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Ócsai Polgármesteri Hivatal

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet hatósági ügyintéző munkakör betöltésére.

T E S T Ü L E T I Ü L É S E N TÖ R T É N T
Január 26-án tartotta soron következő ülését Ócsa
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete.
A Képviselő-testület Ócsa Város Önkormányzatának
2022. évre készített költségvetésének tervezetét első
olvasatban megtárgyalta és elfogadta. A végleges költségvetés elfogadásának határideje 2022. február 15.
Elfogadták a Képviselők Ócsa Város Önkormányzatának 2019-2024. közötti időszakra vonatkozó
gazdasági programjának időarányos megvalósulásáról
készített tájékoztatót. A beszámolóban többek között
olvashatunk az elmúlt években lezajlott útfelújításokról, valamint a nyertes, de még meg nem kezdett
beruházásokról is. Ezek szerint 2022-ben valósul
meg a Temető utcai járdafelújítás, az Ócsai Manóvár
Bölcsőde 2 csoportszobával történő bővítése, a Falu
Tamás utcai járdafelújítás, a Szabadidőközpont előtti
terület teljes korszerűsítése, a Temető kerítésének
cseréje, valamint ugyanitt parkolók kerülnek
kialakításra.

A Képviselő-testület úgy döntött, hogy a DTKH
Nonprofit Kft. által nyújtott alapszolgáltatás nem
elegendő a településen a zöldhulladék elszállítása
tekintetében, emiatt a szolgáltatóval kiegészítő
szerződés köttetik arra vonatkozóan, hogy 2022.
márciustól
kezdődően
egészen
novemberig
havi egy alkalom helyett immáron havi két
alkalommal kerül sor a zöldhulladék elszállítására.

Ócsa Város Önkormányzata elkészítette a 2022.
költségvetési
évre
vonatkozó
közbeszerzési
tervét, melyet a Képviselő-testület elfogadott.
Döntés született az Önkormányzati feladatellátást
szolgáló
fejlesztések
támogatása
című
pályázaton való indulásról, mely keretében
a Temető utca útburkolata újulhat meg.
Módosították a „Kertváros” Önkormányzati Társulás
Társulási Megállapodását, valamint a Töves-Gold
Magánnyomozó és Állatmentő Kft.-vel kötött
megbízási szerződést is. Ez utóbbi szerződés a
város közterületein elhullott állatok tetemének
elszállítására, valamint kóbor ebek befogására
és elszállítására köttetett 2014-ben. A módosítás
értelmében, a Töves-Gold KFt., az eddig érvényben
lévő havi egy alkalom helyett, 2022. február 1-től
havi két alkalommal végez a városban átfogó
bejárást. A gyepmester elérhetősége: 06 20 938 51 92

Valamennyi elszállítási napon ingatlanonként 2-2
zsák elszállítására ad lehetőséget az alapszolgáltatás,
azonban lehetőség van kiegészítő zöldhulladék zsák
megvásárlására hétfői napon 13 órától 18 óráig az
Ócsai Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán, míg
2022. március 1. napjától kezdődően szerdánként
8 óra és 16 óra között az Ócsa Városüzemeltetési
Nonprofit Kft.-nél. A kiegészítő zsákok ellenértéke
a negyedéves számlán kerül feltüntetésre és
az alapdíjra kerül felszámításra. Kiegészítő zsák
korlátozás nélkül kihelyezhető a szállítási napokon.
Zárt ülésen döntöttek a Képviselők a Falu Tamás Város
Könyvtár vezetőjének kinevezéséről. 2022. február
1-től 5 évre továbbra is Gergelyné Kopcsó Eszter látja
el a könyvtárvezetői feladatokat.

A közszolgálati jogviszony időtartama: Határozatlan idejű közszolgálati jogviszony
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A munkavégzés helye: Pest megye, 2364 Ócsa, Bajcsy-Zsilinszky utca 2.
A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a
munkakör betöltője által ellátandó feladatkör:
A 29/2012.(III.7.) Korm. rendelet 1. sz. mellékletének 14. pontja alapján: Hatósági feladatkör I.
besorolási osztályban
A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
Ipari és belkereskedelmi igazgatási feladatok, behajtási, közterület-foglalási, fakivágási engedélyek kiadása,
birtokvédelmi eljárások lefolytatása, közösségi együttélés alapvető szabályainak megsértésével kapcsolatos
eljárások lefolytatása, állatvédelmi és hulladékgazdálkodási eljárások lefolytatása, egyéb hatósági ügyek
intézése, hatósági bizonyítványok kiadása, önkormányzati bérlakások tekintetében lakásbérleti jogviszonyok
teljes körű ügyintézése, bérlők által benyújtott panaszok kezelése. Ügyfelekkel való kapcsolattartás. A
tevékenységi körébe tartozó jogszabályok folyamatos követése.
Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi
CXCIX. törvény, valamint a(z) Közszolgálati Szabályzat vonatkozó rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
• Magyar állampolgárság, cselekvőképesség, büntetlen előélet,
• Felsőoktatásban szerzett közszolgálati, gazdaságtudományi, természettudományi,
bölcsészettudományi, társadalomtudományi, hittudományi, jogi, műszaki szakképzettség; vagy
felsőoktatásban szerzett szakképzettség és informatikai, ügyviteli, közgazdasági, közszolgálati, jogi
szakképesítés, vagy kormányablak ügyintézői vizsga
• felhasználói szintű MS Office alkalmazások ismerete
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• közigazgatásban szerzett legalább 2 éves szakmai tapasztalat,
• közigazgatási szakvizsga
• anyakönyvi szakvizsga
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• A 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti önéletrajz,
• Motivációs levél,
• A végzettséget, szakképesítést tanúsító okiratok másolatai,
• A pályázatban előnyként megjelölt feltételeket igazoló dokumentumok,
• Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
• Nyilatkozat, hogy vállalja a vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatását,
• Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással
összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,
• Nyilatkozat arról, hogy kinevezése esetén munkaköri összeférhetetlenség vele szemben nem áll
fenn, nem áll hivatalvesztés fegyelmi büntetés hatálya alatt, amely miatt közigazgatási szervnél
nem alkalmazható.

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2022. március 1.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Ruska Renáta személyügyi előadó nyújt, a 06-29378-125 (29-es mellék) telefonszámon.
A pályázat elbírálásának határideje: 2022. március 8.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.ocsa.hu honlapon szerezhet.

