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Gyertyagyújtás
Az első gyertyát Murinainé Murár Emília  

alpolgármester asszony gyújtotta meg  
a Református Műemlék Templomban.

A második gyertyát Darócziné Kozma Judit  
Képviselő asszony gyújtotta meg 

a Baptista Imaházban. 

A harmadik gyertyát Bukodi Károly   
polgármester gyújtotta meg 

a Katolikus Templomban. 

A negyedik gyertyát Bukodi Károly   
polgármester gyújtotta meg 

a Szabadidőközpontban. 
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Testületi ülésen történt

December 18-án tartotta a 2019. év utolsó ülését 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete.

Elfogadták a Képviselők az Ócsai Polgármesteri Hivatal 
vonatkozásában a 2019. költségvetési évre elkészített 
Kockázatelemzést, valamint Ócsa Város Képviselő-
testületének 2020. évre szóló munkatervét.  
A kockázatelemzés objektív módszer az ellenőrizendő 
területek kiválasztására, mely meghatározza a 
költségvetési szerv tevékenységében és belső 
kontrollrendszerében rejlő kockázatokat.
A Hivatal vonatkozásában a kockázati tényezőket 
megvizsgálva – azokat a 2018. év eredményeivel 
összevetve – többek között a következő megállapítás 
született: a kockázati tényezők esetében a kockázatok 
mértéke a 2019. évben a megelőző évekhez 
képest pozitív változást mutattak. Kiemelendő az 
infrastrukturális, az információs, valamint a környezeti 
kockázatok terén bekövetkezett pozitív irányú 
változás. A kockázatok csökkentéséhez hozzájárult 
a jelenlegi politikai és szakmai vezetés pozitív 
hozzáállása, és a korábbi évek kockázatelemzéseiben 
tett javaslatok elfogadása, követése és – a 
lehetőségekhez mérten történő – megvalósítása. 

Dr. Molnár Csaba jegyző beszámolt a Polgármesteri 
Hivatal 2019. évben végzett munkájáról, köszönetét 
fejezte ki egyrészt a Képviselő-testület és a 
Polgármester Úr részére, hogy biztosították a 
zavartalan munkavégzést, másrészt minden Hivatali 
dolgozó részére, hogy a 2019. évben mindent 
megtettek a hatékony és eredményes működés 
érdekében. A beszámoló tartalmazza a hivatali 
létszám alakulását, valamint részletesen bemutatja 
az egyes szervezeti egységek által elvégzett 
feladatokat statisztikai adatokkal alátámasztva. 

A Képviselő-testület a Humaszolg Bt.-t bízta meg a 
2020. évre az Ócsai Kisbíró nyomdai feladatainak el-
végzésével.

Önkormányzati rendelet született a 2020. évi igazga-
tási szünetekről, mely szerint az Ócsai Polgármesteri 
Hivatalban mind a nyári időszakban mind a téli idő-

szakban lesznek olyan napok, amikor nemcsak az ügy-
félfogadás, hanem a munkavégzés is szünetelni fog. A 
jegyző az igazgatási szünet időtartama alatt csökken-
tett létszámmal – ügyeleti rendszerben – gondoskodik 
az anyakönyvi, igazgatási és egyéb haladéktalan intéz-
kedést igénylő feladatok ellátásáról. 

Megtörtént az anyakönyvi események té-
rítési díjainak felülvizsgálata. A díjak mér-
téke a 2020. évre változatlan maradt.

Felülvizsgálták az Ócsai Halászy Károly Általános Iskola 
műfüves futballpályájának bérleti díjait is. 

A műfüves futballpálya - ünnepnapok kivételével - 
minden nap bérbe vehető rendeltetésszerű sportte-
vékenység végzésére az alábbi időintervallumokban: 

hétfő - péntek: 16:00 – 20:00 óráig 
szombat - vasárnap: 8:00 – 14:00 óráig 
A bérleti díj mértéke: 
- pályavilágítással: bruttó 4.000 Ft/óra 
- pályavilágítás nélkül: bruttó 3.000 Ft/óra

A főépítészi feladatok ellátására a Képviselő-testület 
továbbra is Vojnits Csaba Ferenc okl. településmérnö-
köt bízza meg 2020. január 1. napjától 2020. december 
31. napjáig terjedő határozott időre.

