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Az új Tiguan Allspace modellek motorizáltságtól függő, kombinált átlagfogyasztása: 5,3-8,8 l/100 
km, CO2-kibocsátása: 138-200 g/km. A megadott értékek a típusjóváhagyás során rögzített, gyári 
felszereltséggel kerültek megállapításra, és a hirdetés feladásának időpontjában érvényesek. A neve-
zett 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 befolyásoljak. A képen látható 
gépkocsi illusztráció.
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Polgármesteri napló
Októbertől, minden héten pénteken videós beszá-
molóval jelenkezem a Facebook oldalamon. Kérem, ha te-
hetik, nézzék meg ezeket a tájékoztatókat is, melyek-
ben részletesen mesélek a héten történt eseményekről.

Bukodi Károly polgármester

Október 6-án, a 13 aradi vértanú mellett, a sír-
jánál emlékeztünk meg Murinainé Murár Emília al- 
polgármester asszonnyal általános iskolánk  
névadójáról, Halászy Károly tanító, századosról. 

Október 25-én, 100-dik születésnapja al-
kalmából köszöntöttem Bathó  Karcsi
bácsit. További jó egészésget kívánok neki!. 

Ócsa város 179 millió forint támogatást  
nyert el a Manóvár Bölcsőde fejlesztésére. 
Az intézmény két csoportszobával fog bővülni, így 
újabb 24 ócsai kisgyermek tud majd oda járni.

Október 31-én Ócsán is fellobbant  az őrtűz 
a Székely Autonómia Napja alkalmából.
Ezen a napon a világon meggyújtott ösz- 
szes őrtűzhöz csatlakozva jelezzük, hogy Szé-
kelyföld autonómia iránti igénye töretlen.
A résztvevők Mihoc Valeri-
an atyával közös imát mondtak el. 

A felelős állatartás elősegítési érdekében, 2022-
ben ivartalanítási programot indítunk Ócsán.
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Önkormányzati hírek

Október 27-én tartotta Ócsa Város Önkormány-
zatának Képviselő-testülete szokásos havi ülését.

Elfogadták a Képviselők a 2022. 
évi belső ellenőrzési munkatervet.

2022. évben is támogatja az Önkormányzat a Dabas 
és Környéke Mentőorvosi- Mentőtiszti Kocsi Közhasz-
nú Nonprofit Kft. tevékenységét 300.000 forinttal.

Ócsa Város Önkormányzata 2023. október 1-től 
2025. október 1-ig tartó szerződéses időszakra szóló 
földgáz és villamos energia igényét a továbbiakban 
is a Sourcing Hungary Kft. közreműködésével 
önkormányzati csoportos közbeszerzéshez 
történő csatlakozással kívánja beszerezni.

A Testület úgy döntött, hogy a kizárólagos tulaj-
donában lévő Falu Tamás Városi Könyvtár épü-
letének energetikai felújítását tervezi, amelyhez  
szükséges tervdokumentáció (fűtéskorszerűsítés, 
homlokzat és födémszigetelés, nyílászárócsere) 
és a tervezői költségbecslés teljes körű elkészíté-
sével a MÉT Építőipari és Tervező Kft-t bízza meg. 

 Az Agrárminisztérium 2021. évben is meghirdette a 
Településfásítási Programot, amely keretében 2021 
őszén, valamint 2022 tavaszán újabb összesen 24 
ezer fát ültethetnek el a nyertes Pályázók. A Program 
keretében az igénylők 19, belterületre is ültethető, a  
klímaváltozást jól tűrő fafaj közül választhattak. 
Településenként legalább tíz, legfeljebb 30 sorfa 
igénylésére volt lehetőség. A Program része a 
szállítás, a mulcs, a fa törzsét védő rácsok és a 
támasztó karók költsége is, ezen felül minden 
ültetéshez szakember jelenléte is biztosított.  

Ócsa Város Önkormányzata sikeresen pályázott, 
amely keretében 30 db gömbszivarfát biztosít 
Önkormányzatunk részére az Agrárminisztérium, 
amelynek telepítési helyeként az Üllői utca 
temető előtti szakasza került megjelölésre. A 30 
db fa leszállítására 2021. november 22. napján 
kerül sor. A fák elültetésére a Testület Leber-

Mogyorósi Dóra egyéni vállalkozót bízta meg.

Ócsa Város Önkormányzata az idei év adventi 
időszakában karácsonyi díszkivilágítással kívánja 
hangulatosabbá tenni a város frekventált közterületi 
részeit. A díszek szakszerű fel- és leszerelésére, továbbá 
annak energiaszolgáltató előtti engedélyeztetés 
lefolytatására az Eurovill Kft-t bízzák meg. 

A Képviselő-testület úgy döntött, hogy visszavon-
ja az előző hónapban hozott döntését, mely sze-
rint az Ócsa, Falu Tamás utcától az Üllői utcáig, 
valamint az Ócsa Tesco épülete mellett húzódó csa-
padékvíz-elvezető árok kisajátítását kezdeményezi.   

A Falu Tamás Városi Könyvtár könyvtárvezetői ál-
láshely 2022. február 1. és 2027. január 31. nap-
jáig tartó 5 év határozott időre pályázatot írtak 
ki, melynek feltételei a 13. oldalon olvashatóak.

Az Ócsa, Bajcsy-Zsilinszky utcáról Budapest 
felé vezető szakaszán lévő első körforgalom 
Ócsa közigazgatási határán belül helyezkedik 
el. A körforgalom jelenleg gyomnövényekkel  
benőtt, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. időközönként 
gondoskodik annak nyírásáról, azonban többnyire 
elhanyagolt. A Testület úgy döntött, hogy a 
körforgalom környezetének megtervezésére 
ötletpályázatot ír ki a lakosság részére, 
melynek feltételei a 12. oldalon olvashatóak.

Felülvizsgálták és elfogadták Ócsa 
Város Önkormányzatának 2016-2025. 
évre szóló vagyongazdálkodási tervét.

A Képviselők változtatás nélkül fogadták 
el az általános iskolai körzethatárokat 
és javasolták a 2022-2023-as tanévre.

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő Testülete Ta-
kács Zsombort javasolja a Pest Megye Önkormányzata 
által alapított Év Sportolója Díjra.

Október huszonharmadika
Az emlékezés kötelesség. Az örökösök örök 
felelőssége. Mert a történelem természete ilyen: 
örökséget hagy, felelősséget rak a késői nemze-
dékek vállára - hangzott el Bukodi Károly polgár 
mester beszédédben  2021. október 23-án Ócsán, a 
Szabadság térre szervezett városi megemlékezésen.

A forradalomhoz közömbösen viszonyuló em-
berek fejében olyan és ehhez hasonló gondola-
tok cikáznak, mint például: hogy mi közünk van 
nekünk 1956-hoz? Hiszen nem voltunk ott, nem 
vettünk részt az eseményekben és időben is távol 
áll tőlünk. Akkor mégis miért kell nekünk 1956-tal 
foglalkoznunk minden évben? Miért kell minden 
évben ünnepséget, sőt megemlékezést szervezni?

