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Ócsa Város Önkormányzatának lapja 2012. 5. szám 

AAnnyyáákk--nnaappjjaa
„Mama, Anya, Anyu, Anyuci,

Anyuka, Édesanyám” – talán gyer-
mekeink mondják ki legszebben e
szavakat, s amikor egy édesanya el-
ôször hallja gyermeke szájából bár-
melyiket, boldogság tölti el a lelkét.
Az édesanyákat 1925 óta minden év
május elsô vasárnapján ünnepeljük.
Magyarországon ezt a nemes hagyo-
mányt a Magyar Ifjúsági Vöröske-
reszt honosította meg. Kedves Olva-
sóink, Édesanyák, Nagymamák, Déd-
nagymamák! Az alábbi összeállítás-
sal szeretnénk kedveskedni Önök-
nek Anyák napja alkalmából.

Fülöp Krisztina
Fotó: Urbán Andrea

Weöres Sándor:

Anyámnak
(részlet)

„Termô ékes ág, te, jó anya, életem-
nek elsô asszonya, nagy meleg virág-
ágy, párna-helyhajnal harmatával telt
kehely, benned kaptam elsô fészkemet,
szívem a szíveddel lüktetett, én s nem-
én közt nem volt mezsgye-hegy, benned
a világgal voltam egy…  Elsô szép já-
tékom, jó anya, gyermekségem gaz-
dagasszonya, a kamaszkor tôled elku-
szált, szemem a szemedbe nem talált.
Így tûnôdtem: “Mért szült, mért szeret,
ha örökre élni nem lehet?... Erôs ház,
szép zászló, jó anya, sorsomnak nyu-
galmas asszonya. Majd ha cseppig át-
folyt rajtam mind e lét, úgy halok az
ôs-egészbe, mint beléd.”

Ady Endre:
Az anyám és én

Sötét haja szikrákat szórt,
Dió-szeme lángban égett,
Csípôje ringott, a büszke
Kreol-arca vakított.

Szeme, vágya, eper-ajka,
Szíve, csókja mindig könnyes.
Ilyen volt a legszebb asszony,
Az én fiatal anyám.
Csak azért volt ô olyan szép,
Hogy ô engem megteremjen,
Hogy ô engem megfoganjon
S aztán jöjjön a pokol.
Bizarr kontyán ült az átok.
Ez az asszony csak azért jött,
Hogy szülje a legbizarabb,
A legszomorubb fiút.
ô szülje az átok sarját
Erre a bús, magyar földre,
Az új hangú tehetetlent,
Pacsirta-álcás sirályt.
Fénye sincs ma a szemének,
Feketéje a hajának,
Töpörödött, béna asszony
Az én édes jó anyám.
Én kergettem a vénségbe:
Nem jár tôle olyan távol
Senki, mint torz-életével
Az ô szomoru fia.

Illyés Gyula: Anyánk
(részlet)

„Térdedrôl gurulva milyen messzi-
rôl látlak már, kis anyánk! Ahogy ki-
szaladtam féltô kezed közül – mint
nyögô gally, hogyha kicsapja gyümöl-
csét a hirtelen vihar: kezed utánam
nyúlt, majd az égre lebbent – az úti
por, sodró habjairól még visszatekin-
tettem, a kerítés mellett álltál hajla-
dozva –kék hegyek s füstölgô városok
emelték lengô ingekbôl titkos karjai-
kat.”

Petôfi Sándor:

Anyám, anyám…

Anyám, anyám, oh
Legjobb s legboldogtalanabb anya!
Nincs hát reményed,
Mit a fösvény való beváltana?
Kiküldözéd, mint
Galambját Nóé, a reményeket;

De teljesûlés
Zöld ágával meg egy sem érkezett.
Végsô reményed:
Ha majd halálod meg fog hûteni,
Fölmelegítnek
Még egyszer gyermeked hô könnyei.
Szegény anyám te!
Ez a vigasztalás sem jut neked;
Elsírta könnyeit
Szerelmesének sírján gyermeked.

Juhász Gyula: Anya

Fia kiszállt a távol tengerekre
És ott veszett, annak pár éve már,
De a nagy ég száz csillagán merengve,
A jó anya reá remélve vár.
Mindenki tudja, hogy a messzeségek
Szomorú hôse csöndes már nagyon,
Hogy túl jár már tenger baján a létnek
S pihen talán egy távol csillagon...
De az anya, ki méhe bús gyümölcsét
Úgy látta mindig, mint a nagy jövôt,
Nem sejti, hogy mily messze költö-
zött!
S míg óceánok ágyán alszik ô rég,
Az anya vár, vár valami hajót
S ragyognak rá rég elmúlt csillagok!

Esterházy Péter:

A szív segédigéi
(részlet)

Elôszó
„Majdnem két hete már, hogy az

anyám meghalt, munkához kell lát-
nom, mielôtt a temetéskor roppant he-
ves kényszer, az írjak-róla vissza nem
változik azzá a bárgyú szótlansággá,
amellyel a halál hírére reagáltam.

Igen, dologra!, mert az igény, hogy
anyámról írjak, néha nagyon váratla-
nul jelentkezik ugyan, de nagyon bi-
zonytalan is, vagyis erôltessem meg
magam, nehogy egyszerûen és pilla-
natnyi kedvem szerint egyetlen betûvel
püföljem tele a papírt, m m m m m
mmm m mmmmmmmm m mmm m m m

„Örül, ha jönnek, s nem vérzik a szíve, ha mennek”
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A számos napirendet felsorakoztató
ülés elején a képviselôk egyhangúlag
elfogadták a 2011. évi belsô el-
lenôrzés eredményérôl készült jelen-
tést, az Ócsa Városüzemeltetési
Nonprofit Kft. mérlegbeszámolóját és
az adóbeszedéseket tartalmazó jelen-
tést. Az utóbbiból kiderült, hogy a
gépjármûvekkel kapcsolatosan 42
millió forintnyi adóhátralékot tart

nyilván az önkormányzat, ezért fel-
szólító levelet küldenek a fizetési kö-
telezettségüket elmulasztóknak.
Amennyiben az érintettek nem egyen-
lítik ki tartozásukat, felkerülnek az
adóslistára, amelyet a hivatal nyilvá-
nosságra hoz.

Megszavazták a képviselôk a Roma
Nemzetiségi Önkormányzattal való
együttmûködést. Elvetették ugyanak-
kor a beadott formában a nemzetiségi
önkormányzat kérelmét, amelyben
100 ezer forintot kértek. A testület ar-
ra kérte a roma szervezetet, hogy pon-
tosan kidolgozva, konkrét célok meg-
jelölésével adja be újra a támogatási
kérelmet.

Újabb forduló várható az úgyneve-
zett „kanadai mintán alapuló családel-
látás” témájában. A Roma Nemzetisé-
gi Önkormányzat képviseletében Ha-
lász Mária családgondozó ismertette a
testülettel a kanadai mintát, amely egy
önellátásra épülô, képzéssel és utókö-

vetéssel egybekötött projektet takar.
Ennek megvalósításához egy önkor-
mányzati tulajdonban álló épületet és
termôföldet kérnének bérmûvelésre az
önkormányzattól. A képviselôk az ez-
zel kapcsolatos jegyzôi beszámoló
után dönthetnek a lehetôség támogatá-
sáról.

A testület elfogadta az új rendeletet
a tiltott, kirívóan közösségellenes ma-

gatartások szabá-
lyozásáról. A már
korábban meg-
szavazott sza-
bálysértési eljárá-
sokat (pl. állattar-
tás, környezetvé-
delem, lakcímbe-
jelentés, hulla-
déktárolás, stb.)
átemelték ebbe a
rendeletbe. A be-
jelentések való-
ságtartalmát el-
lenôrzik, szabály-

sértés esetén pedig a rendeletben meg-
határozottak szerint szankcionálják.

