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Rászoruló családok juthattak tüzel! anyaghoz 
januárban és februárban Buza Ern! települési 
képvisel! közrem"ködésével és a Teco-RC Kft. 
felajánlásával. Teréki Pál, a cég ügyvezet!je 
hozzájárulását adta, hogy az építkezések-
b!l, bontásokból kimaradó faanyagokat 
ne semmisítsék meg, hanem a szerényebb 
körülmények között él! családok f"t!anyagnak 
felhasználhassák. Buza Ern! Horváth Tamás alpolgármesterrel, illetve 
az önkormányzat szociális ügyekért felel!s munkatársaival egyeztetett, 
ezt követ!en került sor a nagy mennyiség" faanyag szétosztására. 45-50 
család kapott ily módon segítséget a f"tési szezon utolsó hónapjaiban, 
Ócsán és a külterületi városrészekben is. kÖltészet napja 

Szeretettel meghívjuk

2014. április 11-én  
a Falu Tamás Városi Könyvtárban

a Költészet Napja alkalmából megrendezésre kerülő
Vers mindenkinek című egész napos rendezvényünkre!

y 10 órától az óvodásokat,
y 13 órától az általános és középiskolásokat,

y 14 órától a feln!tteket várjuk vershallgatásra és versmondásra.

Falu Tamás Városi KönyVTár

Az Ócsai Halászy Károly Általános Iskolába a 2014/2015. tanévre  
els! osztályba való beiratkozás id!pontja:

2014. április 28-29-30., 8 órától 18 óráig.

További részletes információk hamarosan az iskola honlapján,  
a hirdet!táblákon és a www.ocsa.hu oldalon lesznek.

Ócsán a tavaszi zöldhulladék-gy!jtést 2014. április 2-án és 
10-én végezzük. Április 2-án (szerdán) azoknál az ingatla-
noknál lehet kihelyezni a zöldhulladékot, ahol a kommu-
nális hulladékot szerdánként, április 10-én (csütürtökön) 
ott, ahol a kommunális hulladékot csütörtökönként 
szállítjuk el. 

k érjük Önöket, hogy a zöldhulladékot kötegelve (max. 10 
kg) vagy zsákokban, összetétele szerint látható módon 

szíveskedjenek az ingatlan elé kitenni, kizárólag az adott 
napokon. A zsákok, kötegek elszállítása folyamatosan, a kihe-
lyezett mennyiségt!l függ!en, 2-3 nap alatt történik majd. 
Megértésüket köszönjük!

Az utcák, ahol április 2-án, szerdán lehet kihelyezni a 
zöldhulladékot (vasúti sínekt"l dél-nyugatra):
Ady Endre köz, Ady Endre köz II., Ady Endre köz III., Ady 
Endre utca, Arany János utca, Árok utca, Árpád utca, Bacsó 
Béla utca, Bajcsy-Zs. Utca, Baross utca, Berzsenyi utca, 
Bethlen Gábor utca, Bocskai utca, Bolyai tér, Csokonai utca, 
Damjanich utca, Deák Ferenc utca, Dr.Békési Panyik Andor 
utca, Esze Tamás utca, Falu Tamás utca, Fels!kert utca, Gábor 
Áron utca, Géza fejedelem utca, H!sök tere, Iskola utca, Jókai 
utca, József Attila utca, Kálvin köz I., Kálvin köz II., Kálvin 
utca, Kertész utca, Kisfaludy utca, Kiss Ern! utca, Kiss J. utca, 
Kiss János köz, Klapka utca, Kossuth Lajos utca, Köztársaság 

Ócsa Város Önkormányzatának Képvisel"-testülete 
február 5-ei rendkívüli ülésén elfogadta az idei év végle-
ges költségvetését (részleteivel el"z" lapszámunkban 
foglalkoztunk). 

a z ülésen kilenc települési képvisel! közül mindössze 
hat jelent meg. Bukodi Károly polgármester a szavazást 

megel!z!en elmondta, hogy a jelenlegi Képvisel!-testületnek 
ez az utolsó benyújtott költségvetése ebben a ciklusban. Mint 
ahogyan eddig, úgy 2014-ben is egy jól el!készített, kidolgo-
zott költségvetés került a testület elé, mind a hivatal dolgozói, 
az intézményvezet!k, mind pedig a helyi civil szervezetek 
komolyan vették a feladatukat. A"polgármester úr hozzátet-
te, hogy a költségvetés tartalmaz mindent, amit!l 2014-ben a 
város mozogni és élni tud, az intézmények m#ködési feltéte-
leit, a pályázatok önrészeit, a szociális juttatásokat, különböz! 
(az egyházak, szabadid!s tevékenységek, intézmények számá-
ra nyújtott, a közbiztonság fejlesztésére fordított, stb.) támo-
gatásokat. „Aki nem tudja ezt a költségvetést támogatni, az a 
város m#ködését nem tudja támogatni. Ezért szomorú, hogy 
képvisel!k nincsenek jelen egy ilyen szavazáskor.” – mondta 
a polgármester. A rendeletet név szerinti szavazással, Bukodi 
Károly, Buza Ern!, Dr. Gallai Zoltán, Horváth Tamás, Kardos 
Zoltán és Török László képvisel!k egyhangúlag elfogadták. 

A következ! rendkívüli ülésen, február 11-én született 
döntés arról, hogy ismét pályázatot ad be az önkormány-
zat a Belügyminisztérium felhívására a Dózsa utcai óvoda 
tet"szerkezetének teljes kör! felújítására. (A tavalyi évben 
forráshiány miatt került elutasításra a pályázat.) Az óvoda 
tet!szerkezete régi, az !szi és téli csapadékos id!szakban 
több helyen beázik. A tet!felújítás megfelel!en kiegészítené 
a már folyamatban lév! KEOP pályázat energetikai korszer#-
sítési munkálatait. Az óvoda tetejének kicserélése az el!zetes 
számítások szerint 38.720.119 Ft-ba kerülne, a pályázathoz 
8.720.119 Ft önrész biztosítását szavazták meg a képvisel!k.