A felelősségteljesen gondolkodó emberek viszont 
úgy gondolják, hogy: valóban nem voltunk ott, 
valóban nem vettünk részt az eseményekben, 
viszont míg nekik akkor, nekünk most van fe-
ladatunk ‘56-tal kapcsolatban. Ugyanis azért em-
lékezünk, hogy másokat is emlékeztethessünk.
Október 23-án Ócsán méltóan emlékeztek.

A Bolyai János Gimnázium tanulóinak műsora 

felidézte a 65 évvel ezelőtti eseményeket,  
megrázóan adta vissza a forradalmi hangulatot.
Az  ünnepségen közreműködött az Ócsai Fúvósze-
nekar, végezetül a helyi intézmények- és civil szervezetek 
képviselői helyezték el koszorúikat az emlékműnél. 

Bukodi Károly polgármester

A Bolyai János Gimnázium tanulóinak műsora
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GYEREKKOROMBAN UTÁLTAM A TESIÓRÁKAT
Interjú Máté Mónika ultrafutóval

Különleges teljesítményt tudhat maga mögött 
egy ócsai anyuka. 2014-ben a nulláról indítot-
ta sportolói karrierjét, és idén a hölgyek között 
15. helyen végzett az Ultrabalaton versenyen. 
Az évek alatt lefogyott, elhagyta gyógyszereit, 
és pár hónappal ezelőtt a rákkal is megküzdött. 
Tanulságos és példaértékű az az út, amit be-
járt, ismerjék hát meg Máté Móni történetét.

Miért pont a futás?

Azt hiszem, talán ez volt a legkézenfekvőbb, leg-
egyszerűbb, amivel csak magamhoz kellett iga-
zodnom. Ráadásul nem volt önbizalmam, túl-
súllyal és számos betegséggel küzdöttem. 

Soha nem felejtem el a pillanatot, amikor évekkel ez-
előtt kiléptem a gyógyszertár ajtaján kezemben egy 
zacskó gyógyszerrel. Eldöntöttem, hogy ez nem me-
het így tovább, meg kell változtatnom az életem. 

Mikor történt mindez?

2014-ben. A kislányomat akkoriban Dabas-
ra hordtam triatlon edzésekre, amik egy-egy al-
kalommal több mint két órán át tartottak.  
Ültem a kocsiban és vártam rá, majd azon kezdtem 
el gondolkozni, hogy mi lenne, ha addig én is fut-
nék, amíg ő edz. Azt azért el kell mondanom, hogy a 
mozgás és én sohasem voltunk jó viszonyban. Gye-
rekkoromban utáltam még a testnevelés órákat is.

Mi okozta nálad ezt az ellenszenvet a sport iránt?

Nem titok. Kamaszkoromban nagyon gyorsan és 
hamar fejlődtem a kortársaimhoz képest, és a 
melleim is extrém nagyok lettek az alkatomhoz 
viszonyítva. Én ezzel nem igazán tudtam mit kez-
deni, ráadásul a fiúk sem hagyták szó nélkül a dol-
got, hogy finoman fogalmazzak. Ez oda vezetett,  
hogy bő ruhákban jártam, sőt sokszor direkt le is 
szorítottam a mellkasom, hátha kevésbé látszik, 
hogy mivel áldott meg a sors. A tesi órákon per-
sze nehéz volt ezt palástolni, így kifejezetten rosz-
szul éreztem magam az ilyen alkalmakkor. Nem jó 
évek voltak, és ez a középiskolában is folytatódott.

A kálváriám tizennyolcéves koromban ért véget. 
A szüleim elvittek egy orvoshoz, aki mellkisebbí-
tő műtétet javasolt. Na, az egy csoda volt nekem.

A futás mindig könnyen ment?

Á! Dehogy! Csatlakoztam az ócsai UFÓ egye-
sülethez, tisztán emlékszem az első futás-
ra velük. A vasútállomástól indultunk és én már  
a fénysorompónál azt hittem meghalok – ne-
vet Móni. Forgott velem a világ, másnap járni 
sem bírtam. Azt hiszem ki is hagytam 1-2 hetet.

De aztán nem hagyott nyugodni a dolog. Újra és 
újra nekivágtam és egyre többet és többet bír-
tam. Mindig pici célokat tűztem magam elé.  
Első évben például azt, hogy le tudjak futni egy-
ben 10 km-t. Aztán a második évben a félmaratont 
céloztam meg és így tovább, míg eljutottam 2019-
ben egy 100 km-es magyar bajnokságig, amit meg-
nyertem. Akkor kezdtem el egy edzővel dolgozni.

Mi az, ami hajt, hogy egyre hosszabb távot teljesíts?

Nem tudom. Talán magamnak akarok bizonyítani, ta-
lán a külvilágnak. Jó érzés elérni a célokat, érezni, 
hogy meg tudtam csinálni. Lehet, hogy egy pszicho-
lógus meg tudná fejteni a dolgot – mosolyog Móni.

Van egyébként egy francia ultrafutó, aki azt mondja, 
hogy minél többet fut, annál inkább nem tudja, hogy 
miért. Azt hiszem valahogy én is így vagyok ezzel.

Melyik teljesítményedre vagy a legbüszkébb?

A legutóbbira. Októberben sikerült teljesítenem 
az Ultrabalatont, ez nagyon jó érzéssel tölt el.

Mesélj egy kicsit erről a versenyről! Ez arról szól, hogy 
körbe futjátok a tavat?

Pontosan. Füredről – Füredre futunk 216 km-t. A 
szintidő 32 óra, ami azt jelenti, hogy ha ennél több 
idő alatt teljesíti valaki, akkor az olyan mintha meg 
sem csinálta volna, nem kerül fel a minősítő táblára. 

Ez embertelenül hosszú idő. Hogy lehet ez kibírni 
fizikálisan és mentálisan?

Valahogy az ultra távoknál átkapcsol az 
agy. Egy más dimenzióba kerülsz. Azt szok-
ták mondani, hogy az ultrafutás fejben dől el. 

Mégis van valami stratégia, amit követsz?

Az első és legfontosabb szabály, hogy nem sza-
bad belegondolni, hogy mennyi van hátra.

Én mindig szakaszokra bontok egy ultra ver-
senyt. Az első rész lefutása után szoktam elhin-
ni, hogy sikerülni fog. A felétől a háromnegyedig 
elég küzdős a dolog, majd az utolsó rész a leg-
szebb és egyben a legnehezebb része az egésznek. 

32 órán át hogy bírja az ember alvás nélkül?

Jó kérdés. Elvileg ki lehet bírni, van aki megcsi-
nálja alvás nélkül. Én sajnos elkövettem azt a hi-
bát, hogy Fonyódtól Siófokig csináltam egy sprint 
futást 30 kilóméteren át, majd összeomlottam  
és meg kellett állnom. Siófokon elkezdtem dadog-
ni és remegni, és akkor lefeküdtem 15 percre alud-
ni a kísérőautóba. Ez persze azt eredményezte, 
hogy sokkal hátrébb csúsztam a helyezési listán.

