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Ócsa Város Önkormányzatának lapja 2014. december

Szeretetben, békességben  

eltöltött Adventet és  

boldog, meghitt 

Ünnepeket kívánunk  

minden kedves 

Olvasónknak!



A rendezvény f!védnöke Pánczél Károly 
országgy"lési képvisel!

Fellépnek:
- az Ócsai Halászy Károly Általános Iskola énekkarai
- az Ócsai Halászy Károly Általános Iskola pedagógus énekkara
- az Ócsai Bolyai János Gimnázium diákjai
- a Ceglédi Erkel Ferenc Alapfokú M!vészeti Iskola 
ócsai kihelyezett tagozata Üt" tanszakának diákjai

Felkészít!k:
- Denkéné Vígh Melinda
- Katona Zsombori Pál
- Kovácsné Kovácsi Beáta
- Zsótér Gabriella
- Radványiné Mikesi Tünde (zongora)
- Kulcsár Boglárka (fuvola)

Belép!díj nincs, 
de kérjük, hogy a helyszínen adományával segítse jótékonysági célunkat: 
az általános iskola játszóudvarának kialakítását! Köszönjük!

e ljött ismét advent id!szaka, ám az ünnepi lecsendesedés, a meghitt gyertyagyúj-
tás el!tt sok-sok feladat vár még ránk decemberben. Évet zárunk, értékelünk, 

bevárásárolunk, takarítunk, készül!dünk. Bízom benne, hogy idén is sikerül 
nemcsak a környezetünket, hanem a lelkünket is ünnepl!be öltöztetni. Talán ez 
sokkal nehezebb feladat. Megtalálni a békét, a csendet, az igazi értéket a csillogó 
kirakatok, a zajos reklámok, a hamis mosolyok között. Mégis… Szenteste, vagy csak 
másnap megpihenve, s lesz, akinek az ünnepek izgalmai, feladatai után meg fog 
érkezni a pillanat, a bels! béke pillanata. Tegyünk érte, tegyünk magunkért! Mert 
csak ezután születhet valami új, tiszta a lelkünkben… amib!l táplálni tudjuk a szere-
tet lángját az elkövetkezend! hétköznapokban.

Városunk költ!je, Falu Tamás versével kívánom mindnyájuknak, hogy legyen 
szívet melenget!, nyugodt, áldott ünnepük!

Kertészné Molnár Anna szerkeszt!

Csodás ünnep a karácsony, 
a földre eget varázsol.
Feny!ágon gyertya lángja 
csillagot visz kis szobánkba.

A világnak azt kívánom: 
legyen szívében karácsony.
Közeleg, ideér holnap, 
szavaim már harangoznak.

Kedves Olvasó!

(Adventi mellékletünk a 8-11. oldalakon található!)

Csodás ünnep
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A testületi ülésen történt

a z októberi alakuló ülést követ!en november 12-én 
tartotta els! rendes testületi ülését Ócsa Város 

Önkormányzatának új Képvisel!-testülete. Ekkor elfogad-
ták a képvisel!k az önkormányzati fenntartású intézmé-
nyeknek a 2013/2014-es oktatási év tapasztalatairól és a 
jelenlegi tanév indításáról szóló jelentését, a 2014. évi III. 
negyedéves pénzgazdálkodásról szóló jelentést, illetve a 
2015. évi bels! ellen!ri munkatervet is. Módosításra került 
az idei költségvetésr!l szóló rendelet, ilyenkor kerülnek 
rögzítésre ugyanis a korábbi id!szak pénzügyi eseményei, 
pl. normatívákkal kapcsolatos elszámolások, utólagos finan-
szírozások lekövetése. 

Szintén módosításokat fogadott el a Képvisel!-testület a 
korábbi Szervezeti és M"ködési Szabályzatában (SZMSZ), 
számos helyen formai javítások történtek, de tartalmi szem-
pontból is több változás életbe lépett, pl.:

 » Ebben a ciklusban minden hónapban tart rendes ülést a 
testület, ezzel törölték a nyári szünetet,

 » új, 5 f!s bizottság jött létre Városfejlesztési, M"    -
emlékvédelmi és Természetvédelmi Bizottság névvel,

 » az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság feladatköréb!l 
törlésre került az egészségügyi intézmények m"ködésé-
vel, költségvetésével kapcsolatos véleményezés, illetve 
b!vült a turizmust érint! feladatokkal.

Az új SZMSZ teljes terjedelmében elérhet! a www.ocsa.hu 
oldalon.

Az októberi alakuló ülésen megválasztották az Ügyrendi 
bizottság tagjait – Buza Ern!, Dr. Gallai Zoltán, Kardos 
Zoltán –, a november 12-ei ülésen a többi bizottság is meg  -
választásra került:
1. Gazdasági Bizottság – elnök: Kardos Zoltán, tagok: Dr. 
Gallai Zoltán, Buza Ern! képvisel!k, küls!s tagok: Pappné 
Hajdu Katalin és Papp Klára.
2. Városfejlesztési, M"emlékvédelmi és Természetvédelmi 
Bizottság – elnök: Kánai Gergely, tagok: Hantos Péter és 
Puskás Imre képvisel!k, küls!s tagok: Miklós Imre és Rigó 
István.
3. Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság – elnök: Hantos 
Péter, tagok: Murinainé Murár Emília és Kánai Gergely 
képvisel!k, küls!s tagok: Puskás Ilona és Kormos Rebeka. 

A képvisel!k döntöttek arról, hogy az önkormányzat ismét 
meghirdeti a járdaépítési pályázatot. A IV. lakossági járda-
építési támogatás programban a pályázatok beadási határ-
ideje: 2015.01.22. A támogatással érintett ingatlanok száma 
maximum 30 darab lesz (részletes információ és jelentkezési 
lap az 5. oldalon található – a szerk.). 

Az el!z! években bevett gyakorlatnak megfelel!en aktuá-
lissá vált a téli hónapok el!tti kátyúzási munkálatok elvég-
zése. A javítandó, kb. 60 kátyút egy modern, városunkban 
többször alkalmazott, aszfaltvágást nem igényel!, melegí-

téses technikával az ENVIROAD-EU Kft. végzi el bruttó 
518.160,- Ft értékben. 

A tavalyi évhez hasonlóan idén is juttat t"zifát a 
Képvisel!-testület az Ócsán lakó, nehéz szociális helyzet-
ben lév! családok számára egyszeri alkalommal természet-
beni támogatásként, összesen 2.000.0000 Ft értékben. A 
Polgármesteri Hivatal munkatársai, a Családsegít! Szolgálat 
és a Mozgáskorlátozottak Ócsai Egyesületének közrem"-
ködésével kerültek kiválasztásra a rászorulók, akikhez két 
helyi vállalkozó folyamatosan szállítja ki a tüzel!t december 
hónapban.

November 20-án rendkívüli ülés keretében nyilvánítot-
ták eredménytelenné az Egressy Gábor Szabadid!központ 
engergetikai felújításával kapcsolatos pályázatot, az új 
közbeszerzési eljárás lebonyolításával a B&W Tender Plus 
Kft-t bízta meg a Képvisel!-testület. A Bolyai János Gim  -
názium és a Nefelejcs Napközi Otthonos Óvoda energeti-
kai pályázatának közbeszerzési eljárása eredményes volt, a 
kivitelezést mindkét esetben a gyáli székhely" Kinamé Kft. 
végzi el. 