Szokásos hónap végi ülésüket február 26-án tartották a 
képvisel!k. Az eddigi gyakorlatnak megfelel!en a testület 
felhatalmazta a polgármestert annak a szerz!désnek az aláírá-
sára, amely Alsópakony régi településrészének vízellátását 
biztosítja. Bukodi Károly tájékoztatta a városvezetést arról is, 
hogy a Dél-Pest Megyei Vízi-közm# Szolgáltató Zrt. megkezd-
te Alsópakony vonatkozásában a víziközm#vek kiépítésére 
vonatkozó mérési/tervezési munkálatokat. A"fel   mérések szin-
te teljes egészében elkészültek, jelenleg a tervezett víziközm#-
vek nyomvonalának helyén található birtoktulajdonosokkal 
folynak az egyeztetések, ezt követ!en kerülhet sor a szükséges 
engedélyek beszerzésére. A kivitelezési munkálatokat követ!-
en remélhet!leg még idén rá tudnak kötni az alsópakonyiak a 
víz- és csatornahálózatra. A településrészt érint!en említésre 
került a hiányzó közvilágítás kiépítése. A költségek, árajánla-
tok megvitatására már a jöv! hónapban sor kerülhet, ezután 
kezd!dik majd el a hiányzó világítás kialakítása.

Döntést hoztak a képvisel!k arról, hogy az Önkormányzat 
el!relépéseket tegyen a földgáz energia beszerzésének 

7$9$6=,�=�/'+8//$'�.�*<ı-7�6A testületi ülésen történt
tér (Millenium tér), Kút utca, Liszt Ferenc utca, L!rinc utca, 
Madách utca, Magyar Sándor utca, Malom köz, Mátyás utca, 
Mindszenti tér, Munkácsy Mihály utca, Némedi köz, Némedi 
utca, Pet!fi Sándor utca, Rákóczi utca, Somogyi Béla utca, 
Szabadság tér, Szabó Dezs! utca, Széchenyi utca, Temet! köz 
I., Temet! köz II., Temet! utca, Türr István köz, Türr István 
utca, Újvilág, Üll!i köz, Üll!i utca, Vadász utca, Vágóhíd utca, 
Viola köz, Viola utca, Vörösmarty utca, Zrínyi Miklós utca, 
FELS#BABÁD: Nap utca, Rádai utca, Égerfa utca, Fels!babád-
ÁG területe.

Az utcák, ahol április 10-én, csütörtökön lehet kihelyezni 
a zöldhulladékot (vasúti sínekt"l észak-keletre): 
Akácos utca, Árvácska utca, Barackos utca, Bem József utca, 
Bimbó utca, D.Szabó Károly utca, Diófa utca, Dózsa György 
utca, Éget!hegy utca, Epreskert utca, Erd!sor utca, Halászy 
Károly utca, Katona József utca, Kölcsey utca, Lilaakác utca, 
Liliom utca, Martinovics utca, Nefelejcs utca, $rház utca, 
Palást utca, Pipacs utca, Rózsa utca, Szedres utca, Szegf# 
utca, Székesi út, Szilvafa utca, Szirom utca, Sz!l!hegyi utca, 
Táncsics Mihály utca, Török Ignác utca, Tulipán utca, Üll!i út 
(utca), Vadvirág utca, Virág utca, ALSÓPAKONY: régi állami 
gazdaság terület, LAKÓPARK: Jegenyefa utca, Hársfa utca, 
Tölgyfa utca, Szilfa utca, K!risfa utca, Nyírfa utca, Platánfa 
utca. �

Kunépszolg KFT.

költségcsökkentésére. A földgáz energiáról szóló törvény 
értelmében 2010. július 1-t!l választhatnak keresked!t a 20 
m3/h feletti lekötött teljesítmény# szabadpiaci fogyasztók. 
Az önkormányzati intézményeknek együttesen, közbeszer-
zési tömörülésbe tagozódva van valódi esélyük arra, hogy 
csökkenthessék a szabadpiaci keresked!i árakat. Számos 
önkormányzat már sikerrel realizált megtakarításokat 
földgáz energia közbeszerzés útján, pl. Dabas 16,8 millió Ft, 
Tatabánya 28,4 millió Ft, Paks 8,5 millió Ft megtakarítást 
ért. Ócsa Város Önkormányzata és intézményei jelenleg 
nem rendelkeznek energia-kereskedelmi szervezettel. Ezért 
a testület határozott arról, hogy városunk csatlakozik egy 
önkormányzati csoporthoz (a gesztor ajánlatkér! Gyula 
Város Önkormányzata), illetve döntöttek a csoportos közbe-
szerzési eljárás lefolytatásáról 2014. július 1-t!l 2016. október 
1-ig tartó szerz!déses id!szakban. A közbeszerzési eljárást a 
Sourcing Hungary Kft. bonyolítja majd le. 

A Falu Tamás Városi Könyvtár területén t!zvédelmi 
ha   tósági átfogó ellen"rzést tartottak a Pest Megyei Ka   -
tasz   tró    favédelmi Igazgatóság Monor Katasztrófavédelmi 
Ki   rendeltség képvisel!i. A hiányosságok kijavítására az önkor-
mányzat árajánlatokat kért be, a villanyszerelési munkákat 
közel 1,4 millió Ft értékben a legolcsóbb ajánlattev!, Farkas 
György vállalkozó végzi el. 