Egyhangúlag elfogadta a testület a
Pest Megyei Rendôr-fôkapitánysággal
kötött keretmegállapodást is. Egymil-
lió forintos keretet biztosít az önkor-
mányzat a rendôrök szolgálati idô fel-
etti munkavégzéséhez, amelynek ke-
retén belül újra fokozottan ellenôrzik
az illegális munkavállalókat. A testü-
let ezúton is kéri a lakosságot, hogy
ne adják ki házaikat az illegális kül-
földi munkavállalóknak, hiszen ezál-
tal a közösségnek is kárt okoznak!

A Kormány rendelete szerint mégis
emelhetôk a hulladékszállítási díjak,
ezért a képviselôk elfogadták az ASA
Magyarország Kft. díjemelési tájékoz-
tatóját. Eszerint május 1-jétôl decem-
ber 31-ig 350 és 237 forintot kell fi-
zetni a szemétszállításért. A napirend
kapcsán újra felmerült a házhoz menô
szelektív hulladékgyûjtés újraindítása,
amelyrôl várhatóan a májusi ülésen

tárgyalnak ismételten a településve-
zetôk.

A testületi keretbôl százezer forint-
tal támogatják a képviselôk az I.
Ócsai Kovács János Birkózó Emlék-
torna megrendezését. A verseny kere-
tén belül közel 200 gyermek jön a vá-
rosba az ország minden részébôl.

Hat igen, egy nem és két tartózko-
dás mellett megszavazták Horváth Ta-
más alpolgármester felügyelô bizott-
sági részvételét az új vízügyi konglo-
merátumban. Ahogyan arról korábban
beszámoltunk, Ócsa a gyáli székhelyû
vízügyi társuláshoz csatlakozik több
más településsel együtt.

Hét tartózkodás és két igen szava-
zattal a testület elvetette a polgármes-
ter és az alpolgármester illetményének
csökkentésére vonatkozó képviselôi
elôterjesztést. A törvény csak fegyel-
mi eljárás után teszi lehetôvé az illet-
ménycsökkentést, akkor is csak egy
éven keresztül.

Egyhangúlag megszavazták képvi-
selôk Bukodi Károly polgármester de-
legálását a Dabas és Környéke
Üdülôtábor Alapítvány kuratóriumá-
ba. Dönti Károly lemondása tette
szükségessé az új tag delegálását a
testületbe, ahol fontos, pénzügyi dön-
tések is születnek a gyermekek tábo-
roztatása kapcsán.

Horváth Tamás alpolgármester az
ülés végén tájékoztatta a megjelente-
ket az Inárcs-Dabas-Ócsa háromszög-
ben kezdôdô régészeti feltárásról. Ré-
gészek egy csoportja egy temetôt sze-
retne feltárni a területen, amelyen az
idén mélyszántást terveznek, így ke-
vés idô marad a leletek megmentésé-
re. A kutatók sátrakat, étkezést, mobil
illemhelyeket, ágyakat és területôrzést
kérnek az érintett önkormányzatoktól.
Dabas és Inárcs már jelezte támogatá-
si szándékát, az április végi ülésen pe-
dig Ócsa is elvi támogatást adott a fel-
tárásokhoz.

Bukodi Károly polgármester meg-
köszönte a lakosság pozitív hozzáállá-
sát az OTP-LTP lezárásához. Mint is-
mert, néhányan nem fizették a megta-
karítást, így hátralék keletkezett. A
megszólított lakosok közül gyakorla-
tilag mindenki megállapodott az ön-
kormányzattal a tartozás rendezésérôl,
sôt, néhányan helyben ki is fizették a
hátralékot. Mindössze egyetlen fô zár-
kózott el teljesen a fizetéstôl. 

má

A testületi ülésen történt

Változnak a méltányossági alapon történô ápolási díjak odaítélésé-
nek feltételei Ócsán – többek között errôl döntöttek a képviselôk az
áprilisi testületi ülésen. A jelenleg 58 fôt érintô változás oka, hogy a
méltányossági segélyezési forma nem töltötte be funkcióját, így, az
ápolási díjban részesülôk alanyi jogon juthatnak ezentúl anyagi se-
gítséghez. 
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Közhasznúsági jelentés
Ócsa Város Sportegyesület 2011. évi tevékenységérôl

I. Általános rész:

Egyesület neve: Ócsa Város Sportegyesület 
Székhelye: 2364 Ócsa Bajcsy-Zs utca 2.

Egyesület célja: 
❖ Az egyesület célja, mint a nevébôl is kiderül elsôdle-

gesen a sportról szóló 2004. évi I. törvényben meghatáro-
zott sporttevékenység szervezése és biztosítása.

Beszámoló formája: Egyszeres könyvvitelt vezetô
egyéb szervezetek közhasznú egyszerûsített beszámolójá-
nak mérlege és eredmény levezetése

Beszámoló fordulónapja: 2011. december 31.
Elkészítés napja: 2011. március 23.
Könyvvizsgálat: nem kötelezett.

II. Számviteli politika fô elemei:

1.Tárgyi eszközök értékelése
Az értékcsökkenési leírás elszámolásának módszere:
– bruttó érték alapján, lineáris
– a használatba vétel napjától, az állományból való ki-

vezetés napjáig.
Az 100.000 Ft egyedi beszerzési érték alatti tárgyi esz-

közök beszerzési költségét az Egyesület használatbavétel-
kor egy összegben elszámolja értékcsökkenési leírásként.

A társasági adótörvény melléklete szerint a kis értékû
tárgyi eszközök várható használati ideje 2 év.

A többi tárgyi eszköz éves értékcsökkenési leírási kulcs
a várható idô alapján a következô:

Megnevezés: Értékcsökkenési leírás %
Szellemi termékek
– Szoftverek 14,5%
Gépek, berendezése, felszerelések
– Számítástechnikai eszközök 33% 
– Ügyviteli-technikai eszközök 33%
– Egyéb gépek, berendezések, felszerelés 14,5%

2. Készletek értékelése:
Az Egyesületnek, Számviteli törvény szerinti készletei

nincsenek.
3. Valuta-deviza tételek értékelése:
Az Egyesületnek valuta-deviza tételekkel nem rendelke-

zik.
4. Lényeges és jelentôs tételek:
Az Egyesület lényegesnek minôsíti tevékenységében az

évi 100.000 Ft összeget meghaladó tételeket.
A Számviteli törvény szabályozása szerint jelentôs

összegû tételnek/hibának számít, ha a hiba feltárásának
évében az ellenôrzések során a hiba összege meghaladja az
ellenôrzött üzleti év mérleg - fôösszegének 2 százalékát.

A megbízható s valós képet lényegesen befolyásoló hi-
bának számít, ha a hiba feltárásának évében az ellenôrzé-
sek során a feltárt különbség összege a Saját tôkét legalább
20%-ban módosítja.

5. Rendkívüli tételek elkülönítése:

Az Egyesületnek nincsenek – a Számviteli Törvény sze-
rint – rendkívüli tételei. 

III. Eredményértékelés:

2011. évben az Egyesület bevételeinek nagy része köz-
hasznú tevékenységbôl származik illetve támogatásokból
és pályázati támogatásból, tagdíjból. 

Bevételek: 10538 ezer ft.
Az Egyesület ráfordításai között, vállalt cél elérése érde-

kében felmerült költségek szerepelnek 4158 ezer ft érték-
ben.

Az Egyesület, vezetô tisztségviselôinek és tagjainak
nem nyújtott semmilyen juttatást, bért, vagy díjat.