Ócsai Arcok

fotó: Domonkos Péter

fotó: Domonkos Péter



Az evés és ivás, illetve más szükségletek hogyan tör-
ténnek egy ilyen verseny alatt?

Eszünk és iszunk is közben, de speciális ételeket, ita-
lokat. Szerencsére, amikor elkezdtek jönni az ered-
ményeim, megérkeztek a szponzorok is. Jelenleg egy 
igen neves sportételgyártó cég támogatja a felké-
szülésemet és a versenyeken való részvételeimet is. 

Tudni kell, hogy egy ilyen megterhelés alatt, mint az 
Ultrabalaton, a gyomor működése gyakorlatilag le-
áll. Ez azt jelenti, hogy nem vehetünk magunkhoz 
normál ételt. A sportételek erre vannak kifejlesztve, 
ezek olyan italok, gélek, kapszulák, amiket a szerve-
zet fel tud dolgozni ilyen extrém igénybevétel alatt is.

Mennyi idő alatt készültél fel az Ultrabalatonra?

Ez egy külön történet. 

2020. július 22-én hatalmas eső esett, ami után ki-
mentem a pincékhez futni. Sajnos - de ma már 
tudom, hogy szerencsére - hasra estem. Érez-
tem, hogy nagy a baj, mert mindenem fájt és 
be is lázasodtam. Otthon már vért pisiltem.

Mint utóbb kiderült a húgyhólyagomban 
lévő daganatok véreztek be az esés miatt.

Hamar kés alá kellett feküdnöm, eltávolítot-
ták a daganatokat, kemoterápiára sem volt szük-
ségem. Viszont sajnos három hónap után visz-
szanőttek, így újabb műtét következett.

Bevallom őszintén ez nagyon megviselt lelkileg. Nem 
futhattam és a sebek is nehezen gyógyultak. Egy-
re inkább megtört az egész, majd úgy döntöttem, ha 
törik, ha szakad, akkor is nekiállok edzeni. Hatalmas 
volt bennem a gyógyulni akarás, hiába tiltakozott a 
szervezetem, újra futottam. Leálltam az addig tar-
tott diétámról is, és a sebeim gyógyulásnak indultak.

Így kezdtem a felkészülést az őszi Ultrabala-
tonra. Tele energiával, hittel, hogy most már 
semmi baj nem érhet, mindent legyőzök. 

Mi a következő célod?

Szeretném lefutni a Spartathlont, ami egy 246 km-es 
ultra futóverseny Görögországban Spárta és Athén 
között. Nehézsége nem csak a távban rejlik, hanem 
a szintkülönbségben és a magas hőmérsékletben is.

Ezenkívül, szeretnék megtanulni úszni, és megcsinálni 
az Ironmant, ami megszakítás nélküli 3,86 km úszás-
ból, 180 km kerékpározásból és egy maratonból áll. 

Kívánok ezekhez további jó egészséget!

Paksi Zita

40 éves évfordulót ünnepelnek
Hogy is történt?

    • 1880. október 23-án létrejött az Ócsai olvasó-
kör. 

• Az olvasókör 1928. október 13-tól Ócsai Kaszinó 
néven működött tovább.

• 1896. november 19-én megalakult egy másik ol-
vasókör is Polgári Olvasó- és Társaskör néven. Céljuk 
volt, hogy tagjaik számára otthonos körülményeket 
biztosítsanak olvasásra, társalgásra, kikapcsolódás-
ra a mezőgazdasági munkák miatt október 15. és 
április 15. közötti időszakra korlátozva.

• 1903-ban az Ócsai Népkönyvtár a 
Földművelésügyi Minisztériumtól kapott 173 
kötettel kezdte meg működését.

• 1954. december 1-én megalakult az Ócsai Községi 
Könyvtár. Az olvasómozgalom szélesedésével a 
könyvtár az ismeretterjesztés és a művelődés aktív 
része lett.

• 1964-ben a könyvtár az Egressy Gábor Műve-
lődési Ház mellé épített nagyobb, világosabb helyi-
ségbe költözött.

• 1981-ben az ócsai és megyei tanács pénzügyi 
összefogásával került sor Falu Tamás lakóházának 
megvásárlására. A lakóházat sok munkával és rá-
fordítással könyvtárrá alakították. A könyvtár ekkor 
vette fel a Falu Tamás nevet.

• 2005. július 1-én megkapta Ócsa a városi címet, 
így azóta az intézmény Falu Tamás Városi Könyvtár 
néven működik.

A könyvtár jelenéről és elkép-
zelt jövőjéről pár szóban Gergelyné  
Kopcsó Eszter könyvtárvezetővel beszélgettem.

Hogyan alakult az elmúlt időszakban az olvasók 

száma?
Pozitív  tendenciát mutat, aminek nagyon örü-
lünk. Talán a covid is oka lehet, de az elmúlt 
időszakban a beiratkozók nagy része 14 év alatti volt. 

Változtak az olvasási szokások?
Leginkább az újfajta mesekönyveket keresik, azok az 
igazán népszerűek, amik a mindennapi életet mu-
tatják be. Ezért lehetnek olyan sikeresek például a Bo-
gyó és Babóca és az Anna, Peti, Gergő történetek is.

Milyen szerepe van a könyvtárosnak?
Tájékozottságával, nyitottságával, ajánla-
ni tud, segít a választásban, kedvet ébreszt. 
A mi feladatunk az olvasóvá nevelés. 
Sajnos a mai felgyorsult világ nem kedvez nekünk, 
a gyerekek  érdeklődéstét nem könnyű felkelteni 
egy könyv  iránt, ami se nem villog, se nem mozog.

Hogyan látod a könyvtárat 20 év múlva?
Ami külföldön is tendencia, hogy a könyvtár egy-
fajta közösségi térként is üzemel. Sajnos nekünk itt 
erre kevés helyünk van, de ennek ellenére bízom 
benne, hogy könyvtárunk különleges atmoszfé-
rája továbbra is vonzani fogja a olvasni vágyókat.
A könyv illatát szerintem semmi sem pótolhatja.



A Határtalanul program keretén belül 2021. szep-
tember 27. és október 1. között az Ócsai Bolyai János 
Gimnázium 8.b osztályos tanulói Erdély csodálatos vi-
lágával ismerkedhettek.

Az indulás reggelén már 6 órakor zajos volt a 
gimnázium udvara. A bőröndöket a busz csomag-
tartójába pakoltuk, búcsút intve az aggódó szü-
lőknek elindultunk, hogy 5 nap alatt 1700 km-t 
megtéve számos életre szóló élményt szerezzünk. 
Az első állomásunk Arad volt, ahol csatlakozott  
hozzánk az idegenvezetőnk, aki az utolsó nap délután-
jáig velünk tartott. Az aradi városnézés után Marosily-
lyére mentünk, ahol Bethlen Gábor szülőházát néztük 
meg, majd – diákfárasztás címén – a lépcsőkön felka-
paszkodtunk magos Déva várába. A lépcsők számolását 
egy idő után feladtuk, szenvedtünk, de megmásztuk, 
és a látvány, ami fogadott minket feledtette a megpró-
báltatásokat.

