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Ünnepeket kíván minden  
ócsai lakosnak!
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Fogadóóra
Az év utolsó hónapjában az ócsai önkormányzat tűzifával, 
januárban pedig a Magyar Élelmiszerbank szervezésének 
köszönhetően élelmiszer-osztással segít a rászorulókon. 
Bukodi Károly polgármestert ezekről a támogatásokról, 
illetve a Napsugár Tagóvoda ünnepélyes átadásáról is 
kérdeztük:

Végéhez ért a Napsugár ovi felújítása, mikortól lesz teljes 
az intézmény kihasználtsága?
B.K: Az elmúlt hónapokban a Napsugár óvoda egész alsó 
szintje és külső homlokzata átalakult, illetve kialakításra 
került a tetőtérben három új csoportszoba is. Így jelentősen 
növelni tudtuk városunkban az óvodai férőhelyek számát. 
A beruházás költsége közel 210 millió forint volt. Január 
elején foglalják el a gyerekek és óvónőik a felső szintet, a lenti 
négy csoportban pedig már szeptember végétől zavartala-
nul folyik az óvodai élet. December 11-én rendezzük meg az 
épület ünnepélyes átadását, ahol a szülők megtekinthetik 
az európai színvonalú, modern konyhát, a szobákat, a gyere-
keknek pedig bohócműsorral és lufikkal kedveskedünk. 
Szeretettel várunk minden érdeklődőt!

A fűtési szezon beköszöntével nagy teher hárul a családok-
ra a téli tüzelőről való gondoskodás miatt. Számíthatnak-e 
idén is a rászorulók az Ócsai Önkormányzat segítségére?
B.K: Az elmúlt időszakban többen – ócsai nagycsaládosok és 
egyedülállók egyaránt – felkerestek, hogy segítséget kérjenek 
tűzifa formájában. Legutolsó alkalommal az önkormányzat 
129 családhoz juttatott el fát. Sokaknak bizony nagy gondot 
jelent előteremteni a tüzelőanyagra valót, így november 
végi ülésén a Képviselő-testület ismét döntött erről a támo-
gatásról, 1,5 millió forint értékben osztunk szét tűzifát. A 
Családsegítő Szolgálat, a Polgármesteri Hivatal szociális 
ügyekkel foglalkozó munkatársai és a Mozgáskorlátozottak 
Ócsai Egyesületének segítségével választottuk ki az elmúlt 
hetekben azokat a családokat, akiknek segíteni tudunk. 
Megpróbáltuk úgy kialakítani ezt a támogatást, hogy minél 
több helyre eljuthasson pár mázsa tüzelő. December és janu-
ár hónapokban folyamatosan szállítják a megbízott tüzépek 
teherautói a fát, a támogatással kapcsolatos információkról 
minden érintett írásbeli tájékoztatást fog kapni.

Érkezik-e ebben az évben is adomány a Magyar Élel  -
miszerbank Egyesülettől?
B.K: Az Egyesület európai uniós segítséggel tartós élelmi-
szer formájában küldött az elmúlt években segélyt váro-
sunkba. Azt a tájékoztatást kaptam a szervezettől a napok-
ban, hogy decemberben még gyűjtés, szervezés alatt vannak 
az adományok. Tehát reményeink szerint lesz élelmiszerse-
gély osztás, várhatóan januárban. A Szociális Iroda ebben az 
esetben is levélben tájékoztat mindenkit az átvétel pontos 
időpontjáról és helyéről.

Polgármester úr, köszö-
nöm az interjút!
B.K: Szeretném megra-
gadni az alkalmat, hogy 
jómagam és munkatár-
saim nevében is szeretet-
tel teli adventi időszakot, 
boldog karácsonyt kíván-
jak valamennyi ócsai 
lakosnak!

Kedves Olvasóink, 
várjuk leveleiket a 
Kisbíró szerkesztőségébe (elérhetőségeink a 15. oldalon 
találhatók)! Kérjük, leveleikre minden esetben írják rá 
nevüket, címüket, nagyon köszönjük! 
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Ócsa Város Képviselő-testülete az elmúlt hónapokban 
több döntést hozott az ócsai szilárd kommunális hulladék 
gyűjtésével, szállításával és ártalmatlanításával kapcso-
latban. 

november 18-án a képviselők határoztak a közbeszerzé-
si pályázat kiírásáról a szolgáltatás ellátójának kivá-

lasztása érdekében. Ugyanekkor módosította a testület az 
önkormányzat konszolidációjához kötődő folyószámla-
hitel szerződést. (A Magyar Állam november elején hozott 
kormányhatározata értelmében ugyanis 2014. február 28-ig 
várhatóan teljes mértékben átvállalja a még fennálló önkor-
mányzati adósságokat.)

Január 1-jétől az átmeneti segély, a temetési segély és 
a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás önálló ellátási 
formaként megszűnik, és önkormányzati segéllyé olvad 
össze. November 27-ei ülésén a testület módosította az ide 
vonatkozó önkormányzati rendeletet (a témáról bővebben 
lsd. írásunkat a 4. oldalon – a szerk.) Megszavazták a képvi-
selők a Városüzemeltetési Kft. jövő évre vonatkozó étkezési 
térítési díjakra vonatkozó javaslatait. E szerint csak az általá-
nos iskolában emelkednek a díjak, 468 Ft-ról 490 Ft-ra, mivel 
az élelmezésvezetőkkel folytatott megbeszélés és a pénzügyi 
tapasztalatok alapján a  tízóraira és uzsonnára kalkulált 140 
Ft nem elegendő. Az Egészségház bérleti díjai 3%-al emelked-
nek 2014-től. 

a testületi ülésen történt
Ismét napirendre került a hulladékszállítás, a 10 évre 

szóló közszolgáltatási szerződés megkötésére vélhetően 
2013. december 30-án kerül sor. A nyertes vállalkozó azon-
ban nem tudja 2014. január 1-én megkezdeni a hulladékszál-
lítást, ugyanis ahhoz más hatóság által kiállítandó doku-
mentumok is szükségesek. A közszolgáltatás folyamatos 
biztosítása érdekében a jelenlegi szolgáltatóval, a Vertikál 
Zrt.-vel határozott idejű szerződést köt az önkormányzat 
addig az időpontig, amíg a pályázat nyertese a szállítást fizi-
kailag is képes megkezdeni.

Nyertest hirdettek a helyi buszszolgáltatás ellátására 
kiírt pályázaton, január 1-től két évig Ócsa közigazgatási 
területén a veszprémi székhelyű M-BUSSAL Kft. látja el az 
egyetlen vonalon közlekedő helyi buszjárat üzemeltetését. 

Tűzifát biztosít az önkormányzat 1,5 millió forint értékben 
az idei fűtési szezonban az Ócsán lakó, nehéz szociális hely-
zetben lévő családok részére. A szociális ügyekben dolgozó 
munkatársak segítségével kerülnek kiválasztásra azok, akik 
a támogatásban részesülnek, a tüzelőanyag kiszállítása helyi 
kereskedők bevonásával valósul meg. 

Zárt ülésen döntöttek a képviselők az „Ócsa Városért”, az 
„Ócsa Kultúrájáért” és az „Ócsa Ifjúságáért” városi díjakról, 
melyek átadására a Magyar Kultúra Napján, január 21-én 
kerül sor. Kiválasztották a képviselők a Bursa Hungarica 
önkormányzati ösztöndíj sikeres pályázóit is, akik a program 
keretében 5 ezer Ft/hó támogatásban részesülnek. 

mire kézbe veszik a Kisbíró utolsó idei számát már a második gyertyát gyújtjuk az adven-
ti koszorún. December a készülődés, a feladatok, a teendő-listák teljesítésének hónapja. 