IV. Mérleg elemzése

Befektetett eszközök 
A tárgyévben az Egyesület vásárolt tárgyi eszközöket. 
Mobil WC a futballpályához
Forgóeszközök 
Az Egyesület mérleg- fordulónapi forgóeszközét Pén-

zeszközök alkotják a következôk szerint: - pénztár 1036
ezer ft – bankszámla 5478 ezer ft

Saját tôke
A tôke szerkezetén belül változást, a tárgyévben

képzôdött eredmény jelentett.

V. A közhasznú tevékenységrôl tartalmi értékelés

Az egyesület 2011. évi mûködése a befolyó támogatások
és tagdíjak révén egész évben biztosított volt. Ez az összeg
azonban nem tette lehetôvé a tervezett felújítások elvégzé-
sét.

Az atlétikai szakosztály tagjai továbbra is eredményesen
szerepeltek a megyei és országos versenyeken. Sikerült
megismételnünk a 2010. évi varsói atlétikai versenyen
szerzett gyôzelmünket. Ezen kívül egy négyfôs csapattal
vettünk részt egy Hollandiában rendezett versenyen. Az év
elején a Magyar Atlétikai Szövetség által is jegyzett ver-
senyt szerveztünk.

A labdarúgóknál kialakult egy stabil felnôtt csapat. Az
U16-os korosztály a bajnokság végén a dobogó harmadik
fokán végzett. Az U13-as csapatból a szezon végén sokan
„kiöregedtek” vagy eligazoltak. Így a nyár folyamán egy
teljesen új csapatot kellet felépíteni. Mindenképpen
elôrelépés, hogy az év második felében 5-8 éves gyere-
kek is megjelentek, így nekik is indítottunk foglalkozáso-
kat.

Az egyesület 2011-ben is részt vett a város szabadidôs
sportrendezvényeinek szervezésében, támogatásában. A
saját rendezésû, hagyományos május 1-i futball tornán kí-
vül helyt adtunk a Szabad a pálya, a Rendvédelmi Nap és a
Városi Vígasság eseményeinek.

A Magyar Labdarúgó Szövetséghez benyújtott társasági
adós pályázatunkat pozitívan bírálták el. 

A 2012. évi feladatainkat az alábbiakban határoztuk
meg:

· csapataink sikeres versenyeztetése;
· a sportpálya korszerûsítése;
· edzôpálya kialakítása;
· társadalmi szerepvállalás megtartása.
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ELMÜ-ÉMÁSZ Hálózati 
Szolgáltató Kft.

Tisztelt Fogyasztónk!
Ezúton értesítjük Önöket, hogy a biztonságosabb 

villamosenergia ellátás érdekében

2012. év május hónap 17. nap 08 órától 
16 óráig hálózatunkon felújítási, 
karbantartási munkát végzünk.

A munkavégzés idôtartama alatt a villamosenergia-szol-
gáltatást az Önök vételezési helyén szüneteltetni fogjuk.
Biztonsági okokból ezúton hívjuk fel szíves figyelmüket
arra, hogy ha a munkálatokat a jelzett idôpont elôtt befe-
jezzük, a hálózatot elôzetes értesítés nélkül visszakap-
csoljuk.

Szalai József
mûszaki munkatárs

2012. március-április hónap 

Születés:
Ebben az idôszakban új polgára nem született 

városunknak.

Házasságkötés:
Férj: Horváth Roland – Feleség: Mráz Viola

Házasságkötés helye: Ócsa
Házasságkötés ideje: 2012. március 31.

Huszonötödik házassági évforduló:
Férj: Faragó Attila – Feleség: Udvari Erika

Házasságkötés helye: Ócsa
Házasságkötés ideje: 1987. április 25.

Ötvenedik házassági évforduló:
Férj: Barizs Pál – Feleség: Kánai Eszter

Házasságkötés helye: Ócsa
Házasságkötés ideje: 1962. április 14.

Haláleset:
Születési családi és utóneve: Tóth Margit

Házassági neve: Sepsi Istvánné
Születési helye, ideje: Ócsa, 1928. szeptember 22.

Haláleset helye: Ócsa
Haláleset ideje: 2012. március 26.

Születési családi és utóneve: Lázár Zsuzsanna
Házassági neve: Gyárfás Gyuláné

Születési helye, ideje: Ócsa, 1929. január 10.
Haláleset helye: Ócsa

Haláleset ideje: 2012. április 3.

Anyakönyvi hírek
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Sajtóközlemény
Pest megye területfejlesztési koncepciója és stratégiája

megújításáról döntött a közgyûlés, jóváhagyta a munka
megindításához készített vitaanyagot. A területfejlesztésrôl
és területrendezésrôl szóló 1996. évi XXI. törvény alapján
2012. január 1-jétôl a megyei önkormányzatok feladata a
helyi és térségi fejlesztések tervezése és összehangolása, a
területfejlesztés középszintû képviselete és irányítása. 

Pest Megye Önkormányzata e törvény értelmében min-
den, a korábban a Közép-magyarországi Regionális Fej-
lesztési Tanács, a Pest Megyei Területfejlesztési Tanács, és
részben a Budapesti Agglomerációs Fejlesztési Tanács ál-
tal ellátott feladatot átvett, majd haladéktalanul megkezdte
a felkészülést a 2014-2020 közötti fejlesztési idôszakra, il-
letve a mai napig érvényben lévô, 1997-ben elfogadott
Pest Megyei Területfejlesztési Koncepció és a 2003-ban
elfogadott Pest Megyei Területfejlesztési Stratégia és Ope-
ratív Program megújítására. 

A vitaanyag Pest megye hosszú távú jövôképének, prio-
ritásainak és célkitûzéseinek összefoglalását tartalmazza.
A vitaanyagot Pest Megye Önkormányzatának Hivatala,
valamint a Pest Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft
munkatársai készítették. A vitaanyag célja, hogy a megyei
területfejlesztési koncepció és stratégia megújításával
összefüggésben, összefoglalja az elmúlt évtizedben készült
fontosabb tervezési alapdokumentumok téziseit (a 2007 és

2013 közötti idôszakra, a Közép-magyarországi Régió te-
kintetében megfogalmazott célkitûzések is beleértve), to-
vábbá a meghatározó gazdasági és társadalmi folyamato-
kat, és e folyamatokkal összefüggésben a megváltozott eu-
rópai uniós és hazai célkitûzéseket – amelyek a koncepció,
majd a stratégia készítését megalapozhatják.

Pest megye területfejlesztési koncepciójának várhatóan
2012 decemberéig kell egyeztetésre alkalmas anyagként
elkészülnie. A következô lépésben a vitaanyagot a megyei
önkormányzat elküldi a polgármestereknek, civilszerveze-
teknek, kamaráknak. Összegyûjti a visszaérkezô észrevéte-
leket, majd szakértôi egyeztetések és kistérségi kerekasztal
beszélgetések kezdôdnek, végül tematikus, ágazati munka-
csoportok (civilekkel, vállalkozásokkal, érdekképvisele-
tekkel) alakulnak. 

A vitaanyag rövid bemutatása itt található:
http://www.pestmegye.hu/sport/vitaanyag-jovorol

Pest Megye Önkormányzatának Hivatala

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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Kétségtelen, a képek önmagukért
beszélnek, mindenféle magyarázat
szükségtelen.

Kétségtelen, hogy igen sok lakó-
társunk tudja, mire való a szelektív
hulladékgyûjtés, tisztában van azzal,
hogy nemcsak a Föld napján kéne
odafigyelni a környezetre.

