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E havi interjúnkban Bukodi Károly polgármestert az 
immár 5. alkalommal meghirdetett járdaprogramról, egy 
új téli sportolási lehet!ségr!l és az adventi id!szakról is 
kérdeztük:

Ismét járdapályázatot hirdet az Önkormányzat, ezúttal 
milyen feltételekkel lehet jelentkezni?
B.K.: Az el!z! évek pozitív tapasztalataira alapozva a Kép  -
visel!-testület november végén úgy döntött, hogy újra meg   -
hirdetjük a járdaprogramot. A korábbi gyakorlatnak megfe-
lel!en az alapanyagot mi adjuk, ill. segítünk a keletkezett 
építési hulladék elszállításában, a jelentkez!knek a burkolat 
megépítése a feladat. Most is el!nyt élveznek a pályázatok 
elbírálásának azok, akik együtt, többen összefogva szeretné-
nek építkezni, tehát hosszabb összefügg! járdaszakasz tud 
létrejönni, vagy akik forgalmas helyen szeretnének új járdát 
kialakítani. A jelentkezési határid! 2016. január 18-a, ezúttal 
2,5 millió Ft-ot különítünk el erre célra a költségvetésb!l. 
(További részletek és jelentkezési lap a 4. oldalon – a szerk.) 

Meglepetéssel készülnek a fiatalok, sportolni vágyók 
számára januárban, korcsolyapálya épül a Bolyai Gim   ná  -
zium udvarán. Mikortól, kik látogathatják a pályát?
B.K.: Eredetileg az adventi id!szakra terveztük a kültéri 
korcsolyapálya felállítását, mivel azonban egy különleges, 
m"anyag felület" sporteszközr!l van szó, amely egyedi az 
országban, a decemberi id!szakra már nem tudtuk lefog-

Ócsa Város Önkormányzata nevében  
kívánok Önöknek meghitt,  

nyugalommal teli készül!dést az el!ttünk álló hetekre,  
és boldog, békés, családjuk körében töltött  

Karácsonyi Ünnepeket! 

Bukodi Károly polgármester

KEDVES OLVASÓINK! 

FOGADÓÓRA
lalni. Így január 14-e és február 14-e között vár minden-
kit, meghatározott nyitvatartási id!ben a korcsolyapálya. 
A#délel!tti id!szakban a gimnazisták és az általános iskolás 
gyerekek használják majd (f!ként testnevelés órák kere-
tében), délután 15.00-20.00 óra között pedig nyitva lesz a 
gimnázium udvarának kapuja mindenki számára. Hétvégén 
pedig 12.00-20.00 között lehet látogatni a pályát, amely 
mindenki számára ingyenes lesz! Természetesen büfé is 
üzemel majd – mivel oktatási intézmény területér!l van 
szó alkoholt nem árusít –, ahol forró teával, finomságokkal 
várnak mindenkit. A korcsolyapályát reflektorok világítják 
majd körbe, lesz zene, korcsolyabérlési és -élezési lehet!ség. 
Azt gondolom, nagyszer" találkozási hely, hiánypótló szóra-
kozási lehet!ség lesz az ócsai fiatalok, sportolni vágyók szá-
mára ez az újdonság.

Decemberben pedig az ünnepek közeledtével számos 
program vár minden ócsait, akik kikapcsolódni vágyik. 
Idén is lesz Adventi Napok a szabadid!központban, illetve új 
karácsonyi fényekkel és a Szabadság téren egy városi adventi 
koszorúval is szeretnénk ünnepi hangulatot teremteni.

Polgármester úr, köszönöm az interjút!

Kedves Olvasóink, várjuk levelei ket a Kisbíró szer      kesz         -
t!ségébe (elérhet!ségeink a 15. oldalon találhatók)! 
Kérjük, leveleikre írják rá nevüket, címüket, nagyon 
köszönjük!  �
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JÁRDAÉPÍTÉSI PÁLYÁZAT V.

Ócsa Város Önkormányzatának Képvisel!-testülete ismét 
pályázatot ír ki a lakossági járdaépítés támogatására. 
A"támogatható pályázatok kerete 2,5 millió forint.

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 anyagszükség-
letének megfelel! összeggel támogatja. Fontos, hogy a térk!-
b!l építend! járda anyagbeszerzése csak a támogatás megí-
télése és a megállapodás aláírása után történhet meg – ezzel 
kapcsolatban a részletekr!l érdekl!djön személyesen vagy 
telefonon az Ócsai Polgármesteri Hivatal Hatósági, M"szaki, 
és Pályázatkezel! Irodájában.

A pályázatok benyújtásának határideje: 
2016. január 18.

