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Interjú 3
Egyes felújítások már a jövő évre csúsznak
Az év végéhez közeledve, érdemes összegezni az elmúlt esztendő történéseit, leltározni elvégzett feladataink között. Interjúm
témája is egyfajta évértékelés. Fejlesztésekről, felújításokról kérdeztem Bukodi Károly polgármestert.
Az idei év talán leglátványosabb beruházása a Nefelejcs Óvoda belső felújítása. Hogy halad az építkezés?
A minap egyeztettem a vállalkozóval, miszerint
minden a tervek szerint halad. Sajnos nagyon elhanyagolt volt az épület infrastrukturálisan, így
sok a munka. A lényeg viszont az, hogy rendben
halad a felújítás, és tavasszal már egy szép, kívül-belül megújult óvodába járhatnak a gyerekek.
Az óvoda előtti útszakasz is megújult, sőt a vízelvezetés problémája is megoldódott.
Ez így van, árok készült az út szélén, így a leeső
csapadék nem tócsák formájában gyűlik össze.
Tekintettel
arra,
hogy
mostanában
rendkívül intenzív esőzések vannak, itt szinte elengedhetetlen volt már ez a beavatkozás.
Milyen felújítások történtek még a városban? Talán
nem mindegyik volt ennyire szembetűnő nekünk, városlakóknak.
Ami még látványos, és úgy gondolom, hogy igen népszerű beruházás volt, az a Kondipark a gimnázium
mellett a régi „kisgimi” területén. Sokat vártunk rá, de

úgy gondolom megérte. A megújulás azonban még ott sem áll
meg, mert a mellette
lévő területen egy kis
játszópark is készül.
Amint az idő engedi,
legkorábban
tavas�szal
kezdődnek
el
a
munkálatok.
Vannak olyan pályázataink is, amelyeket ebben az évben nyertünk meg, de
csak jövőre tudjuk, fogjuk megvalósítani. Ilyen az
Egressy
Gábor
Szabadidőközpont
további
vizes
blokkjainak
renoválása,
valamint
a Damjanich és Székesi utcák felújítása.
Elmondható az is, hogy az Önkormányzat gazdálkodása 2018-ban is megbízható, bevételeink és kiadásaink
is a tervek szerint alakulnak.
Idén is nagy siker a 2017-ben indult Ócsai Csemete csomag, melyet az ócsán született babáknak és szüleiknek ajándékoz az Önkormányzat. Valamint idén már második alkalommal
köszöntöttük az iskolás éveiket kezdő kisdiákokat is.
Tudjuk, hogy ezek a csomagok nem váltják
meg a világot, mégis szeretnénk egy apró gesztussal mi is hozzájárulni a könnyűnek egyáltalán nem mondható kezdeti időszakhoz.

Kedves Olvasóink!
Ócsa Város Önkormányzata nevében
kívánok Önöknek meghitt, nyugalommal teli készülődéstaz előttünk álló hetekre,
és családjuk körében eltöltött Boldog Karácsonyt!

Bukodi Károly polgármester
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Önkormányzati hírek

137 éve született Falu Tamás
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Testületi ülésen történt
November 28-án tartotta szokásos hó végi ülését Ócsa
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete.
Elfogadták a Képviselők
kormányzatának
2018.
gazdálkodásáról
szóló

Ócsa
III.

Város Önnegyedéves
tájékoztatóját.

Döntöttek a Képviselők az étkezési térítési díjak vállalkozási szerződés szerinti kötelező inflációs ráta
(3,6 %) szerinti emeléséről, melynek értelmében
módosításra került a gyermekétkeztetési és egyéb
étkezési térítési díjak megállapításáról szóló önkormányzati rendelet is. A térítési díj alapja továbbra is
a nyersanyagnorma összegével lesz azonos. A gyermekétkeztetési díjtételek a következők: bölcsőde 530
Ft/adag/nap, óvoda 570 Ft/adag/nap, általános iskola 665 Ft/adag/nap, gimnázium 460 Ft/adag/nap.
Megvitatták a Képviselők a 2019. évi költségvetési koncepció tervezetét, mely tartalmazza az Önkormányzat
és irányítása alá tartozó költségvetési szervek részére
a tervezési irányelveket. A végleges költségvetést a
jövő év első hónapjaiban fogadja majd el a testület.

Falu Tamás költőnkre emlékeztek születésének 137. évfordulóján. Az ünnepi műsort az
Ócsai Halászy Károly Általános
Iskola tanulói szolgáltatták,
Mrázné Gáspár Tünde tanárnő
a költő életútját elevenítette
fel. Az Önkormányzat nevében
Bukodi Károly polgármester és
Puskás Imre képviselő helyezte
el a megemlékezés virágait.

Felülvizsgálták a Képviselők a helyi adókról szóló önkormányzati rendeletet is. A módosítás értelmében új adónem bevezetésére és adómérték
emelésére 2019. január 1. napjától nem kerül sor.
Törvényi
vizsgálta
kezésről

kötelezettségének eleget téve felüla Testület a temetőkről és temetszóló
önkormányzati
rendeletet.

A díjmértékek felülvizsgálata a tulajdonos egyházakkal és temetkezési szolgáltatóval egyeztetve
megtörtént, mely alapján az urnasírhely megváltásának ára 10.000 Ft + ÁFA díjról 15.000 Ft + ÁFA
díjra változik, a többi díjtétel változatlanul marad.
Zárt ülésen tárgyalták a képviselők a Bursa Hungarica
Önkormányzati Ösztöndíj Pályázatot, és a 2019-ben
kiosztásra kerülő városi kitüntető díjak adományozását. A Testület úgy döntött, hogy az Ócsa Kulturájáért
Díjat Kerepeczki Ferencnének, míg az Év Vállalkozója
díjat a Bio-Fungi Kft-nek adományozza. A díjak január
22-én a Magyar Kultúra Napja alkalmából megrendezésre kerülő városi ünnepségen kerülnek átadásra.

DECEMBERI ZÁRVATARTÁS
Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy az

Ócsai Polgármesteri Hivatalban
2018. december 15-én (szombaton)
ügyfélfogadás nem lesz.

Ócsa város adventi koszorújának gyertyáit

Ócsa

KISVÁROSI HANGULAT

2018. december 2-án 10 órakor
a Református Műemlék Templomban
2018. december 9-én 10 órakor
a Baptista Imaházban
2018. december 16-án 9 órakor
a Római Katolikus Templomban
2018. december 23-án 16 órakor
a Szabadidőközpontban gyújtjuk meg.
ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Az Ünnepek előtti utolsó ügyfélfogadási nap
2018. december 19. (szerda).
2018. december 24-től december 31-ig
a Hivatal zárva tart, ügyfélfogadás nem lesz.
Legközelebbi ügyfélfogadási nap: 2019. január 2. (szerda) 13:00 – 16:00 óráig.
Az igazgatási szünet ideje alatt 900-1400
óráig kizárólag halálesettel kapcsolatban
anyakönyvi telefonos ügyelet érhető el az
alábbiak szerint:
2018. december 27-28.
Sallay Mária – 70/424-4107
Megértésüket köszönöm!

