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A bűvös szó

Egy 60 éves férfi gyilkos erőszak áldozata lett Ócsán. Mindez történt november 
7-én, egy amúgy teljesen átlagos, csütörtöki napon. Hajnali 1 óra körül három fia-
tal szóváltásba keveredett az idős hajléktalannal az vasútállomáson. A vita hevé-
ben a kötekedők megverték a férfit, aki később a kórházban belehalt sérüléseibe. 
A tetteseket elkapták, közülük kettő még nincs tizennyolc éves. 

Az első reakció a döbbenet. Hogy itt, a mi városunkban, a mi utcáinkon 
ilyen megtörténhet. A második reakció a félelem. Hogy esetleg mindez előfor-
dulhat velünk vagy a szeretteinkkel is? A következő gondolat pedig a kérdés, ami 
megkerülhetetlen: Mitől válik három fiatal olyan erőszakossá, hogy viselkedésük 
egy másik ember életébe kerül? 

Bár a konkrét ügyben természetesen még folyik a vizsgálat, a legtöbb 
esetben az okok a családi háttérben keresendők. Közhely, mégis igaz: a legna-
gyobb felelősség rajtunk, szülőkön nyugszik. A szakemberek egyértelműen állít-
ják, hogy az agresszió hátterében leginkább szeretethiány vagy a korábban el-
szenvedett sorozatos bántalmazás állhat. Az anyai szeretetet semmi sem pótolja, 
a csecsemő által átélt első érzések az egész életét meghatározzák, az érzelmi biz-
tonságban felnövő gyermekek ritkán válnak agresszív felnőtté. Akit szeretet vesz 
körül és a gondjait megoszthatja a szüleivel, és akihez a szülők is őszinteséggel 
fordulnak, azok nagyobb eséllyel lesznek képesek a belső feszültségeiket, hangu-
latingadozásaikat kezelni, ahelyett, hogy másokon vezetnék le.  

Az odafigyelés és a szeretet tehát a legtöbb, amit adhatunk neki!

Most, hogy a karácsony közeledik, sokat emlegetjük ezt a bűvös szót. 
Ezen az ünnepen szinte kötelességünknek érezzük szeretni egymást, s bár a képlet 
egyszerű lenne, sokan mégis a tárgyi ajándék nagyságában látják a megoldást, 
az érzelmeik kifejezésének egyetlen lehetséges formáját.

De gondoljuk át! 

Kellő időt adunk-e a gyermekeinknek? Kellőképpen figyelünk-e rájuk? 
Jut-e idő meghallgatni őket? Régebben, főként háborús időkben még igaz volt, 
hogy a szeretet olykor egy barna cipőfűzőben, egy kifényesített piros almában 
vagy egy kék gémkapocsban rejlett. De akkor és most is leginkább egy félretett 
kislábasnyi pörköltben, egy mosolyban, egy ölelésben. A szülőkről gyerekekre 
szálló családi történetekben. És az átbeszélgetett estékben. Legyen az karácsony-
kor, szilveszter estéjén vagy egy teljesen átlagos csütörtöki napon.   

                                     Békés Ünnepeket kíván: Paksi  Zita  főszerkesztő
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A helyi adókról szóló 1990. évi C. 
törvény felhatalmazása alapján 
Ócsa Város Önkormányzat 
Képviselő-testületének a helyi 
adókról szóló 18/2015. (XII.1.) 
önkormányzati rendelete (továb-
biakban: Rendelet) szabályozza 
a magánszemélyek kommunális 
adóját.

Mit kell tudni a magánszemé-
lyek kommunális adójáról álta-
lánosságban?

Az a magánszemély, aki Ócsa 
Város Önkormányzat közigazgatási területén ingat-
lan-tulajdonjoggal, vagy ezzel kapcsolatos vagyoni 
értékű joggal (pl.: haszonélvezeti jog, özvegyi jog), 
illetve nem magánszemély tulajdonában álló lakás-
bérleti joggal rendelkezik, kommunális adófizetési 
kötelezettség terheli. Adóalanynak minden esetben 
az a személy minősül, aki az év első napján az ingat-
lannak a tulajdonosa, haszonélvezője vagy bérlője.  
Abban az esetben, ha több tulajdonosról van szó, ak-
kor a tulajdonostársak a tulajdoni hányadaik arányá-
ban kötelesek megfizetni az adó összegét. Mentesek 
a kommunális adó alól mindazok az épületek, épület-
részek, amelyek nem lakás céljára szolgálnak. Szintén 
nem keletkeztet adókötelezettséget az albérleti jogvi-
szony, amikor magánszemélytől bérel valaki ingatlant 
(ez esetben a tulajdonos fizeti meg az adót).

Ha egy ingatlanon több különböző funkciójú épület 
van (lakás, nyárikonyha, garázs, üzlet stb.), mire ter-
jed ki a magánszemélyek kommunális adója?

Ha az ingatlanon lakás van és olyan nem lakás céljára 
szolgáló építmény, amely nem vállalkozási célt szolgál 
(pl. garázs), csak a lakás után kell megfizetni a magán-
személyek kommunális adóját.

Ha az ingatlanon lakás és vállalkozási célt szolgáló 
építmény van, a lakás után magánszemélyek kommu-
nális adóját, a vállalkozási célt szolgáló építmény (pl. 
üzlet) után pedig építményadót kell fizetni.

Mennyi a magánszemélyek kommunális adójának 
mértéke?

Az adóösszeg évente 12.000 Ft/ingatlan, mely két 
részletben fizetendő az adóév során. Az adó első felét 
március 15-éig, a másik felét pedig szeptember 15-éig 
kell megfizetnie az adózónak.

Hogyan történik a magánszemélyek kommunális 
adójának bevallása?

A magánszemélyek kommunális adójának 
adatbejelentéséhez (bevallásához) a szükséges 
nyomtatványok ügyfélfogadási időben az Ócsai 
Polgármesteri Hivatal Adóügyi Irodájában  
(a továbbiakban: adóhatóság) a 2364 Ócsa, Bajcsy-Zsi-
linszky utca 2. szám alatt elérhetők, vagy Ócsa Város 
Önkormányzat honlapján (www.ocsa.hu) is megtalál-
hatók és letölthetők. Az adatbejelentési (bevallási) 
határidő a tulajdonszerzést követő 15 nap, amely a 
tulajdonszerző kötelezettsége, azaz a kommunális 
adó önbevalláson alapul.

