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ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK INGYENES LAPJA

2020. FEBRUÁR

Ócsa

KISVÁROSI HANGULAT

Rendezvény 3

Így ünnepelték a Magyar Kultúra Napját
a Szabadidőközpontban
A Magyar Kultúra Napja nem tartozik a hivatalos, piros betűs ünnepeink közé, de már 31 éve minden
esztendőben megállunk egy napra tisztelegni az elmúlt évezred alatt megteremtet szellemi és kulturális értékek előtt – kezdte beszédét Bukodi Károly
polgármester a Magyar Kultúra Napja alkalmából
szervezett rendezvényen a Szabadidőközpontban.
Az évfordulóval kapcsolatos megemlékezések alkalmat adnak arra, hogy nagyobb figyelmet szenteljünk
hagyományainknak, gyökereinknek és továbbadjuk
a múltunkat idéző tárgyi és szellemi értékeinket. Elmondta azt is, hogy Ócsán mindig fontos volt az igényes kultúra, hogy az óvónők, a tanítók, a helyi civil
szervezetek mind a kultúra őreiként tevékenykednek.
A megnyitó után, a Bolyai János Gimnázium diákjainak
előadása következett, melyben a New York Kávéház
hangulatát idézték meg. A lebilincselő műsor után a díjátadó következett. Az Ócsa Kultúrájáért elismerést idén
Puskás Imre vehette át Bukodi Károly polgármestertől.
Az esemény sztárvendége Péter Szabó Szilvia volt, aki
különleges akusztikus produkcióval érkezett Ócsára.

A Bolyai János Gimnázium tanulóinak műsora

Péter Szabó Szilvia Akusztik produkció

PUSKÁS IMRE “ÓCSA KULTÚRÁJÁÉRT” DÍJBAN RÉSZESÜLT
Puskás Imre különleges szerepet töltött be városunk társadalmi és kulturális életében. Több mint 30 éve, 1987-ben
költözött Ócsára családjával Erdélyből. Hamar gyökeret
vert településünkön, mialatt folyamatosan segítette az akkori romániai rendszer ellen menekülő magyarokat.

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

Fontos állomás volt életében 2006. Ekkor alapította meg a
Székelykapu Baráti Társaságot, amelyet 13 éven át, 2019
őszéig vezetett. Imre és az Egyesület is nagy hangsúlyt
fektetett a határon túli magyarság kulturális örökségének
megőrzésére, annak itt helyben való bemutatására. Városi
Vigasságon valamint az általa szervezett Székely Bálokon
találkozhattunk ezekkel az értékekkel. Oszlopos tagja,
szervezője és szónoka volt a Nemzeti Összetartozás Napja
alkalmából szervezett megemlékezéseknek is.

4

Közérdekű 5

Helyi

Tovább bővül az Ócsai Térfigyelő rendszer
Testületi ülésen történt

Január 28-án tartotta soron következő ülését Ócsa
Város Önkormányzatának Képviselő-testülete.
A Képviselő-testület Ócsa Város Önkormányzatának
2020. évre készített költségvetésének tervezetét első
olvasatban megtárgyalta és elfogadta. A végleges költségvetés elfogadásának határideje 2020. február 15.
Elfogadták
a
Képviselők
Ócsa
Város
Önkormányzatának 2015-2019. közötti időszakra
vonatkozó gazdasági programjának megvalósulásáról
készített
tájékoztatót.
A
beszámolóban
többek között olvashatunk az elmúlt években
lezajlott épületfelújításokról, fejlesztésekről is.
Ócsa Város Önkormányzata elkészítette a 2020.
költségvetési
évre
vonatkozó
közbeszerzési
tervét, melyet a Képviselő-testület elfogadott.
Támogatási
kérelemmel
fordult
az
Ócsa
Önkéntes Tűzoltó Egyesület az önkormányzathoz.
A Testület úgy döntött, hogy havonta 50.000 Ft-tal,
azaz
évi
600.000
Ft-tal
kívánja
támogatni
az
egyesület
működését.
Napirenden
tárgyaltak
és
döntöttek
a

Képviselők az Ócsai Térfigyelő rendszer további
bővítéséről, korszerűsítéséről, valamint arról,
hogy a rendszert bekapcsoltatják a Dabasi
Rendőrkapitányság
térfigyelő
rendszerébe.
Napirendre
kerültek
a
Bizottságok
munkatervei is. Elfogadásra került az Ügyrendi
Bizottság, a Gazdasági Bizottság, a Városfejlesztési Bizottság és az Oktatási, Kulturális és Sport
Bizottság 2020. évre vonatkozó munkaterve.
Megtörtént az Ócsai Roma Nemzetiségi Önkormányzat, valamint Ócsa Város Önkormányzata közötti hatályban lévő Együttműködési megállapodás éves szintű kötelező felülvizsgálata.
Ócsa Város Önkormányzata a 2019-es évhez hasonlóan az idei évben is évi 200.000 Ft-tal támogatja a Mozgáskorlátozottak Ócsai Egyesületét.
Szintén pozitív elbírálást kapott az Ócsai Halászy
Károly Általános Iskola támogatási kérelme.
A Képviselő-testület az Erdei Iskola Program
megvalósulását
250.000
Ft-tal
támogatja.

Ócsa Posta NYITVA TARTÁS

Hirdessen az Ócsai Kisbíróban!

2020.02.01-től

1/1 oldal 32.000 Ft + ÁFA

Hétfő 08:00-17:00
Kedd 08:00-17:00
Szerda 08:00-19:00
Csütörtök 08:00-17:00
Péntek 08:00-15:00

1/2 oldal 20.000 Ft + ÁFA
1/4 oldal 10.000 Ft + ÁFA
1/8 oldal 5500 Ft + ÁFA
Hirdetésfelvétel:
paksi.zita@ocsa.hu, 0629378043

TÁJÉKOZTATÁS
Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
286-293/2019. (XI.27.) számú ÖK. határozataiban döntött a hatályos Településrendezési tervek
módosításának megindításáról. A módosításhoz kapcsolódó előzetes tájékoztató elérhető Ócsa város
honlapján, vagy személyesen a Polgármesteri Hivatalban, ügyfélfogadási időben.
A fentiekkel kapcsolatban a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról
és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló
314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet, valamint a településfejlesztéssel, településrendezéssel és a településképpel
összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló 12/2019. (VI.27.) számú önkormányzati rendelete
alapján

LAKOSSÁGI FÓRUMOT TARTUNK
2020. február 19-én - szerdán - 1400 órai kezdettel
a Polgármesteri Hivatal Tanácstermében (2364 Ócsa, Bajcsy-Zsilinszky utca 2.)
A lakossági fórumot követően 2020. február 27. napjáig a témával kapcsolatban a Lakosság és az
egyeztetésben résztvevő Partnerek észrevételeket és javaslatokat tehetnek, a név és lakcím feltüntetésével
az Ócsai Polgármesteri Hivatalnak (2364 Ócsa Bajcsy-Zs. utca 2.), azon belül a települési főépítésznek
címzett postai levélben, vagy a foepitesz@ocsa.hu e-mail címre küldött elektronikus levélben.
Bukodi Károly polgármester

Elektromos hulladékgyűjtés
a Polgármesteri Hivatal udvarán

2020.március 28-án, szombaton 8-12 óra között.
Gyűjtés során leadható elektronikai berendezések a teljesség igénye nélkül:
„minden ami valaha árammal, elemmel akkumulátorral működött”
kivétel a képcsöves televíziók, monitorok.