Dr. Molnár Csaba
jegyző

Töretlen siker
az Önkormányzat
ajándéka,
az Ócsai Csemete
csomag

Ünnep 7
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A Falu Tamás Városi Könyvtár ünnepi könyvajánlója

A FŰTÉSI
SZEZON
VESZÉLYEI
A téli tüzelés veszélyei

A balesetek zömét emberi mulasztás okozza
Október 15. napjával megkezdődött a hivatalos fűtési
szezon. A háztartások egyik jelentős része gázkazánnal,
másik része vegyes tüzelésű kazánnal fűt. Ezen
utóbbi fűtési mód alkalmazása során mindenképpen
szükségesnek mutatkozik figyelemmel lenni az
alábbiakra:
Sajnálatos módon a tulajdonosok nem minden
esetben megfelelően üzemeltetik fűtési eszközeiket,
amely káresemény, valamint baleset bekövetkezését
eredményezheti. Gyakori, hogy túlzottan túlfűtik
a szerkezeteket, amelyek – tekintettel arra, hogy
a kazánok műszaki állapota sem minden esetben
kifogástalan – nem képesek megbirkózni a
megemelkedett nyomással. Ugyanilyen kockázatot
jelenthet egy esetleges áramszünet is, aminek hatására
leállhat a keringető szivattyú. A modern kazánoknál
szerencsére ez már nem jelenthet gondot, hiszen
egy túlnyomást szabályzó szelep biztosítani tudja
az állandó és megfelelő üzemi nyomást. A régebbi
kazánoknál azonban erre mindenképpen fokozottan
oda kell figyelni.
Néhány fontos tényező, aminek ellenőrzésével
elkerülhető egy esetleges baleset, vagy káresemény:
•
•
•

győződjön meg róla, hogy a tüzeléstechnikai
berendezés és a fűtési rendszer az előírt
mértékig fel van töltve vízzel,
a csapok, szelepek és egyéb nyitó-záró
szerelvények az üzemeltetésnek megfelelő
állásban vannak,
„szivattyús fűtés” esetén győződjön meg a
szivattyú zavartalan működéséről és megfelelő
áramellátásáról,

•

minden esetben a kazán típusának megfelelő
tüzelőanyagot használjon. Műanyag és egyéb
háztartási hulladék égetése környezetvédelmi
szempontból szigorúan tilos, továbbá
károsítja a berendezés műszaki állapotát is.
A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII.
23.) Korm. rendelet 4. §-a értelmében „tilos a
légszennyezés, a diffúz forrás környezetvédelmi
követelményeknek
nem
megfelelő
működtetése miatt fellépő levegőterhelés,
valamint a levegő lakosságot zavaró bűzzel
való terhelése, továbbá a levegő olyan
mértékű terhelése, amely légszennyezettséget
okoz.” E tevékenyég folytatása miatt 50.000
Ft-ig terjedő levegőtisztaság-védelmi bírság is
kiszabható.

A fentieken túl további kockázatot rejt az emberi
érzékszervek számára „láthatatlan” szén-monoxid,
mely súlyos mérgezést okozhat, amennyiben annak
szivárgását időben nem észleljük. A szén-monoxidszivárgás elkerülésében is fontos szerepet játszik a
fent ismertetett tényezők megfelelő ellenőrzése, ám
a legbiztonságosabb megoldás egy jelzőberendezés
felszerelése, mely figyelmeztet, ha a mérgező gáz
koncentrációja átlépi az egészségügyi határértéket.
A fűtéssel járó balesetek zömét emberi mulasztás
okozza, ezek előfordulásának kockázata azonban
jelentősen csökkenthető, amennyiben kellő figyelmet
fordítunk az alapvető szabályok betartására.
dr. Molnár Csaba
jegyző
						

Szeretettel ajánljuk legújabb könyveinket, melyek közül
a karácsonyi pihenéshez megtalálhatja a család apraja
és nagyja a legjobb olvasni valót. Ízelítő a kínálatból:

Végül, de nem utolsó sorban egy igazi könyvcsemegére
hívom fel szíves figyelmüket.

Gyermek és ifjúsági irodalom:

kisregénye- 1944):

Bogyó és Babóca sorozat Bogyó és Babóca ajándéka
Mi micsoda junior sorozat Az erdő
A tűzoltó
Mi micsoda sorozat: A világűr
Ásványok és kőzetek
Hüllők és kétéltűek
Szeleburdi szurikáták sorozat: Boldog karácsonyt
Karácsonyi mesetár, 24 karácsonyi mese,
Kukucs itt a karácsony
Mesél az erdő sorozat: Mesél az erdő az állatokról
Mesél az erdő a törpékről
Mesél az erdő a tündérekről
Egy ropi filmes naplója: A következő fejezet
Colin a bátor
Tavi Kata: Sulijegyzetek
Bencze Blanka: Pulcsiban alszom

Felnőtt sikerkönyvek:
Assissin’s Creed Origins sorozat: Reneszánsz
Alvilág
Sivatagi eskü
Lee Child: 61 óra
Daniel Silva: Kémek ház
George R. R.Martin: Vér és jég
Tarján Péter-Dosek Rita:
Elhallgatott évszázad trilógia 3. Diktátor
Richard Leakey.
Háború a szavannán- Harcom az elefántokért
Vavyan Fable: Mennyből a húsvét
Fa Nándor: Magad uram
Bíró Szabolcs. Anjouk II.
Denielle Steel: A megfelelő idő
Mindennek ellenére
Skandináv Krimi sorozat: Szomjúság
Haruki Nurakami: Norvég erdő
Nora Roberts: A múlt nyomában

Szabó Magda: Csigaház (Szabó Magda kiadatlan

Mindmáig az irodalmárok és az olvasók is úgy tudták,
hogy Szabó Magda költőként kezdte pályáját, és első
prózai műve a 1957-ben megjelent Freskó című regény
volt. Most azonban újra kell írni a magyar irodalomtörténetben a Szabó Magda életéről és munkásságáról szóló fejezetet. A hagyatékból ugyanis előkerült egy fehér
dosszié, s abból két szürke kockás borítójú füzet. Rajtuk a cím: Csigaház, az évszám: 1944 és az SzM szignó.
S hogy mit rejt a két füzet? Egy kisregényt, amely
1939-ben játszódik, Bécsben. Egy zaklatott fiatal
lány érkezik a Csigaház nevű panzióba. Júlia Budapestről menekült az osztrák fővárosba, régi ismerőséhez, a panzió tulajdonosnőjéhez. Odahaza
megrázó élményben volt része: a vártnál korábban hazatérve a családi villába, rajtakapta fiatal mostohaanyját, Dollyt és szeretőjét, Dorner András ügyvédet, apjának, az országos hírű sebészprofesszornak a barátját.
A szerelmi és politikai szálból biztos kézzel összeszőtt
kisregényt minden bizonnyal Szabó Magda 1935 és
1938 közötti bécsi tartózkodásainak élményei ihlették,
ezeket öntötte prózai formába. Sorait olvasva tanúi
lehetünk a regényíró születésének. Nyomon követhetjük, hogyan talál rá saját hangjára, hogyan dolgozza
ki írói módszerét. A sokféle élményt, érzést, hangulatot egybesűrítő mű már magán viseli Szabó Magda
írásművészetének jellemző jegyeit: kivételes megfigyelőképességét, éleslátását és ábrázolókészségét.
A Csigaház igazi irodalmi szenzáció és felfedezés!
Gergelyné Kopcsó Eszter könyvtárvezető
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Határtalanul program 9

Rendezvény

11. VÁROSI SAKKVERSENY

A szabadság hőseinek nyomában a Határtalanul programmal

A sakk ősi, „királyos” játék, amely mind a kezdőknek,
mind a haladóknak, mind a profi szinten játszóknak sok örömöt ad, fejleszti a gondolkodást, erősíti a problémamegoldási képességet. Játszva tanít.
Az idén 11. alkalommal rendezte meg az Ócsai Polgári
Kulturális Egyesület a Városi Sakkversenyt. Ismét remek hangulatban, nyugodt körülmények között mérték össze tudásukat a versenyzők. Szinte minden évben van valamelyik szomszéd településről is versenyző.
Az idén két dunaharaszti gyermekkategóriás sakkozó is megméretette magát az ócsai gyerekek között.
Mivel időkorlátot nem szabunk meg, így kiszámíthatatlan a verseny időtartama, de mi nem bízunk semmit a véletlenre. Az OPKE lelkes tagjai gondoskodtak a kalória, a folyadék és a vitamin utánpótlásról.
Két levezető bírónk Fraszczak Ryszard és Papp Katalin OPKE tagok, kézben tartották a verseny menetét.
Ryszard kezdéskor ismertette a főbb
szabályokat és elkezdődött a verseny. Az idén mind a
négy kategóriában sikerült versenyzőt indítani.
Köszönjük
a
szülőknek,
hogy
vasárnapjukat
feláldozva
elhozták
gyermekeiket,
kö-

szönjük

a

felnőtt

játékosok

lelkesedését.