Aki nem kap tájékoztatást a magánszemélyek kom-
munális adójának kötelezettségéről, szükséges-e 
adatbejelentést (bevallást) tennie?

Igen. Az adózóknak az adatbejelentési (bevallási) 
kötelezettségüket abban az esetben is teljesíteniük 
kell, ha az adóhatóság erről külön nem értesítette és 
nem bocsátotta rendelkezésre az ehhez szükséges 
nyomtatványokat. Adatbejelentési (bevallási) határidő 
a tulajdonszerzést követő 15 nap.

Mikortól kell fizetni a magánszemélyek kommuná-
lis adóját?

Az adófizetési kötelezettség mindig a tulajdonszer-
zést követő év január elsejével indul. Tehát, ha vala-
ki pl. 2019. június 1. napján válik tulajdonossá, akkor 
a bevallását 2019. június 16. napjáig kell benyújtania 
és az adófizetési kötelezettsége csak a 2020. január 1. 
napjától kezdődő adóévtől keletkezik.

Ki fizeti a magánszemélyek kommunális adóját, ha 
az ingatlannak több tulajdonosa van?

Az adót tulajdonjog arányában fizetik a tulajdono-
sok. Valamennyi tulajdonos által írásban megkötött 
megállapodásban dönthetnek úgy is a tulajdonostár-
sak, hogy csak egy személy legyen az adó alanya. Eb-
ben az esetben egy – tulajdonosok által kiválasztott 
– személynek (adózónak) lesz megállapítva a magán-
személyek kommunális adója.

Mi történik, ha az adózó nem fizeti meg a magán-
személyek kommunális adóját?

Hasonlóan egyéb adófizetési kötelezettséghez, a ma-
gánszemélyek kommunális adójának befizetésének el-
mulasztása esetében is késedelmi pótlékot kell fizetni, 
melynek mértéke minden naptári nap után a késede-
lem, illetve az esedékesség előtti igénybevétel (felszá-
mítás) időpontjában érvényes jegybanki alapkamat 5 
százalékponttal növelt mértékének háromszázhatvan-
ötöd része.

Az adatbejelentési (bevallási) kötelezettség 
elmulasztásakor mulasztási bírsággal is sújtható az 
adózó. Fontos tehát, hogy az adózással kapcsolatos ha-
táridők mindig pontosan betartásra kerüljenek, mert 
ezzel a késedelmi pótlék, illetve mulasztási bírságfize-
tési kötelezettségek elkerülhetők.

Beépítetlen (üres) belterületi ingatlan után magán-
személyek kommunális adókötelezettsége fennáll-e?

Igen. Ebben az esetben is adatbejelentést (bevallást) 
kell tenni és a tulajdonosnak magánszemélyek kom-
munális adófizetési kötelezettsége merül fel.

Létezik-e adómentesség a magánszemélyek kom-
munális adó megfizetése alól?

Miként a legtöbb adónemre, így a magánsze-
mélyek kommunális adójára is igaz, hogy bár  
a megfizetés alól nem bújhatnak ki az érintet-

tek, de vannak olyan esetek, ami-
kor mentesség, vagy éppen a 
fizetés alóli felfüggesztés kérhető. A vo-
natkozó információkhoz hozzá lehet jutni  
a www.ocsa.hu weboldalon, de akár sze-
mélyesen az adóhivatalban is lehet ér-
deklődni a lehetőségekről. Fontos, hogy a 
mentesség vagy a fizetés alóli felfüggesz-

tés nem jár automatikusan, hanem jogosultság ese-
tén bejelentés alapján adható.

Adómentes az adófizetési kötelezettség alól 
(személyhez kötődő mentességi okok): 
a) a 70 éven felüli nyugdíjas, a tulajdonában lévő 
egy lakás, valamint ingatlan után azon év január 1. 
napjától, amikor betölti a 70. életévét, 
b) aki egyedül él és rokkantsági ellátásban részesül, 
amelynek összege havonta nem haladja meg az 
öregségi nyugdíj legkisebb havi összegének 200 %-át, 
c) aki kettő, vagy több személyes háztartásban él és 
rokkantsági ellátásban részesül, amelynek összege 
havonta nem haladja meg az öregségi nyugdíj 
legkisebb havi összegének 150 %-át, 
d) akinek a családjában az egy főre jutó jövedelem 
nem éri el a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 
mértékét.

Kérjük azon adózóinkat, akiket e mentességek vala-
melyike megilleti, mielőbb jelentsék be mentességi 
igényüket az adóhatóságunk felé!

Amennyiben ingatlan tulajdonosa elhalálozott, mi 
a teendő?

Ebben az esetben a magánszemélyek kommu-
nális adójának kötelezettsége megszűnik annak  
az adóévnek az utolsó napján, amelyik adóévben 
az adózó tulajdonjogát az ingatlannyilvántartásban  
a tulajdoni lapról törölték. Az elhalálozás tényét a hoz-
zátartozóknak (örökösöknek) szükséges bejelentenie 
adóhatóságunk felé.

 
dr. Molnár Csaba 

jegyző

TÁJÉKOZTATÓ
A magánszemélyek kommunális 

adófizetési kötelezettség szabályairól
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November 27-én tartotta hó végi ülését Ócsa Város 
Önkormányzatának Képviselő-testülete.

Elfogadta a Testület Ócsa Város Önkormányzatának 
2019. III. negyedéves gazdálkodásáról szóló tájékozta-
tóját, továbbá megtárgyalta,

A Testület mérlegelte, majd döntött az étkezési díjak 
emeléséről. A helyi közétkeztető, a TS Gastro Kft., a 
foglalkoztatási, közüzemi és üzemanyag költségek 
növekedése miatt javasolta az emelést, annak érdeké-
ben, hogy az ételek minőségi és mennyiségi előírásait 
a jövőben is biztosítani tudják. A díjak 2020. január 
1. napjától a következőképpen alakulnak: bölcsőde 
bruttó 580 Ft/nap, óvoda bruttó 630 Ft/nap, általános 
iskola bruttó 730 Ft/nap, gimnázium bruttó 505 Ft/
nap, a felnőtt étkezés bruttó 900 Ft/adag, a szociális 
étkezés bruttó 810 Ft/adag.

