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„Azon a hajnalon valami feltámadt,  

kósza szél suttogott tavaszi imákat.  
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Azon a reggelen márciusi ifjak,  

szabadság mámoros poharából ittak.  
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FOGADÓÓRA

A tavasz eljötte több újdonságot hoz városunk életébe. 
Új fogászati praxissal b!vül az Egészségház szolgálta-
tásainak köre, az elmúlt hetekben üveggy"jt! sziget 
került kihelyezésre a városban, továbbá új jegyz!je lesz 
a Polgármesteri Hivatalnak, miután dr. Szabó György 
január végén távozott a pozícióból. Kérdéseinkre Bukodi 
Károly polgármester válaszolt:

Mikortól lesz új jegyz!je a városnak?
B.K.: Kezdjük egy rövid kitér!vel az el!zményekre: dr. Szabó 
Györggyel hosszú ideig dolgoztam együtt alpolgármester-
ként, illetve polgármesterként is. Január végén döntöttünk 
úgy, hogy közös megegyezéssel elhagyja a polgármesteri 
hivatal vezet!ségét. Azt gondolom, itt az id! egy új irány 
megjelölésének, ügyfélbarátabb önkormányzati munka 
kialakításának. A protokollt követve pályázatot írtunk ki 
a pozícióra, jelenleg az elbírálási folyamat zajlik, legkoráb-
ban március 16-tól foglalhatja el székét az új jegyz!. Bízom 
benne, hogy személyér!l a következ! lapszámban már hírt 
tudok adni. Az átmeneti id!szakban pedig dr. Molnár Csaba 
korábbi aljegyz! vette át a feladatok ellátását megbízott jegy-
z!ként.

Dr. Sárkány Béla fogorvos úr helyére új csapat érkezik az 
Egészségházba. Ki lesz az új fogorvos?
B.K.: A Szép és Ép Fog Fogászati Kft. vette át Dr. Sárkány 
Béla praxisát február közepét!l. Jelenleg 10 rendel! és 11 
praxis m"ködtetését látja el a Szép és Ép Fog Kft., többek 
közt környékbeli településeken is. Dr. Jenei András f!orvos, 
a kft. ügyvezet!je azt a tájékoztatást adta, hogy a praxis 
átvetélét követ!en különböz! beruházásokat hajtottak 
végre, hogy a helyiek a legkorszer"bb gépekkel és anya-
gokkal felszerelt rendel!be érkezvén, még magasabb szín-
vonalú szolgáltatásokkal találkozzanak. Szakmai csapa-
tukból fognak kikerülni azok az orvosok, akik nálunk 
praktizálnak majd.

Megoldás született az üveghulladék szelektív gy"jtésé-
re február hónaptól. Hol lehet a kiválogatott, átöblített 
üvegekt!l „megszabadulni”?
B.K.: A Spar áruház parkolójában alakította ki a három konténer-
b!l álló, üveggy"jtésre alkalmas szelektív szigetet a Vertikál Zrt. 
Ezekbe bedobható italos üveg, bef!ttes üveg, de nem alkalmas 
ablaküveg, autóüveg, fénycsövek, porcelán, kerámia és szeny-
nyezett üveghulladék gy"jtésére sem. Kérek mindenkit, hasz-
náljuk rendeltetésszer"en az üveggy"jt! szigetet! A m"anyag és 
a papírhulladék szelektív gy"jtése a továbbiakban is a megszo-
kott módon, minden hónap második péntekén, házhoz men! 
rendszerben történik. A tavaszi zöldhulladék gy"jtésére április 
hónapban kerül sor (részletes információ a 5. oldalon – a szerk.), a 
lomtalanítást pedig ett!l az évt!l egyéni bejelentkezés alapján, 
házhoz men! rendszerben végzi a szolgáltató (részletek korábbi 
lapszámainkban és a www.ocsa.hu oldalon – a szerk.).

Kedves Olvasóink, várjuk leveleiket a Kisbíró szerkeszt!-
ségébe (elérhet!ségeink a 15. oldalon találhatók)! Kérjük, 
leveleikre írják rá nevüket, címüket, nagyon köszönjük!  �
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A TESTÜLETI ÜLÉSEN TÖRTÉNT

F
ebruár 11-én rendkívüli testületi ülés keretében tárgyal-
ta Ócsa Város Önkormányzatának Képvisel!-testülete a 

2015. évi költségvetés végleges verzióját. A központi intéz-
kedések, az önkormányzati rendszer átszervezése, az inflá-
ció okozta bevétel kiesések, valamint az áremelkedés miatt 
jelentkez! többletköltségek ellentételezése évek óta jelent!s 
terheket ró a közszolgáltatásokért felel!s önkormányza-
tokra. A kiadások együttes összege meghaladja a bevételek 
összegét, amelynek kötelez! pénzforgalmi egyensúlya a 
jelen helyzetben csak küls! forrás bevonása mellett biztosít-
ható. Az Önkormányzat 2015. évi költségvetési bevételek és 
kiadások egyenlege: – 79.085 000 Ft.

A 2015. évi költségvetési koncepcióban megfogalmazottak 
alapján a költségvetésben betervezésre került legfontosabb 
beruházások az alábbiak:

 » Járdaépítési program,
 » energetikai pályázatok (Bolyai János Gimnázium, 

Nefelejcs Napközi Otthonos   Központ Óvoda, Egressy 
Gábor Szabadid!központ),

 » napelemes rendszer kialakítása (Bolyai János Gim   ná-
zium, Halászy Károly Általános Iskola),

 » Halászy Károly Általános Iskola elektromos hálózat 
felújítása (Katasztrófavédelmi ellen!rzés el!írása),

 » Halászy Károly Általános Iskola vizesblokk és futófolyo-
só tet! felújítása,

 » Bolyai téren járda építés,
 » Bolyai János Gimnázium – tet!javítás,
 » személygépkocsi vásárlása (polgármesteri hivatal),
 » Falu Tamás Városi Könyvtár járda építés, akadálymentesítés,
 » Ócsai Nefelejcs Napközi Otthonos Központi Óvoda és 

Manóvár Bölcs!de Napsugár Tagóvodájának csapadék 
elvezetése, akadálymentesítése,

 » Ócsai Nefelejcs Napközi Otthonos Központi Óvoda tet!-
cseréje, vizesblokk felújítás,

 » utak karbantartása,
 » HÉSZ Településrendezési Terv készítése,
 » Alsópakony víztorony felújítás,
 » a Polgármesteri Hivatal számítógép parkjának cseréje a 

megfelel! programokkal, valamint a hálózat b!vítéssel, 
(törvényi kötelezettség a 3. szintbe lépés eléréséhez).

100%-os támogatottságúak a folyamatban lév! napelemes 
rendszer kialakítására vonatkozó pályázatok a Bolyai János 
Gimnáziumban és a Halászy Károly Általános Iskolában. 
A# 2015. évi költségvetést név szerinti szavazáson Bukodi 
Károly polgármester, Horváth Tamás alpolgármester, Dr. 
Gallai Zoltán, Kardos Zoltán és Murinainé Murár Emília 
képvisel!k igen szavazatukkal elfogadták, Hantos Péter, Kánai 
Gergely és Puskás Imre képvisel!k tartózkodtak, ezáltal a költ-
ségvetés végleges verziójának elfogadását nem támogatták. 