A benyújtott pályázatok elbírálására a 2016. januári Kép   -
vi    sel!-testületi ülésen kerül sor. A kitöltend! és aláírandó 
megállapodásokat a nyertes pályázók ezt követ!en kapják 
meg. A megállapodások mindkét példányát vissza kell jut  -
tat   ni az Önkormányzathoz. Ekkor kerül sor a kivitelezés 
pontos id!pontjának egyeztetésére is. A megállapodás egyik 
– Önkormányzat által is aláírt és ellenjegyzett – példányát a 
pályázó kés!bb visszakapja.

Az építést legkorábban 2016. április elején lehet megkezde-
ni. 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 Hatósági, M"szaki, és Pályázatkezel! 

Irodájába.

Ócsa, 2015/2016.  .....................................................

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

�
�
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Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleniket,  
hogy az Ócsai Polgármesteri Hivatalban

2015. december 12-én (szombaton) ügyfélfogadás nem lesz.
Az Ünnepek el!tti utolsó ügyfélfogadási nap  

2015. december 21. (hétf!).

2015. december 28-tól december 31-ig  
a Hivatal zárva tart, ügyfélfogadás nem lesz.

Legközelebbi ügyfélfogadási nap:  
2016. január 4. (hétf!) du. 13:00 – 18:00 óráig lesz.

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

2015. december 28. Barizs Gabriella – 20/391-5645, 
2015. december 29-30. Sallay Mária – 30/308-1652.

DECEMBERI ZÁRVATARTÁS

A TESTÜLETI ÜLÉSEN TÖRTÉNT

November 30-án tartotta hó végi ülését Ócsa Város Ön    kor    -
mányzatának Képvisel!-testülete, ekkor fogadták el a 

2015. év III. negyedéves gazdálkodásáról szóló tájékozta-
tót. A beszámoló az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal, 
valamint az önállóan gazdálkodó Óvoda és Könyvtár jelenté-
seit tartalmazta. Az Önkormányzat 2015. III. negyedévében 
1.193.682.000 Ft bevételt és 1.168.601.000 Ft kiadást teljesített. 

Megvitatták a képvisel!k a 2016. évi költségvetési koncep-
ció tervezetét, amely terv tartalmazza az Önkormányzat és 
irányítása alá tartozó költségvetési szervek részére a tervezési 
irányelveket. A költségvetési koncepcióban els!sorban a m"kö-
déssel és a fejlesztésekkel kapcsolatos stratégiai döntések, jöv!-
beli irányok kerültek meghatározásra, a végleges költségvetést 
jöv! év els! hónapjaiban fogadja majd el a testület. 

Az Ócsa Városüzemeltetési Nonprofit Kft. a 2016. évre 
egyes étkezési díjak esetében áremelést kalkulált. A Város  -
üzemeltetési Kft. javaslata alapján 2016-ban az általános 
iskolában a háromszori étkezés esetén bruttó 490 Ft-ról brut-
tó 515 Ft-ra, az óvodában bruttó 420 Ft-ról 440 Ft-ra emelke-
dik az étkezési térítési díj. A gimnáziumban, a bölcs!dében, 
illetve a szociális, dolgozói és vendég ebéd esetében az árak 
változatlanok maradnak.

A többször módosított helyi adókról szóló 12/1991. (XII.2) 
önkormányzati rendelet már nem felelt meg sem a fels!bb 
jogszabályi rendelkezéseknek, ezért a testület a rendeletet 
hatályon kívül helyezte és ezzel egyidej"leg új rendeletet 
alkotott. Az új adórendelet megtekinthet! teljes terjedel-
mében a www.ocsa.hu oldalon. Fontos kiemelni, hogy új 
adónem nem került bevezetésre.

Elfogadták a képvisel!k Ócsa Város Helyi Építési Sza   bály  -
zatának el!zetes módosítási javaslatát, valamint a Helyi 
Építési Szabályzat javasolt módosításai kapcsán felmerül! 
Településszerkezeti tervet is érint! változtatásait. 

Október végén született döntés arról, hogy az Ön    kor   mány -
zat tulajdonában lév!, Ócsai Nefelejcs Napközi Otthonos 
Központi Óvoda és Manóvár Bölcs!de konyháit, valamint 
az Ócsai Halászy Károly Általános Iskola, továbbá az Ócsai 
Bolyai János Gimnázium menzájának konyháját közbeszer-
zési eljárás lefolytatásával üzemeltetésbe kívánják adni, 
és ennek érdekében ismét közbeszerzési eljárás lefolytatását 
kezdeményezi a testület. Az eljárás lefolytatásával az Earth 
Invest Kft.-t bízták meg, 200 000 Ft+Áfa díj ellenében.