„Házhoz megyünk érte akció”
minimum 100 kg e-hulladék összegyűjtése esetén.

Bejelenthető a 06-1-269-02-34 telefonszámon hétfőtől csütörtökig 8 és 15 óra között,
pénteken 8-12 óra között.

Dr. Buzáné Icsó Zsuzsanna
Ócsa Városüzemeltetési Nonprofit Kft.
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Jegyzői közlemény
Tájékoztató a 2020. évi adószámla kivonatok kézbesítéséről, az adófizetési határidőkról, valamint
az elektronikus ügyintézés szabályairól

Az
adóigazgatási
eljárás
részletszabályairól szóló 465/2017.
(XII.28.) Korm. rendelet 22. § (2) bekezdése alapján: „Az adóhatóság az
adózó adószámlájának egyenlegéről, a
tartozásai után felszámított késedelmi
pótlékról, valamint a közösségi vámjog
szerinti késedelmi kamatról nem értesíti azt az adózót, aki (amely) bevallás
benyújtására, illetve adatszolgáltatás
teljesítésére elektronikus úton kötelezett, vagy választása szerint elektronikusan nyújtotta
be a bevallását. Ezen adózóknak az adóhatóság az értesítési feltételek fennállása esetén elektronikus tájékoztatást küld az adószámla és a felszámított késedelmi pótlék elektronikus elérhetőségéről.”
Magánszemély adózóink azonban hagyományos papír alapú küldemény formájában 2020. március 16.
előtt értesítést kapnak adófolyószámlájuk egyenlegéről, és a 2020. évi adófizetési kötelezettségeikről.
Az adószámla kivonatok mellé biztosítjuk a készpénzátutalási megbízásokat az esetleges hátralék, valamint
az első félévi kötelezettség teljesítéséhez.
Felhívjuk az egyéni vállalkozóink figyelmét, hogy az
idei évben adóhatóságunk a hagyományos papír alapú
küldemény mellett elektronikus tájékoztatást is küld
az adószámla és a felszámított késedelmi pótlék elektronikus elérhetőségéről, ami az ügyfélkapus tárhelyükre kerül megküldésre.
Azon adózóink részére, akik esetében jogszabályi kötelezettség írja elő a cégkapu nyitását
(pl. társaságok, egyéb szervezetek), ott cégkapura,
elektronikus
úton
küldjük
meg
a tájékoztatást az adószámla és a felszámított késedelmi pótlék elektronikus elérhetőségéről.
A bankszámlanyitásra kötelezett adózóinknak továbbra
is banki átutalással kell eleget tenni adófizetési kötelezettségeiknek. Tájékoztatjuk Önöket, hogy magánszemélyek is teljesíthetik befizetéseiket banki átutalással,
ez esetben az átutalási megbízás közlemény rovatában
az értesítőn megtalálható befizető azonosító számot
kell feltüntetni.

A 2020. évben a helyi adókra és a gépjárműadóra vonatkozóan az adófizetési határidők
az alábbiak szerint alakulnak (Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 3. számú mellékletének II/A. és
II/B. pontjai értelmében.):

2020. március 16.
2020. szeptember 15.
Azon adózóink, akik vonatkozásában 2020. évtől változás áll be gépjárműadó tekintetében
– pl. gépjárműadó mértékében történő változás, vagy
új gépjármű vásárlása, használt gépjármű forgalomba
helyezése esetén – határozatot kapnak. A határozatban
kivetett 2020. évi gépjárműadó összegét az adószámla kivonat nem tartalmazza. Ez esetben a megküldött
határozatok mellékleteként magánszemélyek esetében megküldjük a 2020. első félévi adókötelezettség
teljesítéséhez
szükséges
készpénzátutalási
megbízásokat. Magánszemélyek esetében a határozatokat tértivevényes küldeményként kézbesíti a hivatali kézbesítő vagy a posta, míg az adószámla kivonatokat a hivatali kézbesítő vagy a posta egyszerű levélként
juttatja el Önökhöz.
Felhívjuk adózóink figyelmét, hogy az adószámla kivonatban adófizetési kötelezettségeiknél építményadó,
magánszemélyek kommunális adója és gépjárműadó
(adókivetéses adók) esetében csak a véglegessé vált
tételek szerepelnek (adózó a fizetési kötelezettségéről
határozatban már értesült, az ellen fellebbezéssel nem
élt), helyi iparűzési adó, talajterhelési díj (önadózásos
adók) tekintetében pedig a benyújtott bevallások
alapján az adó nyilvántartási rendszerben rögzített
adó összeg, elszámolási különbözet, illetve előleg kötelezettség kerülnek feltüntetésre. Lényeges annak
figyelembevétele, hogy az adószámla kivonat milyen
dátummal készült, hiszen csak az addig feldolgozott
(könyvelt) adatokat tartalmazza
Felhívjuk az adózók figyelmét, hogy a mindenkor aktuális adószámla kivonat –, mely adattartalmát tekintve megegyezik adóhatóságunk nyilvántartásában szereplő adattartalommal – megtekinthető és
letölthető a következő oldalról: E-önkormányzat
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portál (korábban: Önkormányzati Hivatali Portál: https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap). Felhívjuk főként
a vállalkozók figyelmét, hogy ebben az évben az adószámla kivonatot már kizárólag csak ezen a felületen
tudják elérni!