Megvitatták a Képviselők a 2020. évi költségvetési 
koncepció tervezetét, mely tartalmazza az Önkor-
mányzatra, valamint az irányítása alá tartozó költség-
vetési szervekre vonatkozó tervezési irányelveket. A 
végleges költségvetést a Képviselő-testületnek legké-
sőbb 2020. február 15. napjáig kell elfogadnia. 

Felülvizsgálták a Képviselők a helyi adókról szóló ön-
kormányzati rendeletet is. A módosítás értelmében új 
adónem bevezetésére és meglévő adók mértékének 
emelésére 2020. január 1. napjától nem kerül sor.

Törvényi kötelezettségének eleget téve felülvizsgálta 
a Testület a temetőkről és temetkezésről szóló ön-
kormányzati rendeletet. A díjmértékek felülvizsgálata 

a tulajdonos egyházak és a temető üzemeltetőjének 
bevonásával megtörtént, mely alapján a díjak nem 
változnak.

Elfogadták a Képviselők az Önkormányzat 2020. évi 
belső ellenőrzési munkatervét, valamint az Egressy 
Gábor Szabadidőközpont 2020. évre vonatkozó 
közművelődési munkatervét is. 

Döntött a Testület az ócsai 2649 hrsz. alatt 
nyilvántartott ún. Ágasház, valamint az ócsai 292/30 
hrsz. alatt álló ingatlan Duna-Ipoly Nemzeti Park 
Igazgatóság számára történő értékesítésről. 

Döntöttek a Képviselők az I. számú háziorvosi praxis 
értékesítésének pályázati felhívás útján történő 
meghirdetéséről.

A Képviselők úgy döntöttek, hogy 1.000.000 Ft-tal 
támogatják az Ócsai Roma Nemzetiségi Önkormányzat 
2020. évi munkáját. Az összeget bérekre, valamint 
rendezvények szervezésére kívánják felhasználni.

Zárt ülésen tárgyalták a képviselők a Bursa Hungarica 
Önkormányzati Ösztöndíj Pályázatot, és a 2020-ben ki-
osztásra kerülő városi kitüntető díjak adományozását. 
A Testület úgy döntött, hogy Csóka Noémit és Tóth 
Borókát 2020-ban – 10 hónapig – 10.000 Ft/hó ön-
kormányzati ösztöndíjban részesíti. Ócsa Város Önkor-
mányzata Ócsa Kulturájáért Díjat Puskás Imrének ado-
mányozza. A kitüntető díjat január 22-én, a Magyar 
Kultúra Napján adja át Bukodi Károly polgármester a 

Testületi ülésen történt
Polgármesteri beszámoló

Megvalósult  önkormányzati beruházások 2019-ben

 
Az Ócsa Városüzemeltetési Nonprofit Kft

hóeltakarítási és síkosságmentesítési munkára alkalmi munkásokat keres. 
A munkavégzés helye: a város intézményeienek környéke, a buszmegállók 

és az önkormányzati  közterületek melletti járdaszakaszok.

Jelentkezni lehet az ügyvezetőnél (Dr. Buzáné Icsó Zsuzsanna) 
a 06-70-425-33-04-es telefonszámon.

A nyolcórai munkáért nettó 10.000 Ft-ot fizetnek.

Aszfaltozás, útfelújítás a Damjanich és 
Székesi utcákban.

Városunk új színfoltja Bolyai János 
Gimnáziummal szemben elhelyezkedő 

Fitnesz és Játszópark.

Megújult a Millenniumi park 
emlékműve és a zöldfelület 

is újjászületett.

Felújítottuk a Szabadidőközpont emeleti 
vizesblokkjait.

Teljes belső felújításon esett át  
a Nefelejcs Óvoda. 

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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Zsuzsi néni portája

Élőszavas mesemondás

Úrvacsorás Istentisztelet

Épeszű ember nem vág bele ebbe a munkába
Interjú Almási Zoltánnal

Erdélyben nőtt fel, bevallása szerint ott kezdő-
dött minden. Almási Zoltán több mint 20 éve 
Ócsán él, és 6 éven át ipari alpinistaként dolgo-
zott szerte az országban. Arra kértem, meséljen 
nekünk egy kicsit erről a nem mindennapi szak-
máról. 

Milyen emlékeket őrzöl a gyerekkorodból?

Nagyon jókat. A Tordai hasadéktól kb. 6 km-
re lakott a nagymamám, mi unokák pedig min-
den nyáron ott nyaraltunk. Nem hiszem, hogy 
van ennél jobb környezet egy gyerek számára.  
Az egy vadregényes, gyönyörű vidék. Minden va-
sárnap kirándulni mentünk, úgy gondolom, ott kez-
dődött az én végtelen szerelmem a hegyvidékkel, a 
természettel. Imádtam a felfedezést, a sok-sok kis 
barlang mind-mind tartogatott valami izgalmasat.

Mikor kezdtél el barlangászni?

A katonaság után az akkori munkahelyemen ismerked-
tem meg egy amatőr barlangásszal. Ő hívott el a Ko-
lozsvári Amatőr Barlangász Klubba. Utólag számomra 
is furcsa, de elég nehezen vett rá, szinte beráncigált a 
tagok közé. Viszont gyorsan megszerettem a barlan-
gok világát, és akkor még nem is sejtettem, hogy ké-
sőbb ennek a tudásomnak komoly hasznát vehetem.

Mikor lett ebből 
megélhetés?

Azután történt, 
hogy Magyar-
országra költöz-
tünk a felesé-
gemmel. Kellett 
egy jól fizető munka, mert a letelepedés és az ál-
lampolgárság megszerzése akkor még nem volt 
ennyire egyszerű. A rózsadombi barlangász klub 
– akivel régóta jó kapcsolatot ápoltam – segített,  
ők ajánlottak be ahhoz a céghez, aki ipari alpinistá-
kat foglalkoztatott. Hozzá kell tennem, hogy a bar-
langász klubbal nem csak barlangásztunk, hanem 
hegyet másztunk, túráztunk is. Ezek a tapasztalatok 
mind kellettek ahhoz, hogy ipari alpinista lehessek.

„Kellett egy jól fizető munka.” 