Köszönjük az Egressy Gábor Szabadidőközpontnak, hogy már 11 éve termet biztosít a játékhoz.
Őszintén bízunk benne, hogy a jelenlegi óvodai és iskolai sakkoktatás hosszú távra megalapozza a Városi Sakkverseny létjogosultságát.
Indulók
a
helyezések
sorrendjében:
Mini
csoport:
Schvarcz
Ádám
Gyerek csoport: Czibula István, Nagy Róbert,
Farkas Sára, Örvendi Péter, Schvarcz Dániel.
Ifjúsági csoport: Pálinkó Vince, Ruska Patrik
Felnőtt
csoport:
Béki
Gábor,
Trikkal
Pál,
Vékony
László,
Boros
Zoltán
Díjaztuk
a
legidősebb
és
a
legfiatalabb
játékost.
Legidősebb
Vékony
László (1947.) legfiatalabb Farkas Sára (2011.)
Polgár Judit nemzetközi nagymester szavaival
szeretném
zárni
rövid
beszámolómat.
„Gondolkodni, alkotni jó, a kreativitás, amit én főként a sakkban élek meg, teljesebbé teheti az életet.”
Pappné Hajdu Katalin

Az Ócsai Bolyai János Gimnázium 7. b osztálya „A
szabadság hőseinek nyomában a Felvidéken és Kárpátalján” címmel sikeresen pályázott Az Emberi
Erőforrások Minisztériuma „HATÁRTALANUL” programjára. A program célja, hogy erősítse a trianoni
határok által szétszabdalt magyar-magyar kapcsolatokat, nem csak az intézmények, hanem az emberi
kapcsolatok szintjén is, hiszen a nemzeti összetartozás szellemisége csak az emberi szívekben lévő magyarság érzésből táplálkozhat. Ennek pedig fontos
eleme, hogy a diákok személyesen is járjanak azokon
a határon túli magyarlakta területeken, ahol hazánk
történelmének, nemzeti önazonosságunk megerősödésének fontos, máig ható eseményei zajlottak.
Az idén gimnáziumunk 36 tanulója 2018.10.15-18.
között 4 napos tanulmányi kiránduláson vett részt
e program keretében Szlovákiában és Ukrajnában.
A diákok a Rákóczi-szabadságharc emlékezetes
kárpátaljai és felvidéki helyszíneit keresték fel. Az
alábbiakban az egyik résztvevő diák, Icsó Jázmin 7. b
osztályos tanuló élménybeszámolóját olvashatják.
Az első nap reggelén elindultunk első úti célunkhoz,
a füleki várhoz. Felsétáltunk a vár tetejére, ahonnan
csodaszép kilátás tárult a szemünk elé. Ezután Rimaszombatra látogattunk el. Ott előadást tartottak nekünk a helyi múzeumban, illetve megtekintettük Petőfi Sándor emléktábláját és Tompa Mihály szobrát.
Rozsnyón megnéztük a művészetpártoló Andrássy
Franciska emlékművét, ezt követően pedig egy órán
át, kedvünkre sétálhattunk a kedves, sokszor a régmúltat idéző városban. Ezután a szálláshoz indultunk,
ahol elkezdődhetett a fél tízig (vagy inkább éjfélig)
tartó beszélgetés és szórakozás. Mindenki teli volt
élményekkel, amit igyekeztünk kibeszélni magunkból.

Második nap egy kiadós reggeli után a Szádelői-völgybe látogattunk, amely a Gömör-Tornai-karszt vidék
leglátványosabb szurdokvölgye, egy igazi turistalátványosság. Megmásztuk a hegyet, ami 3 reggeli tornának is megfelelt. Ezt követően Kassára mentünk,
ahol megcsodáltuk a Szent Erzsébet-székesegyházat, megkoszorúztuk Rákóczi Ferenc sírját, majd a
rodostói házának pontos másához látogattunk el,
ahol megtekinthettük a szabadságharc vezérének
személyes tárgyait is. Ezt követően Rákóczi szülővárosába, Borsiba látogattunk, ahol egy nagyon
érdekes előadást hallgathattuk meg Rákóczi életéről.
Következő nap a nagyberegi iskolába látogattunk,
ahol egy látványos biciklis előadást tartottak nekünk. Utána az Ukrajnában élő magyar gyerekekkel
ismerkedtünk, beszélgettünk. Nagyon hamar megtaláltuk a közös hangot, és mondhatom, hogy páratlan élmény volt „külföldön” magyar barátokat
szerezni. Ezt követően Munkács várába látogattunk.
Az utolsó nap első állomása a Vereckei-hágó volt,
ahol megnéztük a honfoglalási emlékművet. A helyszín gyönyörű, csodálatos innen a kilátás, nem
csoda, hogy Árpád vezér úgy döntött itt legyen
a hazánk. Ezután a huszti várhoz mentünk, majd
körbejártuk a református templomot. Hazafelé,
a buszon, két ülésre dőltünk, és úgy aludtunk.
Örültünk, hogy megnyertük ezt a pályázatot, mert a
közös kirándulásnak köszönhetően már év elején jól
összekovácsolódott az osztály. Nagyon sok élménnyel
gazdagodva tértünk haza, de azért jól esett már mindannyiunknak az otthoni pihenés!
Endrédiné Márkus Erika osztályfőnök
Icsó Jázmin 7.b
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Lego móka
a Szabadidőközpontban

Ne Váljunk Áldozattá!
Az eltelt időszak igencsak mozgalmas volt
az Ócsa Városi Polgárőr Egyesület életében. A mindennapos éjszakai szolgálaton kívül, biztosítottuk a
városi rendezvényeket, sporteseményeket, Halottak-napi temetőlátogatásokat. Meglepően sok bejelentés érkezett a polgárőrökhöz. Három öntudatlanul
ittas személyt helyeztünk biztonságba. Kettőt haza
szállítottunk, egyet pedig súlyos sérülései miatt átadtunk az Országos Mentőszolgálat munkatársainak.

Hatalmas érdeklődés kísérte a novemberi LEGO kiállításunkat. Kicsik és nagyok egyaránt tágra nyílt
szemekkel és izgalomtól kipirult arccal csodálták a
felépített legovárost. Volt itt minden, stadionok, viziváros, a látogatók által is irányítható mozgó vonatok, óriáskerekek és vízimalom. A népszerű építőkockából épült autópályánál is sok időt töltöttek a
gyerekek. Akinek kedve volt, a játszószőnyegen lévő
sok ezer kocka segítségével próbára tehette kreativitását. Köszönjük, hogy ilyen sokan eljöttek és bízunk abban, hogy mindenki elégedetten távozott!
Tomázy Adrienn

Két alkalommal kellett keresnünk, sajnos rendszeresen eltűnő, gyermekeket, míg egy esetben egy
idős hozzátartozó maradt ki a megszokottnál tovább. Ezek az esetek kivétel nélkül sikerrel zárultak.