Másfél- két évvel ezelôtt a sínek és
a Palást utca közötti területrôl több
zsák használt pelenkát szedtek össze
közmunkásaink. Egy ideig nem volt
utánpótlás, de kiderült korán kezd-
tem örülni annak, hogy a gyerek szo-
batiszta lett. A használt pelenkák drá-
gább fajta szemeteszsákba csoma-
golva megjelentek a CBA és a gim-
názium elôtti buszmegállók szemetes
kosaraiban. Gondolom, hogy már

reggel szebbé (és szagosabbá) tegyék
az ott várakozók elôtt álló napot.
Ezeket a csomagokat is kiszedték a
közmunkások és elszállítottuk.

Kétségtelen, hogy az állomáson
álló gyûjtôk tartalma egyes lakótár-
saink fantáziájának emelkedettebb
szintjérôl tanúskodnak: építési tör-
melék, hamu, összetört, több zsáknyi
ablaküveg, televíziók elhasználódott
képernyôi, monitorok a hagyomá-
nyos háztartási hulladék mellett. 

Kétségtelen, hogy a Kft. dolgozói-
nak nincs arra kapacitásuk, hogy a
szemetet hétrôl-hétre átválogassák. 

Kétségtelen, hogy a város az IFÁ-t
nem azért vette, hogy a szétváloga-
tott szemetet a megfelelô szemétlera-
kókra eljuttassuk. 

Kétségtelen, hogy nem állíthatunk
minden szemetes mellé ôrt, aki kuká-
kon lévô feliratot (papír, mûanyag,
üveg) felolvassa a szemetet hozók-
nak.

Kétségtelen, hogy azok a lakótár-
sak, akik rendeltetésszerûen használ-
ták a szelektív gyûjtôt, most rosszul
járnak, hiszen a kukákat elszállítot-
tuk, mert a vasútállomáson nem csú-
foskodhat tovább a szemét. 

Kétségtelen, hogy a jó szándékú
lakótársak vereséget szenvedtek. 

Már csak az a kérdés, hogy a fe-
lelôtlenül gondolkodók, rosszindula-
túak, mit nyertek. (sic!)

Dr. Buzáné Icsó Zsuzsanna
ügyvezetô

Gondolatok a vasútállomáson álló szelektív
gyûjtôrôl készült képek mellé
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Óvodáinkban a szakmai munkakö-
zösségünk második éve az irodalmi
nevelés, anyanyelvi nevelés gyakorla-
ti megvalósulási lehetôségei irányá-
ban munkálkodik.

A mesélés, verselés, mondókázás
része az egész óvodai életet átfogó
anyanyelvi nevelésnek. Lehet kötetlen
és kötött szervezeti formában. Mind-
két esetben az óvónô részérôl tudatos,
tervszerû, motiváció szükséges, mely
felkelti a gyermekek érdeklôdését. A
legalkalmasabb idôben, helyen, nyu-
godt légkörben jelent igazi közösségi
élményt. A kötetlenség lehetôséget
nyújt az életkori jellemzôk, egyéni sa-
játosságok figyelembevételére, a dif-
ferenciált bánásmódra. Az irodalmi
élmény hallgatásának helye lehet a
csoportszoba meseszônyege, a séta
közbeni levélgyûjtés, a hintázás, a
gyümölcssaláta készítés ideje stb. A
komplex nevelési hatásrendszerben a
vers, mondóka, mese kapcsolódik
egyéb foglalkozási területek – külsô
világ tevékeny megismerése, környe-
zetünk mennyiségi – és formai viszo-
nyai, rajzolás, mintázás, kézimunka,
mozgásfejlesztés, ének-zene, énekes
játékok – sokoldalúbb megismerésé-
hez is. Az anyanyelvi nevelés által
gazdagítjuk gyermekeink aktív és
passzív szókincsét, bôvítjük fogalma-
ik körét, fejlesztjük gondolkodásukat,
érzelmi-, erkölcsi ítéleteiket, képzele-
tüket, fantáziájukat stb. 

Szakmai napjaink, házi bemutató
foglalkozásaink alkalmával az útkere-
sés, ötletgyûjtés, újdonságok megta-
pasztalása segíti közösségünk szak-
mai megújulását.

2012. március 28-30-ig Pedagógiai
Szakmai Nyílt Napokat tartottunk
óvodáinkban. Mint minden évben
most is a környezô települések óvodá-
iból a Halászy Károly Általános isko-
lából több óvodapedagógus, alsós ta-
nító, az iskola vezetése is részt vett. E
szakmai programunkat több mint húsz
éve minden évben március utolsó he-
tében tartjuk. Meghívott vendégeink
évrôl évre örömmel visszajárnak. Sok
új ötletekkel, módszerekkel, hasznos
tapasztalatokkal felvértezve térnek
haza.    

Március 28-án, szerdán, a Napocs-
ka csoport fogadta a vendégeket a
Napsugár Tagóvodában. Vargáné Kö-
vendi Melinda, Virág Józsefné

óvónôk és Ulicskáné Tturi Judit dajka
néni és 26 fôs vegyes életkorú kis-
gyermek fogadott bennünket. A mai
napjuk mottójául: „Életünk apró cso-
dái: a virágok” címet választották. Te-
vékeny szabad játék folyt érkezésünk-
kor. „Virág – ültetô - locsoló” társas
játékot játszottak a nagyok, szín dobó-
kockával dobva jutottak el, locsoláson
keresztül a virágaik teljes kinyílásáig.
A kicsiket „virág labirintuson” keresz-
tül egy golyó házikóba való eljuttatá-
sával ügyesítették a finommozgások
fejlesztése területén. A délelôtt folya-
mán a nagyok is próbálkozhattak, ne-
kik egyszerre két golyót kellet célba
juttatniuk. A színfelismerés a kicsik-
nél a „tulipán csokor” – dobókockán
megnevezett színeinek- lefedésével is
gyakorlásra került Esztike óvónô irá-
nyításával. A délelôtt folyamán a fo-
lyamatos tízóraiztatás és a gyerme-
kekkel való foglalatosság is tapasztal-
ható volt Judit dadus néni részérôl is.
Vidám „virágkép párosító” majd „vi-
rág memória” játékot játszottak. A dé-
lelôtt folyamán elôsegítve a virágne-
vek szótagolását is gyakorolták a na-
gyok – egy, kettô, három, négy – szir-
mú virágokhoz kapcsolva. A nagy-
mozgások fejlesztésére a „vonatos já-
ték virág állomásokkal” és a „virág lo-
csolás akadályok átlépésével” csapat-
verseny biztosított lehetôséget. A sza-
bad játék 9.30-kor rakodással ért vé-
get. A zenedoboz jelezte, hogy követ-
kezik a mesélés. „Mókus Péter kis-
kertje” c. mese asztali bábfigurákkal
való elôadása igazán elvarázsolta a
hallgatóságot. Megtudhatták a gyere-
kek is, hogy kell az a piszkos, sáros
kis gyökér a virágainknak. Alkalman-
ként tevékenységekhez kapcsolódóan
mondogattak mondókákat, verseket és
énekeltek. Az irodalmi nevelés átha-
totta a szabad játékidôt is. Differenci-
ált feladatadással, komplex délelôttöt
láthattunk. Köszönjük.

Március 29-én, csütörtökön, a Mó-
kus csoport és a Medve csoport fogad-
ta a vendégeket a Nefelejcs Központi
Óvodában. 