6 Interjú

7

A felvilágosítás
a család feladata,
és a szülők joga

nom, hogy ez az egyetlen vonal az elővárosi vasútvonalak közül, ami még nincs villamosítva. Emiatt sok
helyen sebességkorlátozás lassítja a haladást, és
korszerűtlen dízel motoros vonatok közlekednek az
útvonalon. A tervezők arra kaptak megbízást, hogy
jelentősen csökkentsék a menetidőt, illetve, hogy csúcsidőben negyed óránként indulhassanak vonatok.
Ezen kívül, minden állomást átépítenek, modernizálnak, akadály-mentesítenek, ezáltal korszerű
elővárosi vasútvonal jön létre Budapest-Ócsa között dupla vágánypárral. A Budapesti Fejlesztési
Központban a beruházás befejezése után az utas�szám megnégyszereződésével számolnak, mert ez
jelentheti majd a leggyorsabb eljutást a belvárosba.

Ócsa fejlődik, épül-szépül. Vitathatatlan, hogy látványos a változás városszerte, és a beruházások
sora folytatódik a 2022-es évben is – tudtuk meg
Pánczél Károly országgyűlési képviselőtől. Az elmúlt évre is visszatekintettünk, valamint a közelgő választásról is beszélgettünk a képviselő úrral.
Úgy gondolom, hogy minden itt élő számára
szembetűnőek azok a felújítások, melyek Ócsa
egész városképére is pozitív hatással vannak.
Igen, valóban látványos
hat maga mögött Ócsa

beruházásokat tuda 2021-es évben.

Teljes egészében új burkolatot kapott a Falu Tamás utca, valamint kerékpársávval, parkolókkal és
buszöblökkel is kiegészült az útszakasz, mindehhez 151.973.275 Ft támogatást nyert el a város.
Szintén tavalyi eredmény még, hogy 11,6 millió forintot nyert az önkormányzat a temető melletti járdára, 60 millió forintot az iskola
tetőszerkezetének felújítására, a korábbi években pedig csapadékvízelvezetésre 63 milliót, belterületi útfejlesztésre 142 milliót tudtak fordítani.
2021. december 3-ai Kormány határozat szerint,
Ócsa egyedi támogatást kapott, beruházási támogatásként, mely egy szabad felhasználású támogatás.
Ennek keretében az önkormányzat döntése szerint
a Falu Tamás utca teljes szakaszán járda készül, a temetőnél parkoló és kerítés épül, valamint a Szabadidőközpont előtti parkolórész újul meg. Ugyanitt a

terület zöldítésére is kész tervek vannak már. Ócsa
mindezen beruházásokra 148.850.000 Ft-ot nyert.
Mindenki számára, de kifejezetten a kisgyermekes családok számára jó hír, hogy idén bővül a bölcsőde is,
mellyel duplájára emelkedik a férőhelyek száma. Az
egész választókerületben egy „bölcsődeépítési bumm”
van. Az a célunk, hogy minden élethelyzetben segítsük a gyermekeket nevelő családokat. A bölcsőde a
kisgyermekes szülők munkába állását, visszatérését
segíti. A város, a bővítésre 179.122.701 Ft-ot nyert.
A lakosság számára talán láthatatlan dolog, de szeretnék említést tenni a szennyvíztelepről is, melyet
már kezd kinőni a város. Ócsa lakossága növekszik,
bővülnek a vállalkozások is, ami azt eredményezte,
hogy szükség van a csatornahálózat és a telep megújítására is. 2021-ben a kormány úgy döntött, hogy
220 millió forinttal támogatja az új szennyvíztelep tervezését, valamint kiemelt beruházásként kezeli azt.
Sokakat érint a vasút állapota, hiszen napi szinten
használják munkába járásra, közlekedésre, annak sajnos sok-sok negatívumával együtt. 2021-ben végre
elindult a Budapest-Lajosmizse- Kecskemét vasútvonal teljes felújításának tervezése. El kell monda-

De meg kell említenem a kamatstopot, a benzin árának rögzítését, valamint hat alaptermék
árának
befagyasztását
is.
Azt
gondolom, hogy ezen intézkedések mindegyike az emberek mindennapi életét hivatott segíteni, könnyíteni.
Beszéljünk

egy

kicsit

a

közelgő

választásról.

Április 3-án ismét választunk, ami mindig egy izgalmas dolog. Mondhatjuk azt is, hogy ez a
demokrácia ünnepe. A hivatalos kampány
február 12-én kezdődik, a jelölés folyamata azonban 2014 után megváltozott. Nincsenek jelölőszelvények, jelölőívek vannak, melyet a választópolgár
aláírhat és akár több jelöltet is ajánlhat, ha akar.

A kormány a tavalyi évben számos, a mindennapi
életünket gazdasági szempontból könnyítő döntést
hozott.
Valóban így van. Az adótörvények módosításának hatásai már az idei évben érvényesülnek a mindennapokban. Csökkent a vállalkozásokat érintő szociális hozzájárulási adó, valamint a kisvállalkozások adója is. A
kis- és középvállalkozásoknak az iparűzési adóból csak
1%-ot kell megfizetni. Zárójelben szeretném megjegyezni, hogy az önkormányzatok nem esnek el ettől az
összegtől, mert a kormány a másik felét kifizeti nekik.
Január 1-jétől emelkedett a minimálbér, azon vagyunk, hogy aki dolgozik, az egyre magasabb jövedelmet kapjon, de ez összefügg a munkaadói járulékok
csökkenésével.
A nyugdíjasokra is gondolnunk kell, novemberben
nyugdíjkompenzációt és prémiumot kaptak, januárban 5% emelésben részesültek, és idén februárban pedig megkapják a 13. havi nyugdíjat is. Amit
a baloldal elvett tőlük, azt most vissza tudjuk adni.
A fiatalok életkezdését is támogatja az állam. A
25 év alattiak személyi jövedelemadó mentességben részesülnek, mely azt jelenti, hogy évente akár 500.000 ezer forint is a zsebükben marad.

