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Ócsa

KISVÁROSI HANGULAT

Felhívás
kötelező ebösszeírásról

Vállalatcsoportunk fő profilja: villamos
szerelési anyagok gyártása és forgalmazása az építőipar számára.

Termékeink minőségét és megbízhatóságát
munkatársaink szakismerete, képzettségi
szintje és hozzáértése garantálja.

Csapatunk bővítésére két vagy három műszakos munkarendbe
keresünk munkatársakat az alábbi munkakörökbe:
Automata hegesztő

Hulladékkezelő

Marós

Betanított munkás

Kertész

Mechatronikus

Gépbeállító

Kézi hegesztő

Szerszámkészítő

Gépkezelő

Kőműves

Targoncavezető

Horganyzó

Lakatos

Villanyszerelő

Munkába járásodat a jogszabályok szerinti utazási költségtérítéssel,
vagy a környező településekről céges buszjáratokkal támogatjuk.
Munkavégzés helye:

2347 Bugyi, Alsóráda 2.
Pillants bele az OBO Bettermann Magyarország
mindennapi működésébe!

Jelentkezés:

karrier@obo.hu

Ezúton tájékoztatom az ócsai kutyatulajdonosokat,
ebtartókat, hogy Ócsa Város Önkormányzata a törvényi
kötelezettségének eleget téve a közigazgatási területén
tartott ebekről 2021. február 1. napjától 2021. május 31.
napjáig terjedő időszakban ebösszeírást végez, melynek
célja a jogszabályban előírt ebrendészeti feladatok ellátása, és a veszettség elleni járványvédelmi megelőzés.
Jogszabály előírja, hogy az eb tulajdonosa az ebösszeíráshoz az azonosító adatokat köteles – a tartás helye
szerinti – önkormányzat rendelkezésére bocsátani. Az
adatszolgáltatás megkönnyítése érdekében nyomtatvány áll rendelkezésre „Ebösszeíró adatlap” címmel,
amelyet ebenként egy példányban szükséges kitölteni.
A nyomtatvány letölthető az www.ocsa.hu webcímen, illetve beszerezhető hivatali ügyintézési időben
az Ócsai Polgármesteri Hivatal információs pultjánál.
Az olvashatóan kitöltött, és a felelős állattartó
aláírásával ellátott adatlap az alábbi módon
nyújtható be:
• A kitöltött bejelentőlap az Ócsai Polgármesteri
Hivatal /2364 Ócsa, Bajcsy-Zs. u. 2./ információs

pultjánál található gyűjtőládába történő elhelyezéssel.
• Postai úton az Ócsai Polgármesteri Hivatal /2364
Ócsa, Bajcsy-Zs. u. 2./ részére történő megküldéssel.
• A honlapról letölthető bejelentőlap kitöltésével, szkennelésével és elektronikus úton való megküldésével a recepcio@ocsa.hu e-mail címre.
Tájékoztatjuk a kutyatulajdonosokat és ebtartókat, hogy a korábbi ebösszeíráskor bejelentett
ebeket is ismételten be kell jelenteni. Amennyiben a korábbi ebösszeírás óta a kutya elpusztult,
arra vonatkozó nyilatkozatát is meg kell tennie.
A

bejelentőlap
leadásának
2021. május 31.

határideje:

Kérjük az ebek tulajdonosait, felelős tartóit,
hogy
az
adatszolgáltatási
kötelezettségüknek
tegyenek
eleget,
és
nyilatkozni
szíveskedjenek a városban tartott ebek adatairól.
Köszönjük, hogy az adatlap visszaküldésével segítik
munkánkat.
Dr. Molnár Csaba
jegyző
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Önkormányzati hírek

A Polgármester által januárban hozott
önkormányzati döntések

5

Gépjárműadóval kapcsolatos főbb tudnivalók

Magyarország Kormánya a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendeletének 1.
§-ában úgy rendelkezett, hogy „az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó
humánjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdet ki.” A veszélyhelyzet kihirdetéséről
szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet alapján a veszélyhelyzetben alkalmazni kell a katasztrófavédelemről
és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. §-ának
(4) bekezdését, amely az alábbiak szerint rendelkezik: „Veszélyhelyzetben a települési önkormányzat
képviselő-testületének, a fővárosi, megyei közgyűlésnek feladat- és hatáskörét a polgármester, illetve a
főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke gyakorolja. (…)” Mindezek alapján veszélyhelyzetben sem a
képviselő-testület, sem a bizottságok ülésének összehívására nincs lehetőség, a képviselő-testület valamennyi hatáskörét a polgármester gyakorolja, a képviselő-testületnek veszélyhelyzetben nincs döntési jogköre.
A fentiek ismeretében – valamennyi tárgyban a javaslattételi lehetőséget a képviselők részére megadva és azokat
figyelembe véve – Bukodi Károly polgármester november 25-én a következő önkormányzati határozatokat hozta.
A Polgármester Ócsa Város Önkormányzatának
2021. évre készített költségvetésének tervezetét első olvasatban elfogadta. A végleges költségvetés elfogadásának határideje 2021. február 15.
A Polgármester Ócsa Város Önkormányzatának
2019-2024. közötti időszakra vonatkozó gazdasági
programjának
időarányos
megvalósulásáról
készített
tájékoztatót.
A
beszámolóban
többek között olvashatunk az elmúlt évben
lezajlott épületfelújításokról, fejlesztésekről is.
Ócsa
Város
Önkormányzata
elkészítette
a
2021.
költségvetési
évre
vonatkozó
közbeszerzési tervét, amely elfogadásra került.
Megtörtént az Ócsai Roma Nemzetiségi Önkormányzat, valamint Ócsa Város Önkormányzata közötti hatályban lévő Együttműködési megállapodás éves szintű kötelező felülvizsgálata.
2019-ben elkészült a meghatározott össztömeget
meghaladó gépjárművek helyi közutakra történő behajtásához szükséges behajtási engedély kiadásáról
szóló önkormányzati rendelet, mely az alábbiakkal
egészült ki:

- bevezetésre került a 12 hónapra szóló engedély is,
- a behajtási engedélyt a jármű vezetője köteles magánál tartani,
- kizárólag azok a cégek/vállalkozók kaphatnak engedélyt díjmentesen, akik az iparűzési adót Ócsa Város Önkormányzata részére fizetik, illetve fennálló adótartozásuk nincs.
Elkészült és elfogadásra került Ócsa Város Önkormányzata tulajdonában lévő víziközmű
rendszerek
vagyonértékelése.
Ócsa Város Önkormányzata 15.000, - € vissza
nem térítendő támogatást nyert a „WiFi4EU – az
internetkapcsolat helyi közösségekben történő
előmozdítása” elnevezésű intézkedés végrehajtására.
Az új wifi elérési pontok a következő helyszíneken
kerülnek
kialakításra
(internettel
való
ellátottság
és
áramellátás
megvalósításának
függvényében
kerültek
kijelölésre):
1. Ócsai Egészségház (2364 Ócsa, Szabadság tér 4.)
2. Ócsai focipálya nézőtere és az Ócsai Egészségház
parkolója
3. Ócsai Sportpark és játszótér

Az egyes adótörvények módosításáról szóló 2020. évi
CXVIII. törvény 101. §-a alapján 2021. január 1-jétől
az állami adó- és vámhatóság (NAV) veszi át a gépjárműadóval kapcsolatos feladatokat az önkormányzati
adóhatóságoktól.
Ez azt jelenti, hogy a 2021-től kezdődő adókötelezettséggel kapcsolatos ügyekben a NAV jár el, vagyis a
2021-től kezdődő időszakra járó adót a NAV számlájára
kell megfizetni, az általuk 2021-ben kiadandó határozata szerint.
Az önkormányzati adóhatóság 2021. január 15-ig adatot szolgáltat a NAV részére a 2020. december 31-én
nyilvántartott adómentes gépjárművek forgalmi rendszámáról és a gépjármű üzembentartójának, tulajdonosának azonosító adatairól, valamint a mentesség
jogcíméről, így ezekről az adózóknak külön bejelentést

nem kell tenniük, mivel azt a NAV hivatalból, automatikusan figyelembe veszi az adó kivetésénél.
Felhívom a figyelmet, hogy a 2021. január 1. napját követő időszakra megállapított gépjárműadóval kapcsolatban Ócsa Város Önkormányzat Adóhatósága semmilyen adattal és információval nem fog rendelkezni,
ezáltal innentől kezdve a NAV-hoz tudnak fordulni
esetleges kérdéseikkel.
A változásokkal kapcsolatos információk megtekinthetők a NAV honlapján is: https://nav.gov.hu/nav/
sajtoszoba/hirek/Gepjarmuado__mi_valto20201222.
html
dr. Molnár Csaba s.k.

jegyző
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Interjú

Nagy öröm számomra, hogy sikerült állami támogatást kapnunk az általános iskolai tornaterem tetőszerkezetének javítására. A beruházás nagysága
miatt saját forrásból nem tudtuk volna megvalósítani.
Múlt évben a város több pontján is sikerült a vízelvezetés problémáját megoldanunk. 2021-ben a Falu Tamás utca és a Kis János utca közötti vízelvezető árkot
tesszük rendbe.

A közeljövőben a bölcsőde is bővülhet
Interjú Bukodi Károly polgármesterrel

Nem szorosan a közeljövőben, de készülünk még
egy fejlesztésre. A tavalyi évben már felmerült a
bölcsőde bővítésének igénye. Ezzel kapcsolatban
egy hamarosan kiírásra kerülő pályázatra készülünk, és bízunk benne, hogy kedvező elbírálás esetén
két csoportszobával is bővülhet az ócsai bölcsőde.
Természetesen vannak további tervek és elképzelések is, ezekről azonban, ha megengedi, egy másik interjúban számolnék be a tavasz folyamán.

Említette, hogy ebben az évben kisebb tárcából gazdálkodhatnak. Kihatással lesz ez a szociális juttatásokra?
Nem, sőt idén az Ócsai Életút Program bővült is. Ócsai
Csemete, Elsős vagyok, Óvodába megyek programjaink keretében különböző összeállítású csomagokkal
segítjük a szülőket. Az első lakás megvásárlásához
pedig 2021-től 500.000 Ft pénzbeli, vissza nem térítendő támogatást nyújtunk. Ennek feltételrendszerét a www.ocsa.hu weboldalunkon megtalálják.
Természetesen továbbra is támogatjuk a civil egyesületeket, a szociálisan rászorultak tűzifajuttatásban részesülnek, valamint decemberben élelmiszer csomagokkal is segítjük a családok egy részét.
További jó munkát és sikeres beruházásokat kívánok
az idei évre is!
P.Z.

Megszületett 2021 első ócsai babája
Mia Patrícia is
megkapta az
Önkormányzat
Ócsai Csemete
csomagját.
Csendes a város, a vírushelyzet miatt minden állni
látszik, de az Önkormányzat falai között változatlanul zajlik a munka. Az idei tervekről, várható fejlesztésekről kérdeztük Bukodi Károly polgármestert.
Összeállt a 2021-es költségvetés, melyet február 15-ig
fogad el a Testület. Hogyan alakulnak a városi beruházások az idei évben?
Mielőtt válaszolnék a kérdésre, szeretném elmondani, hogy a rendkívüli jogrend miatt a Képviselő-Testület nem ülésezik, a döntéseket
a Polgármester hozza meg. Mindentől függetlenül én továbbra is kikérem a Képviselő társaim véleményét minden felmerülő témában, és a döntéseket is ezek figyelembevételével hozom meg.

Úgy tűnik, hogy a 2020 tavasza óta zajló vírushelyzet az idén már pénzügyileg is átírja az életünket.
Számításaink szerint 150 millió forinttal kevesebből tudunk gazdálkodni, hiszen januártól a
gépjárműadó már nem az önkormányzathoz folyik be, és nagyságrenddel kevesebb iparűzési adóra is számíthatunk a helyi vállalkozóktól.
Másképp kell terveznünk, és erre a másképp tervezésre kértük az intézményeinket is ebben az évben.
A jó hír azonban az, hogy vannak projektek, melyekre már megvan a megnyert pénz és az önrész is. Az
Esze Tamás utca egy része és Falu Tamás utca teljes
szakasza megújul. Ez utóbbinál kerékpár sáv épül, valamint a vízelvezetés az utca egy részén föld alá kerül.

Jó egészséget
kívánunk neki
és szüleinek is!
Fotó forrása:
Bessenyi Dzsenifer
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Polgárőrség 9

Kert

Kedves Kertbarát Olvasó!