Fontos!
Itt hívjuk fel az érintett adózók (pl. egyéni vállalkozók)
figyelmét, hogy a kötelező elektronikus ügyintézéshez
szintén az E-önkormányzat portál használható hivatalosan. Az oldalon Ócsa Város Önkormányzatát kiválasztva megtalálhatók az adókötelezettségek teljesítéséhez szükséges nyomtatványok. Amennyiben olyan
ügyet szeretnének intézni, amire nincs szerkesztett
nyomtatvány, akkor, és kizárólag akkor az e-Papír (https://epapir.gov.hu/) oldalról tudnak elektronikusan
ügyet indítani pl. egyedi kérelem benyújtása esetén.
Kérjük, hogy tartózkodjanak olyan ügyintézéstől adóhatóságunk felé, amit pl. egyedi nyomtatványon vagy
más önkormányzat nyomtatványán e-Papíron, hagyományos levélben, e-mail-ben nyújtanak be, ugyanis
ezek a formák és adattartalmak nem felelnek meg az
elektronikus ügyintézés számára támasztott jogszabályi feltételeknek. Ezért ebben a formában és adattartalomban beküldött beadványokat a jövőben nem áll módunkban feldolgozni addig, amíg az a fent leírt módon
az elektronikus ügyintézés szabályainak nem felel meg.
Felhívjuk a figyelmet, hogy amennyiben nem az egyéni
vállalkozó vagy a cég képviselője intézi az adóügyeket,
hanem pl. alkalmazott vagy könyvelő, akkor első alkalommal a „Meghatalmazás önkormányzati adóügyekben” elnevezésű – Ócsa Város Önkormányzat hivatalos
honlapjáról vagy a fentebb hivatkozott E-önkormányzat portál oldaláról letölthető - nyomtatványt szükséges kitölteni és eljuttatni adóhatóságunk részére.
Az elektronikus ügyintézés szabályairól részletesebben
olvashatnak Ócsa Város Önkormányzat honlapján (https://ocsa.hu).
Az adószámla kivonatokkal kapcsolatban felmerült
kérdésekkel forduljanak bizalommal kollégáinkhoz
a 06-29/378-125-ös központi számon – 16-os, 17-es
mellékeken -, vagy ügyfélfogadási időben személyesen
a Polgármesteri Hivatal Adóügyi Irodája munkatársaihoz:

TÁJÉKOZTATÁS
Közvilágítással kapcsolatosan
felmerülő hibák bejelentésének módjáról
Tájékoztatom a tisztelt Lakosságot, hogy Ócsa Város Önkormányzata a közvilágítási berendezések
(aktív elemek) karbantartására, üzemeltetésére,
felügyeletére és ellenőrzésére a 2017. évben üzemeltetési szerződést kötött az Eurovill Kft.-vel (a
továbbiakban: Vállalkozó).
A szerződés értelmében a Vállalkozó végzi az aktív elemekben –, többek között a lámpatestekkel,
a lámpatestek bekötővezetékeivel, a lámpakarokkal, a csatlakozó kötőelemekkel, a lámpatestek
külső nullázó vezetékeivel összefüggésben – bekövetkező meghibásodások javítását.
A Vállakozó további szerződéses feladata a hibabejelentések fogadása is, az alábbi elérhetőségek
valamelyikén:
E-mail: kozvilagitas@kozvilagitas.hu

Ingyenesen hívható telefonszám:
06-80/980-030
A fentiek alapján tájékoztatom a tisztelt Lakosságot, hogy amennyiben a közvilágítási rendszerrel
kapcsolatos hibát észlelnek közvetlen környezetükben vagy Ócsa város területén, abban az esetben a fenti elérhetőségek valamelyikén tehetik
meg közvetlenül bejelentéseiket.

hétfő:

13.00-18.00

szerda:

13.00-16.00

(Felhívom a figyelmüket, hogy az egyéb, fenti
felsorolásban nem szereplő elemek – ún. passzív
elemek: kapcsoló és vezérlőberendezések,
fogyasztásmérő berendezés, elosztó biztosító
szekrények, tartószerkezetek, kandeláberek –
meghibásodásának javítására kizárólag az ELMŰ

péntek:

07.30-12.00

Hálózati Kft. rendelkezik hatáskörrel.)

Dr. Molnár Csaba s.k.
jegyző

Molnár Csaba
jegyző
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Ócsai Polgármesteri Hivatal

Közérdekű

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet
hatósági ügyintéző munkakör betöltésére.
A közszolgálati jogviszony időtartama: Határozatlan idejű közszolgálati jogviszony
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A munkavégzés helye: Pest megye, 2364 Ócsa, Bajcsy-Zsilinszky utca 2.
A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör
betöltője által ellátandó feladatkör: A 29/2012.(III.7.) Korm. rendelet 1. sz. mellékletének 14. pontja alapján:
Hatósági feladatkör I. besorolási osztályban
A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
Ipari és belkereskedelmi igazgatási feladatok, behajtási-, közterület-foglalási-, fakivágási engedélyek kiadása,
birtokvédelmi, állatvédelmi, hulladékgazdálkodási eljárások lefolytatása, közösségi együttélés alapvető
szabályainak megsértésével kapcsolatos eljárások lefolytatása, egyéb hatósági ügyek intézése, hatósági
bizonyítványok kiadása, pályázati úton elnyerhető támogatások igénybevételének előkészítése, projektkezelési
feladatok ellátása, címmegállapítással és címképzéssel kapcsolatos feladatok ellátása, közútkezelői és tulajdonosi
hozzájárulások elkészítése. Ügyfelekkel való kapcsolattartás. A tevékenységi körbe tartozó jogszabályok
folyamatos követése.

Munkaerőt keres a DTKH Nonprofit Kft.
ceglédi és kecskeméti telephelyekre.
Rakodó

Feltételek:
Megbízhatóság, önálló munkavégzés, jó fizikai állóképesség,
szenvedélybetegségektől mentes életmód.
Előnyt jelent: Emelőgép kezelői bizonyítvány

Hulladékosztályozó

Feltételek:
Megbízhatóság, önálló munkavégzés, jó fizikai állóképesség,
szenvedélybetegségektől mentes életmód.
Jelentkezés személyesen:
Cegléd, Kút u. 5. szám alatti irodaházban
Kecskemét, Kisfái 248 0737/12 hrsz. hulladéklerakó telepen.

Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX.
törvény, valamint a(z) Közszolgálati Szabályzat vonatkozó rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
• magyar állampolgárság
• büntetlen előélet,
• Felsőoktatásban szerzett közszolgálati, gazdaságtudományi, természettudományi, bölcsészettudományi,
társadalomtudományi, hittudományi, jogi vagy műszaki szakképzettség; vagy felsőoktatásban
szerzett szakképzettség és informatikai, ügyviteli, közgazdasági, közszolgálati, jogi szakképesítés, vagy
kormányablak ügyintézői vizsga
• felhasználói szintű MS Office alkalmazások ismerete
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• A 87/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti önéletrajz,
• Motivációs levél,
• A végzettséget, szakképesítést tanúsító okiratok másolatai,
• A pályázatban előnyként megjelölt feltételeket igazoló dokumentumok,
• Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
• Nyilatkozat, hogy vállalja a vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatását,
• Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással
összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,
• Nyilatkozat arról, hogy kinevezése esetén munkaköri összeférhetetlenség vele szemben nem áll fenn, nem
áll hivatalvesztés fegyelmi büntetés hatálya alatt, amely miatt közigazgatási szervnél nem alkalmazható.
A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2020. február 27.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Ruska Renáta személyügyi előadó nyújt, a 06-29-378125 (29-es mellék) telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton, a pályázatnak az Ócsai Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (2364 Ócsa, BajcsyZsilinszky utca 2.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: I/774/2020.,
valamint a munkakör megnevezését: hatósági ügyintéző.
A pályázat elbírálásának határideje: 2020. március 15.
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Köszönjük bizalmukat!
Segítségnyújtások, bejelentések,
baleset, változások és sikeres
együttműködések …

polgárőreink a külterületeket, természet- és tájvédelmi
területeinket, és mint fentebb írtam sok esetben kellett
segítséget nyújtanunk ezeken a területeken.