Megszüntette az Önkormányzat Dr. Sárkány Béla fogorvos 
megbízását, és szerz!dést kötött a Szép és Ép Fog Fogászati 
Kft.-vel a fogászati alapellátás biztosítására.

Február 25-én tartotta szokásos hó végi ülését a Képvisel!-
testület. A továbbiakban is – a tavalyi évben hatályos – havi 
2.087.000 Ft összegben állapították meg a képvisel!k az 
önkormányzati kiegészítés összegét a központi orvosi ügye-
leti feladatok ellátására.

Törvényi változások okán hatályon kívül helyezte a testü-
let Az aktív korúak ellátásában részesül! személyek együtt-
m"ködési kötelezettségér!l szóló 10/2006./IX.29. rendele-
tet. Március 1-t!l jelent!s mértékben átalakul a pénzbeli és 
természetbeni szociális ellátások rendszere. Az egyes ellátá-
si formákról, azok feltételrendszerér!l új rendeletet alkottak 
a képvisel!k. Bár a kormányzati átalakítás értelmében bizo-
nyos támogatási formák biztosítása nem kötelez!, Ócsa Város 
Önkormányzata települési támogatás elnevezéssel biztosít 
segítséget a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások-
hoz és a gyógyszerkiadásokhoz (a témában lásd cikkünket a 
6.!oldalon – a szerk.).

Döntés született a véd!n!i körzetek átalakításáról, mivel 
jogszabályi el!írás szerint egy véd!n!i körzetben a véd!n! 
által ellátható n!k és gyermekek száma összesen legfeljebb 
250 f! lehet. Ócsa város közigazgatási területe a továbbiakban 
is három véd!n!i körzetre tagolódik. A körzetekhez tartozó 
részletes utcanévsor megtekinthet! a www.ocsa.hu oldalon.

A Képvisel!-testület az Önkormányzat kizárólagos tulaj-
donát képez! Ócsai Halászy Károly Általános Iskola sport-
csarnokának bérbeadásához kapcsolódóan az üzemeltetési 
feladatok ellátásával, valamint a sportcsarnok használatának 
felügyeletével 2015. március 1. napjától határozatlan id!re 
Spák Józsefet bízta meg.

150.000 Ft összeggel támogatja az Önkormányzat az 
„Erdei Iskola Program” megtartását május 27-t!l – május 
29-ig Mátra-Sástó településen, ahová 80 4. évfolyamos gyer-
mek utazik el. 

A Képvisel!-testület döntése értelmében 1 db Opel Astra 1,4 
személygépjárm"vet vásárol az Önkormányzat, a 2015. évi 
költségvetésben beruházásként tervezett bruttó 5.780.000 Ft  
értékben.

Az Egressy Gábor Szabadid!központ a 2015. évi költ-
ségvetési tervezés során a személyi jelleg" juttatások 
értékének meghatározásakor valamennyi munkavállaló 
tekintetében 10 %-os béremeléssel számolt. Jarábik Klára 
ügyvezet! alapbére a 10 %-os emelés eredményeképpen brut-
tó 376.000# Ft, míg az új döntés értelmében költségtérítése 
havi 40.000#Ft+10.000#Ft-ban került megállapításra. 

A Képvisel!-testület „Akadálymentesítési feladatok 
elvégzése Ócsa Önkormányzat fenntartásában lév! Napsugár 
Óvoda területén” címen nyílt közbeszerzési eljárást indít és 
az ehhez kapcsolódó ajánlattételi felhívást és dokumentációt 
jóváhagyta, a rendelkezésre álló összeget bruttó 3.500.000 
Ft összegben állapították meg. „Nefelejcs Napközi Otthonos 
Központi Óvodában tet!felújítás” címen feltételes közbe-
szerzési eljárást indít az Önkormányzat, az ehhez kapcsolódó 
ajánlattételi felhívást és dokumentációt is jóváhagyták.  �

Ó
csán a tavaszi zöldhulladék-gy"jtést 2015. április 
8-án és 16-án végezzük. Április 8-án, szerdán azoknál 

az ingatlanoknál lehet kihelyezni a zöldhulladékot, ahol 
a kommunális hulladékot szerdánként (a vasúti sínekt!l 
dél-nyugatra lév! utcák), április 16-án, csütürtökön ott, ahol 
a kommunális hulladékot csütörtökönként (a vasúti sínekt!l 
észak-keletre lév! utcák) szállítjuk el. 

Kérjük Önöket, hogy a zöldhulladékot kötegelve (a kötegek 
átmér!je max. 50cm vastagságú legyen, 80-100 cm hosszú 
ágakkal) vagy zsákokban (max. 10kg), összetétele szerint látha-
tó módon szíveskedjenek az ingatlan elé kitenni, kizárólag az 
adott napokon. A zsákok, kötegek elszállítása folyamatosan 
történik a jelzett napokon. Együttm"ködésüket köszönjük!  �

Kunépszolg Kft.
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Kedves szül!k!
Óvodai beíratás 2015/2016. nevelési évre:

2015. április 20-tól -24-ig (hétf!t!l-péntekig)  
de. 8-tól du. 17-ig.

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

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

Nem magyar állampolgár kiskorú óvodai beíratásánál 
a szül!nek igazolnia kell azt is, hogy milyen jogcímen 
tartózkodik a gyermek a Magyarország területén.

A beiratkozást követ!en 2015. szeptember 01-t!l folya-
matosan felvehet! minden hároméves gyermek. Azok a 
gyermekek is beírathatók és felvételt nyernek, akik 2015. 
évben augusztus 31-t!l folyamatosan töltik be a 2,5 életé-
vüket – szobatiszták, önállóan étkeznek. 

A nemzeti köznevelésr!l szóló 2011. évi CXC törvény 8.§ 
(2) bekezdés szerint a gyermek abban az évben, amelynek 
augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a neve-
lési év kezd! napjától legalább napi négy órában kötele-
z!en óvodai foglalkozáson vesz részt. A szül! kérelmére 
a fenntartó részér!l a jegyz! - az óvodavezet!, valamint 
a véd!n! egyetértésével - a gyermek jogos érdekét szem 
el!tt tartva, az ötödik életév betöltéséig felmentést adhat 
a kötelez! óvodai nevelésben való részvétel alól, ha a gyer-
mek családi körülményei, képességeinek kibontakoztatá-
sa, sajátos helyzete indokolja.

Bölcs!dei beíratás 2015/2016. gondozási évre:

2015. április 20-tól -24-ig (hétf!t!l – péntekig)  
de. 8-tól du. 17-ig.

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

Tájékoztatom Önöket, hogy a Manóvár Bölcs!débe az 
Ócsán bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel 
rendelkez! 1-3 éves gyermek gondozható és vehet! fel, 
akinek családja életvitelszer"en Ócsán él. A szabad kapa-
citás terhére a város közigazgatási területén kívül lakó 
kisgyermek is felvehet!, akinek szülei munkahellyel 
rendelkeznek.

