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Békés, boldog,  
egészségben gazdag  
új esztendőt kívánunk  
minden kedves 
Olvasónknak!
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A 2016-os év első fogadóóráján a Zöld Ócsáért programról, 
a nyertes pályaművekről és a 2016. évi tervekről kérdez-
tük Bukodi Károly polgármestert:

Új év, új tervek – tartja a mondás, vajon igaz lesz-e Ócsa 
városára is 2016-ban?
B.K.: Elképzeléseink, ötleteink vannak, azonban a mostani 
információink alapján a Közép-magyarországi régió a 2014-
2020-as ciklusban nem igen fog uniós pályázati pénzek-
hez jutni, mivel Pest megye Budapesttel közösen alkot egy 
régiót. Ez hátrányos ránk nézve, mert a főváros gazdasági 
fejlettsége felfelé húzza a megyét, így kevesebb uniós támo-
gatásra számíthatnak az önkormányzatok. Ezért is döntött 
úgy a Képviselő-testület, hogy támogatja Pest megye 
Budapestről való leválását. Amire számíthatunk az a VEKOP 
(Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program), 
amely segítségével közlekedésbiztonsági beruházásokat 
lehet megvalósítani. Városunkban a vasúti átjáró gyalogos 
átkelésének biztonságossá tétele lenne a cél. A 2016-os évre 
tervezett beruházásaink egy része tehát VEKOP segítséggel, 
egy része saját erőből valósulhatna meg, bízunk azonban a 
lakosság bevonásának lehetőségére is. Saját erőből szeret-
nénk megvalósítani Halászy Károly Általános Iskola elektro-
mos hálózatának cseréjét, és a lakossággal közösen képzeljük 
el a Zöld Ócsáért programot. 

FOGADÓÓRA
Hogyan foglalná össze a Zöld Ócsáért program célját és 
miben várja a lakosság segítségét?
B.K.: A program célja kettős. Egyrészt a város közterüle-
teinek szépítése, rendezése. Ebbe szeretnénk bevonni az 
itt élőket, motiválni őket arra, hogy saját portájukat és a 
portájuk előtt lévő közterületet építsék, rendezzék, szépít-
sék. Természetesen ehhez mi is szeretnénk segítséget 
nyúj     tani. Másrészt szeretnénk növelni és rendezni a zöld-
felület mennyiségét és minőségét, ennek az esztétikán túl 
úgy gondolom, egészségügyi előnyei is lennének hosszú-
távon. Célunk a környezettudatos gondolkodás erősíté-
se, mindezt játékos formában az iskolákkal és óvodákkal 
közösen képzeljük el. Távolabbi, de annál magasztosabb 
terv, hogy a régi strand területén a lakosság, a családok 
számára hasznos helyet hozzunk létre a szabadidő kelle-
mes eltöltésére. Úgy gondolom, hogy a városnak szüksége 
lenne egy olyan közösségi zöld felületre, ahol több generá-
ció együtt, mégis mindenki számára kényelmesen tudna 
kikapcsolódni.

2015-ben a Zöld Ócsáért program előzményeként pályá-
zatot hirdetettek 5-12. évfolyamos osztályok részére. Az 
osztályok két tárgykörben pályázhattak: az év szlogenje 
és az év logója témában. Sikerült-e nyertest választani a 
beérkezett pályaművekből?
B.K.: Nagy örömmel tapasztaltuk, hogy számos osztály részt 
vett a felhívásban és ezúton is köszönjük az elkészült grafi-
kákat, szlogeneket. A Képviselő-testület az Ócsai Halászy 
Károly Általános Iskola 7.b osztályának logóját fogadta el, a 
mottónk pedig a program címe, azaz Zöld Ócsáért! lesz. (A dí    
ja    zottakról bővebben az oldal alján keretes írásunkban olvas
hatnak – a szerk.)

A Zöld Ócsáért program az egész jövő évet jellemzi majd, 
de elkezdődtek-e már az előmunkálatok?
B.K.: A Bajcsy Zsilinszky úton a Polgármesteri Hivatal és 
a Katolikus templom között közel 8000 tulipánhagyma 
került elültetésre, melyek bízunk benne, hogy tavasszal már 
szép ékei lesznek a városrésznek. 

Az idei év újdonsága a korcsolyapálya is, mely a Bolyai 
János Gimnázium udvarán várja a sportolni, kikapcsolód-
ni vágyókat január 14-től. Mire számíthat az, aki ellátogat 
a pályára és mikor teheti mindezt?
B.K.: Amikor az elgondolás megszületett, hogy legyen egy 
korcsolyapálya Ócsán, az vezérelt minket, hogy egy talál-
kozási és egyben sportolási lehetőséget teremtsünk a fiata-
labb korosztálynak is. Úgy gondoljuk, hogy a jó időtöltéshez, 
a teljes kikapcsolódáshoz minden adott, hiszen lesz zene, 
korcsolyabérlési- és élezési lehetőség, forró tea és egyéb 
finomságok. A korcsolyapálya hétköznap 15:00 és 20:00 óra 
között, hétvégén 12:00 és 20:00 óra között várja a látogató-
kat, mely mindenki számára ingyenes.

Kedves Olvasóink, várjuk levelei ket a Kisbíró szer      kesz         -
tőségébe (elérhetőségeink a 15. oldalon találhatók)! 
Kérjük, leveleikre írják rá nevüket, címüket, nagyon 
köszönjük!  

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  
a Zöld Ócsáért elnevezésű pályázat keretében nyertest hirdet 
az év szlogenje kategóriában:
1. -
2. -
3. helyezettek
Halászy Károly Általános Iskola 5/A osztály
Halászy Károly Általános Iskola 7/B osztály
Bolyai János Gimnázium 9/A osztály
A pályázat a nyertes osztályokat pénzjutalommal támogatja az év szlo-
genje kategóriában, mely 15.000 Ft/osztály.
Az év logója kategóriában:

1. helyezett
Halászy Károly 
Általános Iskola 7/B 
osztály 

2. helyezett 
Bolyai János 
Gimnázium 10/C 
- Suplicz Gergely 
pályaműve

3. helyezett 
Bolyai János 
Gimnázium 
10/C - Kocsis Réka 
pályaműve

A pályázat a nyertes osztályokat pénzjutalommal támogatja az 
év logója kategóriában az alábbiak szerint:
1. helyezett 25.000 Ft; 2. helyezett 20.000 Ft; 3. helyezett 15.000 Ft

GRATULÁLUNK!
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Az Ócsai Polgármesteri Hivatal  ügyfélfogadási rendje nem változik:

Hétfő 13.00 - 18.00

Szerda 13.00 - 16.00

Péntek 07.30 - 12.00

Telefon: 06 29 378 125
Műszaki, pályázatkezelési, hatósági ügyek: 15-ös mellék

Hagyatéki ügyek: 23-as mellék
Szociális ügyek: 25-ös mellék

Anyakönyvi ügyek: 57-es mellék 

E-mail: polghiv@ocsa.hu

ÓCSAI POLGÁRMESTERI HIVATAL 
ÜGYFÉLFOGADÁSI RENDJE 2016-BAN
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A TESTÜLETI ÜLÉSEN TÖRTÉNT
December 16-án tartotta a 2015-ös év utolsó ülését Ócsa 
Város Önkormányzatának Képviselő-testülete.