Ez egy nem mindennapi szakma. Szerinted ki alkal-
mas rá?

Legfőképpen az, aki uralni tudja saját magát és 
extrém helyzetben is tud higgadt maradni. Ide-
geseknek ez nem való! A magasban végzett mun-
ka soha sem válhat rutinná, hiszen azzal az  
ember az életét kockáztatná. Nem lehet vakmerős-
ködni, mert a gravitáció nem nézi, hogy ki van ott 
fent. Folyamatosan oda kell figyelni. Nincs rutinfe-
ladat, minden munka más. Előfordul, hogy adótor-
nyokon kell csavarcserét, festést, korrózióvédelmet 
csinálni, lakótelepi házakon panelszigetelést, vagy 
akár magas épületek külső üvegeinek tisztítását. 

Mi volt a legextrémebb munka, amire emlékszel?

Nem is tudom, nehéz bármelyiket kiemelni. Ta-

lán amikor egy hajó leszakadt a sójáról. De igazá-
ból minden munka extrém, ezért is bízzák speciá-
lis tudású szakemberekre. Az Alföld alatt például 
öntözőrendszer van, ami sokszor eltömődik. Ipari 
búvárok mennek be a másfél méter átmérőjű csö-
vekbe, hogy azokat megtisztítsák az uszadék fától. 

Ebben a munkában nem az extrémitás a nehéz, hanem, 
hogy mindennap azt várod, hogy majd jön valami fela-
dat, de nem tudod mi lesz az. Ez pszichésen elég meg-
terhelő. Nem véletlen, hogy inkább a fiataloknak való.

„Ha az ember betartja a szabályokat,  
nem lehet baj.”

Van benne veszély?

Van, kár lenne tagadni, ezért is fizetik jól. Vi-
szont ha az ember betartja a szabályokat, ak-
kor nem lehet baj. A probléma mindig a ha-
nyagságból, a nem odafigyelésből származik.

Egyszer szó szerint megmentettem az egyik tár-
sam életét. Valószínűleg figyelmetlenségből  
nem kattintott be egy karabinert. Ha én sem 
veszem észre időben, ez az életébe kerülhe-
tett volna. Azért ott egy pillanatra megálltunk…

Sohasem féltél? 

Mindenki ezt kérdezi – nevet. A félelem termé-
szetes, aki nem fél az nem is teljesen normá-
lis. Szerintem egyébként épeszű ember nem 
vág bele ebbe a munkába – folytatja Zoli bácsi. 

Teljesen rá kell tudni bízni magad a techniká-
ra és odafigyelni a legapróbb részletekre, be-
tartva minden szabályt. Néha viccelődtünk az-
zal, hogy kétféle alpinista létezik: bátor és öreg.

Miért és mikor hagytad abba?

50 évesen. Egyrészt kiöregedtem, másrészt pedig 
el is fáradtam. Az állandó koncentráció és a váratlan 
helyzetek nagyon elfárasztanak, úgy éreztem, hogy 
sem fizikálisan sem pszichésen nem bírom tovább.

„Bízom benne, hogy hamarosan újra felhúzhatom 
a túrabakancsot.”

A felszerelésemet eladtam, és azóta már csak a ve-
szélyesnek nem mondható túrázás maradt. Még 
mindig szívesen járom a természetet, bár most 
egy betegség sajnos pihenésre kényszerít, bízom 
benne, hogy hamarosan újra felhúzhatom a túra-
bakancsot és magamba szívhatom az erdő illatát.

Paksi Zita

A Tordai-hasadék Erdély egyik legismer-
tebb, legnépszerűbb természeti látnivaló-
ja, kirándulóhelye. A lenyűgöző látványt 
nyújtó kettéhasadt hegy a Torockói-hegy-
ség északi nyúlványában, Tordától pár ki-
lométerre található. 

Az ipari alpinista nehezen hozzáférhe-
tő helyeken, épületeken, nagyméretű gé-
peken, antennákon, olajfúró tornyokon 
vagy egyéb helyeken, általában statikus 
hegymászó kötélen lógva, ülőpadban ülve 
végez tisztítási, felújítási, építési, bontási, 
karbantartási, mentési feladatokat.



10 11

Örömmel tapasztaljuk, hogy a lakosság számít ránk
Falu Tamás költőre emlékeztek az ócsai temetőben

Több mint 700 kg tartós élelmiszert osztanak 
szét a rászorulók között

Helyi Helyi

Polgárőrségünk számára a 
novemberi hónap elég szo-
morú eseménnyel kezdő-
dött, hiszen lakossági beje-
lentést követően a Bolyai 
térre mentek ki polgárőre-
ink. Sajnos a téren található 
urat már nem lehetett meg-
menteni, így a polgárőrök 
megtették a megfelelő in-
tézkedéseket a hatóságok 
kiérkezéséig. 

Örömmel tapasztaljuk, hogy a lakosság nagyon sok 
esetben számít ránk, és próbálunk is minden esetben 
magunkhoz mérten segíteni a bejelentőknek.

Novemberben volt éjszaka gyanús autókra vo-
natkozó bejelentés, motorossal kapcsolatban jel-
zés, aki kivilágítatlanul száguldozott, ittas sze-
méllyel kapcsolatos segítségkérés és ebben a  
hónapban is volt sajnálatos módon ittas kerékpáros is 
Ócsa területén. Mivel éjszakai szolgálatos polgárőreink 
novemberben minden éjszaka vállaltak szolgálatot, 
így a fenti bejelentések esetében 100%-osan tudtunk 
rájuk számítani. Köszönet illeti Őket, 
hiszen ebben a hónapban több, mint 
400 óra szolgálatot teljesítettek.

A lakosságnak köszönhetően a vasúti 
sínek mellett talált Fiat azonosítására 
is sor került, melyet ismeretlenek ver-
tek szét nagy valószínűséggel. Ezzel 
kapcsolatban a polgárőrség az adato-
kat a hatóságoknak továbbította. 

Sajnos ez a hónap sem telt el bal-
eset nélkül, és mindkettő esetben 
az alkohol is szerepet játszott a 
kialakult helyzetben. 