Ami a jelenlegi választás különlegessége, hogy lesz egy
népszavazás is. A népszavazás célja az, ami a gyermekvédelmi törvényé is volt: az, hogy a szülők kizárólagos
joga legyen eldönteni, hogyan nevelik a saját gyermekeiket. Szeretnénk megvédeni a gyermekeket az életkoruknak nem megfelelő tartalmaktól, a „civil szervezetek” óvodai-iskolai foglalkozásaitól, a nemátalakító
műtétek népszerűsítésétől, káros reklámanyagoktól
Azt gondolom, hogy az ilyen típusú felvilágosítás a család feladata, és a szülők joga.
Védjük meg gyermekeinket!
Én arra buzdítok minden polgárt, hogy éljen a lehetősséggel és adja le szavazatát április 3-án.
PZ
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Helyi 9
Könyvbemutató az Ócsai katolikus templomban

Tájékoztató a 2022. I. félévi adószámla kivonatok kézbesítéséről

Egyházunk életében nagyon fontos a visszaemlékezés. Amilyen fontos az egész egyház számára az
emlékezés, ugyanolyan fontos ez a kisebb közösségek
életében is. A helyi egyháznak is megvan a története.
A múltra való visszaemlékezés biztosítja a közösség
azonosságtudatát, identitását. Egy-egy hívő keresztény
közösség a maga sajátos élményvilágával, történetével, jelenével végzi a hit átadásának nagy munkáját.

és az adófizetési határidőről
A 2022. I. félévre a helyi adókra vonatkozóan
az adófizetési határidő az alábbiak szerint alakul
(Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 3. számú mellékletének II/A. pontja értelmében.):

2022. március 15.

fotó: piacesprofit.hu

Magánszemély adózóink hagyományos papír alapú
küldemény formájában 2022. március 15. előtt (február hónapban) értesítést kapnak adófolyószámlájuk
egyenlegéről, és a 2022. évi adófizetési kötelezettségeikről. Az adószámla kivonatok mellé biztosítjuk a
készpénzátutalási megbízásokat az esetleges hátralék,
valamint az első félévi kötelezettség teljesítéséhez.

fellebbezéssel nem élt), helyi iparűzési adó,
talajterhelési díj (önadózásos adók) tekintetében pedig a benyújtott bevallások alapján az
adó nyilvántartási rendszerben rögzített adó
összeg, elszámolási különbözet, illetve előleg
kötelezettség kerülnek feltüntetésre. Lényeges
annak figyelembevétele, hogy az adószámla
kivonat milyen dátummal készült, hiszen csak
az addig feldolgozott (könyvelt) adatokat tartalmazza.

Azon adózóink részére, akik esetében jogszabályi kötelezettség írja elő a cégkapu nyitását
(pl. társaságok, egyéb szervezetek), ott cégkapura, elektronikus úton 2022. március 15. előtt (február hónapban) küldjük meg az adófolyószámlájuk
egyenlegéről, és a 2022. évi adófizetési kötelezettségekről az adószámla kivonatokat.
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.

•

Felhívjuk adózóink figyelmét:
•

Változás állt be a gépjárműadó adóztatásban!
A gépjárműadó adóztatás tekintetében 2021.
január 1-től hatáskörrel és illetékességgel már
a Nemzeti Adó- és Vámhivatal rendelkezik.

•

Az adószámla kivonatban adófizetési kötelezettségeiknél építményadó, magánszemélyek
kommunális adója és gépjárműadó (adókivetéses adók) esetében csak a véglegessé vált
tételek szerepelnek (adózó a fizetési kötelezettségéről határozatban már értesült, az ellen

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).

Az adóügyekkel kapcsolatban felmerült kérdésekkel
továbbra is forduljanak bizalommal kollégáinkhoz a 06
(29) 378-125-ös központi számon – 16-os, 17-es mellékeken -, vagy ügyfélfogadási időben személyesen a Polgármesteri Hivatal Adóügyi Irodája munkatársaihoz:
hétfő:
szerda:
péntek:

13.00-18.00
13.00-16.00
07.30-12.00
Dr. Molnár Csaba s.k.
jegyző

Felemelő ünnepség keretében mutattuk be
2021. december 11-én, este 18kor az ócsai rómaikatolikus templomban Végh László Flórián hiánypótló
kötetét, amely az ócsai római katolikus egyházközség történetét tárja fel. A könyvbemutatón fellépet
az egyházközség szentháromság énekkara, Szabóki
Tünde, Várhelyi Éva, Cser Péter, Cser Ágoston operaénekesek, Gedai Ágoston orgonaművész. Ünnepi
beszédet mondott Mihoc Valerian ócsai plébános,
Végh László, a könyv szerzője, Magyar Mária, Nyulas Pál, és Pánczél Károly országgyűlési képviselő.
2019-ben az egyházközség néhány tagjával eleinte arra
gondoltunk, hogy a templomról össze kell állítani egy
könyvet. 2019 második felében elkezdődött ennek
a könyvnek a tervezése, de látva, hogy egy templom
története elválaszthatatlan az adott plébánia életétől,
az ott évtizedek át működő papoktól, kibővítés vált
szükségessé. Az egyes korszakok eseményein keresztül betekinthettünk egyházközségünk akkori helyzetébe. Ez idáig a római katolikus templom és a plébánia
történetével átfogóan még senki nem foglalkozott.
Munkánkkal ezt a hiányt szeretnénk pótolni, és egyben elérni azt, hogy jelentőségüknek megfelelő,
méltó helyre kerüljenek a település történetében.
Visszatekintünk a múltra. Hálával gondolunk az adományozókra, az építőmunkásokra és arra
a nemzedékre, amely tanúja volt a templom épülésének. Az egymást követő nemzedékek lelkipásztoraikkal, tanítóikkal, hitoktatókkal, kántorokkal újra és
újra átélték Isten gondoskodó szeretetét. Ezt a lelki
örökséget akarjuk most is megköszönni az Úristennek.
Köszönetet mondok hálás szívvel Végh
László Flórián úrnak, aki írója és szerkesztője volt a
könyvnek. Magyar Ilona, Magyar Mária, Havasi család, Nyulas család és a Cser család lelkes és hitvalló
közreműködésükért, szakmai segítségért, a szellemi
tartalom létrehozásáért. Valamint minden kedves ócsai

