralkodtak felettünk, nyelvünket
hivatalosan nem használhattuk, a cso-
dálatos magyar anyaföldben termett
búzánk, gyümölcsünk és egyéb java-
ink nyugati éléstárakba és asztalokra
került.

A felvilágosult és civilizált Európa
pedig örömmel asszisztált mindehhez,
sôt cinikusan mosolygott a hajdan ret-
tegett és csodált magyar nép szenve-
désén és méltatlan helyzetén.

A gúnyos mosoly azonban fájdal-
mas grimasszá torzult, amikor az éb-
redô tavaszi napfény éles kardokon,
elôremeredô ágyúcsöveken és huszár-
csákók csattjain csillant meg. Magyar
verbunkos muzsika harsogta túl az
osztrák báltermek keringôinek dalla-
mát és karcos magyar borral telt ku-
pák koccintása nyomta el a bécsi
pezsgôspoharak csilingelését.

Senki sem emlegetett sovinizmust a
Tizenkét Pontot olvasva, és senki sem
beszélt giccsrôl a magyar zászlók lo-
bogását, a nemzeti színû kokárdák szí-
nes ragyogását látva.

Bár szabadságharcunk akkor elbu-
kott, mégis megmutattuk Európának,
hogy a magyarokkal számolni kell,
hogy markáns tényezôi vagyunk konti-
nensünk történelmének és mindenkori
jelenének. Nem mehettek el szó és po-
zitív következmények nélkül elkesere-
dett és hôsies harcunk mellett.

Nem sokkal késôbb pedig ismét ipa-
ri és kulturális európai nagyhatalom-
má váltunk. 

Az elmúlt több mint százhatvan év-
ben sem volt unalmas a magyarok éle-
te.

Sikeres és sikertelen forradalmak,
háborúk, rendszerváltozások tarkítot-
ták életünket, történelmünket, külsô
támadások és belsô ellenségeskedések
befolyásolták, alakították és alakítják
sorsunkat. 

És ma is forradalom zajlik, ma is
szabadságharcot vívunk. Nem ágyúk-
kal, kardokkal és szuronyokkal, ha-
nem a diplomácia kifinomult, de csep-
pet sem finomkodó eszközeivel. Sza-
badságharcot vívunk hazánk becsüle-
téért, magyarságunk megôrzéséért,
nemzeti öntudatunk és identitásunk
helyreállításáért. Hôsies háborút foly-
tatunk a multikulturalizmusnak, glo-
balizációnak, egységes Európának ál-
cázott falanszter – rendszer ellen,
hogy ne kényszerítsenek minket ismét
éléskamra – szerepbe, ne csupán egy
peremvidéki gyarmatként tekintsenek
ránk.

A harc nehéz, áldozatokkal jár, de
eredményre, látványos eredményre
vezethet. Félre kell tennünk politikai
nézeteinket, hovatartozásunkat, eset-
leges sérelmeinket vagy ellenszenvün-
ket és egy emberként, egységes nem-
zetként kell felsorakoznunk az ügy
mellett, hogy Európa és a világ ismét
csodáljon minket, ismét pozitív példa-
ként emlegessék Magyarországot!”
(forrás: Bukodi Károly ünnepi beszé-
de)

A polgármester beszéde után az ün-
nepi mûsor, majd koszorúzás követke-
zett, így emlékeztünk ebben az évben
nemzetünk nagy hôseire.

Fülöp Krisztina

„Nem pezsg, nem habzik a magyar nép, csendes, 
de tüzes, mint bora”

Március 15-én az 1848-as forradalom és szabadságharc nagyjaira emléke-
zett a verôfényes napsütésben városunk lakossága. A Halászy Károly Álta-
lános Iskola tanulói élethûen elevenítették fel, mi is történt 1848 tavaszán,
amikor összefogott a nincstelen zsellér, a városi munkás, a felvilágosult pol-
gár és a nemesség. S ezek az emberek hosszú sáncfogsággal, börtönbünte-
téssel, vagy az életükkel fizettek akkori tetteikért.

Elég soká voltunk fajankók,
Legyünk végtére katonák!
Elég volt már a furulyából,
Riadjatok meg, harsonák!
Elôl pofoznak, hátul rúgnak,
Hazám, tovább is tûrsz-e még?
Nem lobbansz föl, míg mennykövével
Föl nem gyújt a haragos ég?
Oh nemzetem, hát bírnak téged
Örökké féken tartani
A nagyfejûek s kisszivûek
(A táblabirák) szavai?
Vagy úgy van, amint ôk beszélik,
Hogy elfajult már a magyar,
Hogy gyöngeségbôl, gyávaságból
Harcolni nem bír, nem akar?
Hazugság, szennyes gaz hazugság
S mint a nyelvetek, akkora;
Nem pezsg, nem habzik a magyar nép,
Csendes, de tüzes, mint bora.
Csak volna harc, csak öntenék már
Vérünket, bárcsak öntenék!
Majd meglátjátok, holtrészeg lesz
Minden csepptôl egy ellenség.
Siess, hazám, napfényre hozni
Világraszóló híredet,
Mit német járom, német ármány
Elrablott és eltemetett.
Jôjjön ki kardod a hüvelybôl,
Mint fellegek közûl a nap,
Vakúljanak meg s megvakúlnak,
Akik reápillantanak.
Elég soká voltunk fajankók,
Legyünk végtére katonák!
Elég volt már a furulyából,
Riadjatok meg, harsonák!

PPeettôôff ii   SSáánnddoorr::   FFööll !!
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Ócsa Város Önkormányzatának
Képviselô-testületet március 28-án
tartotta soron következô ülését,
amelyen egyebek mellett elfogadták
a város közbiztonságáról szóló be-
számolókat. Eszerint Ócsa város te-
rületén a közúti közlekedési balese-
tek száma felére csökkent, illetve a
betöréses lopások száma is jelentôs
visszaesést mutat.

Kocsis István, a Dabasi Rendôrkapi-
tányság vezetôje beszélt továbbá a
migránsok újra megszaporodó számá-
ról és az ellenük tett tavalyi intézkedé-
sekrôl. Véleménye szerint újra akciót
kell indítani az illegálisan itt tartózko-
dó vendégmunkások ellen. Bizakodva
számolt be továbbá arról, hogy mivel a
dabasi kapitányság rendôri létszáma 31
fôvel emelkedett, talán hamarosan lesz
saját rendôrôrse Ócsának. 

Szabó András, a Szövetség Ócsáért
Faluvédô Egyesület elnöke és a közte-
rület-felügyelôk beszámolójából kide-
rült, hogy továbbra is kiváló az együtt-
mûködés a rendôrséggel, azonban a
nagyobb rendôri jelenlétet ôk is üdvö-
zölnék.

A képviselôk a napirend kapcsán
megszavazták az Ócsa Város Közbiz-
tonságáért Alapítvány létrehozását. Így
a közbiztonság javulásáért felajánlott
támogatásokat van hová utalni, tovább
javítva így a lakosság biztonságérzetét.

A közbiztonság témakörében egy
pályázaton való indulás lehetôségét is
elfogadták a városvezetôk. Eszerint
maximum 2 millió forint önrész erejé-
ig pályáznak olyan támogatásra,
amelynek keretében hat kamerával
bôvülne a térfigyelô-rendszer a város-
ban. 

Egyhangúlag elfogadta a testület a
Kôris Consulting Kft. Javaslatát, akik
a legkedvezôbb ajánlatot tevô céget je-
lölte meg a hulladéklerakó rekultiváci-
ójára kiírt pályázat kivitelezésére. A
döntés értelmében április közepén már
el is kezdôdhetnek a munkálatok, így

határidôre végezhetnek is a rekultivá-
cióval.

Napirendre került az önkormányzati
utak mûszaki állapotával kapcsolatos
intézkedés. A tanulmány kétféle tech-
nikák mutatott be a képviselôknek.
Ezek egyike a „hagyományos”, ked-
vezôbb árú, ám kevésbé tartós megol-
dás, míg a másik az üveg vulkanizálá-
sához hasonlatos eljárás, amely nagy-
ságrendekkel tartósabb a kátyúk kiala-
kulását tekintve. Jelen helyzetben
mintegy 15 m2 területet kell javítani. A
képviselôk egyhangúlag a hatéko-
nyabb, tartósabb technológia mellett
döntöttek.