Talán ezzel a pár szóval kezdeném
a 2020-as évét polgárőrségünknek.

2020. ebben nagy változást fog jelenteni mind
az Ócsai Tájvédelmi Körzet dolgozóinak, mind a
polgárőrségünknek és remélhetőleg a kirándulni vágyó
embereknek is.
Az Ócsai Tájvédelmi Körzet természetvédelmi őreinek
köszönhetően jó pár polgárőrünk vehet részt az általuk
szervezett oktatáson, aminek eredményét külterületi
szolgálataikon fogják tudni hasznosítani.

Sok esetben kaptunk Önöktől,
lakosoktól
már
januárban
jelzéseket,
tájékoztatásokat,
segítségkéréseket. Köszönjük bizalmukat!
Megvannak 2020. első szökevény állatai: két kíváncsi,
unatkozó ló. Polgárőrünk a közterület felügyelettel
közösen lezárta a főútra csatlakozó földutat, hogy a
lovak ne jussanak ki, míg két másik polgárőrünk befogta
a szökevényeket és a segítséget kérő tulajdonoshoz
visszajuttatták a „fiúkat”.
Januárt sem úsztuk meg baleset nélkül, amiben
szerencsére személyi sérülés nem történt, viszont a
vasúti átjárónk jelzőberendezése áldozatává vált az
eseményeknek. A bejelentést követően polgárőreink
a helyszínre mentek és megvárták a vétkes autó
vezetőjével a rendőrséget.
No és persze ebben a hónapban találkoztunk bátor,
ám a környéket és a figyelmeztető táblákat abszolút
nem ismerő budapesti fiatalokkal, akik a Lápos erdő
tájvédelmi körzetébe mentek be ….. és elakadtak …..
és segítséget kértek! Szolgálatunk kiment a helyszínre,
kihúzták őket a területről, majd ezt követően a
fiatalokat átadták a hatóságoknak.
Változások …..
2019 novemberében Boros Tibor lemondott alelnöki
tisztségéről. A január 10-én tartott közgyűlésünkön
egyesületünk tagjainak 70%-a Kiss Balázs Jánost
választotta meg alelnöknek.
… sikeres együttműködések
Szinte szó sem esett eddigi beszámolóinkban
tájvédelmi területeinkről, miközben a tavalyi év
utolsó negyedében gyalogosan és gépjárművel járták

Nagyon reméljük, hogy jelenlétünkkel és a
hatóságokkal közös munka eredményeként
csökkenteni tudjuk majd a jövőben a szemetelést, a
falopásokat, rongálásokat
és
egyben segíthetjük a tájvédelmi körzet dolgozóinak
munkáját valamint a körzet állat- és növényvilágának
megóvását!
Deák Nikolett

POLGÁRŐRSÉG
ÉJSZAKAI SZOLGÁLAT
0670 606 4005
Elnök
Riegel Tibor - 0630 688 6055
Alelnök
Kiss Balázs János
0630 994 4925
Titkár
Deák Nikolett
0630 688 6056

Tanácsai az immunerősítésre
2. Mezei kakukkfű
Nagyon jó fertőtlenítő gyógytea készíthető belőle, mely megvéd a betegségektől, meghosszabbítja a
sejtek életét, erősíti immunrendszerünket. Vérbőséget fokozó hatása javítja a vérkeringést, vérszegénység esetén kiváló. Kezelhető vele köhögés, hörgő- és
szájüregi gyulladások. Orrdugulásra inhalálni kell vele.
Nyálkaoldó, köptető hatása is van. Újabban vírusos
betegségekre javasolják. A nők növényének is nevezik,
mert megszünteti a vérzési rendellenességeket és a
görcsöket.
3. Csipkebogyó hús
A 92 éves Bükki Füvesember és a 90 perces előadása a Szabadidőközpontban a legnagyobb bizonyítéka annak, hogy a gyógynövények rendszeres
fogyasztása a titka a hosszú, egészséges életnek és
a jó kondíciónak. Korunk félelmetes betegsége, a
rák, őt sem kerülte el, de évtizedek óta kezeli magát
gyógynövényekkel, és láthatóan igen jól. Sorozatos
előadásokat tart, valamint telefonon és személyesen is konzultál napi 8 órában még hétvégeken is.
Előadását január 23-án több mint 200-an hallgatták meg, tanácsai közül elhoztuk azokat, melyek a természetes immunerősítésre vonatkoztak.
1. Fürtös menta
A kereskedelem nemigen forgalmazza, pedig kiváló
immunerősítő, megfázásos betegségekben nélkülözhetetlen. Illata nem vetekszik a többi mentáéval,
viszont nagyon hatásos görcsoldó, emésztésjavító, jól
használható köhögésre, baktériumölő hatásánál fogva
pedig légúti és húgyúti fertőzésekre, gyulladásokra,
lázcsillapításra.

Enyhe vízhajtó. Szabályozza az erek áteresztőképességét, erősíti az érfalakat, ezáltal gyorsítja a véráramot.
Ennél fogva érszűkület, érelmeszesedés megelőzésére, kezelésére használható. A-, B1-, B2-, P- és K-vitamin is található benne, de természetesen leginkább
magas C-vitamin tartalmáról híres. A termésében, a
csipkebogyóban legendásan sok C-vitamin van, egy
kicsi bogyóban több, mint egy nagy citromban! Ezért
nem szabad forrázni, hiszen a C-vitamin hő hatására
elbomlik. Fontos téli vitaminforrás a nátha megelőzésére.
4. Orbáncfű
Szezonális
depresszióra,
lelki
betegségekre, még dadogásra is ajánlják. Segíthet a nikotinés
alkoholfüggőség
leküzdésében.
Mivel igen erős immunerősítő hatása van, AIDS-es
betegek terápiájának is része. Vírusölő tulajdonsága
miatt HIV vírusnál, herpeszvírusnál, hepatitisz B és C
vírusnál bizonyul hatásosnak. Használható még epehajtóként, görcsoldóként, vízhajtóként és nyálkaoldásra. Emésztésjavító, savcsökkentő hatása is van. Napi
1 csészével javasolt esténként (legfeljebb 6 hétig).
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Mindig közösségi ember voltam
Interjú Murinainé Murár Emília alpolgármester asszonnyal

Lányommal

gyerekek már nem élhetik át.
Kocsival hozzák és viszik őket. Persze megértem, hiszen a világ megváltozott, mindenki rohan és talán a
gyerekeket is jobban féltik, bár sajnos van is mitől.
Én még emlékszem arra, hogy vasárnaponként kiültek
az emberek padokra és beszélgettek. Összejártak csak
azért, hogy beszélgessenek. Sokkal emberibb világ
volt. Persze a mai világnak is sok előnye van, azt nem
vitatom.
Az általános iskola után hol tanultál tovább?