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
úgy döntött, hogy a tulajdonában álló Kőrisfa utca 
5. szám alatti ingatlant ismételten az Ócsai Baptista 
Gyülekezet használatába adja 2020. január 1. napjától 
2020. december 31. napjáig terjedő határozott időre, 
kétheti rendszerességgel, alkalmanként tartandó 
egyházi közösségi alkalmak céljából. Ugyanezen 
ingatlant 2020. január 1. napjától 2020. december 
31. napjáig tartó határozott időre ingyenesen 
ugyancsak használatba adja a Menetszél Egyesület 
részére. Az egyesület képviseletében Szakszon Réka 
önkéntes elmondta, hogy a továbbiakban is napi 
rendszerességgel szeretnének korrepetálásokat és 
foglalkozásokat tartani az Ócsai Szociális Lakóparkban 
élő gyerekek számára. 

A Képviselő-testület megtárgyalta a magasfeszültségű 
távvezeték nyomvonalának külterületen történő 
létesítése tárgyában az érintett Ingatlantulajdonosok 
által benyújtott kérelmét. 

Felülvizsgálta a Testület a közterületen történő szeszes 
ital fogyasztásának tilalmáról szóló önkormányzati 
rendeletét, és a jelenleg hatályos felsőbb jogszabályi 
rendelkezésekkel összhangban álló új önkormányzati 
rendeletet alkotott. E szerint tilos Ócsa Város 
közigazgatási határán belül valamennyi közterületen a 
szeszes ital fogyasztás. Kivételt képeznek:  az érvényes 
közterület-használati engedéllyel rendelkező, szeszes 
ital kimérésére jogosult vendéglátóipari egységek; 
a kötelező engedéllyel szervezett és engedéllyel 
rendelkező, továbbá az Ócsai Polgármesteri Hivatalhoz 
előzetesen bejelentett alkalmi, és családi rendezvények 
közterületnek nem minősülő területe; az Ócsa Város 
Önkormányzata, továbbá az általa megbízott cég, vagy 
civil szervezet által közterületre szervezett évente 
ismétlődő, vagy alkalmi városi- és sporteseményekkel 
kapcsolatos rendezvények; a bejelentett civil 
szervezetek, intézmények hivatalos rendezvényeinek 
területe, útvonala, előzetes bejelentés esetén. 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
az Alsónémedi-Ócsa Központi Háziorvosi Ügyeleti 
Társulás és a Nagykadácsi Egészségügyi Szolgáltató Kft. 
között – a központi orvosi ügyeleti feladatok ellátására 
– 2007. október 2. napján kötött megbízási szerződés 
6. pontjában szereplő megbízási díj összegét 2020. 
január 1. napjától havi 4.550.000 Ft-ra módosította. 

Ócsa Város hatályos Településszerkezeti tervének, 
Helyi Építési Szabályzatának és Szabályozási tervének 
módosítása vonatkozásában beérkezett tervezői 

árajánlatok közül, a Képviselők a legkedvezőbb 
ajánlatot adó Z.É. Műhely Területfejlesztési és 
Urbanisztikai Tervező és Tanácsadó Kft.-t választották. 

2019. október 23-án az 1956-os forradalom 
emlékére tartott ünnepségen az Ócsai Bolyai 
János Gimnázium diákjai színvonalas műsort 
adtak elő. A diákok munkáját az Önkormányzat 
30.000 Ft-os alapítványi támogatással ismeri el.

Dr. Pappné Dr. Baranyai Edit fogszakorvos bejelentette 
a Képviselő-testület részére, hogy a fogorvosi praxisát 
2020. február 1. napi hatállyal – nyugállományba vo-
nulása miatt – értékesíteni kívánja. Emiatt a Képvise-
lő-testület a CARDIOMED Egészségügyi Tanácsadó és 
Szolgáltató Betéti Társasággal fennálló feladat-ellátási 
szerződést 2020. január 31. napjával közös megegye-
zéssel megszüntette. Ezzel párhuzamosan viszont dön-
tött arról, hogy 2020. február 1. napjától határozatlan 
időre a DENTAL KINGS GLOBAL Korlátolt Felelősségű 
Társaságot kívánja megbízni a kötelező fogorvosi alap-
ellátás biztosítása céljából. 