Viszonylagos nyugalom
a Polgárőrség életében

A hideg hónapok végtelennek tűnő napjai jó indokot
nyújt kertünk vizsgálatára. A pihenés időszakában a
jövendőben tervezett átalakításokkal is foglalatoskodhatunk. Beszerezhetünk egypár virághagyma gumót,
amit egy-egy enyhébb napon akár el is ültethetünk, így
gondoltban már a tavaszi pompában gyönyörködünk.

Első
sorban
szeretnénk
Boldog
új
esztendőt
kívánni
Ócsa
Város
lakosságának.

Februárban egy pompás évelőcsoporttal szeretném
megismertetni a kedves kertbarátot. Ezek az impozáns
díszfüvek a sás hibridek.

Egyesületünk ebben a hónapban is folytatta mind
kül mind belterületen a járőrözést. Külterületi szolgálataink alatt, továbbra is azt tapasztaljuk hogy növekszik az illegálisan lerakott szemétkupacok száma. Azonban belterületen kevesebb
intézkedésre, segítségnyújtásra kerül sor. Ezen feladatok csökkenését a kijárási tilalom okozhatja.

A Carex ( ejtsd: kareksz) - sás hibridek több faj keresztezésével létrehozott, rendkívül változatos megjelenésű,
levélszínű, habitusú fajták csoportja.
Felhasználásukat illetően kiválóan érzik magukat évelő-, illetve, díszfüves ágyásokban, vagy szegélynövényként ültetve.

Egyesületünk
ban
sem

Legszebb fejlődésük a folyamatosan nyirkos, jó vízáteresztő képességű talajban mutatkozik, ám
viszonylag jó szárazságtűrő fajnak is mondható.
Egyes változatai félárnyéki talajtakarónak
is kiváló választás lehet. Ilyen pl. a Carex dolichostachya- hosszúfüzérű sás, amely 20-40 cm-re növő, ritkán
látott örökzöld növény. Keskeny, hosszú levelei akár
40-50 cm-re is elnyúlnak, szépen beborítva a talajt.
Tarka változata a Japán tarka sás ( Carex morrowii ,
ejtsd: Kareksz morrovÍ).
Ezt a rendkívül strapabíró növényt kár volna kihagyni kertünk ékességeiből. Örökzöld mivolta indokot ad
arra, hogy a bejárat közelében, vagy egyéb, a kert impozánsabb részeibe telepítsük. Hosszúkás, bőrnemű
fényes levelei örökzöldek. ’Ice dance’ változatának
levelein vastag krémfehér csík húzódik, míg ’Goldband’ fajtája sárgatarka.
Virágzatával a tavasz folyamán örvendeztet, ám szerény, krémfehér virágzata a tarka lombozat pompájában jelentéktelennek bizonyul.
Ez a Kelet-Ázsiából származó növény rizómával szaporodik. Alacsony, lassú növekedésű, mereven felálló

ebben
maradt
ki

a
hónapszemélykeresésből.

2021.01.11-én, 17.30-kor bejelentés érkezett Ócsa
Városi Polgárőr Egyesülethez, hogy egy 13 éves
fiú eltűnt!
A fiúnak a 16:30-as, lakóparki busszal kellett volna
hazaérkezni, de ez nem történt meg. Ezután a szülők
értesítették a rendőrséget és az ócsai polgárőrséget.

A külterületi csapat az erdőt fésülte át míg a belterületiek az üzleteket és a fiatalok által sűrűn
látogatott helyeket.

A polgárőrök azonnal mozgósították a Bevetési csoportjukat és megkezdték az adatgyűjtést.

Egy pontos lakossági jelzés után akadtunk a fiú nyomára, aki az egyik osztálytársánál húzta meg magát. Az osztálytárs címére elsőként Láng Mihály
és Kiss Balázs János kollégánk érkezett meg.

levelei ívesen bókolva félgömb alakba rendeződnek.
Félárnyékban érzik magukat a legkellemesebben.

14.30-kor két osztálytársát haza kísérte és megkérdezte őket merre van a városhoz közeli erdő.

Felhasználása rendkívül sokrétű: a csobogó, kerti tó,
vagy a pihenősarok növényzetei közé is bámulatosan
beillik. Most, a téli napokban is tűri a havas időjárást,
jó ránézni nyári bozontosságára. Bár örökzöld mivoltuk
rendkívül szerethető, télen levélzete megszenvedi az
erős fagyokat. Tavasszal a sérült levelektől tisztítsuk
meg a töveket. Ősszel tőosztással szaporítható.

16.40-kor
egy
tó volt, amint a

kamerafelvételen
Székesi erdő felé

láthaindult.

Az adatgyűjtést követően, a keresést rendőri eligazítást után, 8 autóval és 14 fővel kezdtük meg.

Kellemes kertészkedést kívánva:
Leber-Mogyorósi Dóra, kertészmérnök

2 polgárőr érkezett hozzánk segíteni Polgárőr
Egyesület
Felsőpakony
Biztonságáért
társegyesülettől. Nekik ezúton is szeretnénk megköszönni, hogy részt vettek a keresésben.

u.i.: A cinkegolyók utánpótlásáért továbbra is hálásak
a kis füttyösmadarak!

Csapatunk
területen

mind
külterületen
kereste
a

mind
belgyermeket.

Összességében 2 óra alatt meglett a fiú a csapat
munkának és a lakosság figyelmének köszönhetően!
A

csapatot

kordinálta,

Gyökeres

Bettina.

A hónap további részében, lakossági bejelentést kaptunk egy magára hagyott, szétvert Suzuki Swift típusú gépjárműről. Kimentünk a
helyszínre
megtekintettük
a
gépjárművet.
Kérjük
ban
is

Önöket
keressenek

a
minket

továbbiakbizalommal.