Módosította a testület az Ócsai Halászy Károly Általános 
Iskola szakmai alapdokumentumát. Az átszervezés után 
az intézmény a sajátos nevelési igény# tanulók integrált 
nevelése-oktatása alapfeladatán belül érzékszervi fogya-
tékos, értelmi fogyatékos, beszédfogyatékos, halmozottan 
fogyatékos és egyéb pszichés fejl!dési zavarral küzd! tanu-
lókat tud ellátni. Tehát a módosított alapdokumentumban 
csak ezek a feladatok fognak megjelenni, illetve az iskola 
maximális tanulólétszáma 800 f!re emelkedik.

Döntés született további két pályázaton való részvételr!l: 
az I. világháborús emlékm#vek felújítására kiírt pályázat 
segítségével 5 millió forintot költhetne a város az emlékm# 
és környékének rendbehozatalára, a testvérvárosi találkozók 
támogatásáról szóló programnak köszönhet!en 2015-ben 
hosszú id! után ismét megvalósulhatna egy nagyszabású 
testvérvárosi rendezvény. 

Több támogatási kérelmet is elfogadtak a képvisel!k: a 
Bakonybél településen tartandó erdei iskola megtartását 
200.000 Ft-tal, az általános iskola pedagógusainak szakmai 
kirándulását 120.000 Ft-tal, illetve az április 12-én tartandó 
XVI. Regionális Parasportnap megrendezését 200.000 Ft-tal 
támogatja az önkormányzat. �
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2013. "szén egy kollégan"m felhívta figyelmem a 
„Generali a Biztonságért Alapítvány” Szimba pályázatára, 
amely 150.000 forinttal támogatja a nyertes intézmények 
egészségmeg"rzéssel kapcsolatos kezdeményezéseit. 

a pályázat célja az egészségmeg!rzés és prevenció volt. 
A" szorító határid! ellenére sikeres pályamunka készült, 

mely   nek általunk megfogalmazott célja a bölcs!dében már ki   -
alakított sószoba berendezése, „tartalommal” való megtöltése 
volt. Nagy örömmel fogadtuk a hírt, hogy elnyertük az összeget!

Egy kft.-t!l megfelel! árajánlatot, és nagy mérték# kedvez-
ményt is kaptunk (megfelel! hatékonyság elérése mellett). 
A"sószobában – ami 2014. 01. 09-én került üzembe helyezésre – 
parajdi sótömbökkel és só-generátorral ellátott sófal került felál-
lításra. Célunk a pályázat elkészítésekor is a széles kör# kihasznál-
hatóság és a prevenció volt. Nem csupán a bölcs!dések, hanem 
az óvodások számára is szeretnénk elérhet!vé tenni a sószoba 
használatát és pozitív hatásait. A felszerelt sófal szükség szerint 
b!víthet!, ha lesz rá mód. Fontos volt, hogy a sószoba méretének 
figyelembe vételével megfelel! hatékonyságot érhessünk el.

A szobának preventív és gyógyító hatásai is vannak! 
Rendszeres használata megel!zheti bizonyos kórképek 

kialakulását (pl. allergia, ami a mai rohanó világunkban szin-
te népbetegségnek számít), és gyógyíthat már kialakult álla-
potokat (pl. asztma, Krupp szindróma). Emellett egyéb, igen 
pozitív hatásokkal is bír. A közösségbe kerül! gyermekek 
egy része sajnos szinte folyamatosan beteg. Még meg sem 
gyógyult teljesen a hurutos panaszokból, már ismét náthás, 
köhög. Ez az immunrendszer éretlenségének tudható be. 
A" sóterápia kiegészítheti az immuner!sítést, kiküszöbölve 
a gyakori megbetegedéseket, megel!zheti a légúti allergiák 
kialakulását. A sószoba használata gyógyírt jelenthet egyes 
b!rbetegségek (b!rérzékenység, b!rgyulladás) kezelésében 
is. S!t, megfigyelték, hogy a hiperaktív és „sajátos nevelési 
igény#” gyermekek számára is jó hatással van. 

A hangsúly els!sorban a megel!zés, jelen esetben a sószo-
ba prevenciós célból való használata. Fontos azonban a 
már kialakult kórképek kezelése is. A sós leveg!t a sófal és a 
só-generátor adja. A sószemcsék gyógyítólag és megel!z!leg 
hatnak, gyulladáscsökkent! hatással bírnak. A só-generá-
tor mikroméret#re !rli a sószemcséket, így juttatva azokat 
a leveg!be, ebben a formában a belélegzése is hatékonyabb.

A nyertes pályázattal hatalmas lehet!séget kaptunk kö   -
zösségünk gyermekei számára és már kisgyermekkortól jó 
alapokra helyezhetjük az egészséges életmód pilléreit!

Köszönjük a szül!knek, akik berendezésekkel, játékokkal 
segítették otthonosabbá varázsolni a Manóvár bölcs!de só  -
szobáját! �

CzinKéné szileTKa mariann  
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KEDVES SZÜL#K!
Az óvodai beíratás a 2014/2015. nevelési évre

április 22-t"l -25-ig (keddt"l-péntekig)  
de. 8-tól du. 17-ig lesz.

Beíratás helye: Nefelejcs Központi Óvoda  
2364 Ócsa, Dózsa György Tér 1.

A beíratáshoz kérjük:
 » A gyermek születési anyakönyvi kivonatát,
 » a gyermek lakcím kártyáját,
 » a gyermek oltási könyvét,
 » a gyermek TAJ számát,
 » a szül! személyi azonosító és lakcím kártyáját.

Nem magyar állampolgár kiskorú óvodai beíratásánál a 
szül!nek igazolnia kell azt is, hogy milyen jogcímen tartóz-
kodik a gyermek a Magyarország területén (Nkt. 92. §).

Beíratást követ!en 2014. szeptember 01-t!l folyamatosan 
felvehet! minden hároméves gyermek. Azokat a gyermeke-
ket, akik 2015. jan. 01-t!l folyamatosan töltik be a harmadik 
életévüket, el!jegyzésbe vesszük.