Második nap Alvincról indultunk Nagyszeben, 
Medgyes, Segesvár városnézés, Petőfi szobor, 
Drakula szobra. „Azóta sem felejtettem el, ho-
gyan mondják románul menj az ördögbe (du-
te dracu).” Fehéregyházi Petőfi Múzeum után 
 irány Nyikómalomfalva, ahol megtapasztalhattuk az 
erdélyi vendégszeretetet. Még szerencse, hogy két 
éjszakát töltöttünk itt. Degeszre ettük magunkat, le-
ves, 3-4 rántotthús majd amikor azt hittük vége a va-
csorának jött a süti. 

Harmadik nap Farkaslaka, Székelyudvarhely, Zete-
váralja, Békás-szoros függőhidas jó kis túrával, Gyil-
kos-tó. 

Csütörtökön Korondra mentünk, egy fazekas-

műhelyben megnéztük hogyan készülnek a szebb-
nél-szebb kerámiák. A tordai sóbányában többen ki-
próbálták, hogy elég sós-e a sófal. Az volt. Torockói 
szállásunkon töltött káposztával vártak minket, nagyon 
finom volt. A napot egy esti sétával zártuk.

Elérkezett az utolsó nap, túra a tordai hasadékban, 
majd megkóstoltuk a hagyományos erdélyi kürtöskalá-
csot. Kolozsváron városnézés, Kőrösfőn kazettás meny-
nyezetű templom, Király-hágó. A határon való átlépés 
után a Csibefutam című filmet néztük meg, az 5 nap 
alatt egyszer sem volt ilyen csend a buszon. Este 9-kor 
érkezés a gimi elé, ahol a szülők már izgatottan vártak 
minket.

„Nagyon szerettem ezt a kirándulást, mert csoda-
szép helyeken jártunk, és láthattunk olyan épülete-
ket, amikről tanulni fogunk vagy történelmünk részei. 
Rengeteg plusz információt kaptunk mondákról, tör-
ténelmi eseményekről, Az is jó volt, hogy ezt az osz-
tálytársaimmal élhettem át, közelebb hozott minket 
egymáshoz. Ha tehetném elmennék még egyszer, de 
akár többször is. Egyszerűen imádtam minden percét! 
Remélem, a közeljövőben is lesz ilyen!”

  (A kiránduló bolyais diákok)

BOLYAISOK ERDÉLYBEN



Ó C S A  V Á R O S  Ö N K O R M Á N Y Z A T A

A pályázat beadási határideje: 2022. január 5.
Pályamunkák elbírálásának határideje: 2022. február 28.

ÖTLETPÁLYÁZAT
Ócsa - Soroksár felőli, Alsónémedi-Ócsa közigazgatási
határán lévő - körforgalmánál megvalósuló alkotásra

A pályázat célja: egy olyan körforgalom megalkotása, ami
méltóképpen betölti a városkapu funkciót, tükrözi Ócsa
jellegzetességeit, illeszkedik a környezethez, egyedi, időtálló,
alacsony gondozási igényű és megvalósítható (az érvényes
jogszabályoknak megfelel). 

Az ötlet pályázatokat, koncepcióterveket, digitális vázlatokat
PDF vagy JPG formátumban kell elküldeni a polghiv@ocsa.hu 
 e-mail címre.
Az ötletek elbírálását a Képviselő-testület végzi. A kiválasztott
legjobb 2 pályamunkát internetes szavazásra bocsátjuk és a
legtöbb szavazatot kapó lesz a nyertes.

Az Önkormányzat fenntartja magának azt a jogot, hogy kevés számú, vagy nem megfelelő
pályamunkák esetén megismételt pályázatot írjon ki,  illetve hogy a kivitelezés során a beérkezett és
nyertes pályamunkát nem teljes egészében, hanem szükség szerinti változtatásokkal használja fel.

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. 
törvény, a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény, a kulturális intézményben foglalkoztatottak 
munkaköreiről és foglalkoztatási követelményeiről, az intézményvezetői pályázat lefolytatásának 
rendjéről, valamint egyes kulturális tárgyú rendeletek módosításáról szóló 39/2020. (X.30.) EMMI 
rendelet alapján pályázatot hirdet

 
könyvtárvezető munkakör betöltésére. 

                        

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő 
Vezetői megbízás időtartama: Határozott időre, 2027. január 31-ig szól
A munkavégzés helye: Falu Tamás Városi Könyvtár, 2364 Ócsa, Falu Tamás u. 46-48. 
A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
Ellátja a Falu Tamás Városi Könyvtár (2364 Ócsa, Falu Tamás u. 46-48.) vezetését a hatályos jogszabályok 
szerint. Biztosítja az intézmény alapító okiratában foglalt tevékenységek feltételrendszerét. Irányítja 
és ellenőrzi a dolgozók munkáját, az intézmény valamennyi dolgozója, alkalmazottja felett gyakorolja 
azokat a munkáltatói jogokat, amelyeket a munkaügyi jogszabályok a hatáskörébe utalnak. Képviseli az 
intézményt az állami, társadalmi szervezetek és magánszemélyek előtt. Könyvtárosi feladatokat lát el.

Jogállás, illetmény és juttatások: 
A létrejövő munkaviszony a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (továbbiakban: Mt.) 
hatálya alá tartozó munkaviszony lesz, így a bérezés és személyi juttatások megállapítására a Felek 
közötti megállapodás, belső szabályok, munkáltatói döntések, a munka törvénykönyvéről szóló 2012. 
évi I. törvény vezető állású munkavállalókra vonatkozó rendelkezései az irányadók. Kérjük a bérezésre és 
személyi juttatásokra vonatkozó igény pályázatban történő megjelölését.                        
Pályázati feltételek:

1. a 39/2020. (X. 30.) EMMI rendelet 1. melléklete alapján
a.) szakirányú felsőfokú végzettség és szakképzettség,
b.) KER szerinti B2 szintet elérő idegennyelv-ismeret,
c.) végzettségének, szakképzettségének vagy az intézmény alaptevékenységének   megfelelő 

jogviszonyban legalább ötéves szakmai gyakorlatot szerzett, valamint a megbízás 
időpontjában vezetői gyakorlattal is rendelkezik.

	államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó, legalább 120 órás képzés igazolt elvégzése. Ennek 
hiányában a vezető állású munkavállalói munkakör betöltését követő két éven belül köteles a 
képzést elvégezni, és az azt igazoló okiratot be kell mutatni a munkáltatói jogkör gyakorlójának 
figyelemmel a 39/2020. (X. 30.) EMMI rendelet 4. § (1)-(2) bekezdésére.

A munkakör betölthetőségének időpontja: 2022. február 1.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. január 4.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Ruska Renáta személyügyi előadó nyújt, a 06-
29/378-125 telefonszámon.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. január 31.

A teljes pályázati kiírás a www.ocsa.hu weboldalon megtalálható. 
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virághullám II. rész

Gólyahír program

Kedves Kertbarát Olvasó!