E lfogadták a képviselők az Ócsai Polgármesteri Hivatal 
vonatkozásában a 2015. költségvetési évre elkészített 

Kockázatelemzést, valamint Ócsa Város Képviselő-tes tü-
le tének 2016-os munkatervét. A kockázatkezelési rendszer 
segítségével felmérésre kerültek a Hivatal tevékenységében 
és gazdálkodásában rejlő kockázatok és elkészültek a javasla-
tok arra vonatkozóan, hogy mindezek mértékét csökkenteni 
lehessen.

Dr. Molnár Csaba jegyző beszámolt a Polgármesteri Hi  -
vatal 2015. évben végzett munkájáról, köszönetét fejezte ki 
egyrészt a Képviselő-testület és a Polgármester Úr részére, 
hogy biztosították a zavartalan munkavégzést, másrészt 
minden Hivatali dolgozónak, hogy a 2015. évben mindent 
megtettek a hatékony és eredményes működés érdekében. 
A beszámoló tartalmazza a hivatali létszám alakulását, 
valamint részletesen bemutatja az egyes szervezeti egysé-
gek által elvégzett feladatokat statisztikai adatokkal alátá-
masztva. 

Rendelet született a 2016. évi igazgatási szünetekről, mely 
szerint az Ócsai Polgármesteri Hivatalban a nyári időszak-
ban 2016. augusztus 1. és augusztus 5. között (5 munkanap), 
továbbá a téli időszakban 2016. december 26. és december 
30. között (5 munkanap) igazgatási szünet lesz. A jegyző az 
igazgatási szünet tartama alatt csökkentett létszámmal 
– ügyeleti rendszerben – gondoskodik az anyakönyvi igaz-
gatási és egyéb haladéktalan intézkedést igénylő feladatok 
ellátásáról.

A dabasi székhelyű Mátyus Bt. kapta meg az Ócsai Kisbíró 
nyomdai és terjesztési feladatait a 2016-os évre is. A megkö-
tött megbízási szerződés egy évre szól.

A Képviselő-testület a főépítészi feladatok ellátására 
2016. január 1. napjától 2016. december 31. napjáig határozott 
időre havi bruttó 127.000 Ft megbízási díj ellenében tovább-
ra is Vojnits Csaba Ferenc okl. településmérnököt bízta meg. 
Vojnits Csaba Ferenc a megbízási szerződésében foglal-
tak alapján teljes körűen ellátta a Helyi Építési Szabályzat 
módosításával kapcsolatosan rá háruló feladatokat, maxi-
málisan kivette a részét az ezzel kapcsolatosan felmerülő 
előkészítő munkából, egyeztetéseken folyamatosan képvi-
selte Önkormányzatunkat, tartotta a kapcsolatot a KASIB 
Mérnöki Iroda és az Önkormányzat között. Mindemellett 
heti egy alkalommal ügyfélfogadási időben állt az ügyfelek 
rendelkezésére főépítészi, településrendezést érintő kérdé-
sekben. A főépítész segíti az Önkormányzat és a Hivatal 
munkáját egyedi ügyekben, esetleges szakhatósági állásfog-
lalások elkészítésében, kialakításában is. 

Az AUDITCONTACT Gazdasági Tanácsadó és Szolgáltató 
Kft. képviseletében Kovácsné Lengyel Gabriella bejegyzett 
könyvvizsgáló megbízatása meghosszabbításra került 2016. 
január 1. napjától 2017. május 31. napjáig terjedő határozott 

időre, aki bruttó 127.000 Ft-ért végzi el az Önkormányzat 
gazdálkodásával kapcsolatos könyvvizsgálói feladatokat.

Ócsa Város Településrendezési terveinek (Település-
szerkezeti terv, Szabályozási terv és Helyi Építési Szabályzat) 
előzetes módosítási javaslatait követően elkészült a tervek 
államigazgatási egyeztetésre kiküldendő, végleges verziója, 
melyet a Képviselő-testület elfogadott.

A képviselők úgy döntöttek, hogy Ócsa Város Önkor-
mány zata és a Dél Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt. 
által 2012. június 7. napján kötött bérleti üzemeltetési 
szerződés DPMV Zrt. által kezdeményezett módosításához 
nem járul hozzá, a DPMV Zrt. követelés átütemezési kéré-
sét nem fogadja el, továbbá a DPMV Zrt. 2012-2014. évben 
felhalmozódott tartozását az államháztartásról szóló 2011. 
évi CXCV. törvény 97. § (2) bekezdésére hivatkozással nem 
engedheti el. 

Határozat született a DKMK Dabas és Környéke Mentő-
orvosi Mentőtiszti Kocsi Nonprofit Kft. támogatási kérelmé-
ről.  A Képviselő-testület úgy döntött, hogy a DKMK Dabas 
és Környéke Mentőorvosi Mentőtiszti Kocsi Nonprofit Kft. 
részére Ócsa Város Önkormányzat 2016. évi költségvetésé-
ben céljelleggel juttatott támogatások Képviselő-testületi 
keretösszeg terhére 2016. január 1. napjától 2016. decem-
ber 31. napjáig terjedő határozott időre havonta húszezer 
forint összegű támogatást nyújt. A támogatással Ócsa Város 
Önkormányzata hozzájárul  Dabas és környékén súlyos álla-
potú betegek (sérültek) ellátásához szükséges mentőorvosi 
kocsi fenntartásához és üzemeltetéséhez. 

Kihirdetésre került az Ócsa város területén autóbusszal 
végzett, menetrend szerinti helyi személyszállítási szolgál-
tatás ellátására kiírt pályázat nyertese. A döntés értelmében 
a Hamsza Kft. ajánlata volt összességében a legelőnyösebb, 
mert ez az ajánlattevő érte el a legmagasabb pontszámot a 
pályázati értékelés során.  
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JÁRDAÉPÍTÉSI PÁLYÁZAT V.
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-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-
lős személyt, aki a munkálatokat irányítja, írásban vállalja a 
munka minőségi végrehajtását, valamint annak befejezését 
jelzi az Önkormányzat felé. Az Önkormányzat maximálisan 
1,4 méter szélességű járda építését támogatja – a pályázó 
saját költségére építhet ennél szélesebbet is.

A pályázaton indulhat minden olyan ingatlantulajdo-
nos, aki előtt jelenleg nincs szilárd burkolatú járda, vagy a 
meglévő járda járhatatlan, balesetveszélyes. Előnyt élveznek 
azok az ingatlantulajdonosok, akik előtt helyi viszonylatban 
nagy gyalogosforgalom bonyolódik (intézmények, üzletek, 
közlekedési gyűjtő forgalmú helyszínek környezete). További 
előnyt jelent, ha több szomszédos ingatlan tulajdonosa egy  -
szerre pályázik és ezáltal nagyobb egybefüggő járdaszakasz 
valósul meg.