Az ülésen április 21-ében határozták
meg a veszélyes hulladékgyûjtés
idôpontját. Az adott napon 8-tól 14
óráig az Öko Futura Kft. gyûjti a ház-
tartásokban keletkezô veszélyes hulla-
dékot.

Öt igen, egy nem és két tartózkodás
mellett a képviselôk elfogadták az ön-
kormányzat tulajdonát képezô viziköz-
mûvekkel kapcsolatos döntés. Ennek
értelmében az országos új szabályozás
szerint minden településnek csatlakoz-
nia kell egy konzorciumhoz, amely az
üzemeltetést végzi. Ócsa tagként kerül
a Gyált, Vecsést, Üllôt, Péterit, Magló-
dot és Dunaharasztit tömörítô konzor-
ciumba. A csatlakozás után azonban
Ócsa ugyanúgy önálló üzemigazgató-
ság marad, de felügyelô bizottsági tag-
ságot is kap.

Megszavazták a képviselôk az Ovi-
foci pályázaton való indulást. A cél az
óvodai testmozgás népszerûsítése,
amelyhez egy szakmai program is tár-
sul. A program keretében építenek egy
6x12 méteres sportpályát és sportesz-
közöket bocsátanak az óvodák rendel-
kezésére. A pályázat önrésze 30%, az-
az nagyjából 2.200.000 forint.

Az SzMSz módosításával kapcsolat-
ban a vita tárgyát a bizottsági tagok és
elnökök tiszteletdíjának szorzója ké-
pezte. Bukodi Károly polgármester el-
mondta, bármelyik képviselônek joga
van lemondani a tiszteletdíjáról. Ezt
Török László képviselô meg is tette:
felajánlotta tiszteletdíját az általa veze-
tett Ócsai Természetvédelmi és Ide-
genforgalmi Egyesület javára. 

Százezer forint támogatást szavazott
meg a testület a Mozgáskorlátozottak
Ócsai Egyesületének a soron követ-
kezô Parasportnap megrendezéséhez.

A képviselôk továbbá jóváhagyták
az Ócsai Kulturális Napok programter-
vezetét és a Magyar Kultúra Napjához,
illetve a március 15-i ünnepség meg-
szervezéséhez kötôdô alapítványi tá-
mogatásokat.

A két ülés között történt esemé-
nyekrôl Bukodi Károly polgármester
tájékoztatott. Elmondta, hogy megér-
kezett a válasz a Kormányhivataltól a
járásközponti kérelemmel kapcsolat-
ban. Eszerint Ócsa városa nem kap já-
rásközponti státuszt.

Beszámolt továbbá arról is, hogy az
akadálymentesített Polgármesteri Hi-
vatalt már a látássérültek is ellenôriz-
ték, és mindent rendben találtak.

Változás történt a Volánbuszok me-
netrendjében, amelynek értelmében
május 1-jétôl a Budapestrôl 16:30-kor
induló járat nem tér be Alsónémedire,
hanem egyenesen Ócsára szállítja az
utasokat. 

A polgármester elmondta azt is,
hogy részt vesz az általános iskola osz-
tályfônöki óráin, ahol a Hivatal mun-
kájáról, a településvezetésrôl, a képvi-
selôi kötelezettségekrôl tájékoztatja a
diákokat. Örömét fejezte ki, hogy a
gyerekektôl komoly és érdeklôdô kér-
déseket kap.

Kardos Zoltán képviselô a nyílt ülés
végén felhívta a figyelmet egy, a Ma-
gyar Vöröskereszt honlapján található
pályázatra, amely a méhnyakrák elleni
védôoltásokat támogatja. Kérésére az
iskolaigazgatók felmérik, hogy intéz-
ményeikben mennyi leánytanuló tarta-
na igényt a védôoltásra. A továbbiakról
a késôbbiek folyamán döntenek.

má

A testületi ülésen történt
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Értesítés (Magyar Kémény Kft.)
Értesítés a kötelezô kéményseprô-ipari feladatok ellátásának idôpontjá-

ról.
Tisztelt Lakosság!
Értesítjük, hogy az 51/1999. (XII.25) BM rendelettel módosított

27/1996. (X.30) BM rendelet 3-7. §-a értelmében elôírt kötelezô kémény-
sepró-ipari közszolgáltatás körébe tartozó feladatokat - a település Önkor-
mányzat közigazgatási határain belül - 2012. március 01-tôl - május 31-ig
látják el dolgozóink. A társaságunk alkalmazásában álló dolgozóink névre
szóló, arcképes kitûzôkkel rendelkeznek.

Magyar Kémény Kft.

Tisztelt Ócsai Lakosok!

Lakossági bejelentés érkezett a
Polgármesteri Hivatalhoz, hogy
idegenek az utcáról a házak udva-
rát fényképezik, illetve oda be kí-
vánnak menni. 

A Polgármesteri Hivatal tájékoz-
tatja a Tisztelt Lakosságot, hogy
ingatlanukkal kapcsolatban sem-
milyen felmérést nem folytat, és
tudomása szerint semmilyen más
állami, vagy önkormányzati szer-
vezet sem végez ilyen munkát. 

Kérem Önöket, vigyázzanak
egymásra, értékeikre és figyeljenek
az idegenekre. Amennyiben a fen-
tieket tapasztalják, úgy forduljanak
a Körzeti Megbízottakhoz az aláb-
bi telefonszámokon:

Mezei Tamás 70/609 3735
Kálmán Attila 30/718 4748
Dr. Szabó György jegyzô

FELHÍVÁS

Tájékoztató 

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a
falugazdász személye és 

elérhetôsége megváltozott.
Új falugazdász: Bálint György

Telefon: 360-047
Cím: Dabas, Szent István u. 67.

Ügyfélfogadási idô:
Hétfô:

09.00–12.00 és 13.00–16.00
Kedd: 09.00–12.00 és 13.00–16.00

Szerda: 09.00–12.00 és
13.00–16.00

Csütörtök: nincs félfogadás
Péntek: 09.00–12.00

Álláshirdetés (szociális gondozó-ápoló)
Az Integrált Szociális Otthon (2364 Ócsa, Székes tanya 6.) munkatársakat

keres szociális gondozó-ápoló munkakörbe.
A munkakör betölthetô az 1/2000. SZCSM rendeletben elôírt iskolai vég-

zettséggel.
Bérezés: az 1992. évi XXXIII. Törvény alapján.
Jelentkezés:
· Szakmai önéletrajzzal,
· Szakmai végzettséget igazoló bizonyítvány fénymásolatával.
A munkakör azonnal betölthetô

Jelentkezéseket postai úton (2364 Ócsa, Székes tanya 6.), vagy az 
integralintvez@gmail.com

e-mail címre kérjük küldeni, 2012. április 30-ig.

Tájékoztatás a talajterhelési
díj mértékének változásáról
A 2012. február 1-jétôl keletkezô szennyvíz után tízszeresére emelkedett a

fizetendô talajterhelési díj összege.
A 2011. évi CCI. törvény 234. §-a módosította a környezetterhelési díjról

szóló 2003. évi LXXXIX. törvény 12. § (3) bekezdésében foglaltakat: a ta-
lajterhelési díj egységdíjának mértékét 2012. február 1-jei hatállyal a korábbi
120 Ft/m3 helyett 1.200 Ft/m3 összegben határozta meg.

A talajterhelési díj mértékét a talajterhelési díj meghatározott alapja (a fo-
gyasztott víz mennyisége), a meghatározott egységdíj (1.200 Ft), valamint a
település közigazgatási területére vonatkozó területérzékenységi szorzó (3,0)
határozza meg. A fizetendô talajterhelési díj számítása: 1.200 Ft x m3 x 3,0 =
3.600 Ft x elfogyasztott vízmennyiség.

Pl: havi 5m3 vízfogyasztás esetén a fizetendô talajterhelési díj összege:
2011. évben 5m3x12 hónap=60 m3x120x3= 21.600 Ft.
2012. évben 5m3x12 hónap=60m3x1200x3= 216.000 Ft.
Fentiek alapján a megemelkedett talajterhelési díjat kell megfizetni a

2012. évi vízfogyasztás alapján, 2013. március 31-ig.
Ezért felhívunk mindenkit, hogy lehetôség szerint kössön rá a szenny-

vízcsatorna hálózatra, mert ellenkezô esetben 2013-ban már a tízszere-
sére megemelt összegû talajterhelési díjat kell megfizetni, melynek elen-
gedésére, mérséklésére nincs lehetôségünk.