ÚJABB
ÓCSAI
BIRKÓZÓ
SIKER
Kakucson rendeztek Szabadfogású Birkózó Gálát november közepén általános és
középiskolás
gyerekeknek.
Az Ócsai Birkózó Egyesület
sportolói most is nagyon jól szerepeltek. A sok
edzésnek és lelkes felkészülésnek megvolt az eredménye, mindenki éremmel a nyakában távozott.
Első helyezettek: Kántor Róbert, Dudás Rómeó, Dudás
Adrián
Második helyezettek: Hevesi Attila, Koch Roland, Kovács Ábel, Kovács Dominik
Harmadik helyezettek: Eszényi Kristóf, László B. Boglárka, Szecsődi Mirella, Csáki Ádám és Dudás Flórián
Edző: Kovács János

Sajnálatos módon nem voltunk sikeresek abban
a két esetben, amikor rövid időn belül, két otthonában egyedül élő, elhunyt személy azonosításában és hozzátartozóik felkutatásában kellett
segítséget nyújtanunk a hatóságoknak. A szakhatóságok mindkét esetben kizárták az idegenkezűséget.
Megtörtént Ócsán az idei második betörés. A biztonsági berendezéseknek köszönhetően az elkövetőt szinte azonnal beazonosították, majd rövid idő
alatt elfogták. Az elkövető betörés előtti mozgását
tanulmányozva egyértelműen megállapítható, hogy
az elkövető a betörés előtt nagyon alaposan meg�győződött arról, hogy a lakás üres legyen, majd a
korai sötétedést kihasználva átmászott a kerítésen
és nemes egyszerűséggel berúgta a bejárati ajtót.
A megváltozott látási és időjárási körülmények miatt két
súlyos közlekedési baleset is történt Ócsa belterületén.

teljesen értéktelenek!
Gyakran teszik rá valamely karitatív szervezet logóját. CSALÁS!
NE DŐLJÖN BE SENKI!
Információnk
szerint, volt próbálkozás
„unokázós” csalásra is
Ócsán, de a kiszemelt
áldozat nagyon talpraesetten viselkedett,
így ez a próbálkozás
meghiúsult! Az „unokázás” lényege, hogy az állítólagos unoka felhívja a
nagyszülőt és előadja azt a mesét, hogy komoly bajba került (közlekedési baleset, verekedés, rendőri
intézkedés, adósságcsapda, stb.) és sürgősen szüksége van pénzre! Ráadásul sokra. Személyesen soha
nem tud érte jönni. CSALÁS! NE DŐLJÖN BE SENKI!
Megkérünk Mindenkit, hogy ne engedjenek be
idegent a lakásaikba! Semmilyen ürüggyel. A közműszolgáltatók munkatársaitól kérjék el nyugodtan az igazolványaikat. Kötelesek igazolni magukat!
Mivel már nagyon korán sötétedik, helyezzenek el az
üresen hagyott lakásba olyan fényforrást, amely azt a
látszatot kelti, hogy otthon tartózkodnak! Nincs olyan
betörő, aki szívesen találkozik a lakás tulajdonosával!
Az utcán leparkolt gépkocsikba ne hagyjanak látható helyen semmit! Még egy üres reklámtáskát sem.

Az ünnepek közeledtével várhatóan meg fognak szaporodni a trükkös lopások, csalások és a korai sötétedést kihasználó gépkocsi-feltörések, esetlegesen a betörések.

Bármi gyanúsat észlelnek, tapasztalnak, figyeljenek meg alaposan mindent körülményt! A pontos
személyleírás, a gépkocsi típus és rendszám nagymértékben segíti a nyomozóhatóság munkáját.

Az elmúlt évek tapasztalatai alapján, várhatóan megjelennek majd az egyedül élő, idős embereknek „ajándékot” hozók! Ezek a csalók az idősek hiszékenységét
kihasználva, mindössze csak a szállítási költséget próbálják meg kicsalni az áldozattól, de rosszabb esetben
megpróbálnak bejutni a kiszemelt lakásba, ahol pénzváltás, vagy pénzvisszaadás címén megpróbálják ellopni a házigazda megtakarított pénzét. Ezek az „ajándék”
csomagok szépen be vannak csomagolva, de belülről

Továbbra is várjuk jelzéseiket, bejelentéseiket a nap
24 órájában!
Elérhetőségeink: 06-30-688-6055; 06-30-688-6056;
06-30-994-4925; és csak éjszaka, a járőrautó telefonszáma: 06-70-606-4005
A város minden lakójának kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog új évet kíván az Ócsa Városi Polgárőr
Egyesület tagsága!
Boros Tibor
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Raklapok helyett repülőket
készítek
Nem látok, nem hallok – vallja magáról id. Szabó
Gábor – amikor a műhelyemben vagyok. Ki gondolná, hogy az egykoron kőművesként dolgozó
ócsai születésű úriember, szabadidejében tömör
fából farag ki élethű repülőket, és hajókat. Különleges hobbijáról, életútjáról beszélgettem vele.
Pilótának készült?
Nem – kezdi mosolyogva – még nem is repültem soha.
Tizennégy évesen fodrász szerettem volna lenni, de
sajnos, akit mesteremnek választottam pont vis�szaadta az ipart. A barátaim hívására végül kőműves
tanulónak álltam. A két szakma nagyon távol áll egymástól, de azt mondhatom, hogy hamar megszerettem. Megtetszett, hogy valami készült a kezeim között.
Mindig
is
vonzott,
hogy
legyen
látszatja annak amit csinálok. A kőműves szakmában minden nap ki lehet élni az alkotás örömét.
Ezek szerint nem bánta meg, hogy nem fodrász lett?
Azt nem, de ha visszatekerhetném az időt,
nem kőművesnek állnék. Sajnos későn jöttem rá a fa iránti vonzódásomra, és a kőműves szakma nehézségeit sem ismertem.
Tudja, fiatalon semmi sem számít! 50 kilós cementes zsák, vagy a gerenda…de sajnos meg lett a böjtje – emlékszik vissza.
Harmincnyolc évesen gerincsérvem lett, hiába mondták, nem vigyáztam, így leszázalékoltak. Édesapám
mindig mondta, hogy tanuljak, de hát mit számít ez
egy fiatalnak. Én sem voltam különb, a munka és a
pénz világa jobban vonzott. Dolgozni szerettem volna, pénzt keresni mihamarabb. Talán most már másképp tennék. Akkor azonban még hétvégén is dolgoztam, csak hogy plusz pénzem legyen. A motorozás
volt a mindenem, így a cél is megvolt a munka mellé.
Mi történt miután leszázalékolták?
Mivel fizikai munkát nem végezhettem, egy
év pihenő után biztonsági őrnek álltam.

Ilyen mozgalmas munkaévek után hogyan tudott egyhelyben maradni?
Talán nem is az volt a legnehezebb. Éjjeli őr voltam, és bár nem vagyok félős, valahogy mégis úrrá lett rajtam egy belső feszültség.
Nem éreztem jól magam ebben a szerepen, így abbahagytam. De az élet felkínált egy lehetőséget, a gázgyárba kerestek egy embert, aki a raklapokat megjavítja és el is készíti. Az hiszem ekkor kötöttem örök
barátságot a fával. A munkahelyem megszűnt azóta,
raklapok helyett pedig repülőket készítek – meséli.
Nagy a különbség! Mesélne arról, hogyan készült az
első darab?
Nem is tudom, talán megálmodtam, aztán nekiálltam kifaragni. Magával ragadott az egész, azóta sem
tudtam abbahagyni. Számos repülő készült azóta, a
többit már konkrét típusok alapján készítettem el.
Nagyon szeretem a fát, talán nagyképűnek fog
hangzani, de úgy érzem, hogy többre is képes
lettem volna, ha korábban valakitől tanulhattam volna. Persze ezen ma már nem kesergek.
Hogy telik egy napja?
Hamar! Minden nap nagyon rövid, pedig én koránkelő
vagyok. Reggel elmegyek bevásárolni, aztán mindig találok valamit a ház körül. Engem a tv sem érdekel napközben, inkább csinálok valami hasznosat a ház körül.
Igazán az köt le, ha valami tevékeny munkát végzek.
Van egy kis műhelyem hátul, ott készülnek a repülők, hajók. Ha oda elvonulok, lehúzzák a rolót, szó szerint nem
hallok, nem látok. Számomra az az igazi kikapcsolódás.
Van már „következő fadarab”?
A fa még nincs meg, de szeretnék egy apacs helikoptert
és el szeretném készíteni a Titanic másolatát is. Nyárig
azonban mindenképpen várnom kell, mert sajnos a műhely nem fűtött, így télen nem tudok dolgozni rajtuk.
Addig marad a hólapátolás – mosolyog.
Paksi Zita