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

díjmentesen elszállíttatja. Ennek feltétele, hogy a konténer-
be csak tiszta betontörmelék kerülhet. Ellenkező 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 eltérő (pl. Viacolor) burkolatú járdát kívánnak építeni, az 
Önkormányzat a megvalósítást a betonjárda anyagszükség-
letének megfelelő összeggel támogatja. Fontos, hogy a térkő-
ből építendő járda anyagbeszerzése csak a támogatás megí-
télése és a megállapodás aláírása után történhet meg – ezzel 
kapcsolatban a részletekről érdeklődjön személyesen vagy 
telefonon az Ócsai Polgármesteri Hivatal Hatósági, Műszaki, 
és Pályázatkezelő Irodájában.

A pályázatok benyújtásának határideje: 
2016. január 18.

A benyújtott pályázatok elbírálására a 2016. januári Kép   -
vi    selő-testületi ülésen kerül sor. A kitöltendő és aláírandó 
megállapodásokat a nyertes pályázók ezt követően kapják 
meg. A megállapodások mindkét példányát vissza kell jut  -
tat   ni az Önkormányzathoz. Ekkor kerül sor a kivitelezés 
pontos időpontjának egyeztetésére is. A megállapodás egyik 
– Önkormányzat által is aláírt és ellenjegyzett – példányát a 
pályázó később visszakapja.

Az építést legkorábban 2016. április elején lehet megkezde-
ni. A jelen felhívásban épülő járdáknak legkésőbb július 31-ig 
kell megépülniük.  

Ócsa Város Önkormányzata

PÁLYÁZATI IGÉNYLŐ LAP 

LAKOSSÁGI JÁRDAÉPÍTÉS TÁMOGATÁSÁRA

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

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

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

Az ingatlan címe, amely előtt a járda épül:  ...............................................

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

Az építendő járda hossza és szélessége: ....................................................

Felelős kivitelező neve:  .............................................................................

Az építés során keletkező tört beton mennyisége (m3):  ............................

A pályázati lapot kérjük visszajuttatni postán vagy személyesen az Ócsai Polgármesteri Hivatal Titkárságára vagy a Hatósági, Műszaki, és Pályázatkezelő 

Irodájába.

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

Aláírás:  ............................................................................................
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Helyi hírek

A kommunális hulladék idén is változatlanul szerdánként 
és csütörtökönként kerül elszállításra Ócsán, a szelek-

tív hulladék továbbra is minden hónap második péntekén. 
A tavaszi zöldhulladék gyűjtés április 6-án és 14-én, az őszi 
november 9-én és 17-én lesz. A lomtalanítás a már 2015-ben 

Január
 Hé Ke Sz Cs Pé Sz Va
53 1 2 3
  1 4 5 6 7 CS 9 10
  2 11 12 13 14 15 16 17
  3 18 19 20 21 22 23 24
  4 25 26 27 28 29 30 31

Május
 Hé Ke Sz Cs Pé Sz Va
17 1
18 2 3 4 5 6 7 8
19 9 10 11 12 CS 14 15
20 16 17 18 19 20 21 22
21 23 24 25 26 27 28 29
22 30 31

Szeptember
 Hé Ke Sz Cs Pé Sz Va
35 1 2 3 4
36 5 6 7 8 CS 10 11
37 12 13 14 15 16 17 18
38 19 20 21 22 23 24 25
39 26 27 28 29 30

Március
 Hé Ke Sz Cs Pé Sz Va
  9 1 2 3 4 5 6
10 7 8 9 10 CS 12 13
11 14 15 16 17 18 19 20
12 21 22 23 24 25 26 27
13 28 29 30 31

Július
 Hé Ke Sz Cs Pé Sz Va
26 1 2 3
27 4 5 6 7 CS 9 10
28 11 12 13 14 15 16 17
29 18 19 20 21 22 23 24
30 25 26 27 28 29 30 31

November
 Hé Ke Sz Cs Pé Sz Va
44 1 2 3 4 5 6
45 7 8 Z 10 CS 12 13
46 14 15 16 Z 18 19 20
47 21 22 23 24 25 26 27
48 28 29 30

Február
 Hé Ke Sz Cs Pé Sz Va
  5 1 2 3 4 5 6 7
  6 8 9 10 11 CS 13 14
  7 15 16 17 18 19 20 21
  8 22 23 24 25 26 27 28
  9 29

Június
 Hé Ke Sz Cs Pé Sz Va
22 1 2 3 4 5
23 6 7 8 9 CS 11 12
24 13 14 15 16 17 18 19
25 20 21 22 23 24 25 26
26 27 28 29 30

Október
 Hé Ke Sz Cs Pé Sz Va
39 1 2
40 3 4 5 6 7 8 9
41 10 11 12 13 CS 15 16
42 17 18 19 20 21 22 23
43 24 25 26 27 28 29 30
44 31

Április
 Hé Ke Sz Cs Pé Sz Va
13 1 2 3
14 4 5 Z 7 CS 9 10
15 11 12 13 Z 15 16 17
16 18 19 20 21 22 23 24
17 25 26 27 28 29 30

Augusztus
 Hé Ke Sz Cs Pé Sz Va
31 1 2 3 4 5 6 7
32 8 9 10 11 CS 13 14
33 15 16 17 18 19 20 21
34 22 23 24 25 26 27 28
35 29 30 31

December
 Hé Ke Sz Cs Pé Sz Va
48 1 2 3 4
49 5 6 7 8 CS 10 11
50 12 13 14 15 16 17 18
51 19 20 21 22 23 24 25
52 26 27 28 29 30 31

HULLADÉKSZÁLLÍTÁSI NAPTÁR 2016
kialakított gyakorlatnak megfelelően, házhoz menő gyűjtés 
szerint történik (lásd cikkünk lent – a szerk.) Az elektronikus 
és a veszélyes hulladék gyűjtésének időpontjai később kerül-
nek kiírásra, a Kisbíró oldalain és a városi weboldalon – www.
ocsa.hu - is közzétesszük az ide vonatkozó információkat. 

JELMAGYARÁZAT
 CS Csomagolási hulladék  Z Zöld hulladék szállítás

Bármilyen átlátszó zsákban kihelyezhető! Gyűjtési időszakon kívül a kommunális járat napján  a Vertikál Nonprofit Zrt. emblémájával ellátott 
TÖBBLETHULLADÉKOS zsákban teheti ki, melyet meg kell vásárolni az ügyfélszolgálati irodában!