A feladat-ellátási szerződés szerint fogorvosi ellátást 
Dr. Novák Zsófia Diána fogorvos fogja biztosítani, a 
következő rendelési idő szerint:

Hétfő: 14:00-20:00

Kedd: 08:00-14:00 (iskolafogászat)

Szerda: 14:00-20:00

Csütörtök: 08:00-14:00

Péntek (páros): 14:00-20:00

Péntek (páratlan): 08:00-14:00

 
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.
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Advent hava a Nefelejcs, Napsugár óvodákban, 
és a Manóvár Bölcsődében

„Gyújtsuk meg a gyertyát, égjen szépen!/Karácsonyi 
fényben, békességben./Karácsonyi gyertya ragyog 
fenn a fán,/ kisharang csilingel, sok kis angyal száll…”

Minden időszaknak, tevékenységnek meg van a vará-
zsa óvodánkban, mégis ilyenkor az adventi időszakban 
lelkünk fényesítése sokszoros erővel tör elő. A „szürke” 
mindennapok, s november ködéből, mint a Luca búza 
sarjadása tör elő szívükből a fény. A várakozás édes 
szépsége, a megújulás újrakezdés lehetősége varázsla-
tos perceket sző közénk. Ez így van jól. 

Nekünk óvónéniknek, dadusnéniknek és pedagógiai 
asszisztenseinknek rengeteg eszköz áll rendelkezé-
sünkre, hogy átadhassuk e szép érzéseket, s elültessük 
a gyerekek szívében a jóra, szépre, szeretetre való ma-
gocskákat. Tesszük ezt gyönyörű mesék - kiemelten a 
magyar népmesék, népdalok útján, hagyományaink, 
népszokásaink felelevenítésével. Pl. Lucázással, adven-
ti naptár közös elkészítésével, mézeskalács készítéssel, 
a kedves szülőket bevonva az együttnevelés jegyében 
adventi készülődés alkalmával.

 Szívesen alkalmaztuk a Pompás Napok – nevelés játék-
kal és mesével módszerét, mesetárát, az Így tedd rá! 
módszert és belső képzéseinken egymásnak átadott 
módszertani kincseinket. Mindezeket a tevékenysé-
geket egész adventi időszakban átöleli a zenehallgatás 
élménye, csak néhányat felsorolva: Kovács Nóri előa-
dásában Mária altatója, Gymes: Luca, luca kitty-kotty.. 
Karácsonyi kórusművek.

Az első szívet melengető élmény a Mikulás érkezése 
volt, aki minden csoport ablakán bekopogott arany 
botjával, ezzel is növelve a várakozás örömét. Majd 
minden csoportban kedves szavak kíséretében adta át 
az ajándékokat, egy kis jóságporral fűszerezve. 

Advent harmadik hetében a gyerekek örömére Mária 
kis szamara c. bábjátékkal érkezett hozzánk Horváth 
Judit Waldorf-pedagógus. Csodálatos bábjai és kedves 
hangja szívünkig ért.

Majd elérkezett a várva várt nap, amikor minden cso-
portba megérkezett a szépen feldíszített karácsonyfa, 
alatta a sok-sok ajándékkal - játékokkal, szülők által fel-
ajánlott finomságokkal.
Az óvodák és a bölcsőde dolgozói nevében Boldog, bé-
kés örömökben gazdag Új Esztendőt kívánunk!

Tóthné Turcsán Ildikó
óvodapedagógus

Óvoda

Betlehemezés Korcsolyázás

Állatbemutató Karácsonyi műsor

Meseösvény

Mikulás

Falu Tamás emlékműsor

Projektnap

Az Erzsébet- karácsony pályázaton nyertünk, így 
a Fővárosi Nagycirkuszban a „Hófödte álom – ősi 
cirkuszi mese” című előadást tekinthettük meg.  
Kaptunk perecet, pattogatott kukoricát, üdítőt, kakaót 
és ajándékcsomagot, melyben úticsomag is volt.
Az utazásról a tankerület gondoskodott.  
A részvételi hozzájárulást “Ócsa Halászy Károly  
Iskoláért” Alapítvány fizette ki számunkra, köszönet érte.
Nagyon jól éreztük magunkat!
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Így telt a december a Szabadidőközpontban