FELHÍVÁS!
Az Ócsa Önkéntes Tűzoltó Egyesület folyamatosan
várja azok jelentkezését, aki csatlakozni szeretnének
az Ócsa ÖTE csapatához! Minden 18. életév betöltött,
cselekvőképes, magyar állampolgár (más feltétel
nincs) tagja lehet az Egyesületnek és nem csak
tűzoltás szakterületre várunk jelentkezőket!
A részletekért hívd a +36205394393-as számot!

Az elmúlt hónapban, példaértékű vállalkozói
összefogás eredményeként több mint 2 millió
forint adomány érkezett az Egyesülethez!
Ezúton is köszönjük a felajánlásokat!
Az Egyesület továbbra is megtisztelve fogadja
a megelőlegezett bizalmat és a támogatásokat!

Bankszámlaszám:

11742221-21450558 (OTP Bank)

További információk:

Hasznos tanácsok téli időjárás esetén
Tároljon otthonában egy hétre elegendő és tartós
élelmiszert. (konzerv, liszt, tej, kenyér)
Halmozzon fel tartalékokat vízből.
Legyen otthon a rendszeresen szedett
gyógyszerekből szükséges mennyiség, kötszerek, ha csecsemő van a családban több napra
elegendő tápszer és pelenka.
Folyamatosan ellenőriztesse tüzelőberendezéseit
és kéményét az égéstermék visszaáramlásának
elkerülülése érdekében. (szénmonoxid mérő)
Autóval történő közlekedés esetén csak jó
műszaki állapotú és téli gumikkal felszerelt
gépjárművel induljon útnak!
Havas időszakban az autóban legyen:
hólapát, vontatókötél, homok vagy só, elemlámpa, tartalék üzemanyag
Hosszú téli utazáshoz:
hólánc, melegruha, takaró, egy napi élelmiszer
Lehetőleg nappali utazást tervezzen!
Legyen mindig segélyhívásra alkalmas eszköz!

104, 105, 107, 112
Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

www.ocsaote.hu
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Lassan készül, mint a Luca széke
Karácsonyi népszokásaink

Idén december 2-án indul az adventi időszak, amely
egészen karácsonyig tart. Rengeteg népszokás,
hagyomány kötődik e két ünnephez. Az Advent a
Jézus születéséig tartó várakozást jelenti, a koszorún
lévő gyertyák az ő életét jelképezik. Itthon sokféleképpen készülnek a karácsonyra.
LUCA SZÉKE
Az adventi népszokások december 13-át, Luca napját
gonoszjáró napnak is tartják a néphagyomány szerint.
A babona azt mondja, hogy a széket 13 napon át kell
készíteni, kilenc fából. A széknek olyan erősnek kellett
lennie, hogy egy férfiember súlyát megtartsa. Aztán az
éjféli misén ráállva meg lehet pillantani a boszorkányokat. Ezután a széket tűzbe kell dobni, ezzel elpusztítva a
banyákat. Ezután a kulcslyukba fokhagymát kell dugni,
a kést a bal ajtófélfába vágni, a söprűt pedig keresztbe állítani, hogy minden rontástól védve legyenek.
ADVENT
Az advent első vasárnapja egyben az egyházi év kezdetét is jelzi. Története a 4–6. századig nyúlik vis�sza. Az advent vasárnapjainak számát utóbb, a 11.
században VII. Gergely pápa határozta meg, így pontosan kijelölve az ünnep időtartamát. A római katolikus templomok oltára advent ideje alatt dísztelen, az orgona pedig kizárólag a zsoltárok kísérése
céljából szólal meg. Az ünnep liturgikus színe a lila,
de a harmadik vasárnapon megjelenik a rózsaszín.
ADVENTI KOSZORÚ
Az adventi koszorú a feljegyzések szerint a 19. század
közepén, a Németalföldön jelent meg. Először 1839ben Johann H. Wichern nevű lutheránus lelkész készített hasonlót: egy örökzöld ágakkal díszített kocsikeréken elhelyezett huszonnyolc gyertyát, amelyek közül
karácsonyig minden nap eggyel többet gyújtott meg.
Ez a szokás Európa-szerte csak a 20. században terjedt
el. A huszonnyolc gyertya időközben négyre, a vasárnapok számára redukálódott. A katolikusok a protestáns hagyományoktól eltérően lila gyertyákat állítanak
az adventi koszorúra, egy kivételével: a harmadik, azaz
az örömvasárnap gyertyájának színe ugyanis rózsaszín.
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kep forrás: veddamagyart.info

December végén lejárnak a 2016ban kiállított őstermelői igazolványok.

BETLEHEMEZÉS
A
többszereplős,
énekes
pásztorjáték, arról kapta a nevét, hogy
a
Betlehemben
történteket meséli el Heródes intézkedésétől, Mária és József szökésén át a háromkirályok látogatásáig. A fő kelléke a jászol, amelyben a Szent Család látható.
KARÁCSONYFA
A karácsonyi ünnep közepe a karácsonyfa állítás,
amelynek története egészen a 16. századig nyúlik
vissza. Úgy tartották, hogy a zöld, illatos fa elűzi a
rossz szellemeket és cserébe egészséget és szerencsét hoz a ház lakóinak. Ezért fenyőgallyakat akasztottak fel mindenhová, csak később kezdődött a
fák kivágása és egészben való beállítása a szobába.
ÉJFÉLI MISE
A keresztények körében a december 24-én tartott éjféli
mise látogatása az egyik legfontosabb hagyománynak
számít a karácsony kapcsán. Ha valaki ilyenkor feláll
Luca székére, megláthatja a boszorkányokat, de azt is
tartja a szóbeszéd, hogy amíg az emberek a misén vannak, addig állataik összegyűlnek és kibeszélik gazdáikat.
JÁSZOL ÁLLÍTÁS
Mivel a kis Jézust születése után a jászolba tették, ezért
ennek szimbolikus jelentősége van. Méghozzá annyira
erős, hogy régi hagyomány szerint vidéken az ünnepi
vacsorakor az asztal alá szénát és szalmát tesznek, hogy
a ház a betlehemi istállóra hasonlítson. Sőt vidéken az
is szokás, hogy saját jászolt barkácsolnak az emberek.
REGÖLÉS
A regősök hangos énekkel és még hangosabb zajjal - furulyával, köcsögdobbal és csörgő lánccal zavart keltve - a ház népének jó jövő évi termést,
bőséget és gazdagságot kívántak. Általában hátsó
szándéka is volt a fiúknak, hiszen többnyire olyan
házakhoz jártak, ahol még akadt hajadon leány.
Tomázy Adrienn