Ócsa, 2012. március 5.
dr. Szabó György jegyzô
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Minden évben megrendüléssel és egyben büszkeség-
gel szívünkben emlékezünk az 1848/49-es forradalom
és szabadságharc eseményeire. Arra a szabadságharc-
ra, melyet egy közép-európai kis nemzet vívott a sza-
badságáért és ezt egy sokszoros túlerôben lévô idegen
hadsereggel sikerült csak vérbe fojtani és hôseit a halál-
ba küldeni.

Az idei esztendôben iskolánk tanulóira, a 4. a osztályra
hárult az az igen nehéz, de megtisztelô feladat, hogy mind
az iskolai, mind a városi ünnepélyen ôk emlékezhettek
meg e jeles napok eseményeirôl, „Zúgjatok harangok!”
címmel. 

Március 14-én reggel elcsendesedtek a tornacsarnok fa-
lai, a Himnusz és igazgató asszony bevezetô szavai után a
gyerekek színvonalas és megható elôadásában megeleve-
nítették a forradalom eseményeit és híres szereplôit:
Petôfit és a Márciusi Ifjakat, Landerert és egy lefoglalt
nyomdagépet, a forradalmi ifjúság és a szabadságharc név-
telen hôsei elevenedtek meg elôadásuk során. 

A szabadságért vívott küzdelem eseményeire is méltó-
képpen emlékeztek, alkalomhoz illô versekkel, zenei alá-
festéssel és szimbolikus színpadi képekkel. Az iskola lel-

kes és ügyes néptáncosai is csatlakoztak a mûsorhoz, igen
értékes tánccal készültek. 

Igazán lélekemelô részlettel fejezôdött be a mûsor –
amely minden bizonnyal könnyet csalt ki a jelenlévôk sze-
mébôl – a szereplô gyerekekbôl álló élô magyar zászló zár-
ta az ünnepélyt. 

Köszönet a lélekmelengetô mûsorért a felkészítô tan-
ároknak: Móriczné Balló Idának, Szakács Olgának és Se-
regély Erikának és a 4. a osztály tanulóinak, valamint a
néptáncosoknak.

H. K. I.

Megemlékezés az 1848/49-es forradalom 
és szabadságharc eseményeirôl

2012. már-
cius 10-én
Tavaszi nagy-
takarítást vé-
geztünk a
Tá jvéde lmi
Körzet több
helyszínén. 

Köszönjük
mindazoknak,
akik részt vet-
tek a progra-
mon, és kb.

150-160 m3 szeméttôl szabadították
meg a Petôcz-, és Csiffári- réteket, il-
letve a Pincesorhoz, valamint a Né-

medi út Madárvártához vezetô útsza-
kaszát.

Külön köszönet a Bolyai János
Gimnázium és Kereskedelmi Szakkö-
zép Iskola tanulóinak, a hatékony
munkáért. S természetesen köszönjük
a gazdáknak, valamint vállalkozóknak

a szemét elszállításában nyújtott segít-
séget. 

Bízunk benne, hogy jövôre is talál-
kozunk, és azokkal is, akik idén nem
tudtak részt venni e nemes progra-
mon.

Verbôczi Gyuláné

Tájházi Betekintô – Esemény volt!
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Március 20-án, Ócsa Város Polgár-
mesteri Hivatala adott helyszínt a tele-
pülés polgári védelmi törzse részére
szervezett parancsnoki-törzsvezetési
gyakorlathoz, amelyen összesen tizen-
három fô vett részt.

A bevezetô részében Magyarfiné
Kecskeméti Anita tûzoltó fôhadnagy
kirendeltség-vezetô asszonytól, és Mi-
hályi Sándor irodavezetôtôl két
elôadás keretében a gyakorlathoz kap-
csolódó témákban a részt vevôk rövid
áttekintést kaptak a polgári védelem
legfontosabb területeirôl.

A gyakorlat elôkészítését az önkor-
mányzat polgármesterével Bukodi Ká-
roly úrral, és munkatársával, Lovasné
Sallai Máriával együtt a dabasi Polgári
Védelmi Iroda vezetôje végezte. A
gyakorlat egy a városban kialakult ki-
talált veszélyhelyzetre épült, amibôl

eredôen a polgári védelmi törzsnek
kellett lakosságvédelmi intézkedése-
ket, mûszaki feladatokat elvégezni. A
törzs munkáját polgármester úr irányí-
totta. A kialakult helyzetnek megfe-
lelôen intézkedett együttmûködô szer-
vezetek bevonására is, mint a helyi
körzeti megbízott, a polgárôrség, vagy
a polgári védelem irányába. A lakos-
ságvédelmi feladat során két fô lakóhe-
lyérôl szükségessé vált kitelepítését
követôen ideiglenes befogadását az
Egressy Gábor Szabadidôközpontban
szervezték meg. A gyakorlat meneté-
ben a mûszaki helyreállítást követôen
bekövetkezett az eredeti helyzet
visszaállítása.

A gyakorlat célja az volt, hogy a
részt vevô polgári védelmi vezetôk ta-
pasztalatokat szerezzenek polgári vé-
delem kitelepítés-befogadás tárgyban,

továbbá gyakorolják az együttmûkö-
dést a katasztrófahelyzetben szereplô
mentôerôkkel, önkormányzati és más
szervekkel.

A végrehajtás gyakorlatias, szaksze-
rû megvalósulása pozitív megerôsítést
adott Ócsa Város polgári védelmi pa-
rancsnoki törzsének rátermettségérôl,
alkalmasságáról.

Mihályi Sándor irodavezetô

Polgári védelmi gyakorlat

2012. március 7-én az Egressy Gábor Szabadidôköz-
pontban rendezte meg Nônapi megemlékezését az egyesü-
let.

Bukodi Károly polgármester úr köszöntötte a nôket, és
az ünnepi beszéd után a Halászy Károly Általános Iskola
1. a iskolaotthonos osztálya színvonalas, vidám mûsorral
kedveskedett a jelen lévôknek, majd az elsôs fiúk átadták
az általuk készített ajándékokat az ünnepelteknek. Köszön-

jük a tanító nénik Prokopecz Jánosné és Varga Zoltánné
odaadó, lelkiismeretes munkáját.

A gyerekek mûsora után finom vacsora következett,
mellyel Bukodi Károly polgármester úr ajándékozta meg
az egyesület tagjait. Nagyon szépen köszönjük!

Csernák Vilmosné
Mozgáskorlátozottak Ócsai 

Egyesület elnöke

NÔNAP AZ ÓCSAI MOZGÁSKORLÁTOZOTT EGYESÜLETBEN
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A lakodalmas játék 2012. április 28-án 14 órai kezdettel
a vôlegényes háztól indul, amely az idén az Ágasház lesz.
Onnan a menyasszonyos házhoz megy a vôlegénnyel a
vendégsereg, a menyasszony kikérésére a Tájházba. A la-
kodalmas menet megkerüli a mûemlék templomot és
visszatér a vôlegényes házhoz, majd ott kezdôdik a mulat-
ság.

Még a múlt század közepén is az volt a szokás, hogy a
vôfélyek – ünnepi öltözékben, vôfélypálcával, gyalogosan
járva – hívogatták a vendégeket, megjelenve azok otthoná-
ban. 

„Alázatossággal lépek e hajlékba,
Az ég áldása szálljon a benne lakóra.
A házigazdától bocsánatot kérek,
Hogy tisztes hajlékába belépni merészlek.
Jövetelem okát elmondom most bôven,
Egy szép ünnepély van nálunk készülôben
Melyre a családot általam meghívja…”

Ez a vers, és a vôfély által mondott lakodalmi versek
1926-ban és 1935-ben keltezett vôfélykönyvbôl származ-
nak. A lakodalmas játékot 2010. szeptember 18-án, a Táj-
ház fennállásának 30. évfordulóján, egyszer már megren-
deztük nagy sikerrel.

A mostani rendezvény régi és új szereplôkkel történik.
Egy pályázattal nyert összeg segítségével sikerült nôi ruha-
másolatokat csináltatnunk, férfiöltözéket vásárolnunk.
Több ócsai házaspár is vásárolt és készíttetett népviseletet
magának. Sokan beöltöznek ôseiktôl örökölt eredeti ruhá-
ikba, így lakodalmi menetünk egyre inkább hasonlatos lesz
a 100 évvel ezelôtti násznéphez.

Készülôdik a zenekar, az énekes gárda, a táncegyüttes.
Többen támogatják a rendezvényt süteményeikkel, hogy
megvendégelhessük a résztvevôket.