A múlt havi kertrovatban a virágzási hullám kialakítá-
sához taglaltuk az évelő dísznövényeket. Folytatáskép-
pen a hetedik hónapban nyíló évelő virágokon a sor:

Július: Csodaszépen nyílnak a nagymama kertjéből 
ismert és szárazvirágként is kiváló értékkel bíró cic-
kafark ( Achillea).  Milliónyi színváltozata alkalmas 
arra, hogy a teljesen kinyílt virágokat hosszú szárral 
levágva, és fejükkel lefelé lógatva könnyen megszá-
ríthatjuk. Az árnyéki kertek egyik kedvenc évelője a 
Tollbuga ( Astilbe) is ekkor ontja csokornyi várága-
it. A kecses Harangvirág (Campanula) sem hiányoz-
hat a virágoskertekből kék színárnyalatú virágaival.  

A Menyecskeszem (Coreopsis) sokszor egészen világí-
tó sárga virágú fajtái igazi nyári vidámságot tükröznek. 
A Kasvirágok (Echinacea) feltűnő ágaskodó virágszárai 
gyönyörű színfoltot képeznek a virágágyásba. Július 
hónapban kezd virágozni a Mocsári hibiszkusz ( Hibis-
cus moscheutos ), mely hivalkodó, sokszor tenyérnyi 
virágaival örvendezteti szemünket.  A kecses Füzérajak 
(Physostegia), az élénk színű Lángvirág (Phlox), a nap-
sárga Kúpvirág ( Rudbeckia) vagy éppen a Macskafarkú 
veronika (Veronica spicata) sem hiányozhat annak  a 
kertjéből, aki igazi nyári virágpompát kíván kialakítani. 

Augusztus hónapban még a fent említett júliusban nyíló 
évelők hangulatát élvezhetjük bőséggel, melynek csak 
a szeptember első hidegebb napja szabnak határt. Az 
Őszirózsák (Aster) megszokott apró bájos virágai, vagy 
éppen a Szellőrózsa (Anemone) gyengéd virágszirmai 
kápráztatnak. A hónap meghatározó dísznövényei a 
díszfüvek.  Fajtagazdagságuk által kisebb-nagyobb ker-
tekbe megtalálhatjuk a megfelelő méretet. 

Szeptember hónapban a szellőrózsák, és őszirózsák is 
virítanak, ám átadják helyüket a még hűvös estéken, 
csípős reggeleken is helytálló Krizantémoknak (Chry-
santhemum). Bátran ajánlom ültetésüket! 

Október hónapban az őszi Sisakvirág ( Aconitum) kék, 
1 méternél is magasabb virágai már augusztustól díszí-
tenek, akárcsak a gólyaorr (Geranium) ’Tiny Monster’ 
fajtája, mely júniustól októberig virágzik. Az Ernyős 
vasfű (Verbena bonariensis)  ’Lollipop’ fajtájának vi-
rágai apró,  liláskék golyókként „üldögélnek” a merev, 
50-60 cm magas virágszárak végén. Igazán különleges 
és modern élményt nyújthat beültetve pl. árvalányhaj 
( Stipa tenuissima) tömegébe. 

November- december hónapban csekély az évelők szá-
ma, de mindenképpen javaslom a Hanga (Erica) ülte-
tését, mivel egyike a legkülönlegesebb látványt nyújtó 
dísznövényeknek. A fagyos, hideg havas növénykör-
nyezetben is virítanak megannyi apró élénk virágai. 

Kívánom, hogy mindenki megtalálja a fent felsorolt 
évelők közül a számára kedveset!

A madáretetők feltöltésére, a cinkegolyók kihelyezésé-
re továbbra is buzdítom kisvárosunk lakóit! Ne feled-
jük, ha elkezdtük etetésüket, akkor kitartóan folytas-
suk, ne hagyjuk cserben a tollas kis jószágokat! 

Kellemes kertészkedést kívánva:

Leber-Mogyorósi Dóra, kertészmérnök, kertépítő-, és 
zöldfelület fenntartó szakmérnök

Baba született? 

Az ”Ócsai Csemete Csomag” mellett 
Ócsa Város Önkormányzata egy újabb 
aprósággal kedveskedik a családoknak. 
A képen látható kerti díszt bármely ó-
csai ház elé kitűzhetik a szülők, mely 
jelzi, hogy az adott háznál kisbaba szül-
etett, így minden ócsai lakos, aki arra jár, 
osztozhat egy picit a család örömében.

Ki igényelheti?

Ócsán élő, ócsai állandó be-
jelentett lakcímmel rendelkező 

szülők, akiknek az igénylést megelőző 
hetekben kisbabájuk született.

Hogyan?

Nagyon egyszerűen! 

Egy nyomtatványt kell kitölteni, 
melyet a védőnőtől, vagy hon-
lapunkról is be lehet szerezni. 
A nyomtatványt - kitöltés után - személy-
esen a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszol-
gálatán kell benyújtani, majd egy átadás-
átvételi nyilatkozat aláírása után 2 hétig 
ékeskedhet portájukon a dísz, mely az 
örömteli hírt közli Ócsa város lakosaival.



Lakossági napelemes pályázattal és
50%-os otthonfelújításí támogatással!

Napelemes 
rendszerek
kulcsrakészen!

Hivatalos
partnereink:
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A  szezon végéhez közeledve

Foci

A HÓNAP JÁTÉKOSAI:
U7: Jeszenszky Liza és Mira
U9: Ványi Kevin
U11: Ispán Nimród
U14: Oláh Ádám
Női: Juhos Judit

októberi eredmények és a tabellán elfoglalt helyek:
Felnőtt: 8. hely
Ócsa VSE – Gyáli BKSE 1:1
Tárnok KSK – Ócsa VSE 1:1
Ócsa VSE – Budajenői KSE 1:2
Törökbálint – Ócsa VSE 4:2
Női: 2. hely
Ócsa VSE – Tárnok KSK 0:0
Kelen SC III. – Ócsa VSE 0:1
Serdülő: 11. hely
Foci Suli KA – Ócsa VSE 3:1
Ócsa VSE – UTE Grassroots 2:1
CSHC 94 SE II. – Ócsa VSE 4:0

Három játékosunk is mérföldkőhöz ér-

kezett futball karrierje során. Juhász 

Lotti és Dobra Alpár 100., míg Orda-

si Gábor 300. bajnoki mérkőzését ját-

szotta októberben. A jeles mérkőzések  

alkalmából Bukodi Károly (polgármes-

ter, az ÓVSE elnöke) emléklappal és jel-

képes ajándékkal köszöntötte a jubiláló 

játékosokat. Az egyesület nevében ez-

úton is gratulálunk, további sok sikert 

kívánunk nekik pályafutásuk során!

Halászy Károly Általános Iskola Bajcsy Zsilinszky u. 52.