A hónapban jó pár program és ese-
mény is volt egyesületünk életében: 

Segítettünk a halottak napi hosszú hétvégén, hogy az 
autósok biztonságban tudjanak parkolni és közlekedni. 
Ahogy minden évben, úgy idén is segítettünk a Bolyai 
Gimnáziumnak a szalagavató ünnepségnél a parkolta-
tásban, amit idén a Dabas Városi Polgárőr Egyesület-
tel közösen végeztük eredményesen és elmondhatjuk, 
hogy jó hangulatban telt el az a pár óra. Természetesen 
a hónap végén az Ócsai pincéknél tartott újbor kóstoló 
programján is segítséget tudtunk nyújtani a rendezők-
nek.

Nagyon szépen szeretnénk megköszönni ebben a hó-
napban az éjszakai szolgálat kitartó munkáját és emel-
lett a sok segítséget Gyökeres Bettinának és Rupp Oli-
vérnek!

Köszönjük az ócsai lakosság bizalmát!

És persze szeretnénk, ha tudnák az olvasók, hogy 
mi is szeretjük a jó bulikat és a tréfát – nem csak a 
szolgálatokat -, így hát csatlakozott az Ócsa Városi 
Polgárőr Egyesület a világszinten ismert tetris challen-
ge kihíváshoz.

Deák Nikolett

Falu Tamás költő születésének 138. évfordulója al-
kalmából rendeztek emlékünnepséget november 
11-én az ócsai temetőben. A műsorban részt vettek 
az ócsai általános iskola tanulói Juhászné Schlotter 
Klára vezetésével. Ünnepi beszédet mondott Mrázné 
Gáspár Tünde tanárnő, valamint Virág Miklós verssel 
emlékezett meg a költőről. Az műsor végén az intéz-
ményvezetők, valamint a civil szervezetek képvise-
lői helyezték el a megemlékezés virágait a sírhelyre.

Országszerte 120 településen, több mint 200 
helyszínen zajló hétvégi akció során összesen mintegy 
283 tonna tartós élelmiszert gyűjtött a Magyar 
Élelmiszerbank Egyesület közel 5.400 önkéntese 
segítségével. Az adományokból közel 57.000 ezer 
élelmiszercsomag készül, amelyeket a gyűjtésben 
részt vevő önkéntesek juttatnak el a gyűjtés környékén 
élő nélkülöző családokhoz.

A Magyar Élelmiszerbank Egyesület idei, immár 15. 
Karácsonyi Adománygyűjtése során november 22-24. 
között 207 budapesti és vidéki élelmiszer áruházban 
a vásárlók nagylelkű adományainak köszönhetően 
összesen 283 tonna tartós élelmiszert gyűjtött össze. 
Ebben az évben is az Élelmiszerbank felkérésére 
a Mozgáskorlátozottak Ócsai Egyesülete is 
csatlakozott önkénteseivel a gyűjtéshez.

A TESCO Áruház Ócsai Szupermarketjében ebben 
az időszakban több mint  700 kg tartós élelmiszert 
(liszt, cukor, étolaj, tej, tésztafélék, édesség, 
konzervek stb.) gyűjtött össze, melyet kizárólag 

a helyi Egyesület tagjai, és a településen élő 
rászorulók között osztunk szét még karácsony előtt. 

Az ő nevükben is köszönjük adományaikat.

Csernák Vilmosné
Mozgáskorlátozottak Ócsai Egyesülete



Január
h k s c p s v

: 3 : 10 : 17 : 24

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

Február
h k s c p s v

: 2 : 9 : 15 : 23

1 2
3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29

Március
h k s c p s v

: 2 : 9 : 16 : 24

1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

Április
h k s c p s v

: 1 : 8 : 15 : 23 : 30

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30

Május
h k s c p s v

: 7 : 14 : 22 : 30

1 2 3
4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Június
h k s c p s v

: 5 : 13 : 21 : 28

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30

Július
h k s c p s v

: 5 : 13 : 20 : 27

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

Augusztus
h k s c p s v

: 3 : 11 : 19 : 25

1 2
3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

Szeptember
h k s c p s v

: 2 : 10 : 17 : 24

1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30

Október
h k s c p s v

: 1 : 10 : 16 : 23 : 31

1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

November
h k s c p s v

: 8 : 15 : 22 : 30

1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30

December
h k s c p s v

: 8 : 14 : 22 : 30

1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

2020

2020. január 1. szerda Új Év - pihenőnap
2020. március 15. vasárnap - Nemzeti ünnep
2020. április 10-13. (Nagypéntek - Húsvét hétfő) - 4 napos hosszú hétvége
2020. május 1. péntek - 3 napos hosszú hétvége

2020. június 1. Pünkösd hétfő - 3 napos hosszú hétvége
2020. augusztus 20. csütörtök - augusztus 23. - 4 napos hosszú hétvége
(augusztus 21 péntek pihenőnap, helyette augusztus 29-én szombaton lesz áthelyezett munkanap)
2020. október 23. péntek - 3 napos hosszú hétvége

2020. november 1. vasárnap - Mindenszentek
2020. december 24-27. - Karácsony - 4 napos hosszú hétvége
(24-e csütörtök pihenőnap, helyette 12-én szombaton kell dolgozni.)



IGAZGATÁSI SZÜNET A HIVATALBAN
Tisztelt Ügyfeleink!

Tájékoztatom Önöket, hogy Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2019. évi igazgatási szünet 
elrendeléséről szóló 27/2018. (XII. 20.) önkormányzati rendeletének 3. §-ában foglaltak alapján igazgatási 

szünet elrendeléséről döntött, amely alapján
a Polgármesteri Hivatal 2019. december 23. napjától december 31. napjáig zárva tart.