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

 » akiknek szülei dolgoznak,
 » munkaer! piaci részvételt el!segít! programban, 

képzésben vesznek részt,
 » aki családgondozásban részesül, és fejl!dése érdeké-

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

gyermekének ellátását biztosítani nem vagy csak 
részben tudja,

 » akit – gyámhatósági határozat alapján – gyámként 
kirendelt id!skorú (a reá vonatkozó nyugdíjkorhatárt 
elért) hozzátartozója nevel,

 » aki rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben 
részesül.

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

gyermekvédelmi kedvezményr!l szóló határozatot 
amennyiben rendelkeznek vele,

 » egyedülállóság esetén a Magyar Államkincstár igazo-
lását emelt családi pótlék folyósításáról,

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

 » munkáltató kereseti igazolást a szül!k munkavég-
zésér!l, jövedelmükr!l, illetve szándéknyilatkozatot 
arról, hogy a szül!t a munkáltatója alkalmazni kíván-
ja a jöv!ben is.  �
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csa Város Önkormányzatának Képvisel!-testülete a 
Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 

törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
Ócsai Nefelejcs Napközi Otthonos Központi Óvoda és 

Manóvár Bölcs!de intézményvezet! (magasabb vezet!) 
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony id"tartama: határozatlan idej" 
közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaid!
A vezet"i megbízás id"tartama: a vezet!i megbízás határo-
zott id!re, 2015. július 1. napjától 2020. június 30. napjáig szól
A munkavégzés helye:

 » Pest megye, 2364 Ócsa Dózsa György tér 1., 
 » Pest megye, 2364 Ócsa, Baross u. 14.

A munkakörhöz tartozó, illetve a vezet"i megbízással járó 
lényeges feladatok:

 » az intézmény irányítása és képviselete a vonatkozó 
jogszabályok, bels! intézményi szabályzatok és az alapí-
tó rendelkezései szerint,

 » az intézmény vezetése, szakszer" és törvényes m"ködtetése,
 » az önállóan m"köd! költségvetési szerv hatáskörébe 

tartozó gazdálkodási feladatok ellátása,
 » felel az intézmény takarékos gazdálkodásáért,
 » a munkáltatói jogok gyakorlása az intézmény alkalma-

zottai felett,
 » döntéshozatal az intézmény m"ködésével kapcsolatos 

minden olyan ügyben, amelyeket a jogszabály nem utal 
más szerv vagy személy hatáskörébe,

 » ellátja a nemzeti köznevelésr!l szóló 2011. évi CXC. 
törvényben meghatározott egyéb vezet!i feladatokat.

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a 
juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 

XXXIII. törvény, valamint a pedagógusok el!meneteli rend-
szerér!l és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történ! végre-
hajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet rendelke-
zései az irányadók. 
Pályázati feltételek:

 » fels!fokú óvodapedagógusi végzettség és szakképzettség, 
 » pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményve-

zet!i szakképzettség, 
 » óvodapedagógus munkakörben szerzett legalább 5 év 

szakmai gyakorlat, 
 » legalább 5 év óvodavezet!i munkakörben, vagy óvoda-ve-

zet! helyettesi munkakörben szerzett szakmai gyakorlat,
 » csecsem!- és kisgyermeknevel! vagy kisgyermekgon-

dozó, -nevel! szakképesítés,
 » vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása,
 » magyar állampolgárság,
 » büntetlen el!élet,
 » cselekv!képesség.

Elvárt kompetenciák: Magas szint" elhivatottság, határozottság, 
magabiztosság, kapcsolatteremt! és kommunikációs képesség.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 » szakmai önéletrajz,
 » a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló do    -

kumen tumok (munkáltatói igazolás, munkakör meg   ne  -
vezésével),

 » az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakkép-
zettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok másolata,

 » szakmai helyzetelemzésre épül! vezetési program, 
amely tartalmazza a fejlesztési elképzeléseket,

 » három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizo-
nyítvány a büntetlen el!élet igazolására, valamint 

annak igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan 
foglalkozástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közal-
kalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehet!vé,

 » nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó a pályázati 
anyagában foglalt személyes adatainak – a pályázati eljá-
rással összefüggésben szükséges – kezeléséhez hozzájárul,

 » nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes 
pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához.

A munkakör betölthet"ségének id"pontja: a munkakör legko-
rábban 2015. július 1. napjától tölthet! be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2015. április 30.
A pályázatok benyújtásának módja: a pályázatot A/4-es 
méret" papírra gépelt, összef"zött formátumban, 2 példány-
ban, zárt borítékban kell benyújtani postai úton Ócsa Város 
Önkormányzat címére (2364 Ócsa, Bajcsy-Zsilinszky utca 2. )

 » Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban 
szerepl! azonosítószámot: 441/2015, valamint a munka-
kör megnevezését: intézményvezet!. 

 » A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt 
dr. Molnár Csaba mb. jegyz! nyújt a következ! telefon-
számon: 06-29/378-125.

A pályázat elbírálásának módja, rendje: a beérkezett pályá-
zatokról Ócsa Város Önkormányzat Képvisel!-testülete által 
létrehozott háromtagú bizottság javaslatára Ócsa Város 
Önkormányzat Képvisel!-testülete dönt.
A pályázat elbírálásának határideje: 2015. június 26.
A pályázati kiírás további közzétételének helye:

 » Ócsa város honlapja (www.ocsa.hu) 
 » Ócsai Kisbíró

Változások a szociális ellátások területén

A 
szociális ellátások rendszere 2015. 
március 1. napjától jelent!s mérték-

ben átalakul. Február végi ülésén törvé-
nyi el!írásoknak eleget téve alkotta 
meg Ócsa Város Önkormányzatának 
Képvisel!-testülete az 5/2015. II. 27. ren  -
deletet, amely a pénzbeli és természet-
ben nyújtott szociális ellátásokról új 
rendszerét foglalja keretbe. A március 1. 
után életbe lép! lényegi változások:

A jelenleg jegyz!i hatáskörben lév! 
aktív korúak ellátásának megállapí-
tása a járási hivatal hatáskörébe kerül. 

További ellátások nyújtásáról, illetve 
azok jogosultsági feltételeir!l az önkor-
mányzatok döntenek az ún. települési 

támogatás keretében. A február végén 
meghozott rendelet értelmében tehát 
Ócsa Város Önkormányzata települé-
si támogatás keretében biztosít anya-
gi segítséget a lakhatáshoz kapcso-
lódó rendszeres kiadások, illetve a 
gyógyszerkiadások viseléséhez. Az 
Önkormányzat oly módon próbálta 
kialakítani támogatások új feltételrend-
szerét, hogy minél többen bennmarad-
janak az ellátottak körében.

Az eddigi önkormányzati segély he   -
lyébe a jöv!ben a rendkívüli telepü  -
lési támogatás lép ugyanazon fel     tétel  -
rendszerrel. Ez alól kivétel a rászorult 
kérelmez! elhunyt hozzátartozójának 

eltemettetésének esete, amely kapcsán a 
2014. évi gyakorlat alapján az egy f!re jutó 
jövedelmet tekintve az Önkormányzat 
enyhít a feltételeken (a korábbi évben 
ugyanis szinte minden kérelmez! kiesett 
az ellátásból). A magas temetési költsé-
gek miatt ezen segély mértéke az eddigi 
20.000 Ft-ról 30.000 Ft-ra emelkedik.