A november 26-ai ülésen tették le esküjüket az 
Önkormányzat bizottságainak küls!s tagjai, akik a követke-
z! öt évben szakmai tudásukkal segítik az bizottságok el!ké-
szítési, véleményezési munkáját.

Els! olvasatban egyhangúlag elfogadta a testület a 2015. 
évi pénzügyi koncepciót, melyet következ! év februárjában 
részletes tárgyalást követ!en öntenek végleges formába.

Az Ócsa Városüzemeltetési Nonprofit Kft. alkalmazotti 
létszámát a Képvisel!-testület, mint 100 %-os tulajdonos 1 
f!vel megemelte. 

Támogatásukról biztosították a Magyarok Európában 
ócsai civil szervezetet, amely egy sikeres pályázat esetén 
2014 decembere és 2015 májusa között havi 1 munkanapon 
8-10 nem dolgozó, nem tanuló 15-28 éves fiatallal háztar-
tási (els!sorban varrási, konyhakerti) feladatokat tanítana 
meg, váltakozva életvezetési ismeretek el!adásával, temati-
kus oktatás szerint. A pályázat alapvet! célja a a közösségi 
munka megismertetése, megszerettetése a „kallódó fiata-
lok” körében.

Megállapodást kötött az Önkormányzat a város közbiz-
tonságának növelése érdekében a Pest Megyei Rend!r-
f!kapitánysággal. A megállapodásban szerepl! pénzösz-
szegb!l a három körzeti megbízott egy évi 5.000-5.000 
Ft-os telefonköltségét támogatja a testület, elérhet!bbé téve 
#ket az állampolgárok számára, illetve biztosítva a gyorsabb 
reagálás lehet!ségét indokolt bejelentések esetében. 

A régi alsópakonyi településrész vízellátásának bizton-
ságos fenntartása céljából 1.324.100 Ft+áfa összeget biztosít 
az Önkormányzat a víztorony küls! szigetelésére és kitá-
masztására. (Ezen intézkedések függetlenek attól a tervt!l, 
mely szerint az ivóvíz rendszer a Lakópark cs!hálózatára 
kapcsolással fog üzemelni a jöv!ben.)  �

http://www.ocsa.hu
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Tisztelt Ügyfeleink!
Tájékoztatom Önöket, hogy az Ócsai Polgármesteri Hivatal

2014. december 23. napjától 2015. január 4. napjáig zárva tart,
ügyfélfogadás nem lesz.

Az igazgatási szünet ideje alatt 9:00-14:00 óráig kizárólag halálesettel 
kapcsolatban anyakönyvi telefonos ügyelet érhet! el az alábbiak szerint:

2014. december 29-én és 30-án  Prohászka Rita 70/246-8514
2014. december 31-én Sallay Mária 30/308-1652
2015. január 2-án Barizs Gabriella 20/391-5645

Megértésüket köszönöm!
Tisztelettel:

dr. Szabó György
Jegyz!

DECEMBERI MUNKAREND  
A POLGÁRMESTERI HIVATALBAN Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy 2014. december 1-jét!l 

módosul a Pest Megyei Kormányhivatal kormányablakainak és a járási 
székhelyek okmányirodáinak ügyfélfogadási rendje, mely a következ!k 
szerint alakul:

Hétf!:            7:00 – 17:00
Kedd:             8:00 – 18:00
Szerda:          8:00 – 20:00

Csütörtök:    8:00 – 18:00
Péntek:         8:00 – 16:00

Okmányirodáink és kormányablakaink nyitva tartásáról honlapunkon, 
valamint a http://www.nyilvantarto.hu/ oldalon tájékozódhatnak.

Kérjük, az új ügyfélfogadási id!ben is forduljanak bizalommal ügyfél-
szolgálatunkhoz, ahol magas felkészültség" ügyfélszolgálati munkatár-
sak segítségével intézhetik hivatali ügyeiket.

Pest Megyei Kormányhivatal

VÁLTOzÁS A GyÁLI OKMÁNyIRODA 
NyITVATARTÁSÁBAN

A kéménysepr!-ipari  
közszolgáltatás körébe  

tartozó feladatokat  
Ócsa Város közigazgatási 

határain belül 

2014. november 18-tól 
december 31-ig látják el 

dolgozóink.

Társaságunk alkalmazásában 
álló dolgozóink névre szóló,  

arcképes kit"z!kkel 
rendelkeznek.

Magyar Kémény Kft.

KéMéNySEPRéS

A 2009. január 1. után kiállított „zöld” !stermel!i igazolványok a 
mez!gazdasági !stermel!i igazolványról szóló 228/1996.(XII.26.) 
Korm.rendelet módosításáról szóló 234/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 
értelmében 2014. december 31-ig hatályosak.

Ez azt jelenti, hogy jöv! évt!l minden !stermel!nek csak „barna” igazol-
ványa lehet, ezért a 2009-ben, vagy az utána következ! években kiadott 
zöld igazolványokat még az idei évben vissza kell vonatni és új igazolvá-
nyokat kell igényelni, különös tekintettel a f!állású !stermel!kre.

A leírt eljárásra azért van szükség, mert a jogszabály által 2014. decem-
ber 31-én hatályát veszt! igazolvánnyal az !stermel! 2015. évben már 
nem értékesíthet, ezáltal megszakadhat a folyamatos tevékenysége.

További információ: Nagyszegi Imréné falugazdász az Ócsai 
Polgármesteri Hivatal nagytermében péntekenként 8:00-12:00 óra 
között tart ügyfélfogadási id!t.

�/�Ē89*72*1Ē.�.,&?41;�3>9� 
KELL IGéNyELNI

Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2014. május 1-jén a törvény erejénél fogva 
megsz"nt a mez!- és erd!gazdasági földekre, nem közeli hozzá-
tartozók között, szerz!déssel alapított haszonélvezeti jog, továbbá 
használat joga (a továbbiakban együtt: haszonélvezeti jog).

A földhivatalnak legkés!bb 2015. július 31-ig törölnie kell az ingatlan-nyil-
vántartásból valamennyi, a fenti el!írás hatálya alá tartozó haszonélvezeti 
jogot.

A törlési kötelezettség nem terjed ki a közeli hozzátartozók között alapított 
haszonélvezeti jogra, ezért a törvény alapján a bejegyzett haszonélvezeti 
jogosultnak nyilatkozatot kell tennie arról, hogy a közte és haszonélve-
zetet enged! személy (tulajdonos, volt tulajdonos) között a szerz!déskötés 
id!pontjában a közeli hozzátartozói jogviszony fennállt-e, vagy sem.

2014 októberében az érintetteket értesítettük nyilatkozattételi 
kötelezettségükr!l.

A nyilatkozatot a felhívás kézhezvételét!l számított 15 napon belül, de 
legkés!bb 2014. december 31-ig lehet megtenni. Ezt követ!en a nyilatko-
zattételt elmulasztók haszonélvezeti joga törlésre fog kerülni.

Az eljárás díjmentes.