Az igazgatási szünet ideje alatt
anyakönyvi ügyelet működik minden nap 10.00 – 14.00 óráig

(kizárólag halálesettel kapcsolatosan) az alábbiak szerint:

2019. december 23. – Sallay Mária
2019. december 27. – Sallay Mária

2019. december 30. – Barizs Gabriella

Telefonszám: 06-70/424-4107
Tájékoztatom Önöket, hogy a decemberi ügyfélfogadási napok a következők szerint módosulnak:

2019. december 7. napján (szombaton) a Hivatal zárva tart,
2019. december 11. napján (szerdán) nem lesz ügyfélfogadás,
2019. december 14. napján (szombaton) a Hivatal zárva tart,

2019. december 20. napján (pénteken) nem lesz ügyfélfogadás.
Az év utolsó ügyfélfogadási napja: 2019. december 18. (szerda) 13.00 – 16.00 óráig.
A 2020-as év első ügyfélfogadási napja: 2020. január 6. (hétfő) 13.00 – 18.00 óráig

Megértésüket köszönöm!
                                                        

         dr. Molnár Csaba
                  jegyző 

Ócsai Polgármesteri Hivatal
pályázatot hirdet személygépjármű-vezető munkakör betöltésére

 
A jogviszony időtartama: határozatlan idejű munkaviszony 
Foglalkoztatás jellege: heti 30 órás rugalmas munkaidő
A munkavégzés helye: Pest megye, 2364 Ócsa, Bajcsy-Zsilinszky u. 2.
Munkabér: megegyezés szerint 
A munkakör betölthetőségének időpontja: az állás betölthető 2020. február 1. napjától
A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

•	 Elvégzi a Polgármesteri Hivatal személygépjárművével lebonyolítandó, a Hivatal és az Önkormányzat 
működéséhez szükséges összes személy-, és anyagszállítási munkákat.

•	 Beszerzi a Vezetőség által meghatározott és engedélyezett minőségben és mennyiségben megjelölt 
határidőre a Hivatalnál és az Önkormányzatnál felhasználásra kerülő különféle anyagokat, használati 
tárgyakat, fogyóeszközöket, nyomtatványokat. 

•	 Ócsa Város Önkormányzata, valamint az Egressy Gábor Nonprofit Kft. által szervezett rendezvényeken az 
előkészületi és az utómunkálatokban való segítségnyújtás.

•	 Az utólagos elszámolásra felvett készpénzzel határidőre köteles elszámolni, menetlevél folyamatos és 
szakszerű vezetése mellett.

•	 Gondoskodik a Hivatal tulajdonában lévő személygépjármű biztonságos üzemben tartásáról, tervszerű 
karbantartásáról, szervizeléséről, vizsgára történő felkészítéséről, állagának fenntartásáról, megóvásáról 
és folyamatos tisztántartásáról.

•	 Segíti a Hivatal dolgozóit különösen a helyszíni szemlékre, környezettanulmányok lefolytatására, 
bankfiókba, képzésekre stb. történő biztonságos és időben történő eljutásban.

•	 A gépjármű nem kerül állandó használatra átadásra, a Polgármesteri Hivatal udvarán kerül napi szinten 
felvételre és a nap végén leadásra.

Pályázati feltételek:
•	 magyar állampolgárság
•	 cselekvőképesség
•	 büntetlen előélet
•	 egészségügyi alkalmasság
•	 eredményes érettségivel zárt középfokú végzettség
•	 B kategóriás jogosítvány
•	 A közúti járművezetők pályaalkalmassági vizsgálatáról szóló 444/2017. (XII. 27.) Korm. rendelet 3. § (3) 

bekezdés ba) pontja szerinti II. alkalmassági kategóriának megfelelő pályaalkalmassági vizsga megléte, 
azaz PÁV II. kategóriának megfelelő vizsga.

•	 legalább 5 éves balesetmentes vezetési gyakorlat

A pályázathoz csatolni kell:
•	 önéletrajzot,
•	 60 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
•	 iskolai végzettségről szóló bizonyítvány másolatát,
•	 pályaalkalmassági vizsgát igazoló dokumentum másolatát,
•	 nyilatkozatot arról, hogy a pályázat elbírálásában résztvevők a pályázati anyagot megismerhetik.

A pályázat benyújtásának módja: 
Postai úton, a pályázatnak az Ócsai Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (2364 Ócsa, Bajcsy-
Zsilinszky utca 2.). Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: személygépjármű-vezető.
A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:
A sikeres pályázati anyagot benyújtó pályázó személyes meghallgatására is sor kerülhet. A pályázat elbírálásának 
határideje: 2020. január 31. A pályázók a pályázat eredményéről az elbírálást követően értesítést kapnak. A 
pályázat benyújtásának tényét és annak tartalmát az adatvédelmi előírásoknak megfelelően kezeljük. A munkakör 
a pályázat elbírálását követően azonnal betölthető. 
A pályázat benyújtásának határideje: 2020. január 15.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Ruska Renáta személyügyi előadó nyújt, a 06-29/378-
125 29-es mellék telefonszámon.
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12. VÁROSI SAKKVERSENY
Nem tudom, hogy mindenki tapasztalta e már, de azt 
mondják az élet nagy rendező, meg azt is, hogy az idő 
mindent megold. Az Ócsai Polgári Kulturális Egyesület 
(OPKE) 12 éve rendez sakkversenyt, ez alatt az idő alatt 
sok mindent megtapasztaltunk. sok örömben, de sok 
nehézségben is részünk volt. Az idei versenyünk jó né-
hány buktatóba ütközött, de nem adtuk fel, hirdettük 
szerveztük és reménykedtünk, hogy minden rendben 
lesz.  És úgy is lett. 

Új levezető elnökünk Ruska Zoltán volt,  - aki nem mel-
lesleg jó néhány évig versenyzett köreinkben-, zökke-
nőmentesen, higgadtan szabályszerűen vezényelte le a 
versenyt.  Ez úton is szeretnénk megköszönni odaadó 
munkáját. 

Természetesen nagy köszönet jár a versenyzőknek, 
akik nagy-nagy lelkesedéssel űzték ezt a régi, de annál 
érdekesebb játékot. Melegség töltötte el a szívemet, 
mikor láttam a sok kis apró koncentráló tekintetet, az 
őszinte örömöt. Nagy gratuláció jár Czibula István gyer-
mek korú versenyzőnek, aki saját kérésére a felnőttek 
között indult és fél ponttal lemaradva a második helyen 
végzett (eredmények lentebb).

Jó volt látni a szülői aggódást és a szülői törődést, 
ahogy követték gyermekeik játékát. 

Köszönjük a Puncs Bazár támogatását, az UFÓ-Utcai 
Futás Ócsán Sportegyesület támogatását, köszönjük, 
hogy az Egressy Gábor Szabadidőközpont 12 éve he-

lyet biztosít rendezvényünknek.

Az idén sem ment senki haza üres kézzel, ha más nem 
egy szelet Milka csoki járt a bátorságért és a kitartá-
sért. 
Helyezettjeink serleget, Pucs Bazár utalványt és csoko-
ládét kaptak

A verseny közbeni frissítés alma, zsíros kenyér, tea és 
víz volt.