ÓCSA TELEPÜLÉS HULLADÉKSZÁLLÍTÁSÁNAK 2016. ÉVI NAPTÁRI SZÁLLÍTÁSI RENDJE

HÁZHOZ MENŐ LOMTALANÍTÁS 
2016-BAN IS

A lomtalanítás a tavalyi évhez hasonlóan továbbra is 
házhoz menő rendszerben történik már cius 15. 
és november 30. közötti időszakban. A lomtala-
nítás ilyen módon történő elvégzése a lakosság szá-
mára is kényelmes, figyelembe véve, hogy nem kell 
egy meghatározott időponthoz igazodni, telefonon 
van lehetőség időpont egyeztetésére. Lomtalanítás 
alkalmával a háztartásban feleslegessé vált hasz-
nálati tárgyakat, eszközöket, bútorokat szállítják el 
évente 1 alkalommal, az ingatlantulajdonossal előre 

egyeztetett időpontban. A nagydarabos lom (pl. bú-
tor) kivételével a kisebb méretű anyagok a hatéko-
nyabb elszállítás és szétszóródás megakadályozása 
érdekében kizárólag bezsákolva, kötegelve kerülnek 
elszállításra.

Nem tartoznak a lomtalanítás körébe, így nem ke-
rülnek elszállításra:

 »  Gally, salak, trágya, szalma, egyéb növényi és 
állati hulladék, építési, bontási hulladék, egyéb 
mezőgazdasági, ipari hulladék;

 »  elektromos, elektronikai készülékek  
(pl. TV-készülék, hűtőgép);

 »  veszélyes hulladékok, gumiabroncs;

 »  heti szemétszállítás körébe tartozó háztartási, 
valamint gazdálkodói-vállalkozói tevékenység-
ből származó hulladék.

Az elszállítás feltétele, hogy ne legyen díjhát-
ralék. Kérjük, hogy lomtalanítási igényét a 
24/535-535 telefonszámon jelezze a szolgál-
tató felé, egy héttel a jelzett időpont előtt! 
A lomtalanítást ugyan arra a napra kell kérni 
amikor a kommunális hulladékszállítás is van. 
A felhasználó azonosítóját kérjük készítse elő, 
mert szükség lesz rá!  

kÖszÖnettel: 
kunépszolg kft.
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Ócsára is megérkezett  
decemberben  
a Betlehemi láng

A betlehemi Születés templomában égő örökmécsesről 
meggyújtott, a szeretetet és a békét szimbolizáló láng, 

ahogy az elmúlt években idén is ezüstvasárnap érkezett meg 
Gödöllőre, hogy onnan bárki elvihesse otthonába. A  kará-
csony napjáig égő láng jelképezi, hogy a békét embertől 
emberig kell továbbítani.

A Magyar Önkormányzatok Szövetsége ünnepélyes kere-
tek között adta át a lángot a megjelent önkormányzati veze-
tőknek, hogy továbbvigyék az általuk vezetett településekre. 
Bukodi Károly polgármester két ócsai és két székely népvi-
seletbe öltözött kísérővel érkezett a rendezvényre december 
13-án. A lángot Ócsán az Adventi Napok rendezvénysorozat 
keretében megrendezett Mindenki Karácsonya ünnepségen 
bárki átvehette és elvihette saját otthonába.

2015. december 10-én az Ócsai Polgármesteri Hi  -
vatal dísztermében került sor arra a rend-

hagyó ünnepségre, melyen 12 ócsai hadiárva és hadiözvegy 
vehette át hadigondozási igazolványát, ami a jövőben további 
kedvezményekre is feljogosíthatja majd annak tulajdonosát. 
Az alkalmat Babák László, a Gyáli 
Járási Hivatal vezetője is megtisz-
telte jelenlétével, az okmányokat 
Bukodi Károly, Ócsa polgármes-
tere nyújtotta át a megjelentek-
nek. Bukodi Károly polgármester 
köszöntője során elmondta, hogy 
ugyan a pénzbeli járadék nem adja 
vissza azt, akit elveszítettünk, de 
vélhetően egyfajta elégtételt jelent-
het a fájdalmas emlékekre. A polgár-
mester tiszteletét fejezte ki azok felé, 
akik átélték már egy háború felesle-

A Mozgáskorlátozottak Ócsai Egye-
sülete az Élelmiszerbank felkérésé-

re a Tesco áruházban 2015. november 
27-29-e között több mint 500 kg tartós 
élelmiszert gyűjtött, mely az egyesület 

rászoruló tagjai között került kiosztásra. 
Köszönjük minden jó szándékú adomá-
nyozónknak, hogy a karácsony közeled-
tével több, közel 100 család részesülhe-
tett ezáltal az adományokból. 

Köszönjük az önkéntesek munká-
ját is, nélkülük nem tudtuk volna ezt 
megvalósítani.

mozgáskorlátozottak Ócsai egyesülete 
Vezetősége

Hadigondozási igazolványok ünnepélyes átadása

Élelmiszergyűjtést szervezett a Mozgárkorlátozottak 
Ócsai Egyesülete

ges veszteségeit, „hiszen mindenki számára család      tagjaink az 
értelmetlen halála a legnagyobb fájdalom”.

A Pest Megyei Kormányhivatal közleménye szerint: 2015. júli
ustól megváltozott a hadigondozotti ellátásra jogosultak köre, 

az erről szóló igényléseket a járá
si hivatalokhoz nyújthatják be 
az érintettek. A törvénymódosí
tásnak köszönhetően a második 
világháborúban elesett, eltűnt 
és hadifogságban elhunyt kato
nák árváinak anyagi támogatás 
állapítható meg mely a legkisebb 
öregségi nyugdíj 30 %a 8850 Ft, 
amely egyfajta nyugdíj kiegészí
tés. A jogosultak ezen túlmenően 
alanyi jogon részesülnek köz  
gyógy ellátásban.
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Ócsa Város Önkormányzata és az Egressy Gábor Szabadidő   -
központ idén negyedik alkalommal rendezte meg az 
Adventi Napok programsorozatot.

V árosunk adventi koszorújának gyertyáit minden vasár-
nap településünk egyházi közösségeiben gyújtottuk meg. 

Az alkalmak, a fiatalok szolgálatával, hétről hétre meg hitt 
élményt nyújtottak mindannyiunk számára.

ADVENTI NAPOK Az ünnephez kapcsolódva ebben az évben is megrendez-
tük a cipősdoboz gyűjtést.

Közel 200 darab ajándékdoboz gyűlt össze a rászoruló 
ócsai gyerekek számára. Köszönjük a Halászy Károly Álta   -
lá   nos Iskola diákjainak és tanárainak és mindenkinek, aki 
hozzájárult ahhoz, hogy a nehéz sorsú gyermekek is ajándé-
kot kaphassanak karácsonykor.  

Már hagyomány nálunk, hogy az Adventi Napok rendez-
vénysorozatot a város fenyőfájának közös díszítésével 
nyit  juk meg. Ebben az évben felkértük településünk civil 
szervezeteit is, hogy alkossanak egy-egy díszt a karácsony-
fára. Intézményeinknek és kisebb közösségeinknek pedig mi 
magunk készítettünk díszes, karácsonyi gömböket. Célunk 
az volt, hogy a város karácsonyfája az összefogást, össze-
tartozást, az együttműködést, a közösséget szimbolizálja. 
Az ünnep alkalmából az Erkel Ferenc Zeneiskola tanulói 
minden évben megajándékozzák az ócsai közönséget egy 
szép koncerttel, melyhez idén, fennállásának 15. évfordulóját 
ünneplő Ócsai Fúvószenekar is csatlakozott. 