Az Nkt. 8. § (2) szerint a gyermek abban az évben, amely-
nek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, 
a nevelési év kezd! napjától legalább napi négy órában 
óvodai foglalkozáson vesz részt. A szül! kérelmére a fenn-
tartó részér!l a jegyz! – az óvodavezet!, valamint a véd!n! 
egyetértésével – a gyermek jogos érdekét szem el!tt tart-
va, az ötödik életév betöltéséig felmentést adhat a kötelez! 
óvodai nevelésben való részvétel alól, ha a gyermek csalá-
di körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos 
helyzete indokolja.

A bölcs!dei beíratás a 2014/2015. gondozási évre:

április 22-t"l -25-ig (hétf"t"l-péntekig) 
de. 8-tól du. 17-ig lesz.

Beíratás helye: Nefelejcs Központi Óvoda  
2364 Ócsa, Dózsa György Tér 1.

Tájékoztatom Önöket, hogy a Manóvár Bölcs!débe az az 
Ócsán bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel ren  -

delkez! 1-3 éves gyermek gondozható és vehet! fel, akinek 
családja életvitelszer#en Ócsán él. A szabad kapacitás terhé-
re az a város közigazgatási területén kívül lakó kisgyermek 
is felvehet! a bölcs!débe – szabad fér!hely esetén –, akinek 
szülei munkahellyel rendelkeznek.

Ha a gyermek a 3. életévét 2014. december 31-ig betölti, 
felvehet! a bölcs!débe és a nevelési év végéig gondozható 
az intézményben.

Bölcs!dei felvételnél - az alábbi sorrendben - el!nyt élvez 
az a gyermek:

 » Akiknek szülei dolgoznak,
 » munkaer!piaci részvételt el!segít! programban, képzés   -

ben vesznek részt,
 » aki családgondozásban részesül, és fejl!dése érdekében 

állandó napközbeni ellátásra van szükség,
 » akinek szül!je orvosilag igazolt betegsége miatt a gyer-

mekének ellátását biztosítani nem vagy csak részben 
tudja,

 » akit - gyámhatósági határozat alapján - gyámként kiren-
delt id!skorú (a reá vonatkozó nyugdíjkorhatárt elért) 
hozzátartozója nevel,

 » aki rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül.

Kérem, a beíratáshoz hozzák magukkal:
 » A gyermek születési anyakönyvi kivonatát,
 » a gyermek és a szül!k lakcímét igazoló kártyát,
 » a Polgármesteri Hivatal által kiadott rendszeres gyer-

mekvédelmi kedvezményr!l szóló határozatot, ameny-
nyiben rendelkeznek vele,

 » egyedülállóság esetén a Magyar Államkincstár igazolá-
sát emelt családi pótlék folyósításáról,

 » a családban nevelt három vagy több kiskorú gyermek 
esetén a Magyar Államkincstár igazolását emelt családi 
pótlék folyósításáról (amennyiben rendszeres gyermek-
védelmi támogatásra a szül! nem jogosult),

 » munkáltatói kereseti igazolás a szül!k munkavégzésé-
r!l, jövedelmükr!l illetve szándék nyilatkozatot arról, 
hogy a szül!t a munkáltatója alkalmazni kívánja a 
jöv!ben is. �

8?Ĳ(8�/�3483���;4)&;*?*9Ē
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Tájékoztatjuk Tisztelt Fogyasztóinkat, hogy 
a Dél-Pest Megyei Víziközm" Szolgáltató Zrt. 
szolgáltatási területén 2014. márciustól 

mérőállás bejelentésre minden hónap  
25. és 30. napja között 

lesz lehet!ség az eddigi szokásos módok valame-
lyikén: telefonon (29-378-029), személyesen az 
ügyfélszolgálati irodánkban, levélben, elektroni-
kus levélben, ill. a http://www.dpmv.hu/menu/
ugyfeleinknek oldalon.

Felhívjuk figyelmüket, hogy honlapunkon 
el!ször március 25-én lesz elérhet! ez a funkció 
és a szükséges adatok is csak akkor kerülnek 
feltöltésre.

Változnak továbbá a leolvasás id!pontjai. 
A jöv!ben minden olyan településen, ahol a 
DPMV Zrt. a víziközm" szolgáltató, lakossági 
felhasználók esetében április és október 
hónapban olvassák le kollegáink a mér!ket 
(közületi fogyasztóknál továbbra is havonta), 

az üdül!területeken pedig szeptemberben kerül 
sor a mér!k leolvasására.

Jogszabály rendelkezése alapján lehet!ség van 
általánostól eltér! gyakoriságú - negyedéven-
te történ! - leolvasást kérni az erre szolgáló 
formanyomtatványon, amely megtalálható az 
ügyfélszolgálati irodákon, valamint a http://
www.dpmv.hu/menu/nyomtatvanyok oldalon.

sárosi isTVán  

*13�0���;*?�7.,&?,&9�
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Február a farsang, a bálok id"szaka a Nefelejcs Központi 
Óvoda és Manóvár Bölcs"de életében. A karácsonyi ünnep 
elmúltával megkezd"dik a mulatságok id"szaka, mely 
a Húsvéti nagyböjt kezdetéig tart. A farsangi jókedv és 
vidámság a tél búcsúztatása és a tavasz eljövetele feletti 
öröm megnyilvánulása.

igazi farsangi hangulat költözött óvodáinkba és a bölcs!-
débe február 07-én, pénteken délel!tt, amikor a gyer-

mekek, óvodapedagógusok, kisgyermeknevel!k, dadusok 
jelmezekbe bújtak. Mese- és szuperh!sökkel, színes tündé-
rekkel, királykisasszonyokkal, virágokkal, lepkékkel, kati-
cákkal, királyfikkal, lovagokkal népesült be az intézmény. 
Természetesen az alkalomhoz ill!en volt báli felvonulás, 
jelmez-bemutató, tánc, vicces versenyjátékok. Farsangi 
fánk is került a csoportok asztalaira, melyeket az anyukák, 
nagymamák készítettek külön erre az alkalomra, köszönet 
érte!