Szorgos készülôdéssel, nagy izgalommal, nyitott kapuk-
kal várjuk az ünneplôket!

Magyar Ilona és Magyar Mária

„Egy szép ünnepély van nálunk készülôben”

2012. március 10-én rendezték meg az ócsai Egressy
Gábor Szabadidôközpontban a „Jön a tavasz jön már…”cí-
mû tavasz- és egyben Nônapi köszöntô nóta- és operett
mûsort. Jarábik Klára igazgatóasszony felkérésére nagy
örömmel láttam a mûsor szervezéséhez. Azt gondoltam,
hogy egy jó elôadás alapja egy kitûnô zenekarban rejlik.
Ifjabb Déki Lakatos Sándor zenekarában meg is találtam,
mivel az ifjú prímás méltó követôje egy nagyhírû zenész-
dinasztiának. Énekesek közül vendégem volt Szomszéd Il-
dikó a Budapesti Operettszínház tagja, aki csillogó hangjá-
val és gyönyörû megjelenésével magával ragadta a közön-
séget. ôt követte a színpadon Dr. Fehér Eszter, akit az ócsai
közönség már jól ismer és szeret. ô az a doktornô, aki az
embereknek nem csak a testét, de a lelkét is gyógyítja gyö-
nyörû nótáival. Az elsô rész fináléja az örökifjú Kovács
Zsuzsa volt, aki Mágnás Miska Marcsájának bôrébe bújva
elsöprô sikert aratott. A vitalitásából, temperamentumából
semmit sem vesztô mûvésznô még e sorok íróját is táncba

vitte és a „Délibá-
bos Hortobágyon”
és a „Ringó vál-
lú..” címû dalok-
kal feladta nekem
is a leckét, a kö-
zönség nagy örö-
mére. 

A mûsor máso-
dik részében örök-
zöld magyar nóták
és operett dalok
következtek. A
kedves és hálás
ócsai közönség
velünk énekelt
minden nótát. Azt

gondolhatná a nyájas olvasó, hogy ezt már nem lehetett fo-
kozni, pedig sikerült! Ugyanis ekkor lépett színpadra az
élô legenda, a magyar népdal, nóta és cigánydal nagy-
asszonya: Madarász Katalin, aki egy tornádó erejével so-
dorta magával a nagyérdemût. Ez az este is bizonyság volt
arra, hogy magyar nótára és operettre szükségünk van,
ahogy Madarász Katalin mûvésznô az „Édesanyám, ked-
ves anyám” címû nótára írt saját versében énekelte és taní-
totta nekünk: „…magyar nótát kérünk, ettôl forr a vé-
rünk!…”.

Az eredetileg este hét és kilenc óra közé hirdetett mûsor
közkívánatra tíz óráig tartott, ami bebizonyította, hogy a
mélyen tisztelt publikum velünk együtt jól érezte magát. 

Köszönet ezért a szabadidôközpont igazgatónôjének,
hogy lehetôséget adott és Önöknek Hölgyeim és Uraim,
hogy éltek vele! 

Nótás szeretettel kívánok Önöknek minden szépet és jót
a mielôbbi viszontlátás reményében!

Nagy Attila

„Jön a tavasz jön már…” – avagy így mulatnak Ócsán
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óvodai-élet

„Állt a bál”…!
Állt bizony, mégpedig nem is akárhogyan állt március

elsô szombatján (3-án) megrendezett fényes mulatság. Kö-
zel tíz évig minden év elején megtartottuk a jótékonysági
óvoda bált, majd négyévnyi szünet után újra együtt voltunk,
hogy egy szép estén kikapcsolódjunk a mindennapi munká-
ból, és ki - ki lehetôsége szerint hozzájáruljon az óvodáink
alapítványa javára rendezett Jótékonysági Óvodabálhoz.

Az óvodavezetô ünnepélyes megnyitó – üdvözlô köszön-
tését követôen különleges tánckoreográfiákat láthatott a bá-
lozó közönség. A táncot a klasszikusok indították a Sári
„Borovenka” néptánc csoport hagyományos magyar táncai-
val. Ezt követôen a fiatalosabb ritmusoké lett a terep: a Szi-
eszta Társastánc Klub tagjai lepték el a táncparkettet. Ha
még ez sem lett volna elég motiváció a jó hangulathoz, kö-
vetkezett a lelkes amatôrök, óvodapedagógusok, dadus né-
nik tánca, akik heteken át tanulgatták a bokagabalyító lépé-
seket, hogy aztán – kétszer is - elôadhassák a bál közönsé-
gének a „Bajor sörtánc” produkciót. A siker és a taps nem
maradt el, köszönjük! Köszönjük Krisztián László tánctan-
árunknak is, aki szabadidejében betanította a koreográfiát.
A táncos produkciók után az óvodák felnôtt közössége fel-
szolgálta a finom vacsorát, amelyet a Nefelejcs Központi
Óvoda konyhai dolgozói készítettek el munkaszüneti napju-
kat feláldozva. ôk így járultak hozzá a jótékonysági rendez-
vényünkhöz. 

Az est folyamán lehetett tombolát vásárolni, amely szin-
tén nem hagyományos, tömbös tombola volt. Nagyon sok,
több mint száz értékes ajándék várta gazdáját. Rengeteg fe-
lajánlást kaptunk Önöktôl szülôktôl, helyi vállalkozóktól. A
fôdíjunk egy wellness hétvége volt a Ráckevei Duna Hotel
felajánlásában. Voltak mûszaki cikkek, kozmetikumok, ház-
tartási praktikus eszközök, torták, finom italok a férfiak ré-
szére. Mivel ilyen sok volt a nyeremény, fél tizenegykor és
éjfélkor is sorsoltunk. És utána újra kezdetét vette az immár
hajnalig tartó tánc. Egy pohár jó bor mellett beszélgetni,
tánc közben megpihenni, régi-új ismerôsökkel megvitatni a
hallottakat, vagy egyszerûen csak élvezni a zenét, amivel a
„Varga Band” zenekar ajándékozott meg minket – csábító
alternatívája volt mindez a nagyterem csillogó pezsgésének
egész este.

S hogy mi tette az idei bált is az óvodák közös ünnepévé?
Talán az, hogy a szervezôk tudták a módját, hogy úgy von-
ják be a hetek óta folyó szervezési munkába a közösség
szinte minden tagját, hogy valamennyien úgy érezhették:

sajátjuk ez a bál, s rajtuk is múlott, hogy mind a százötven
résztvevôje remekül érezte magát ezen az estén!

Örömmel tájékoztatom Önöket hogy az „óvoda-bál”
tiszta bevétele 495.000 Ft lett. Követve a hagyományokat
az udvari játékok további fejlesztésére fordítjuk majd mind-
két óvodában, egyforma arányban.

Köszönetemet fejezem ki a szervezôknek és mindenki-
nek, akinek munkája lehetôvé tette, hogy e vidám estén
összegyûltünk, megtaláltuk az egymáshoz és a többi ember-
hez vezetô utakat. Hiszen tudjuk: az a közösség képes nagy
tettekre, kivételes idôkben különleges cselekedetekre, ahol a
jó ügyek mindig megtalálják a maguk jó embereit. Ezen az
estén mindannyian a szórakozáson kívül egy jó ügy érdeké-
ben voltunk együtt.

Remélem, hogy azok a szülôk, barátok, akik eljöttek a
bálba, jól érezték magukat és jövôre is megtisztelnek majd
bennünket jelenlétükkel, segítségükkel.

Támogatóink voltak:

Egressy Szabadidôközpont, Potom Diszkont, R+R Kft,
Henning Kft, Compjuterfutár, Játékok háza-Kovács László,
Sonja Esküvôi Ruhaszalon, Dabas-Sári Autós Fagyizó, Eq-
vina lovas farm, Kék Duna Hotel, Czakó Ibolya szépségsza-
lon, Ildikó fodrászat, László, Miklós Józsefné, Nagy Amb-
rus, Pothóczki Zsolt, Dosánné Vígh Katalin fodrász, Borsos
Gyula, Bartos Adrien, Pinner Gabriella, Gácsi László, Bori
Antalné, Göbölösné Kerekes Zsuzsanna, Götlné Botár Ág-
nes, Nagyági Istvánné.