Kérjük Önöket, hogy a megküldött formanyomtatványokat kitöltve, a hoz-
zátartozói viszonyt igazoló eredeti okiratokkal együtt (egyenesági rokonok 
és testvérek esetén születési anyakönyvi kivonatok, házastársak esetén 
házassági anyakönyvi kivonat, más közeli hozzátartozói viszony esetén gyám-
hivatali határozat) ügyfélfogadási id!ben nyújtsák be lehet!leg személyesen, 
vagy küldjék meg postai úton a felhívást kiadó földhivatalhoz. Az eredeti 
anyakönyvi kivonat és a gyámhivatali határozat személyes benyújtás esetén 
azonnal, postai el!terjesztés esetén az eljárás lezárultát követ!en minden 
esetben visszajuttatásra fog kerülni a nyilatkozatot tev! részére.

Pest Megyei KorMányhivatal Földhivatala

HIRDETMéNy A HASzONéLVEzETI jOGRóL
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JÁrDAéPÍtési PÁlYÁZAt iV.
Ócsa Város Önkormányzatának Képvisel!-testülete ismét 
pályázatot ír ki a lakossági járdaépítés támogatására. 
A#támogatható pályázatok száma 30 darab.

a lakossági járdaépítési pályázatra azok az ingatlantulaj-
donosok jelentkezhetnek, akik az Önkormányzat által 

biztosított anyagból (sóder, cement) vállalják a munkák kivi-
telezését és beadványukban megjelölik a kivitelezésért fele-
l!s személyt, aki a munkálatokat irányítja, írásban vállalja a 
munka min!ségi végrehajtását, valamint annak befejezését 
jelzi az Önkormányzat felé. Az Önkormányzat maximálisan 
1,4 méter szélesség" járda építését támogatja – a pályázó 
saját költségére építhet ennél szélesebbet is.

A pályázaton indulhat minden olyan ingatlantulajdo-
nos, aki el!tt jelenleg nincs szilárd burkolatú járda, vagy a 
meglév! járda járhatatlan, balesetveszélyes. El!nyt élveznek 
azok az ingatlantulajdonosok, akik el!tt helyi viszonylatban 
nagy gyalogosforgalom bonyolódik (intézmények, üzletek, 
közlekedési gy"jt! forgalmú helyszínek környezete). További 
el!nyt jelent, ha több szomszédos ingatlan tulajdonosa 
egyszerre pályázik és ezáltal nagyobb egybefügg! járdasza-
kasz valósul meg.

Akárcsak az el!z! pályázatoknál, csak olyan helyen támo-
gatjuk a járdaépítést, ahol vagy megszüntetik az ereszcsator-
na közterületre történ! kivezetését (amennyiben ez így van), 
vagy pedig azt a járdaépítés során a járdaszint alatt bevezetik 
az árokba (ha nincs árok, akkor annak létesítésér!l a pályá-
zónak saját magának kell gondoskodnia). Amennyiben az 
építés során tört beton keletkezik – tehát a régi rossz m"szaki 
állapotú járdát felbontják – a törmeléket az Önkormányzat 

díjmentesen elszállíttatja. Ennek feltétele, hogy a konténer-
be csak tiszta betontörmelék kerülhet. Ellenkez! esetben a 
pályázónak magának kell fizetnie az elszállítás és elhelyezés 
költségét – ez esetben az elszállításig közterület-használati 
díj is felszámításra kerül.

Azon ingatlantulajdonosok esetében, akik a beton járdá-
tól eltér! (pl. Viacolor) burkolatú járdát kívánnak építeni, 
az Önkormányzat a megvalósítást a betonjárda anyagszük-
ségletének megfelel! összeggel támogatja. Fontos, hogy a 
térk!b!l építend! járda anyagbeszerzése csak a támogatás 
megítélése és a megállapodás aláírása után történhet meg 
- ezzel kapcsolatban a részletekr!l érdekl!djön személyesen 
vagy telefonon a Polgármesteri Hivatal M"szaki, Beruházási 
és Vállalkozói Irodájában.

A pályázatok benyújtásának határideje: 
2015. január 22.

A benyújtott pályázatok elbírálására a 2015. januári Kép   -
vi    sel!-testületi ülésen kerül sor. A kitöltend! és aláírandó 
megállapodásokat a nyertes pályázók 2015. február végén 
kapják meg.  A megállapodások mindkét példányát vissza 
kell juttatni az Önkormányzathoz. Ekkor kerül sor a kivite-
lezés pontos id!pontjának egyeztetésére is. A megállapodás 
egyik – Önkormányzat által is aláírt és ellenjegyzett – példá-
nyát a pályázó kés!bb visszakapja.

Az építést legkorábban 2015. március végén lehet megkez-
deni. A jelen felhívásban épül! járdáknak legkés!bb július 
31-ig kell megépülniük.  �

Ócsa város önKorMányzata

5�1>�?&9.�.,�3>1Ē�1&5 

LAKOSSÁGI jÁRDAéPíTéS TÁMOGATÁSÁRA

Név:  ...........................................................................................................

Lakcím: ......................................................................................................

Telefonszám:  .............................................................................................

Az ingatlan címe, amely el!tt a járda épül:  ...............................................

...................................................................................................................

Az építend! járda hossza és szélessége: ....................................................

Felel!s kivitelez! neve:  .............................................................................

Az építés során keletkez! tört beton mennyisége (m3):  ............................

A pályázati lapot kérjük visszajuttatni postán vagy személyesen az Ócsai Polgármesteri Hivatal Titkárságára vagy a M"szaki, Beruházási és Vállalkozói  

Irodába.

Ócsa, 2014/2015.  .....................................................

Aláírás:  ............................................................................................

�
�
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Fotóriportunk a Márton napi hagyomány megelevenedé-
sén készült, amely az Egressy Gábor Szabadid!központ és 

Ócsai Tájház együttm"ködésében jött létre november 11-én. 
A gyerekek és szül!k együtt készítettek lámpásokat, melyeket 
hórihorgas lámpagyújtogatók lobbantottak lángra. Az alkotás-
hoz szükséges színes, vidám alapanyagokért köszönet a Creatív 
Papyrus-nak! A lámpás menet a novemberi ködös estében átsé-
tált az Öregfaluban lév! Tájházhoz, ahol a körjátékok után óriás-
buborék varázslat következett a kicsik legnagyobb örömére.  �

márton napi Újbor Ünnepre hívta az érdekl!d!ket november 
9-én az Ócsai Tájház, amelyre a borús id! ellenére is igen 

sokan ellátogattak. A nap jó részében különféle kézm"ves foglal-
kozásokon vehettek részt nemcsak a kisebbek, de az id!sebbek 
is. A Meleged! közelében sorban váltották egymást gyertya-
mártáson a vállalkozó kedv"ek, nem messze pedig változatos 
formában tarka színezet" tökmécsesek készültek, az állatsimo-
gatóban közelebbr!l megismerkedhettek egy gyönyör" racká-
val és a gyerekek kedvencével, egy hòfehér kecskével, mellettük 

pedig pár kacsával és termé-
szetesen néhány lùddal is. 
Az apróbbak hintázhattak és 
ügyességi játékokon is részt 
vehettek. Kora délutánra a 
szorgos kezeknek köszönhe-
t!en megf!tt a ludaskása, 
mel   lette pedig kemencében 
sült finomságokat, mint pél  -
dául héjában sült burgonyát, 
tököt kóstolhattak a látoga-
tók. Külön köszönet azoknak, 
akik áldozatos mun     kájukkal 
hozzájárultak a rendezvény 
sikeréhez!  �
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Beszámoló az OPKe  
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ünnepség Falu tamás emlékére

Immár hetedik alkalommal rendezte meg amat!r sakk-
versenyét az Ócsai Polgári Kulturális Egyesület 2014. 
november 8-án. A versenykiírásban 3 korcsoport jelent-
kezését vártuk, de az i$úsági korcsoport nem képvisel-
tette magát. Gyermek, feln!tt/fiatal feln!tt és szép korú 
sakkozók jelentkeztek a játékra , hogy körmérk!zésben 
összemérjék sakktudásukat.