Cipősdoboz  
ajándékozás  
a Halászyban

December 12-én kapták meg tanulóink a Halászy Károly 
Általános Iskolában az ajándék cipősdobozokat, me-
lyeket tiszta szívből őszinte szeretettel hoztunk össze.  
DÖK tagok és Kis Zöldek együtt okoz-
tunk örömöt sok kis és nagyobb diáknak!  
Köszönjük szépen mindazoknak akik segí-
tettek minket, hogy álmunk valóra váljon!  
Köszönjük a jószívű és szorgos kezű tanítványoknak, 
pedagógus kollégáknak, nagylelkű és adakozó szülők-
nek. Együtt vittük véghez: a Halászy Károly Általános 
Iskola tanulói, Szülői Munkaközössége és Osztályfő-
nökök közös munkája által. Végül, de nem utolsó sor-
ban köszönöm a Vezetőségnek, hogy megvalósulha-
tott célunk és megnyithattuk szívünk a szeretetnek! 

Szívből köszönjük Mindenkinek! 

                                                                                     Mrázné Gáspár Tünde  
DÖK segítő tanár

SzoliAkadémia
PARTNER

PARTNER
SzoliAkadémia

SzoliAkadémia
PARTNER

PARTNER
SzoliAkadémia

A szoláriumcső,
ami elkápráztat!

Városi kisvonatozás Mikulás napon

Hozzánk is ellátogatott a Mikulás

Holle anyó családi musical

St. Martin adventi koncert

Forralt bor kínálás a koncert után

Előszilveszteri Retro Party

Luca napon többek között búzát is  
vetettünk
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A 2019-es év utolsó hónapja polgárőrségünk életében 
mozgalmasan és vidáman telt, hiszen minden program 
egyre jobban meghozta számunkra is a karácsonyi 
hangulatot. Részt vettünk a gimnázium és az UFÓ 
csapat mikulás futásain, biztosítottunk mikulás napján 
a kisvonatozást. 

Szerencsére a hónapban csak egy balesetnél kellett 
segítséget nyújtanunk, ahol minden utas épségben 
szállt ki a gépjárműből és vita sem alakult ki. 
A karácsonyi és szilveszteri nappali ügyeleteink 
nyugodtan teltek, hiszen városunk lakosságának 
többsége  próbálta kipihenni az egész évi munkát, 
rohanást. 

Köszönjük, hogy figyeltek egymásra!

Egyesületünk utolsó programja volt talán a legszebb 
évzárás, hiszen polgárőr csapatunk egy óvodának 
gyűjtött adományokat, így december 20-án a polgárőr 

autó megpakolva vitte el a játékokat, ruhákat, 
gyümölcsöket és édességeket a rászoruló óvoda 
gyermekeinek. Az este folyamán pedig polgárőreinknek  
egy karácsonyi vacsorával köszöntük meg éves kitartó 
munkájukat.

Egyesületünk 2019-ben 94 programon, rendezvényen 
vett részt. Polgárőreink 10 174 órát segítettek 
önkéntesen a programokon, éjszakai szolgálatok 
esetében, baleseteknél, külterületi szolgálatokon. 

161 esetben nyújtottunk segítséget lakossági 
bejelentésből kifolyólag, akár eltűnt személyt 
kellett keresni, akár az új játszótéren randalírozókat 
megállítani vagy gyanús személyt, autót megnézni.

Kedves ócsai lakosok:
Kívánunk békés, nyugodt 2020-as évet és köszönjük 
bizalmukat!

Deák Nikolett

Polgárőreink 10 174 órát segítettek önkéntesen

Adománygyűjtés

 

ÓCSA 
HÁZHOZ MENŐ CSOMAGOLÁSI ÉS ZÖLDHULLADÉK 

2020.  ÉVI SZÁLLÍTÁSI REND 
 

Társaságunk az alábbiakban tájékoztatja Önt az újrahasznosítható csomagolási, a zöldhulladék, továbbá a lom 
hulladékok gyűjtéséről. Együttműködésüket ezúton is köszönjük! 