Szûcs Jánosné
óvodavezetô
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Halászy Napok egy osztályfônök szemüvegén keresztül
Hosszú évek óta várom azt a pilla-

natot, hogy felélesszük iskolánkban
a Halászy Napok rendezvénysoroza-
tot. Dédelgetett álmom 2012. márci-
us 22–24 között valósult meg. A há-
rom nap változatos programját Né-
meth György kollegánk vezetésével
tanulók és nevelôk tervezték, és titá-
ni munkával valósítottak meg. 

A 19. század hangulata, az 1848/49-
es forradalom és szabadságharc üzene-
te, Halászy Károly kántortanító érték-
rendje mind, mind jelen volt, s megha-
tározta a csütörtöki, pénteki és szom-
bati napon történteket, valamint az ezt
megelôzô idôszakot. Irodalmi- és
képzômûvészeti pályázatot írtak ki a
szervezôk gyermekek és felnôttek ré-
szére; az elsô osztályosok Halászyról
szóló kifestôt kaptak.

Volt sportverseny és kézmûves fog-
lalkozás, táncház és ismeretterjesztô
elôadás, biciklitúra Alsónémedire, a 7.
– 8. osztályosok Halászy stafétán vet-
tek részt. Az iskola falai, és a gyerme-
kek otthonai pedig megteltek rajzok-
kal, gyöngyös pártával, dobbal, nád-
síppal és címerekkel. Az ínyencek pu-
liszka pudingot kóstolhattak, a kevésbé
bátrak pedig almás pitét. A szombati
nap számos, izgalmas eseményt rejte-
getett – a program elejét és végét a Da-
basi Hagyományôrzôk Gábor Áron ré-
zágyúját idézô díszlövése ékesítette;
átadták a Halászy plaketteket, és meg-
ismerhettük a pályázatok, és vetél-
kedôk nyerteseinek nevét is. Többek
között Darázsi János nyugalmazott ta-
nító is átvehette a fent említett emlék-
érmet, kitartó és állhatatos gyûjtômun-
kájáért, melyet iskolánk névadójának,
Halászy Károlynak életével és halálá-
val kapcsolatos emlékek felkutatásával
végzett. 

A szombat déli napsütésben fellép-
tek Bohus György és Bánhegyi Niko-
letta, Vavinyecz András és zenekara kí-
séretével, majd a jelenlevôk egy ferge-

teges táncházzal zárták a rendezvény-
sorozatot. A tárgyi emlékek, a gyarapo-
dott tudás mellett még gazdagodtunk
valamivel – jókedvvel, örömmel, az
együvé tartozás érzésével! 

Hogy miért nem írok neveket, sor-
rendet? Oka van. Nem lenne hely min-
denki megemlítésére, nem szeretnék
senkit sem kihagyni. Akik jelen voltak,
már a következô Halászy Napokat vár-
ják, akik pedig valamilyen oknál fogva
hiányoztak, azok pedig arra várnak,
hogy jövôre ôk is részesei legyenek az
eseményeknek. 

Inczeffy Zsuzsa
pedagógus

„Sajnáljuk, hogy a jövô évi 
rendezvényeken mi végzôsök, már
nem lehetünk itt!” – Gyerekek írták

a Halászy-napokról

Csütörtökön mindenki izgatottan
várta a Halászy-napok alkalmából ren-
dezett sportos játékokat, amelyeken
kellemesen elfáradtunk, sokat nevet-
tünk, jól szórakoztunk. 

Pénteken érdekes elôadást hallgat-
hattunk meg Halászy Károly életérôl.
Nagyon tetszett mindenkinek. 

A hab a tortán a szombati játékos
staféta volt, amelyen egy rövid ünnep-
ség után vettünk részt. A gyönyörû
napsütéses idôben remekül éreztük
magunkat. 

Sajnáljuk, hogy a jövô évi rendezvé-
nyeken mi végzôsök, már nem lehe-
tünk itt.

Fodor Máté
8.d. osztályos tanuló

„Reméljük jövôre is lesznek 
Halászy-napok”

Csütörtökön gyönyörû, verôfényes
nap volt. 

A 7. és 8. évfolyam izgatottan várta
a sportvetélkedôt a Halászy-napok al-
kalmából. A lányok könnyített felada-
tot kaptak. Ágyúhúzásban és muníció-
cipelésben mérték össze erejüket, amit
ugyanolyan lelkesedéssel végeztek,
mint a fiúk, az embert próbáló harci
feladatokat. A fiúk a lovascsatát olyan
komolysággal játszották, mintha a
harcmezôn lettek volna. 

Másnap Halászy Károlyról, a kán-
tortanítóról hallhattunk elôadást. Na-
gyon érdekfeszítô volt. Sok mindent
megtudtunk iskolánk névadójáról. 

A harmadik napon mindannyian
örömünket leltük a város számtalan
pontját érintô Halászy-stafétában és az
utána következô táncházban. Nagyon
élveztük. 

Reméljük jövôre is lesznek Halászy-
napok!

Incze Vivien 
7.b. osztályos tanuló

Halászysok a Zrínyin

A Zrínyi Ilona matematikaverseny
megyei/körzeti fordulóját Dabason,
2012. február 17-én rendezték meg. 

Az ócsai Halászy Károly Általános
Iskolát 50 tanuló képviselte 3-8 osztá-
lyig. 

A legjobb tanulónk 94 ponttal Hajdu
Ákos 5. b osztályos tanuló lett, aki
Dél-Pest megyében - 398 résztvevô
közül - a 20. helyen végzett. ô Rácke-
vén vehette át jutalmát ünnepélyes ke-
retek között.

Örülünk diákjaink lelkesedésének,
hiszen ilyen szép számmal most vettek
részt elôször ezen a versenyen. 

Felkészítô pedagógusok: Kellnerné
Balogh Edina, Murinainé Murár Emí-
lia, Ankudinova Tamara, Puskás Ilona,
Móriczné Balló Ida, Herceg Ágnes,
Seregély Erika, Mandák Kriszta, Hei-
zer-Venesz Erzsébet, Dula Mária.

Gratulálunk minden versenyzônek
és köszönjük a felkészítô nevelôk
munkáját! 

Halászy Károly Általános Iskola
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„Aki sétál, megszabadult munkájától, egyedül van a világgal” 

Beszélgetés Nemeshegyi Zoltán lelkipásztorral

„Mosolygós és jó kedélyû”, az ün-
nepi szertartás alatt ez a két jelzô sok-
szor elhangzott Nemeshegyi Zoltán-
nal kapcsolatban. Ismerôsei is ezt ál-
lítják róla, de beszélgetésünk során el-
árulta, hogy nem mindig volt ez így,
hiszen fiatal korában érzékeny, önsaj-
náló fiatalembernek tartotta magát.
Mindez csak akkor változott meg,
amikor megtért. „Isten szeret engem,
az ô teremténye vagyok, elfogadom
magam olyannak, amilyen vagyok, és
ez a lényeg”. Úgy gondolja, hogy az
Istenbe vetett hit a legfontosabb, hi-
szen ô is hite által erôsödött meg, és
fogadta el önmagát. Véleménye sze-
rint az a legfontosabb, hogy az ember
elôször elfogadja önmagát, s csak ak-
kor tudja elfogadni embertársait, és
végül így nyújthat segítséget számuk-
ra. 

Nagycsaládból származik, öt test-
vére van, három fiú, és két lány, akik
közül – igaz, hogy életük különbözô
szakaszaiban, de – mindenki követte
szüleik hitét. Annak ellenére, hogy
Édesapjuk lelkész volt, a vallást nem
erôltette rá gyermekeire. Inkább fi-
gyelte ôket, a jeleket kereste, és a ko-
molyságot, hogy valóban erôs a hitük.
Végül Zoltánban 14 éves korában fe-
dezte fel a hajlandóságot, aki aztán 15
évesen úgy döntött, hogy bemerítke-
zik.

A baptista vallásban nem tradíció a
vallásosság felvétele, aki megtér, an-
nak önszántából kell erre az útra lép-
nie. „Természetesen a szülôi példa
meghatározó, kell, hogy legyen minta
a gyermek elôtt, de a hit kérdésében
lelkiismereti szabadsága van minden-
kinek, hiszen azt hisz, amit a szívével
el tud fogadni.” – mondja Nemeshe-
gyi úr, akit már általános iskolás korá-
ban, a pályaválasztás elôtt is foglal-
koztatták filozófiai kérdések. Ezekre a

kérdésekre a hit és a hívô emberek ál-
tal kapott választ. 