A támogatások igényléséhez új forma-
nyomtatványok találhatók a www.
ocsa.hu weboldal „Dokumentumok” 
menüpontja alatt. Az új feltételrendszer 
további részleteir!l kérjük, érdekl!dje-
nek a Polgármesteri Hivatal Hatósági és 
Ügyfélszolgálati irodájában.  �

)7��2413�7�(8&'&�2'��/*,>?Ē

5HQGĒUVªJL�K®UHN
Tisztelt Lakosság!
A legutóbbi írásom óta rendkívüli esemény városunk-
ban nem történt, egy esetet kivéve, melyet nem is lehe-
tett volna hatóságunknak megel!zni.

Két férfi, akik egy lakásban laktak eddig, szóváltásba 
keveredtek és egyikük egy konyhai késsel vetett véget 
a vitának. A másik fél könnyebb sérüléseket szenve-
dett, aki értesítette a rend!rséget és vallomása alapján 
a támadója elfogásra és el!állításra került. A kihallgatá-
sát követ!en szabadlábon védekezhet és várja tettének 
következményeit.

A mondás szerint „Az okos ember más kárából tanul”, 
ezért említenék meg egy másik esetet, melyb!l le lehet 
sz"rni a tanulságot. Az interneten keresztül rengeteg 
lehet!ség nyílik a vásárlásra, melyet erre szakosodott 
b"nöz!k ki is használnak. Legtöbbször nem is a saját 
birtokában lév! tárgyat – mely éppen nagyon divatos 
– árulnak, olcsón, amire a vásárlók azonnal ráharapnak.

Ezeknek az elkerülése érdekében az alábbi tanácso-
kat tudom adni. Ki kell tudni sz"rni a hamis hirdetése-
ket. Ennek módja, hogy a hirdetésben lév! fényképet kell 
megvizsgálni, mivel azt általában nem az eladó készíti, azt a 
gyártó oldaláról tölti le vagy egy másik hirdetésb!l emeli át.

Meg kell nézni, hogy a hirdet!nek milyen hirdetései 
vannak még és mik róla a vélemények.

Az interneten létezik egy oldal ahol a csaló hirdet!ket 
gy"jtik össze a károsultak, ezt is át kell nézni.

Ha nem bízunk meg a hirdet!ben, kérni kell az után-
vételes fizetés lehet!ségét, ha ebbe nem megy bele, er!s 
lehet a gyanú a csalásra.

A legjobb megoldás mégis a személyes átvétel, melyet 
a távolság tud befolyásolni. Sajnos, és itt jön a példa, az 
utánvételt is megpróbálják kijátszani, ugyanis az egyik 
ócsai lakosunk rendelt egy mobiltelefont és helyette 
üres dobozokat kapott, melyet már csak a csomag kifi-
zetése és a kiszállító eltávozása után vett észre.

Ennek elkerülési módja, hogy a csomagot a kifizetése 
el!tt kibontjuk és ha nem az van benne amit rendel-
tünk, nem vesszük át.

Sértettünk szerencsére azonnal feljelentést tett az 
!rsön, aminek köszönhet!en tudtunk intézkedni a 
Posta felé a pénz lefoglalására, így azt a csaló nem kapta 
meg, a sértettünk pedig az eljárás során azt visszakapja, 
így kárt nem szenvedett. Ehhez kellett a sértett gyors 
feljelentése.

Továbbra is várjuk Önökt!l a bejelentéseket, észrevéte-
leket az újságban és az ocsa.hu oldalon közzétett telefon-
számainkon.

Szükséges a lakosság segítsége az eredményes munka-
végzésünkhöz.  �

Mezei taMás r. tzls.

SZ!RÉS

Farbe/colour:
PANTONE 288 CV
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  ÖN IS SZENVED AZ ALLERGIÁTÓL, SZÉNANÁTHÁTÓL?    KÖNNYEZIK? 
TÜSSZÖG? DUGUL AZ ORRA?    LAKTÓZ! INTOLERANCIÁRA 
"TEJCUKOR! ÉRZÉKENYSÉGRE# VAN GYANÚJA, VAGY BIZONYOS 
ÉTELEK ELFOGYASZTÁSA UTÁN PUFFAD ÉS HASMENÉSE VAN?  

  ALLERGIA VIZSGÁLAT "PRICK# TESZT$    LÉGZÉSFUNKCIÓS VIZSGÁLAT    TÜD%SZ!RÉS  
  LÁTÁSVIZSGÁLAT    LAKTÓZ#INTOLERANCIÁRA VONATKOZÓ SZAKTANÁCSADÁS  

    VÉRNYOMÁS#, VÉRCUKOR# ÉS KOLESZTERINSZINT MÉRÉS    ÉTELBEMUTATÓ, KÓSTOLÓ,  
DIETETIKAI TANÁCSADÁS    ÚJRAÉLESZTÉSI BEMUTATÓ  ÉS OKTATÁS  ÉRDEKES 
EL%ADÁSOK    KIÁLLÍTÓK
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JÖJJÖN EL A JAHN FERENC DÉL#PESTI 
KÓRHÁZ EGÉSZSÉGNAPJÁRA ÉS VEGYEN 
RÉSZT AZ INGYENES SZ!RÉSEKEN:

FÓKUSZBAN A LÉGÚTI ALLERGIA ÉS 
A LAKTÓZ# INTOLERANCIA
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Rendezvények
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Varázslatos este volt! Omnibuszok ugyan nem csilingeltek 
a Bajcsy – Zsilinszky úton, konflisok sem parádéztak fel – 
alá a f!téren, s!t a lehajtható ablakú, kurblis „meseautók” 
is hiányoztak (de mennyire!) a szabadid!központ parkoló-
jából. 

N
em korzóztak felcicomázott dámák az óriási platánok 
alatt, vörösre rúzsozott szájukban hosszú szipkájú „ciga-

retteket” tartva, nem tüsténkedtek körülöttük kamáslis 
gigerlik, de a vurstlit sem találtuk Ócsa utcáin.

No de a falakon belül!
Odabent, a szabadid!központ nagytermében, az össze-

gy"lt szépszámú közönség egy lebilincsel! id!utazást tehe-
tett a XX. század els! harmadába, Pest fénykorába, Fényes 
Szabolcs, Eisemann Mihály, Latabár Kálmán, Karády Katalin 
világába, amikor erény volt a sikk, a kellem és a stíl, a férfi-
ak tudtak udvarolni, a n!k tudtak flörtölni, a szerz!k tudtak 
dalszövegeket írni, az emberek imádtak élni és éltek is!

Aki azonban megvette a mindössze ötszáz forintos belép!-
jegyet, nem múzeumlátogatásban vehetett részt, hanem egy 
perg!, vidám, élettel teli koncert részese lehetett, ahol nyoma 
sem volt negédes nosztalgiázásnak, keserg! múltidézésnek 
vagy „bezzegelésnek”. Szólt a swing, a jazz, repkedtek a kell! 
ízléssel tálalt, helyenként finoman frivol, de cseppet sem 
ordenáré poénok és – habár a közönség által megszólaltatott 
„vegyes kar” teljesítménye hagyott némi kívánnivalót maga 

után – joggal zúgott a 
vastaps a szólók közben 
és a koncert végén. 