Bízom benne, hogy a sürgés-forgásban mindenkinek sikerül időt szakítania önmagára, a 
lelki békesség, nyugalom megtalálására. Szeretettel ajánlom Önöknek adventi mellékle-
tünket a 8-11. oldalakon, tele színes programokkal, ötletekkel. Virág Miklós ócsai költő 
versével kívánunk meghitt, boldog karácsonyt minden kedves Olvasónknak! 

Kertészné Molnár AnnA, szerKesztő

Kedves Olvasóink!

Virág Miklós: A karácsonyokból…
A karácsonyokból rakom
össze hópihe-arcodat…
Kavargó hóvihar-dalom
Elmúlásomig tartogat.
Gyertyafények libegése
A csend-völgyeken átzokog,
S úgy érzik múlt remegése,
Miként jövőmnek áldozok.
Fenyők homlokáról lehull
A mindenkit-szerető fény:

Emlékem még kijózanul,
Szeretlek, nézd, ez a Remény.
Hópihe-arcodat látom…
Áve, Mária! – világlik…
A legdrágább igazságom,
Eljut egy tiszta világig.
Élsz minden karácsonyomban,
Hol megtisztul bánat, öröm.
Hogy áldás vagy áldásomban:
Megköszönöm, megköszönöm…



Ócsai KisbírÓ Ócsai KisbírÓ

5Helyi hírek, rendezvények

Falu Tamás költő születésének 132. évfordulója alkalmából 
nyílt hetet, szavalóversenyt és emlékünnepséget rende-

zett az ócsai Falu Tamás Városi Könyvtár és az Egressy Gábor 
Szabadidőközpont. A november első hetében meghirdetett 
nyílt héten a könyvtárban kialakított Emlékszobában bárki 
megtekinthette a költő, közjegyző bútorait, személyes tár  -
gyait. November 11-én, az Emléknap keretében szavalóverse-
nyen vehettek részt az irodalomkedvelő iskolások és felnőttek. 
Falu Tamás egy versével illetve egy szabadon választott költe-
ménnyel nevezhettek a szép számban összegyűlt versenyzők. 
Az eredményhirdetést követően az ócsai temetőben a Halászy 
Károly Általános iskola diákjai Füle Andrea vezetésével emlék-
műsort adtak, beszédet mondott Virág Miklós költő, végezetül 
koszorúzással tisztelegtek az egybegyűltek Falu Tamás költői 
nagysága előtt. 

A Falu Tamás szavalóverseny díjazottjai
Általános iskolás alsós 
korosztály:
1. Szabó Renáta
2. Bereczky Emese Réka,  
Icsó Jázmin, Csóka Petra
3. Ponyiczki Ádám Szabolcs

Általános iskolás felsős 
korosztály:
1. Patkó Mátyás
2. Szabó Bernadett
3. Jamnitzky Csenge
Különdíj: Kristóf Dávid, 
Inczeffy Pálma Emese

Középiskolás korosztály:
1. Jakab Cintia
2. Erdős Renáta
3. Tarr Tamara
Különdíj:  
Marton Balázs

Felnőtt korosztály: 
1. Kerékgyártó Lászlóné
2. Tóth Erika
3. Zsákai Péter
Különdíj: Szauerrein 
Jánosné, Horváth Tiborné

Megosztott első helyezésben részesült Ócsa főépítésze, Horváth Zoltán és 
kollégái, Terdik Bálint, Izmindi Réka, Kovács Ákos, Viczai János pályaműve 
a városligeti Múzeum Negyed épületeinek elhelyezésére kiírt nyílt ötlet-
pályázaton. Tizenkét pályaművet díjazott idén ősszel a rangos zsűri - Baán 
László miniszteri biztos és Nagy Ervin országos főépítész elnökletével -, 
amely a megvásárolt pályázatok ötleteiből állítja össze a liget mestertervét. 
A júliusban kiírt elhelyezési pályázat célja az volt, hogy öt múzeum intéz-
mény-együttesének - az Új Nemzeti Galéria (együtt a Ludwig Múzeummal), 
a Magyar Néprajzi Múzeum, a Magyar Zene Háza, a Magyar Fotográfiai 
Múzeum, valamint a Magyar Építészeti Múzeum - nemzetközi tervpályá-
zata konkrét helyszínekre legyen kiírható 2013 végén. Ennél a felhívásnál 
figyelmbe veszik az elhelyezési ötletpályázat díjazott terveit is. Horváth 
Zoltán főépítész úrnak ezúton gratulálunk!

(forrás: szépMűvészeti MúzeuM sAjtóAnyAgA)

Díjat nyert Ócsa főépítésze

Tisztelt Ügyfeleink!

Tájékoztatom Önöket, hogy az Ócsai Polgármesteri Hivatal 

december 7-én (szombaton), 
december 21-én (szombaton) és

december 23-tól január 5. napjáig zárva tart,

ügyfélfogadás nem lesz.

Legközelebbi ügyfélfogadási nap: 
2014. január 6-án (hétfőn) du. 13:00 – 18:00 óráig.

Az igazgatási szünet ideje alatt 9:00–15:00 óráig kizárólag halálesettel 
kapcsolatban anyakönyvi ügyelet érhető el az alábbiak szerint: 

2013. december 23-án és 30-án Lovasné Sallay Mária 30/308-1652 

2013. december 31-én Barizs Gabriella 20/391-5645

2013. január 2-án és 3-án Prohászka Rita 70/246-8514

Megértésüket köszönöm!

Tisztelettel:
Dr.szAbó györgy jegyző

Decemberi munkarenD  
a polgármesteri Hivatalban

Tisztelt Lakosság!

Értesítjük Önöket, hogy a 63/2012. (XII. 11.) BM rendelet 3-4.§ értelmében 
előírt kötelező kéményseprő ipari közszolgáltatás körébe tartozó feladato-

kat Ócsa közigazgatási határain belül

2013. november 19-től december 31-ig

látják el dolgozóink. 
A társaságunk alkalmazásában álló dolgozóink névre szóló, arcképes 

kitűzőkkel rendelkeznek!
Koncz Péter, 

MAgyAr KéMény Kft. KirenDeltség vezető

Kéményseprés – felHívás

ünnepség Falu tamás  
születésének évfordulóján

a teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat megszüle-
tett gyermekre és a már megfogant, de még meg nem 

született gyermekre (méhmagzatra) is tehető. Az apai elis-
merő nyilatkozat nem vonható vissza. A méhmagzatra 
tett teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat megtételekor 
igazolni kell, hogy a gyermek már megfogant. Ezt a tényt 
szakorvosi bizonyítvánnyal lehet alátámasztani, amely 
tartalmazza a fogamzás és a születés várható feltételezett 
időpontját. Kérek minden leendő szülőt, hogy ezt a nőgyó-
gyász által kiállított igazolást hozza magával, valamint 
a terhességi kiskönyvet is. A teljes hatályú apai elismerő 
nyilatkozat a terhesség megállapítását követően megtehe-
tő, nincs ún. határidő, hogy meddig érvényes. Javaslom a 
születendő gyermek családi jogállásának rendezése végett, 
hogy a szülők ne hagyják az utolsó pillanatra a jegyzőkönyv 
felvételét. 