A karácsonyi vásár két napig várta nyitott kapukkal az 
érdeklődőket. A körhintának, mint minden évben, idén 
is nagy sikere volt. A két nap alatt megfordult nálunk a 
Zabszalma Együttes, a Ládafia Bábszínház, Varga Bence, üveg  -
zenész, betlehemes játékot láthattunk a Katolikus Egyház   -
község fiataljainak előadásában és ócsai gyermekek „Mária 
kis szamara” címmel dramatikus játékkal örvendeztették 
meg a vásárba kilátogató közönséget. 

A karácsonyi műhelyben pedig együtt alkothattak kicsik 
és nagyok.

A Halászy Károly Általános Iskola idén is megrendezte jóté-
konysági koncertjét a Református Műemlék Templomban. 

8 Rendezvények
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A Szeretet Lángja

Mindenki  
karácsonya

Városunk születésnapi 
üdvözlőlapja

Karácsonyi vásár

Zabszalma Együttes

Ládafia  
Bábszínház

Betlehemes  
játék



Az esemény fővédnöke Pánczél Károly, országgyűlési képvi-
selő volt. Az  adományokat az iskola játszóudvarának kiala-
kítására gyűjtötte. 

Nagy öröm számomra, hogy a Nemzeti Kulturális Alap 
támogatásával az Adventi Napok keretében Kovács Nóri  
népzenei koncertjét is meghallgathattuk a Katolikus Temp-
lom    ban.

A rendezvénysorozat záró eseménye a Mindenki Kará   cso -
nya ünnepi gálaműsor volt, mely igazi hagyománnyá vált az 
évek során városunkban. Az Ócsai Népdalkör és a  gyermekek 
műsora mellett két színművész, Tunyogi Bernadett és György-
Rózsa Sándor is fellépett az esten, az ünnepi műsor végén 
pedig közös dalt énekeltek az általános iskola diákjaival.

A Baptista-Református Közös Kórus közreműködésével az 
ünnep alkalmából igés köszöntést mondott Nt. Hantos Péter, 
református lelkipásztor, Igét hirdetett Horváth Zsolt, baptis-
ta lelkipásztor, karácsonyi imádságot mondott Ország Tibor, 
katolikus plébános.

Bukodi Károly, polgármester Betlehemben, a Születés Temp  -
lomában meggyújtott Szeretet Lángját hozta el az estre ócsai 
és székely népviseletbe öltözött kísérőivel – Olti Boglárkával, 
Olti Mózessel, Dömötörné Csupor Henriettával, Dömötör 
Gergellyel – együtt. A szeretet lángjáról bárki meggyújthatta 
saját gyertyáját és hazavihette azt otthonába.

Fények, mosolyok, illatok. Jó volt együtt lenni, találkozni, 
egy bögre forralt bor mellett beszélgetni. 

Újévi fogadalmunk pedig, hogy 2016-ban mi is csatla-
kozunk a Zöld Ócsáért programhoz és a következő évben 
öko-tudatosabb szabadidőközpont leszünk sok-sok prog-
rammal.

Szeretettel várjuk Önöket az új esztendőben is rendezvé-
nyeinkre.

Hantos-Jarábik klára

kulturális igazgatÓ

9Rendezvények
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A város fenyőfájának díszítése

Mária kis szamara

Jótékonysági koncert a Református 
Műemlék Templomban

Bahget Iskander  
kiállításának  

megnyitója Fények

Kovács Nóri  
adventi  

koncertje

Ócsai Népdalkör

Mézeskalács-sütöde  
az OPKE  

szervezésében

Cipősdoboz gyűjtés

Varga Bence, 
üvegzenész

Az Erkel Ferenc 
Zeneiskola koncertje
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Bolyai Matematika  
Emlékverseny

Ócsai sikerek a Bolyai Csapatversenyeken

A Bolyai János Gimnázium minden évben meghirde-
ti a Bolyai Matematika Emlékversenyt. A térség 5-8. 

évfolyamos tanulói vehetnek részt ezen a három fordulós 
versenyen. Az első két feladatsort otthon kell megoldani a 
gyerekeknek. A harmadik fordulóba már csak a legjobbak – 
korcsoportonként 15 tanuló - kerülnek be, és ezt a feladatsort 
a gimnáziumban írják a versenyzők. 

Nagy öröm számunkra, hogy az idén három diákunk is 
bejutott a verseny harmadik fordulójába, és ott eredmé-
nyesen szerepelt. Az 5.a osztályból Tóth Balázs II. helyezett, 
Máté Martin V. helyezett, a 8.a osztályból Radics Dominika 
pedig IX. helyezett lett. A tanulók felkészítő tanára Bihariné 
Kiss Anikó. Gratulálunk minden versenyzőnek! 

Halászy károly általános iskola

M inden ősszel Alsónémedi ad otthont a Bolyai Csapat-
versenyeknek. Idén magyar anyanyelvből az Ócsai 

Halászy Károly Általános Iskola 5. osztályosait két csapat 
képviselte a megyei fordulón. Az egyik csapatot Halászy 
– tudósok névvel: Csordás Regina, Géczi Tímea, Halmosi 
Virág és Tóth Patrícia, a másikat pedig IntelligenCicák néven 
Bereczky Emese, Gyimesi Nóra és Virág Viktória alkotta. 
A versenyre együtt készültünk keddenként az iskola tehet-
séggondozó szakköre keretében, ahol Juhászné Schlotter 
Klára tanárnő segített nekünk. 
A felkészülés és maga a verseny 
is nagyon jó hangulatban telt. 
A feladatok kicsit sem könnyűek, 
de annál érdekesebbek voltak, a 
versenyszervezés pedig kiváló 
volt. Az iskola a gimnáziummal 
összefogva külön buszt indított 
a versenyzőinek. A megyei fordu-
ló után türelmetlenül vártuk a 
pontszám-összesítéseket. Első 
hír       ként csak annyit kaptunk, 
hogy mindkét csapat bejutott 
az első 10-be. Mi már ennek is 
na    gyon örültünk. A következő 
öröm pár nap múlva ért minket, 
IntelligenCicák-at, amikor meg -
hívtak bennünket a díjkiosztó 
ün   nepségre, Budapestre, ugyanis 
ez azt jelentette, hogy egész bizto-
san az első hat helyezett között 
vagyunk. Pontosabbat még min -
dig nem árultak el a szervezők, 
úgyhogy bár már így is elége-

dettek voltunk, mégis tovább izgulhattunk, hogy mi lesz a 
végső eredmény. A díjkiosztón a Szent István Gimnázium 
tanárai és tanulói külön ünnepi rendezvénnyel köszöntötték 
a díjazottakat. Az előadás nagyon színvonalas volt, minden 
korcsoport első három helyezettjét más-más műsorszám-
mal tisztelték meg. Végigizgultuk az ünnepséget, míg végre 
a mi korcsoportunk következett és minket, Bereczky Emesét, 
Gyimesi Nórát és Virág Viktóriát 2. helyezettként szólítottak 
a színpadra. Számunkra egy gyönyörű zongora előadással 

készültek a szervezők. Az 1. hely-
től ugyan csak két pont választott 
el bennünket, de mi így is örülünk 
és büszkék vagyunk, hogy az 
első közös csapatversenyünkön 
ilyen jól helytálltunk. Köszönjük 
a fel      készítést tanárunknak, Klári 
néni    nek, az iskolának pedig a jó 
szer    vezést.