Középiskolásként is gyakorolta val-
lását, amit a szocializmusban nem
nézték jó szemmel. Osztálytársai, –
mivel tudták róla, hogy az Édesapja
lelkipásztor – sokszor úgy gondolták,
csak azért hívô, mert az apukája lel-
kész, és ez kötelezô. De éppen ezek a
kétségek, amelyeket diáktársai ébresz-
tettek benne, tették még erôsebbé a hi-
tét. Ennek ellenére gimnáziumi tanul-
mányai után mégis úgy döntött, hogy
polgári szakmát választ, és szûcsnek
tanult. „Zoltán, te nem a szocializmust
építed, hanem a mennyországot!” –
jegyezte meg egyszer a fônöke, hiszen
szépen dolgozott, de lassan. 

Gimnáziumi tanára is meglepôdött
azon döntésén, hogy szûcsnek tanul,
és azt mondta neki: „Zoltán, ne fe-
lejtsd el, Te többre születtél!”.

Az áttörést végül a két éves sorka-
tonai szolgálat hozta meg számára,
akkor döntött úgy, hogy miután lesze-
rel, a lelkészi hivatást választja. El-
mondta, hogy a katonaság alatt megis-
merte az életnek egy teljesen más old-
alát, s az a két év erôsítette meg benne
végérvényesen, azt, hogy a hívô életet
kell választania. Akkor jött rá arra is,
hogyha ezt komolyan gondolja, akkor
így kell élnie, és tanítania kell máso-
kat. 

Amikor leszerelt a katonaságtól, fel
kellett mondania korábbi munkahe-
lyén, ahol a személyzeti vezetô gu-
nyorosan megjegyezte: „Maga pap
lesz? Hiszen az nem is szakma!”, Zol-
tán erre így felelt: „Nem szakma, ha-
nem hivatás.” 

Amikor családja tudomást szerzett
döntésérôl, nagybátyja azt mondta ne-
ki: „Két dolog kell hozzá, hogy jó lel-
kipásztor legyél, végtelen szeretet, és
konokság, mert amit jónak tartasz

amellett akkor is ki kell tartanod, ha
egyedül maradsz!” 

Nemeshegyi úr elmondta, hogy sze-
reti az embereket, másként ezt a hiva-
tást nem is lehet gyakorolni. A hosszú
évek során pedig, a nagybátyja által
javasolt jó értelemben vett konokság-
ra – amely egyenlô azzal a hittel,
amelyben teljes mértékben, töretlenül
hisz az ember, még ha egyedül is van
– sokszor szüksége volt. Véleménye
szerint a hit ellensége a hitetlenség, a
tudomány ellensége a tudatlanság. 

Elmondta azt is, az embernek tud-
nia kell, hogy kiben és miben hisz, ô a
babonákban, horoszkópokban nem
hisz, viszont úgy gondolja, hogy az Is-
tenben való hit által a mindennapi
életben is megtapasztalhatjuk az ô lé-
tét, igazságát. 

Nemeshegyi Zoltán a családjáról is
beszélt, 27 éves teológushallgató volt,
amikor feleségével, Erikával megis-
merkedett, aki jelenleg óvónôként
dolgozik. Tiszalúcon kezdték közös
életüket, és Erika a társ az életében,
akit a Jó Isten ajándékának tekint,
mert mindenhová követte ôt, és min-
denhol megteremtette azt a biztos csa-
ládi légkört, amelyben gyermekeiket
felnevelhették. Tudja, hogy mindenki
keresi az igazit, de nem mindenki ta-
lálja meg. Úgy gondolja, hogy egy
kapcsolat akkor mûködik jól, ha a
problémákat kezelni tudják, és véle-
ménye szerint ez ugyanúgy vonatko-
zik a párkapcsolatokra, mint más em-
beri kapcsolatokra. Négy gyermekük
van, két fiú, és két lány, akik közül
hárman már házasságban élnek. Ép-
pen a hetedik unokájukat várják, a
négy fiú és két lány unoka közé. Mi-
vel a család jelenti számukra a legtöb-
bet, családtagjaival hisznek abban,
hogy a gyermek a legnagyobb érték.
Egy gyermeke kivételével mindenki
Ócsán él. 

Nemeshegyi úr elmondta azt is,
hogy nyugdíjas évei alatt is aktív ré-
szese kíván maradni a közösségi élet-
nek, hiszen a szenvedélybetegek ott-
honában havonta egyszer prédikál, és
a teológiai fôiskolán gyakorlati teoló-
giát oktat. Ennek ellenére tudja, hogy
most azért mégis egy új szakasz
kezdôdik az életében, hiszen többet

Nemeshegyi Zoltán lelkipásztorral több, mint egy éve ismerjük egymást,
újságunk lapjain már több írásával találkozhattak az olvasók. 11 évig volt
a lelki vezetôje az Ócsai Baptista Gyülekezetnek és március végi búcsúzta-
tó szertartásán megtelt az Imaház. Gyülekezeti tagok, ismerôsök, barátok,
családtagok, búcsúztatták – amennyiben az emelkedett hangulatú szertar-
tást egyáltalán búcsúzásnak lehet nevezni – a mosolygós, örökké derûs, és
egész lényébôl nyugalmat árasztó lelkipásztort, akinek most teljesen új fe-
jezet kezdôdik az életében. Azt vallja, hogy nem érzi úgy lezárult volna va-
lami, sôt inkább úgy gondolja, új kihívások várnak rá. 



10

hit-élet

foglalkozhat a családdal, az unokái-
val. Szeret biciklizni, és minden este
lefekvés elôtt egy órát sétál egyedül. 

Sokat gondolkodtam a beszélgeté-
sünk után azon, hogy milyen verset,
idézetet válasszak zárszóként a cik-
kemhez Nemeshegyi Zoltánnak, – hi-
szen azt is megtudtam az ünnepi szer-
tartás alatt, hogy nagyon szereti a ver-
seket – míg végül rátaláltam Márai
Sándor soraira.

Ezzel a rövid idézettel szeretnék
nyugalmas, de ennek ellenére aktív és
egészségben gazdag nyugdíjas éveket
kívánni neki:

“A séta az élet legemberibb élet-
ütemét fejezi ki. Aki sétál, nem akar
eljutni sehová, mert ha célzattal és úti
céllal ered útnak, már nem sétál, csak
közlekedik. A sétáló útközben, minden
pillanatban, megérkezett a séta céljá-
hoz, mely soha nem egy ház vagy fa-
törzs, vagy szép kilátás, csak éppen ez
a levegôs és közvetlen érintkezés a vi-
lággal. Egy ember, aki lassan elve-
gyül a tájjal, része lesz egy erdônek
vagy mezônek, ütemesen átadja ma-
gát a természet nagy díszletei között
az örök valóságnak, az idôtlen világi
térnek, minden pillanatban úgy érzi,

hazatért séta közben. A séta a teljes
magány. Egy szobában könyvek és
tárgyak vannak körülötted, melyek
életed feladataira és kötelességeire fi-
gyelmeztetnek, a munkára vagy a hi-
vatásra. Aki sétál, megszabadult
munkájától, egyedül van a világgal,
lelkét és testét átadja az ôsi elemek-
nek. Gondold meg, hogy a földön
jársz és csillagok alatt sétálhatsz.
Nagyszerû dolog ez.” (forrás: Márai
Sándor: Füves könyv)

Fülöp Krisztina
Fotók: Baptista Gyülekezet

Amikor egy kedves ismerôstôl
veszünk végsô búcsút, óhatatlanul
egy-egy olyan emlék jut eszünkbe
vele kapcsolatban, amely mosolyt
csal az arcunkra. 

Így jártam én is, amikor értesítet-
tek, hogy Marika néni, – vagy aho-
gyan gyermekkoromtól kezdve szó-
lítottam – Mátyus néni hosszan tar-
tó betegség után elhagyott minket. 

Nem hiszem, hogy sokan ismer-
ték volna ôt városunkban, mivel
nem Ócsán élt, de az Ócsai Baptista
Egyházhoz való kötôdése révén bi-
zonyára mégis akadt néhány ócsai
ismerôse is. 

Személyes kötôdésem vezérelt,
amikor leültem megírni emlékezô
soraimat róla, hiszen annak a gyer-
mekkori barátomnak, kollégámnak
az Édesanyjáról van szó, akinek a
nyomdájából minden hónapban
postaládánkba kerül az újság.