Összefoglalva a szükséges iratok:
 » A szülők érvényes személyi igazolványa (ennek hiányá-

ban érvényes magyar útlevele) lakcímkártyája,
 » Az anya elvált, vagy özvegy családi állapotának igazo-

lása (záradékolt házassági anyakönyvi kivonat, jogerős 
bírósági ítélet, halotti anyakönyvi kivonat),

 » Ha az apai elismerő nyilatkozatot a gyermek születése előtt 
teszik a szülők, a terhességi kiskönyv, valamint szakorvo-
si igazolás, mely tartalmazza a szülés várható időpontját, 
valamint a fogantatás vélelmezhető idő pontját.

anyakönyvi hírek 
A teljes hatályú apai elismerő nyilatkozatról

megszűnik önálló ellátási formaként az átmeneti segély, a 
temetési segély és a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 

2014. január 1-jétől. A három támogatási forma önkormányzati 
segéllyé olvad össze. Ennek értelmében Ócsa Város Képviselő-
testülete módosította a pénzbeli és természetben nyújtott szoci-
ális ellátásokról szóló 18/2011.(IX.29.) önkormányzati rendelet. 

A szabályozás átalakításánál fontos szempont volt ponto-
sítani, hogy kik jogosultak az egységesített önkormányzati 
segélyre. Ennek megfelelően azokat a személyeket indokolt a 
támogatásban részesíteni, akik önmaguk és családjuk létfenn-
tartásáról más módon nem tudnak gondoskodni vagy alkal-
manként jelentkező, nem várt többletkiadások, vagy a gyer-
mek hátrányos helyzete miatt anyagi segítségre szorulnak.

A rendelet meghatározza, mi minősül nem várt többlet-
kiadásnak:

a)  tartós betegség, gyermek, fiatal felnőtt betegsége, 
baleset, orvosi kezelés, haláleset miatti,

b) önhibáján kívüli munkanélkülivé válás miatti, 
c) elemi kár bekövetkezése miatti,
d)  nyugdíjkifizetés késedelme (kérelem elbírálása, rok-

kantsági fok megállapítása) miatti, 

e) válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének 
megtartása érdekében felmerülő,

f)  gyermek iskolakezdésének, élelmezésének biztosítása 
érdekében felmerülő,

g) gyermek fogadásának előkészítéséhez szükséges,
h)  a nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattar-

táshoz szükséges,
i)  a gyermek családba való visszakerülésének elősegítésé-

hez kapcsolódó kiadások.
A korábban hatályos jövedelemhatárok irányadóak voltak az 
új szabályozás kialakításakor, különös tekinetettel arra, hogy 
egyáltalán ne vagy minél kevesebben essenek ki a jogosult-
sági körből. Átmeneti segély vonatkozásában eddig csupán 
egyedül élő, vagy  rokkantsági, öregségi, egyéb nyugdíjban 
részesülő személy kérelmező esetén volt meghatározva a 
jogosultsági feltételek között a családi jövedelemhatár, annak 
150 %-ában (42.750 Ft). Rendkívüli gyermekvédelmi támo-
gatás annak a kérelmezőnek volt nyújtható, akinek családjá-
ban az egy főre számított havi jövedelem nem haladta meg 
az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 
%-át (42.750 Ft-ot). Temetési segély volt megállapítható azok 

számára akiknek családjában az egy főre jutó jövedelem 
nem haladta meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb 
összegének 250 %-át (71.250 Ft), egyedül élő esetén az öregsé-
gi nyugdíj legkisebb összegének 300 %-át (85.500 Ft). 

2014 januárjától az egységesített önkormányzati segély (az 
egyéb feltételek valamelyikének fennállása esetén) annak a 
kérelmezőnek állapítható meg, akinek a családjában az egy 
főre számított havi jövedelem nem haladja meg az öregségi 
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át (42.750 
Ft-ot), egyedül élő kérelmező esetén az öregségi nyugdíj 
mindenkori legkisebb összegének 200 %-át (57.000 Ft-ot).

Így az új szabályozás értelmében, aki ez idáig rendkívü-
li gyermekvédelmi támogatásra jogosult volt, ezután is az 
lesz, sőt egyedül élő esetében a jogosultsági kör – még ha 
kis mértékben is – bővül. Átmeneti segély vonatkozásá-
ban megszűnik az ügyintézők részben önálló mérlegelési 
jogköre, a jogosultság jövedelemhatárhoz lesz kötve. Ezek 
alapján előreláthatólag a ténylegesen rászorultak továbbra 
is jogosultak maradnak a segélyezési formára. Leginkább a 
temetési segély néven adott eddigi segélyezési formára való 
jogosultság szigorodik, azonban a köztemetés intézménye 
a továbbiakban is fennmarad, illetve jövő évtől bevezetésre 
kerül a szociális temetés intézménye is. 

Dr. Molnár CsAbA Aljegyző

Facebook bejegyzés egy ismeretlen nénihez…
Neked, ki e bejegyzést olvasod,
elmondom, mi az mi engem megfogott.
Ott a versenyen volt egy néni,
a fotó bal szélét kell nézni.
Ő, aki úgy szavalta Falu Tamást,

mint előtte senki más!
Ő még nem tudja,
hiszen nincs facebookja,
hogy bár helyezést nem kapott,
engem könnyekig meghatott!

tóth eriKA, 2013. 11. 11.

Változások a szociális segélyezésben

Anyakönyvi ügyekben részletes tájékoztatás található Ócsa 
Város hivatalos honlapján: www.ocsa.hu; E-mail: titkarsag@
ocsanet.hu 

lovAsné sAllAy MáriA
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Rendezvények

KÖvetKező rendezvény
„LIFE Pingpong & Akusztik Vol.2” elnevezéssel 2013. december 14-én 
13:30-tól akusztikus koncerttel egybekötött pingpong és sörpingpong 
bajnokságot szervezünk az Egressy Gábor Szabadidőközpontban. További 
részletek a www.ocsa.hu oldalon.

egyén és közösség 
tematikus nap Ócsán

A LIFE – Lendületben az Ifjúság Egyesület a tavalyi évben 
rendezte meg első tematikus napját, melynek hátterében 
a formális, iskolai keretek nélküli, közvetlen, játékos 
stílusban való gondolkodtatás, érzelmi gazdagítás állt.

a z idei, egyén és közösség téma köré szerveződő szombat 
délutáni program az Ócsai Színjátszó Kör jövő tavasz-

szal debütáló darabjának, a Tiramisunak egy közel negyven 
perces részletével nyitott. A lengyel kortárs mű központi 
kérdése, hogy vajon lehet-e boldog az egyén egyedül, vajon 
képes-e elérni és fenntartani személyes boldogságát mások 
nélkül?

A színjátszó kör produkcióját követően a kamarateremben 
interaktív műhelyfoglalkozás vette kezdetét, melynek kere-
tei között Simon Tímea, az Ócsai Bolyai János Gimnázium 
rajztanárnője közös festésre invitálta a fiatalokat. A diákok 
festményei színekben és formákban gazdag alkotások, közös 
értelmezések az egyén és közösség kapcsolatáról.

A színházteremben párhuzamosan futó kerekasztal be  -
szélgetésben Pappné Hajdu Katalin, az OPKE – Ócsai Polgári 
Kulturális Egyesület elnöke, Horváth Zsolt, az Ócsai Baptista 
Gyülekezet lelkipásztora, valamint Nyíri Kata, a Halász Móricz-
kúria programszervezője osztotta meg gondolatait, tapasz-
talatait a nap témáját illetően. A beszélgetést Szabó Erika, a 

93.4  Dabas Rádió műsorvezetője moderálta. Mindannyian 
egyet értettek abban, hogy az egyént elsődlegesen határoz-
za meg az emberi közösség, a környezet, amibe beleszületik, 
vagy huzamosabb időt tölt el.