Hogy érzed magad az új szerepben?

Idevalósi vagy?

Még furcsa, egy hatalmas kihívás, de nem bánom.
Mindig közösségi ember voltam, szeretek segíteni az
embereken, meghallgatni őket. Emlékszem már az
óvodában is én osztottam a játékokat. Aztán hazamentem és otthon a babákat oktattam.

Igen, már a nagyszüleim is itt éltek. A település minden szegletét ismerem, bár az elmúlt években sok
minden megváltozott, persze maga az élet is. Örömmel látom, hogy városunk szépen fejlődik, bízom
benne, hogy munkámmal is hozzájárulhatok a pozitív
változások sorához.

Ezek szerint már gyerekkorodban is tanárnak készültél?
Szerintem igen, bár akkor ezt még nem tudtam. Nemrégiben valaki azt mondta, hogy én erre születtem,
és nem tudtam vele vitatkozni. Imádom a munkám, a
gyerekeket. Ha közöttük vagyok, minden bajom elfelejtem.

Beszéljünk egy picit a gyerekkorodról.
Huh, hát az szuper volt. Gyalog jártunk suliba, összeverődtünk az osztálytársakkal, és úgy mentünk együtt.
Sok háznál vízszintes deszkakerítés volt, mi pedig a
lécek között kukucskáltunk be az udvarokba. Akkor
ez volt az izgalom. Jó élmények ezek, kár, hogy a mai

Közgazdasági szakközépbe mentem, mert akkor még
nem tudtam mi legyek. Felmerült az, hogy egészségügyi suliba menjek, mert gondolkoztam, hogy esetleg
gyógytornász szívesen lennék. NB 2 szinten röplabdáztam Dabason, a sport nagyon fontos szerepet játszott
az életemben. Szóval beírtam elsőnek az egészségügyi
sulit, másodiknak pedig a közgazdaságit.
De a sors elrendezte a dolgot, ugyanis az osztályfőnököm, a Faragó Pali bácsi összecserélte a sorrendet és
előre írta a Rudas László Közgazdasági Szakközépiskolát. Fel is vettek.
De jobb is volt így, mert később emlékszem egyszer
megláttam, hogy valaki elvágta az ujját és meg elájultam – meséli nevetne.
Hogy lettél mégis tanár?
Mire elvégeztem a középsulit rájöttem, hogy én tanítani szeretnék. Jelentkeztem az ócsai általános

Férjemmel

iskolába képesítés nélküli napközis tanárnak, hát így
kezdődött. Egy évre rá pedig már a Tanítóképző Főiskolára jártam, majd folyamatosan képeztem magam,
és jelenleg 5. és 6. osztályban tanítok matematikát,
illetve osztályfőnök vagyok egy 5. osztályban.
Szigorú tanár vagy?
Ez jó kérdés. Volt, hogy ezt megkérdeztem a gyerekektől, mert nálam mindig fegyelem van, és szépen
dolgoznak a tanulók. Azt mondják, hogy nem vagyok
szigorú, nálam mégis rend van valamiért, de az okát
ők sem tudták megfogalmazni.
Mivel töltöd a szabadidődet?
Nagyon szeretek olvasni és utazni. A férjemmel és a
barátainkkal szoktunk belföldön barangolni. Illetve a
gyerekekkel is szívesen kirándulok, nyaranta a Révfülöpi táborban vagyok táborvezető.
Jelenleg milyen projekten dolgozol, mint alpolgármester?
Egyelőre ismerkedem a munkával, mert habár eddig
is képviselő voltam, most sokkal több mindennel kell
foglalkoznom. Amit ki szeretnék emelni, hogy Polgármester Úrral egyeztetve elindítottam a fogadóórámat,
melyet Felsőbabádon és Alsópakonyon tartok. Szeretném, ha az ott lakók azt éreznék, hogy az ő problémáik is fontosak és meghallgatásra találnak. Bízom benne, hogy a személyes kontakt segíteni fog a távolság
áthidalásában.
Paksi Zita
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Köszönjük!

Szeretettel várjuk 1-3 osztályos tanulók jelentkezését LogIQs-Logico tanfolyamunkra!
A foglalkozások 2x45 percesek, mozgásosak, játékosak, az alábbi két rendszerre felépítve:

Bemutatkozik a Katolikus Karitász ócsai csoportja
A caritas (karitász) latin szó, jelentése jótékonyság, irgalmasság,
emberszeretet).
A Katolikus Karitász
(latinul: Caritas Hungarica) egy egyházi jogi személyiségű
közcélú humanitárius
szervezet. Célja, hogy
nemre, korra és felekezeti hovatartozásra
való tekintet nélkül
segítse a rászorulókat,
bajbajutottakat, betegeket a különböző segélyakciók keretében
valamint szociális és egészségügyi intézmények fenntartása útján.
A plébániai karitászcsoportok révén képes a helyi igényekhez, sajátosságokhoz igazodva megfelelően hatékony segítséget nyújtani ÖNKÉNTESEI személyes szeretetet közvetítő munkája által.
Mihóc Valerián plébános támogatásával 2019. november 27-én alakult meg Ócsán a Szentháromság
Katolikus Karitászcsoport. Az időzítés természetesen
nem véletlen, hiszen az Advent a felkészülés és lelki
megújulás időszaka is, a CSOPORT is felkészült az első
gyűjtési és adományozási időszakra. December 14-én,
szombaton egész napos gyűjtési akciót szerveztünk a
„Tárd ki a szíved„ Karitász program keretében a Plébánián. Az Ócsaiak egymásért Facebook csoportban
megosztott felhívás és az utcai plakátok nagyon sok támogató szívében nyitottak ajtót a szeretet, irgalmasság
és emberszeretet érzésének és buzdították cselekvésre
azokat. Mindenkit meglepett az összefogás és lelkesedés nagysága. Sok embert mozgatott meg a felhívás
és így az összegyűlt tartós élelmiszer és pénzadomány
mennyisége is sok lett.