Hosszú játszmákra készülve a terített asztalon finom tea, 
zsíros kenyér és alma biztosította az energia utánpótlást 

a szellemi sport "z!inek. A verseny délel!tt 10 órakor vette 
kezdetét. A játék fegyelmezetten a szabályok szigorú betar-
tásával zajlott. 

A gyermekek versenye viszonylag hamar befejez!dött, így 
a gyors eredményhirdetés után kis versenyz!ink trófeáikkal 
(érmek és oklevelek) id!ben távozhattak, hogy a családi ebédr!l 
ne maradjanak le. Eredményeik a következ!képpen alakultak:

I. helyezett: Boda Áron
II. helyezett: Lovas Ádám
III. helyezett: Ruska Patrik

A negyedik játékos, Imre János István is dícséretet érdemel, 
mert „zsenge” kora ellenére már második alkalommal mé  -
rette meg magát sakkversenyünkön. Kitartása remélhet!en 
hamarosan meghozza gyümölcsét.

a hagyományokhoz h"en idén is megemlékezett a Falu 
Tamás Városi Könyvtár a költ! születésének évfordu-

lóján. Ebben az évben a szavalóversenyen a versenyz!k egy 
Falu Tamás vers mellett egy-egy Gyóni Géza m"vet adtak 
el!. Kett!s aktualitása is volt ennek a választásnak, hiszen 
idén ünnepeljük Gyóni Géza születésének 130. évfordulóját, 
valamint emlékezünk az I. világháború kitörésének 100.
évfordulójára is (Gyóni Géza 1914-ben, fiatalon egy hadifo-
goly táborban hunyt el Krasznojarszkban). A szavalók vala-
mennyi kategóriában sok szép verssel örvendeztették meg 
a hallgatóságot.

Az eredményhirdetést követ!en az ócsai temet!ben a 
Halászy Károly Általános Iskola 4.b. osztályos diákjai Györ  -

A feln!tt játszmák már hosszabbra nyúltak. A megfontolt, 
már-már meditatív lépésekkel kivívott eredmények összesí-
tésére és kihirdetésére 15 óra után került sor. A tabella végs!  
állása az alábbi: 

I. helyezett: Trikkal Pál
II. helyezett: Vékony László
III. helyezettek megosztva: Kajdácsi István és Boros Zoltán

Gy!ztes feln!tt versenyz!ink is éremmel és oklevéllel tá  -
voztak a játszmák színterér!l, az Egressy Gábor Szabadid!  -
központból. Köszönjük a részvételt!  �

07:55&�1�8?1�3�

gyövicsné Virág Szilvia vezetésével emlékm"sort adtak, 
ünnepi beszédet mondott Virág Miklós költ!, a koszorúzá-
son részt vettek az Önkormányzat, a város intézményeinek 
valamint civil szervezeteinek képvisel!i is. 

A Falu Tamás szavalóverseny díjazottjai

Általános iskolás  
alsós korosztály
1. Virág Viktória
2. Szabó Renáta
3. Göbölös Viktória

Általános iskolás  
fels!s korosztály
1. Patkó Mátyás
2. Kristóf Dávid
3. Óman Edit

Középiskolás korosztály
1. Szabó Bernadett
2. Jakab Cintia
3. Turcsán Bálint

Feln!tt korosztály
1. Göbölösné Bárány Edina
2. Ra$ai Sarolta
3. Kerékgyártó Lászlóné

Különdíjasok
Incze$y Pálma 9.b.
Marton Balázs  10.b.
Szauervein Jánosné
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10 adventi melléklet

egyházak decemberi programjai
Decemberi istentiszteleti alkalmak az Ócsai Baptista Gyülekezetben:

NAP ÓRA ALKALOM

03. Szerda 19 Bibliaóra

07. Vasárnap 9
10
17

Imaóra
Istentisztelet
Istentisztelet

10. Szerda 19 Bibliaóra

11. Csütörtök 19 Fér# bibliaóra

14. Vasárnap 9
10
17

Imaóra
Istentisztelet
Istentisztelet

17. Szerda 19 Bibliaóra

18. Csütörtök 17 Hajnalcsillag 
Baptista Óvoda 
karácsonyi 
ünnepélye

Minden vasárnap az imaóra alatt bibliaköri foglalkozást tartunk 
gyermekek számára. Alkalmainkra mindenkit szeretettel várunk. A 
változtatás jogát fenntartjuk.
B!vebb információ: www.ocsaibaptista.hu 
Óvodával kapcsolatos információ: www.hajnalcsillagovi.hu

NAP ÓRA ALKALOM

21. Vasárnap 9
10
17

Imaóra
Istentisztelet
Istentisztelet

25. 
Csütörtök-
karácsony 
els! napja

9
10
17

Imaóra
Istentisztelet
Gyermek  karácsony

26. Péntek-
karácsony 
második 
napja

10
17

Istentisztelet
Feln!ttkarácsony

28. Vasárnap 9
10
17

Imaóra
Istentisztelet
Istentisztelet

31. Szerda 17 Óévi istentisztelet

Luk 2:25-32
„Íme, élt egy ember Jeruzsálemben, akinek Simeon volt a 
neve. Igaz és kegyes ember volt, várta Izráel vigasztalását, és 
a Szentlélek volt rajta. Azt a kijelentést kapta a Szentlélekt!l, 
hogy nem hal meg addig, amíg meg nem látja az Úr Krisztusát. 
A Lélek indítására elment a templomba, és amikor a gyermek 
Jézust bevitték szülei, hogy eleget tegyenek a törvény el!írá-
sainak, akkor karjába vette, áldotta az Istent, és ezt mondta: 
„Most bocsátod el, Uram, szolgádat beszéded szerint békes-
séggel, mert meglátták szemeim üdvösségedet…”

sokszor elképzeltem az el!bbi jelenetet, ahogyan Simeon 
könnyes szemekkel kezébe veszi a csöpp gyermeket, és 

félt! szeretettel tartja, ahogyan a legféltettebb kincsünket 
!rizzük. Majd felnéz az égre és elmondja fohászát. 

Ki értette rajta kívül ezt? Ez az alig több, mint egy hóna-
pos csecsem! lenne a Messiás? # lenne az Üdvözít!? Honnan 
veszi ezt Simeon? 