A vasútállomás mellett épült P+R parkolókban elhelye-
zett értékek megóvása, betörések, eltulajdonítások ellen, a 
rongálások megel!zése érdekében a közvilágítási kandelá-
berekre térfigyel! rendszer került telepítésre. A Nemzeti 
Infrastruktúra Fejleszt! Zrt. azzal a kéréssel fordult az 
Önkormányzathoz, hogy a kiépített kamerarendszer m"szaki 
átadás átvételére csak akkor kerülhet sor, hogyha a kamera   -
rendszer villanyhálózatra történ! rákötése megvalósul. Ehhez 
szükséges az Önkormányzat és az ELM$ Nyrt. között a térfi-
gyel! kameráinak m"ködtetéséhez szükséges áram vétele 
tárgyában kötött szerz!dés, melyr!l határoztak a képvisel!k.

Az Önkormányzat 5. alkalommal hirdeti meg a lakossági 
járdaépítési programot. A pályázatok benyújtási határideje: 
2016. január 18. A járdapályázatra fordítható összeget a 2016. 
évi költségvetés felújítási kiadások terhére 2,5 millió Ft-ban 
maximalizálta a testület. (További információk és jelentke-
zési adatlap a 4. oldalon található. – a szerk.)

Speciális m#anyag borítású korcsolyapályát létesít az 
Önkormányzat a Bolyai János Gimnázium udvarán 2016. 
január 14. és február 14-e között. A nyitvatartási id! az aláb-
biak szerint alakul: hétköznap 15.00 – 20.00 óra, hétvégén 
12.00 – 20.00 óra között fogadja a pálya a sportolni vágyó-
kat. A korcsolyapálya használata mindenki számára ingye-
nes lesz.

Az Önkormányzat 2016. évre meghirdette a „Zöld Ócsáért” 
programot, amely során nem csupán a lakosokat kívánják 
rávezetni a környezettudatos magatartásra, a fásításra, virá-
gosításra, az ingatlanok el!tti közterületek gondozására, 
hanem az Önkormányzat is igyekszik példát mutatni azzal, 
hogy a közterületeire fokozott figyelmet szentel. A tavaszi 
virágok (7343 db virághagyma) elültetésér!l a Micikert Kft. 
gondoskodott el!zetes pontos tervdokumentáció alapján. 
Mindezzel összhangban kiírásra került az év szlogenje, vala-
mint az év logója pályázat az 5.-12. évfolyamos osztályok 
számára. A testület kiválasztotta a beküldött pályamunkák 
közül a nyertes logót, alkotója a Halászy Károly Általános 
Iskola 7.b osztálya. Jelmondatnak pedig a program címét, a 
„Zöld Ócsárt!” szlogent fogadták el. 

Zárt ülésen tárgyalták a képvisel!k a Bursa Hungarica 
Önkormányzati Ösztöndíj Pályázatot, az utolsó negyedévre 
érvényes nyugdíjas és diák bérletre jogosultak névsorát és 
a 2016-os Kultúra Napján kiosztásra kerül! városi kitüntet! 
díjak adományozását.   �
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Helyi hírek, rendezvények

FALU TAMÁS  

EMLÉKNAP

5(1'đ56�*,�+�5(.

November 11-én került megrendezésre a Falu Tamás 
Emléknap a költ! születésének 134. évfordulója alkalmá-

ból. Az idei szavalóversenyre egy Falu Tamás vers mellett egy 
szabadon választott verssel lehetett jelentkezni. 

A 2015. évi Falu Tamás szavalóverseny díjazottjai:

Általános iskolás alsós korosztály
1. Icsó Jázmin 2.  Szabó Renáta 3.  Urbán Viktória Szabina

Általános iskolás fels!s korosztály
1. Patkó Mátyás 2. Horváth Károly 3. Kristóf Dávid

Középiskolás korosztály
1. Jakab Cintia 2. Szabó Bernadett 3. Tarr Tamara

Feln!tt korosztály
1.  Kerékgyártó 2. Hegyi Tibor 3. Zsákai Péter 

Lászlóné

Különdíj: Erd!s Renáta

Tisztelt Ócsai lakosok!
A 2015-ös év zárásaként ragadtam billenty"zetet. Ezt az évet is 
lezárjuk, melyben kiemelt, rendkívüli esemény nem történt a 
közterületen. Felsorolnám azokat a b"ncselekményeket, eset-
szám szerint, melyek a lakosság biztonságérzetét befolyásolják.

Városunkban 5 alkalommal történt súlyos testi sértés 
b"ncselekménye, mely 3 alkalommal történt közterületen. 
Az 5 elkövetett cselekményb!l mind az 5 elkövet! elfogásra 
került és az eljárás megindult ellenük.