Ezúton szeretnénk megköszönni minden ADOMÁNYOZÓNAK a segítséget és bizalmat, valamint az ÖNKÉNTESEK önzetlen közreműködését, amellyel 52 családhoz
sikerült december 21-én személyesen elvinni a Karácsony valódi üzenetét.
Szeretnénk megköszönni a Családsegítő Szolgálat, a
Védőnői Szolgálat valamint a Családorvosok segítségét
a támogatásra szorulók feltérképezéséhez.
Kérünk mindenkit, hogy figyeljenek a környezetükben
élőkre, és ha tudnak támogatásra, segítségre szorulókról kérjük, JELEZZÉK, ezzel könnyítve a csoportot, hogy
egyre hatékonyabban, személyre szabottabban legyen
képes a jövőben megszervezni munkáját.
Köszönettel
Szentháromság karitászcsoport
Mihoc Valerián plébános

A „LogIQs GrafIQs” feladatok szerkesztésénél kiemelt figyelmet kapott a vizuális élmény a motiválásban, különféle agyi területek egyidejű stimulálása a feladatok megoldása során (egyszerre több
agyi központ feladatokkal való ellátása), a feladatok variabilitása, értékelhetősége, fokozatossága.
A „LOGICO Piccolo” egy játékos, önálló tanulási program kisiskolás gyerekek számára.
A feladatok megoldása fejleszti a készségeket: koncentráció, észlelés, logikai gondolkodás, kombinációs készség, beszédkészség. Alkalmat ad a témák megbeszélésére, fejleszti a szókincset. A
feladatlapok tartalmilag igazodnak az iskolai követelményekhez.
IDŐPONT: kéthetente csütörtökön 16.15 órától
Helyszín: Egressy Gábor Szabadidőközpont,
2364 Ócsa, Bajcsy-Zs. u. 46-48.
Első alkalom: március 5.
Részvételi díj: 3000 Ft/alkalom/gyermek – előre fizetendő
Maximális csoportlétszám: 8 fő
Jelentkezés: 06 29 378 043, vagy személyesen a recepción.
Bővebb információ: Kiss Katalin +36-30-939-4966
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„TÜCSÖK AZ OVIBAN”

Terápiás kutya a „Vitamintorna”
foglalkozáson a Nefelejcs Óvodában
A Vitamintorna egy olyan csoportban végzett, egyéni
mozgásterápia, melyen az óvodásokat megismertetjük
játékos formában a testükkel, gerincükkel, a helyes
üléssel, állással, terheléssel. Ezek a zenés mesetorna
foglalkozások prevenciós – gerinc, lúdtalp – jellegűek.
Magukban foglalják az egészségmegőrzést, képességfejlesztést, a testedzést, ápolást, az önismeretet, az
önfejlesztést, öntevékenységet, a társas kapcsolatok
alakítását, az egészségtudatos magatartás megalapozását.

Óvodánk, ”Az óvodások komplex környezeti nevelése – pedagógiai program” alapján dolgozik, melyben
kiemelt helyet kap az egészséges életmód alakítása.
Programunk célja a gyerekek testi fejlődésének, környezethez való optimális alkalmazkodásának elősegítése, az egészséges életmód – életvitel szokásainak,
igényének megalapozása. Feladatunk a nagy-, és kismozgások kialakítása, a harmonikus és összerendezett mozgás elősegítése. Ezt nemcsak a mindennapos
testneveléssel valósítjuk meg, hanem változatos mozgásfejlesztő foglalkozásokkal is. Ilyen a Varázslabda, a
Gyermeknéptánc, a Mozgáskotta és a Vitamintorna.
2019. őszén ezzel a mesével kezdődött a mi kalandunk
a Vitamintorna világában:
„Valamikor hajdanában, a nagyváros közepén, égig érő
toronyházban nevelkedtek a vitamingyerekek. Az egyik
bölcsőben ringatta Vitaminmama T – Vitamint. Amikor
T – Vitamin felcseperedett, elindult a füstös városból
barátokat keresni. Útja a kiserdőbe vezetett, ahol friss
volt a levegő, harmatos a fű és csicseregtek a fákon
a madarak. Barangolása során sok állattal találkozott,
és mindegyiktől tanult valamit.”

Végre itt a tél utolsó, és az esztendő legrövidebb
hónapja! 2020 szökőév, így a február 29 napból áll. Az
elnevezés a “februa” szóból származik, ami tisztító-és
tisztítást jelent. Ez a húsvét előtti időszakra utal, hisz
testünket, lelkünket, sőt lakásunkat is fel kell készíteni
a keresztények legnagyobb ünnepére. Ebben az esztendőben már február elején befejeződik a farsangi
időszak, az eszem-iszomot pedig felváltja a nagyböjt, a
húsvéti készülődés időszaka.
Február 2.: Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepe:
Szűz Mária Jézus születése után negyven nappal bemutatta a kisdedet a templomban. A gyertyák régen
különösen fontosak voltak, hisz ezzel világítottak. Sőt,
úgy tartották, hogy védelmet nyújtanak a betegségek,
különösen a pestis és az éhínség ellen.

„Egy szép napon T – Vitamin találkozott Tücsök kutyával, és meghívta őt az ócsai óvodába egy vidám délelőttre.”

Ekkor érdemes a medvékre figyelni, hisz ha kijön a
barlangjából, és meglátja az árnyékát, visszamegy, és
sokáig tart még a tél.

Alagyi Judit terapeuta Tücsök kutyája ugyanis egy segítő kutya, aki gyerekek mozgásfejlesztésében is aktívan vesz részt. A terápiás kutyák alkalmazásakor a
kutyának az emberre gyakorolt pszichológiai hatásait
használják ki. A tapasztalatok szerint a kutya jelenléte, simogatása csökkenti a szorongást, a stresszt, szociálisan és mentálisan pozitívan hat, és megkönnyíti a
fogyatékkal élő emberek életét. Ezt az egyedülálló lehetőséget ötvöztük a Vitamintorna programmal. Egy
olyan foglalkozást terveztünk, melyben a kutya a
gyerekekkel együtt aktívan vehetett részt a játékban,
a Vitamintornás kutyás blokkban, az akadálypályán és
a relaxációban is. A gyerekek öröme, együttműködése,
a foglalkozás sikere minden reményünket felülmúlta.
Ebből merítve, kihasználva a Vitamintornában rejlő
számtalan lehetőséget, a jövőben is azon fogunk munkálkodni, hogy minél színvonalasabbak legyenek a foglalkozásaink.