Helyezettjeink: 
Mini korcsoport 8 év alatt:

 I. hely Farkas Róza 100 %-os teljesítménnyel
 II. hely Kökény Tamás
 III. hely Szűcs Lázár Zsolt

Gyermek korcsoport 8-14 év között:

 I. hely Farkas Sára 100 %-os teljesítmény
 II. hely Nagy Róbert
 III. hely Örvendi Péter

Ifjúsági korcsoport, 14-18 év között:

 I. hely Domozi Barnabás
 II. hely Ruska Patrik
Felnőtt korcsoport: 

 I. hely Vékony László
 II. hely Czibula István
 III. hely Boros Zoltán

Fogadják szeretettel Peer Réka, fotóit, melyek hűen 
tükrözik a verseny hangulatát. Ezúton köszönjük mun-
káját.
Az OPKE tagsága nevében minden játékosnak további 
sok sikert kívánok.

Pappné Hajdu Katalin

Az illusztráció bal oldalán lévő csoportból sajnos lemaradt 
a “Rutinos Tűzoltó” figura, de azért az ő jelentkezésüket 
is várjuk a fiatal - még nevelhető - Ócsa ÖTE csapatába!

Felnőtt szemmel is ámulatba ejtő terepasztal-rendszert 
építettek fel november végén a Szabadidőközpontban.
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Adventi LeLki nApok 

December 14. szombat 

 10.00-17.00 Elmélkedések és vezetett beszélgetés 

A téma: Örömben élni! (Részvételre 
regisztrálni a templomban kihelyezett papíron, vagy 
az adventocsa@gmail.com email címen lehet.)
17.00 Szentmise

19.00 Baráti beszélgetés a Közösségi Házban

A napot vezeti, a szentmisét bemutatja
és a baráti beszélgetésben részt vesz 

Várszegi Asztrik
bencés szerzetes, püspök, emeritus 
pannonhalmi főapát. 

 

9.00 Szentmise közös ökumenikus adventi 
gyertyagyújtással

17.00 Adventi hangverseny;
közreműködnek az ócsai  Szentháromság és 
a bugyi Szent Adalbert kórus, valamint 
Szabóki Tünde és Cser Péter

Helyszín: Ócsa, római katolikus templom és római 
katolikus közösségi ház

 

December 15. vasárnap 

December 13. péntek 

 17.00-tól Gyónási lehetőség

18.00 Szentmise

Vendég: Bógár Zsolt, dunaharaszti káplán

Szeretettel várunk minden érdeklődőt!
 

November 29-én író-olvasó találkozót szervezett a Moz-
gás és Hagyomány Kulturális és Szabadidő Sport Egye-
sület. Az Ócsai Tájházhoz tartozó Turján Házban meg-
rendezett esten Hegedűs Magdolna és Kormos Rebeka, 
az Ócsai Tájház vezetője köszöntötte a vendégeket. 

Az ócsai népviselet képeskönyve című könyv íróit – 
Magyar Máriát és Magyar Ilonát – Szigeti Réka faggatta 
a könyv előzményeiről, a kutatómunka folyamatáról.

„Alsónémedin szemben laktunk a nagytemp-
lommal. Nagymise idején kikönyököltünk az 
ablakba, és onnan néztük a népviseletbe öl-
tözött lányokat. Hatalmas kör alkottak, mi 
pedig gyönyörködtünk a csodaszép ruhájuk-
ban” – emlékezett vissza Magyar Ilike néni. 

Marika néni és Ilike néni elmesélték, hogy már gyer-
mekkorukban felkeltette érdeklődésüket a helyi nép-
viselet szépsége. Édesanyjuktól egy nagy francia ba-
bát örököltek, amit élvezettel öltöztettek különféle 
népviseletbe, fonták hosszú haját. A gyermekkori 
játékból aztán komoly kutató munka lett, melynek 
eredményeképpen 2009-ben megszületett Az ócsai 
népviselet képeskönyve című könyv. A kiadványban 
igyekeztek felszínre hozni azokat az értékeket, ame-
lyeket Ócsa lakói közül sokan már nem ismernek. 

A könyv bárki számára elérhető, megvásárolható 
Ócsán a Szivárvány butikban (Ócsa, Falu Tamás u. 40.) 

Ami szép volt, nem múlhat el örökre
Író-olvasó találkozó a Turján házban 

Kedves Páciensek!

Szeretnénk felhívni figyelmüket, hogy az idei ünnepi időszakban:

2019.12.24. és 2019.12.29. között NEM lesz háziorvosi rendelés!!

SAJÁT HÁZIORVOSUKON kívül senki sem tud KÖZGYÓGY és KEDVEZMÉNYES jogcímre; 
 illetve krónikus betegségre rendszeresen szedett gyógyszereket receptre felírni!!

Megjelölt időszakban csak Sürgősségi Ügyelet lesz elérhető!

Kérjük fentiek szíves figyelembe vételét az ünnepi készülődés időszakában!

Megértésüket köszönjük! A háziorvosi rendelők dolgozói

Rendezvény
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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 egyes többletfelszereltségek, tartozékok, valamint a vezetői szokások és egyéb, nem technikai jellegű 
tényezők (pl. környezeti feltételek) is befolyásolják. Az új személygépkocsi fajlagos üzemanyag-fogyasztási és CO2-kibocsátási adatai megtalálhatóak az üzemanyag-
gazdaságossági ismertetőben, amely ingyenesen hozzáférhető minden eladási helyen és a fogyasztóvédelmi hatóságnál. A kép csak illusztráció.

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

MEGENGEDHET MAGÁNAK
EGY ÚJ AUTÓT!
A LENYŰGÖZŐ ŠKODA SCALA MOST MÉG KEDVEZŐBB FELTÉTELEKKEL

Üljön új autóba fi x havi díjért,
ami tartalmazza a kötelező biztosítást, 
egy szervizcsomagot, a CASCO-t, 
a forgalomba helyezés díját, egy szett 
téligumit cserével és tárolással, 
és egy balesetbiztosítást is. 

Keresse ŠKODA Privát Bérleti 
Program szakértőinket személyre 
szabott ajánlatáért!