Egész évben 1 alkalommal történt dologelleni er!szakkal 
elkövetett lopás, azaz betörés, mely eljárás még jelenleg 
folyamatban van, amir!l így nem nyilatkozhatok. 

Továbbá 1 alkalommal történt járm" önkényes elvétele 
kísérlet, melyben az elkövet! felkutatása sikeres volt, vele 
szemben az eljárás megindult.

Sajnos 23 alkalommal történt alapeseti lopás, melyre nem 
tudom írni, hogy minden elkövet! meglett. Ezek az esetek 
nehezen felderíthet!k az információk hiánya miatt. 

A következ! számadatra is szívesebben írnék egy nullás szá  -
mot, de nem tudok, ugyanis a szigorú büntetések ellenére 25 al     ka   -
lommal intézkedtünk ittas járm"vezet!kkel szem   ben 2015-ben.

A fent leírt számadatok – kivéve az ittas járm"vezetést –egy 
ekkora településhez képest szerintem jó eredménynek mond-
hatók, tudom egy eset is sok – f!leg a sértett szemszögéb!l –, 

A koszorúzásra az emlékünnepség keretén belül az Ócsai 
Temet!ben került sor. Virág Miklós költ! mél   tán szép szavak-
kal emlékezett Ócsa szülöttére, majd néhány verset idézett 
a költ!t!l. A versek nagysze   r"en példázták Falu Tamás írói 
stílusát, gondolatait, ér    zéseit. A m"sorban közrem"ködtek a 
Halászy Károly Álta   lá   nos Iskola tanulói is. Az Egressy Gábor 
Szabadid!központ au    lájában emlékkiállítás volt látható a költ! 
személyes tárgyaiból születésének évfordulója alkalmából.  �

ezért próbálunk még hatékonyabban dolgozni és ezeket az 
adatokat tovább csökkenteni.

Köszönetet mondok az Ócsa Városi Polgár!rségnek, nél     -
külük nem lett volna lehetséges ezt az eredményt elérni és 
fenntartani. Rengeteg alkalommal a jár!rszolgálat kiegészí-
téseként vesznek részt a mindennapjainkban. A városban 
megrendezésre kerül! rendezvények biztosításában – mint 
pl.: futballmérk!zés, városnap – kiemelked! szerepet vállal-
nak. A nagyobb tömegek által látogatott rendezvények bizto-
sítását saját er!b!l, a polgár!rség nélkül, nem tudtuk volna 
szakszer"en és ilyen magas színvonal teljesíteni. Külön szeret-
ném megköszönni Boros Tibor polgár!rvezet! egész éves 
munkáját, aki a nap 24 órájában elérhet!, hatalmas személy- 
és területismerettel bíró, megbízható, önfeláldozó személy.

Továbbra is szeretném a lakosság figyelmét felhívni, hogy 
az elkövetkezend! ünnepek alatt is vigyázzanak értékeikre, 
az ingatlanokat tartsák zárva és idegeneket ne engedjenek be 
a lakásukba.

Mindenkinek kellemes ünnepeket és boldog újévet kívá-
nunk! Problémájukkal kapcsolatban továbbra is forduljanak 
hozzánk bizalommal!  �

Tisztelettel:
mezei tamás c.r.tzls.
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7Rendezvények

SAKKVERSENY 

2015

Az Ócsai Polgári Kulturális Egyesület immá-
ron majdnem egy évtizede szervezi meg a 
Városi Sakkversenyt, 2015-ben november 
7-re esett ez a nap.

A z idei év meglepetése, hogy saját táblákon játszhattunk, 
amit ezúton is köszönünk az Önkormányzatnak, Bukodi 

Károly polgármester úrnak és a Játékok Házának. Köszönjük, 
hogy Polgármester úr megtisztelte versenyünket jelenlétével.

Örömünkre szolgál, hogy kaptunk egy meghívást a Halászy 
Károly Általános Iskolába december 11-re, ahol sok egyéb játék 
között a sakk és a sakktáblával játszható egyéb játékok is teret 
nyernek, remélhet!en hosszú távra. 

Az idei sakkverseny nem arról nevezetes, hogy létszámában 
csúcsot döntögetett, hanem arról, hogy egyre magasabb szín-
vonalú játékkal mérték össze erejüket az indulók. A fel    n!tt 
kategóriában pontegyenl!ség miatt 2 els! helyezés született:

Feln!tt kategória
I.  Trikkal Pál és 

Cser Ágoston
II. Kajdácsi István III. Pekker Ferenc 

További résztvev!k Pintye Károly és Csécsei Balázs. 
Gyermek kategória: 
I. Pálinkó Vincze II. Ruska PatriK III. Boda Áron 
További résztvev!k Lovas Ádám és Baltás Botond. 