HÁZHOZ MENŐ ZÖLDHULLADÉK GYŰJTÉS 2020. 
jan.* febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. 

15., 31. 21. 20. 17. 15. 12. 10. 7. 4. 2.; 30. 27. 25. 

*Januárban csak fenyőgyűjtés! 

FONTOS! Ócsa településen a zöldhulladék gyűjtés napja PÉNTEK-re változik (kivétel a fenyőgyűjtés 
időpontjai)! 
A kertgondozás során levágott füvet és egyéb lágyszárú növényeket, illetve a lehullott falevelet a DTkH Nonprofit Kft. 
által térítésmentesen rendelkezésre bocsátott zöld színű lebomló műanyag zsákban, illetve az ágnyesedéket max. 70 
cm hosszú kötegekben összekötve (alkalmanként maximum 0,5 m3 mennyiségben), a zöld zsák mellé helyezze ki az 
ingatlana elé, a közterületet nem szennyező módon. 

A mindenkori begyűjtéssel egyidejűleg munkatársaink 2 db cserezsákot (zöld színű, emblémás) biztosítanak. 
Szükség esetén további zsákokat az alábbi értékesítési helyeken lehet beszerezni átadás-átvételi jegyzőkönyv aláírása 
ellenében az ingatlanhasználó, vagy meghatalmazottja, a közszolgáltatás számlafizetője nevére. A zsák átvételéhez 
személyes okmányok szükségesek, mivel a közszolgáltatás ellenértéke (kommunális többlethulladékos zsák árával 
megegyező: 229 Ft+ÁFA/db), utólag a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő (NHKV) Zrt. által 
kerül kiszámlázásra. 

Szállítási alkalmanként, ingatlanonként 2 db ingyenes zsák, valamint további „korlátlan” mennyiségű 
megvásárolt, kék színű, DTkH emblémás lebomló zsák helyezhető ki. 

HÁZHOZ MENŐ CSOMAGOLÁSI HULLADÉKGYŰJTÉS 2020. 
jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. 

15.; 29. 12.; 26. 11.; 25. 8.; 22. 6.; 20. 3.; 17. 1.; 15.; 
29. 12.; 26. 9.; 23. 7.; 21. 4.; 18. 2.; 16.; 

30. 

A mindenkori begyűjtéssel egyidejűleg munkatársaink annyi cserezsákot (csomagolási hulladék gyűjtésére szolgáló, 
sárga színű, emblémás) adnak, amennyi kihelyezésre került. A csomagolási hulladék bármilyen áttetsző (nem fekete) 
zsákban is kihelyezhető! 
FONTOS! Az üveg (színes és színtelen öblös, üdítős, boros, pezsgős) gyűjtése kiöblítve, az üveg gyűjtőpont(ok)on 
történik! (SPAR parkoló – Szabadság tér 1.; Hársfa u. 2. - Ócsa lakópark) 

HÁZHOZ MENŐ LOMTALANÍTÁS 
A lomtalanítást évente (jan. – dec.) ingatlanonként KÉT alkalommal (3m3/ alkalom mennyiségben) házhoz menő 
rendszerrel végezzük el, mely az 53/500-152 (2. menüpont) telefonszámon (ügyfélfogadási időben) igényelhető. 

Ügyfélszolgálat és zsák értékesítés 

cím ügyfélfogadás telefon e-mail honlap 

Ócsa 
Polgármesteri Hivatal 

Bajcsy-Zs. u. 2. 

hétfő: 
14.00 – 18.00 - - - 

DTkH Nonprofit Kft. 
2700 Cegléd, Kút u. 5. 

hétfő: 8.00 - 20.00 
kedd- csütörtök: 08.00 - 15.00 

53/500-152 
53/500-153 ugyfelszolgalat@dtkh.hu www.dtkh.hu 
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161.000 Ft-ra emelkedett a minimálbér összege

TÁJÉKOZTATÓ
a bevont forintbankjegyek átváltásával kapcsolatos tudnivalókról

A bevont forintbankjegyek nem veszítik el értéküket, mivel a bevonási határnapot követően minden bank- 
és postafiókban három évig, az MNB lakossági pénztárában pedig húsz évig válthatók át  

– azonos címletű – törvényes fizetőeszközre.