Az ócsai csapatok eredményei:
5. osztályosok:
IntelligenCicák – 2. hely 
(Bereczky Emese, Gyimesi Nóra, 
Virág Viktória) 
Halászy-tudósok – 9. hely
(Csordás Regina, Géczi Tímea, 
Halmosi Virág és Tóth Patrícia) 
7. osztályos gimnazisták:
Birkás Katalin, Gyarmati Fanni, 
Nagy Dorottya, Vasas Veronika 
– 6. hely

bereczky emese, Virág ViktÓria
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Karácsony hava a Nefelejcs, 
Napsugár Óvodákban, 
Manóvár Bölcsődében
A decemberi ünnepkör teljes mértékben meghatározza 
óvodai tevékenységeinket, a hagyományok őrzése, az 
ünnepekről való megemlékezés fontos eleme az óvodai 
létnek.

A z Ócsai Nefelejcs, Napsugár Óvodákban, Manóvár Böl  -
csődében e gondolatok szellemében, megkülönbözte-

tett jelentőséget tulajdonítunk a hagyományoknak, ünne-
peknek.

A folyamatos készülődés, érzelmi ráhangolódás erősíti gyer   -
mekeink közösséghez tartozását. Programunk szellemének 
megfelelően fontos jelentőséget tulajdonítunk annak, hogy a 
népi kultúrából, a néphagyományokból ismerjenek meg gyer-
mekeink szokásokat, hiszen ilyenkor „tiszta forrásból” merítünk. 
Ennek megfelelően történik az Adventi készülődés, a Mikulás 
várás a Karácsony megünneplése az intézményünkben. 

Mint minden évben most is a Mikulás érkezését megelő-
zően minden csoportban közösen elkészítették az óvoda-
pedagógusok, dadus nénik, gyermekek az adventi koszo-
rúkat és az adventi naptárakat is. Az elkészített koszorút 
olyan helyre tettük, ahol mindenki láthatta, és hétfőnként 
meggyújtottunk rajta egy-egy gyertyát. A régi szokásokról 
beszélgettünk, ismerkedtünk új mesékkel, történetekkel, 
melyek az ünnepekhez kapcsolódnak. Verseket, mondóká-
kat mondtunk karácsonyi dalokat énekeltünk. 

A Mikulásvárás a gyermekek számára a csodák világa, 
amely számukra a mesetudaton alapszik. Ebben az időszak-
ban előkerülnek a könyvespolcról a mikulásos képesköny-
vek, melyeket a hét folyamán bármikor lapozgathatnak a 
gyerekek. Az előkészület leglényegesebb eleme a várakozás, a 
rákészülés, amit aztán követhet a beteljesedés. A meglepetés 
azonban akkor az igazi, ha valóban izgatott, várakozó készülő-
dés előzi meg. Óvodánkban sok éven át a Mikulásvárás betel-
jesedését az jelentette, hogy maga a Mikulás megérkezett a 
csoportokba. Néhány éve változtattunk ezen a hagyományon 
és az óvoda udvarán közösen, mint egy nagy család együtt 
várjuk a Mikulás érkezését. Idén december 04–én a reggeli 
után a Szegedi Látványszínház mesejátékát láthatták a gyer-

mekek, majd délelőtt hintón megérkezett a Mikulás. Minden 
gyermek szeme felragyogott az örömtől és énekelve hívogat-
ták, hogy „Jöjj el kedves Télapó!”. Mindkét óvodát és bölcsődét 
végiglátogatta és minden kisgyermekhez volt egy-két kedves 
szava. Volt „zsákjában minden jó, piros alma, mogyoró”, amit 
a gyerekek kedvenc verseikkel, dalaikkal köszöntek meg.

A Mikuláshét időszaka újabb élményekkel, ismeretek-
kel gaz   dagította a gyerekeket, amelyek reméljük kellemes 
emlékként jelennek majd meg a gyerekek további életében, 
s évről-évre így várják majd a Mikulást!

December 08–án, 09-én, délután óvodáinkban „adventi 
kézműves foglalkozást” szerveztünk a szülők részére, ahol 
gyermekeikkel közösen barkácsolhattak karácsonyi dísze-
ket, ajándékokat. Gyümölcsteával, a konyhás nénik által 
sütött karácsonyi süteménnyel kínáltuk meg a gyermekeket, 
szülőket. A bölcsődénkben december 11-én délelőtt a szülők 
gyermekeikkel közösen mézeskalácsot készítettek, együtt 
játszottak. A nap végén minden kisgyermek boldogan vitt 
haza testvérének, nagyszülőknek „kóstolót” az elkészült süti-
ből.  E programunk második alkalommal került megrende-
zésre, legnagyobb örömünkre óriási volt az érdeklődés, ezért 
szeretnénk a jövőben ebből is hagyományt teremteni. 

A Karácsonyi ünnepeket megelőző Adventi időszak a 
családok számára egyet jelent a készülődés, a várakozás, az 
együttlétek örömével. Célunk ezzel a programmal, hogy 
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ÓCSAI KISBÍRÓ

Rendezvények, sport

megerősítjük ezt az érzést valamint a gyerekek megismer-
kednek az Adventi időszak hagyományaival, népszokásaival 
(Lucázás, gyertyagyújtás, Betlehemezés). 

A Karácsony a szeretet, a család ünnepe, az óvodai közös-
ségünk is egy „nagy család”, így mi is készítettünk különféle 
díszeket, és ünneplőbe öltöztettük a folyosókat, csoportszobá-
kat. Az otthoni családi készülődés során tapasztalhatták a gyer-
mekek, hogy anya süt-főz az ünnepre. Így tettünk mi is, tésztát 
gyúrtunk, mézeskalács figurákat formáztunk, sütöttünk. 

Hétről – hétre meggyújtottuk az adventi koszorún a gyer-
tyákat, és ahogyan közeledett a Karácsonyi ünnepély, egyre 
szebben szóltak a versek, tisztábban az énekek, az óvodák 
karácsonyi díszbe öltöztek és a szívekbe öröm költözött. 

December 15-én, 16-án az angyalok minden csoportban 
karácsonyfával és sok szép ajándékkal lepték meg a gyermeke-
ket. A karácsonyi ünnepség reggelén a gyerekek csodálkozva 
járták körbe a fákat, számolgatták rajtuk a díszeket, találgat-
ták, hogy melyik csomag, milyen ajándékot rejthet. Reggeli 
után kezdődött a közös ünnepség az óvodapedagógusok, az 

általános iskola alsós osztályának éneklésével. Felcsendültek 
az ismert karácsonyi dallamok, melyeket az óvodapedagógu-
sok bábelőadása és a Micimackó csoport mesedramatizálása 
tett még meghittebbé. Bensőséges ünnep volt. A gyermekek 
csillogó szeméből az öröm tükröződött, a karácsony hangula-
tától feltöltődve, tértek vissza a csoportokba.