Terveink szerint a közeljöv!ben kialakítunk egy játékbarlan-
got, ahol a szül!k és gyerekek egymással, egy id!ben játszhat-
nak különféle társasjátékokon. Ahol a legizgalmasabb perceket 
nem zavarja meg, hogy lejárt a mosógép, hogy kifutott a leves 
vagy esetleg egy szálló porszemet kell elkapni (de azonnal) 
a porszívóval. Itt nyugodtan és önfeledten játszhat gyermek 
és szül!, akár egymással akár külön-külön. Err!l az tervünk-
r!l a kés!bbiekben még részletesen tájékoztatjuk Önöket. Az 
Opke nevében megköszönöm mindenki részvételét, és egyben 
boldog, nyugodt Adventi készül!dést kívánok az ünnepekre.  � 

PaPPné Hajdu katalin, az oPke elnÖke
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ÓCSAI KISBÍRÓ

Advent

Egyre inkább ismeretlen fogalommá válik a várakozás va   -
rázsa. Ez nem meglep! egy olyan társadalomban, ahol 

az azonnali eredmények, a gyors megoldások, a késleltetés 
nélküli vágyak kultúrájában élünk. Ma „mindent, de azon-
nal!” a jelszó. Ma nem olvasunk el hosszú cikkeket, unal-
masak a beszélget!s m"sorok, néhány hónap alatt építenek 
fel hatalmas épületeket, amelyeket évszázadokkal ezel!tt 
egymást követ! generációk sora valósított meg. Igaz, azok az 
épületek még ma is állnak. 

Úgy t"nik ebben a felgyorsult világunkban az adventi 
várakozás idejétmúlt. Felfoghatatlan, hogy 2000 éve miért 
várnak valaki visszajövetelére. Irreálisan hosszú ez az id!.

Ezek ellenére mégis milliók évr!l-évre megemlékezünk 
Isten Fiának testet öltésér!l, és várjuk !t újra vissza. Miért? 
Mert megígérte. 

János evangéliumból idézek, a 14. rész 3. versét: „És ha 
majd elmegyek és helyet készítek nektek, ismét eljövök és 
magamhoz veszlek titeket; hogy ahol én vagyok, ti is ott 
legyetek.”

Többek között Jézus Krisztusnak ez a mondata ad alapot 
a várakozásunknak. Persze ett!l még meg lehet kételkedni 
az ígéretekben. Nem tudunk más magyarázatot adni a vára-
kozásunkra csak ezt: megígérte, és sosem okozott csalódást 
Jézus Krisztus.

Nem okozott csalódást, mert ahány próféciát olvashatunk 
a Szentírásban, azok sorban megvalósultak az évszázadok 
során. Ezek közül csak a Messiásra vonatkozókból említek 
néhányat.

Jézus Krisztus születése el!tt több száz évvel leírták és 
közismert volt, hogy a Messiás egy kis jelentéktelen falu-
ban fog megszületni. Azt is tudhatták Isten Fiáról Jézus 
kortársai, hogy Egyiptomból fogja elhívni az Örökkévaló, 
mert err!l több száz évvel korábban élt próféta, Hóseás 
beszélt.

De ismert volt a Messiás szenvedése is, és ezekben is „betel-
jesedett az Írás”. Több tucat prófécia teljesedett be Krisztus 
születése, halála és feltámadása során, és még sok prófé-
cia van, amelyek a visszajövetelével kapcsolatban kerültek 
leírásra akár több ezer évvel ezel!tt. 

Tanulságként elmondható: Bibliára nem a türelmetlen 
várakozás, az azonnali megoldások a jellemz!ek, hanem a 
várakozás. Isten felkínálta a kegyelmét és szeretetteljesen 
vár, hogy minél többen elfogadva azt megmeneküljenek az 
Ítéletkor.

Szabad döntési joga mindenkinek megvan. Nincs ráer!l-
tetve senkire a felkínált kegyelem. Nincs perdönt! bizonyíté-
kunk se, csak ráutaló jelek, amelyekb!l ráismerhetünk Isten 
jelenlétére és szeretetére életünkben. Mivel nincs mindent 
kételyt megdönt! bizonyíték, így marad a hit. Hinni kell 
abban, hogy a több ezer éves isteni kijelentések akkor is 
igazak, ha generációk hosszú sora várta azok beteljesülését a 
saját életükben. Bízni kell Isten ígéreteiben és el kell fogadni 
a felkínált kegyelmet.