Ócsa Városi Polgárőr Egyesület

10 Ócsai Arcok

„A történelem szeretete, a kutatás
egy idő után életformává válik”
Interjú Prof. Dr. Simándi Irén történész, egyetemi tanárral
„Egy nagy zöld kapu lesz, majd meglátod. Kinyitom
és beállsz az udvarra.” – fejeződött be a telefonbeszélgetésünk. Így is volt. Szűk kis utca, zöld kapu, egy
takaros kis parasztház és a Professzor Asszony kedves
lénye fogadott a megbeszélt időpontban. Szinte azonnal a ház történetéről kezdett mesélni, és csak mesélt
és mesélt…
Törvényszerű, hogy egy történész egy 250 éves házban
lakjon? Vagy ez véletlen?
Nem törvényszerű, szerencsés véletlen.
Gyakran szoktam mondani, hogy sokszor voltam jókor jó helyen. Hálás vagyok a nagybátyámnak, hogy rálelt
erre a házra és otthont épített belőle.
Szerintem tíz emberből tíz lebontotta volna, mert olyan rossz állapotban
volt, amikor megvettük.
Mikor volt ez?
1968. május 1-jén – hangzott a pontos válasz.
Még az adásvételi szerződés is megvan. A hajnali órákban érkezett meg a teherautó édesanyámmal, nagybátyámmal, nagymamámmal, velem és a Pöttyös nevű
cicával Hajdu-Bihar megyéből, Komádiból. Három éves
voltam akkor és örülök, hogy így történt. Szeretem
Ócsát, szeretek itt élni.
Mire emlékszel ezekből az évekből?
Meglepően sok emlékem van, bár valószínűleg ennek
oka az is, hogy anyáék mindig sokat meséltek a régi
időkről. De tisztán emlékszem például a kertre is. Arra,
hogy csupa gaz volt, orgona szegélyezte körben és két
hatalmas bodzafa volt a telek két sarkában. Régen
gyakran ezzel a növénnyel jelezték a telekhatárt, mert
Fotó: Virágh Ildikó, Kodolányi János Egyetem

a bodza köztudottan is kiirthatatlan.
A nagybátyám olvasott nekem minden este, mert anya
a kenyérgyárban, később pedig a Vörös Csillag Traktorgyár konyháján dolgozott délutános műszakban.
Emlékszem, egy thonet székben ült a szoba közepén,
a csillár alatt, egymás után gyújtott cigarettára és csak
olvasott. A szobában vágni lehetett a füstöt. Sajnos ez
is oka volt, hogy korán elveszítettem őt.
Milyen gyerek voltál?
Szerintem jó. Egy dolog érdekelt már
akkor is, az olvasás. Tulajdonképpen
játékom sem volt, nem kellett nekem
semmi sem, csak könyveket kértem.
Egy macim azért volt, tudod olyan
sárga, amire ma azt mondjuk, hogy
retró.
Szerettem iskolába járni, nagyon jó tanáraim voltak az általános és középsuliban
is. A történelemhez való vonzódásom azt hiszem ötödik osztályban pecsételődött meg. Imádtam
Miskolczi Karcsi bácsi történelem óráit. Persze mindent három perc alatt megtanultam, így nekem külön
feladatokat kellett adnia. De ami a legfontosabb, hogy
tanultam valamit tőle egy életre, amit én is továbbadok a diákjaimnak. Mindig azt mondta, ha felkészülök
valamilyen témából, akkor legyek biztos abban, hogy
amit mondok, azt én tudom a legjobban és higgyek
benne, hogy sikerülni fog.
A tanári pályára egyenes út vezetett?
Igen, az egyértelműen vonzott. Középiskola után a
Zsámbéki Tanítóképző Főiskolán tanultam tovább, egy
évet tanítottam, és azután mentem Szegedre, a Juhász
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Gyula Tanárképző Főiskola történelem szakra. A friss
diplomámmal a Magyar Tudományos Akadémia Történettudományi Intézetében helyezkedtem el Glatz
Ferenc professzor úrnál, ahol előbb a História szerkesztőségben, majd a kiadványcsoportnál dolgoztam.
Az intézetben ismerkedtem meg a korrektúrajelekkel,
itt tanultam meg, hogyan kell összerakni egy cikket,
egy tanulmányt, egy folyóiratot. Közben felvételt nyertem Debrecenbe a Kossuth Lajos Tudományegyetem
Bölcsészettudományi Karára, történelem szakra, ahol
1995-ben szereztem középiskolai történelem szakos
tanári diplomát.
Elsőként jutott eszedbe és meg is írtad a Szabad Európa Rádió történetének egy fontos időszakát. Hány éves
kutatómunkát jelentett ez?
Igen, valami újat szerettem volna kutatni, olyan témát, amivel még senki sem foglalkozott. Az Országos
Széchényi Könyvtárban dolgoztam akkor (1994-2007),
és az 1993-ban megszűnt Szabad Európa Rádió dokumentumainak jelentős része az Országos Széchényi
Könyvtárba került. Mondhatjuk, akkor is jókor voltam
jó helyen. A Kézirattárban Karsai Orsolya osztályvezető asszony azt mondta, van itt néhány fondjegyzék,
nézd meg. Választottam, csak annyi volt a palliumra
írva „Gallicus”. Mint később kiderült a jegyzék, mintegy
negyven doboznyi iratanyagot rejtett, amelyek „Gallicus,” vagyis Mikes Imre „Reflektor” című műsorának
kéziratai voltak.