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

NA VÉGRE!
BELEZNAY ENDRE ÖNÁLLÓ ESTJE

2020. JANUÁR 19. 17.00 ÓRA
EGRESSY GÁBOR SZABADIDŐKÖZPONT

2020. MÁRCIUS 6. 19.00 ÓRA
EGRESSY GÁBOR SZABADIDŐKÖZPONT

Január elsejétől a minimálbér bruttó összege 161.000 
forintra, a garantált bérminimum pedig 210.600 forintra  
emelkedett, a növekedés mindkét esetben 
8-8 százalékos - jelentette be Varga Mihály.

A pénzügyminiszter szerint a magyar gazdaság 
2019-ben kimagasló mértékű növekedést 
produkált, a GDP várhatóan közel 5 százalékkal 
emelkedett. Ezt a növekedést a kétszámjegyű 
béremelkedés is nagyban támogatja a fogyasztás 
erősödésén keresztül - tette hozzá a tárcavezető. 
Varga Mihály jelezte, a keresetek növe-

kedésére érdemi hatással van a minimál-
bér és a garantált bérminimum emelése is.     
Emlékeztetett továbbá arra, hogy 2010-
hez képest a minimálbér összege 119 szá-
zalékkal, a garantált bérminimumé pedig  
135 százalékkal emelkedett. Elmondta, hogy a kor-
mány célja továbbra is az, hogy a jövőben tovább 
emelkedjenek a bérek Magyarországon, 2020-ban 
várakozásaik szerint 8-9 százalékot meghaladó át-
lagkereset-emelkedés várható Magyarországon.
forrás: MTI

TÁJÉKOZTATÓ 
a bevont forintbankjegyek átváltásával kapcsolatos tudnivalókról 

A bevont forintbankjegyek nem veszítik el értéküket, mivel a bevonási határnapot követően 
minden bank- és postafiókban három évig, az MNB lakossági pénztárában pedig húsz évig 
válthatók át – azonos címletű – törvényes fizetőeszközre. 

 

BEVONÁSI  
HATÁRNAP 

HITELINTÉZETI, POSTAI  
ÁTVÁLTÁS HATÁRNAPJA 

ÁTVÁLTÁSI  
HATÁRNAP 

BANKJEGY- 
CÍMLET 

2019. december 31. 2022. december 31. 2039. december 31. 
 

2019. október 31. 2022. október 31. 2039. október 31. 
 

2018. október 31. 2021. október 31. 2038. október 31. 
 

2017. december 31. 2020. december 31. 2037.december 31. 
 

2017. július 31. 2020. július 31. 2037. július 31. 
 

2017. július 31. 2020. július 31. 2037. július 31. 
 

2009. november 16. - 2029. november 16. 
 

2007. augusztus 31. - 2027. augusztus 31. 
 

 
 

A hitelintézetek és a posta az átváltás részletszabályait üzleti feltételeikben meghatároz-
hatják. Így a gördülékeny ügyfélkiszolgálás és az átváltások lebonyolításához szükséges fióki 
bankjegykészlet biztosítása érdekében a nagyobb mennyiségű bankjegy átváltására vonat-
kozó igény esetén alkalmazhatnak olyan megoldásokat, mint például az előzetes bejelentés 
előírása vagy az átváltásra átvett bankjegyek ellenértékének későbbi időpontban történő ki-
fizetése. 
 

A bevonási határnapot követően a régi bankjegyek már nem minősülnek törvényes 

fizetőeszköznek, így azokat a fizetési forgalomban már nem kötelező elfogadni. 

forrás: mnb.hu

VALENTIN NAPI  MUSICAL EST
2020. FEBRUÁR 14.  19.30 ÓRAKOR

Egy felejthetetlen musical estre várunk mindenkit, 
hiszen a musical irodalom legszebb szerelmes dalai 
és duettjei fognak elhangzani mint a Rómeó és Júlia, 
a Rudolf, a Love story vagy az Operaház fantomja. 
A csodás duettek természetesen lenyűgöző 
hangú, népszerű musical színészek tol-
mácsolásában hangzanak majd el. 

EGRESSY GÁBOR SZABADIDŐKÖZPONT
2364 ÓCSA, BAJCSY-ZS.  U. 46-48.  