$'9(17,�.�6=�17đ
Azt kívánom minden kedves olvasónak, hogy a hétköz-

napok forgatagában legyen a hitük olyan horgony, mellyel 
Isten kijelentéseihez rögzítik életüket, és így nem sodródnak 
el, süllyednek el az élet viharaiban. Azt kívánom, hogy tanul-
junk meg várni, és bízni Isten szavában. Így legyen!  �

HorVátH zsolt  
baPtista lelkiPásztor

NAP ÓRA ALKALOM

02. szerda 19 bibliaóra

06. Advent II. 
vasárnapja

9
10

17

imaóra
istentisztelet, 
úrvacsora
Evangéliumi 
Börtön Misszió 
szolgálata

09. szerda 19 bibliaóra

13. Advent III. 
vasárnapja

9
10

17

imaóra
istentisztelet, 
közös adventi 
gyertyagyújtás
istentisztelet

16. szerda 19 bibliaóra

18. péntek 18 óvodás 
karácsony az 
imaházban

NAP ÓRA ALKALOM

20.Advent IV. 
vasárnapja

9
10
17

imaóra
istentisztelet
istentisztelet

25. péntek, 
Karácsony 
els! napja

9
10
17

imaóra
istentisztelet
istentisztelet

26. szombat, 
Karácsony 
második napja

10
17

istentisztelet
istentisztelet

27. vasárnap 9
10

imaóra
istentisztelet

31. csütörtök 17 óévi 
istentisztelet

Minden vasárnap az imaóra alatt 
bibliaköri foglalkozást tartunk 
gyermekek számára.

Decemberi  istentiszteleti alkalmak az Ócsai Baptista Gyülekezetben:

Egyházak decemberi 

programjai

Változó programok a Katolikus templomban:

5. szombat 19 óra Adventi zenés áhítat
19. szombat 19 óra Kovács Nóri adventi koncertje
24. csütörtök 15 óra Karácsonyi pásztorjáték

22 óra Születési szentmise
25. péntek 9 óra Ünnepi szentmise
26. szombat 9 óra Ünnepi szentmise
31. csütörtök 18 óra Év végi hálaadás
Január  1. péntek 9 óra Újévi szentmise

Alkalmainkra mindenkit szeretettel várunk. A változtatás jogát 
fenntartjuk!
B!vebb információ: www.ocsaibaptista.hu 
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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
- 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
- Pappné Freund Hajnalka

ADVENTI GYERTYAGYÚJTÁS
Ócsa város adventi koszorújának gyertyáit

! november 29-én 10 órakor  
a Református M!emlék Templomban,  

! december 6-án 9 órakor  
a Katolikus Templomban, 

! december 13-án 10 órakor  
a Baptista Imaházban, 

! december 20-án 16 órakor  
az Egressy Gábor Szabadid"központban  

gyújtjuk meg. 

Szerettel várunk mindenkit!
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Rendezvények

LÁMPÁSOK ÉJSZAKÁJA

A z Egressy Gábor Szabadid!központ és a Pompás Napok 
két évvel ezel!tt rendezte meg el!ször a Lámpás Nap 

programot. A közös lámpás séta nagyon népszer"vé vált 
településünkön, így ebben az évben úgy döntöttünk, hogy 
Ócsa várossá válásának 10. évfordulója alkalmából a rendez-
vényt kib!vítjük, tovább színesítjük.

A Lámpások éjszakája eseményre közel 600 érdekl!d! 
gy"lt össze, így sikerülhetett az elképzelés, hogy lámpásaink ból 
ki        rakjuk a születésnapi óriás 10-es számot. Köszönjük min   -
den   kinek a türelmet és kitartást. Köszönjük Ócsa Városi Polgár   -
!rség közrem"ködését. Megérte. A fotó 12 méter ma    gasból 
elkészülhetett.

A lámpás felvonulás után az Ócsai Tájház Szent Mártonról 
szóló dramatikus játékkal várta a gyermekeket és szüleiket, a 
hangulatos este pedig a Református M"emlék Templomban 
a Csík Zenekar énekesének, Majorosi Mariannának lemezbe-
mutató koncertjével zá    rult. Az énekesn! új, „Sze    rel    mesnek 

Az Egressy Gábor Szabadid!központ szervezésében, 
a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával juthatott el 
november 2-án az ócsai i$úsághoz is a Házhoz megy a 
Zenede elnevezés# program. 

A diákok 60 perces interaktív zenés, táncos el!adáson 
vehettek részt, mely a 20. század könny"zenéjének 

fejl!dését mutatta be illusztrációkkal, vetítéssel.
Az el!adásokon olyan stílusokkal ismerkedhettek meg a 

fiatalok, mint a rock, jazz, rock&roll, swing, latin, pop, kerin-
g!, tangó, a magyar népzene és a jazz ötvözése. A m"vészek 
bemutatták a stílusok nemzetközi és hazai képvisel!it is, a 
legismertebb slágereket hallgathattuk.

A Házhoz megy a Zenede program a Nemzeti Alap   tan  terv-
vel megegyez! és azt kiegészíteni kívánó tematika alapján 
halad. 