ŠKODA SCALA modellek WLTP szerint mért fogyasztása: 
4,9–6,2 l/100km, CO2 kibocsátása: 125–142 g/km
ŠKODA SCALA modellek WLTP szerint mért fogyasztása: 
4,9–6,2 l/100km, CO

63 év
=

63 %Váltsa éveit
kedvezményre!
Minden szemüvegkeretből ahány éves annyi
százalék kedvezmény, de legalább 40%!
Az akció 2019.12.01-től 2020.01.31-ig érvényes. Akciós szabályzatunkról
és a részletekről érdeklődjön üzletünkben!

2364 Ócsa, Falu Tamás u. 1. · Nyitva: K-P 9-17, Szo 9-12
06 30 593 7437 · www.alzaoptika.hu

TÓTH ENIKŐ   ZSURZS KATI

- CEKKERDRÁMA -

EGRESSY GÁBOR SZABADIDŐKÖZPONT
2364 ÓCSA, BAJCSY-ZS. U. 46-48. WWW.OCSAMUVHAZ.HU Jegyár: 3800 Ft2020. FEBRUÁR 12. 19.00 ÓRA
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ÓCSAI KISBÍRÓ
Ócsa Város Önkormányzatának ingyenes lapja Megjelenik havonta 3200 példányban Kiadja: Ócsa Város Önkormányzata
Felelős kiadó: Bukodi Károly Szerkesztő: Paksi Zita Szerkesztőség címe: Egressy Gábor Szabadidőközpont, 
2364 Ócsa, Bajcsy-Zs. u. 46-48. Email: paksi.zita@ocsa.hu Nyomdai munkák: Kontaktprint Kft. Felelős vezető: Aba Béla

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: Kassay Ildikó Tel: 29-378-056 06 20 318 4573, hajnalcsillagovi.hu

Ócsai Kormányablak 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. Beregi Katalin  dr. Baranyai Edit, 29-378-030 Ócsai Katolikus Egyházközösség Közterület-felügyelet

Rendelés: H, SZ: 12-16.00-ig, Állatorvos, dr. Kardos József 06 29 378 285 Berecz Éva 06 70 395 1877

K, CS, páros Péntek 12.30-16.30-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 Vízművek ügyfélszolgálat Egressy Gábor Szabadidőközpont Állatmentő Kft, 06 20 938 5192

8-12-ig, szerdán 14-18-ig Bajcsy-Zs. u. 2. 06 29 378 043 Falugazdász Boity Orsolya

Rendelő tel: 29-378-110 Rendőrség, Ócsai Rendőrőrs Ócsa, Bajcsy-Zs. u. 46-48. 06 30 428 2442, kedd 8:00-12:00

dr. Gallai Zoltán Rendelés: kedd, 29-560-487, 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, Czár Roland 
törzsőrmester 06 70 377 71 33
Rácz Ferenc őrsparancsnok 
06 20 211 0081

06 29 955 148 Kertváros Szociális és Gyermekjóléti Szolg.

Ócsai Református Egyházközség

Heti alkalmak:

Kedd 18 óra: Ifjú házasok, fiatal felnőttek Bibliaórája – Reformá-
tus Iskola Tanácsterem

Csütörtök 18 óra: Központi Bibliaóra – Református Iskola Ta-
nácsterem

Péntek 15:30 óra: Konfirmációi előkészítő – Református Iskola 
Tanácsterem

Péntek 17 óra: Énekkar - Református Iskola

Szombat 9:15: Cserkészet – Református Iskola, illetve a gyüleke-
zet sportpályáin

Vasárnap 10 óra: Istentisztelet – Templom

Vasárnap 15 óra: Istentisztelet – Evangélikus Imaház (Két he-
tente)

Vasárnap 16 óra: Ifjúsági Közösség Bibliaórája a Református 
Iskolában

forrás: www.ocsaref.hu

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 párhuzamo-
san 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

Anyakönyvi hírek
Haláleset:  

Név Születési idő Haláleset ideje
Farkas István 1934. július 9. 2019. október 4.
Bedecs István 1940. május 1. 2019. október 5.
Hassay József Dezsőné Czégény Róza 1943. április 18. 2019. október 6.
Brindza János 1928. december 7. 2019. október 7.
Luif József 1970. április 30. 2019. október 22.

Esküvő:
Budai Ivett – Sipos József 2019. november 9.
Dávid Mária – Henn László György 2019. november 16.

Születések: 
GYERMEK NEVE SZÜLETÉSI IDŐ
Sut Péter Nikolasz 2019. október 27.

ÓCSAI KORMÁNYABLAK ÜNNEPI NYITVATARTÁS
Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy a Gyáli Járási Hivatal Ócsai Kormányablakában

(Cím:2364 Ócsa, Bajcsy-Zs. u. 26.)

2019. december 6-án (pénteken) 8:00-16:00 óráig
2019. december 7-én (szombaton) 8:00-14:00 óráig

2019. december 13-án (pénteken) és 
2019. december 14-én (szombaton) 8:00-14:00 óráig

2019. december 31-én (kedden) 8:00-12:00 óráig tart az ügyfélfogadás. 

2019. december 24-27-ig, illetve 2020. január 1-én  
a Kormányablak/Okmányiroda zárva tart. Megértésüket köszönjük!

Németh György hivatalvezető-helyettes



 A ŠKODA SUPERB modellek WLTP szerint mért fogyasztása: 
5,6- 8,5 l/100 km, CO2 kibocsátása: 148- 192 g/km.www.skoda.hu

MEGÚJULT 
 ŠKODA SUPERB
HAMAROSAN ELÉRHETŐ 
  HIBRID VÁLTOZATBAN IS! 

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 egyes többletfelszereltségek, tartozékok, valamint a vezetői szokások és egyéb, nem technikai jellegű tényezők (pl. környezeti feltételek) is befolyásolják. 
Az új személygépkocsi fajlagos üzemanyag-fogyasztási és CO2-kibocsátási adatai megtalálhatóak az üzemanyag-gazdaságossági ismertetőben, amely ingyenesen hozzáférhető minden eladási helyen 
és a fogyasztóvédelmi hatóságoknál. A kép csak illusztráció.

PORSCHE M5
1238 Budapest, Szentlőrinci út
www.porschem5.hu
06 1 421 8220