Az ünnepség után a csoportszobákban várta a gyerme-
keket a meglepetés az új játékokkal. A megterített ünne-
pi asztalok sok finomsággal, sütemények, gyümölcslevek, 
melyeket a szülők ajánlottak fel. Izgatottan bontogatták ki az 
ajándékokat, végre elkezdődött a felszabadult játék. Minden 
csoportban önfeledt játékkal telt el a délelőtt.  

Eljött a Karácsony, az ajándékozás, az egymásra odafigye-
lés, a szeretet ünnepe! Aki fontos számunkra felkeressük, 
akit kedvelünk, megajándékozzuk. A legjobban gyermeke-
ink azok, akik kimondhatatlanul, de kérik, óhajtják, várják az 
önzetlen szeretetünket. Ezért fontos számukra a szeretetbe 
csomagolt karácsonyi ajándék is! 

Ha egy mesebeli tündér megkérdezné, mit kívánnék, arra 
kérném, hogy mindenki kapjon annyi szeretetet, amennyire 
szüksége van. Kapjon annyi törődést, simogató kezet, odafi-
gyelő szemeket és szelíden türelmesen szóló szájat, amennyi 
fontos számára, amennyit igényel!

Boldog Új Esztendőt kívánok Ócsa város lakóinak az óvodák 
és bölcsőde gyermek és felnőtt közössége nevében!

szűcs Jánosné

intézményVezető

Idén is nagy sikere volt a 
Mikulás vá  ró Műhely ren -
dezvénynek az Egressy 
Gábor Szabad   idő   központ -
ban. A prog   ramon közel 150 
gyermek vett részt szüleivel, 
nagyszüleivel. Kéz    műves fog   -
lalkozás, Mi  kulás hívogató 
dalok, ajándékok és közös 
fényképezés szí    nesítette 
ezúttal is a programot.

MIKULÁS MŰHELY 
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10 év után ismét útjára indult a szertorna Ócsán a Halászy Károly Általános 
Iskolában. A Gyöngyi néni által évtizedekig sikeresen vezetett sporttág 
vezetője Virág Zsuzsanna.

A tavalyi év a felkészülés és csapatépítés jegyében telt, melyben 
Gyöngyi néni, mint társedzőm is nagy segítségünkre volt.

Idén azonban kemény edzésidőszak után részt vettünk a Nagykőrösön 
megrendezett Megyei Diákolimpián, ahol az előkelő 7. helyezést 
értük el. Magunk mögé utasítottunk olyan nagy torna múlttal rendelke-
ző csapatokat, mint Szigetszentmiklós, Cegléd, Veresegyháza és Abony.

Úgy érzem, hogy ezzel az első megmérettetéssel máris átestünk a 
„tűzkeresztségen”, és Ócsa ismét nagy eséllyel állhat a versenyeken 
a dobogóra.
Csapattagok: Zsisku Vivien, Lázár Krisztina, Stoics Brigitta, Benev Petrána, 
Csóka Petra, Ulicska Bianka, Papp Dóra.

Virág zsuzsanna

SZERTORNA
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Sport

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. Ráckeve VAFC 13 8 2 3 45 23 22 26

3. Tököl VSK 13 8 1 4 54 26 28 25

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. Sóskút SKE 13 5 1 7 27 32 -5 16

8. Ócsa SE 13 5 1 7 23 49 -26 16

9. Fémalk-DDTE 13 1 1 11 22 58 -36 4

10. Kiskunlacháza SE 12 0 0 12 17 107 -90 0

III. O. DÉL-FELNŐTT – 15. FORDULÓ UTÁN
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. 15 10 1 4 64 32 32 31

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. Felsőpakony KSE II. 15 6 0 9 34 56 -22 15*

11. Szigetbecse SE 15 4 2 9 41 58 -17 14
12. Dunavarsányi TE II. 15 5 0 10 25 70 -45 12*
13. Szigetszentmárton FC 15 3 2 10 27 56 -29 11
14. Dabas-Gyón FC II. 15 3 1 11 34 57 -23 10
15. Újlengyel DSE II. 15 3 2 10 30 74 -44 8*
16. Bugyi SE II. 15 1 2 12 14 49 -35 5

*-3 pont

NŐI NYUGATI CSOPORT – 12. FORDULÓ UTÁN
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 eredményekBirkózás 
Eredmények-tervek
A 2015-ös évben a szakosztály 34 birkózóval dolgozott. Ebből 
12-en a verseny csoporthoz tartoznak, 22 fő az előkészítő csoport-
ban tevékenykedik. Az év folyamán a versenyek és bajnokságok 
eredményeiről rendszeresen beszámoltunk. Kiemelkedő ered-
ményeket értünk el a lányoknál, ahol a diák, kadet és junior 
korcsoportban a nemzeti válogatottba 3 lányt hívtak, és külföldi 
versenyekre vitték őket. A fiúk eredményei alapján két birkózónk 
a nemzeti válogatottba került. Az utánpótlás kisdiák korosztály 
birkózói országos bajnokságokat és dobogós eredményeket értek 
el. Ezen eredményekhez a rendszeres és kitartó edzések és az év 
folyamán megtartott edző táborokon való részvétel segített.

Köszönjünk az Önkormányzat egész évben nyújtott támogatá-
sát és szeretnénk megköszönni a szülők odaadó segítségét, amely-
lyel versenyről versenyre kitartóan hozták-vitték a birkózókat.  

A 2016-os évben részt veszünk minden versenyen és a 
nyári nemzetközi edzőtábor megszervezésében is segítséget 
nyújtunk. A verseny csoportot továbbra is id. Kovács János 
vezeti az utánpótlás felkészítését ifj. Kovács János végzi.

Boldog Új Évet Kívánunk!