Február 9. Húshagyókedd
A húshagyókedd a nagyböjt kezdetét megelőző utolsó
nap a keresztény egyházi évben, azaz a hamvazószerda előtti nap. A név is a böjt kezdetére utal, azaz ezen
a napon lehet utoljára húst fogyasztani.

Kulcsár Marianna
Zsigmondné Víg Henrietta

óvodapedagógusok

Február 10. Hamvazószerda
A nyugati kereszténységben a nagyböjt kezdőnapja, a
húsvétvasárnaptól visszaszámolt 40. hétköznap. Mozgó ünnep, legkorábbi lehetséges időpontja február 4.
és a legkésőbbi március 10. Ez a farsangi időszak utáni
első nap.
Február 11. Torkoscsütörtök
A torkos csütörtök a
farsang különleges
napjainak egyike, mely
valaha része volt a magyar népszokásoknak
is. Lényege, hogy - a
közelgő nagyböjt előtt ezen a napon bőségesen
fogyasztottak zsírban

gazdag, és egyben a
farsangi időszakhoz
kötődő ételeket (pl.
fánk), valamint megengedett volt a szokásosnál mohóbban,
torkosabban étkezni.
Február 14.
Valentin-nap
A 90-es évek elejétől
ünnepelnek hazánkban is a szerelmesek
február 14-én. A
Valentin-nap eredete 496-ra tehető,
míg széles körben a 2. században terjedt el. Több
monda is fűződik e naphoz. Az egyik legismertebb
történet szerint egy római papot – akit Valentinnek hívtak – börtönbe zárták, mivel titokban fiatal
párokat adott össze. A zárkájában pedig visszaadta
látását a börtönőr leányának. A másik legenda szerint
Valentint hitéért börtönözték be, és ítélték halálra.
Ekkor barátainak, családtagjainak azt üzente: „Ne
felejtsétek el Valentint, szeretlek benneteket!”
Február 19. Zsuzsanna napja
A néphit szerint, ha ezen a napon hallani a pacsirta
hangját, közel a tavasz.
Február 24. Mátyás napja
Jégtörő Mátyás ha jeget talál, töri, ha nem talál, csinál.
Időjárással kapcsolatos hiedelmek
Azt mondják, ha az idő szép és fagyos január-február
fordulóján, akkor hosszú ideig tart még a tél.
Ha ebben a hónapban mennydörög, akkor áprilisban még fagyni fog.
Ha februárban sok a hó, akkor csapadékos lesz a
nyár.
(forrás: internet)
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37 év az ócsaiak szolgálatában
Interjú Dr. Baranyai Edit fogorvossal
Az ócsai fogszakorvos 1973 óta szünet nélkül dolgozott a városlakókért, de 37 év után úgy
döntött visszavonul és ezentúl napjait két kicsi unokájának szenteli. Ennek apropóján beszélgettem Edittel a hivatásáról, és erről a közel négy évtizedről, amit a háta mögött tudhat.
san túlzásba vittem ezt. Előfordult, hogy épp hogy hazaértem, felhívott a beteg, hogy valami nincs rendben
a fogával, ha éjszaka is volt visszajöttem a rendelőbe.
Egyébként, ha érzelmek, akkor a kutyáim jutnak elsősorban az eszembe. Abnormálisan imádom őket. Gyerekkoromban állatorvosnak készültem, csak a szüleim sikeresen lebeszéltek róla. A
mai eszemmel viszont már tudom, hogy jól tették.

Kedves Betegeim, Munkatársaim!
37 éves ócsai fogorvosi tevékenységem után úgy döntöttem,
hogy 2020 február 1-től nyugdíjba vonulok.
37 év nagy idő, ezért nehéz volt ezt a döntést meghozni.
Ezentúl napjaimat két kicsi unokámnak és családomnak
szeretném szentelni.
Köszönöm, hogy együtt töltötték velem ezt a hosszú időt!
Szeretettel búcsúzunk asszisztensnőmmel, Monostory
Jutkával együtt.
Üdvözlettel Baranyai Edit

Az orvosi pálya egyértelmű volt?

Hogyan emlékszik vissza az elmúlt 37 évre?
Jó emlékekkel búcsúzom, ezért is maradtam itt ilyen
sokáig. Pedig sok rossz is ért, de én mindig a jóra fókuszáltam. Azokra az emberekre, akik szerettek, és
akiknek szükségük volt rám. Bevallom őszintén, nem
is gondoltam volna, hogy ilyen nehéz lesz befejezni.
Megvisel, de nekem már máshol kell helyt állnom.
Érzelmes típus?
A szívem mélyén igen, ezért nagyon sok beteggel ápolok szerintem túl jó kapcsolatot.
Mit ért azon, hogy túl jót?
Az egyetemen azt tanultuk, hogy nem szabad túl közel
engedni a betegeket, mert akkor az ember nem tud objektív maradni. De azt hiszem, hogy az én generációm
még ilyen. Én úgy gondolom, hogy az empátia még nem
akadályoz meg a jó döntésekben. A betegnek pedig
éreznie kell, hogy megbízhat az orvosban. De én bizto-

Teljesen. Az édesapám körzeti orvos volt itt Ócsán,
az édesanyám pedig patikavezető. Szigorú nevelést kaptunk, és nem is volt arra opció, hogy bármilyen más szakmát válasszunk a testvéremmel.
Viszont így sajnos a saját gyerekeim is átélték azt,
hogy milyen, ha az embernek orvosok a szülei.
Milyen?
Olyan, hogy az orvosi szolgálat miatt, a saját gyerekek kerülnek háttérbe. Egy előnye lett ennek, hogy a
gyerekeim nagyon korán teljesen önállóak lettek. Persze nem is volt más választásuk. Nem mondom, hogy
nincs lelkiismeretfurdalásom e miatt, de megnyugat
az a tudat, hogy mindkettőből nagyszerű ember lett.
Milyen tervei vannak az első nyugdíjas napjára?
Elmegyek sétálni a Margitszigetre. Csak olyan dolgot tervezek, amire eddig nem volt időm. Olvasni szeretnék, és
elkezdem a lakásomat rendezni. Végül, de nem utolsósorban elmegyek fogorvoshoz – fejezi be nevetve Edit.
Paksi Zita