Az el!adás négy tagú zenekarból áll össze. Abebe Dániel 
BEBE, a Back II Black frontembere énekel, Balogh Roland, Príma 
Díjas m"vész, a 2009. Montreux Jazz-
gitár verseny nyertese játszik gitá-
ron, Balogh Zoltán, a 2010. Montreux 
jazz-zongora verseny dönt!se játszik 
zongorán, és Bordás József a Magyar 
Jazz Szövetség elnökségi tagja dobol 
illetve narrálja az el!adást.

A programon összesen 700 általá-
nos iskolás és középiskolás diák vehe-
tett részt, az esti el!adáson pedig az 
id!sebb  generáció is élvezhette a re   -
mek muzsikát.

nehéz lenni” cí    m" lemeze a közelmúltban jelent meg. Nagy 
öröm, hogy az új lemez dalait, me    lyek között Lovasi András 
és Presser Gábor által írt dalok is voltak, nálunk, Ócsán hall-
hatta el!ször a nagyközönség.

Szeretnénk, ha a jöv!ben a Lámpások éjszakája, ez a 
hangulatos és látványos rendezvény igazi hagyománnyá 
válna városunkban. 

A rendezvényr!l hosszabb cikk és interjú a www.
egressyszk.hu oldalunkon olvasható.  �

Hantos-jarábik klára

kulturális igazgatÓ

Az országos turné legf!bb támogatója a Yamaha. A cég 
egy egész teherautónyi hangszert szállított Ócsára, hogy a 
fia     talok a hangszersimogatóban kipróbálhassák a legmo-
dernebb zongorákat, dobokat és gitárokat. Öröm volt látni, 
amikor az i%úság örömzenélésbe kezdett az el!adás után a 
szabadid!központ aulájában és igazi közösségi élmény volt 
az is, amikor az el!adásokon több százan énekeltük együtt 
az Tavaszi szél vizet áraszt, népdalt, az Omega híres slágerét, 
a Petróleum lámpa-t, vagy Máté Péter egyik legismertebb 
dalát, a Zene nélkül mit érek én-t.

Köszönöm Bordás Józsefnek, hogy 
a Házhoz megy a  Zenede program 
eljuthatott egy ilyen kicsiny városba is, 
mint Ócsa. Köszönet továbbá az Ócsai 
Fészerkert étteremnek, hogy a két 
i%úsági el!adás után vendégül látta a 
m"vészeket egy finom vacsorára.

A rendezvényr!l hosszabb cikk és 
interjú a www.egressyszk.hu oldalun-
kon olvasható.  �

Hantos-jarábik klára

kulturális igazgatÓ

+�=+2=�-�77�$�=(1('( Házhoz megy a 
Zenede az ócsai 

színpadon

Koncertlázban  
a gyerekek

!"##$%: M.%,$#"% G$/"#

!"##$%: M.%,$#"% G$/"#
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U19 II. OSZTÁLY DÉL – 13. FORDULÓ UTÁN
hely csapat M GY D V LG KG GK P

1. Alsónémedi SE 13 13 0 0 89 14 75 39

2. Tököl VSK 13 8 1 4 54 26 28 25

3. Ráckeve VAFC 12 7 2 3 31 22 9 23

4. Bolha FTSE 13 6 4 3 38 25 13 22

5. Bugyi SE 12 6 1 5 32 20 12 19

6. Halásztelek FC 13 6 1 6 45 38 7 19

7. Ócsa SE 13 5 1 7 23 49 -26 16

8. Sóskút SKE 12 4 1 7 22 32 -10 13

9. Fémalk-DDTE 12 1 1 10 22 53 -31 4

10. Kiskunlacháza SE 11 0 0 11 16 93 -77 0

,,,��2��'�/�)(/1đ77�ȁ�����)25'8/��87�1
hely csapat M GY D V LG KG GK P

1. Inárcs VSE 15 12 0 3 63 23 40 36

2. Tököl VSK II. 15 11 2 2 77 19 58 35

3. Ócsa VSE 15 11 1 3 61 25 36 34

4. Kiskunlacháza SE 15 11 0 4 48 20 28 33

5. Diósdi TC II. 14 9 1 4 60 29 31 28

6. Érdi VSE II. 15 9 1 5 46 24 22 28

7. Szigetcsép SE 15 9 1 5 34 36 -2 28

8. FC Dabas III. 15 8 1 6 42 29 13 25

9. Dunafüred-Százhalombatta 15 4 4 7 34 46 -12 16

10. Fels!pakony KSE II. 15 6 0 9 34 56 -22 15* 

11. Dunavarsányi TE II. 13 5 0 8 22 63 -41 15
12. Szigetbecse SE 15 4 2 9 41 58 -17 14
13. Szigetszentmárton FC 14 3 2 9 25 48 -23 11
14. Dabas-Gyón FC II. 14 2 1 11 26 55 -29 7
15. Újlengyel DSE II. 14 2 2 10 27 74 -47 5* 
16. Bugyi SE II. 15 1 2 12 14 49 -35 5