A tanítványok, akik 3 éven keresztül, éjjel és nappal együtt 
voltak a Mesterrel, bizonytalanok és Fülöp igazolást kér Jézus 
Krisztustól az utolsó estén is!

Simeon és Fülöp. Az egyik egy csecsem!ben felismeri 
a Messiást, a másik 3 év tapasztalata után is bizonytalan. 
Simeon elhiszi Isten kijelentését, Fülöp a tényeket látva és 
megélve is kételkedik. 

Jézus Krisztus a feltámadása után az Emmausba tartó 
két tanítványát a következ! szavakkal feddi: ”Ó, ti balgák! 
Milyen rest a szívetek arra, hogy mindazt elhiggyétek, amit 
megmondtak a próféták!” Az elnehezedett szív képtelen felis-
merni a Messiást. Hiába a próféták szava, a megélt csodák, 

elhangzott tanítások, a tanítványok nem ismerik fel Isten 
Fiát. Velük szemben az él! kapcsolattal, Istenhez imádkozó 
Simeon meghallotta a kijelentést, és hitt a szónak, elindult a 
templomba és felismerte a csecsem!ben a Megváltót.

A világi gondokkal terhelt szív és Isten közelében felfrissült 
hív! lélek kontrasztja ez, és ma sincs másképp. 

Felgyorsult világunkban egyre kevesebb id!t szánunk az 
Örökkévalóra. Meg kell felelni a f!nöknek, rohanni kell az 
iskolába, az óvodába a zeneórára, a sportfoglalkozásra. Nem 
marad id! a Lélekre. Hogyan is fedezhetnénk fel azokat a 
bizonyos érintéseket, mikor a menny közel jön a földhöz? 
Nincs sem id!, sem érzékszerv, hogy felfedezzük ezeket az 
alkalmakat.

De mégis érezzük a hiányt és ezért különféle módokat talá-
lunk arra, hogy elrejtsük a vágyat, a szomjúságot Isten iránt. 
Pótszerekhez, félmegoldásokhoz folyamodunk, melyek csak 
a vakságunkat fokozzák.

Közeledik a karácsony, mikor elemi er!vel tör fel a szere-
tetéhségünk. Hiányzik, de már eltompult a lelkünk, hogy 
meghallhatnánk a szívünk ajtaján kopogtató Megváltó 
hangját. De nem kell, hogy ez így legyen! Nem kell, hogy a 
id!nket, energiánkat elkótyavetyéljük értéktelen, haszon-
talan dolgokra. Megállhatunk! Elgondolkozhatunk! Legyen 
más az idei Advent!  �

Ócsai BaPtista gyüleKezet

ADVenti ÁhÍtAt

Ócsai Református Egyházközség

Az Ócsai Református Egyházközség decemberi programját minden 
érdekl!d! megtekintheti a gyülekezet honlapján:
http://www.users.monornet.hu/ocsaref/egyhaz/index.htm
Valamint közzétesszük a Facebook – Ócsai Reformátusok csoport-
jában.
Mindezeken felül pedig tartalmazni fogja karácsonyi kiadvá-
nyunk, a BIZZATOK cím" gyülekezeti újság, melyet minden gyüle-
kezeti tagunk postán kap meg.
Az Ócsai Református Egyházközség Presbitériuma, és szolgáló 
közösségei nevében áldott, boldog Karácsonyi ünnepeket, és 
boldog új esztend!t kívánok minden kedves Ócsai polgárnak, 
családnak! 39��-&3948�5�9*7�7*+472�9:8�1*10.5�8?947
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a korábbi évekhez hasonlóan ezúttal is szeretnénk segít-
séget nyújtani az ünnepi menü összeállításához, vagy 

meghitt családi, baráti pillanatokra a várakozás idején 
Donné Imre és Horváth Károly (Falat) ajánlásával. A menü-
höz Figula Mihály boraiból válogattunk, akit a 2014-es Ócsai 
Kulturális Napok keretében vendégül láttunk városunkban.

LEVES

Vegyes gombaleves csirkemell metélttel
0,5 kg gomba (champignon, laska, shiitake, vargánya, stb.), 
2 l szárnyas alaplé, 0,3 kg csirkemell, 10 dkg vaj, 1 dl tejszín, 1 
csomó petrezselyem, 10 dkg vöröshagyma, só, bors, kakuk-
kf" ízlés szerint.
A finomra vágott vöröshagymát vajon 
üvegesre pirítjuk. A tisztított, szele-
telt vegyes gombát hozzáadjuk, 
er!s t"zön pirítjuk, majd 
ízesítjük, f"szerezzük tö   -
rött borssal, petrezse-
lyemmel, kakukkf"vel 
és sóval. Utána felen-
gedjük szárnyas alap-
lével és készre f!zzük. 
(Az alaplé lehet leves-
kockából, de legjobb, 
ha saját magunk készít-
jük szárnyascsontokból, 
zöldségekb!l és f"szerek-
b!l.) A levest tejszínnel dúsít-
juk, külön vajon pirított, vékony 
csíkokra vágott csirkemell filét adunk 
hozzá tálalás el!tt. A levest s"rítve is készít-
hetjük az ismert eljárások közül számunkra legkedvez!bbel. 
Borajánlat: Figula Zenit 2013

F%ÉTEL

Baconbe tekert, aszaltszilvával t"zdelt sz"z ízesített 
burgonyapürével
1 kg sertés sz"zpecsenye (kb. 3 db), 20 dkg aszalt szilva, kb. 30 
dkg szeletelt bacon, só, borskeverék.
Burgonyapüré: 1,5 kg burgonya, 0,5 l tej, 5 dkg vaj, ízesítés pl.: 
rozmaring, koriander, rukkola, snidling (lehet!leg friss zöld-
f"szerként), füstölt sajt, zeller (burgonyával együtt f!zve).

A sz"zpecsenyét a hártyától megtisztítjuk, felületét szabály-
talanul, kb. 3-4 cm-ként hegyes késsel megszúrkáljuk, majd 

minden mélyedésbe egy aszaltszilvát helyezünk végig-
haladva a hús teljes felületén. A megt"zdelt húst enyhén 
sózzuk, borskeverékkel megszórjuk és óvatosan bedör-
zsöljük. Szeletelt baconnal körbetekerjük, a szalonna végét 
húst"vel megt"zzük vagy aláhajtjuk. Süt!tepsire helyezzük, 
a süt!t 180 fokra melegítjük, a húst kb. 20 perc alatt piros, 
ropogósra sütjük. Tálalás el!tt 10 percig pihentetjük, majd 
felszeleteljük ujjnyi vastag szeletekre. Köretként burgo-
nyapürét adunk, amit többféleképpen ízesíthetünk, pl. friss 
zöldf"szerekkel, füstölt sajttal, belef!zött zellerrel, stb.
Borajánlat: Figula Cabernet Sauvignon válogatás 2011, 
Dör      gicse, Magyar dül!

DESSZERT

Süt!tökös pohárkrém 
A gesztenyepüré alternatívája is lehet a karácsonyi asz   talra.

200 gr sült süt!tök tisztán héj nélkül, 100 gr 
mascarpone sajt, # mokkáskanál !rölt 

gyömbér, # mokkáskanál !rölt szeg    -
f"szeg, # mokkáskanál !rölt ka  r     -

damom, 3 dl habtejszín, # dl 
facsart narancslé.