MulAtságok Az óvodábAn

A gyermekek farsangi programját követ!en február 15-én 
megtartottuk a Szül!k-Nevel!k Jótékonysági bálját a szaba-
did!központban, mely „kakaskukorékolásig”, hajnali négy 
óráig tartott. Az elmúlt évek tapasztalatai, illetve a visszajel-
zések alapján ez alkalommal volt a legnagyobb az érdekl!dés 
a bál iránt. Els! alkalommal vettek részt igen nagy létszám-
ban a Manóvár Bölcs!débe járó gyermekek szülei. Fergeteges 
volt a hangulat, fenséges a vacsora, amit a tagóvoda konyhai 
dolgozói készítettek. Szívb!l köszönjük nekik! A jó hangulatról 
a Jerzsele Family zenekar és az intézmény dolgozóinak szer-
vez!munkája gondoskodott. A tombolatárgyakat, a vacsora 
alapanyagait szül!k, munkatársak, helyi vállalkozók aján-
lották fel. Köszönjük a gyermekek nevében a támogatásukat! 
A bál bevételét a tavasz beköszöntével a Napsugár Tagóvoda 
játszóudvarának fejlesztésére fordítjuk.

A gyerekek farsangjáról, a jótékonysági bál jó hangulatá-
ról, a vidámságról beszéljenek a képek! �

8?Ĳ(8�/�3483��.39�?2�3>;*?*9Ē Februárban számos helyen tartottak farsangi mulatságokat 
kicsiknek s nagyoknak. Képes összeállításunk az Egressy 

Gábor Szabadid!központ Dal-Mese-M#helyének Farsangi 
Táncházán és a Halászy Károly Általános Iskola alsó tagoza-
tos mulatozásán készült. Alkotás, tánc, vetélked!k, jelmezes 
felvonulások – a vidám téltemetés elmaradhatatlan kellékei. 
Bízzunk benne, hogy idén valóban sikerült el#znünk a hideget 
és a március valódi tavasszal ajándékoz meg bennünket! �

Péter Erika: Farsangi örömök
Vízkeresztt!l negyven napig 
Mulatoznánk pirkadatig! 
Farsang faggyal érkezett, 
Tánccal temettük a telet. 
Farsang fánkja illatozik, 
Orrunk, gyomrunk vágyakozik. 

Nagyböjt el!tt „farsang farka”, 
Hacacáré három napra! 
Kövércsütörtökre már 
Véget ér a karnevál. 
Nagyböjt után fogyókúra, 
Jöv!re meg kezdjük újra!

FArsAngi öröMök
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ÓCSAI KISBÍRÓ
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Kedves Olvasóink!
Kérjük, idén is segítsék az ócsai civil szervezetek, alapítványok társadalmi munkáját adójuk 1 százalékának felajánlásával!

MOZGÁSKORLÁTOZOTTAK ÓCSAI EGYESÜLETE 
Köszönjük eddigi támogatásukat! A korábbi évekhez hasonlóan a 
felajánlott 1%-ból ebben az évben is a nehezen mozgó kerekes székes 
tagjainkat szeretnénk olyan helyszínekkel megismertetni, ahová saját 
er!b!l nem tudnának eljutni.

Adószámunk: 18694590-1-13
Mozgáskorlátozottak Ócsai Egyesülete

ÓCSAI BAPTISTA GYÜLEKEZET
Kérjük ajánlja fel adója 1%-át a Magyarországi Baptista Egyház javára 
(technikai száma 0286).
Továbbá Ócsán a szeptemberben induló Hajnalcsillag Baptista Óvoda 
javára a 18693214-1-13 adószámra.
Köszönjük!

„UTÓDOKÉRT MAGYAR SÁNDOR” ALAPÍTVÁNY
Az alapítvány célja:
•  a Halászy Károly Általános Iskola tehetséges tanulóinak sokoldalú 

támogatása;
• tanulmányi versenyeken résztvev! tanulók támogatása, elismerése
• az iskola kulturális rendezvényeinek támogatása;
•  az ének, zene, sport területén kiemelked! tanulók elismerése, 

támogatása;
• szaktáborokban résztvev!k támogatása;
• bels! diákpályázatok támogatása, elismerése;
•  pedagógusok szakmai továbbképzésének támogatása, melyek az 

iskola megújítását szolgálják.

Adószámunk: 18663190-1-13

„ÓCSA  HALÁSZY KÁROLY ISKOLÁÉRT” ALAPÍTVÁNY
Az alapítvány célja:
•  megteremteni az oktatási intézmény berendezéséhez szükséges 

er!forrásokat;
•  az anyagi lehet!ségek függvényében biztosítani az oktatási segédesz-

közök beszerzését, illetve a m"ködéséhez szükséges egyéb eszközöket;
•  az iskola tanulóinak jutalmazása (tanulmányi-, sport- és egyéb verse-

nyeken elért eredményekért);
•  osztályok, csoportok támogatása (kirándulások, erdei iskola, táborozás).
Adószámunk: 18691786-1-13

ÓCSAI REFORMÁTUS TEMPLOM ALAPÍTVÁNY
Az Ócsai Református Templom Alapítvány kuratóriuma tisztelettel 
megköszöni támogatóinak, hogy személyi jövedelemadójuk felajánl-
ható 1%-ával hozzájárultak az Alapítvány célkit"zéseinek megvaló-
sításához. A 2013. évben érkezett 181 794 Ft-ot az Ócsai Református 
M"emléktemplom állagmeg!rzésére fordítottuk. 

Várjuk idén is szíves támogatásukat a 19179124-1-13 adószámunkra 
hivatkozással, hogy a M"emléktemplom Europa Nostra díjához méltó 
állagmeg!rzését, továbbá értékeinek bemutatását fenn tudjuk tartani 
színvonalas idegenvezetéssel.
Honlapunk: www.users.monornet.hu/ocsaref

kedVes Ócsai lakosok!