„Kedves Őstermelők!
December végén lejárnak a 2016-ban kiállított
őstermelői igazolványok ( a kártyán szereplő
2020.-as dátum senkit ne tévesszen meg, az a
kártya hatályosságának dátuma, ettől függetlenül
érvényesíteni kell az igazolványt, ami a betétlap
kiadásával történik meg). Kérem, aki érintett ebben a kérdésben, jöjjön igazolványt érvényesíteni
fogadóidőben! Aki év elején még nem szeretne
értékesíteni, március 20-ig visszamenőleg még
érvényesítheti az igazolványt, de amennyiben
megoldható, ne várjuk meg a végső határidőt.
Kérem, mindenképp érdeklődjenek telefonon,
hogy lesz-e fogadó óra. Az ügyintézéshez elengedhetetlen a KÁRTYA ALAPÚ IGAZOLVÁNY!
Boity Orsolya falugazdász; +36 30 428 2442;
boity.orsolya@nak.hu”

K ö s z ö n e t

Az ócsai Dr. Pártos Lóránt Alapítvány
(2364 Ócsa, Falu Tamás u. 35. Adószám: 186772031-13) köszönetét fejezi ki mindazon támogatóinak, akik személyi jövedelemadójuk 1%-át az
alapítvány javára ajánlották fel. A NAV 2017. évben 390 409 Ft-ot utalt az alapítvány számlájára.
A támogatást tanulmányi és sportversenyeken
kiemelkedő eredményt elért tanulók jutalmazására használtuk fel. Köszönjük a felajánlásokat.
Dr. Pártos Lóránt Alapítvány Ócsa
Spák József
kuratóriumi elnök sk
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Mi kerüljön az ünnepi asztalra?
Savanyúkáposztás
harcsafilé
HOZZÁVALÓK
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1 kg savanyú káposzta
60 dkg harcsafilé
1 db vöröshagyma
1 dl száraz fehérbor
1 tk őrölt pirospaprika
egész bors
2 db babérlevél
1 csokor kapor
10 dkg füstölt szalonna
só
őrölt bors
tejföl

ELKÉSZÍTÉS
A káposztát megmossuk hideg vízben, majd jól kinyomkodjuk.
A szalonnát felkockázzuk, a zsírjára sütjük, majd
kiszedjük a pörcöt. A zsiradékon megdinszteljük a
finomra vágott hagymát, megszórjuk pirospaprikával
és felengedjük kevés vízzel. Belerakjuk a káposztát, a
babérlevelet és az egész borsot. Felöntjük a borral és
átpirítjuk, majd hozzáadunk annyi vizet, hogy ellepje a
káposztát. Ezután lefedve puhára főzzük. Végül hozzákeverjük a felaprított kaprot és sóval, borssal ízesítjük.
A harcsát felszeleteljük, mindkét oldalát sózzuk és
borsozzuk, majd egy felhevített serpenyőben mindkét
oldalát megpirítjuk.
A káposzta felét egy hőálló tálba helyezzük, rárakjuk a
harcsaszeleteket, majd befedjük a maradék káposztával. 200 fokra melegített sütőben kb 15 percig sütjük.
Tejföllel és kaporral megszórva tálaljuk. Jó étvágyat!
(mindmegette.hu)

Megfejtés: A rejtvény megfejtése után kiderül, hogy melyik együttes látogat el Ócsára december 27-én!

Kukucs!
A Mikulás meglátta, hogy a kis
Rudi elaludt a nagy munkában.
Keresd meg az utat a rénszarvashoz, és színezd is ki a képet!

forrás: csupapotty.blog.hu
kép forrása: juditkakonyhaja@blogspot.com
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Ócsai Baptista Gyülekezet
Rendszeres alkalmaink:
bibliaóra minden szerdán 18:00 órától
imaóra vasárnaponként 9:00 órától
istentiszteletek: vasárnap 10:00 és 17:00 órakor
ifjúsági alkalmaink: szombatonként 18 órától
gyermek bibliaórát minden vasárnap az imaórával
párhuzamosan tartunk.
Alkalmainkra mindenkit szeretettel várunk!
www.ocsaibaptista.hu

Ócsai Római-Katolikus Egyházközség

Hétfő, Péntek, Szombat 18 óra.
Vasárnap 9 óra
Minden szentmise előtt rózsafüzért imádkozunk.
Gyónási lehetőség minden szentmise előtt.
Közösségek és találkozások rendszeressége
Hétfőn 18.30-kor: Biblia óra – Plébánián (nagyterem)
Szerdán 18.00-kor: Énekkar-Plébánián (énekterem)
Pénteken 18.00-kor: Ifjúsági hittan -Plébánia
(hittanterem)
Pénteken 18.30-kor: Katekumen csoport- Plébánia (nagyterem)
www. ocsa.vaciegyhazmegye.hu

Ócsai Református Egyházközség
Heti alkalmak:
Kedd 18 óra: Ifjú házasok, fiatal felnőttek Bibliaórája
– Református Iskola Tanácsterem
Csütörtök 18 óra: Központi Bibliaóra – Református
Iskola Tanácsterem
Péntek 15:30 óra: Konfirmációi előkészítő – Református Iskola Tanácsterem
Péntek 17 óra: Énekkar - Református Iskola
Szombat 9:15: Cserkészet – Református Iskola, illetve a gyülekezet sportpályáin
Vasárnap 10 óra: Istentisztelet – Templom
Vasárnap 15 óra: Istentisztelet – Evangélikus Imaház
(Két hetente)
Vasárnap 16 óra: Ifjúsági Közösség Bibliaórája a Református Iskolában
forrás: www.ocsaref.hu

Félelem - Öröm - Felelősség
„Ne féljetek, mert íme hirdetek nektek nagy örömet,
amely az egész nép öröme lesz…” 			
		Lukács evangéliuma 2.rész 10. vers

Látja ezt az angyal és mondja: „Ne féljetek!”
Majd ezzel folytatja: „…íme hirdetek nektek
nagy örömet, amely az egész nép öröme lesz.”

Az a bizonyos éjszaka úgy tűnt, ugyanolyan lesz,
mint a többi. A betlehemi pásztorok a szokott módon legeltették állataikat, ahogyan elődeiktől tanulták. Életük szürke egyhangúságban telt. Mindennek adott ideje volt: a legelőváltásnak, a
szaporulatnak, a gazdával való elszámolásnak…

A pásztorok még egy darabig letaglózva, meredten
néznek a tűnő jelenség után, majd kirobbanó örömmel kérdezgetik egymást: Te is láttad? Te is hallottad?
Hogy is mondta az angyal?
„Hirdetek nektek nagy örömet, amely az egész nép
öröme lesz.”

Ezek az emberek a természetben éltek, ismerték az
időjárás jeleit, a ragadozók neszeit, de az már nem
tűnne fel nekik, ha az egyik csillag kissé fényesebben ragyogna. Ehhez már nagyobb tudomány kell.
Ezen az éjszakán azonban ami történt, az brutális
volt (ahogyan manapság mondanánk). Az egész égbolt egyszer csak felragyogott, valami fényes, fehér
ruhás alak tűnt elő, és földöntúli hangon szólalt meg.
A szokatlan dolgok mindig kizökkentik az embert
a biztosságából, még akkor is, ha ésszerű magyarázatot talál rá utólag. De a megmagyarázhatatlan
dolgok összezavarnak és félelemmel töltenek el.

Ezek szerint csak ők látták-hallották, a többiek, az egész
nép nem. Akkor nem szabad tétlenül itt ücsörögni!
Ezen a bűvös éjszakán az egyszerű pásztoroknak küldetésük lett, magasztos küldetés, ami felelősséggel jár.
A kevesek felelőssége a többség, az egész nép felé.
És ők elindultak még aznap éjjel vinni az örömhírt.
Most karácsonykor mi is felolvassuk, meghallgatjuk az égi üzenetet, az örömhírt. Valaki otthon, családi körben, mások templomi közösségben. Meghallani és megérteni viszont nekünk
is felelősséggel jár, a küldetés felelősségével.
Induljunk hát!
Németh Zsolt gyülekezetvezető

SZÍNES

Közérdekű információk

CLUB

Haláleset:
Születés ideje
1956. július 9.