A Mókus csoportban Kulcsár Mari-
ann, Szemánné Galczó Erika óvónôk,
Konyicsákné Aszódi Krisztina dajka
néni és 25 fô kisgyermek fogadott
bennünket. Délelôttjüknek a „Tavaszi
szín-játék a szivárvány körül” – a
készségfejlesztés sokszínûsége – cí-

met adták. Csoportba érkezésünkkor
tevékeny alkotó munka fogadott ben-
nünket. Egy asztalnál újrahasznosított
papírból képeket készítettek egyénileg
több szín összedolgozásával Mariann
óvónô vezetésével. Néhány fiú, lány
és Erika óvónô síkban a falra helye-
zett elôrajzolt nagyméretû virág képet
színezett a számképeknek megfe-
lelôen színt választva. A többiek épí-
tettek, babakonyhában foglalatoskod-
tak, asztali játékokkal játszottak. Al-
kalmanként egy-egy gyermek próbát
tett – egy állványon lévô virágkehely-
be lehetett egy megfelelô ütéssel bere-
píteni a pillangót. Ki - ki elôtte test-
méretéhez igazíthatta a kellékeket, a
megfelelô magasság, a siker elérése
érdekében. Nagyon ötletes, több kész-
ség fejlesztését is próbára tevô feladat
– kihívás volt számukra. Az egyéni al-
kotások mellett egy közös nagy kép is
elkészült késôbb, az újra papírból egy
gyönyörû nagyméretû szivárvány. A
„csodát” a közös éneklés és versmon-
dás is fokozta az együttdolgozás je-
gyében.

A szivárvány színeit és a színek
sorrendjét is jól begyakorolták ez ál-
tal. A falikép is az elôre kódolt színek-
nek megfelelôen pompázott a játékidô
végére. Összerakodás után a mesét
elôkészítve, motiválva ismerkedtek az
esôvel „Ess esô ess…” kezdetû mon-
dókával, „cs” hang hangoztatásával,
az esôhöz kapcsolódó hangok /dörgés,
villámlás, esô/ felismertetésével. A
naphívogató „Süss fel nap” c. dalt fu-
rulyán két óvodás közremûködésével,
egyenletes lüktetés és ritmustaps egy
idôben való hangoztatásával adták elô
– karmesteri irányítással. A csoda fo-
kozásaként diavetítôvel két lencsén
átvezetve a fényt, szivárványt láthat-
tunk.

Ákossy Eszter: A szivárvány barátai
c. meséjét, hangszínével játszva, pár-
beszédes bábelôadásban hallottuk
Mariann óvónô elôadásában. A pillan-
gók játéka és az esô után megjelenô
szivárvány történetét egy zenei rész
zárta le – a gyerekek táncoltak a szi-
várvány színeit jelképezô szalagokkal,
majd a szivárvány alá a megfelelô
szín meghosszabbításaként felragasz-
tották a szalagokat. A mese utáni zene
Kövi Szabolcs: Körforgás c. cd-je,
„Felhôjáró” c. zenéje felemelô, méltó
befejezése volt a foglalkozásnak. Iga-

SZAKMAI NAPOK AZ ÓVODÁKBAN
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zi élményben volt részünk nekünk
felnôtteknek is. Differenciált foglal-
koztatást, egyéni fejlesztést, tehetség-
gondozást láttunk komplex nevelési
hatásrendszerben. Köszönjük.

Március 29-én, a Medve csoportban
Kánainé Gelencsér Judit, Kovácsné
Zsuk Anita óvónôk és Bárányné To-
kics Éva dajka néni és 25 fô vegyes
életkorú kisgyermek látott vendégül
bennünket. Délelôttjüknek a „Gyógyí-
tó mese” – félelem és szorongás oldá-
sa a mesén keresztül. Komplex dé-
lelôtt. címet adták. A foglalkozás új-
szerû témafelvetésével a mindenna-
pokban felmerülô kérdésekre egyfajta
segítségnyújtási mód lehet. A foglal-
kozás célja: megtudni, hogy mind-
annyian szoktunk félni; megismerni,
hogy vannak félelmeink; megtudni,
hogy nem vagyunk egyedül hagyva
félelmeinkkel. 

Szabad játékidôben, nyugodt csalá-
dias légkörben játszhattak, rajzolgat-
tak mindkét óvónô vezetésével. Játé-
kidôben Varga Katalin: Zsiga és Csi-
pet c. meséjét kezdeményezte Judit
óvónô a meseszônyegen asztali bábfi-
gurákkal. A mese története, a gyáva,
félénk kiskutya és a hangos vesze-

kedôs kiscsibe egymásra találása, ho-
gyan tanította bátorságra Csipet Zsi-
gát, a kiskutyát. Miután a mese befe-
jezôdött a gyermekek választhattak
szerepet, akinek a „bôrébe” bújtak és
elmesélhették, újraélhették a mesét.
Akik nem szerettek volna maradni el-
mehettek barkácsolni. Rendrakás után
szôrmeállatok segítségével arról kezd-
tek beszélgetni, hogy ki mitôl fél és
hogyan is lehet ezeket a félelmeket le-
küzdeni. Bátorításként Judit óvónô is
megosztotta velük gyermekkori félel-
meit – tudatva ezáltal, hogy mindenki
félhet valamitôl és meg is szabadulhat
ezektôl. A gyermekek gondolkodása,
szókincs bôvítése mellett a realitás ér-
zékük fejlesztése is hangsúlyt kapott.
Egy játék során, amikor mindenki el-
dönthette magáról, hangos, vesze-
kedôs esetleg csendes, kedveskedô
szokott lenni. Minden gyermek zsá-
kocskájába beletehette félelmeit, majd
megbeszélték, mit tegyenek vele.
Volt, aki postán adta volna fel, volt,
aki a sivatagba dobta volna. Önbizal-
mukat egy titkos feladattal erôsítette:
a dobozba nézve a világ legbátrabb
gyermekét láthatták, de csak a végén
derült ki, hogy mindenki saját magát

láthatta a tükörben. A foglalkozás vé-
gén egy piros szívecskére, melyre egy
mosolygós arc volt rajzolva, lerajzol-
hatták félelmeiket, melyet le kell
gyôzniük.

A félelem része életünknek, felol-
dása fontos feladat az óvodában és
otthon is. Beszélnünk kell róla, segít-
séget kérve – adva, hogy ne szorong-
junk. 

Újszerû témát felvetô differenciált
foglalkoztatást láttunk, egyéni problé-
mafelvetéssel, egyéni fejlesztést komp-
lex hatásrendszerben. Köszönjük. 

Március 30-án délelôtt Rákóczi
Emese gyermekpszichológus elôadá-
sát hallgattuk meg az „Agresszivitás-
kezelés, szorongásoldás mesével” té-
mában.

Minden bemutató nap után rövid
szakmai fórumot tartottunk, melyen
meghallgattuk vendégeink észrevéte-
leit, értékeltük, építô kritikával segí-
tettük kollégáinkat. Ezúton is szeret-
nénk megköszönni felkészülésüket,
munkájukat, mellyel hozzájárultak
óvodáink szakmai munkájának jobb
megítéléséhez.

Szöllôsiné Panyik Ida
Tagóvoda-vezetô
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Ez volt a jelmondata idén a Víz Világnapjának! 
Március 22-ét az ENSZ 1992-ben a világ kiemelt napjai

közé sorolta, és évente megünnepeljük. Ez a nap a Víz Vi-
lágnapja.

A tiszta víz nélkül nem beszélhetünk egészséges környe-
zetrôl, de egészséges felnôttekrôl és gyerekekrôl sem.

A Duna Múzeum és a Vidékfejlesztési Minisztérium
idén is meghirdette alsós és felsôs tanulók számára az
egy hónapon át tartó országos internetes versenyt,
amelyben már ötödik éve részt vesz iskolánk Kis Zöld
csapata és mindig dobogós helyezést érünk el.

Az idei feladatmegoldások is sok kutatómunkát és
nagy odafigyelést igényeltek, ami tanulóink számára le-
het, hogy néha nem kis fejtörést okoztak. Azt gondolom
viszont, hogy a jól elvégzett munka öröme annál na-
gyobb, minél több energiát, idôt és odaadást fektet bele
az ember. Idén is több csapat indult a versenyen és nagy
nekifutással, néha fáradtságos munkával, de odaadóan
dolgozott az összes Kis Zöld a feladatok megoldásán.