Az Ócsai Tájházban 2014. április 26-án megrendezésre kerül a Tájházak Napja, 
melyre mindenkit szeretettel várunk viseletbe öltözve vagy anélkül, s így Önök 
számára is kiderülhet, hogy a f! látványosság az ócsai viselet és a hímzés lesz.
A program keretében szeretnénk egy „Hímzett falvéd!” kiállítást rendez-
ni, egyúttal megkérni Önöket, hogy a tulajdonukban lév! régi hímzett 
felvéd!jüket bocsássák rendelkezésünkre, hogy a Tájház gy"jteményi 
darabjaival együtt bemutatásra kerülhessenek.
A kiállításra szánt darabokat a Tájház nyitvatartási idejében adhatják le 
(kedd-péntek 9-16, szombat-vasárnap 10-17 óráig) 2014. március 31-ig.
Felajánlásaikat el!re is köszönik a Tájház dolgozói!

DR. PÁRTOS LÓRÁNT ALAPÍTVÁNY
Alapítvány legf!bb célja, hogy jutalmazza és anyagilag segítse a hatosz-
tályos gimnáziumba járó legkiemelked!bb képesség" tanulóit.

Az Alapítvány adószáma: 18677203-1-13

Kérjük, hogy amennyiben lehet!sége van rá, támogassa Alapítványunkat!
A Bolyai János Alapítvány jelenleg Átalakítás alatt van, ezért kérjük, ha 
adójának 1%-át szeretné iskolánk részére felajánlani, azt a Dr. Pártos 
Lóránt Alapítvány javára tegye meg. Köszönjük!

ebben az évben ez az els!, hogy „tollat” ragadtam, mert 
nem volt esemény, melyr!l írnom kellett volna. Ez alka-

lommal a tavalyi év statisztikáiról számolnék be pár szóban. 
Néhány b#ncselekmény került csak kiemelésre, ami vélemé-
nyem szerint a lakosságot érinti és foglalkoztatja:

2013-ban 4 esetben történt súlyos testi sértés, melyben 
minden ügy elkövet!je felderítésre került. 

19 esetben intézkedtünk ittas járm#vezetés b#ncselekmé-
nyének elkövet!ivel, akik szintén a bíróságra kerültek. Sajnos 
illetékességi területünkön 5 alkalommal történt halálos 
közlekedési baleset is, amelybe az autópálya is beletartozik.

7 esetben fordult el! lakásbetörés és 3 esetben üzlet/bolt feltörés. 
Az esetek egy részében sikeres volt a felderítés, sajnos nem 

mindben. Tudom, hogy egy alkalom is sok, a megel!zés érde-
kében a lakosság nagyobb segít!készsége is szükséges. Igénybe 
vesszük a Polgár!rség és a Közterület-felügyelet segítségét 
is, nekik nagy szerepük volt abban, hogy ezek a statisztikai 
adatok ilyen alacsonyra sikerültek. A jöv!ben is a lakosságért 
dolgozunk, és továbbra is igényt tartunk a lakosság közérdek# 
bejelentéseire. Elérhet!ségeink továbbra is a régiek, melyek 
az újságban és az interneten is megtalálhatók. A harmadik, új 
körzeti megbízott kolléga, Kovács Géza r. t!rm. úr elérhet!ségét 
hamarosan közzé tudjuk tenni.

2014-ben kiemelt b#ncselekmény eddig nem történt.
mezei Tamás r. Tzls.

MÁRCIUS – BÖJTMÁS HAVA
� 2014. március 22. szombat - 10 óra
A lápi ember nyomában
Gumicsizmás túra a Víz Világnapja alkalmából. A csoport-
létszám korlátozott, ezért bejelentkezés szükséges!Min. 5 f! 
esetén indul, gumicsizma viselete kötelez!. A túra 12 éves kor 
felett ajánlott. Id!tartama: 4 óra.
Részvételi díj: feln!tt: 1000 Ft, kedvezményes: 650 Ft.

ÁPRILIS – SZENT GYÖRGY HAVA
� 2014. április. 20. vasárnap - 10-17 óra
Kaláka vasárnap - Mézes Húsvét
Birkanyírási és méhészeti bemutató, 11 órakor Szelesné Kása 
Ilona tojásfest! népm#vész „Hímesúton” c. kiállításá nak 
megnyitója, mesterségbemutató várja a látogatókat. Gye    re  -
kek   nek kézm#ves foglalkozások, énekes játékok a Dal-Mese 
M#hely közrem#ködésével.
Részvételi díj: 1200 Ft, kedvezményes: 800 Ft, ócsai lakosok-
nak: 500 Ft.
� 2014. április 26. szombat - 10-17 óra
Tájházak napja – Népviselet
Ezen a napon megismerkedhetnek az ócsai népviselettel, 
Mundrusz Anett „kékfest!ivel” a XXI. századi ruhatárban, a 

menyecskekend! megkötésének fortélyaival, valamint elké-
szíthetik ócsai mintával drukkolt zsebkend!iket. Lesz viseleti 
bemutató, gyerekeknek kézm#ves foglalkozások, rongybaba-ké-
szítés, kékfest! mintázás. A programot az Ócsai Népdalkör és a 
Küstörg! Néptánc csoport el!adásai, valamint kézm#ves kira-
kodó-vásár színesítik a Dabas ás Térsége Kézm#ves Egyesület 
segítségével. Társszervez! az Ócsai Polgári Kulturális Egyesület. 
Részvételi díj: ingyenes.

Szeretettel várunk mindenkit programjainkra!

Ócsai Tájház 
2364 Ócsa, Dr. Békési Panyik Andor u. 4-6.