Nippon Zengo
NZ hétfő és csütörtök  18.00-tól
TRX hétfő és csütörtök 18.00-tól
Bejelentkezés szükséges facebookon!
Tóth Gabriella, edző (06702940862)

Krav Maga önvédelmi oktatás facebook.com/groups/
kmocsa

hétfő, szerda 18.00-19.30

Akrobatikus rock and roll (Csukay Enikő 06-20/540-
3738

hétfő, szerda 16,15-17,15

Bolyai János Gimnázium Falu Tamás u. 35.
Szeibert-Virág Dóra edzései 
SPARTAN KIDS 3-4 éves kortól  kedd 16:30-17:30 óráig
Alakformáló óra kedd: 17.30-18.30
Kango  szerda 17.00-18.00  péntek 18.00-09.00

Jóga Szűcs Viktóriával kedd 18.30

Ócsa Boksz Falu Tamás u. 51.  
Torma Zoltán 30/862-4477

Boksz hétfő,szerda,péntek 14.00-15.00  17.30-
18.30
Barbár hétfő,szerda,péntek 18.30-19.30   
szombat 10.30-11.30
Személyi edzés Torma Zoltán 30/862-4477
Fürdős Krisztina 20/359-8990

Gyerek boksz hétfő, szerda, péntek 16.30-17.30
Reggeli ébresztő  hétfő,szerda,péntek 7.30-8.30
Stand-up fight   hétfő,szerda,péntek 19.30-20.30
Női önvédelem  szombat  9.00-10.00
Női boksz  kedd-csütörtök  14.00-15.00; 17.30-18.30
Cross boxing  kedd-csütörtök   18.30-19.30
Free szombat 11,30-13,00; vasárnap 10,30-13,00

Egressy Gábor Szabadidőközpont  Bajcsy Zsilinszky u. 
46-48. 29/378-043

FitFun gyerek fitness kedd: 17.00-17. 45  Miklós Dóri

Énidő – alakformáló aerobik  kedd: 18.00-19.00 
Miklós Dóri
Stretchnig nyújtás  kedd: 19.15-20.00 Miklós Dóri
Meridián torna Kozma Jutka
hétfő-szerda-péntek 7.45-8.15 
Energy Kid’s – Papp Katalinnal
hétfő,  csütörtök 18,00- 19,30 
Flashdance Tánciskola  - Szabó-Kertész Petrával 
kedd17.00-19.15  péntek 16.30-18.45  

Szaiff SpinRacing&Fitness Stúdió  Bejelentkezés: Szaiff 
Ildikó 06/30-657-07-31
Hétfő 17:00 és 18:30 SpinRacing
20:00 Alakformáló Aerobik Miklós Dórival
Kedd 9:00 TRX
17:30 Gerincjóga Erdő-Bálint Zsuzsival
18:45 Power flow Erdő-Bálint Zsuzsival
Szerda 9:00 Testébresztő SpinRacing
17:00 és 18:30 SpinRacing
20:00 Alakformáló Aerobik Miklós Dórival
Csütörtök 16:30  és 17:40 TRX
19:00 DMK Fitbands erősítő edzés
Péntek 18:00 SpinRacing
20:00 Alakformáló Aerobik Miklós Dórival
Szombat 10:00  Testébresztő SpinRacing

Gerincjóga Kiss Anita Liszt Ferenc u. 28.  
Bejelentkezés 06/30-202-2172
Hétfő, csütörtök 8.30-9.45
Hétfő 18.30-20.00
Csütörtök 17.15-18.30-ig

UFO Utcai Futás Ócsán Fentor Csabával

kedd, csütörtök  19.00 óra találkozó a Vasútállomáson



Ócsai Római-katolikus Egyházközség
2021. NOVEMBER események, szertartások

Ügyfélfogadás: hétfő 9-15 óráig, péntek 9-15 óráig. Kedden, szerdán, 
csütörtökön, szombaton és vasárnap nincs hivatal. Telefon a hivatali órák 
alatt: 29/378-285. Hivatalvezető: Mihoc Valerian plébános.  
Intézhető hivatalos ügyek az irodában: miseszándékok kérése, egyházi 
hozzájárulás befizetése, gyermekek keresztelésének bejelentése (legalább egy 
hónappal előtte), temetési ügyintézés, házassági szándék bejelentése, (lega-
lább 6 hónappal előtte) keresztelési igazolások igénylése, engedélyek kérése 
házasságkötéshez, keresztszülőség vállalásához. 
Betegellátás bejelentés szerint bármikor!

Általános miserend:

Hétfő - 18.00 óra
Péntek - 18.00 óra
Szombat - 18.00 óra
Vasárnap - 9.00 óra

November 1-Mindenszentek ünnepe - hétfő 9.00 Szentmise

15.30- Temető kápolna-megemlékezés az összes elhunytokról

November 5. Szent Imre herceg-péntek 18.00 Szentmise

November 6. szombat 18.00 - Rózsafüzér társulat élő és elhunyt tagjaiért

November 7. Évközi XXXII. vasárnap 9.00 - Elhunyt Fentor István és felesége Hegedűs Erzsébet.

November 8. hétfő 18.00 Szentmise

November 12. Szent Jozafát, püspök és vértanú - péntek 18.00 Szentmise

November 13. szombat 18.00 Hálából a barátokért

November 14. Évközi XXXII. vasárnap 9.00 Szentmise

November 15. hétfő 18.00 Szentmise

November 19. Árpád-házi Szent Erzsébet - péntek 18.00 Szentmise

November 20. szombat 18.00 Szentmise

November 21. Krisztus, a mindenség királya vasárnap 9.00 Szentmise

November 22. Szent Cecília, szűz és vértanú - péntek 18.00 Szentmise

November 26. hétfő 18.00 Szentmise

November 27. péntek 18.00 Elhunyt Magyar Sándor és a család élő és elhunyt tagjaiért

November 28. Advent első vasárnapja 9.00 Szentmise

November 29. hétfő 6.00 Rorate mise 

Üdvözlettel: Valerian atya

Ócsai Református Egyházközség
2021. NOVEMBER havi gyülekezeti alkalmaink:

Ócsai Baptista Gyülekezet
Minden vasárnap:

  9:00 órától istentisztelet

17:00 órától istentisztelet

Minden szerdán:

19:00 órától bibliaóra

Alkalmainkra mindenkit szeretettel várunk!

Bővebb információ: www.ocsaibaptista.hu

KÜLÖNLEGES ALKALMAK:
 – November 25-27, csütörtöktől szombatig 18 órától – Adventi 
Evangélizációs Istentisztelet sorozat – VENDÉGIGEHIRDETŐKKEL – Ócsai 
Református Műemlék Templom.
– November 28., vasárnap 10 óra – Adventi ÚRvacsorás Istentisztelet - 
Ócsai Református Műemlék Templom

Állandó alkalmaink:
Csütörtökön 18 órakor Központi Bibliaóra JELENLÉTI és közvetítés online 
gyülekezetünk Facebook oldalán, ami megosztásra kerül az Ócsai Reformátusok 
Csoportban is – Református Iskola
Péntek 15 órától 17 óráig Konfirmációi előkészítő a Református Iskola 
Tanácstermében.
Péntek 16 órától Ifjúsági Bibliaóra a Református Iskola Tanácstermében.

Vasárnap 10 órakor JELENLÉTI Istentisztelet Templomunkban. GYÜLEKEZETÜNK ELNÖKSÉGE KÉRI A 
MASZKVISELÉST, KÉZFERTŐTLENÍTÉST, TÁVOLSÁGTARTÁST!
Vasárnap 10 órától jelenléti Gyermek Istentisztelet az Istentisztelettel egy időben – Református Iskola 
Gyermekterem. 
 