Sok érdekes dolgot tanultunk az idén is egyes felada-
tok megoldása közben, mások esetében elmélyítettük tu-
dásunkat. Nagyon örülünk, hogy két csapatunk bejutott
a döntôbe, hiszen nagy izgalommal és felbuzdulva vár-
tuk a Víz Világnapi eredményhirdetést. 

Elérkezett hát a várva –várt nap, március 22-e az or-
szágos díjátadó ünnepség ideje. 

Összesen 87 tanuló vett részt a versenyen az ország
minden részérôl. A Halászy Károly Általános Iskola
négy csapata közül, a Kis Zöldek I. és IV. csapatának ta-
nulói részesültek különdíjban, a felsôs 7-12. osztályos
kategóriában, a maximális 118 pontból 110-et megsze-
rezve.

A Kis Zöldek I. csapata: Béres Beatrix, Galambos Ale-
xandra, Verebélyi Alexandra és Bábel Alexandra.

A Kis Zöldek IV. csapata: Batár Gabriella, Jakab Cintia,
Gaszt Dávid és Gaszt Máté.

Köszönjük a csapattagoknak, hogy kitartóan dolgoz-
tak egy hónapon át. Gratulálunk, mert munkájuk nem
volt hiábavaló, mert egy gyönyörû napot tölthettek a
Vajdahunyad Várában, ahol átvehették ünnepélyes ke-
retek között a díjakat.

A díjazások után mindig büszkék vagyunk arra, hogy
újra öregbítettük iskolánk, a Halászy Károly Általános Is-
kola hírnevét, és ez is ösztönöz minket az odaadó és fá-
radhatatlan munka folytatására.

A díjak átvétele után megtekintettük a Mezôgazdasági
Múzeumot és még ott is kitölthettek versenyzôink egy
teszt feladatsort, és betekintést nyerhettek a tavaszt váró
állatkertbe Budapesten. Nagyon jól érezte magát min-
denki a már szinte nyárias tavaszi napon, kissé fáradtan,
de boldogan tért haza a két csapat az együtt töltött gyö-
nyörû nap után.

A másik két csapat tagjait is meg szeretném említeni,
akik részt vettek a versenyben. Köszönöm a munkáju-
kat, hiszen csupán egy pár pont választotta el ôket a do-
bogós csapatoktól. 

Kis Zöldek II. csapata: Rakó Vivien, Kucsera Bettina,
Szôke Ilona és Péter Veronika.

Ki zöldek III. csapata: Vasadi Vivien, Bábel Ádám,
Hollósi Péter és Miczák Klaudia.

Örömmel tapasztaljuk, hogy a Duna Múzeum a Vi-
dékfejlesztési Minisztériummal karöltve, évrôl évre gon-
doskodik a környezeti nevelés fontosságának széles körû
népszerûsítésével, illetve a fiatal nemzedék környezetvé-
delmi nevelésével. Ezek a versenyek valójában ráébresz-
tik gyerekeinket arra, hogy milyen fontos a környeze-
tünk, amelyben élünk, és ahhoz, hogy a jövô generációk
élvezhessék az Életet a Földön, nem kis erôt kell befek-
tetnünk mi magunknak is.

Mrázné Gáspár Tünde 
pedagógus

A világ szomjas, mert mi éhesek vagyunk!

Nyelvi laborral szerelték

fel az általános 

iskola egyik tantermét

A nyelvoktatás kiemelt helyen szerepel az iskolák fel-
adatai között, s annak érdekében, hogy ez minél hatéko-
nyabb lehessen, rengeteg technikai lehetôség áll rendel-
kezésre a pi-
acon. 

Nagy örö-
münkre, a
Halászy Ká-
roly Általá-
nos Iskola is
gazdagodott
egy teljesen
f e l s z e r e l t
nyelvi labor-
ral, amely
eredménye-
sebbé teszi gyermekeink felkészülését. Használatával a
nyelvtanulás kommunikatívabb, a tanulók számára szí-
nesebb, élvezetesebb és hathatósabb lehet, ezáltal hasz-
nálhatóbb nyelvtudás érhetô el. 

Ezen kívül a tantermet egy interaktív táblával és pro-
jektorral is felszerelték, lehetôvé téve ezzel új info-kom-
munikációs eszközök (segédanyagok) és módszerek
használatát is.

Köszönjük a lehetôséget!
Király Judit
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Könyvek kötik össze a lelkeket
Ezt az állítást minden olvasó ember ismeri és érzi.
A Halászy Károly Általános Iskola legutóbbi – immár

hetedik alkalommal megrendezett – Nagy Könyv verse-
nyén a könyvek nemcsak a lelkeket, hanem a körzet ál-
talános iskoláit is egybefogták. Alsópakony, Gyál és
Ócsa iskoláiból összesen
kilenc csapat vett részt az
olvasóversenyen.

A gyerekek, a korábban
önállóan elolvasott három
regénybôl kaptak érdekes
kérdéseket, feladatokat. 

Öröm volt látni a csa-
patok felkészültségét, hal-
lani a gyerekek szellemes
válaszait, megtapasztalni,
hogy a mai, az elektroni-
kus médiáktól túlcsordult
világunkban is vannak
gondolkodó, érzô, olvasó
gyerekek. A verseny valamennyi résztvevôje átérezhette
Janikovszky Éva szavait:

„Miért kell olvasni? Mi van a könyvben, mi az a titok,
amit megoszthatnak veled? Az, hogy minden bennük
van. Nemcsak a tündérek, a manók, hanem én is meg te
is, örömünkkel, gondjainkkal, vágyainkkal, bánatunk-
kal, benne van a jó, meg a rossz, az igaz és a hamis, a
természet, a világmindenség, ez mind, mind elfér a
könyvben.”

HKI

,,A példa a leghatékonyabb tanítók egyike, noha szótlanul tanít”

– Isk– Iskolanyitogatóolanyitogató

Az iskolakezdés jelentôs esemény minden gyerek és
család életében. Az iskolaválasztás mellett nagyon fon-
tos a tanító néni személyisége, hiszen tudjuk, hogy: ,,A
példa a leghatékonyabb tanítók egyike, noha szótlanul ta-
nít.” (Samuel Smiles)

Az ócsai általános iskola tanítói, az évek óta kialakult
hagyománynak megfelelôen, az elsôsök beiratkozását me-
gelôzôen, 2012. március 28-29-én játékos foglalkozásra
hívták a nagycsoportos óvodásokat és szüleiket. A gyere-
kek a feladatok során megismerkedhettek a leendô osz-
tályfônökökkel és napközis nevelôkkel, megbarátkozhat-
tak az iskolai környezettel. A szervezett napokon az óvodá-
sok többsége megjelent. Néhányan annyira jól érezték ma-
gukat, hogy mind a két nap meglátogatták iskolánkat. A já-
tékos foglakozás után, kötetlen beszélgetés keretében a
szülôk feltehették kérdéseiket, amelyekre igyekeztünk ki-
elégítô válasz adni. Ugyanazon a két napon, a délelôtt fo-
lyamán a tanító nénik részt vettek az óvodai szakmai na-
pok keretében szervezett bemutató foglalkozásokon, ami
újabb lehetôséget kínált a gyerekekkel való ismerkedésre.
Legközelebb jövendôbeli elsôseinkkel májusban találko-
zunk, amikor az óvó nénikkel látogatnak el iskolánkba. Itt

már aktív részesei lehetnek egy-egy játékos tanórai mun-
kának, és megismerhetik az iskola tágabb környezetét is.
Ugyancsak májusban, az elsô iskolai szülôi értekezleten
nyílik lehetôségünk megbeszélni az elsôsök szüleivel, az
elsô tanévvel kapcsolatos kölcsönös teendôket. Bemutató
foglalkozásunkon a gyerekek belekóstolhattak az iskolai
élet egy kis szeletébe, ezért amikor szeptemberben elôször
lépik át kisdiákként az iskola kapuját, már nem lesz annyi-
ra új és idegen a környezet számukra. 