Információ és bejelentkezés: Verb"czi Gyuláné, Erika, 
30/494-3368, ocsaitajhaz@dinpig.hu

5HQGĒUVªJL�K®UHN
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programajánló az Ócsai tájház tavaszi kínálatából:



12

ÓCSAI KISBÍRÓ ÓCSAI KISBÍRÓ

Egyházak hírei

Megkezd"dtek a 2014-es iskolai év 
gyermek, diák I., diák II. és serdül" 
szabad- és kötöttfogású birkózó verse-
nyei. Ezúttal három nagyobb verseny-
r"l szeretnék beszámolni.

január végén került megrendezésre a 
diák korcsoport Országos Csapat   baj  -

nokság. Az FTC és Ócsai Edz!központ csa   -
patban országos bajnok lett, els! he     lyen 
végeztek. A csapat oszlopos tagjai Do    mo     kos 
Dániel, Kozma Bálint és Czompál Olivér. 

A második nagyobb verseny egy nem   -
zetközi bajnokság volt Romániában, 
Korond városában, Székelyföldön. Itt 
Gálik Zsolt ezüstérmet szerzett, Kozma 
Bálint pedig bronzérmet Kovács Levente 
tanár úr irányításával. 

A harmadik nagyobb verseny, a 
Budapest Bajnokság szintén februárban 
került megrendezésre a Vasas SC-nél. 
Gálik Zsolt és Kozma Bálint bronzér-
mesek, Domokos Dániel, Cserna Máté 
és Dura Dominik ezüstérmesek lettek. 

Utánpótlás csapatunk egy további ver   -
senyen – melyet az UTE Sportegyesület 
szervezett – csapatban II. helyen végzett.

Említésre érdemes még az év elején 
id. Kovács János szervezésével Üll!n 
megrendezett utánpótlás és gyer-
mek edz!mérk!zés, ahonnan minden 
versenyz!nk éremmel tért haza. 

A birkózóknak heti öt nap áll rendelke-
zésükre a felkészülésre: szerdánként az 
F.T.C. kihelyezett szakosztályánál Gyálon, 
a többi hétköznapon az ócsai önkormány-
zat által támogatott helyi birkózó terem-
ben, illetve a Halászy Károly Általános 
Iskolában. Edz!központunk kib!vült 
egy újabb edz!vel Lukács Róbert testne-
vel! tanár és birkózó edz! személyében. 
Hamarosan szeretnénk fejleszteni az 
utánpótlást, els!sorban óvodás és alsó 
tagozatos kisiskolás fiúkat és lányokat 
várunk szeretettel!

Ezúton is gratulálok a versenyz!knek 
és edz! kollégáimnak! �

04;�(8�/�348�:9�35�91�8�;*?*9Ē*)?Ē
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Ócsai Református Egyházközség
2014. március havi gyülekezeti alkalmaink:

NAP ÓRA ALKALOM

2. Vasárnap 10 F!istentisztelet – Kálvin-ház

2. Vasárnap 15 Hálaadó Református Istentisztelet – Evangélikus Imaház

2. Vasárnap 16 Énekkari próba - Református Iskola termeiben

3 – 8.
Presbiteri hét: hétf!t!l szombatig minden este 17 órától hitmélyít! 
el!adás a kisimateremben, 18 órától evangélizációs istentisztelet 
a Kálvin-házban (vendég el!adókkal és igehirdet!kkel)

6. Csütörtök 10 Református Szórvány Istentisztelet – Székesi Szociális 
Otthon

7. Péntek 15 Konfirmációi el!készít! – Kisimaterem

9. Vasárnap 10 Úrvacsorás F!istentisztelet – Kálvin-ház

11. Kedd 18 Fiatal Feln!ttek Bibliaórája – Református Lelkészi Hivatal

12. Szerda 15 Házi Bibliaóra – Török Ignác u. 61.

13. Csütörtök 18 Központi Bibliaóra – Kisimaterem

14. Péntek 15 Konfirmációs el!készít! – Kisimaterem

14. Péntek 17 I#úsági Bibliaórai Közösség – KISIMATEREM

16. Vasárnap 10 F!istentisztelet – Kálvin-ház

16. Vasárnap  18 Fiatal Feln!ttek Bibliaórája – Református Lelkészi Hivatal

19. Szerda 15 Házi Bibliaóra – Török Ignác u. 61.

20. Csütörtök 15 Asszonykör – KISIMATEREM

21. Péntek 15 Konfirmációi el!készít! – Kisimaterem

21. Péntek 17 #úsági Bibliaóra – KISIMATEREM

23. Vasárnap 10 F!istentisztelet – Kálvin-ház

23. Vasárnap 16 Énekkari próba – Református Iskola kistermében

25. Kedd 18 Fiatal Feln!ttek Bibliaórája – Református Lelkészi Hivatal

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

27. Csütörtök 18 Központi bibliaóra – Kisimaterem

28. Péntek 15 Konfirmációs el!készít! – Kisimaterem

28. Péntek 17 I#úsági Bibliaóra – Kisimaterem

30. Vasárnap 10 F!istentisztelet – Kálvin-ház

Református Lelkészi hivatali rend: 
FIGYELEM! Hivatali rend változás – hétf!r!l keddre kerül át a lelki-
pásztori ügyelet, és egy órával hosszabbodik, tehát:  
kedd 15 órától 18 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.