A legendás műsorvezető-szerkesztő egyben a rádió
alapítótagja is volt. Elkezdtem a kéziratokat olvasni, a
rádióról, a működéséről semmit nem tudtam. A kutatás a Belügyminisztériumban folytatódott, ahol hitetlenkedve fogadtak, hogy a Szabad Európa Rádiót
akarom kutatni. Itt körülbelül egy évet töltöttem. Az
ott lévő iratanyag egyáltalán nem volt feldolgozva,
sem regiszter, sem jegyzék, semmi nem volt. Mintegy
kilencéves kutatómunka után 2004-ben védtem meg
a doktori disszertációm summa cum laude eredmén�nyel, Debrecenben. 2005-ben pedig a Gondolat Kiadó
gondozásában jelent meg a „Magyarország a Szabad
Európa Rádió hullámhosszán 1951-1956” című kötet,
amely unikumnak számított akkor.
A másik nagy kutatási témád a Magyar Rádió története volt.
Igen. A Magyar Rádió történetének kutatása 2009-ben
kezdődött és 2017 őszéig dolgoztam a rádió Bródy Sándor utcai épületében. A munka eredményeként három
kötet készült el 1945 és 1956 között, összesen 1302 oldalban. Ezek tankönyvek is egyben, a rádiótörténetet
ezekből oktatom.
Ha már a rádióról beszélünk, hadd mutassak neked egy
egyedülálló tárgyat. Ez egy 1931-es eredeti rádió – mutat egy barna dobozra Irén. A Kossuth Adó főszerkesztőségén volt, amikor a rádiót elköltöztették a Bródy
Sándor utcából, mindent kidobtak, a készüléket előtte
virágtartónak használták. Még a cserép helye is látszik.
folyt. 12. oldal
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Teljes felújítás után, most is működik. Hallgasd meg, a
Kossuth Rádió hallható.
Hallom a hangodon a felháborodást. Te semmit sem
dobsz ki?
Nem igazán, de ilyen kincset biztosan nem dobnék ki.
Ragaszkodom a dolgaimhoz. Ennek ellenére követem
a modernizációt és környezettudatosan élek. A házra
például napelemeket szereltettem és a szelektív hulladékgyűjtést is komolyan veszem.
Hogyan kapcsolódsz ki?
Írok! Nekem a munkám a hobbim! Sajnos, mostanában
kevesebb időm van a kutatásra, az írásra, mert a Kodolányi János Egyetemen Szabó Péter rektor úr 2019
őszén megbízott a Történelem Tanszék tanszékvezetői
feladatainak ellátásával és nagyjából ebben az időben
kért fel a POLYMATHEIA Művelődés- és neveléstörténeti folyóirat főszerkesztői munkáira.
A szakma mindent felülír, a történelem szeretete, a kutatás egy idő után életformává válik, aki ezt választja,
annak számolni kell azzal, hogy soha nem tudja abbahagyni. Ezzel én is így vagyok.
A Kodolányi János Egyetemen kívül tanítok még az Eötvös Loránd Tudományegyetem Történeti Muzeológia
mesterképzési szakán, és a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Nemzetközi Kapcsolatok és Diplomácia Tanszékén.
Nem nagyon van szabadidőm. Nem panaszkodom.
Imádom a munkám, imádom a hallgatóimat!
A 2004-ben megszerzett doktori fokozatod, a 2010-ben
megkapott habilitált doktori minősítésed után, tavaly
nyáron professzori címet kaptál, a köztársasági elnök
nevezett ki. Ehhez külön gratulálok. Van még olyan álmod, vágyad, ami nem valósult meg?
Az oktatás mellett a tudományos munkámat kívánom
folytatni. A rádióban megmaradt áttelepítési kormánybiztosság dokumentumait szeretném feldolgozni, és
egy kötetben megjelentetni.
Kívánok ehhez, és a további munkádhoz jó egészséget!
Paksi Zita

Tisztelt Ingatlan-tulajdonosok!
Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének
a közterületek elnevezésének, valamint az elnevezésük megváltoztatásának és a házszámok megállapításának egyes szabályairól szóló 10/2016.
(VI. 30.) önkormányzati rendeletének hatályos
rendelkezései szerint az ingatlan tulajdonosa köteles az ingatlant a megfelelő házszámtáblával ellátni.
A házszámtáblát a házzal szemben állva
közterületről, vagy magánútról jól látható helyen,
a házfalra vagy az ingatlan utcafronti kerítésére
kell elhelyezni.
Az Ócsai Polgármesteri Hivatal munkatársai helyszíni ellenőrzéseik során megállapították, hogy a
fenti rendelkezésnek számos ingatlan-tulajdonos
nem tett eleget.
Felhívom a figyelmet, hogy a házszám kihelyezésére vonatkozó szabályok be nem tartása közösségi
együttélés alapvető szabályai megsértésének minősül és közigazgatási bírsággal sújtható.
Az az ingatlantulajdonos, aki még nem tett eleget
ez irányú kötelezettségének, kérem, hogy legkésőbb 2021. március 31. napjáig gondoskodjon az
ingatlanának házszámát jelölő házszámtáblájának
kihelyezéséről.
A házszámtáblák megfelelő kihelyezése amiatt kiemelten fontos érdeke mindannyiunknak,
hogy megkönnyítse és meggyorsítsa az Országos Mentőszolgálat, a Tűzoltóság, a Rendőrség,
a Posta, a Járványügyi és egyéb hatóságok, valamint a különféle szolgáltatók számára a tájékozódást. Éppen emiatt, aki a fenti határidőn belül a
kötelezettségéről nem gondoskodik, azzal szemben közösségi együttélés alapvető szabályai megsértése tárgyában hatósági eljárást kezdeményezünk.
Együttműködésüket köszönöm!
Dr. Molnár Csaba
jegyző

Ingyenessé vált jónéhány
közigazgatási ügy intézése
2021. január 1-jétől az elsőfokú közigazgatási hatósági eljárások többségében nem esnek eljárási illetékkötelezettség alá. Az idei évtől a közigazgatási
ügyek többségében gyakorlatilag megszűnt az általános 3.000 Ft-os illetékfizetési kötelezettség.
Figyelemmel az Ócsai Polgármesteri Hivatalnál leg�gyakrabban előforduló ügyekre – természetesen a teljesség igénye nélkül – 2021. január 1. napját követően
indult alábbi közigazgatási eljárástípusokban már nem
kell illetéket fizetni:
 anyakönyvi kivonatról másolat készítése;

 behajtási engedélyezési eljárás;
 közútkezelői hozzájárulás csapadékvíz utcai
járdaszint alatti nyílt elvezető árokba történő
kivezetéséhez;
 közútkezelői
hozzájárulás
útcsatlakozás létesítése;

kapubejáró,

 kút létesítése, fennmaradása iránti eljárás;
 birtokvédelmi eljárás lefolytatása;
 fakivágási engedélyezési eljárás;
 hatósági bizonyítvány kiadása;
 lakcím érvénytelenítése;
 tulajdonosi hozzájárulás kiadása;

 házassági név megváltoztatására irányuló eljárás;
 családi állapot változásából eredő névváltozás
miatt indult eljárás esetén.
A fentieken túl több elsőfokú közigazgatási
hatósági eljárásért fizetendő, speciális illetéktétel
is törlésre került. Megszűnt ezáltal az eljárási illeték az elsőfokú építésügyi és az építésfelügyeleti hatósági eljárásoknál (például az építésügyi
hatóság által a használatbavétel tudomásulvételéről
kiállított hatósági bizonyítvány kiadása esetén), illetve
a közigazgatási eljárásban kiállított, nem díjköteles másolatok, kivonatok esetében is.
Az illetékfizetési kötelezettség továbbiakban is fennmaradt azonban:

 bejelentés-köteles ipari tevékenység iránti kérelem elbírálása;

 az úti okmányok kiállításával kapcsolatos eljárások (Kormányablak);

 telepengedély-köteles ipari tevékenység iránti
kérelem elbírálása;

 a gépjárművezetői engedély, a forgalmi
engedély és a törzskönyv kiállításával
kapcsolatos eljárások (Kormányablak);

 kereskedelmi tevékenység bejelentése és
adatváltozás iránti kérelem elbírálása;
 üzlet nyitvatartása megváltoztatásának bejelentése;
 anyakönyvi kivonat, anyakönyvi hatósági bizonyítvány kiállítása;

 Az adó- és értékbizonyítvány kiállításával kapcsolatos eljárások tekintetében (Polgármesteri
Hivatal)

		
dr. Molnár Csaba s.k.
jegyző
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Tájékoztató a 2021. évi adószámla kivonatok kézbesítéséről,
az adófizetési határidőkről, 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 2021. március 16.
előtt értesítést kapnak adófolyószámlájuk egyenlegéről, és a 2021. 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.