Ezt követően a Bagolyvár elnevezésű klubhelyiségben lo  -
gikai csapatjátékban vehettek részt a vállalkozó szellemű ek, 
vagy akár meghallgathatták Kövesi Györgyi, a Bolyai János 
Gimnázium egykori latin és etika tanárának előadását az 
egyénről és közösségről.

Az előadást követően került sor az aulában az Emberi | 
Embertelen c. képzőművészeti kiállítás megnyitójára. Élet-
képek, tájképek, pillanatnyi benyomások, hangulatok, a po   -
puláris kultúra beszüremkedése, versillusztrációk, skiccek, a 
vörös, a zöld, a mélykék, a sötétbarna, a fehér, a szürke és a 
fekete színeinek használata a leghangsúlyosabban megmu-
tatkozó tendenciák a helyi fiatal alkotók műveiben.

Az esemény záró aktusa az este hét órakor kezdődő, másfél 
órás akusztikus koncert volt, melyen Vadász Gergely és Lázár 
András léptek fel. A duó különböző zenei stílusok között laví-
rozott: a közismert, elsősorban angol nyelvterületről szár-
mazó dalok mellett, a rock, rock’n’roll és rap stílusok kedve-
lői is találhattak kedvükre való muzsikát.

Bízunk benne, hogy mind az elhangzottak, mind pedig lá  -
tottak elérték céljaikat. Reméljük, minden látogató és részt-
vevő gazdagabban tért haza, és sikeresen magáévá tett egy 
kicsit a tematikus nap szellemiségéből. Jövőre újabb témával 
készülünk! 

PeKKer Bernadett

sakkversenyt szervezett ismét az oPKe

a z Ócsai Tájház november 10-én Márton-napi újbor 
ünnepre várt minden kicsit és nagyot. Kézműves foglal-

kozások, körtánc, gyertyamártás, lámpáskészítés, állatsimo-
gató tarkította a programot, és természetesen nem maradt el 
az idei új bor kóstolása sem. A jó hangulatról képösszeállítá-
sunk is tanúskodik! 

jó hangulatban zajlott az OPKE 2013. évi sakkversenye, 
gyermek és felnőtt kategóriában. A felnőttek kitettek 

magukért, hiszen nem adták könnyen a játszmákat. Így a 
verseny reggel fél tíztől délután fél négyig tartott. Jó mulat-
ság volt, de jó tanulság ez számunkra is, mert nem elég a 
rágcsálni való és a gyümölcs, jövőre laza ebéddel (hagymás 
zsíros kenyér) is készülnünk kell!

Köszönet a szervezőknek: Fraszczak Ryszard levezető 
elnöknek, Ivánka Vince az OPKE elnökhelyettesének és 
Konrád Sándor vezetőségi tagnak.
Nyertesek:
Gyermek kategóriában:

ifj. Ruska Zoltán, Boda Áron, Gyarmati Martin.
Felnőtt kategóriában:

Ruska Zoltán, Pekker Ferenc, Trikkal Pál.
Gratulálunk!

Tájékoztatjuk a kedves sakkozókat, hogy az elkövetkezen-
dő években versenyeink minden év november első szombat-
ján zajlanak, melyről előre tájékoztatást adunk. 

pAppné hAjDu KAtAlin, opKe elnöK

KaláKa VasárnaP 
Márton-napi újbor ünnep
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Élő Adventi Naptár
Idén ismét útjára indítja Élő Adventi Naptár játékát az Ócsai Polgári 
Kulturális Egyesület. A játékszabályok a következők: 
December 1-től 24-ig minden nap egy-egy ócsai ház ablakába kikerül 
az adott nap dátuma (tehát elsején az egyes, másodikán a kettes és így 
tovább). Keressék meg mind a 24 számot az adventi időszak végéig, 
és jegyezzék fel az utca nevét, ahol a számot látták (a házszámot nem 
kérjük a megfejtéshez, csak az utca nevét). Hogy ne kelljen egész Ócsát 
körbejárni, minden nap segítséget adunk az adott utca megtalálásához, 
feladványok formájában. Ezt a segítséget megtalálhatják a webolda-
lunkon (opke.ocsaportal.hu) és Facebook oldalunkon facebook.com/
OcsaiPolgariKulturalisEgyesulet.
A feladványokkal párhuzamosan minden nap kinyílik adventi naptárunk 
egy-egy ablaka, így december 24-én láthatóvá válik az összes keresett 
szám helye Ócsa térképén, így akár térképes számvadászatra is indulhat-
nak a vállalkozó szellemű játékosok.
A helyes válaszokat egyben kérjük december 24-től 29-én éjfélig, a 
weboldalunkon található űrlap segítségével vagy az advent@opke.
ocsaportal.hu e-mail címen. Helyes megfejtésként a 24 dátumra és a 

a legszentebb és legmeghittebb ünnepünkön minden 
háziasszony és házigazda szeretné a családtagjait, 

vendégeit egy kicsit kényeztetni. Valaki a hagyományokat 
részesíti előnyben és vannak olyanok, aki valami újat és 
természetesen finomat szeretnének felszolgálni az ünne-
pi asztalra. Gondolatainkkal egy kis segítséget szeretnénk 
adni azért, hogy ne töltsük az egész napot a konyhában.

MENÜ:
 » Tejszínes póréhagymaleves 

harcsa “tepertővel”
 » Ropogós kacsacomb fűszeres 

sült téli zöldségekkel
 » Csokoládé kenyér

Leves hozzávalói:
2 db nagy póréhagyma, 6-8 dkg 
vaj, 2 dl tejszín, 1 dl fehérbor, só, őrölt 
fehér bors, babér, friss zöldfűszer 
(petrezselyem, kakukkfű), 2-2,5 dl 
zöldségalaplé, 35-40 dkg harcsafilé 
(lehet afrikai is), 2-3 evőkanál liszt, 
1-2 gerezd fokhagyma.

A pórét megmossuk, zöldjé-
vel együtt félkarikára vágjuk. 
Vajon üvegesre pároljuk, majd 
egy púpozott evőkanál liszttel 
meghintjük, áthevítjük és felen-
gedjük alaplével. Sózzuk, fűsze-
rezzük 1-2 babérlevéllel, fokhagy-
mával és őrölt fehér borssal. 
Tejszínnel dúsítjuk és kiforraljuk 
a levesünket. Tálalás előtt fehér-
borral ízesítjük és hozzáadjuk a friss zöldfűszereket (ki-ki 
ízlésének megfelelően). A harcsafilét kb. 2 cm-es kockákra 
vágjuk, besózzuk és kb. 10 percig állni hagyjuk. Kevés liszt-
be forgatjuk és serpenyőben forró olajban ropogós pirosra 
sütjük, külön kínáljuk a leves mellé. 

Borajánlat: száraz fehérbor (Irsai Olivér)

Főétel hozzávalói:
6-8 db kacsacomb (pecsenyekacsából), 1 db közepes sütőtök 
(kb. 1,5 kg), 1 kg burgonya (lehet parázs), 4 nagy fej lilahagy-
ma, 1 nagy zellergumó, 2 szál sárgarépa, 2 db savanykás alma 
(pl. jonatán), 3 db nagy vöröshagyma, só, őrölt fekete bors, 
majoranna, őrölt koriander, őrölt cayenne bors (vagy chili).