Bárki bármit mond-
hat, a Hot Jazz Band Ma  -
gyarország leg   ele   gán-
sabb swing – zenekara. 
Túl a meg   kérd!jelez he  -
tetlen szakmai tudáson 
rendelkeznek valami-
vel, ami a mai elmarke-

tingesedett, teljesítményorientált, elbulvárosodott világból 
egyre inkább kiveszni látszik (nem figyelmen kívül hagyva, 
hogy a zene    kar teljesítménye és marketingje is tökéletesen 
megfelel korunk köve   telményeinek).

Ez a valami pedig a báj. Bájos az általuk megidézett kor, bájo-
sak a csokornyakkend!k és a poénok (a bendzsós viccek külö-
nösen „ültek”), Bényei Tamás, a zenekar vezet!je pedig – kiváló 
trombitálása és bendzsójátéka mellett - egy korabeli énekes 
bájával és eleganciájával szólaltatja meg a mindenki által ismert 
és szeretett, igencsak bájos slágereket. (És ebbe még a közönség 
közös énekléskor tanúsított bájos esetlensége is belefért.)

A sikert persze nem adják ingyen. A zenekar könnyedsé-
ge, virtuóz játéka és professzionalizmusa mögött hosszú 
évek kemény és alázatos munkája áll, melyet az elmúlt évek 

során számos szakmai díjjal jutalmaz-
tak idehaza és külföldön egyaránt. 

A koncert a Nemzeti Kulturális Alap 
támogatásával valósulhatott meg. Az elkö-
vetkezend! hónapokban a Cseh Tamás 
Program keretén belül, a szabadid!köz-
pont JazzFolk Zene Klub-jában további 6 
zenekar lép fel, bizonyára magas színvo-
nalú és fergeteges hangulatú koncertekkel 
örvendeztetve meg a közönséget. (B!vebb 
információ az Egressy Gábor Szabad  -
id!központ hivatalos facebook oldalán.)

Ahogy tette azt a Hot Jazz Band is. Kö   -
szönet nekik érte! (Csak a kurblis „mese  -
autók” hiányoztak! De mennyire!)  �
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Bényei Tamás, 
a Hot Jazz Band 

vezet!je

Szabó Lóránt, 
bendzsó

A világhír" Hot 
Jazz Band
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Egyházak hírei

Ú
jabb vidám délutánról adunk hírt. Meseh!sök és egyéb vidám figurák vették birtokba az Egressy 
Gábor Szabadid!központ színháztermét és színpadát. Felhívásunkra több család együttesen öltö-

zött be, amit családi belép!kkel díjaztunk. A jegyek saját szervezés" programra, illetve a budapesti 
Mesemúzeum látogatására szólnak. 

Az el!z! évekhez hasonlóan az idén is programokat szervezünk a kisgyerekes családoknak ünnep-
körökhöz kapcsolódóan. A kicsik farsangja után, május 5-én Anyák napi köszönt! várja a gyerekeket, 
anyukáikat és nagymamáikat. A JazzFolk Zene Klub ezen a napon, Bolba Éva és a JAZZterlánc közrem"-
ködésével ehhez az alkalomhoz kapcsolódik. 

Várunk minden kicsit és nagyot programjainkra, amelyekr!l b!vebb információkat a facebook/
EGRESSY KUCKÓ oldalán találhatnak!  �

KorMos rebeKa

*,7*88>�0:(0��574,7&28?*7;*?Ē

A, A, A, A FARSANGI 
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Ócsai Református Egyházközség
2015. március havi gyülekezeti alkalmaink:

NAP ÓRA ALKALOM

1. Vasárnap 10
15
16

F!istentisztelet – Kálvin-ház
Hálaadó Úrvacsorás Istentisztelet – Evangélikus Imaház
Fiatal Feln!ttek Bibliaórája (24-30 évesek)– Református iskola

3. Kedd 18 Feln!ttek Bibliaórája – Református Lelkészi Hivatal

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

5. Csütörtök 15
17

Asszonykör – Kisimaterem
I#úsági Bibliaóra (14-17 évesek) – Kisimaterem

6. Péntek 15
19

Kon$rmációs el!készít! – Református iskola
I#úsági bibliaóra (18-23 évesek) – Református iskola

8. Vasárnap 10
16

F!istentisztelet – Kálvin-ház
Fiatal Feln!ttek Bibliaórája (24-30 évesek)– Református iskola

10. Kedd 18 Feln!ttek Bibliaórája – Református Lelkészi Hivatal

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

12. Csütörtök 17
18

I#úsági Bibliaóra (14-17 évesek) – Kisimaterem
Központi Bibliaóra – Református Lelkészi Hivatal

13. Péntek 15
19

Kon$rmációs el!készít! – Református iskola
I#úsági bibliaóra (18-23 évesek) – Református iskola

15. Vasárnap 10
15
16

F!istentisztelet – Kálvin-ház
Hálaadó Úrvacsorás Istentisztelet – Evangélikus Imaház
Fiatal Feln!ttek Bibliaórája (24-30 évesek)– Református iskola

17. Kedd 18 Feln!ttek Bibliaórája – Református Lelkészi Hivatal

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

19. Csütörtök 15
17

Asszonykör – Kisimaterem
I#úsági Bibliaóra (14-17 évesek) – Kisimaterem

20. Péntek 15
19

Kon$rmációs el!készít! – Református iskola
I#úsági bibliaóra (18-23 évesek) – Református iskola

22. Vasárnap 10
16

F!istentisztelet – Kálvin-ház
Fiatal Feln!ttek Bibliaórája (24-30 évesek)– Református iskola

24. Kedd 18 Feln!ttek Bibliaórája – Református Lelkészi Hivatal

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

26. Csütörtök 10
17
18

 Szórvány Istentisztelet – Székesi Szociális Otthon
I#úsági Bibliaóra (14-17 évesek) – Kisimaterem
Központi Bibliaóra – Református Lelkészi Hivatal

27. Péntek 15 Kon$rmációs el!készít! – Református iskola

27. Péntek 19 I#úsági bibliaóra (18-23 évesek) – Református iskola 

29. Vasárnap 10
15
16

F!istentisztelet – Kálvin-ház
Hálaadó Istentisztelet – Evangélikus Imaház
Fiatal Feln!ttek Bibliaórája (24-30 évesek)– Református iskola

31. Kedd 18 Feln!ttek Bibliaórája – Református Lelkészi Hivatal

Református Lelkészi hivatali rend:

Lelkipásztori ügyelet:
KEDD: 15:00-18:00; SZERDA: 8:00-11:00; CSÜTÖRTÖK: 14:00-17:00; 
PÉNTEK: 9:00-11:00 (Keresztelési, esketési, temetési megbeszélés, 

(J\K¢]DN�P¢UFLXVL�SURJUDPMDL

NAP ÓRA ALKALOM

01.vasárnap 9
10

17

imaóra
istentisztelet, 
úrvacsora
istentisztelet

04. szerda 19 bibliaóra

08. vasárnap 9
10
17

imaóra
istentisztelet
istentisztelet

11. szerda 19 bibliaóra

15. vasárnap 9
10
17

imaóra
istentisztelet
istentisztelet

18. szerda 19 imaóra

NAP ÓRA ALKALOM

22. vasárnap 9
10
16

imaóra
istentisztelet
Dr. Molnár 
Róbert 
el!adása az 
Egressy Gábor 
szabadid!- 
központban

25. szerda 19 bibliaóra

29. vasárnap 9
10
17

imaóra
istentisztelet
istentisztelet

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

Ócsai Katolikus Egyházközösség programja:
Miserend:
Hétf! és szerda: 7.30 óra
Péntek és szombat: 18 óra
Vasárnap: 9 óra
Minden hétf!n 18 órakor Biblia óra
Minden szerdán 19 órakor I$úsági hittan.