2021.
évben
a
helyi
adókra
vonatkozóan
az
adófizetési
határidők
az alábbiak szerint alakulnak (Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 3. számú mellékletének II/A.
pontja értelmében.):

tos kérdésekkel továbbra is önkormányzati adóhatóságunkhoz lehet fordulni.

2021. március 16.

Magánszemélyek esetében az adószámla kivonatokat
a hivatali kézbesítő vagy a posta egyszerű levélként juttatja el az adózókhoz.

A

2021. szeptember 15.
Felhívjuk adózóink figyelmét, hogy 2021. évtől jogszabályi változás állt be gépjárműadó adóztatás tekintetében!
Az egyes adótörvények módosításáról szóló 2020.
évi CXVIII. törvény 101. §-a alapján 2021. január 1-jétől az állami adó- és vámhatóság (NAV) veszi át a gépjárműadóval kapcsolatos feladatokat
az önkormányzati adóhatóságoktól. Ez azt jelenti,
hogy a 2021-től kezdődő adókötelezettséggel kapcsolatos ügyekben a NAV jár el, vagyis a 2021-től
kezdődő időszakra járó adót a NAV számlájára kell
megfizetni, az általuk 2021-ben kiadandó határozata
szerint. Az önkormányzati adóhatóság 2021. január 15ig adatot szolgáltat a NAV részére a 2020. december
31-én nyilvántartott adómentes gépjárművek forgalmi
rendszámáról és a gépjármű üzembentartójának, tulajdonosának azonosító adatairól, valamint a mentesség
jogcíméről, így ezekről az adózóknak külön bejelentést
nem kell tenniük, mivel azt a NAV hivatalból, automatikusan figyelembe vesz az adó kivetésénél.
A 2021. január 1-je előtti időszakra vonatkozóan megállapított gépjárműadó kötelezettség esetében (ideértve a gépjárműadó hátralék behajtását) továbbra
is Ócsa Város Önkormányzati Adóhatósága köteles
eljárni, függetlenül attól, hogy az adókötelezettséggel
kapcsolatos fizetési határidő 2021-re húzódik át. Ez
azt is jelenti, hogy a 2020. december 31-ig keletkezett,
változott vagy megszűnt adókötelezettséggel kapcsola-

A változásokkal kapcsolatos információk megtekinthetők a NAV honlapján is: https://nav.gov.hu/nav/
sajtoszoba/hirek/Gepjarmuado__mi_valto20201222.
html

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 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) és az E-önkormányzat portál felületen
(https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap).
Az adószámla kivonatokkal kapcsolatban felmerült
kérdésekkel forduljanak bizalommal kollégáinkhoz a
06-29/378-125-ös központi számon – a 16-os, 17-es
mellékeken -, vagy – a veszélyhelyzet megszűntét követően – ügyfélfogadási időben személyesen a Polgármesteri Hivatal Adóügyi Irodája munkatársaihoz:
Felhívom a figyelmet, hogy a járványügyi helyzetre való
tekintettel a személyes ügyfélfogadás a Polgármesteri
Hivatalban szünetel!
Dr. Molnár Csaba s.k.
jegyző
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FARSANGI

Kolosztrum, immunerősítés magasfokon

Sok természetes immunerősítő létezik, de olyan,
ami több, mint 90 értékes biológialiag aktív összetevőt, nagy mennyiségű antitestet (immunoglobulinokat) tartalmaz, háromszor hatékonyabb az influenza elleni védőoltásnál, ráadásul még a bélflórát
is támogatja, olyan csak egy van: A KOLOSZTRUM!

szert. A benne lévő immunoglobulinok fokozzák a
szervezet természetes ellenállóképességét és hatékony segítséget nyújtanak a különféle fertőzések ellen. Feladatuk az idegen eredetű anyagok, pl. baktériumok és vírusok felismerése, és semlegesítése.

Mi az a kolosztrum és miért annyira értékes?

Szerencsére ma már nem csak az újszülöttek élvezhetik a kolosztrum előnyeit, hanem bárki hozzájuthat szarvasmarha kolosztrumhoz. A tehenek
kolosztruma nagyon hasonlít összetételében az emberéhez, de sokkal nagyobb koncentrációban tartalmazza az immunoglobulinokat, főként az lgG-t.

Tudjuk, hogy az anyatej mennyire értékes a csecsemők
számára, de azt már kevesen tudják, hogy a kolosztrum, más néven előtej még annál is értékesebb. A
kolosztrum az anyatej első formája, amit az emlősök
szervezete a szülést követően még kb. 2 napig termel.
Összetétele egyedülálló a természetben. Vitaminokat,
ásványi anyagokat, nyomelemeket, enzimeket,
aminosavakat, fehérjéket, zsírokat cukrokat tartalmaz ideális összetételben. A kolosztrum az újszülöttek tökéletes tápláléka, hiszen kis mennyisége ellenére minden szükséges tápanyagot biztosít a babának.
Mégis a kolosztrum legértékesebb anyagai az ellenanyagok: immunoglobulinok, citokinek, lactoferrin, melyek nélkülözhetetlenek ahhoz, hogy az anyaméhből kibújt baba szervezete ellenállóvá váljon a
káros mikroorganizmusoktól hemzsegő világban.
Lényegében a kolosztrum aktivizálja az immunrendforras: fittkolyok.hu

savanyú csirke becsinált leves

fotó: ujszo.com

A szarvasmarha kolosztrum előnyei

Mivel a tehén szervezete sokkal több kolosztrumot
termel, mint amire a borjúnak szüksége van, így a
feleslegből a víz eltávolításával, porlasztással készítenek a gyártók étrendkiegészítőt kapszula formában.
Így minden értékes anyag benne marad, ráadásul
maximálisan felszívódik és hasznosul a szervezetben.
Amíg a tehéntej fogyasztása egyre vitatottabb,
addig a kolosztrumról egyre több kutató bizonyítja be, hogy milyen értékes. Az ajurvédikus
gyógyításban már közel 2000 éve használják a kolosztrumot, Európában pedig a 90’-es években fedezték
fel újra és kezdték el alaposabban kutatni a hatásait.