Tanító nénik

SZÜLÔK ISKOLÁJA
Már második éve mûködik intézményünkben a SZÜLôK

ISKOLÁJA. Kezdeményezésünk célja az volt, hogy tapasz-
talt szakember segítségével beszélgessünk a családok min-
dennapjait érintô kérdésekrôl, jelenségekrôl, azokat
elsôsorban a gyermek szempontjából értékeljük, következ-
tetéseket vonjunk le, és nem utolsó sorban ötletekkel gaz-
dagodjunk. 

Szó esett már a szeretet fontosságáról, arról, hogy ezen
éltetô érzés közvetítése és megértése mennyire meghatáro-
zó a család mûködését illetôen. Magyarázatot találtunk kö-
zösen arra, hogy mennyire fontos a szeretetnyelvek isme-
rete és megértése. Az utolsó alkalommal, március végén az
anya – lány, apa – fiú mintáról, kapcsolatról esett szó. Hi-
hetetlen erôvel törtek fel a jelenlévôkbôl a gyermekkori él-
mények. A pezsgô beszélgetésbôl kiderült, hogy a hozott
érékeket, attitûdöket továbbadjuk. 

„Az alma nem esik messze a fájától”, de vajon miért?
Elsôsorban azért, mert gyermekeinkben megjelenünk. Ha
tudomásul vesszük ezt az igazságot, akkor jobban megért-
jük ôket, a szülô gyermek kapcsolat harmonikusabbá válik.
A boldog, külsô megpróbáltatásokat legyôzni képes család
egyik alapfeltétele, egymás elfogadása. Mindez hozzásegít
ahhoz, hogy észrevegyük a másik jó tulajdonságait, pozitív
értékeit, s mindennapjainkat, céljainkat ezekre építsük.

Ebben a tanévben még két alkalmat tervezünk, amelyek
idôpontjáról az iskola honlapján, és plakátokon tájékoztat-
juk az érdekelôdöket. Természetesen nemcsak tanulóink
szüleit várjuk, hanem nyitva áll a szülôk iskolája kapuja
minden érdeklôdô elôtt! 

H.I.
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Mi akar ez lenni?
(Pünkösdi gondolatok)

„Amikor pedig eljött a pünkösd napja, és mindnyájan
együtt voltak ugyanazon a helyen, hirtelen hatalmas szélro-
hamhoz hasonló zúgás támadt az égbôl, amely betöltötte az
egész házat, ahol ültek. Majd valami lángnyelvek jelentek
meg elôttük, amelyek szétoszlottak, és leszálltak mindegyi-
kükre. Mindnyájan megteltek Szentlélekkel, és különféle
nyelveken kezdtek beszélni, úgy ahogyan a Lélek adta nekik,
hogy szóljanak. Sok kegyes zsidó férfi tartózkodott akkor Je-
ruzsálemben azok közül, akik a föld minden nemzete között
éltek. Amikor a zúgás támadt, összefutott ez a sokaság, és
nagy zavar keletkezett, mert mindenki a maga nyelvén hal-
lotta ôket beszélni. Megdöbbentek és csodálkozva mondták:
„Íme, akik beszélnek, nem valamennyien Galileából valók-
e? Akkor hogyan hallhatja ôket mindegyikünk a maga anya-
nyelvén: pártusok, médek, és elámiták, és akik Mezopotámi-
ában laknak, vagy Judeában és Kappadóciában, Pontusz-
ban és Ázsiában, Frigiában és Pamfiliában, Egyiptomban
és Libia vidékén, amely Ciréné mellett van, és a római jöve-
vények, zsidók és prozeliták, krétaiak és arabok: halljuk
amint a mi nyelvünkön beszélnek az Isten felséges dolgai-
ról.” Álmélkodtak mindnyájan és nagy zavarban kérdezget-
ték egymástól: „Mi akar ez lenni?” Mások azonban gúnyo-
lódva mondták: „Édes bortól részegedtek meg.” /Apostolok
cselekedetei 2, 1-13./”

A pünkösdi események álmélkodást és kérdéseket ered-
ményeztek. A cinikus megjegyzéssel: „édes bortól részeged-
tek meg”, most nem foglalkozunk, de az ôszinte érdeklôdés-
re, „mi akar ez lenni?”, van válasza Isten igéjének.

Isten meg akarja újítani szívünket, beszédünket, hallásun-
kat. Hogyan mûködik Isten Szentlelke? Munkája hasonlít a
hatalmas szélviharhoz. Tudjuk, hogy a vihar hatalmas
tetôket, kéményeket képes ledönteni, fákat csavar ki tö-
vestôl. A vihar olyan hatalmas, hogy az ember alig tehet va-
lamit ellene. A viharnak ez a megrendítô hatalma jelképezi a
Szentlélek munkáját. ô megrendíti a mi önbizalmunkat is.
Ahol Isten Szentlelke mûködik, megingatja ön-igaz, önzô
véleményünket. Meglágyítja a kôszívet is. Igen, elôször
bennünket kell megrendítenie, mielôtt újat kezdene a régi
helyén.

Isten meg akarja újítani a beszédünket. Ismerjük azt,
amikor a szókincsünk cserben hagy, ha azt kell elmonda-
nunk, hogy hiszünk Jézus Krisztusban. Talán azt gondoljuk
ilyenkor, hogy a hitrôl mások beszéljenek. Ezért vannak a
lelkipásztorok, evangélisták, gyülekezeti munkások. De mi-
lyen emberek voltak azok, akik az elsô pünkösd ünnepén
megnyitották a szájukat? Egyszerû halászok, szónoklattan
tanulása nélkül egyszerûen elkezdtek beszélni Isten nagy
tetteirôl, amiket átéltek. Ma sincs másképpen. Akit Isten
Szentlelke hitre vezet, annak van mondanivalója. Az tovább
tudja adni, amit Jézussal átélt, mint a tanítványok.

Isten meg akarja újítani a hallásunkat. „Halljuk, amint a
mi nyelvünkön beszélnek az Isten felséges dolgairól /11.
vers/. Ez volt pünkösd legnagyobb csodája. Mi nehezen ért-
jük egymást, még azok is, akik egy nyelvet beszélünk. Pün-
kösdkor az történt, hogy mindenki értette a hirdetett igét. A
csoda nem az volt, hogy a tanítványok új nyelveket kaptak,

hanem, hogy Isten új hallást ajándékozott. A Szentlélek azt
munkálta, hogy a tanítványok prédikációja elérte az embe-
rek fülén át a szívét.

Kérjük mi is az énekíróval együtt: „Ó, szállj Szentlélek
ránk, áldd meg szívünk és szánk, s bennünk teljes lesz Jé-
zusnak szépsége!” /Baptista gyülekezeti énekeskönyv 165.
ének/. Így lehet áldott pünkösdi ünneplésünk, sôt az egész
életünk.