A vöröshagymát és az almát felszeleteljük vastagabb szele-
tekre, sütőtepsibe tesszük. A kacsacombokat sózzuk, borsoz-
zuk, húsos oldalát majorannával bedörzsöljük, majd a tepsi-

be tesszük, 1-2 dl vizet öntünk alá. Középmeleg sütőben 
35-45 percig sütjük fólia alatt. Ha majdnem puha, akkor a 
sütő hőmérsékletét felemeljük és a fóliát eltávolítva a húst 
ropogós pirosra sütjük. (A sütés folyamán külön zsiradékot 
nem használtunk!) A kész combokat kivesszük a tepsiből, a 
sült alapját pedig leszűrjük. Sütés közben a zöldségek előké-
szítését és darabolását elvégezzük. A tisztított burgonyát 

előfőzzük (10 perc forralás), a 
sütőtököt nagy kockákra vágjuk 
(3-4cm), a lilahagymát vastagabb 
cikkekre szeleteljük. A sárgarépát, 
a zellergumót vastagabb (max. 
1cm) szeletekre vágjuk. A zöldsé-
geket nagy felületű sütőtepsiben 
összekeverjük, enyhén sózzuk, 
majd fűszerezzük őrölt koriand-
errel, kevés cayenne borssal (chilit 
is használhatunk és az őrölt római 
kömény is kellemes aromát kölcsö-
nöz a zöldségeinknek). A kacsa 
zsírjával meglocsoljuk és forró 
sütőben 20-25 perc alatt készre 
sütjük. A sütés elején egyszer-két-
szer megkeverhetjük. Tálalásnál 
külön kevés vörösborral ízesített 
forró feketeribizli, áfonya vagy 
othelló szőlőből készült lekvárt is 
adhatunk ( de más pirosgyümölcs 
is megfelelő ízlésünkhöz mérten). 
A sült mellé saját pecsenyelevét is 
kínáljuk.

Borajánló: testesebb rozé (Kék   -
frankos)

Desszert hozzávalói (1 db őzgerinc formára):
10 dkg vaj, 10 dkg porcukor, 2 dkg vaníliás cukor, 10 dkg 
belga étcsokoládé, 2 tojás, 10 dkg liszt, gyömbér.

A vajat, a porcukrot és a vaníliás cukrot kihabosítjuk, 
ehhez az alaphoz olvasztunk 10 dkg belga étcsokoládét 
és elkeverjük benne. Hozzáadunk 2 db egész tojást. A 
végén hozzákeverünk 10 dkg gyömbérrel ízesített lisz-
tet. Formába töltjük és lassú tűzön sütjük kb. 30 percig. 
Kihűlés után porcukrozhatjuk vagy fehér csokoládéval 
csurgathatjuk és felszeleteljük. 

A desszert fogyasztása után finom forralt borral vagy 
egy kupica tojáslikőrrel zárhatjuk az ünnepi menüt.

A reCepteKet AjánljA: 
horváth Károly (fAlAt) és Donné iMre

Karácsonyi köszöntés

a z Ócsai Református Gyülekezet tagjainak, presbitere-
inek és lelkipásztorainak nevében szeretnénk békés, 

boldog és mindenekelőtt áldott Karácsonyi Ünnepeket 
kívánni Ócsa város minden polgárának.

„A nép, amely sötétségben jár, nagy világosságot lát. 
A halál árnyékának földjén lakókra világosság ragyog.” 

Ézsaiás 9,1

Ézsaiás próféta könyvében több helyen olvashatunk az 
Úr Jézus Krisztusról, születéséről, életéről és váltságáról. 
Az ígéretek, próféciák, amit Isten az ő népének adott Jézus 
Krisztusra vonatkoztak, és Őbenne beteljesedtek. Több mint 
2000 évvel ezelőtt Betlehemben a világtörténelem legrend-
kívülibb és legegyedibb eseménye történt meg: Isten Fia e 
földre megszületett. Egy evangelizációra felhívó szövegben 
így írtak Jézus Krisztusról: bár csak 3 évet töltött tanítással, 
tanításai 2000 év távlatában, ma is érthetőek és napraké-
szek. Bár csak néhány betűt írt le, mégis több százezer könyv, 
vers és igehirdetés beszél Róla. Bár nem írt egyetlen dalt 
sem, a legnagyobb zeneszerzők írták hozzá és róla műveiket. 

Bár csak a homokba rajzolt, a legnagyobb művészek festették 
meg életének egy-egy pillanatát. Jézus Krisztus személye és 
élete megkerülhetetlen az ember számára. Advent idősza-
kában Karácsony közeledtével mindenki valamilyen formá-
ban kapcsolatba kerül Jézus Krisztussal. Karácsony köze-
ledtével az ünnep hangulata, légköre mindenkit megérint. 
Tagadhatatlanul életünk részévé válik Karácsony hangulata, 
a születés ünnepének öröme. Legyünk bármilyen helyzet-
ben vagy életszakaszban: Karácsony ’gravitációja’ hat ránk. 
Ahogy Ézsaiás próféta fogalmaz: „A nép, amely sötétségben 
jár, nagy világosságot lát. A halál árnyékának földjén lakókra 
világosság ragyog.” Karácsony, Jézus Krisztus születésének 
ünnepe. A szeretet ünnepe, Isten emberek iránti szereteté-
nek az ünnepe. Jézus Krisztus megszületett, közénk jött. Az 
Ő személye az emberek világossága, a mi világosságunk. 
Őbenne láthatjuk meg igazán magunkat, és legteljesebben 
mennyei Atyánk, a Mindenható Isten nagyságát, igazságát és 
irántunk való szeretetét.

nt. hAntos péter vezető lelKipásztor,  
t. vArgA gábor segéDlelKész

hozzájuk társított utcák nevére lesz szükség. Sorsolás december 30-án, 
a nyeremények átadása pedig január 6-án 18 órakor lesz az Egressy 
Gábor Szabadidőközpontban (a nyerteseket elérhetőségeiken értesítjük). 
Mindenkinek jó játékot kívánunk!

oPKe

Karácsonyi menü ajánló
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Egyházak hírei

Ócsai Református Egyházközség
2013. december havi gyülekezeti alkalmaink:

Nap Óra aLkaLom

1. Vasárnap 10
Úrvacsorás Istentisztelet Teológus-szolgálókkal, Igét 
hirdet: Főtiszteletű Dr. prof. Békési Sándor tanszékve-
zető egyetemi, református lelkipásztor – templom

1. Vasárnap 16 Teológusnapi szeretetvendégség – kálvin-ház

2. Hétfő 15 Konfirmációi előkészítő – Régi Református Iskola

3. Kedd 18 Fiatal Felnőttek Bibliaórája – Református Lelkészi Hivatal

4. Szerda 15 Házi Bibliaóra – Török Ignác utca 61.

5. Csütörtök 18 Központi Bibliaóra – Református Lelkészi Hivatal

6. Péntek 17 Összevont Ifjúsági Bibliaóra – Régi Református Iskola

7. Szombat 14 Fiatal Felnőttek Bibliakörének karácsonya – 
megbeszélt helyen.

8. Vasárnap 10 FőIstentisztelet – templom

8. Vasárnap 15 Hálaadó Istentisztelet – Evangélikus imaház

9. Hétfő 15 Konfirmációi előkészítő – Kisimaterem

10. Kedd 18 Fiatal Felnőttek Bibliaórája – Református Lelkészi Hivatal

11. Szerda 15 Házi Bibliaóra – Török Ignác utca 61.

12. Csütörtök 15 asszonyköri karácsony – református Iskola 
Tanácsterem

13. Péntek 17 Központi ifjúsági Bibliaóra – Kisimaterem

15. Vasárnap 10 FőIstentisztelet – templom

16. Hétfő 15 Konfirmációi előkészítő – Kisimaterem

17. Kedd 18 Fiatal Felnőttek Bibliaórája – Református Lelkészi Hivatal

18. Szerda 15 Házi Bibliaóra – Török Ignác utca 61.

19. Csütörtök 18 Központi Bibliaóra – Kisimaterem

20. péntek 17 Ifjúsági karácsony – református Iskola Tanácsterem

21. Szombat 16 Egyetemisták Bibliaórájának karácsonya – egyezte-
tett helyen 

22. Vasárnap 10 FőIstentisztelet – templom

22. Vasárnap 17 
Városi karácsonyi rendezvény – Igét hirdet: Nt. 
Hantos péter református vezető lelkipásztor Egressy 
Gábor Szabadidő központ Színházterem