Hozzávalók:

50 dkg sertéshús
1 fej vöröshagyma
2-3 szál sárgarépa
2-3 szál fehérrépa
1/2 zeller gumó
1/2 karalábé
1 csokor petrezselyemzöld
2 tojás sárgája
2 ek tejföl
1/2 dl olaj
só
bors
ecet
Recept forrása: internet

A farsang bizony meg tudja viselni a háborgó gyomrot, és nem feltétlenül a finomságoktól roskadozó asztalok a nagy ellenségeink, hanem a
folyékony bűnök. Ha kicsit túlzásba vittük előző este az italozást, akkor a
savanyú becsinált nagyon jól tudja csillapítani a gyomrunk minden gondját, baját.
A húst megtisztítjuk és kis kockákra vágjuk, majd sózzuk, borsozzuk és
az olajon fehéredésig pirítjuk. Ezután kiemeljük egy tányérra.
A visszamaradt zsiradékon megpirítjuk az apróra vágott vöröshagymát,
majd hozzáadjuk a többi felkockázott zöldséget is. Az egészet átpároljuk,
az sem baj, ha egy kicsit odakap.
Ezután visszatesszük a húst a fazékba, az egészet felöntjük kb 2 liter vízzel, hozzáadjuk a felaprított petrezselyemzöldet és addig főzzük, míg minden hozzávaló megpuhul. Közben, ha kell ízesítjük még sóval és borssal.
Mikor a leves elkészült, lehúzzuk a tűzről és behabarjuk a 2 tojássárga
és a 2 evőkanál tejföl keverékével. Végül ízlés szerint ecettel enyhén savanykásra ízesítjük, de aki nem szereti az ecetes leveseket, az ki is hagyhatja ezt az utolsó lépést, mert némi savanykás ízt a tejföl is ad neki.

KÖNYVAJÁNLÓ
Edward Rutherfurd
London - Az ezerarcú, nyüzsgő város
A világ összes városa közül London történelme az egyik legérdekesebb.
A történelmi fikciók nagymestere, Edward Rutherfurd harmadik regényében Anglia fővárosára szegezi a tekintetét, és a rá jellemző magával
ragadó módon úgy vázolja fel a metropolisz kétezer éves történelmét,
hogy az egy fordulatos családregény háttereként, kereteként szolgál. Az időutazás a város római kori alapításától indul, hogy aztán a
pestisjárványokon, a Tower kalandos építésén, a nagy tűzvészen, Hitler légitámadásain át egészen napjainkig repítsen bennünket. Mindeközben a könyv lapjain sorra elevenednek meg olyan történelmi alakok, mint Thomas Becket, VIII. Henrik, I. Erzsébet, Cromwell, Chauser
vagy Shakespeare. Monumentális mű egy monumentális városról.

♦
SKAND-O-MATA™
www.skandomata.hu
https://rejt.hu/IufbCM

fotó:static.alon.hu
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Rejtvényünk megfejtésével egy tavaszváró, téltemető népszokás nevét tudhatják meg.

Egy tiszteletteljes kéréssel fordulunk minden ócsai lakos
felé. Az ócsai római-katolikus templom tetőszer-kezete elég
rossz állapotba került. Észrevehetőek a templom belsejében
a beázások. Tavalyi évben elkezdtük a terv dokumentációt,
engedélyek megszerzése, pályázatok beadása, kivitelézés.
Elég költséges ennek a munkának a kivitelezése. Több 10 millió Ft-ba kerül a templomtető héjazat cseréje. Erre a célra az
anyagi önerő elég csekélyek. Ezért kérjük minden kedves és
jó szándékú ócsai polgárt, hogy támogassa anyagilag amennyire lehetséges és amennyivel lehet ennek a munkának a
megvalósítását. A támogatást meglehet tenni átutalással az
OTP bankszámla számon: 11784009-22231495 vagy személyesen a plébánia irodájában. Előre is köszönjük mindenkinek.
Valerian atya

LEMEZ
SZÉLEI!

EGÉSZ SZÁM
JELE

Egyházak
Ócsai Református Egyházközség
Kedves testvérek, FEBRUÁRI gyülekezeti alkalmaink
rendje a járványügyi vészhelyzet függvénye,
melynek szervezése az aktuális állami és egyházi
rendelkezések alapján fog megtörténni. Kérjük,
kísérjék figyelemmel honlapunkat: www.ocsaref.
hu, melyet heti rendszerességgel frissítünk, valamint
gyülekezetünk Facebook oldalát és csoportját.
Állandó alkalmaink:
Csütörtökön 18 órakor Központi Bibliaóra közvetítés
online gyülekezetünk Facebook oldalán, ami
megosztásra kerül az Ócsai Reformátusok Csoportban
is.
Pénteken 16 órától Konfirmációi Előkészítő az online
csoportban.
Pénteken 17 órától Ifjúsági Bibliaóra az online
csoportban.
Minden vasárnap 10 órakor Istentisztelet közvetítés
az Ócsai Református Egyházközség Facebook oldalán
és azt követően az Ócsai Reformátusok csoportban.
Mindkét helyen Gyermek Istentisztelet közvetítés az
Istentisztelettel egyidőben.
***
Református Lelkészi hivatali rend:
L E L K I P Á S Z T O R I Ü G Y E L E T: Egyházunk
rendelkezése alapján a lelkészi hivatalban
telefonügyeletet tartunk. Egyházközségünk
adminisztrációját online intézzük. Telefon Ócsáról:
951-181; Ócsán kívülről: +3629951181; E-mail: ocsa.
ref@gmail.com, honlap: www.ocsaref.hu. Sürgős
esetben, (temetések bejelentése, megbeszélése…
stb.) telefonon egyeztetett időpontban fogadjuk a
testvéreket.
Ócsai Református Lelkészi Hivatal:
2364 Ócsa, Ady E. u. 2. - (06-29-)951-181
Online ügyintézés: Ócsai Református Egyházközség
– OTP számlaszám: 11742221-20028967 –
Egyházadó, adomány Isten dicsőségére, perselypénz.
Kedves testvérek, ebből a három forrásból
működtetjük gyülekezetünket, tarjuk fenn, és
karbantartjuk Templomunkat, egyházi épületeinket.
***
Külön
időpontok
kérhetők
lelkigondozásra,
vagy bármilyen ügy intézésére a (06-29-)951181-es
telefonszámon,
valamint
az
ocsa.
ref@gmail.com-os
e-mail
címen.
További
információkat
honlapunkon
találnak,
melyet
szíves figyelmükbe ajánlunk: www.ocsaref.hu