Ahogyan Nemeshegyi lelkipász-
tor is írta róla emlékezô soraiban,
Marika néni szinte minden gyermek
„édesanyja” volt. Imádta a gyereke-
ket, és ezt a legjobban azzal tudta
kimutatni, ahogyan gondoskodott
róluk, etette, vigasztalta ôket, mert
Mátyus néninek mindenkihez volt
egy-egy kedves szava. 

Felnôttként, a találkozásaink so-
rán mindig szóba került a gyermek-
korunk, a közös nyaralások, emlé-
kek, s ô többször elmesélt egy min-
dannyiunk számára kedves történe-
tet rólam. Talán három éves lehet-
tem, és sokszor meglátogattam ôket

abban az
idôben. Egy
ilyen látoga-
tásom alkal-
mával, ép-
pen gombó-
cot fôzött,
amikor meg-
é r k e z t e m .
A z o n n a l
megkérdeztem tôle: „Mátyus néni,
mit fôzöl, ’dombócot’? Adsz nekem
is? Mert akkor leülök, és megvá-
rom.” Ezen a történeten mindig jó-
kat derültünk, és a „dombóc” szó,
szállóigévé vált családunk és bará-
taink körében.

Azzal az idézettel szeretnék elbú-
csúzni tôle, amelyet családja vá-
lasztott erre az alkalomra, mert azt
mondták, ez jellemezte leginkább
Édesanyjukat, a feleséget, és nagy-
mamát: 

„Ne fájjon nektek, hogy már nem
vagyok, hiszen napként az égen nek-
tek ragyogok! Ha szép idô van és
kék az ég, jusson eszetekbe sok szép
emlék. Ha rám gondoltok, soha ne
sírjatok, inkább a szép dolgokon ka-
cagjatok! Ha telihold van az értetek
ragyog, s azt jelenti, hogy boldog
vagyok. Ha hullócsillag száll az éj-
féli égen, akkor mondjatok egy imát
értem. Én is imát mondok majd ér-
tetek, hogy boldog lehessen szíve-
tek. Ha rám gondoltok, soha ne sír-
jatok, hiszen a szívetekben jó helyen
vagyok!”

Fülöp Krisztina

Úgy szeressétek
egymást

„Új parancsolatot adok nektek,
hogy szeressétek egymást: aho-
gyan én szerettelek titeket, ti is úgy
szeressétek egymást.” /János
evangéliuma 13, 34./

Hatalmas tömeg jött össze már-
cius 8-án a Dabas-Gyóni te-
metôben, hogy végsô búcsút ve-
gyen Mátyus Gyuláné, Marika né-
nitôl. Nemcsak a kiterjedt rokon-
ság és Gyula fiának kapcsolatai
vonzották a részvétteljes sokasá-
got, hanem mindenekelôtt Marika
néni szeretetteljes személyisége.
Akik találkoztak vele, azok megis-
merték gondoskodó szeretetét.

Én több mint 11 éve ismertem
meg ôt és vendéglátó szeretetét.
Anyósa gyülekezetünk tagja volt,
s amikor házi istentiszteletre men-
tünk hozzájuk, az alkalom után
mindig elôkerült a friss sütemény
és egyéb finomságok a vendégek
kínálására. A legnagyobb szomo-
rúsága az volt, ha kevesen vendé-
geskedtünk náluk. Fiaitól tudom,
hogy gyermekkorukban az iskola-
társak és az utcabeli gyermekek is
állandóan élvezhették anyai szere-
tetét. 

Temetésén azért választottam a
fenti igeverset, mert úgy gondo-
lom példaadása követendô lehet
mindazok számára, akik ismerték
ôt, és élvezték szeretetét.

Nemeshegyi Zoltán
lelkipásztor

In memoriam 
Mátyus Gyuláné – Marika néni
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A nagypénteki gyászos esemény után
mennyei fénysugár törte át a bánat és
szomorúság ködét. Ez az Úr Jézus feltá-
madása. Nincs már okunk a haláltól va-
ló félelemre, mert nekünk olyan Krisz-
tusunk van, aki feltámadt és bennünket
örök életre visz, ha hiszünk benne. Ele-
venítsük fel a történteket!

A szent asszonyok korán reggel a sír-
hoz siettek. Nagypénteken ôk voltak
mellette legtovább. Példaadó ezeknek a
szent asszonyoknak az Úr Jézushoz va-
ló ragaszkodásuk. A Hozzá való szere-
tetüket a halál sem tudta megsemmisí-
teni. „A szeretet soha el nem fogy!”

Aggódva mentek a sírhoz. „Ki hen-
geríti el a követ?” Emberileg nézve jo-
gos az asszonyok aggodalma, hiszen ôk
gyenge nôk, a kô pedig felette nagy.
Kemény vitézek ôrzik a sírt. Az aggo-
dalmaskodás minden nehézséget számí-
tásba vesz, csak Isten hatalmát nem. Így
voltak a szent asszonyok is. Nem gon-
doltak az Úr Jézus feltámadására, noha
errôl is beszélt nekik. Aki úgy jön Jé-
zushoz, mint halotthoz, annak lehet

csak ilyen gondja. Nagy kô az emberi-
ség szívén a hitetlenség, a kétely, a két-
ség ma is. Ez zárja el a legtöbb ember
szeme és szíve elôl Jézust. Sokan kétel-
kednek ma is az Úr Jézus feltámadásá-
ban. Pedig egy halott Krisztus nem tud
olyan változást hozni, mint ô. Bûntôl,
szenvedélyektôl tud megszabadítani.
Ennek elsô bizonyítéka a megváltottak
élete. Vajon a Te szíveden nincs ott az
aggodalomnak, a kételynek ez a nagy
köve? Kérdd, hogy hengerítse el! Csak
Ô teheti meg. Az emberek csak odahen-
geríteni tudják, de elhengeríteni nem.
Amikor odatekintettek az asszonyok, a
kô már el volt hengerítve. Így van ez,
azóta is. Mi aggódunk, kétségeskedünk,
az Úr pedig cselekszik. Naponként!

Az angyal bátorította a félénk asszo-
nyokat: ne féljetek! Ez a bátorítás ne-
künk is szól. Ne féljünk Jézus követôi
lenni. Ne féljünk a testi haláltól, hiszen
az csak egy kapu az örökkévalósághoz.
Húsvét diadala a tanítványok félelmét
eloszlatja. A gyôzelmes Jézusnak nem
lehetnek félénk tanítványai.

A feltámadt Krisztus hírnökei
(Márk evangéliuma 16, 1-12)

Utasítást is adott az angyal az asszo-
nyoknak: „Menjetek el, mondjátok
meg!” Kitüntetés volt ez a megbízatás.
Elsôk voltak az örömhír vitelében.
Elsôk lehettek a vigasztalásban. Péter-
nek külön is üzeni az angyal az Úr fel-
támadását! Vajon miért? Azért, hogy a
szomorúság meg ne eméssze, hogy le-
gyen vigasztalás számára, hogy a Feltá-
madott bûnét megbocsátotta, ôt tovább-
ra is szereti és számít rá. A mi felada-
tunk is az, ami a szent asszonyoké volt:
vinni az örömhírt. Vajon hogyan
tesszük?

Az asszonyok senkinek sem szóltak,
mert féltek. Ez a legnagyobb bajunk ne-
künk is. Kérjünk bátorságot ahhoz,
hogy a feltámadott Jézusról mindenki-
nek bizonyságot tehessünk!

Nemeshegyi Zoltán
lelkipásztor
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Levél a Volánbusztól

Tisztelt Polgármester Úr!
Hivatkozással a tárgyi témában társaságunkhoz érkezett

levelére, az alábbi tájékoztatást adjuk.
2011. december 11-én bevezetésre került ütemes menet-

rend során tapasztaltakkal kapcsolatban Alsónémedi, Bugyi
és Ócsa Önkormányzatai a megújult közlekedési rendszer-
hez fûzôdô javító gondolataival kereste fel társaságunkat. A
beérkezett észrevételek folytán, továbbá a menetrend jobbá
tétele érdekében – Önkormányzataik közös érdekeit figye-
lembe véve – a lentebb felsorolt módosításokat tervezzük
bevezetni.

A Budapestrôl Alsónémedin át Ócsára közlekedô délutáni
járatok átszervezésével Budapest, Népliget autóbusz-pálya-
udvarról 16:30 órakor Ócsára közlekedô (636/17) járat Al-
sónémedi érintése nélkül, rövidített menetidôvel közleke-
dik.