Temetői hirdetés: Áttekintettük Egyházközségünk nyilvántartását és sajnálatosan nagyon sok megváltatlan 
sírhely szerepel benne. Kérjük, hogy akik elmulasztották megváltani sírhelyüket az Ócsai Református Temetőben 
tegyék meg az elkövetkező időszakban. Türelmi idő után a Presbitérium elhelyezi a megváltatlan sírhelyeken a 
felszólító jelzést. Tábla-sor-hely adatokkal, lehetőség szerint az előző számla felmutatásával lehet rendezni az 
elmaradást az Üllői út Temető utca sarkán található Jeszenszki Virágboltban.

***
Református Lelkészi hivatali rend: 

L E L K I P Á S Z T O R I  ÉS PÉNZTÁRI Ü G Y E L E T: KEDD: 15 – 18 ÓRA; CSÜTÖRTÖK 15 – 18 ÓRA; 
PÉNTEK 9 – 11 ÓRA; GONDNOKI ÓRA PÉNTEK: 17 – 18 ÓRA

Telefon Ócsáról: 951-181; Ócsán kívülről: +3629951181; E-mail: ocsa.ref@gmail.com, honlap: www.ocsaref.hu. 
Ócsai Református Lelkészi Hivatal: 2364 Ócsa, Ady E. u. 2. - (06-29-)951-181
Kérjük testvéreinket, hogy, akik nem rendezték még előző évi egyházadójukat, tegyék ezt meg személyesen vagy 
utalással. 
Online ügyintézés: Ócsai Református Egyházközség – OTP számlaszám: 11742221-20028967 – Egyházadó, adomány Isten 
dicsőségére, perselypénz. „…a jókedvű adakozót szereti Isten”. (II. Kor 9,7.) 

Isten áldását kívánjuk gyülekezetünkre, családjainkra, közösségeinkre és alkalmainkra! Vigyázzunk egymásra és vigyázzunk 
magunkra! AZ ÚR legyen mindnyájunk őriző, gyógyító, megtartó, vigasztaló, vezérlő Pásztora! SDG!

Az Ócsai Református Egyházközség Elnöksége 



22 Anyakönyvi hírek

Sallay Mária anyakönyvvezető

DUGULÁSELHÁRÍTÁS
Falbontás nélküli,  

szakszerű gépi tisztítás.
Fábián István

06 20 317 0843

Hirdessen az Ócsai Kisbíróban!

1/1 oldal 32.000 Ft + ÁFA
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 ÓCSAI KISBÍRÓ

Ócsa Város Önkormányzatának ingyenes lapja Megjelenik havonta 3200 példányban Kiadja: Ócsa Város Önkormányzata
Felelős kiadó: Bukodi Károly polgármester Szerkesztő: Paksi Zita Szerkesztőség címe: Egressy Gábor Szabadidőközpont, 
2364 Ócsa, Bajcsy-Zs. u. 46-48. Email: paksi.zita@ocsa.hu Nyomdai munkák: Humanszolg Bt. Felelős vezető: Földi Márk

Ócsai Polgármesteri Hivatal
Cím: 2364. Ócsa, Bajcsy - Zs. u. 2., E-mail: polghiv@ocsa.hu 
Tel: 29/378-125, 29/378-501 (Adóügyi iroda) 
Fax: 29/378-067

Ócsa Városüzemeltetési Nonprofit Kft.
Tel: 29/378-125/ 33-as mellék
Buzáné Icsó Zsuzsanna 06 70/425-3304
Kovács Lászlóné 06 70/419-3671

Kormányablak
Cím: 2364. Ócsa, Bajcsy - Zs. u. 26., Tel: 1818    29/378-504 

Orvosi ügyelet
Cím: 2364. Ócsa, Szabadság tér 4. (Egészségház) 
Tel: 104 vagy 06-1/301-6969

Központi orvosi rendelő:  Cím: 2364. Ócsa, Szabadság tér 4.

Felnőtt háziorvosok

dr. Jancsó Gábor 
Rendelés: hétfő 11:30–15:30 óráig, kedden, csütörtök, péntek: 
8.00-12.00 óráig, szerdán 14.00-18.00 óráig. 
Rendelő telefon: 29/378-071 
dr. Inczeffy Zsolt 
Rendelés: hétfő, kedd, csütörtök, péntek, 8:00–12:00 óráig, 
szerdán 14:00–18:00 óráig. 
Rendelő telefon: 29/378-110  +36-30/347-9099 (csak rendelési 
időben)
dr. Gallai Zoltán 
Rendelés: kedd, szerda, csütörtök, péntek, 8:00–12:00 óráig, 
hétfőn 14:00–18:00 óráig 
Rendelő telefon: 29/378-073 +36-30/978-8792 (csak rendelési 
időben)

Gyermekorvos
dr. Koszteleczky Mónika 
Rendelés: hétfő, kedd, szerda, péntek 8:00–12:00 óráig, 
csütörtök 14:00–17:00 óráig 
Rendelő telefon: 29/378-164 +36-30/297-6460 (csak rendelési 
időben)

Védőnői tanácsadások
I. körzet: Szabóné Ádámcsik Tünde  Tel: 29/578-523
II.körzet: Kardosné Pintyőke Viktória, Tel: 29/578-522
III.körzet: Józsáné Takács Erika, Tel: 29/578-523,  
Mobil: +36-70/4891038

Fogászat
Dental King Global Fogászat  Dr. Berkics Andrea 
Tel: +36-20/373-8078 
Dr. Pongor Anna - Tel.: 29/378-030 

Állatorvos
Dr. Kardos József 
Ócsa, Martinovics u.17., Tel:   +36-30/203-4206

Dr. Pálinkó Attila
Cím: Ócsa, Magyar Sándor u. 15., Tel: +36-70/209-1019

Fiziotherápia - Tel:  29/578-525

Korona Gyógyszertár
Cím: 2364. Ócsa, Szabadság tér 5., Tel:   29/578-090

Rendőrség - Ócsai Rendőrörs
Cím: 364 Ócsa Bajcsy Zs. u. 26., Tel.: 29/560-487
Körzeti Megbízottak: 
Kálmán Attila főtörzsőrmester  +36-70/377-7134 
Czár Roland törzsőrmester     +36-70/377-7133
Laza Anita 06 20 489 67 28

Polgárőrség
Riegel Tibor Elnök  +36-30/688-6055
Kiss Balázs János alelnök +36-30/994-4925
Szolgálati autó (csak éjszaka) +36-70/606-4005

Hivatásos Tűzoltóság Dabas Tel: 29/560-020

Posta: Cím: 2364. Ócsa, Szabadság tér. 3., Tel:   29/378-056

Ócsai Református Egyházközösség
Cím: 2364 Ócsa Ady Endre utca 2. 
Tel/fax: 29/951-181, E-mail:  ocsa.ref@gmail.com