23. Hétfő 13 műszaki próba – Szabadidőközpont

23. Hétfő 14 Főpróba

23. Hétfő 18 Bűnbánati, Úrvacsorára előkészítő Istentisztelet 
– templom

24. kedd 16 Gyermekek karácsonya – Egressy Gábor 
Szabadidőközpont Színházterem

25. Szerda 10 karácsonyi úrvacsorás főistentisztelet – templom

25. Szerda 15 karácsonyi úrvacsorás istentisztelet – ev. imaház

25. Szerda 16 karácsonyi úrvacsorás szórványistentisztelet 
– Felsőbabád

26. Csütörtök 10 karácsonyi úrvacsorás főistentisztelet – templom

29. Vasárnap 10 FőIstentisztelet – templom

31. kedd 16 az Óévi Hálaadás Istentisztelete – templom
JaNUÁr 1. 
Szerda 10 az Újévi könyörgés Istentisztelete – templom

Református Lelkészi hivatali rend: 
Lelkipásztori ügyelet: Hétfőn: 15 órától 17 óráig, Szerda: 9 órától 
11 óráig, Csütörtökön: 14 órától 17 óráig, Pénteken: 9 órától 11 óráig;

Egyházpénztári ügyelet:  
Szerdán 16:30-tól 18 óráig, Pénteken 16:30-tól 18 óráig.

egyházak decemberi programjai

Decemberi istentiszteleti alkalmak az Ócsai Baptista Gyülekezetben:

13Sport

Birkózás

n emrégiben több versenyen is részt vettünk, eredmé-
nyeinket szeretnénk megosztani a sportkedvelőkkel. 

Október 5-én Szerbiába utaztunk 11 birkózóval egy nemzet-
közi versenyre, ahol 16 ország 42 csapata képviseltette magát. 
Hét érmet hoztunk el: Takács Zsolt 1. hely, Gálik Zsolt 1. hely, 
Domokos Dániel 1. hely, Kardos Zsófia 2. hely, Bukodi Noémi 
3. hely, Varga Levente 3. hely és Cserna Máté 3. hely.  

November 16-án rendeztük meg az ócsai szabadfogású birkó-
zó Gálaversenyt, ahol nyolc csapat, köztük a Szlovákiából érke-
ző dunaszerdahelyi csapat vett részt. Birkózóink nagyon-nagy 
felkészülésről tettek bizonyosságot, felkészítőik id. Kovács 
János, ifj. Kovács János, Kovács Levente és Kocsis Gábor voltak. 
A csapatok között első helyen végeztünk!

PeSt Megyei U21 A-o. déli cSoPort  
9. FordulÓ után

hely csapat M GY D V LG KG GK P

1. Taksony SE 13 10 2 1 42 13 29 32
2. Felsőpakony SK 13 10 1 2 40 26 14 31
3. Alsónémedi SE 13 8 0 5 38 31 7 24
4. Ócsa VSE 13 7 0 6 37 28 9 21
5. Ráckeve VAFC 13 5 3 5 34 33 1 18
6. Bugyi SE 13 4 0 9 37 27 10 12
7. Szigetszentmiklós-Erima 13 3 1 9 26 47 -21 10
8. Táborfalva KSE 13 1 1 11 19 68 -49 4

PeSt Megyei iii. o. déli cSoP.ort – Felnőtt  
10. FordulÓ után

hely csapat M GY D V LG KG GK P

1. Bugyi ASE 13 11 0 2 66 13 53 33
2. Taksony SE II. 13 10 1 2 51 13 38 31
3. Fer-Al-Ko Kiskunlacháza 13 9 1 3 37 26 11 28
4. Szigetszentmárton FC 13 8 3 2 44 33 11 27
5. Inárcs VSE 13 8 1 4 25 16 9 25
6. Ócsa VSE 13 7 3 3 40 29 11 24
7. Táborfalva KSE 13 6 1 6 47 34 13 19
8. Dunavarsányi TE 13 5 3 5 27 23 4 18
9. Érdi VSE II. 13 4 3 6 22 35 -13 15

10. Szigetcsép SE 13 3 4 6 31 34 -3 13
PeSt Megyei déli cSoPort – női 

8. FordulÓ után
hely csapat M GY D V LG KG GK P

1. Százhalombattai TC 10 10 0 0 62 4 58 30
2. Dabas-Gyón FC 10 7 2 1 57 11 46 23
3. Nagykőrösi Kinizsi TL FC 10 6 2 2 39 11 28 20
4. Ócsa VSE 11 6 1 4 29 32 -3 19
5. Halásztelek FC 11 5 1 5 22 19 3 16
6. Viadukt SE-Biatorbágy 11 5 0 6 22 24 -2 15
7. MNFC-Pinkbull 10 2 0 8 6 37 -31 6
8. Péteri KSK 8 1 0 7 8 38 -30 3
9. Üllő SE 11 1 0 10 4 73 -69 3

labdarúgás

r emek eredményekkel zárták az Ócsa Város Sportegyesület 
focistái az őszi labdarúgó szezont. A Kisbírónak Hajdu 

Gusztáv és Kövér István edzők foglalták össze az elmúlt 
hónapokat:

Hajdu Gusztáv: 
– Elmondható, hogy minden csapatunkkal előreléptünk a 

játék terén, képesek vagyunk sokkal tudatosabban végigvinni 
a mérkőzéseket. A felnőttekkel a 6. helyen fordulunk, sikerült 
szoros meccseket nyernünk, ami a pontszámokon is meglát-
szik. Voltak bravúros összecsapásaink, pl. a Táborfalva és a 
Szigetszentmárton ellen. A női csapat pedig magasan felül telje-
sítette a vártakat, valószínűleg 3. helyen zárjuk a Pest megyei 
bajnokságot most ősszel (a nagykőrösiektől ugyanis várhatóan 
pontokat fognak levonni). Egy olyan társaságtól, akik életük 
első egyesületében, első igazolással, első mérkőzéseiket játszák, 
ez hatalmas dolog! Szuper a közösség is, maximálisan elégedett 
vagyok a lányokkal!

Kövér István: 
– Az ifi csapattal az előző szezonben sikerült bajnoki címet 

nyernünk. Ősszel  teljesen átalakult a bajnoki rendszer, az 
U21-es korosztályban mérkőzünk, ennek következtében játéko-

Egyéni eredmények:
1. helyezettek: Takács Zsolt, Kovács János Dávid, Domokos 
Dániel, Benyó Gábor, Lukács Róbert, Czompál Milán, Bukodi 
Benő, Kardos Zsófia, Hollósi Péter, Kosovics Márton.
2. helyezettek: Zoboki Soma, Czompál Olivér, Kosovics Ádám, 
Varga Levente.
3. helyezettek: Kiss Mózes, Rádi Róbert, Bukodi Noémi, 
Szabó Dénes.