Változó programok:
Március 15-én Vasárnap 18 órakor lelkigyakorlatos szentmise 

Március 22-én Vasárnap 18 órakor lelkigyakorlatos szentmise
Tartja: Jerzy Urbanik SDS sz!dligeti plébános
Ezen a két vasárnapon reggel nem lesz szentmise!

Március 28. Szombat 17 óra Taezéi imaóra, 19 órakor ismeret-
terjeszt! el!adás a közösségi teremben.
Vendégünk: Szabó Csabáné Ottilia, aki a tánc gyógyító erejér!l
tart el!adást.

Április 2. Nagycsütörtök 19 óra Utolsó vacsora emlékmiséje
Április 3. Nagypéntek 14 óra keresztúti ájtatosság, 15 óra szertartás
Április 4.  Nagyszombat egész napos szentségimádás 

20.30-kor Feltámadási szentmise és körmenet 
Húsvét Vasárnap és Hétf!n 9 órakor ünnepi szentmise

lelkigondozói beszélgetés, szervezési ügyek intézése, igazolások, 
ajánlások, dokumentumok kiadása, stb.)

Gondnoki óra:
PÉNTEK: 17:00-18:00 (Ügyintézés pl.: egyházadó befizetése, adako-
zás Isten dics!ségére - különböz! alkalmakból is -, emlékharang 
kérés, számlaügyintézés, presbitériumi ügyintézés, stb.)

Kérjük testvéreinket, hogy, akik nem rendezték még el!z! évi 
egyházadójukat, tegyék meg. Megtehetik ezt az egyházpénztári, 
és lelkészi ügyeleteken egyaránt.
Ócsai Református Lelkészi Hivatal: 2364 Ócsa, Ady E. u. 2.
Külön id!pontok kérhet!k mindenféle ügy intézésére,  
lelkigondozásra a (06-29)-378-142-es telefonszámon, valamint  
az ocsa. ref@gmail.com e-mail címen.

Márciusi istentiszteleti alkalmak az Ócsai Baptista Gyülekezetben:
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Adó 1 százalék 
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Kedves Olvasóink!
Kérjük, idén is segítsék az ócsai civil szervezetek, alapítványok társadalmi munkáját adójuk 1 százalékának felajánlásával!

OPKE
„A Kultúra nem valami fennkölt dolog, nem a messzi magasban kevesek 

számára rezg! délibáb, hanem a mindennapi élet szerves része.” 
(Spiro György)

Ennek szellemében igyekszünk olyan gyermek és feln!tt programokat 
szervezni, amely mindenki számára elérhet!. Rendezvényeink ingye-
nesek. Versenyeinken rendszeresen jutalmazzuk a nyerteseket. Azon 
vagyunk, hogy maradandó élményben részesüljenek a gyermekek, és  
feln!ttként minta legyen el!ttük a tartalmas szórakozás.

MAGYAROK EURÓPÁBAN EGYESÜLET, 
Közhasznú, nonpro$t

ADÓSZÁM: 18722901!1!13

Bankszámlaszám:58300141-1230053

Kulturális egyesület. F!ként iskolai egészségneveléssel, oktatással 
drog- és abortuszprevencióval  foglalkozunk a magyar anyanyelv"ek 
által lakott területeken, határon innen és túl. Több gyermek élete a mi 
támogatásunk eredménye. 

Ehhez a munkához kérjük az adójának 1%-át.

Minden évben  június 4-én Séta az életért elnevezés" demonstrációval  
hívjuk fel a $gyelmet az élet értékességére a fogantatás pillanatától a 
méltó befelyezésig.

Tevékenységünket önkéntes munkával végezzük.

Sok kedves határontúli  barátunkat látjuk vendégül Ócsán. 2015-ben  a 
Nemzeti összetartozás napjára népdalkört hívtunk meg a Kárpátaljáról.

Az egyesület képvisel!je: Albertné Görgey Zsuzsanna

„ÓCSA " HALÁSZY KÁROLY ISKOLÁÉRT” ALAPÍTVÁNY 
Kedves Szül#k és Támogatók!
Az „Ócsa – Halászy Károly Iskoláért” 
Alapítvány nevében köszönjük, hogy a 
tavalyi évben adójuk 1%-ának felajánlásá-
val támogatták iskolánkat.
Az alapítvány célja:
Megteremteni az oktatási intézmény 
berendezéséhez szükséges er!forrásokat, 
az anyagi lehet!ségek függvényében 
biztosítani az oktatási segédeszközök beszerzését, illetve a m"ködéséhez 
szükséges egyéb eszközöket.
Az iskola tanulóinak jutalmazása (tanulmányi-, sport- és egyéb versenye-
ken elért eredményekért) osztályok, csoportok támogatása (kirándulá-
sok, erdei iskola, táborozás).
 
Az alapítvány nevében kérjük, hogy a 2014. évi adójuk 1%-ának felaján-
lásával továbbra is támogassák az alapítvány céljait, ezzel is hozzájárulva 
az iskola szakmai-tartalmi munkájának megvalósulásához.

ADÓSZÁMUNK: 18691786113

Köszönettel:
„Ócsa – Halászy Károly Iskoláért” Alapítvány kuratóriuma

„UTÓDOKÉRT ! MAGYAR SÁNDOR” ALAPÍTVÁNY 
Kedves Szül#k és Támogatók!
Az „Utódokért - Magyar Sándor” 
Alapítvány nevében köszönjük, hogy a 
tavalyi évben adójuk 1%-ának felajánlásá-
val támogatták iskolánkat.
Az alapítvány célja:

 » az iskola tehetséges tanulóinak sokol-
dalú támogatása;

 » tanulmányi versenyeken résztvev! 
tanulók támogatása, elismerése

 » az iskola kulturális rendezvényeinek támogatása;
 » az ének, zene, sport területén kiemelked! tanulók elismerése, 

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

iskola megújítását szolgálják.

Az alapítvány nevében kérjük, hogy a 2014. évi adójuk 1%-ának felaján-
lásával továbbra is támogassák az alapítvány céljait, ezzel is hozzájárulva 
az iskola szakmai-tartalmi munkájának megvalósulásához.

ADÓSZÁMUNK: 18663190!1!13

Köszönettel:
„Utódokért - Magyar Sándor” Alapítvány kuratóriuma

ÓCSAI REFORMÁTUS TEMPLOM ALAPÍTVÁNY
Az Ócsai Református Templom Alapítvány kuratóriuma tisztelettel 
megköszöni támogatóinak, hogy személyi jövedelemadójuk felajánl-
ható 1%-ával hozzájárultak az Alapítvány célkit"zéseinek megvaló-
sításához. A 2014. évben érkezett 113.731,- Ft-ot az Ócsai Református 
M"emléktemplom fenntartására fordítottuk. Várjuk idén is szíves 
támogatásukat a 

19179124!1!13 ADÓSZÁMUNKRA 

hivatkozással, hogy a M"emléktemplom és a korh" kertjének Europa 
Nostra díjához méltó állagmeg!rzését, továbbá értékeinek bemutatását 
fenn tudjuk tartani színvonalas idegenvezetéssel.