Haláleset ideje
2018. október 1.

1964. május 15.
1960. május 5.
1931. augusztus 4.
1934. június 29.

2018. október 13.
2018. október 17.
2018. október 18.
2018. október 18.

Fazekas Magdolna

1961. december 9.
1945. március 12.

2018. október 19.
2018. október 21.

Barizs László

1930. június 27.

2018. október 27.

Név:
Tarjányi József

A GIMI MELLETT!

Varga Sándor

XXVI. SZÍNES CLUB
DARTS BAJNOKSÁG

DECEMBER 15.
SZOMBAT 18:00

DECEMBER 15-ÉN ISMÉT BAJNOKSÁG! SZINTE HIHETETLEN, HOGY MÁR A
26. ALKALOM, IGAZ? AHOGY EDDIG MINDIG, LEGYÜNK MOST IS MINDEN
KORÁBBINÁL TÖBBEN, ÉS ÉREZZÜK JÓL MAGUNKAT A SZÍNES CLUB
AMATŐR STEEL DARTS VERSENYÉN!
SAJÁT RENDEZVÉNYÉT SZERVEZNÉ HOZZÁNK? A SZÍNES CLUBBAN
LEHETŐSÉG VAN KIZÁRÓLAGOS, ZÁRT KÖRŰ ESEMÉNYEK
LEBONYOLÍTÁSÁRA! CÉGES KARÁCSONY? BARÁTI ÖSSZEJÖVETEL?
SZÜLETÉSNAP? OSZTÁLYTALÁLKOZÓ? EGYEDI AJÁNLATUNKÉRT KERESSEN
MINKET TELEFONON! FACEBOOK OLDALUNKON MINDEN ESEMÉNYRŐL ÉS
PROGRAMRÓL HÍRT ADUNK, KÖVESSEN MINKET! A SZÍNES CLUB ÉS A SZÍNES

Kánai Sándor
Tomoga Ferencné Gyarmati Róza
Konkoly Istvánné Török Mária
Nagy István

Esküvő:
Benedikti Beatrix – Bartha Norbert

2018. november 20.

Huszonötödik házassági évforduló:
Balló Szilvia - Nagy Ferenc
Ötvenedik házassági évforduló:

1993. november 6.

Kordás Eszter - Takács Balázs

1968. november 9.

Harmincadik házasságkötés megerősítése
Krizsán Margit - Bukovszki András
Házasságkötés: 1988. november 12.
Megerősítés: 2018. november 17.

Születések:
Mátsik Péter

2018. október 3.

Cziráki Lilla

2018. október 12.

Pelikán Milán

2018. október 12.

Marczinák Dominik Attila

2018. október 15.

Csurgó Tamás Mihály

2018. október 19.

Strupka Szilárd

2018. október 24.
Sallay Mária anyakönyvvezető

 FACEBOOK.COM/SZINESCLUB
A SZÍNES CLUB ÉS A SZÍNES ÍZEK TELJES CSAPATA NEVÉBEN
KÍVÁNUNK KELLEMES ÜNNEPI KÉSZÜLŐDÉST!

WWW.SZINESIZEK.HU
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 SZINESIZEK
 SZINESIZEK.HU

+36 20/530-6055
+36 29/800-939
ÉTEL HÁZHOZSZÁLLÍTÁS

MEGÚJULT A SZÍNES ÍZEK ÉTLAPJA!
Kérje kedvenceit és szezonális
ajánlatainkat személyesen, telefonon és
online, és rendeljen minimum 1.490 Ft
értékben az ingyenes kiszállításhoz!

AZ ÜNNEPEKRE IS
MINKET VÁLASZTANA?
ADJON LE ELŐRENDELÉST!

SÜLTES TÁLAK
2 SZEMÉLYRE 3.990 FT
4 SZEMÉLYRE 7.490 FT

HIDEGTÁLAK

FRANCIASALÁTA, 2 DB KASZINÓ TOJÁS, 2 SZELET TORMAKRÉMMEL
TÖLTÖTT SONKATEKERCS, 2 SZELET KÖRÖZÖTTES TRAPPISTASAJT,
3 SZELET CSABAI TÖLTÖTT KARAJ / FŐ

MINIMUM 5 FŐ 2.000 FT / FŐ

MAGYAROS HALÁSZLÉ
FILÉZETT PONTTYAL, BELSŐSÉGEKKEL
1 ADAG, 0,5 L 1.890 FT
4 ADAG, 2,0 L 6.490 FT
(A 4 ADAG EXKLUZÍV CSATOS ÜVEGBEN)

A rendeléseket december 19. éjfélig várjuk,
és december 24-én szállítjuk házhoz őket.
FONTOS: a rendeléseket beérkezési sorrendben
fogadjuk (személyesen, előleg leadásával),
amíg a kapacitásunk engedi, úgyhogy aki nem
szeretne lemaradni, ne halogassa a rendelést!
December 31-i kiszállítással
sültes- és hidegtálakra előrendelést felveszünk!
Válasszon minket, és tegyük együtt
széppé az ünnepet!

Ócsai Polgármesteri Hivatal

Gyermekorvos

Polgárőrség Tel: 30-6886055,

Nefelejcs Napköziotthonos Óvoda

2364 Ócsa, Bajcsy-Zs. u. 2.

dr. Koszteleczky Mónika

30-6886056, 30-9944923

Tel: 29-578-840, info@nefelejcsovoda.hu

E-mail: polghiv@ocsa.hu

Rendelés: H, K, Sz, P 8-12-ig

30-9944925, 70-6064005 (éjszaka)

Napsugár Tagóvoda

Tel: 29-378-125

Cs 14-17-ig, Tel: 29-378-164

Hivatásos Tűzoltóság Dabas

Tel: 29-378-084

Ócsa Városüzemeltetési Nonprofit Kft.

Tel: 29-378-164

29-560-020, 29-360-105

Hajnalcsillag Baptista Óvoda

www. ocsavarosuzemeltetes.hu

Védőnői tanácsadások

Posta, Szabadság tér 3.

Ócsa, Damjanich u. 31.

Tel: 29-378-125/33-as mellék

I.körzet: Szabóné Ádámcsik

Tel: 29-378-056

06 20 318 4573, hajnalcsillagovi.hu

Okmányiroda

Tünde, Tel: 29-578-523

Ócsai Református Egyházközösség

Halászy Károly Általános Iskola

2364 Ócsa, Bajcsy-Zs. u. 26.

II.körzet: Kardosné Pintyőke

Ócsa, Ady E. u. 2.

Tel: 29-378-023

Tel: 29-378-504

Viktória, Tel: 29-578-522

06 29 951 181, ocsa.ref@gmail.com

titkarsag@halaszyiskola.hu

Orvosi Ügyelet

III.körzet Józsáné Takács Erika

www.ocsaref.hu

Bolyai János Gimnázium

Ócsa, Szabadság tér 4.