Szeretnénk megragadni az alkalmat és köszönetet monda-
ni a verseny támogatóinak: 

Ócsai Polgármesteri Hivatal, Ócsa Város Polgárőrség, Arany 
Penge Kft., Barizs Kert Kft., Bejó Motor Műhely, Deli Vilmos, 
Galambos László, Helyes József, Inter Pohor Kft., Jóga Ócsa – 
Kiss Anita, Simonfay-Lakatos László, Sori-Ács Kft., Szható Csaba, 
Takács Zsolt, Tóth Tivadar, Kertészeti Áruda Ócsa – Balázs Zsolt, 
Pekker Szervíz Kft., Pesti Sándor és Radics József.

Kérjük testvéreinket, hogy, akik nem rendezték még egyház-
adójukat, tegyék meg a negyedik negyedévben. Megtehetik ezt 
az egyházpénztári, és lelkészi ügyeleteken egyaránt.

Külön időpontok kérhetők lelkigondozásra, vagy bármilyen ügy 
intézésére a (29)-378-142-es telefonszámon, valamint az ocsa.ref@
gmail.com-os e-mail címen.

Hirdetjük, hogy a megszokott rend szerint Karácsony, és 
Szilveszter között HIVATALSZÜNETET tartunk, és gyülekezeti 
alkalmak sem lesznek.

Nap Óra aLkaLom

01. advent első 
vasárnapja

9
10

17

imaóra
istentisztelet, 
úrvacsora
istentisztelet

04.szerda 19 bibliaóra

08.advent 
második 
vasárnapja

9
10
17

imaóra
istentisztelet
istentisztelet

11. szerda 19 bibliaóra

14. szombat 16 ifjúházasok 
alkalma

15. advent 
harmadik 
vasárnapja

9
10
17

imaóra
istentisztelet
istentisztelet

18. szerda 19 bibliaóra

Nap Óra aLkaLom

19. csütörtök 19 férfi bibliaóra

21. szombat 9

16

háziasszonyok 
alkalma
gyermek 
ajándék-
karácsony

22. advent 
negyedik 
vasárnapja

9
10
17

imaóra
istentisztelet
istentisztelet

25. szerda 
karácsony első 
napja

9
10
17

imaóra
istentisztelet
istentisztelet, 
gyermekek 
szolgálata

26. csütörtök 
karácsony 
második napja

10
17

istentisztelet
istentisztelet, 
felnőttek 
szolgálata

29. vasárnap 9
10
17

imaóra
istentisztelet
istentisztelet

31. kedd óév 
estéje

17 óévi 
istentisztelet

Minden héten, szombaton ifjúsági óra este 6 órától.
Minden vasárnap az imaóra alatt bibliaköri foglalkozást tartunk 
gyermekek számára.
A vasárnapi istentiszteleteket élő adásban közvetítjük weboldalunkon.
Alkalmainkra mindenkit szeretettel várunk.  
Bővebb információ: www.ocsaibaptista.hu

Az Ócsai Evangélikus Egyházközség decemberi istentiszteleti rendje 
a következő:

 » December 1. 8.30h.
 » December 15. 8.30h.
 » December 26. 8.30h - úrvacsorás ünnepi istentisztelet.

Az istentiszteletek helye: Rédei Ház (Ócsa, Damjanich u. 33.)
Valamint tisztelettel felhívjuk a figyelmet arra, hogy a Gyóni Evan gé-
likus Egyházközség felújított, ócsai Rédei Ifjúsági Szállója télen-nyáron 
várja a megszállni, táborozni vagy a környéken kirándulni vágyó 
csoportokat, személyeket. Az épület befogadóképessége 13 fő, de az 
udvaron sátorozási lehetőség is van. A szállás díja épületben  
2000 Ft/fő/éj, sátorhely 1000 Ft/fő/éj. Érdeklődni és jelentkezni a 
következő telefonszámon lehet: 20/824-6181.

teMetői hirdetéS
A Római Katolikus, és a Református temetési szolgálat díja egységesen: 17.000 Ft.

Kérjük, hogy a lejárt sírhelyeket tulajdonosaik váltsák meg újra. Fo
lyt

at
ás

 a 
kö

ve
tk
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ő o

lda
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!

saink sokszor 2-3 évvel fiatalabbak az ellenfélnél. Ebben az erős 
mezőnyben a 4. helyen zárunk november végén, tavasszal pedig 
az 1. osztályú csapatok között folytatjuk 0 pontról indulva a 
mérkőzéseket. Az új sportpálya, az edzőpálya és az infrastruktúra 
fejlesztése már észlelhető fejlődési folyamatot indított el a játé-
kunkban, ami megjelenik a mérkőzések alatt is. Vannak olyan ifi 
focistáink, akik – életkoruk, felkészültségük és edzői javaslat alap-
ján – több alkalommal mutatták meg tudásukat, sőt dön   töttek 
el meccseket a felnőtt mezőnyben, például két középpályásunk 
Szekeres Tibor és Czakó Péter. A téli felkészülés valószínűleg egy 
kispályás bajnokságban folytatódik, tavasztól pedig egy vadonat-
új mezőnyben játszunk tovább az U21-es korcsoportban. 
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Sport, hirdetés

Haláleset
Neve: Nyerges Gábor
Születés helye, ideje:  
Ócsa, 1959. november 19.
Haláleset helye és ideje:  
Ócsa, 2013. október 21.

Neve: Rakó Sándor
Születés helye, ideje:  
Üllő, 1930. augusztus 13.
Haláleset helye és ideje:  
Ócsa, 2013. október 29.

Neve: Veibl József
Születés helye, ideje:  
Kiskunhalas, 1939. március 8.
Haláleset helye és ideje:  
Ócsa, 2013. november 3.

Neve: Meleg Sándor
Születés helye, ideje:  
Gyöngyös, 1953. január 5.
Haláleset helye és ideje:  
Ócsa, 2013. november 4.


Neve: Tasi László
Születés helye, ideje:  
Kisléta, 1951. november 6.
Haláleset helye és ideje:  
Ócsa, 2013. november 9.

Huszonötödik  
házassági évforduló:
Férj: Mikó Béla
Feleség: Konczik Edit
Házasságkötés helye és ideje: 
Ócsa, 1988. november 5.

Ötvenedik  
házassági évforduló:
Férj: Juhász János
Feleség: Windberg Anna Éva
Házasságkötés helye és ideje: 
Ócsa, 1963. november 9.

Férj: Jobbágy Ferenc Lajos
Feleség: Nyerges Erzsébet
Házasságkötés helye és ideje: 
Ócsa, 1963. november 16.

lovAsné sAllAy MáriA

AnyAKönyvvezető

Ócsai Polgármesteri hivatal  
2364, Ócsa, Bajcsy Zs. u. 2. •  
E-mail: polghiv@ocsanet.
hu • Tel: 29-378-125, 29-378-501,  
Fax: 29-378-067
Ócsa Városüzemeltetési 
Nonprofit Kft
Tel: 29-378-125/28 mellék
Okmányiroda Bajcsy Zs. u. 26., 
Tel: 29-378-504
Orvosi ügyelet Ócsa, Szabadság 
tér 4. (új Egészségház), 104 vagy  
06-1-301-6969 
Központi orvosi rendelő Ócsa, 
Sza   bad  ság tér 4.
Felnőtt háziorvosok dr. Kocsis 
János Rendelés: hétfő, szerda, 
csütörtök, péntek, 8:00–12:00 
óráig, kedden 14:00–18:00 óráig. 
 Rendelő telefon: 29-378-071 •  
dr. Inczeffy Zsolt Rendelés: hétfő, 
kedd, csütörtök, péntek,  8:00–
12:00 óráig, szerdán 14:00–18:00 
óráig. Rendelő telefon: 29-378-110 •  
dr. Gallai Zoltán Rendelés: kedd, 
szerda, csütörtök, péntek, 8:00–
12:00 óráig, hétfőn 14:00–18:00 
óráig Rendelő telefon: 29-378-073 
Gyermekorvos  
dr. Koszteleczky Mónika  
Rendelés: hétfő, kedd, szerda, 
péntek, 8:00–12:00 óráig, 
csütörtök 14:00–18:00 óráig, 
Rendelő telefon:  
29-378-164