Ócsai Római-katolikus Egyházközség
Ügyfélfogadás: hétfő 9-15 órági, 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 (legalább 6 hónappal
előtte) keresztelési igazolások igénylése engedélyek kérése házasságkötéshez, keresztszülőség vállalásához. betegellátás bejelentés szerint bármikor!
Általános miserend:
Hétfő: 18.00
Péntek: 18.00
Szombat: 18.00
Vasárnap: 9.00
Februári katolikus ünnepek:
Február 2. Urunk bemutatása. Gyertyaszentelő
Boldogasszony.
Február 3. Szent Balázs püspök és vértanú
Február 7. vasárnap a 9 órai szentmisében - Gyertya
szentelés és balázsolás szertartást tartunk.
Február 17. Kezdődik a nagyböjti időszak. Hamvazószerdán este 18-kor lesz a szentmise, ahol hamvazás
szertartását is tartjuk. Mindezeket a járványügyi
előírásokat betartva.
Ócsai Baptista Gyülekezet FEBRUÁR havi alkalmak:
A járványügyi korlátozások alatt imaházunkban nem
tartunk alkalmakat.
Vasárnaponként 10:00 órától istentisztelet
Szerdánként 18:00 órától bibliaóra.
Alkalmaink online nézhetőek élő közvetítésben.
Bővebb információ. www.ocsaibaptista.hu
Mindenkit szeretettel várunk!
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Haláleset:

Név
Szabó József
Krisztián Lászlóné Bukodi Erzsébet
Rézmüves Zoltán
Császár Lászlóné Fucskó Mária
Jusztin Lászlóné Gere Juliánna
Kánai Károlyné Winter Katalin
Kávai Istvánné Gudmon Juliánna Mária

Születési idő
1949. október 25.
1965. október 5.
1953. december 15.
1934. március 14.
1948. július 13.
1930. március 13.
1946. november 8.

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

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

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

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

Haláleset ideje
2020. december 1.
2020. december 8.
2020. december 13.
2020. december 15.
2020. december 27.
2020. december 27.
2020. december 31.

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

Születések:
GYERMEK NEVE
Gudmon Lili
Sebők Janka Lia

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

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)

SZÜLETÉSI IDŐ
2020. október 28.
2020. december 2.
Sallay Mária anyakönyvvezető

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)

DUGULÁSELHÁRÍTÁS
Falbontás nélküli,
szakszerű gépi tisztítás.

Védőnői tanácsadások
I. körzet: Kassay Ildikó, 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

Fábián István
06 20 317 0843

Fogászat
Dental King Global Fogászat Dr. Berkics Andrea
Tel: +36-20/373-8078
Dr. Novák Zsófia Diána - 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

Műanyag kombi redőny 16.650 Ft / m2
Műanyag ablak stulpos 150x150 Br. 94.900 Ft
Iroda Budapest Fertő u. 14. 06 70 770 34 21
Székhely: Ócsa, Dr. Békési Panyik Andor u. 30.
+ szakember 06 30 934 86 32

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
Polgárőrség

n

Hivatásos Tűzoltóság Dabas Tel: 29/560-020
Ócsai Református Egyházközösség
Cím: 2364 Ócsa Ady Endre köz 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, Kovács János +36-70/368-1843
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
DPMP 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
Hétfő, szerda 8.00-15.00 óráig (Szabadidőközpontban)

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: Humanszolg Bt. Felelős vezető: Földi Márk
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ŠKODA SCALA MAGASABB
FELSZERELTSÉGGEL
ALACSONYABB ÁRON.

PORSCHE M5
1238 Budapest, Szentlőrinci út +36 1 421 8220
skoda@porschem5.hu www.porschem5.hu
A ŠKODA SCALA Perfect modell indulóára 6 185 450 Ft (motorizáltság: 1.0 TSI 110LE). A feltüntetett 5 686 000 Ft-os kedvezményes vételár kizárólag a fent
megnevezett SCALA Perfect modellre vonatkozik, és kizárólag Porsche Bónusz finanszírozással érvényes. A részletekről érdeklődjön a márkakereskedéseinkben,
vagy látogasson el a skoda.hu oldalra! A nevezett értékek nem az 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 üzemanyagfogyasztási és CO2-kibocsátási adatai megtalálhatóak az üzemanyag-gazdaságossági ismertetőben, amely ingyenesen hozzáférhető minden eladási helyen
és a fogyasztóvédelmi hatóságnál. A kép csak illusztráció.

A ŠKODA SCALA modellek WLTP szerint mért fogyasztása: 4,5-8 l/100km, CO2-kibocsátása: 85–181 g/km
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MÁRKAKERESKEDÉSÜNKBEN!

PORSCHE M5
1238 BUDAPEST, SZENTLŐRINCI ÚT | 06 1 421 8220

A nevezett értékek nem egyes járművekre vonatkoznak, nem részei a tájékoztatónak, hanem a különböző járműtípusok összehasonlítására szolgálnak, a 715/2007/EK rendelet jelenleg érvényes előírásainak
megfelelően. Ezen értékeket egyes többletfelszereltségek, tartozékok, valamint a vezetői szokások és egyéb nem technikai jellegű tényezők (pl. környezeti feltételek) is befolyásolják. Az új személygépkocsi
fajlagos üzemanyag-fogyasztási és CO2-kibocsátási adatai megtalálhatóak az üzemanyag-gazdaságossági ismertetőben, amely ingyenesen hozzáférhető minden eladási helyen és a fogyasztóvédelmi
hatóságoknál. A kép csak illusztráció.

www.porschem5.hu

A ŠKODA KAMIQ modellek WLTP szerint mért fogyasztása: 4,9–8,9 l/100 km, CO2-kibocsátása: 111–202 g/km.
km.
km.
A ŠKODA KAROQ modellek WLTP szerint mért fogyasztása: 4,6–8,7 l/100 km, CO2-kibocsátása: 120–212 g/km.
A ŠKODA KODIAQ modellek WLTP szerint mért fogyasztása: 5,0–11,7 l/100 km, CO2-kibocsátása: 131–265 g/km.
km.