Tel: 29-578-523

Ócsai Baptista Gyülekezet

Tel: 29-380 991, gimi@bogim.hu

Tel: 104 vagy 06-1-301-6969

Fogászat

gyulekezetvezeto@ocsaibaptista.hu

Ócsai Tájház www.ocsaitajhaz.hu

Felnőtt háziorvosok

dr. Berkics Andrea, 06-20-373-8078

06 29 950 420

Dr. Békési Panyik Andor u. 4-6.

dr. Kocsis János Rendelés hétfő,

dr. Baranyai Edit, 29-378-030

Ócsai Katolikus Egyházközösség

Közterület-felügyelet

szerda, csütörtök, péntek 8-12-ig

Állatorvos, dr. Kardos József

06 29 378 285

Berecz Éva 06 70 395 1877

kedd 14-18-ig

Ócsa, Martinovics u. 17.

keresztenyocsa@gmail.com

Kovács János 06 70 368 1843

Rendelő tel: 29-378-071

06-30-2034206

Evangelikus Egyházközösség

Gyepmester

dr. Inczeffy Zsolt Rendelés:

Fiziotherápia 29-578-525

06 29 368 174

Töves-Gold Magánnyomozó és

hétfő, kedd, csütörtök, péntek

Korona Gyógyszertár

Egressy Gábor Szabadidőközpont

Állatmentő Kft, 06 20 938 5192

8-12-ig, szerdán 14-18-ig

Szabadság tér 5., 29-578-090

06 29 378 043

Falugazdász Újváriné Oláh Szilvia

Rendelő tel: 29-378-110

Rendőrség, Ócsai Rendőrőrs

Ócsa, Bajcsy-Zs. u. 46-48.

06 30 429 7641, kedd 8:00-12:00

dr. Gallai Zoltán Rendelés: kedd,

29-378-007, Körzeti megbízottak:

www.ocsamuvhaz.hu

Hulladékszállítás 06/24-535-535

szerda, csütörtök, péntek 8-12-ig

Kálmán Attila főtörzsőrmester:

Falu Tamás Városi Könyvtár

szallitas@kunepszolg.hu

hétfő 14-18-ig

06 30 718 4748, Kovács Géza

06 29 378 158

Kertváros Szociális és Gyermekjóléti Szolg.

Rendelő tel: 29-378-073

törzsőrmester 06 70 4891039

www.konyvtarocsa.hu

29-379-969, munkaidőn kívül: 20-510 41 11

ÓCSAI KISBÍRÓ
Ócsa Város Önkormányzatának ingyenes lapja Megjelenik havonta 3200 példányban Kiadja: Ócsa Város Önkormányzata
Felelős kiadó: Bukodi Károly Szerkesztő: Paksi Zita Szerkesztőség címe: Ócsa Város Önkormányzata - Polgármesteri Hivatal,
2364 Ócsa, Bajcsy-Zs. u. 2. Email: paksi.zita@ocsa.hu Nyomdai munkák: Mátyus Nyomda Bt. Felelős vezető: Mátyus Gyula
Együttműködő Partnerünk: Dormány Fotó Stúdió

GYORSAN VAGY KEDVEZMÉNYESEN?
VÁLASSZA MINDKETTŐT!

AKCIÓS ŠKODA OCTAVIA MODELLEK AZONNAL, KÉSZLETRŐL.
PORSCHE M5 1238 Budapest, Szentlőrinci út | Tel.: +36 1 421 8220 | skoda@porschem5.hu | www.porschem5.hu
A megadott értékek a WLTP-menetciklus alapján mért, majd az NEDC-re átszámított adatok, amelyek az alapfelszereltségű EU-szériamodell esetén érvényesek. A nevezett értékek nem egyes járművekre vonatkoznak, nem részei a tájékoztatónak,
hanem a különböző járműtípusok összehasonlítására szolgálnak a 715/2007 EK rendelet jelenleg érvényes előírásainak megfelelően. Ezen értékeket a vezetői szokások és egyéb, nem technikai jellegű tényezők (pl. környezeti feltételek) is befolyásolják.
2017. 09. 01-től bizonyos új járművek típusjóváhagyása a „könnyűgépjárművekre vonatkozó világszinten harmonizált vizsgálati eljárás” (WLTP) alapján történik, amely egy új, reálisabb vizsgálati eljárás az üzemanyag-fogyasztás és CO2-kibocsátás
mérésére. 2018. 09. 01-től a WLTP teljes mértékben felváltja az „új európai menetciklust” (NEDC), amely a jelenlegi vizsgálati eljárás. A reálisabb vizsgálati körülmények miatt a WLTP keretében mért üzemanyag-fogyasztás és a CO2-kibocsátás sok
esetben magasabb az NEDC-ben mért értékeknél. Az ajánlat érvényessége: 2018. december 31-ig vagy a 400 darabos importőri készlet erejéig. A kép illusztráció. A részletekről érdeklődjön márkakereskedésünkben.
A ŠKODA OCTAVIA és OCTAVIA COMBI modellek kombinált átlagfogyasztása: 3,9-6,1 l/100 km, CO2-kibocsátása: 103-139 g/km.
m.
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TUDJA, MI AZ A VEZÉRMŰTENGELY
SZIMERING?

NEM IS KELL.
ŠKODA RELAX BÉRLETI PROGRAM. BIZTOSÍTÁSI KÖLTSÉGEKKEL
A FIX HAVI DÍJBAN, AKÁR 0 FORINT KEZDŐ BEFIZETÉSSEL.
Üljön új autóba egy ﬁx havi díjért, ami tartalmazza a
kötelező biztosítást, egy szervizcsomagot, a CASCO-t,
a forgalomba helyezés díját és egy balesetbiztosítást.
Keresse ŠKODA Privát Bérleti Program szakértőinket
személyre szabott ajánlatokért.

MÁR AKÁR HAVI

59 990 FT-TÓL

Porsche M5
1238 Budapest, Szentlőrinci út
+36 1 421 8220, skoda@porschem5.hu
www.porschem5.hu

Az 59 990 Ft-os havi bérleti díj a ŠKODA FABIA Ambition 1.0 MPI/75LE modellre vonatkozik 36 hónapos futamidő és 10 000 km-es éves futásteljesítmény esetén. A bérleti díj tartalmazza az autó használatának díját, valamint a kötelező biztosítást, a szerviz csomagot, a teljes körű
Porsche CASCO-t, az Uniqa baleset-biztosítást és a forgalomba helyezés díját, továbbá egy MOL üzemanyag feltöltő-kártyát. A 0% vagy 0 Ft önerő bonitásvizsgálat függvénye. A részletekről és ﬁnanszírozásról érdeklődjön az akcióban részt vevő márkakereskedéseinkben. A privát
bérlet akcióban részt vevő márkakereskedések listája elérhető a relax.skoda.hu oldalon. Az akció 2018. 03. 01-től 2018. 12. 31-ig vagy a készlet erejéig érvényes. A ŠKODA FABIA kombinált átlagfogyasztása: 4,6-4,9 l/100km, CO2-kibocsátása: 106-111 g/km. A megadott értékek a
WLTP menetciklus alapján mért, majd az NEDC-re átszámított adatok, amelyek az alapfelszereltségű EU-szériamodell esetén érvényesek. A nevezett értékek nem egyes járművekre vonatkoznak, nem részei a tájékoztatónak, hanem a különböző járműtípusok összehasonlítására
szolgálnak, a 715/2007 EK rendelet jelenleg érvényes előírásainak megfelelően. Ezen értékeket a vezetői szokások és egyéb, nem technikai jellegű tényezők (pl. környezeti feltételek) is befolyásolják. 2017. 09. 01-től bizonyos új járművek típusjóváhagyása a „könnyűgépjárművekre
vonatkozó világszinten harmonizált vizsgálati eljárás” (WLTP) alapján történik, amely egy új, reálisabb vizsgálati eljárás az üzemagyag-fogyasztás és CO2-kibocsátás mérésére. 2018. 09.01-től a WLTP teljes mértékben felváltja az „új európai menetciklust” (NEDC), amely a jelenlegi
vizsgálati eljárás. A reálisabb vizsgálati körülmények miatt a WLTP keretében mért üzemanyag-fogyasztás és a CO2-kibocsátás sok esetben magasabb az NEDC-ben mért értékeknél. A kép illusztráció. A tájékoztatás nem teljes körű, kérjen ajánlatot szakértőinktől. Az út- és parkolási
díjak a Bérlőt terhelik. A biztosítások szerződési feltételeit megismerheti honlapunkon.