lakosnak, akik kérésünkre a képanyag összeállításához
fényképet adott vagy személyes elbeszéléssel segítette
a kiadvány elkészítését valamint a szponzoroknak.
Ez a könyv érdekes lehet az ócsai fiatalnak,
aki kíváncsi arra, hogy milyen volt az ócsai katolikus templom, mielőtt ő megszületett. Sokat beszél a
könyv azoknak a felnőtteknek, akik itt élnek Ócsán.
És beszél azoknak, aki Ócsáról elszármaztak. E könyv
lapjain összefonódik a múlt és a jelen, s ezzel a jövő,
hiszen, Babits Mihályt idézve: „Múlt nélkül nincs jövő,
s mennél gazdagabb a múltad, annál több fonálon
kapaszkodhatsz a jövőbe.”. A könyvet végig olvasva
feleleveníthetjük, megláthatjuk milyen volt templomunk régen és milyen most, 2022-ben. Éppen emiatt
a múlt felidézésével nemcsak ünnepelni és emlékezni
akarunk, hanem túl ezeken tenni akarásából, lelki tartásából, és elsősorban a hitükből erőt meríteni. Reményeink szerint a megjelentetett könyv, a Szentháromság templom és egyházközség története, hozzá tud
és hozzá fog járulni egyházközségünk feladatának
teljesítéséhez, amit a Szentírás szavait követve törekszünk megvalósítani: „Úgy fényljék a ti világosságtok
az emberek előtt, hogy lássák a ti jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei Atyátokat.” (Mt 5,16).
Valami belső sugárzása van az ócsai katolikus
templomnak és ha belépünk békét, áhítatot érzünk s
megtapasztaljuk, hogy ez valóban Isten háza, a mennyország kapuja, szent hely, ahol a múlt és a jelen, az
ég és a föld összeér. Aki a fáradt, értékevesztett, bizonytalan világból betér ebbe a templomba, nyerjen
itt vigasztalást, bátorítást és kegyelmet, hogy megtalálja az igazat, a szépet és a jót. Aki betér, töltődjön
fel Istennel és emberszeretettel, mert ez az élet egyetlen értelme. Minden mást itt hagyunk és elenyészik.
Szeretettel: Mihoc Valerian atya, ócsai plébános.

vetség versenyén, majd én lehettem az egyik azon 3
diák közül, akik képviselhették Magyarországot az Európai Fiatal Tudósok versenyén, a Salamancai Egyetemen. Ez utóbbin Wolfram Kutatói különdíjat kaptam.
Miről szólt ez a kutatás?

Ócsai diák sikere a Fiatal Tudósok versenyén
Sokunk hiszi úgy, hogy a csillagász egész éjszaka az eget kémleli és vélhetően szép dolgokat lát.
Az igazság azonban más – tudtam meg Balázs Gábor Gergő ócsai gimnazistától. Az ócsai diák hivatalosan is jegyzett asztrofotós, több online
és nyomtatott csillagászati folyóiratban is publikál, és a közelmúltban első helyezést nyert el a
Magyar Innovációs Szövetség versenyén, valamint
különdíjban részesült az Európai Fiatal Tudósok versenyén a spanyolországi Salamancai Egyetemen.

ri osztályfőnököm férje elhozta ebbe a táborba a
csillagászati távcsövét amivel egész éjszaka szebbnél-szebb égi dolgokat néztünk meg (ködök, galaxisok, bolygók stb.). Azon a nyáron többször jártam a
dabasi magáncsillagvizsgálóban is. 2015-től minden
évben a Tarjáni Meteor Távcsöves találkozóra járok. Ezek ellenére mondhatom, hogy 16-17 éves koromtól foglalkozom komolyabban a csillagászattal.

Milyen egy csillagász élete valójában?

2017-ben elkezdtem lerajzolni a csillagokat, 2018ban tagja lettem a Magyar Csillagászati Egyesületnek, lett saját távcsövem, majd ugyanebben az évben elkezdtem fényképeket készíteni az éjszakai
égboltról. Van benne tudomány, de az asztrofotózás
többnyire a szép éjszakai égi látványosságokra ös�szpontosít. Az asztrofotózásnak megvannak a sajátos
feldolgozási módszerei és szabályai, melyek viszont
nem térnek el nagyban a szakcsillagászati képfeldolgozástól. Az első nagyobb cikkem 2019-ben jelent meg a Planetology.hu-n, melynek először tartalomszerkesztője, majd felelős-szerkesztője lettem.

Teljesen én sem tudom, hiszen még nem vagyok az.
De a tévhiteket eloszlatva, igazából inkább a laptop
előtt ül, és számok sorát látja a képernyőn. De számomra érdekes ez a látvány. Ezekből a számokból
lesznek végül a kutatási eredmények, amikből publikációk és ismeretterjesztő cikkek íródnak. Legtöbbször ezek mellett pályázatokat is írnak. Ilyen ezek közül a távcsőidő pályázat, vagy az eszközbeszerzések.
Ezek szerint csillagász szeretnél lenni?
Azt, hiszen nem lesz meglepő a válaszom. Igen. Ez
persze még odébb van. Jelenleg az érettségire készülök, és remélhetőleg sikeresen felvételizem az
ELTE Természettudományi Karának fizika alapszakára.
Mióta vonzódsz a csillagok világához?
Tizenegy éves koromban, egy iskolai osztálykirándulás alkalmával Táborfalván sátoroztunk. Az akko-

Engem az exobolygó kutatás érdekel, így ebben a
témában kezdtem el dolgozni. A csillagoknak van
egy olyan sajátossága, ha két csillagra jó szögben látunk rá, akkor a két csillag elfedheti egymást. Ezesetben a csillag fénye érzékelhetően halványul,
de előfordulhat oly mértékű fényességváltozás is,
hogy látszólag eltűnnek az égről. Az általam vizsgált
csillagnál az utóbbi következik be. A kutatás témája, hogy az adott csillagrendszer körül létezik-e exobolygó vagy társcsillag. Piszkéstetőn elindult egy fél
éves kutatóprogram, ami mondanám, hogy véget
ért 2021 áprilisában, de még máig sincs vége. Jelen
sorok írásakor a konklúzió az, hogy van egy kicsi görbe, de az nem utal egyértelműen arra, hogy tényleg
van ott egy eddig ismeretlen égitest. Mindemellett
már pontosítottam a rendszer periódusát, így az már
az űripar számára is hasznos objektummá válthat.

Mi történt azóta?