Külön id!pontok kérhet!k lelkigondozásra, vagy bármilyen  
ügy intézésére a (29)-378-142-es telefonszámon, valamint  
az ocsa.ref@gmail.com-os e-mail címen.
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Márciusi istentiszteleti alkalmak az Ócsai Baptista Gyülekezetben:

NAP ÓRA ALKALOM

02. Vasárnap 9
10

17

imaóra
istentisztelet, 
úrvacsora
istentisztelet

05. Szerda 18 bibliaóra

09. Vasárnap 9
17

istentisztelet
istentisztelet

12. Szerda 18 bibliaóra

NAP ÓRA ALKALOM

16. Vasárnap 9
10
17

imaóra
istentisztelet
istentisztelet

19. Szerda 18 bibliaóra

23. Vasárnap 9
10
17

imaóra
istentisztelet
istentisztelet

26. Szerda 18 18-bibliaóra

30. Vasárnap 9
10
17

imaóra
istentisztelet
istentisztelet

A változtatás jogát fenntartjuk! 
Minden héten szombaton  
i%úsági óra este 6 órától.
Minden vasárnap az imaóra alatt  
bibliaköri foglalkozást tartunk gyermekek számára.
Alkalmainkra mindenkit szeretettel várunk. 
B!vebb információ: www.ocsaibaptista.hu

Ócsai Katolikus Egyházközösség programja:

Szentmisék:
Hétf!: 7.30 óra
Szerda: 7.30 óra

Szombat: 18 óra
Vasárnap: 9.30 óra

Tisztelt Futballszerető Közönség!

Március 8-án rajtol a tavaszi bajnoki forduló:
 
A feln!tt csapat els! 5 mérk!zése:
2014. 03. 09. 14.30 Szigetbecse SE – Ócsa SE
2014. 03. 16. 15.00 Ócsa SE – Újhartyán ISE II.
2014. 03. 22. 15.00 Kiskunlacháza SE – Ócsa SE
2014. 03. 29. 15.00 Ócsa SE – Tatárszentgyörgy SE
2014. 04. 05. 16.00 Ócsa SE – Bugyi ASE
 
Az ifi (U21) csapat  els! 4 mérk!zése:
2014. 03. 09. 12.30 Bugyi SE – Ócsa SE
2014. 03. 22. 15.00 Alsónémedi Se – Ócsa SE
2014. 03. 29. 15.00 Ferencvárosi FC – Ócsa SE
2014. 04. 05. 14.00 Ócsa SE – Újlengyel DSE
 
A n!i csapatunk els! 5 mérk!zése:
2014. 03. 23. 10.00 Ócsa SE – Százhalombattai TC
2014. 03. 29. 10.00  Viadukt SE-Biatorbágy – 

Ócsa SE
2014. 04. 05. 10.00 Ócsa SE – Dabas-Gyón FC
2014. 04. 13. 10.00 Péteri KSK – Ócsa SE
2014. 04. 19. 10.00 Ócsa SE – Üll! SE
 
Várunk mindenkit szurkolni a hazai csapatok-
nak! Hajrá Ócsa!

�;8*
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ÓCSAI KISBÍRÓ

Haláleset
Neve: Nyegota Magdolna
Házassági neve: Tihany Jánosné
Születés helye, ideje:  
Szeghalom, 1946. június 28.
Haláleset helye és ideje:  
Ócsa, 2014. január 21. 

Házasságkötés:
Férj: Pörzse Sándor
Feleség: Tóth Éva
Házasságkötés helye és ideje: 
Ócsa, 2014. február 10.

Huszonötödik házassági 
évforduló:
Férj: Szabó Attila
Feleség: Bocskai Judit
Házasságkötés helye és ideje: 
Ócsa, 1989. február 24.

Ötvenedik házassági  
évforduló:
Férj: Varga Péter
Feleség: Farkas Mária
Házasságkötés helye és ideje: 
Ócsa, 1964. február 15.

sallay mária
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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 rendel" Ócsa, 
Sza   bad  ság tér 4.
Feln"tt háziorvosok dr. Kocsis 
János Rendelés: hétf!, szerda, 
csütörtök, péntek, 8:00–12:00 
óráig, kedden 14:00–18:00 óráig. 
 Rendel! telefon: 29-378-071 •  
dr. Incze!y Zsolt Rendelés: 
hétf!, kedd, csütörtök, péntek," 
8:00–12:00 óráig, szerdán 
14:00–18:00 óráig. Rendel! 
telefon: 29-378-110 •  
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 
Tünde, Tel: 29-578-523 •  
II.körzet: Kardosné Pinty!ke 
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
Rend"rség Ócsai Rend"rörs,  
Tel: 29-378-007 • 
 Körzeti Megbízottak:  
Mezei Tamás törzszászlós, 
70-609-3735; Menyhárt Attila 
zászlós: 70-232-5737; 
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  
• 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
Gyepmester  
Police Bt., Tel.: 06-1-358 0526
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ÓCSAI KISBÍRÓ
Ócsa Város Önkormányzatának ingyenes lapja • Megjelenik havonta 3200 példányban • Kiadja: Mátyus Nyomda Bt. • Felel!s 
kiadó: Mátyus Gyula • Szerkeszt!: Kertészné Molnár Anna • Szerkeszt!ség 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 • Együttm"köd! Partnerünk: Dormány Foto Studio
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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

január-február
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EGYÜTT  
SIKERÜLNI FOG!
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AAKKCCIIÓÓ!!

AA KK CC II ÓÓ !!
0,25 kg-os

Omnia 
750 Ft helyett

665500  FFtt

1 L-es Pur mosogató
480 Ft helyett

339999  FFtt 0,25 L-es
Bomba
energiaital 
180 Ft helyett

114400  FFtt
Ajánlatunk az újság megjelenési napjától a készlet erejéig érvényes.

Áraink az ÁFÁ-t tartalmazzák. Kiszolgálás csak háztartási mennyiségben.

Ócsa, Üllôi út 25. Nyitva tartás: H–P.:  9–18, Szo.: 9–13

FIZETETT POLITIKAI HIRDETÉS

Kollár Gyuláné Ilona nénit 90. születésnapján köszöntötte dr. Molnár Csaba 
aljegyz!. Kívánunk ezúton is egészséget és sok-sok boldog évet a népes 

család, gyermekek, unokák, dédunokák körében!
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FIZETETT POLITIKAI HIRDETÉS