A tervezett módosítások tételesen a következôk:
· munkanapokon közlekedô 635/17 sz. járat Alsónémedin

át közlekedik 

636/19 ind: 14.15 Budapest, Népliget
aut. pu. – érk.: 1517 Ócsa, Akácos u. 

· munkanapokon közlekedô 636/9 sz.
járat 15 perccel késôbb, Alsónémedi
érintése nélkül közlekedik

635/19 ind.: 14.45 Budapest, Népliget aut. pu. – érk.:
15.35 Ócsa, Akácos u. 

· naponta közlekedô 635/21 sz. járat munkanapokon Al-
sónémedin át közlekedik 

636/23 ind.: 15.15 Budapest, Népliget aut. pu. – érk.:
16.17 Ócsa, Akácos u. 

· munkanapokon közlekedô 636/17 sz. járat Alsónémedi
érintése nélkül közlekedik 635/17 ind.: 16.30 Budapest,
Népliget aut. pu. – érk.: 17.20 Ócsa, Akácos u.

· naponta közlekedô 635/28 sz. járat munkanapokon Al-
sónémedin át közlekedik 

636/28 ind.: 16.20 Ócsa, Akácos u. – érk.: 17.22 Buda-
pest, Népliget aut. pu

· munkanapokon közlekedô 635/30 sz. járat 60 perccel
korábban közlekedik 

635/30 ind.: 15.40 Ócsa, Akácos u. – érk.: 16.25 Buda-
pest, Népliget aut. pu.
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Április
13. péntek este 7 órakor énekóra.

14. szombat este 6 órakor ifjúsági óra.
15. vasárnap délelôtt 9 órakor imaóra és gyermek-bib-

liakör, 10 órakor istentisztelet,
délután 5 órakor istentisztelet.

18. szerda este 7 órakor bibliaóra.
20. péntek este 7 órakor énekóra.

21. szombat este 6 órakor ifjúsági óra.
22. vasárnap délelôtt 9 órakor imaóra 

és gyermek-bibliakör, 10 órakor istentisztelet,
délután 5 órakor istentisztelet.

25. szerda este 7 órakor bibliaóra.
27. este 7 órakor énekóra.

28. este 6 órakor ifjúsági óra.
29. vasárnap délelôtt 9 órakor imaóra 

és gyermek-bibliakör, 10 órától istentisztelet,
délután 5 órakor istentisztelet /Ifjúság/

Május
6. vasárnap délelôtt: 9 órakor imaóra 

és gyermek-bibliakör, 10 órakor istentisztelet,
délután 5 órakor anyák-napi istentisztelet. 

9. szerda este 7 órakor bibliaóra.
11. péntek este 7 órakor énekóra.

12. szombat este 6 órakor ifjúsági óra 
13. vasárnap délelôtt: 9 órakor imaóra 

és gyermek-bibliakör, 10 órakor úrvacsora,
délután 5 órakor furulya-együttes évzárója. 

16. szerda este 7 órakor bibliaóra.
18. péntek este 7 órakor énekóra.

19. szombat este 6 órakor ifjúsági óra. 
20. vasárnap délelôtt 9 órakor imaóra 

és gyermek-bibliakör, 10 órakor istentisztelet,
délután 5 órakor istentisztelet. /Dicsôítô csoport/

23. szerda este 7 órakor bibliaóra.
25. péntek este 7 órakor énekóra.

26. szombat este 6 órakor ifjúsági óra.
27. Pünkösdvasárnap délelôtt 9 órakor imaóra 
és gyermek-bibliakör, 10 órakor istentisztelet, 

délután 5 órakor istentisztelet.
28. Pünkösdhétfô gyülekezeti kirándulás.

Ócsai Baptista Gyülekezet április
és május havi programja

VESZÉLYES HULLADÉKGYÛJTÉS 

Ócsa Város Önkormányzata 
2012. április 21-én (szombaton) 8.00–14.00 óra 

között veszélyes hulladékgyûjtést szervez.
Helyszín: Polgármesteri Hivatal udvara

(2364 Ócsa, Bajcsy Zs.u.2.)
Az alábbi veszélyes hulladékok térítésmentesen

kerülnek átvételre:

· Fáradt olaj 
· Akkumulátor(savas) 
· Szárazelem
· Fénycsô  
· Elektronikai hulladék (Kivéve képcsöves hulladékok
40 Ft/ kg+ÁFA) díjmentes.
A következôkben felsorolt veszélyes hulladékok átvé-
telére díjfizetés ellenében az alábbiak szerint kerül sor:
· Festékes textil 119 Ft/kg+ÁFA
· Olajos textil 60 Ft/kg+ÁFA
· Olajszûrô 78 Ft/kg+ÁFA
· Festékes szilárd hulladék 85 Ft/kg+ÁFA
· Olajos mûanyag flakon 78 Ft/kg+ÁFA
· Olajos fém göngyöleg 85 Ft/kg+ÁFA
· Olajos homok 32 Ft/kg+ÁFA
· Emulzió 28 Ft/kg+ÁFA
· Festék maradék 114 Ft/kg + ÁFA
· Fékbetét 92 Ft/kg+ÁFA
· Toner hulladék 89 Ft/kg+ÁFA
· Hajtógázos palack 149 Ft/kg+ÁFA
· Selejt szélvédô üveg 50 Ft/kg+ÁFA
· Termékként tovább nem használható 
gumiabroncs 45 Ft/kg+ÁFA
· Folyékony illetve beszáradt festék 
és lakk maradék 122 Ft/kg+ÁFA
· UN zsák 180 Ft/db+ÁFA
· Veszélyességi bárca 100 Ft/db+ÁFA
· Szállítási címkék 30 Ft/db+ÁFA

Kérem Önöket, hogy tegyenek környezetünk védelme
érdekében!

Részletek 
a Lendületben 

az Ifjúság Egyesület 
facebook oldalán!

1/1 oldalas: 40.000 Ft/hó (32.000 Ft + ÁFA)
1/2 oldalas: 25.000 Ft/hó (20.000 Ft + ÁFA)
1/4 oldalas: 12.000 Ft/hó (10.000 Ft + ÁFA)

1/8 oldalas: 6.000 Ft/hó (4.800 Ft + ÁFA)
1/16 oldalas: 3.000 Ft/hó (2.400 Ft + ÁFA)

Hirdetési árak
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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

Felhívás
A Falu Tamás Városi Könyvtár 

állománya új könyvekkel 
gyarapodott.
A kínálatból:

Felnôtt könyvek:
Müller Péter: Varázskô

Dan Brown: Angyalok és démonok
Turisták és kerékpárosok 
magyarországi kalauza

Kepes András: Tövispuszta
Pierrot-Szélesi Sándor: 

Jumurdzsák gyûrûje
Danielle Steel: Örökség

Danielle Steel: Kakukktojás
Paulo Coelho: Tizenegy perc

Egyiptom útikönyv
Gyermek- és ifjúsági könyvek:
Bartos Erika: Bogyó és Babóca

Bartos Erika: 
Bogyó és Babóca világot lát

Elsô tapasztalataim
Kistestvér születik

Kórházban
Darren Shan: Árny

Darren Shan: Suttogás
Darren Shan: Vérfüred

Szeretettel várjuk régi 
és új olvasóinkat!

Gergelyné Kopcsó Eszter
könyvtárvezetô

Március 9-én rendezte meg isko-
lánk a hagyományos Körzeti Teremat-
létika Versenyt. A versengésben öt
környékbeli iskola (Gyál, Dabas,
Inárcs, Kakucs, Hernád) mellett a Ha-
lászy népes csapata és a Bolyai ma-
roknyi különítménye vett részt.

A versenyszámok az 50 méteres
síkfutás, helybôl távolugrás, maga-
sugrás, medicinlabda lökés, és közép-
távfutás voltak.

A szép számú gyôzelemnek, dobo-
gós és pontszerzô helynek köszön-

hetôen iskolánk csapata magabiztosan
nyerte a pontversenyt, és szerezte meg
a gyôztesnek járó kupát.

A rövidesen kezdôdô szabadtéri
szezonban is hasonlóan eredményes
szereplést várva gratulálunk minden
csapattagnak!

Felkészítô pedagógusok Kamenné
Juhos Ildikó, Murinainé Murár Emí-
lia, Spák József.

Szép volt gyerekek! Hajrá Halászy!

H. K. I.

TerematlétikaTerematlétika