A megsült tököt kih"t-
jük és alaposan elke-
verjük a mascarpo-
néval, a f"szerekkel 
és a narancslével. 
Tálalásig tartsuk h"t!-

ben, hogy az ízek jól 
átjárják. Verjük fel kézi-

mixerrel a tejszínhabot 
egy kis vaníliáscukorral, 

utána a két krémet rétegezve 
töltsük poharakba. A tetejére lehe-

letnyi !rölt fahéjat szórhatunk.

Karácsonyi gesztenyés piskóta (sütés nélkül)
1 csomag babapiskóta, 2 csomag vaníliapuding (f!z!s), 1 
liter tej, 20 dkg cukor, 2 csomag gesztenyemassza, 1 dl méz, 
mézes f"szerkeverék, 3 dl tejszín.
Rétegezzük le a babapiskótát, a mézet melegítsük fel a 
f"szerkeverékkel és locsoljuk meg vele a babapiskótákat. 
A hozzávalókból f!zzünk pudingot és öntsük rá a babapis-
kótára. Miután kih"lt, a felvert tejszínhabot keverjük el 
a gesztenyemasszával és kenjük rá a pudingra. A tetejét 
díszítsük egész sült gesztenyével vagy csokoládéfor-
gáccsal.
Borajánlat: Figula Sauvignon Blanc sz!l!pálinka

KELLEMES KARÁCSONYI ÜNNEPEKET KÍVÁNUNK!
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Sport

U21 kÖzép-csoport 11. FordUlÓ Után
hely csapat M GY D V LG KG GK P

1. Ikarus BSE 11 9 1 1 51 6 45 28
2. Fels!pakony SK 11 8 0 3 62 27 35 24
3. UFC Gyömr! 11 7 2 2 47 21 26 23
4. Alsónémedi SE 10 7 0 3 46 14 32 21
5. Ócsa VSE 10 6 1 3 54 28 26 19
6. Kistarcsai VSC 11 5 3 3 26 28 -2 18
7. Ferencvárosi FC 10 5 0 5 22 22 0 15
8. Péteri KSK 11 4 0 7 13 30 -17 11*
9. Mogyoród FC 11 3 2 6 20 29 -9 11

10. Gyál BKSE 10 2 1 7 18 37 -19 7
(-1 pont)

,,,��26=7��'�/�)(/1đ77�����)25'8/��87�1
hely csapat M GY D V LG KG GK P

1. SILK 15 13 1 1 71 14 57 40
2. Dunavarsányi TE 15 13 0 2 66 16 50 39
3. Bugyi ASE 14 11 0 3 54 22 32 33
4. Dabas-Gyón FC II. 14 9 3 2 53 14 39 30
5. Táborfalva KSE 14 8 3 3 59 17 42 27
6. Vasadi RSC 15 8 2 5 40 34 6 26
7. Szigetcsép SE 14 8 1 5 41 28 13 25
8. Inárcs VSE 15 7 2 6 40 34 6 23
9. Ócsa VSE 14 7 0 7 56 28 28 21

10. Kiskunlacháza SE 15 6 2 7 55 33 22 20

1đ,�1<8*$7,�&623257�����)25'8/��87�1
hely csapat M GY D V LG KG GK P

1. Pénzügy!r SE 8 7 1 0 63 1 62 22
2. Dabas-Gyón FC 8 6 2 0 43 6 37 20
3. Metis NFC Green 8 6 2 0 23 5 18 20
4. Szigetszentmiklósi TK 10 6 0 4 23 19 4 18
5. Halásztelek FC 9 5 0 4 33 17 16 15
6. Tárnok-Bia SE 9 5 0 4 22 16 6 15
7. Ürömi SC 8 4 0 4 24 14 10 12
8. Hidegkúti Angyalok 9 3 0 6 19 45 -26 7*
9. Ócsa VSE 9 2 0 7 10 43 -33 6

10. T-Bálint LA SE 9 1 1 7 8 42 -34 4
*(-2 pont)

sikeres pályázatok az ÓVse életében

A Sportszelet cím" lap októberi 10-i számában pozitív 
példaként részletesen kitért az Ócsa Városi Sportegyesület 
bemutatására, illetve a pályázati források sikeres felhasz-
nálására, ebb!l az írásból idézünk:

„Ó csa feln!tt labdarúgó csapata jelenleg a Pest megyei 
III. osztály, Déli csoportjában szerepel. Az ÓVSE-nek 

jelenleg nyolc labdarúgó csapata van. A feln!tt gárda mellett 
indulnak az U21-es és az U18-as korosztályban, valamint 
a Bozsik-program négy korcsoportjában is rendszeresen 
pályára lépnek a gyermekek. A férfiak mellett n!i együttes 
is alakult. A szakmai igazgató szerepét Kövér István tölti be, 
aki a feln!tt csapaton kívül az U21-es gárda edz!je is egyben. 
A fiatalabakkal Monori Zsolt, Ste%ó Ferenc, valamint Hajdu 
Gusztáv foglalkozik. Monori Zsolt a n!i együttest is edzi. Az 
eredményes utánpótlás-nevelést bizonyítja, hogy az U19-es 
korcsoporttal magasabb osztályban is helytálltak, 2012-ben 
bajnokságot nyertek a megyei II. osztály mez!nyében…

A jöv!t illet!en Bukodi Károly, a klub elnöke azt mond-
ja, hogy a legfontosabb a saját nevelés" fiatalok beépítése a 
feln!tt csapatba, és akkor két év múlva célként szóba jöhet 
a feljutás a megyei II. osztályba. A háttér ehhez biztosított 
és a TAO-pályázaton elnyert támogatásokkal ez még tovább 
javult. A klub már a TAO-s pályázati rendszer 2011-es indu-

lásakor élt a lehet!séggel, az akkor elnyert 5 millió forintos 
támogatás lehet!vé tette, hogy rendbe rakják a szerelése-
ket, mezeket, labdákat vegyenek, és az edzéseknél nélkü-
lözhetetlen 5x2 méteres hordozható kapukat is vásárolhas-
sanak. Éltek még egy nagy lehet!séggel, az önkormányzat 
a Belügyminisztérium által kiírt sportcélú pályázaton is 
indult, s eredményes is volt: 2011-ben újabb 10 millió forint 
sportcélú fejlesztési forrás érkezett ezáltal a városba. Ebb!l 
felszerelték az automata öntöz!rendszert, füvesítették a 
pályát és elkészült a kerítés is.

A 2012/2013-as szezonban ismét TAO-s pályázaton jutottak 
olyan támogatáshoz az MLSZ és annak Pest Megyei Igazgató -
sága jóvoltából, amelyb!l tovább gazdagodhatott, csinosod-
hatott az ócsai létesítmény. Ebb!l a sportszervezet befejez-
hette a lelátó b!vítését, és önálló ül!helyeket alakíthattak ki. 
Labdafogó háló készült, a kívánalmaknak megfelel! cserepad, 
valamint egy elektromos eredményjelz!. Felújíthatták az 
öltöz!t is, kicserélve a már elavult vizesblokkot.