Az asztrofotózás miatt kerültem kapcsolatba a Svábhegyi Csillagvizsgálóval egy Vénusz sarló kapcsán 2020
májusában. Itt többször fotóztam már bolygókat. Ezt
követően meghívást kaptam 2020. nyarán a Piszkéstetői Obszervatóriumba, ahol az ország legnagyobb
távcsövei vannak. Októberben ott tölthettem négy
napot, mellyel előkészítettem azt a kutatást, amivel
az első helyet nyertem el a Magyar Innovációs Szö-

Szabadidődben mindig az eget kémleled?
Nem, sajnos nem mindig alkalmas az időjárás erre,
sőt, sokan nem is gondolnák, hogy a fényszennyezés
is akadályozza az égen a tisztánlátást. Persze a felszabadult idő sem megy kárba. Sok könyvet olvasok a témában, illetve egy-egy derült éjszaka alkalmával összegyűlik annyi képanyag, amin akár hetekig is dolgozok.
(fényszennyezés: mesterséges dolog, szeretjük kivilágítani a házakat, utcákat. Ez a fény rontja a láthatóságot az égen, de emellett az éjszakai élővilág (madarak,
emlősök) életciklusát is zavarja. szerk.)
További sok sikert kívánok!

PZ
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A MAGYAR KULTÚRA NAPJA

Jeles Napok a Halászy Károly Általános Iskolában
Január 22.
A világ magyarsága január 22-én a Himnusz születésnapjára emlékezik. Kölcsey Ferenc 1823-ban
ezen a napon véglegesítette a magyar történelmet
felidéző verssorokat, amelyhez majd később Erkel Ferenc írt gyönyörű dallamokat. Ehhez az alkalomhoz kötődik január 22-én egy jeles nap, a Magyar Kultúra napja, amelyet 1989 óta ünneplünk.
Iskolánkban
több
éves
hagyomány
volt
az Együtt szaval a nemzet című országos versmondó programon való részvétel.
Idén Suli-rádiós megemlékezéssel és a Muzsikál az
iskola című eseménnyel kapcsolódtunk a kiemelt ünnep országos rendezvényeinek sorához, a nagyarányú
megbetegedések miatt szolidabb keretek közé fogva.
Tisztelettel adóztunk saját hazánk, népünk, elődeink, őseink előtt, akik csodálatos kulturális örökséget hagytak ránk. Elismeri, tiszteli ezt az egész világ.
Művészek, sportolók, tudósok, vagy történelmünk
nagyjai jutnak eszünkbe a jeles nap kapcsán, sorolhatnánk a kiemelkedő teljesítményük miatt kimagasló magyar elméket, alkotókat, honfitársainkat.
De a kultúra jelentése ennél sokkal több. Egy
nép, egy egész nemzet élete, jelene, múltja,
s ezzel egyben akár a jövőt is meghatározó minden napi élete sűrűsödik egy szóban.
Egy nemzet minden napi élete, amit megél, amit
létre-hoz, sőt, ahogyan ápolja maga is a ráhagyott
örökséget.
A régmúlt történelem sok-sok fájdalma, és a
jelenkor küzdelmei
ellenére- megszámlálhatatlan okunk van arra, hogy mint magyar emberek

tisztelettel s a megemlékezés pillanataival adózzunk mindazoknak, akik előttünk éltek, házat,
hazát építettek, családokat alapítottak, művelték
a magyar földet, kenyeret sütöttek, éltek, haltak,
és hosszabb, rövidebb életük alatt csodálatos értékeket hagytak ránk, felhalmozva egy olyan örökséget, amit nekünk, a jelen emberének észre kell
vennünk, őriznünk és ápolnunk kell, hiszen kivételesen gazdag kultúra a miénk, ami ma is él, élni is akar.
Hiszen a kultúra mi magunk vagyunk, ahogyan
a hétköznapjainkat megéljük, amit alkotunk,
amit teszünk, amit majd mi is örökül hagyunk
az utódainknak, amilyen mintákat mutatunk.
Abban a korban, ahol egyre nagyobb teret rabol el a digitális, személytelen világ,
nem tudjuk eléggé hangsúlyozni, milyen nagy
ereje van az emberi együttélés örökérvényű tisztaságának, az egymás iránti tiszteletnek, a hagyományápolásnak, mekkora jelentősége van magának a viselkedéskultúrának, és a beszédkultúrának.
Mert a kultúra mégis csak ott kezdődik,
ahol az ember az ember felé megnyilvánul.
Adózzunk hát tisztelettel a régieknek, adózzunk hát tisztelettel egymásnak. Mert a nagy
dolgok egészen közel kezdődnek, gyakran csak
egy karnyújtásnyira vannak tőlünk. Gyakran csak
egy jó szónyi távolságban. Csak egy jó szó és elkezdtünk valami nagyon nagy dolgot, mint akár Kölcsey és Erkel Ferenc, vagy a többi Nagy Magyar.
Varga Zoltánné Nádasdi Erika Csilla pedagógus
Ócsai Halászy Károly Általános Iskola

a Szabadidőközpontban
„Miért is olyan fontos a kultúra? A válasz a szó latin
eredetében rejlik, mely kezdetben a termőföld megművelését jelentette, ami által táplálékhoz jutottak az
emberek. A kultúra tehát táplálék, lelkünk és szellemünk tápláléka, melyet teljes odaadással és hittel kell
óvnunk és ápolnunk nap, mint nap, hogy gyermekeinknek is átadhassuk azt a csodálatos örökséget, melyet
elődjeink hagytak ránk. De ugyanígy szent kötelességünk foglalkozni helyi kulturális értékeinkkel.” – hallhattuk Bukodi Károly polgármester ünnepi beszédében
2022. január 22-én a Szabadidőközpontban.
A Magyar Kultúra Napja alkalmából szervezett ünnepséget Varga Viktor ócsai diák nyitotta meg. Rendhagyó módon az ő előadásában hallgathattuk meg a
Himnuszt, ő továbbította a közönség számára a kultúránk Himnuszban testet öltő szellemi és történelmi
értékeit.

Varga Viktor

Bukodi Károly polgármester

A megnyitó után a díjátadó következett. Az önkormányzat által alapított Ócsa Kultúrájáért Díjat Kormos
Rebeka, az Ócsai Tájház vezetője vehette át Bukodi
Károly polgármestertől.
Kormos Rebeka 2017 óta az Ócsai Tájház vezetője,
azonban már a Szabadidőközpontban mint programszervező is kiemelkedő munkát végzett. Szívén viseli
az ócsai népviselet gondozását, a hétköznapokban is
fontos szerepet tölt be életében a helyi népszokások,
hagyományok, viseletek felkutatása és az utókor számára méltó módon történő megőrzése.