Futás 
Budapesten tavaly óta kerül megrendezésre a nagy 

Mikulás-futás és ennek apropóján vetődött fel az ötlet, 
hogy helyi keretek között szerényebb kivitelben, de mi is 
csinálhatnánk egy ilyen eseményt. Az útvonal adott volt, a 
jól bevált őszi városi futásról és a helyi futócsapat összefo-
gásával elkészült a forró tea, forralt bor és a hagymás, zsíros 
kenyér is. Szerencsére az idő is ideális volt és az ócsaiakon kí vül 
megjelent dabasi, szigethalmi, dunaharaszti futók mikulás 
sapkában és remek hangulatban teljesítették a 10,5  km-es 
távot. Az esemény nem csak a futásról szólt, ugyanis kértük 
a résztvevőket, hogy ha lehetőségeik engedik, egy-egy cipős-
doboz ajándékkal járuljanak hozzá a rászoruló gyerme-
kek karácsonyához. Minden várakozásunkat felülmúlta a 
csomagok száma, amit leadhattam a Szabadidőközpontban. 
A futók pozitív visszajelzései alapján pedig biztosan jövőre is 
megrendezzük a Mikulás-futásunkat.

fentor csaba
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Adventi melléklet

Haláleset 
Név Születési idő Haláleset ideje
Szabó János 1941. március 25. 2015. november 8.
Tajthy Ferenc 1941. január 20. 2015. november 10.
Fazekas Illésné Vadon Gizella 1938. október 19. 2015. november 17.
Bitter Ferenc 1921. augusztus 5. 2015. november 17.
Mészáros Ferenc 1949. április 14. 2015. november 17.
Prímás János 1942. június 27. 2015. november 18.
Baranyi Imre 1935. február 5. 2015. november 25.
Csengődi Mihály 1947. július 10. 2015. november 26.
Szlama János 1941. szeptember 1. 2015. november 29.
Kovács Lászlóné Gattyán Erzsébet 1929. augusztus 11. 2015. november 29.
Buza Ernő László 1938. november 2. 2015. december 1.
Takács István 1942. július 28. 2015. december 4.
Vellai Józsefné Horváth Margit 1938. augusztus 12. 2015. december 16.

Esküvő 
Révész Barbara Zsanett – Varga Zoltán 2015. december 5.
Kun Zsuzsanna – Kovács Gábor 2015. december 15.
Gubányi Dóra Éva – Kókai József 2015. december 15.

Huszonötödik házassági évforduló
Maczák Mária – Kusdra János 1990. december 8.

Születések
Gyermek neve Szülők neve Születési idő
Koczó Regina Kozma Szilvia – Koczó Zsolt 2015. november 9.
Nyulas Mátyás Nimród Mátyás Erzsébet – Nyulas Péter Pál 2015. november 11.
Juhász Ádám Polyák Viktória – Juhász József Richárd 2015. november 13.
Virág Milán Noel Rábai Melinda – Virág Pál 2015. november 18.
Darmos Dominika Pongor Natálija – Darmos Sándor 2015. november 20.
Dombi Péter Huber Ildikó – Dombi Csaba 2015. november 27.

sallay mária anyakönyVVezető

Ócsai Polgármesteri hivatal  

2364, Ócsa, Bajcsy Zs. u. 2. •  

E-mail: polghiv@ocsanet.

hu • Tel: 29-378-125, 29-378-501,  

Fax: 29-378-067

Ócsa Városüzemeltetési 

Nonprofit Kft

Tel: 29-378-125/28 mellék

Okmányiroda Bajcsy Zs. u. 26., 

Tel: 29-378-504

Orvosi ügyelet Ócsa, Szabadság 

tér 4. (új Egészségház),  

104 vagy 06-1-301-6969 

Központi orvosi rendelő  

Ócsa, Sza   bad  ság tér 4.

Felnőtt háziorvosok  

dr. Kocsis János Rendelés: hétfő, 

szerda, csütörtök, péntek, 8–12 

óráig, kedden 14–18 óráig.

Rendelő telefon: 29-378-071 •  

dr. Inczeffy Zsolt Rendelés: 

hétfő, kedd, csütörtök, péntek,  

8:00–12:00 óráig, szerdán 

14:00–18:00 óráig.  

Rendelő telefon: 29-378-110 •  

dr. Gallai Zoltán  

Rendelés: kedd, szerda, csütör-

tök, péntek, 8:00–12:00 óráig, 

hétfőn 14:00–18:00 óráig 

Rendelő telefon: 29-378-073 

Gyermekorvos dr. Koszteleczky 

Mónika Rendelés: hétfő, kedd, 

szerda, péntek, 8:00–12:00 óráig, 

csütörtök 14:00–18:00 óráig, 

Rendelő telefon: 29-378-164

Védőnői tanácsadások  

I. körzet: Szabóné Ádámcsik 

Tünde, Tel: 29-578-523 •  

II.körzet: Kardosné Pintyőke 

Viktória, Tel: 29-578-522, •  

III.körzet: Brassai Júlia,  

Tel: 29-578-523

Fogászat 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 Ernő u.8.,  

06-30-2034206

Fiziotherápia  

Tel: 29-578-525

Korona Gyógyszertár 

Szabadság tér 5., Tel: 29-578-090

Rendőrség  

Ócsai Rendőrörs, Tel: 29-378-007 

•  Körzeti Megbízottak:  

Mezei Tamás törzszászlós, 

70-609-3735; Kálmán Attila 

főtörzsőrm: 30-718-4748; 

Kovács Géza törzsőrmester  

tel: 70-489-1039

Polgárőrség Tel: 30-9944925, 

30-9944923, 30-6886056, 

70-6064005 (éjszaka) 

Hivatásos Tűzoltóság 

Dabas Telefon:  

29-560-020, 29-360-105

Posta Szabadság tér. 3.,  

Tel: 29-378-056

Egyházak 

Ócsai Református  

Egyház közösség  

Tel/fax: 29-378-142,  

E-mail: ocsa.ref@gmail.com  

• Ócsai Baptista Gyülekezet: 

E-mail: gyulekezetve ze to   

 @ocsaibaptista.hu

• Ócsai Katolikus Egyházközösség:  

Tel: 29-378-285 ,  email:  

keresztenyocsa@gmail.com 

Evangélikus Egyházközösség: 

Tel.: 29-368-174

Egressy Gábor 

Szabadidőközpont 

Tel: 29-378043,  

E-mail: info@egressyszk.hu

Falu Tamás Városi Könyvtár  

Tel: 29-378-158,  

E-mail: konyvtar@ocsanet.hu

Nefelejcs Napköziotthonos 

Óvoda Tel.: 29-578-840  

• Napsugár tagóvoda:  

29-378-084,  

Email: info@nefelejcsovoda.hu

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   mentő Kft.,  

Tel.: 20-938-5192

Falugazdász Nagyszegi Imréné,  

Tel.: 30-461-7863

Közérdekű telefonszámok, elérhetőségek

ÓCSAI KISBÍRÓ
Ócsa Város Önkormányzatának ingyenes lapja • Megjelenik havonta 3200 példányban • Kiadja: Mátyus Nyomda Bt. • Felelős 
kiadó: Mátyus Gyula • Szerkesztő: Kertészné Molnár Anna,  Paksi Zita • Szerkesztőség 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 • Együttműködő Partnerünk: Dormány Foto Studio

15Közérdekű információk

Anyakönyvi hírek 

mailto:polghiv@ocsanet.hu
mailto:polghiv@ocsanet.hu
mailto:ocsa.ref@gmail.com
mailto:gyulekezetvezeto@ocsaibaptista.hu
mailto:gyulekezetvezeto@ocsaibaptista.hu
mailto:konyvtar@ocsanet.hu
mailto:info@nefelejcsovoda.hu
mailto:iskola@halaszy-ocsa.sulinet.hu
mailto:gimi@bogim.hu
http://www.ocsaitajhaz.hu
mailto:ocsa@tourinform.hu
mailto:ocsaikisbiro@gmail.com
mailto:molnar.anna@ocsa.hu