Nemeshegyi Zoltán 
lelkipásztor

„Képek” a 125 éves Ócsai Baptista 
Gyülekezet múltjából és jelenébôl

(1. rész)

A gyülekezet keletkezésével és kezdeti történetével kap-
csolatban, az alábbiakban dr. Szebeni Olivér egyháztörté-
nész sorait idézem:

„Az elsô három ócsai asszony baptizálását Budapesten
1887. augusztus 22-én anyakönyvezték. Újabb megtérôre
évekig kellett várni, de nyolc év alatt már 50-60 tagú volt a
gyülekezet. A századfordulóra misszióterületbôl támasz-
ponttá vált, az igehirdetéseket rendszeresen százas létszámú
tömeg hallgatta. 1902-ben pedig Ócsára meghívták az elsô
helyi prédikátort Szabó András személyében.

Ettôl kezdve olyan gyorsan fejlôdött a gyülekezet, amire
Európa-szerte alig találunk példát. Az evangéliumi szemlé-
letû, egyéni döntésre épülô protestáns, bibliás szemlélet
iránti fogadás volt tapasztalható. Az érdeklôdôk és szimpati-
zánsok többszörösen meghaladták a taglétszámot. Mivel a
gyülekezetbe jutást szûrték, a megfelelô morális életmódot
pedig komolyan megkövetelték, bejutni a gyülekezetbe egy-
általán nem volt egyszerû. Ez ellentétben áll a baptisták fel-
tételezett „tagtoborzásával”.

A XX. század elsô évtizedeiben három olyan történelmi
jelentôségû eseményt ismerünk föl, ami nemcsak bel misszi-
ós jellegû, hanem hatása volt a szélesebb magyar társada-
lom helyi és országos körülményére.

1. Az 1905-ös miniszteri rendelet a baptisták állami elis-
merésérôl, az úgynevezett „ócsai hitvallás” alapján mondta
ki az akkori „darabont-kormány” vallás és közoktatási mi-
nisztere, Lukács György.

2. Az egyházi iskolák elutasító magatartása a baptista
szülôk gyermekeivel szemben arra ösztönözte a gyülekeze-
tet, hogy felekezeti elemi iskolát szervezzenek. Az iskola
mindössze egyetlen tanéven át mûködött (1905-1906). 70-80
gyermek látogatta, más vallásúak is.

3. Joó Ferenc és neje (Málics Rozália), helyi lakosok
1912-ben egy kisebb birtok adományozásával árvaház ala-
pítását kezdeményezték. Különösen az 1914-es világháború
kitörése után vált szükségessé az árvák gondozása. Akkor az
intézmény már Ócsáról Budára költözött és az egykori Joó
Ferenc-féle birtok az árvaház éléskamrája lett.

Az ócsai gyülekezet a világháborús megtorpanás után a
húszas években ismét fellendült, és újra megközelítette a
százas taglétszámot, ami több prédikátor szolgálati ideje
alatt a második világháború végéig ezen a szinten stabilizá-
lódott.”

Lejegyezte: Nemeshegyi Zoltán
baptista lelkész
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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

A Sport nemcsak az egészséges élet-
mód elengedhetetlen feltétele, hanem
igazi kikapcsolódást, kellemes feszült-
séget, változatosságot, élményt jelent. 

A fogyatékos emberek számára a
sport a társadalmi élet fontos részét is
jelenti. A képességeik bemutatása, elis-
mertetése elôsegíti a társadalmi elfoga-
dottságukat. 

E cél szellemében a Mozgáskorláto-
zottak Ócsai Egyesülete mondhatjuk
hagyományként tizennegyedik alka-
lommal szervezte meg a Parasportna-
pot, amely az idén is regionális jelleg-
gel hirdetett meg. A rendezvény hely-
színe most is a Halászy Károly Általá-
nos Iskola Sportcsarnoka volt.

Április 28-án az iskola aulája már
kora reggel benépesült. 

Az idei rendezvényt is Dr. Szûcs La-
jos Országgyûlési képviselô, a rendez-
vény fôvédnöke nyitotta meg. 

A Fiesta Táncegyüttes fergeteges
bemutatóját követôen rövid bemelegítô
torna után elkezdôdhettek a játékok 

A nap folyamán az „1 perc és
nyersz” televíziós játékhoz hasonlóan
különbözô ügyességi versenyekre ne-
vezhettek be, akik idôben teljesítettek,
tombolaszelvényt kaptak.

Egy órára elkészült Ponyiczki Laci
két nagyüstben fôzött gulyáslevese,
amellyel az asszonyok gyors felszolgá-
lása során mindenki csillapíthatta éhsé-
gét. Ebéd után tombolasorsolással to-
vábbi esély nyílt a nyerés lehetôségére.

Közben megérkeztek a ROLL
DANCE Budapest Kerekes székes
Kombi Táncegyüttes tagjai, akik már
több alkalommal voltak vendégeik kü-
lönbözô rendezvényeinknek.

Sokan évek óta nem mozdultak ki

kényszerû környezetükbôl. Öröm volt
látni a régi arcok között új arcokat is.
Így nekik is mód nyílt megismerni
sorstársaikat, akiknek talán már
könnyebb a megmérettetés.

A szervezôk és az adományozók kb
200-250 fô részére teremtettek le-
hetôséget arra, hogy az egészséges és
sérült emberek a játékban és a sportban
is összemérhették képességeiket.

Köszönjük támogatóinknak, hogy
ebben a nehéz gazdasági helyzetben is
fontosnak tartották a fogyatékkal élôk
segítését.

ADOMÁNYOZÓK listája

Ócsa Város Önkormányzata
Bugyi Önkormányzata 

OBO Bettermann Hungary Kft.
NAGÉV cink Kft  
K&H Bank ZRT
dr. Szûcs Lajos 

Országgyûlési Képviselô
Ponyiczki László

R+R Kft. Rakovszki Gyuláné
Sarokház Étterem és Pizzéria

Csatári Péter
Gedai Patika Bt Inárcs

Korona Gyógyszertár Ócsa
POTOM Diszkont

FORSTER Kastély Bugyi
TESCO Szupermarket Ócsa

Kardos Zoltán
Huber Ildikó  Papír Irószer

Wellinger Hús Kft.
Játékok Háza Netholing Kft.

ÓCSAI MALOM
EMTÉ 2002 Ker.Szolg Bt. 

(Hegedûs Magdolna)
Dormány FOTÓ

Puncs Bazár (volt Teke Klub )

CBA Ócsa  + DICK Kft.
“Mogyi” Kft. Felsôbabád

REÁL bolt 
Jeszenszki Pálné 

Tóth Lajosné  (Mami boltja)
Kerepeczki Ferenc

Csupor László 
Virág Gábor

Kecskés Ferencné
Bálintné Borbély Tünde
Ruppné Molnár Katalin

Rácz Jánosné
Gálné Vigh Marianna
Dosáné Vigh Katalin

Gácsi László

Természetesen nemcsak az anyagi
erôforrások tették ezt lehetôvé, a szer-
vezésben részt vettek (testnevelô tan-
árok- Spák tanár úr koordinálásával,
segítôk, tagok, pártoló tagok, külsô tá-
mogatók stb.) pozitív hozzáállása, se-
gítô szándéka nélkül nem tudtuk volna
ezt létrehozni. 

Úgy gondoljuk, ez a sportrendez-
vény is példa arra, hogy másként, más-
képpen is lehet élni. A nyomasztó hét-
köznapok mellé derûs, élményekben
gazdag napot lehet vinni. Új erôt adni
az önértékeléshez, az önbecsüléshez.
Az elért siker nyomán további célok
kitûzésére lehet ösztönözni. 

Tudjuk, hogy minden erôfeszítéssel
helyi szinten kell a problémákkal fog-
lalkozni, és a lehetôségeket, forrásokat
megtalálni. Természetesen a jövô irá-
nyában az egész társadalomnak más
szemmel kell közelíteni.

Mindezt a fogyatékos emberek és az
egész társadalom érdekében kell meg-
változtatni.

Csernák Vilmosné  elnök
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