Kormos Rebeka

Országos szinten öregbíti városunk nevét a Pompás
napok képzési rendszer életre hívásával, melyben népmesék, a mesélés fontosságát, a mindennapi létjogosultságát hangsúlyozza.
Az esemény ZSÉDA műsorával zárult.

Zséda

14 Kert

Polgárőrség 15

Tavaszváró
Kedves Kertbarát Olvasó!
A napsugár ölelő melege napról-napra erősebbnek
hat. Elhisszük, hogy már nincsen messze az ébredező,
harsányzöld tavasz.
A veteményes megtervezése ezekben a hideg napokban igen hasznos feladat! Érdemes változtatni az ágyások helyét, és alkalmazni a jótékony vetésforgót. Hatása a felgyűlt kórokozók és kártevők kivédésén, illetve a
tápanyagok optimális felhasználásában nyilvánul meg.
Pillangós virágú növények (pl. káposztafélék: bimbós
kel, karfiol, borsó ) tavalyi helyére érdemes magas tápanyag igényű növényeket vetnünk/ ültetnünk, hiszen
ezen növénycsoport tápanyagmegkötő gyökereik segítségével jótékony módon felhalmozzák a talajban az
egyik legfontosabb makro tápelemet: a nitrogént (N).
A veteményes megtervezésekor javaslom, hogy egyegy sort „áldozzunk” a virágzó növényeknek is, melyek
jótékony hatással bírnak majd a haszonkertre. Ilyen pl.
a büdöske, vagy bársonyvirág (Tagetes). A tanulmányok
szerint a megfelelő darabszámban ültetve védelmezi a
veteményest, hiszen gyökerei elűzik a fonálférget és
egyéb kórokozót, kártevőt. Gyönyörűen élénk, tartós,
és igénytelen a legjobb értelemben.

Ez történt januárban az ÓVPE-nél
A krókuszok (sáfrány) az egyik legkoraibb virágcsoport,
melyet előszeretettel alkalmaz minden kerttulajdonos.
Apró termetét, vékony kis leveleit hatalmas, élénk színű
virágok díszítik. Egyre több változatban kaphatunk a
kertészetekben, virágboltokban. Érdemes megvárnunk
a virágok elnyílása után bekövetkező levélszáradást,
melyet majd a talaj szintjében levághatunk. Ültetési
ideje szeptember közepétől november közepéig terjed,
de mindenképpen még a fagyok beállta előtt érdemes
a földbe dugdosni 5-10 cm mélyre az apró hagymákat.
A krókuszok fiókhagymáikkal gyorsan szaporodnak, így
amint azt észleljük, hogy túl sűrűn, vagy kevesebb virágot hoznak, úgy osszuk szét a töveket. A levelek elsárgulása után ássuk ki a hagymákat, majd óvatosan
válasszuk le a sarjhagymákat, amiket ezután 5-8 cm
tőtávolságban elhelyezve újra elültethetünk. Pár év elteltével megannyi virágban gyönyörködhetünk!

Tavaszváró
A gyepfelület is meghálálja a gereblyézést, lombseprűzést. A kutyus által télen kitaposott gyep is kön�nyebben regenerálódik majd, ha segítjük a fűszálak felfrissítését, átfésülését. A tavaszi tápanyaggal azonban
várjunk még türelmesen, mert a túl korai tápanyagkijuttatás visszafordíthatatlan károkat eredményezhet.

A virágoskert is ébredezik. Egyre több fajt találunk,
melyek korai virágzásukkal színt hoznak a kopár hónapokba. Igyekezzünk minél több helyen, csoportokat
alkalmazva ültetni a korai virágzású dísznövényeket.
(Pl. : Hóvirág, Hunyor, Téltemető) A hagymás évelők
alkalmazása nem csupán a kertben, de a teraszon, kerti utak mentén kaspós kiültetésként is felüdíti kertünk
hangulatát.

Kellemes kertészkedést kívánva: Leber-Mogyorósi
Dóra, kertészmérnök, kertépítő-, és zöldfelület fenntartó szakmérnök

Ahogy az előző számunkban említettük, úgy
januártól elkezdtünk keményen dolgozni a megfogalmazott céljaink elérését, teljesítését, amelyek az
ehavi óraszámainkban is megmutatkoztak. Annak
ellenére, hogy a január általában nem a közterületeken, nyílt területen megtartott rendezvények hónapja, polgárőreink egy átlagos hónap óraszámát
produkálják, hiszen jelentős figyelmet fordítunk az
állandó éjszakai szolgálatok mellett a külterületeken, erdőkben történő illegális tevékenységek megakadályozására, prevenciójára. Ebben a hónapban
nem volt rajtakapásunk, de hisszük, hogy jelenlétünk
is elég az illetéktelenkedők kedvének szegéséhez.

Éjszakai szolgálataink során januárban jelentős, pezsgő éjszakai élettel ritkábban találkozunk, de
szükség volt néhány beavatkozásra is az éjszaka aludni vágyók érdekében. Ilyen volt, amikor randalírozókat kellett felszólítanunk moderáltabb viselkedésre a
SPAR-, valamint a vasútállomás parkolóiban. Felhívjuk
az ilyen helyeken baráti beszélgetéseket tartó társaságok figyelmét, hogy az „élni és élni hagyni” elv alapján figyeljenek oda a város lakóinak nyugalmára, járműveikkel és saját hangjukkal felesleges hangzavart
nem keltve éljék ki társasági életben való hajlamaikat.