ÓCSA ÖREGHEGYI PINCESOR EGYESÜLET
Tisztelt Érdeklődők!
Szeretettel meghívunk minden kedves érdeklődőt az Ócsai Öreghegyi Pincesor Egyesület
2020.évi 1. pinceegyesületi estéjére.
Időpontja: 2020. február 18. 18:00 óra
Helye: Ócsa, Katolikus Egyházközség közösségi terme, Bajcsy-Zsilinszky út 49.
Az előadás témája
• A sajtkészítés tudománya és kóstoló – előadó: Sándor Tamás
A sajtokhoz illő borok kóstolása – a borokat bemutatja: Sándor Miklós
A kóstolás támogatói díja - külsős érdeklődőknek: 1.500,- Ft/fő
pinceegyesületi tagoknak: 1.000,- Ft/fő
A megtisztelő részvételére számítunk!
Az Ócsa Öreghegyi Pinceegyesület elnöksége

fotó forrása: http://cdn.nwmgroups.hu

20 Közérdekű
Idén is jár a kormányzati
támogatás a fiataloknak
a jogosítvány
megszerzéséhez
Idén is segítséget kapnak a 20 év alatti fiatalok a jogosítványukhoz megszerzéséhez.
    Az intézkedés a fiatalok önálló életkezdését
és
munkavállalását
segíti
indokolta
az
Emberi
Erőforrások
Minisztériuma.
     A közlemény szerint az állam minden 20 év alatti fiatalnak 25 ezer forint értékben kifizeti a vezetői engedélyhez szükséges KRESZ-vizsga és az
ahhoz kapcsolódó e-learning vagy tantermi tanfolyam díját. Így a fiataloknak lehetőségük lesz
akár a lakóhelyüktől távolabb is munkát vállalni.
     A kérelmet a Magyar Államkincstár Nyugdíj-

folyósító Igazgatóságához lehet beadni elektronikus úton vagy formanyomtatványon - írták.
     Kitértek arra: a kedvezmény 2018 júliusi bevezetése óta már több mint 43 ezer fiatalnak nyújtott segítséget az állam a jogosítványa megszerzéséhez, több mint egymilliárd forint értékben.
Tavaly csaknem 34 ezren kaptak támogatást. A
kormány ezzel több mint 830 millió forintos terhet vett le 2019-ben a fiatalok és szüleik válláról.
      További részletek a támogatásról az Erzsébet
Ifjúsági
Alap
https://www.ujnemzedek.hu/
című
weboldalon
érhetők
el.
(forrás:mti)

40 órás tűzoltó alaptanfolyam - 2020 március
Hosszas, de sikeres egyeztetés után 2020 március hónapban indulhat ismét 40 órás tűzoltó alapképzés. Az
elméleti és a gyakorlati oktatás helyszíne Monori KvK
(Monor, Péteri út 25), a tanórák pedig pénteki napokon (03.13, 03.20, 03.27, 04.03, 04.09) 8:00-16:00 időtartamban lesznek megtartva. A sikeres vizsga (04.17)
után a tagok Tűzoltó alaptanfolyami végzettséget
szereznek, melyről a KOK oklevelet állít ki részükre.
Ha az ismerőseid között találsz olyan személyt,
aki önkéntes tűzoltóként is megállná a helyét
vagy éppen Te vagy az emberünk, akkor kérlek,
hogy most cselekedj! Ócsáról és a környező településekről is várjuk a jelentkezőket a csapatba!
A képzés folyamata: írásos jelentkezés, Ócsa ÖTE
tagfelvételi eljárás, 2020 márciusban oktatás és áprilisban vizsga! Csak így lehetünk egyre többen!
A képzés ingyenes!
További info: +36205394393 vagy info@ocsaote.hu

22 Anyakönyvi hírek
Haláleset:
Név
Balló István
Váradi Józsefné Dömötör Emilia Ibolya
Antics János
Roik Józsefné Gayerhosz Erzsébet
Varga Lajosné Tapodi Katalin

Heti alkalmak:

Születési idő
1948. július 25.
1939. március 5.
1939. február 24.
1937. szeptember 2.
1945. október 29.

Esküvő:
Kovács Renáta – Valóczky Péter Károly
Riegel Cintia – Veréb Attila
Eisenbacher Dóra Eszter – Sólyom Gergely
Kópis Anett – Illés Mátyás
Lakatos Szilvia – Sut József
Születések:
GYERMEK NEVE
Jusztin Lili
Undi Dominik
Bóna Laura
Kovács Bence

Ócsai Református Egyházközség

Haláleset ideje
2019. december 3.
2019. december 4.
2019. december 18.
2019. december 23.
2019. december 30.

Csütörtök 18 óra: Központi Bibliaóra – Református Iskola Tanácsterem
Péntek 15:30 óra: Konfirmációi előkészítő – Református Iskola
Tanácsterem
Péntek 17 óra: Énekkar - Református Iskola
Szombat 9:15: Cserkészet – Református Iskola, illetve a gyülekezet sportpályáin

2020. január 9.
2020. január 11.
2020. január 11.
2020. január 18.
2020. január 21.

SZÜLETÉSI IDŐ
2019. november 28.
2019. december 19.
2019. december 23.
2019. december 25.

Kedd 18 óra: Ifjú házasok, fiatal felnőttek Bibliaórája – Református Iskola Tanácsterem

Vasárnap 10 óra: Istentisztelet – Templom
Vasárnap 15 óra: Istentisztelet – Evangélikus Imaház (Két hetente)
Vasárnap 16 óra: Ifjúsági Közösség Bibliaórája a Református
Iskolában
forrás: www.ocsaref.hu

Sallay Mária anyakönyvvezető

Dr. Novák Zsófia Diána fogorvos
rendelési ideje
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

Ócsai Baptista Gyülekezet

Rendszeres alkalmaink:
bibliaóra minden szerdán 18:00 órától
imaóra vasárnaponként 9:00 órától
istentiszteletek: vasárnap 10:00 és 17:00 órakor
ifjúsági alkalmaink: szombatonként 18 órától
gyermek bibliaórát minden vasárnap az imaórával párhuzamosan tartunk.
Alkalmainkra mindenkit szeretettel várunk!
www.ocsaibaptista.hu

Ócsai Római-Katolikus Egyházközség

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

Ócsai 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. Novák Zsófia Diána

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 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: Humaszolg Bt. Felelős vezető: Földi Márk

TULAJDONOSOKAT
MEGNŐTT
HOZZÁ KERESÜNK,
A CSALÁD
AZONNALI KEZDÉSSEL.
Hétüléses ŠKODA KODIAQ most akár
2,5 millió forint állami támogatással és
1,2 millió forint ŠKODA kedvezménnyel!
Már akár

5 530 000 Ft-tól

PORSCHE M5 1238 Budapest, Szentlőrinci út
Tel.: +36 1 421 8220 | skoda@porschem5.hu | www.porschem5.hu
A KODIAQ modellek WLTP szerinti fogyasztása:
a::
5,0-6,9 l/100 km, CO2 kibocsátása: 131-167 g/km
m

7ules.skoda.hu

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 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.

T-PIAH-M5-012-19_Kodiaq_7 szemely_210x143.indd 1

PANORÁMA RÖNTGEN

2019. 05. 20. 8:44:06

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