Honlapunk: www.users.monornet.hu/ocsaref

MOZGÁSKORLÁTOZOTTAK ÓCSAI EGYESÜLETE
A Mozgáskorlátozottak Ócsai Egyesületének f! célkit"zése a mozgás-
fogyatékos, egészségkárosodott emberek segítése, érdekvédelme, 
érdekeik érvényesítése. A korábbi évekhez hasonlóan a nehezen mozgó, 
kerekesszékes tagjainkat  szeretnénk olyan helyszínekkel megismertetni, 
ahová saját er!b!l nem tudnának eljutni.
Ezért kérjük Önöket, hogy ajánlják fel személyi jövedelemadójuk 1 %-át 
Egyesületünk javára.

ADÓSZÁMUNK: 18694590-1-13

Támogatásukat el!re is köszönjük.
Mozgáskorlátozottak Ócsai Egyesülete vezet!ség

Adó 1 százalék 
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Haláleset 
Név Születési id! Haláleset ideje
Böd! János 1950. szeptember 17. 2015. január 21.
Balogh Bertalan 1951. július 25. 2015. január 25.
Rózsa Mária 1926. május 4. 2015. január 28.
Bai Miklósné  
Kiss Jolán 1940. szeptember 1. 2015. február 4.
Virág Ferenc 1960. augusztus 2. 2015. február 5.
Kánai Károly 1930. október 18. 2015. február 24.

Esküv# 
Bálint Gábor – Huszár Mónika 2015. február 14.
Valent Gerg! – Bihar Edit Mária 2015. február 19.

Huszonötödik házassági évforduló
Lakatos Pál – Rafael Melinda 1990. február 10.

Ötvenedik házassági évforduló
Kovalcsek Gábor – Csák Erzsébet 1965. február 27.

Születések
Gyermek neve Szül!k neve Születési id!
Szecs!di Bendegúz  
András Karajos Judit – Szecs!di Károly 2015. január 3.
Hajnal László Hajnal Fanni – Lipták László 2015. január 3.
Hajdú Olivér Konyicsák Andrea – Hajdú Gusztáv 2015. január 5.
Áldott Anna Hajdu Nóra – Áldott Géza 2015. január 5.
Veres Róza Boróka Kacsó Csilla – Veres István 2015. január 7.
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Ócsai Polgármesteri hivatal  
2364, Ócsa, Bajcsy Zs. u. 2. •  
E-mail: polghiv@ocsanet.
hu • Tel: 29-378-125, 29-378-501,  
Fax: 29-378-067
Ócsa Városüzemeltetési 
Nonprofit Kft
Tel: 29-378-125/28 mellék
Okmányiroda Bajcsy Zs. u. 26., 
Tel: 29-378-504
Orvosi ügyelet Ócsa, Szabadság 
tér 4. (új Egészségház),  
104 vagy 06-1-301-6969 
Központi orvosi rendel!  
Ócsa, Sza   bad  ság tér 4.
Feln!tt háziorvosok  
dr. Kocsis János Rendelés: hétf!, 
szerda, csütörtök, péntek, 8–12 
óráig, kedden 14–18 óráig.
Rendel! telefon: 29-378-071 •  
dr. Incze#y Zsolt Rendelés: 
hétf!, kedd, csütörtök, péntek,# 
8:00–12:00 óráig, szerdán 
14:00–18:00 óráig.  
Rendel! telefon: 29-378-110 •  
dr. Gallai Zoltán Rendelés: kedd, 
szerda, csütörtök, péntek, 8:00–
12:00 óráig, hétf!n 14:00–18:00 
óráig Rendel! telefon: 29-378-073 
Gyermekorvos dr. Koszteleczky 
Mónika Rendelés: hétf!, kedd, 
szerda, péntek, 8:00–12:00 óráig, 
csütörtök 14:00–18:00 óráig, 
Rendel! telefon: 29-378-164
Véd!n!i tanácsadások  
I. körzet: Szabóné Ádámcsik 

Tünde, Tel: 29-578-523 •  
II.körzet: Kardosné Pinty!ke 
Viktória, Tel: 29-578-522, •  
III.körzet: Brassai Júlia,  
Tel: 29-578-523
Fogászat Dr. Sárkány Béla,  
Tel: 20-440-5210,  
Dr. Baranyai Edit,  
Tel: 29-378-030
Fiziotherápia  
Tel: 29-578-525
Korona Gyógyszertár 
Szabadság tér 5.,  
Tel: 29-578-090
Rend!rség Ócsai Rend"rörs,  
Tel: 29-378-007 • 
 Körzeti Megbízottak:  
Mezei Tamás törzszászlós, 
70-609-3735; Kálmán Attila 
f!törzs!rm: 30-718-4748;  
Kovács Géza törzs!rmester  
tel: 70-489-1039
Polgár!rség  
Tel: 30-9944925, 30-9944923, 
30-6886056, 70-6064005 
(éjszaka) 
Hivatásos T"zoltóság 
Dabas Telefon:  
29-560-020, 29-360-105
Posta Szabadság tér. 3.,  
Tel: 29-378-056
Egyházak  
Ócsai Református  
Egyház közösség  
Tel/fax: 29-378-142,  
E-mail: ocsa.ref@gmail.com  

• Ócsai Baptista Gyülekezet: 
E-mail: gyulekezetve ze to   
 @ocsaibaptista.hu
• Ócsai Katolikus Egyházközösség:  
Tel: 29-378-285 ,  email:  
keresztenyocsa@gmail.com 
Evangélikus Egyházközösség: 
Tel.: 29-368-174
Egressy Gábor 
Szabadid!központ 
Tel: 29-378043,  
E-mail: info@egressyszk.hu
Falu Tamás Városi Könyvtár  
Tel: 29-378-158,  
E-mail: konyvtar@ocsanet.hu
Nefelejcs Napköziotthonos  
Óvoda  
Tel.: 29-578-840  
• Napsugár tagóvoda:  
29-378-084,  
Email: info@nefelejcsovoda.hu

Halászy Károly  
Általános Iskola  
Tel.: 29-378-023,  
E-mail:  
iskola@halaszy-ocsa.sulinet.hu
Bolyai János Gimnázium 
Tel.: 29-378-045,  
E-mail: gimi@bogim.hu 
Ócsai Tájház Dr. Békési Panyik  
Andor u. 4-6., www.ocsaitajhaz.hu 
Tourinform iroda  
Tel: 29-578-750,  
Email: ocsa@tourinform.hu
Közterület-felügyelet  
Magyari Tibor: 70-3681843
Berecz Éva: 70-395-1877
Gyepmester  
Töves-Gold Magánnyomozó és 
Állat   ment! Kft., Tel.: 20-938-5192
Falugazdász Nagyszegi Imréné, 
Tel.: 30-461-7863
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Ócsa Város Önkormányzatának ingyenes lapja • Megjelenik havonta 3200 példányban • Kiadja: Mátyus Nyomda Bt. • Felel!s 
kiadó: Mátyus Gyula • Szerkeszt!: Kertészné Molnár Anna • Szerkeszt!ség címe: Ócsa Város Önkormányzata – Polgármesteri 
Hivatal, 2364, Ócsa, Bajcsy-Zs. u. 2. • Telefon: (29) 378-125 / 23-as mellék • Fax: (29) 378-067 • Email: ocsaikisbiro@gmail.com, 
molnar.anna@ocsa.hu • Tervezés, tördelés: Elektropress Stúdió • Együttm"köd! Partnerünk: Dormány Foto Studio
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ÁLLÁSAJÁNLAT
A Mettex Kft. ócsai telephelyére munkatársakat  

keresünk a következ! munkakörökbe:
• forgácsolásban jártas gyártás el!készít!,

• m"szergyártásban jártas mechanikai – elektronikai 
m"szerész,

• CNC esztergályos.