Habár a január az év többi hónapjához képest nyugodtabb szokott lenni, ennek ellenére több
alkalommal is szükség volt jelenlétünkre és segítségnyújtásunkra. Ilyen volt, amikor a Sarokház Étteremnél egy autós koccanás következtében kellett
szabályoznunk a forgalmat a rendőrök kiérkezéséig,
illetve amikor egy viharos szél által kicsavart fa akadályozta a közlekedést Ócsa és Alsópakony között.
Sikeresen teljesítettük a Bólyai János Gimnázium felkérését a központi felvételi vizsgák környékének autós forgalmát illető irányításával kapcsolatban. Köszönjük az arra közlekedők megértését és türelmét.
Ebben az évben is számos alkalommal találkozunk kellemetlen, balesetveszélyes szituációkkal.
Ilyen például a kerékpárosok, személyautók kivilágítatlan közlekedésének jelensége. Ezek nem ideális
időjárási körülmények között ( sötétedés után, ködös
időben) kifejezetten balesetveszélyesek mint a vétkes, mint a „vétlen” személyek számára. Figyeljünk
és figyelmeztessünk másokat a láthatóságot segítő
eszközök (mellény, lámpa) használatára, ezek nélkül –
amennyiben lehetőségünk van rá- ne induljunk útnak!
Vigyázzunk magunkra, vigyázzunk egymásra!
		

Ócsa Városi Polgárőr Egyesület

www.zoolandocsa.hu - Február 2022

KUKORICA
40Kg ZSÁK

Valentin
napot

4500Ft/ZSÁK
CSAK AZ AKTUÁLIS
KÉSZLET EREJÉIG!
Csak zsákban!

Mediterranean Natural funkcionális jutalomfalatok

INGYEN REKLÁM MINDEN
ÓCSAI ÜZLETNEK,
SZOLGÁLTATÁSNAK
ÓCSAI
ÜZLETEK, SZOLGÁLTATÁSOK
JELENTKEZÉSÉT VÁRJUK!

- Stressz ellen - Bőr és Szőrápolás - Ízületvédő - Öregedés ellen -

JELENTKEZÉS MENETE:

Magas hús- és
haltartalommal

E-mail: borsos.anett@ocsa.hu

rendelkeznek, kizárólag természetes
összetevőkből készülnek. Gluténmentesek,
nem tartalmaznak mesterséges színezékeket.
Illatosak, ízletesek és félpuha állagúak.

ÚJDONSÁG!!
Macska
Wc-hez kilépő
szőnyeg

1600

KRONO Fedett
macska wc

1200 Ft
3650 Ft

1350 Ft
A LEGJOBB BENT(ONIT)!

HÓFEHÉR, ILLATOS, CSÓMOSODÓ

A SZÖVEG TARTALMAZZA:
üzlet/szolgáltatás neve, rövid leírás,
pontos helyszín, telefonszám, e-mail cím,
kép/logó

2990 Ft
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18 Sportolási lehetőségek a városban
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)

Foci 19

Egressy Gábor Szabadidőközpont Bajcsy Zsilinszky u.
46-48. 06 29/378-043
FitFun gyerek fitness kedd: 17.00-17. 45 Miklós Dóri
Énidő – alakformáló aerobik
kedd: 18.00-19.00
Miklós Dóri

Tavaszi tervezet

Krav Maga önvédelmi oktatás facebook.com/groups/
kmocsa
hétfő, szerda 18.00-19.30

Meridián torna Kozma Jutka
Energy Kid’s – Papp Katalinnal

Az őszi eredmények alapján kialakult a Pest megyei Női ¾
pályás labdarúgó-bajnokságok tavaszi mezőnye. A folytatásban felső-, illetve alsóházban lépnek pályára a csapatok. Női csapatunk 2. helyen végzett az őszi szezonban,
így sportolóink a felsőházban folytatják szereplésüket.

Akrobatikus rock&roll (Csukay Enikő 06-20/540-3738)
hétfő, szerda 16,15-17,15
Birkózás
hétfő, szerda 14.00-15.30-ig
Kovács Janó 06 70 622 00 82

hétfő, csütörtök 18,00- 19,30

Tavaszi szezon első mérkőzései:

Stretching, nyújtás kedd: 19.15-20.00 Miklós Dóri
hétfő-szerda-péntek 7.45-8.15

Flashdance Tánciskola - Szabó-Kertész Petrával
kedd17.00-19.15 péntek 16.30-18.45

Női:
2022.03.05. 16:00
Pest Megyei Női Kupa elődöntő
Üllői SE – Ócsa VSE

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

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

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

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

Felnőtt:

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

UFO Utcai Futás Ócsán Fentor Csabával
kedd, csütörtök 19.00 óra találkozó a Vasútállomáson

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
Ping Pong Klub
minden héten hétfőn és csütörtökön 17-19 óra között
felnőtteknek. (Bolyai János Gimnázium)
Jelentkezés: Konkoly Andrea: +36/30/617-3844

Equina Lovasfarm Ócsa
Simó Anikó 30/335-9947
póniséta 2 éves kortól
lovastorna 4 éves kortól
lovasoktatás kezdőtől versenyző szintig 5 éves kortól

A bajnoki mérkőzések kezdetéig nem ér véget a felkészülési időszak. Alapozás, erősítés, edzőmeccsek hada
vár labdarúgóinkra.

2022.03.20.
Gyöngyösi AK – Ócsa VSE
U14:
2022.03.05.
Rákosmenti KSK – Ócsa VSE
2022.03.12.
Ócsa VSE – ASR Gázgyár
2022.03.19.
Gloriett SE II. – Ócsa VSE
2022.03.27.
Városgazda UA – Ócsa VSE

2022.02.27. 14:00
Diósdi TC – Ócsa VSE
2022.03.06. 14:30
Ócsa VSE – Taksony SE II.
2022.03.13. 15:00
Pátyi SE – Ócsa VSE
2022.03.20. 15:00
Ócsa VSE – Inárcs VSE
A serdülő és a női mérkőzések pontos időpontjai még
ismeretlenek. További információkért kövessék Facebook oldalunkat: Ócsa SE!

A HÓNAP JÁTÉKOSAI:
U7: Veibl Áron
U9: Veibl Csab
U11: Szegedi Szebasztian
Női: Juhász Lotti

Ócsai Református Egyházközség

Ócsai Római-katolikus Egyházközség

2022. FEBRUÁR havi gyülekezeti alkalmaink:

2022. FEBRUÁR 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, (legalább 6 hónappal előtte) keresztelési igazolások igénylése, engedélyek kérése
házasságkötéshez, keresztszülőség vállalásához.
Betegellátás bejelentés szerint bármikor!

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

Általános miserend:
Hétfő - 18.00 óra
Péntek - 18.00 óra
Szombat - 18.00 óra
Vasárnap - 9.00 óra

Vasárnap 10 órakor JELENLÉTI Istentisztelet Templomunkban, amely
közvetítésre kerül.
Vasárnap 10 órától jelenléti Gyermek Istentisztelet az Istentisztelettel egy időben - Református Iskola
Gyermekterem.