Ócsai Baptista Gyülekezet 
Cím: 2364 Ócsa Kiss Ernő u., Tel.:  +36-20/886-0307 
E-mail: gyulekezetvezeto@ocsaibaptista.hu

Ócsai Katolikus Egyházközösség
Cím: 2364 Ócsa Mindszenti tér 4. 
Tel:  29/378-285, E-mail: keresztenyocsa@gmail.com

Evangélikus Egyházközösség - Tel.: 29/368-174

Egressy Gábor Szabadidőközpont
Cím: 2364. Ócsa, Bajcsy - Zs. u. 46-48.
Honlap: www.ocsamuvhaz.hu, Tel: 29/378-043

Falu Tamás Városi Könyvtár

Cím: 2364 Ócsa Falu Tamás u. 44., Tel: 29/955-148 
E-mail: konyvtar@ocsanet.hu

Nefelejcs Napköziotthonos Óvoda

Cím: 2364 Ócsa Dózsa György tér 1.
Tel.: 29/578-840, E-mail: info@nefelejcsovoda.hu

Napsugár tagóvoda
Cím: 2364 Ócsa Baross utca 14., Tel: 29/378-084

Hajnalcsillag Baptista Óvoda

Cím: 2364 Ócsa Damjanich u. 31. 
Tel.:+36-20/318-4573, E-mail: info@hajnalcsillagovi.hu

Halászy Károly Általános Iskola

Cím: 2364 Ócsa Bajcsy Zs. u. 52.
Tel.: 29/378-023, E-mail: igazgato@halaszyiskola.hu

Bolyai János Gimnázium

Cím: 364 Ócsa Falu Tamás u. 35.
Tel.:29/378-045, E-mail: gimi@bogim.hu 

Ócsai Tájház

Cím: 2364 Ócsa  Dr. Békési Panyik Andor u. 6.
Tel.: +36-30/494-3368, Web: www.ocsaitajhaz.hu

Közterület-felügyelet
Mezei Tamás    +36-70/395-1877

Gyepmester:  Töves-Gold Magánnyomozó és Állatmentő Kft. 
Tel.: +36-20/938-5192

Falugazdász:  Boity Orsolya  Tel.: 30/428-2442 
Kedd: 8:00-12:00 óráig (Az Egressy Gábor Szabadidőközpontban)

Közvilágítási hibák bejelentése: +36-80/980-030
DPMV ZRT ügyfélszolgálat: Tel.: 29/340-010  
Hulladékszállítás: Tel.:  24/535-535
Kertváros Szociális és Gyermekjóléti Szolg.    
Tel.: 29/379-969 munkaidőn kívül: +36-20/510-4111
OEP ügyfélszolgálat: Tel/fax: 29/378-686
Jelenleg nem üzemel. (Szabadidőközpontban)

Haláleset:  
Név Születési idő Haláleset ideje
Szaller István 1955. december 7. 2021. szeptember 1.
Kovács János 1940. augusztus 4. 2021. szeptember 3.
Sólyom Attila 1968. október 8. 2021. szeptember 14.
Bán Árpád 1949. december 24. 2021. szeptember 17.
Mergl Józsefné született Palackóová Júlia 1932. november 20. 2021. szeptember 19.
Barta János 1946. június 21. 2021. szeptember 21.
Szabó Zoltán 1951. augusztus 10. 2021. szeptember 23.
Gyarmati Zoltán 1933. szeptember 10. 2021. szeptember 24.
Kozma Zsolt 1968. március 15. 2021. szeptember 26.

Esküvő: 
Mestyán Bernadett – Barcz István 2021. október 8.
Fodor Nikoletta – Szabó András 2021. október 8.
Vargha Írisz – Pavlovics Vendel István 2021. október 16.
Palencsar Bernadett – Kovác Simon Csaba 2021. október 22.

Ötvenedik házassági évforduló: 
Prekopcsák Aranka Ilona – Hegedüs József Lajos 1971. október 2.
Fucskó Zsófia – Fábián György 1971. október 30.

Ötvenötödik házassági évforduló: 
Milos Zsuzsanna – Szabó Pál 1966. augusztus 19.

Születések: 
Gyermek neve Születési idő
Biró Vince Soma 2021. szeptember 27.
Szatmári Szofia 2021. szeptember 28.
Petrőcz Lionel Albert 2021. október 14.



WWW.SZINESIZEK.HU

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

 ÉTEL HÁZHOZSZÁLLÍTÁS

SZÍNES ÍZEK

� SZINESIZEK 
� SZINESIZEK.HU

WRAPPOK

EGYTÁLÉTELEK

DESSZERTEK

AMERIKAI HOT-DOGOK

KÍMÉLŐ ÉTELEK

PIZZABATYUK

HAMBURGEREK

GYEREK MENÜK

SÜLTES TÁLAK

TÉSZTÁK PIZZÁK GYROSOK

NYITVATARTÁS: HÉTFŐ–SZOMBAT 1000–2200

RENDELD HÁZHOZ 
KEDVENC ÍZEIDET!

� (20) 530 6055

SZINESIZEK.HUSZINESIZEK.HU
� /SZINESIZEK
� /SZINESIZEK

RENDELJ PIZZÁT 
KEDDEN VAGY SZERDÁN
LEGALÁBB 5500 FT-ÉRT ÉS 

CSAPJ LE AZ AZONNALI 
-OS (MINIMUM 1100 FT) 

KEDVEZMÉNYRE!

zero

A SZÁLLÍTÁSI DÍJ 
VISSZAVONÁSIG 

MINDENHOVA

0 FT!
(ÓCSA, GYÁL, BUGYI, ALSÓNÉMEDI, FELSŐPAKONY TERÜLETÉRE)

*AZ AKCIÓ KIZÁRÓLAG PIZZA RENDELÉS
ESETÉBEN ÉL A MEGADOTT ÖSSZEG-
HATÁR FELETT, KEDDI ÉS SZERDAI 
NAPOKON, A WWW.SZINESIZEK.HU 
OLDALON VAGY A MOBILAPPLIKÁCIÓN 
KERESZTÜL LEADOTT RENDELÉSEKRE!

KARÁCSONYRA IS
MINKET VÁLASZTANÁL?

Kövess web és facebook 
oldalunkon, ahol közzé-
tesszük a karácsonyi 
ajánlatunkat és le is 
adhatod előrendelésed!

A rendeléseket december 
20., 12 óráig várjuk, 
és december 24-én 
szállítjuk házhoz. 

FONTOS: a rendeléseket 
beérkezési sorrendben 
fogadjuk (személyesen, 
előleg leadásával), amíg 
a kapacitásunk engedi, 
úgyhogy aki nem szeretne 
lemaradni, ne halogassa a 
rendelést!

December 31-i 
kiszállítással sültes- és 
hideg tálakra előrendelést 
felveszünk! 
Válassz minket, 
és tegyük együtt 
széppé az ünnepet!

MEGÚJULT A SZÍNES ÍZEK ÉTLAPJA!

Kérd kedvenceit és szezonális 
ajánlatainkat személyesen, telefonon 
és online, rendelj minimum 1.990 Ft 
értékben az ingyenes kiszállításhoz! 

lés
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