Szakmai önéletrajzokat, jelentkezéseket a 
titkarsag@mettex.hu email címre kérjük.

AZ ÓCSAI BAPTISTA GYÜLEKEZET HÍREI

ÓVODAI JELENTKEZÉS!
A Hajnalcsillag Baptista Óvodába, 2015/2016-os nevelési évre beiratkozni 

kívánó új gyermekek részére történ! el!zetes jelentkezés id!pontja:

2015. március 23-tól március 27-ig  
(hétf#t#l péntekig): 9 órától 17 óráig.
Helyszín: 2364 Ócsa, Damjanich u. 31.

Szükséges dokumentumok:
 Gyermek: lakcím kártya
  TAJ kártya
  születési anyakönyvi kivonat
 Szül!: lakcím kártya
  személyigazolvány

Szeretettel várjuk Önöket!
-&/3&1(8.11&,�'&59.89&��;4)&

%LUN´]¢V
2015. február 14-én a Vasas birkózó-
csarnokban rendezték meg a Buda    pest 
diák I-II. és serdül! kötöttfogá  sú területi 
bajnokságot. Az Ócsai Edz!    központhoz 
tartoznak az Üll!i és az Alsónémedi 
birkózó szakosztályok, akiknek a spor-
tolói szintén az ócsai leigazolások-
kal versenyeznek (a Magyar Birkózó 
Szövetség beosztása szerint).

Szép eredményekkel zártuk a napot:

Kisdiák korosztály:
1. helyezés: Czompál Olivér (FTC-Ócsa)
1. helyezés:  Szlovicsák Róbert 

(FTC-Ócsa Alsónémedi)
Nagydiák korosztály:
1. helyezés: Domokos Dániel (FTC-Ócsa) 
A verseny legtechnikásabb verseny-
z!je kitüntetést kapta.
2. helyezés: Kardos Máté (FTC-Ócsa)
2. helyezés:  Lukácsi Gerg!  

(FTC-Ócsa Alsónémedi)
Serdül! korosztály:
2. helyezés: Kovács János (FTC-Ócsa)

Gratulálunk a versenyz!knek. Már   -
cius   ban szintén nívós versenyeken 
vesznek részt birkózóink. Szurkoljunk 
nekik!  �

*)?Ē0
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A jövedéki adóról és a jövedéki termé-
kek forgalmazásának különös szabá-
lyairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény 
magánf!zésre vonatkozó szabályai 
2015. január 1-jével változtak, a helyi 
adóhatóság feladatai közé kerültek a 
bejelentési, bevallási hatósági ügyek. 

Magánf!zésnek min!sül a párlatnak 
a magánf!z! lakóhelyén vagy gyümöl-
csöse helyén használható, legfeljebb 
100 liter "rtartalmú, párlat-el!állítás 
céljára kialakított desztillálóberendezé-
sen a magánf!z! által végzett el!állítása 
évente legfeljebb 50 liter mennyiségig. 

Magánf!z! az a 18. életévét betöltött 
gyümölcstermeszt! személy, aki saját 
tulajdonú gyümölccsel, gyümölcs-
b!l származó alapanyaggal és párlat 

készítésére alkalmas, saját tulajdonú 
desztillálóberendezéssel rendelkezik. 

A magánf!z!nek a lakóhelye szerint 
illetékes Önkormányzati adóhatóság-
hoz be kell jelentenie a párlat el!állítá-
sára alkalmas desztilláló berendezést a 
tulajdonszerzést követ! 15 napon belül. 
A tulajdonszerzést igazoló iratot meg 
kell !rizni. A 2015. január 1-jét követ!en 
beszerzésre kerül! és az ezt megel!z!en 
beszerzett desztilláló berendezésekre is 
bejelentési kötelezettség vonatkozik. 

A magánf!zés keretében el!állított 
párlat adója évi 1000 forint, amelyet a 
magánf!z! fizet meg. A magánf!z! az 
el!állított magánf!zött párlat utáni 
adóbevallási és adófizetési kötele-
zettségét a tárgyévet követ! év január 

15-ig együtt teljesíti a lakóhelye szerin-
ti önkormányzati adóhatósághoz. 

A magánf!zött párlat kizárólag a 
magánf!z!, családtagjai vagy vendégei 
által fogyasztható el, feltéve, hogy érté-
kesítésre nem kerül sor. A magánf!zött 
párlat kizárólag alkoholtermék-adórak-
tár részére értékesíthet!. 

Amennyiben a magánf!z! az általa 
el!állított párlatot alkoholtermék-adó-
raktárnak értékesíti, illetve párlatok 
számára meghirdetett versenyen kíván 
részt venni, a párlat eredetét együtte-
sen igazolja a desztilláló berendezés 
bejelentésér!l, valamint a párlat után 
megfizetett adóról kiállított önkor-
mányzati adóhatósági igazolás.  �

':04).�.1).0��&)��,>.�.74)&;*?*9Ē
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AJÁNLÓ
Dr. Molnár Róbertet 1998-ban, mindössze 27 évesen, az Országgy"lés 
egyik leg$atalabb képvisel!jévé és a Parlament jegyz!jévé választották, 
ám nem várt módon, négy év múltán kikerült a törvényhozásból. Hatalmas 
mélységek vették kezdetét ekkor az életében. Álmai összetörtek, elhagyták 
a politikai harcostársak, a régi „barátok”. Visszakényszerült a szül!falujába, 
Kübekházára, ahol öt hónap munkanélküliség következett. Polgármesterré 
2002-ben választották, ám élete legnagyobb viharai csak ezután kezd!dtek... 
Ma már tudja, hogy az emberi élet viharai Isten kezében a k!szívek megtöre-
tésének eszközei. Élete mélységeiben Istenhez kiáltott, és így jött el számára 
a szabadulás ideje. 2011-ben, „Egy politikus, akit rabul ejtett Isten” címmel 
a szenvedéseir!l, a kilátástalanságban felragyogó reményr!l és a politikai 
megtapasztalásairól írt egy nagy siker" könyvet, amelynek folytatásaként, 
2012-ben jelent meg az „Ébreszt!, Magyarország!” cím" kötete. A politikus 
legújabb könyve: „Amikor a csend beszélni kezd!” 2013 év végét!l kapható.