Mise naptár
Temetői hirdetés: Áttekintettük Egyházközségünk nyilvántartását és sajnálatosan nagyon sok megváltatlan

Február 6. Vasárnap - Gyertya szentelés és balázsolás 9.00 óra

sírhely szerepel benne. Kérjük, hogy akik elmulasztották megváltani sírhelyüket az Ócsai Református

Február 13 - Vasárnap - Évközi VI. vasárnap 9.00 óra

Temetőben tegyék meg az elkövetkező időszakban. Türelmi idő után a Presbitérium elhelyezi a megváltatlan

Február 20. - Évközi VII. Vasárnap 9.00 óra

sírhelyeken a felszólító jelzést. Tábla-sor-hely adatokkal, lehetőség szerint az előző számla felmutatásával lehet

Február 27. Évközi VIII. Vasárnap 9.00 óra
Február 19-én, szombaton szervezzünk disznóvágást a plébánia udvarán. Jótékonysági céllal a templomtető
felújtására. Napközben lesz kostóló és délután egy korai vacsorával zárjuk a napot. Aki ott lesz és szeretne támogatni, az ajándékban kap a disznótorból egy kiscsomagot. Mindenkit szeretettel várunk.
Üdvözlettel: Valerian atya

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

Ócsai Baptista Gyülekezet

Kérjük testvéreinket, hogy, akik nem rendezték még előző vagy ez évi egyházadójukat, tegyék ezt meg a lelkészi
ügyeleteken, gondnoki órán vagy utalással.

Minden vasárnap:
9:00 órától istentisztelet

Online ügyintézés: Ócsai Református Egyházközség – OTP számlaszám: 11742221-20028967 – Egyházadó,

17:00 órától istentisztelet

adomány Isten dicsőségére, perselypénz. „…a jókedvű adakozót szereti Isten”. (II. Kor 9,7.)

Minden szerdán:
19:00 órától bibliaóra
Alkalmainkra mindenkit szeretettel várunk!
Bővebb információ: www.ocsaibaptista.hu

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

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

Haláleset:

Név
Boncsarovszki János István
Majercsik Ilona
Soós József
Rakó József
Korda Imréné Varga Edit
Jobbágy István
Csák István
Bai Miklós Antal
Varga Károly András
Ordasi János Andrásné Konkoly Anna
Kovács Sándorné Pál Lídia

Esküvő:

Vecserdi Hanna Bella – Galambos Zoltán
Nagy Noémi Brigitta – Gál Zsolt

Születések:

Gyermek neve
Demeter Lotti
Demeter Szonja
Szentkirályi Máté

Születési idő
1949. október 23.
1958. augusztus 11.
1957. október 9.
1959. február 22.
1936. április 6.
1946. április 8.
1951. augusztus 3.
1935. július 26.
1968. június 19.
1931. június 21.
1940. június 10.

Haláleset ideje
2021. december 7.
2021. december 9.
2021. december 9.
2021. december 9.
2021. december 10.
2021. december 10.
2021. december 10.
2021. december 14.
2021. december 14.
2021. december 25.
2021. december 31.

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

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

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

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

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)

Sallay Mária anyakönyvvezető

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
Dr. Tóth Ágnes - 06 29 378 030
hétfő-szerda-péntek 8.00-14.00, kedd-csütörtök 12.00-18.00
Dr. Csapó Marcell - Tel.: 06 20/ 373 80 78
hétfő-szerda 12.00-18.00, kedd-csütörtök-péntek 8.00-14.00

DUGULÁSELHÁRÍTÁS
Falbontás nélküli,
szakszerű gépi tisztítás.
Fábián István
06 20 317 0843
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Alpin technikávAl Ács Kapocs Építő Kft.

kedvező árAk!

Állatorvos
Dr. Pálinkó Attila
Cím: Ócsa, Magyar Sándor u. 15., Tel: +36-70/209-1019
Dr. Nagyiványi Pál - 06 30 951 78 67
Fiziotherápia - Tel:  29/578-525
Korona Gyógyszertár
Cím: 2364. Ócsa, Szabadság tér 5., Tel: 29/578-090

• cserepes lemez fedés
• széldeszkázás
• bádogos munkák
• beázások javítása
• tetőszerkezet, ereszcsatorna javítása, cseréje

36-30/919-4694

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

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

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

Születési idő
2021. december 7.
2021. december 7.
2021. december 27.

Hivatásos Tűzoltóság Dabas Tel: 29/560-020
Ócsai Református Egyházközösség
Cím: 2364 Ócsa Ady Endre utca 2.
Tel/fax: 29/951-181, E-mail:  ocsa.ref@gmail.com

Felnőtt háziorvosok

2022. január 22.
2022. január 29.

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

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

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 Szolgálat
Tel.: 29/379-969 munkaidőn kívül: +36-20/510-4111
OEP Ügyfélszolgálat (Szabadidőközpont) MEGSZŰNT!

ÓCSAI KISBÍRÓ
Ócsa Város Önkormányzatának ingyenes lapja Megjelenik havonta 3420 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

ÚJ ŠKODA
FABIA GO,
LIMITÁLT
DARABSZÁMBAN.

PORSCHE M5
1238 BUDAPEST, SZENTLŐRINCI ÚT
A megadott értékek a típusjóváhagyás során rögzített gyári felszereltséggel kerültek megállapításra, és a hirdetés feladásának időpontjában érvényesek. 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.
A ŠKODA FABIA GO modell (motorizáltság: 1.0 MPI 80LE) akciós induló alapára: 4 555 000 Ft. Ez a kedvezményes vételár kizárólag Porsche Bónusz 300 finanszírozással
és Porsche Casco Bónusz biztosítással együtt érvényes. Országos szinten 50 darabban korlátozott mennyiség erejéig érhető el. Jelen hirdetés nem minősül ajánlattételnek.
További részletekért érdeklődjön kereskedésünkben. Az akció meghosszabbításának joga fenntartva. A kép illusztráció, feláras többletfelszereltséget ábrázol.

www.porschem5.hu

A FABIA modellek WLTP szerint mért fogyasztása: 4,4 – 7,6 l/100 km, CO2-kibocsátás: 99 – 173 g/km