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

1. Baracs SE 10 9 1 0 59 13 46 28

2. Környe SE 9 8 1 0 49 6 43 25

3. Tatárszentgyörgy SE 10 7 1 2 56 16 40 22

4. Halásztelek FC 10 5 2 3 32 17 15 17

5. Szigetszentmiklósi TK 10 4 4 2 15 20 -5 16

6. Tárnok KSK 11 4 0 7 16 19 -3 12

7. Százhalombattai TC 9 3 1 5 16 26 -10 10

8. Törökbálinti LASE 11 2 3 6 7 31 -24 9

9. FC Dabas 11 1 0 10 1 48 -47 3

10. Ócsa VSE 9 0 1 8 5 60 -55 1

Labdarúgás eredmények

Sport

BIRKÓZÁS 

EREDMÉNYEK

2015. november.6.
Diákolimpia III. korcsoport szabadfogás
Domokos Dániel bronzérem, Lukácsi Gergely ezüstérem.

2015.november 14. 
Leány és Kadet Országos Bajnokság Dorog
Serdül! leány eredmény: 
Domokos Vivien ezüst, kadet leány Kardos Zsófia bronzérem.

2015. november 21. 
Esztergom Csapatbajnokság
Ferencváros színeiben válogatottak:
Diák leány csapatban Domokos Vivien bronzérem, utánpót-
lás leány csapatban Kardos Zsófia ezüstérem.

2015. november 21. 
Csömör Diák II. Rangsorverseny
Szlovicsák Róbert bronzérem.

* -3 pont
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Adventi melléklet

Haláleset 
Név Születési id! Haláleset ideje
Ladányi Sándor 1929. március 26. 2015. október 4.
Berecz Imre 1947. július 3. 2015. október 5.
Dr. Pártos Lórántné K!házi Erzsébet 1925. november 15. 2015. október 11.
Csöszi Antal 1955. január 27. 2015. október 17.
Majdián Istvánné Tóth Mária 1929. december 29. 2015. október 18.
Mayer Jánosné Sándor Éva 1948. február 19. 2015. október 21.
Varga Béla 1957. december 31. 2015. október 22.
Fodor József 1941. május 19. 2015. október 26.
Fekete Barna 1974. május 26. 2015. október 26.
He#er Istvánné Kukucska Erzsébet 1936. július 13. 2015. október 31.

Esküv! 
Szabó Ágnes – Sámson Balázs 2015. november 24.

Ötvenedik házassági évforduló
Száz Ilona Terézia – Lázár Mihály 1965. november 6.
Gudmon Juliánna Mária – Kávai István 1965. november 13.
L!rentei Éva Irén – Pálfalvi János 1965. november 13.
Balló Mária – Nyerges István 1965. november 20.

Születések
Gyermek neve Szül!k neve Születési id!
Kozma Norina Tóth Mónika – Kozma István 2015. október 13.
Glóz Martin Miklovitz Brigitta – Glóz László 2015. október 27.
Czinke Marcell Sziletka Mariann – Czinke István 2015. október 28.

8&11&>�2�7.&�&3>&0�3>;;*?*9Ē

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, 8–12 
óráig, kedden 14–18 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, csütör-
tök, 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 Jenei Fogászat,  
Dr. Simon Fanni 
Tel: +36 20 373 8078,  
Web: www.jeneifogaszat.hu.,  
Dr. Baranyai Edit, Tel.: 29-378-030
Állatorvos Dr. Kardos József 
Ócsa Kiss Ern! u.8.,  
06-30-2034206
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; 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: 
Tel.: 29-368-174
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

Hajnalcsillag Baptista Óvoda 
2364 Ócsa, Damjanich u. 31.,  
Tel.: 06-20-3184573,  
E-mail: info@hajnalcsillagovi.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  
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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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 / 11-es 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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Anyakönyvi hírek 

Otthon végezhet! ajándék,  
dísztárgyak csomagolása, stb:  

06-90-603-906  
(http://audiopress.iwk.hu 635Ft/min, 06 1 

222 8397, 06 20 496 3980)

APRÓHIRDETÉS
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HELLO ÓCSA! 
MÁR ITT IS ELÉRHET! 
A TELEKOM!
A Telekom szélessávú internet és TV szolgáltatásai most 
már Ócsán is elérhet!ek, együtt még kedvez!bb áron.

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