Védőnői tanácsadások  
I. körzet: Szabóné Ádámcsik 
Tünde, Tel: 29-578-523 •  
II.körzet: Kardosné Pintyőke 
Viktória, Tel: 29-578-522, •  
III.körzet: Brassai Júlia,  
Tel: 29-578-523
Fogászat Dr. Sárkány Béla,  
Tel: 20-440-5210,  
Dr. Baranyai Edit,  
Tel: 29-378-030
Fiziotherápia Tel: : 29-578-525
Korona Gyógyszertár 
Szabadság tér 5., Tel: 29-578-090
Rendőrség Ócsai Rendőrörs,  
Tel: 29-378-007 • 
 Körzeti Megbízottak:  
Mezei Tamás törzszászlós, 
70-609-3735;  
Menyhárt Attila zászlós:  
70-232-5737; 
Polgárőrség Tel: 30-9944925, 
30-9944923, 30-6886056, 
70-6064005 (éjszaka) 
Hivatásos Tűzoltóság 
Dabas Telefon: 29-560-020, 
29-360-105
Posta Szabadság tér. 3.,  
Tel: 29-378-056
Egyházak Ócsai Református 
Egyház közösség Tel/fax: 29-378-
142, E-mail: ocsa.ref@gmail.com  
• Ócsai Baptista Gyülekezet: 
E-mail: gyulekezetve ze to   
 @ocsaibaptista.hu 

• Ócsai Katolikus Egyházközösség:   
Tel: 29-378-285 ,  
 email: keresztenyocsa@gmail.com 
Evangélikus Egyházközösség: 
20-8246181
Egressy Gábor   
Szabadidőközpont  
Tel: 29-378043,  
E-mail: info@egressyszk.hu
Falu Tamás Városi  
Könyvtár  
Tel: 29-378-158,  
E-mail: konyvtar@ocsanet.hu
Nefelejcs Napköziotthonos 
Óvoda Tel.: 29-578-840 •  
Napsugár tagóvoda: 29-378-084, 
Email: info@nefelejcsovoda.hu

Halászy Károly Általános Iskola  
Tel.: 29-378-023, E-mail:  
iskola@halaszy-ocsa.sulinet.hu
Bolyai János Gimnázium 
Tel.: 29-378-045,  
E-mail: gimi@bogim.hu 
Ócsai Tájház Dr. Békési Panyik 
Andor u. 4-6.,  
www.ocsaitajhaz.hu 
Tourinform iroda  
Tel: 29-578-750,  
Email: ocsa@tourinform.hu
Közterület-felügyelet  
Magyari Tibor: 70-3681843
Suller Róbert: 70/395-1877
Gyepmester  
Police Bt., Tel.: 06-1-358 0526

Közérdekű telefonszámok, elérhetőségek

Ócsai KisbírÓ
Ócsa Város Önkormányzatának ingyenes lapja • Megjelenik havonta 3200 példányban • Kiadja: Mátyus Nyomda bt. • Felelős 
kiadó: Mátyus Gyula • szerkesztő: Kertészné Molnár anna • szerkesztőség címe: Ócsa Város Önkormányzata – Polgármesteri 
Hivatal, 2364, Ócsa, bajcsy-Zs. u. 2. • Telefon: (29) 378-125 / 23-as mellék • Fax: (29) 378-067 • Email: ocsaikisbiro@gmail.com, 
molnar.anna@ocsa.hu • Tervezés, tördelés: Elektropress stúdió • Együttműködő Partnerünk: Dormány Foto studio
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anyakönyvi hírek 

az ÓCSaI kISBírÓ  
HIrDETÉSI ÁraI

1/1 oldal: 32.000 Ft + 27% áfa
1/2 oldal: 20.000 Ft + 27% áfa
1/4 oldal: 10.000 Ft + 27% áfa

1/8 oldal: 4.800 Ft + 27% áfa
1/16 oldal: 2.400 Ft + 27% áfa

október-november

25. házASSági évFordUló: 
Bukovszki András és Krizsán Margit, Dabas, 1988. november 12.

60. házASSági évFordUló: 
Krizsán István és Takács Margit, Bugyi, 1933. április 17.

Kangoo ócsán
Ide figyeljenek emberek! Van itt egy remek edző, akit virá-

gos kedvű nevén Virág Dórának hívnak. Olyan csuda bulit 
rendezett Black & White Party néven, az Ócsai Bolyai Gim   -
názium tornatermében, hogy nadrág nem maradt szárazon, 
bizony beleizzadtunk a másfél órás ugrálásba!

Ilyen csudát e településen még nem láttak, de láthatnak 
azok, eljönnek egy órára a gimnáziumba. 

Bizony már egy éve tart ez az őrület, ahol a kezdeti kíván-
csiskodásból mára már 72 hölgy használja ki ezt a sporto-
lási lehetőséget. Az 1 éves jubileumi dupla órán 64 fő vett 
részt, amelyhez képest rekordkísérletet hajtottunk végre és 
sikerült meghaladnunk az akkori létszámot. Ha érzékeltet-
ni szeretném, hogy mekkora energia szabadul fel egy-egy 
ilyen alkalommal, akkor talán egy gőzmozdony két telepü-
lés közötti vidám vágtatásával jellemezhetném. Mi ez, ha 
nem igazi sportolásra, mozgásra nevelés? 72 lelkes, mozgás-
ra elszánt hölgy tesz azért, hogy településünkön férfiszemet 
gyönyörködtető látványt keltsen és egészséges életmódot 
folytasson. Érdemes figyelemmel kísérni ezt a kezdeménye-
zést, hiszen egészség, vitalitás, kondícionálás a legkisebbek-
től a legszebb korúakig mindenkinek elérhető. 

Hamarosan a gyerekek számára is elérhetővé válnak a 
kangoozás örömei, szeretettel várunk mindenkit!

Érdeklődni: Virág Dóránál lehet: +36/30/294-1226
Hajrá Dóri, hajrá Mi lányok és asszonyok! 

KonKoly AnDreA

Folytatás az előző oldalról!
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Szeretnénk köszönetet mondani azoknak a pedagógusok-
nak és kedves szülőknek is, akik segítették a verseny lebo-
nyolítását: Seregély Erika, Murinainé Murár Emília, Spák 
József, köszönet a szülőknek, Juhász Zsuzsannának, Czák 
Ferencnek, Takácsné Petrovics Zsuzsannának, Kovácsné 
Gom  bár Erzsébetnek, Kosovics Mártonnak, Lakatos Mihály 
és családjának, Czerna Gábornak, Szabó Déneske szüleinek 
és mindazoknak, akik részt vettek ezen a szép versenyen.

Köszönet mindenkinek az ócsai birkózók nevében!
Végezetül pedig legfrissebb eredményünk: a november 23-án 

megrendezésre kerülő Magyar Bajnokságon kötöttfogásban 
Domokos Dániel és Kozma Bálint bajnoki 4. helyezést értek el. 

ifj. KováCs jános szAKeDző