WWW.OCSAMUVHAZ.HU
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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

Haláleset:  
Név Születési idő Haláleset ideje
Juhász Mátyásné Bulovszki Piroska 1935. március 29. 2019. november 3.
Orgován Jánosné Grassanovits Magdolna 1924. április 27. 2019. november 7.
Bartha Jánosné Svintek Erzsébet 1944. április 23. 2019. november 14.
Takács Miklós Sándorné Gulyás Éva 1951. március 29. 2019. november 21.

Esküvő:
Virág Eszter – Friedl László 2019. december 21.

Ötvenedik házassági évforduló:
Bencze Zsuzsanna – Kristóf István 1969. december 6.

Születések: 
GYERMEK NEVE SZÜLETÉSI IDŐ
Varga Virág Noémi 2019. november 10.
Papp-Török Tímea 2019. november 24. 

Anyakönyvi hírek

SALLAY MÁRIA ANYAKÖNYVVEZETŐ

PANORÁMA RÖNTGEN
Tisztelt Lakosság!

Értesítjük Önöket, hogy Alsónémedin az Egészségház Fogászati Rendelőjében lehetőség van
PANORÁMA, illetve INTRAORÁLIS RÖNTGEN készítésére.

Ellátási korcsoport: 6 év felett
Forduljon hozzánk bizalommal!

Cím: 2351 Alsónémedi, Fő út 63.

NYITVATARTÁS: Hétfő, csütörtök: 13-18 Kedd, szerda, péntek: 8-12

IDŐPONT EGYEZTETÉS SZÜKSÉGES!

Telefon: 06-29-338-740, 06-70-775-7013
e-mail: szegedident@gmail.com

Dr. Szegedi Anett

PANORÁMA RÖNTGEN
Tisztelt Lakosság!

Értesítjük Önöket, hogy Alsónémedin az Egészségház Fogászati Rendelőjében lehetőség van
PANORÁMA, illetve INTRAORÁLIS RÖNTGEN készítésére.

Ellátási korcsoport: 6 év felett
Forduljon hozzánk bizalommal!

Cím: 2351 Alsónémedi, Fő út 63.

NYITVATARTÁS: Hétfő, csütörtök: 13-18 Kedd, szerda, péntek: 8-12

IDŐPONT EGYEZTETÉS SZÜKSÉGES!

Telefon: 06-29-338-740, 06-70-775-7013
e-mail: szegedident@gmail.com

Dr. Szegedi Anett



TULAJDONOSOKAT KERESÜNK,
 AZONNALI KEZDÉSSEL.

7ules.skoda.hu
A KODIAQ modellek WLTP szerinti fogyasztása: 

5,0-6,9 l/100 km, CO2 kibocsátása: 131-167 g/km
a:: 
mm

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 személygépko-
csi fajlagos üzemanyag-fogyasztási és CO2-kibocsátási adatai megtalálhatóak az üzemanyag-gazdaságossági ismertetőben, amely ingyenesen hozzáférhető minden eladási helyen és a fogyasztóvédelmi 
hatóságnál. A feltüntett ár a ŠKODA KODIAQ Ambition 1.5 TSI/150LE modell ajánlott fogyasztói ára 2,5 millió Ft állami támogatással, 600 000 Ft magánszemélyek részére szóló kedvezménnyel és a 
nagycsaládos extracsomag 600 000 Ft kedvezményével csökkentve. A nagycsaládos extracsomag kedvezményt azon nagycsaládosok vehetik igénybe a KODIAQ Ambition és Style modellekre, akik az 
állami támogatásra jogosultak és jogosultságukat az Államkincstár által kiállított igazolással érvényesítik. Az ajánlat legfeljebb a 100 darabos importőri készlet erejéig érvényes. A kép illusztráció.

MEGNŐTT HOZZÁ
A CSALÁD
Hétüléses ŠKODA KODIAQ most akár 
2,5 millió forint állami támogatással és 
1,2 millió forint ŠKODA kedvezménnyel!

5 530 000 Ft-tól
Már akár

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

T-PIAH-M5-012-19_Kodiaq_7 szemely_210x143.indd   1 2019. 05. 20.   8:44:06

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