Bukodi Károly örömmel szólt arról is, hogy a 2013/2014-
es szezonban is pályáztak, sikeres volt az el!min!sítés, és 
ez újabb 5 millió forintot jelent, ebb!l néhány „apróságot” 
terveznek, pl. pályavonalzó, gyepszell!ztet!. Az 5 millió 
forintba még belefér a kerítés befejezése, illetve a hangosító 
rendszer kiépítése is. Nem szabad megfeledkezni arról, hogy 
a csapatok szerelései elhasználódnak, ezeket pótolni kell, és 
az utaztatás is pénzbe kerül. Erre is van lehet!ség az ez évi 
TAO-s pályázatból.

Benk! Tamás, az MLSZ Pest megyei igazgatója lapunk 
érdekl!désére azt mondta: Az ócsai sportpályán megvaló-
sult infrastrukturális fejlesztésekkel párhuzamosan a futball 
aktivitása is n!tt a számos más területen ugyancsak dina-
mikusan fejl!d!, hangulatos kisvárosban. Míg a 2009/2010-
es szezonban mindössze 40, addig a legutóbb befejez!dött 
bajnokságokban már 129 f! futbalozott rendszeresen az Ócsa 
Városi Sportegyesület színeiben, azaz a létesítmény-fejlesztés 
mellett a tömegesítésben is komoly eredményeket mutat az 
ócsai labdarúgás.”  �

Forrás: lázár János-sPortszelet
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Sport

a z ócsai Energy Kid’s tánccsapat nemcsak a helyi rendez-
vényeken örvendezteti meg látványos produkcióival a 

közönséget, táncosaik számos versenyen értek el bravúros 
helyezéseket az elmúlt hónapok során. A legfrissebb hír a 
november 22-i Magyar Látványtánc Szövetség #szi Kupájáról 
érkezett, ahonnan csillogó érmekkel tértek haza az ócsai 
táncosok.

Az eredmények:
 » Gyerek hip-hop formáció (Lollipop hip-hop) – ezüst 

érem,
 » Junior hip-hop csapat (Hubabuba hip-hop) – ezüst érem,
 » Junior pop csapat (Szivárványos-habos-mu&n) – ezüst 

érem,
 » Generációs táncok (TildArt-Chaplin) – arany érem.

szárnyalnak az energikus 
kölykök

Birkózás
Az !szi hónapokban számos helyezés, érem került az ócsai 
birkózók birtokába, összeállításunk az elmúlt hónapok 
eredményeir!l szól:

s zeptember 27-én Nemzetközi Szabadfogású Birkózó 
versenyt szerveztek Budapesten. Három ország – 

Magyarország, Szlovákia és Szerbia – 34 csapatának 320 
versenyz!je vett részt a megmérettetésen. 

Megszületett a 2014-2015-ös tanév els! nemzetközi bajno-
ka 42 kg-ban: Kozma Bálint 5. osztályos tanuló-diák korcso-
portban. 

Nemzetközi II. helyezést értek el: Kovács János Dávid 
8.' osztályos tanuló-serdül! korcsoport és Horváth Gerg! 
2.'osztályos tanuló-gyermek 2-es korcsoportban.

Bronzérmet szereztek: Gálik Zsolt 4. osztályos tanuló-diák 
korcsoport, Dura Dominik 4. osztályos tanuló-diák korcso-
port és Zoboki Soma 2. osztályos tanuló gyermek 1-es korcso-
portban.

Októberben került megrendezésre a 2014-es év szabadfo-
gású birkózó Budapest-bajnoksága. Az ócsai birkózók közül 
itt kilenc sportoló vett részt, akik szép eredményeket értek 
el:
Kozma Bálint II. helyen,
Domokos Dániel II. helyen,
Czompál Olivér III. helyen,
Dura Dominik III. helyen,

Kovács János Dávid, Zoboki 
Soma és Gálik Zsolt V. helyen 
végeztek.

November 22-én volt az idei tanév els! Szabadfogású 
Birkózó Gálaversenye. Iskolánkat 18 tanuló képviselte ebb!l 
14-en a dobogóra közdötték magukat.

Els! helyen végeztek: Egervári 
Dominik, Lakatos Péter Alex, Kovács 
János Dávid, Kozma Bálint, Horváth 
Gerg!, Czompál Olivér.

Második helyen végeztek: Kiss 
Ádám, Dura Dominik, Csányi Marcell, 
Gálik Zsolt, Mátyás Ádám.

Harmadik helyen végzett: Czompál 
Milán és Csóka Gedeon.

Szeretném megemlíteni Takács Zsol-
tot, az ESMTK birkózóját, aki szintén 
I.'helyezést ért el. László Bártfai Zsolt 
vezet!ségi jutalomban részesült. 

Gratulálok az ócsai birkózóknak, sok 
sikert kívánok a további versenyeken!  �

04;�(8�/�348�:9�35�91�8�;*?*9Ē*)?Ē

A verseny eredményhirdetése el!tt az Energy Kid’s meghí-
vást kapott a Duna Tv Bajnokok Gálájának felvételére, amin 
a TildArt-Chaplin koreográfiával vettek részt.

A következ! koreográfia A Játékkészít! zenéjére készül, 
Ócsán december 21-én a karácsonyi m"sorban lesz látható.

Gratulálunk a sikerekhez, további eredményes  
versenyzést kívánunk!
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Hirdetés

Spamalot

Szépség és a Szörnyeteg

Szép nyári nap 

Rómeó és Júlia

Operház fantomja
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Elfújta a szél

Mozart!

MARY POPPINS
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ABBA- The show
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Swing with me-
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Az Örkényi Takarékszövetkezet 1958 óta végez a helyi 
lakosság és a vállalkozók részére pénzügyi szolgálta-
tást. Fontos dolog egy település esetében, hogy ne kell-
jen minden apró ügy miatt kilométereket utazni vala-
mely környez! városba. 

A nehéz gazdasági körülmények között is meg tudtuk 
!rizni elért eredményeinket, tudtunk fejl!dni, amit köszön-
hetünk annak, hogy üzleti partnereink, tagjaink mind széle-
sebb körben vették és veszik igénybe szolgáltatásainkat. Els!k 
között kaptunk helyet 2013 decemberében a takarékszövet-
kezeti integráción belül abban a keresztgarancia-rendszer-
ben, amelyben a takarékszövetkezetek egymás tartozásai-
ért, kötelezettségeiért is helytállnak, úgy, hogy mindehhez 
párhuzamosan kapcsolódik a Takarékbank és az Integrációs 
Szervezet egyetemleges felel!sségvállalása is, ami ügyfele-
ink betétjeinek biztonságát többszörösen garantálja.

Teljes kör" lakossági és vállalkozói igényeket kielégít! 
pénzügyi szolgáltatást végzünk. Lakossági és vállalkozói 
számlát vezetünk forintban és devizában egyaránt.  Valuta 
vételére és eladására van lehet!ség. Megtakarításokat gy"j   -
tünk. Igény szerinti felhasználásra hiteleket nyújtunk, 
támogatott kedvezményes hiteleket folyósítunk.  Részt 
veszünk a Növekedési Hitel Program keretében ad   ható 
kedvez! kamatozású hitelek bonyolításában. Ügy     feleink 
internet használattal bárhonnan intézhetik utalásaikat, 
bankkártyával bárhol vásárolhatnak, a világ bármely ré   -
szén. Számlájuk egyenlegér!l, forgalmáról telefonon kap    -
hatnak értesítést. 

Az i(úság minél szélesebb körében ismertetjük meg a 
pénzvilág alapvet! funkcióit. Bevezettük a diákkártyát, 
mellyel a tizennegyedik életévüket betölt!k részére szül!i 

Pénzintézet helyben közrem"ködéssel lehet bankkártyát váltani és azzal forgal-
mazni. Takarékoskodási lehet!séget biztosítunk azon 
kedves ügyfeleink részére, akik id!sebb éveikre gondolva, 
- akár kisebb tételekben – nyugdíj-kiegészít! takarékbeté-
tet akarnak elhelyezni. 

Takarékszövetkezetünk vezet!sége és dolgozói fo    lya -
ma tosan törekednek arra, hogy az Önök igényeinek mind 
jobban megfelelve végezzék feladataikat. Biztosítás   köz   ve  -
tí t!i te    vé      kenységünk mellett, melynek kapcsán közel 30 
biztosító termékeib!l választhatnak a biztosítást kötni 
kívánók, az idei évben megkezdtük az értékpapírok forgal-
mazását is. Most már a Postán kívül, kirendeltségeink  ben 
is  hozzájuthatnak ügyfeleink az Állampapírokhoz, vala-
mint a Takarékbank által forgalmazott befektetési alapo-
kat is elérhet!vé tesszük számukra. Igény szerint azokba is 
fektethetik pénzüket. 

Takarékoskodni mindig kellett és a jöv!ben is szüksé-
ges, még akkor is, ha sz"kül! keretekb!l kell ezt megtenni. 
Biztonsági tartalékot a mi Takarékszövetkezetünk kiren-
deltségeinél összeg     határtól függetlenül helyezhetnek el. 
Sok kicsi sokra megy. Közel húszezer takarékossági szer-
z!désben 16 milliárd forintot kezelünk. Öngondoskodás 
nélkül nehéz élni, - mi a különböz! megtakarítási lehet!-
ségekkel ehhez adunk segítséget Önöknek.  

Várjuk Önöket személyesen minden munkanapon, és az 
elektronikus banki lehet!ségek igénybevételével a nap 
minden órájában.

Ezúton kívánok a település minden lakójának békés, 
boldog karácsonyi ünnepeket és sikerekben gazdag  

új esztend!t!

Az Örkényi Takarékszövetkezet dolgozói nevében
Jasperné Spanyiel Anikó ügyvezet!



Haláleset 
Név Születési id! Haláleset ideje
Kis Károly Jánosné
Kátai Mária Lujza 1950. február 20. 2014. október 26.
Fülöp Józsefné
Böd! Margit 1940. július 26. 2014. november 6.
Tóth György Antalné
Tóth Piroska 1938. január 19. 2014. november 6.

Házasságkötés
Gyöngyösi Károly – Pelikán Aranka 2014. november 7.
Ulicska Zsolt – Palkovics Anita 2014. november 14.
Lelóczky Balázs – Szalma Eszter 2014. november 15.
Urgyán Antal – Lamos Hajnalka 2014. november 22.

Huszonötödik házassági évforduló
Böd! József – Keresztes Annamária 1989. november 4.
Szedmák Ferenc – Szedmák Ferencné 1989. november 18.
Gyökér Attila – Bácsi Gyöngyi 1989. november 18.

Ötvenedik házassági évforduló
Török István Lajos – Bálint Ida 1964. november 14.
Czibula András – Bukodi Zsó#a 1964. november 21.
Eke Miklós – Farkas Erzsébet 1964. november 21.

Születések
Gyermek neve Szül!k neve Születési id!
Schmidt Luca Sinka Kornélia – Schmidt Richardo 2014. október 4.
Kiss Anna Laszák Mariann – Kiss János 2014. október 6.
Dudu Panna Krisztina Dudu Krisztina – Deák István 2014. október 9.
Kling Emma Gréta Becsei Szeréna – Kling Béla 2014. október 21.
Tóth Zsó#a és Tóth  
Regina Szabó Melinda – Tóth László 2014. október 21.
Lubcsenka Dániel Gál Veronika – Lubcsenka János 2014. október 26.
Somogyi Gréta Veják Erika – Somogyi Gábor 2014. október 27.
Virág Gábor Helik Odett – Virág Gábor 2014. október 29.
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Ócsai Polgármesteri hivatal  
 

E-mail: polghiv@ocsanet.
 

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 rendel!  
Ócsa, Sza   bad  ság tér 4.
Feln!tt háziorvosok  
dr. Kocsis János Rendelés: hétf!, 
szerda, csütörtök, péntek, 8–12 
óráig, kedden 14–18 óráig.

 
dr. Incze$y Zsolt Rendelés: 
hétf!, kedd, csütörtök, péntek,' 
8:00–12:00 óráig, szerdán 
14:00–18:00 óráig.  

 
dr. Gallai Zoltán Rendelés: kedd, 
szerda, csütörtök, péntek, 8:00–
12:00 óráig, hétf!n 14:00–18:00 

óráig Rendel! telefon: 29-378-073 
Gyermekorvos dr. Koszteleczky 
Mónika Rendelés: hétf!, kedd, 
szerda, péntek, 8:00–12:00 óráig, 
csütörtök 14:00–18:00 óráig, 
Rendel! telefon: 29-378-164
Véd!n!i tanácsadások  
I. körzet: Szabóné Ádámcsik 

 
II.körzet: Kardosné Pinty!ke 

 
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
Rend!rség Ócsai Rend!rörs,  

 
 Körzeti Megbízottak:  
Mezei Tamás törzszászlós, 
70-609-3735; Kálmán Attila 
f!törzs!rm: 30-718-4748;  
Kovács Géza törzs!rmester  

tel: 70-489-1039
Polgár!rség  
Tel: 30-9944925, 30-9944923, 
30-6886056, 70-6064005 
(éjszaka) 
Hivatásos T"zoltóság 
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 Szabadid!központ 
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  

 
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
Berecz Éva: 70-395-1877
Gyepmester  
Töves-Gold Magánnyomozó és 
Állat   ment! Kft., Tel.: 20-938-5192
Falugazdász
Nagyszegi Imréné,  
Tel.: 30-461-7863
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Képerny!véd! fólia  akció!
Ingyenes  
felhelyezéssel!

Kiegészít!k 
nagy  
választékban
sim kártyák, tölt!k,  
akkumlátorok stb.

Szerviz
érint!, tölt!,  
csatlakozócsere stb.

Beszerzés
10%-os  
kedvezménnyel

Megtalálsz minket az ócsai Tesco-ban
Nyitvatartásunk: H-P:  900-1900, Szo: 730-1900, V: 800-1500

HELLO ÓCSA! 
HAMAROSAN 
ITT IS ELÉRHET! 
A TELEKOM!

A  Telekom szélessávú internet és TV szolgáltatásai decembert!l 
már Ócsán is elérhet!ek lesznek, együtt még kedvez!bb áron.

További információkért keresd üzletköt" kollégáinkat: 
+36 30 457 7457;  +36 30 701 6939
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