
ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK INGYENES LAPJA 2020. OKTÓBER

Ócsa
KISVÁROSI HANGULAT

• Meghívó Október 23.
• Kitüntető díjak
• Mesetúrák az Ócsai Tájházban
• 100 éves az ócsai polgári iskola
• Vacsoraest a templomkertben
• Nevelőszülő toborzó



MOBIL
SZERVIZ

H-CS:
PÉNTEK:
SZOMBAT:

10:00-18:00
10:00-16:00
10:00-14:00

NYITVATARTÁS

SZÁMÍTÁSTECHNIKA
2364 ÓCSA, BACSÓ BÉLA U. 13.

06 29 950 478

SZÁMÍTÓGÉP & LAPTOP
JAVÍTÁS
FEJLESZTÉS
KARBANTARTÁS
TAKARÍTÁS
KERESKEDÉS

HÁLÓZAT
OPTIMALIZÁLÁS
KIÉPÍTÉS

NYOMTATOTT ANYAGOK
NÉVJEGYKÁRTYA
SZÓRÓLAP
MOLINÓ

KIEGÉSZÍTŐK

MEGHÍVÓ
OKTÓBER 23.

Tisztelettel meghívom Önt
2020. október 23-án 10.00 órára,

az 1956-os Forradalom és
Szabadságharc tiszteletére 
rendezett megemlékezésre.
Bukodi Károly polgármester

Helyszín: 
Ócsa, Szabadság tér

Beszédet mond
Pánczél Károly országgyűlési képviselő

Közreműködik
Múzsák Társulat

Ócsai Fúvószenekar

Koszorúzás

                                        Ócsa Város Önkormányzata

Isten éltessen minden  
ócsai embert az Idősek Világnapja alkalmából!

Jó egészséget kívánok, tartalmas, aktív, szép éveket, 
sok közösen megélt élményt!

Bukodi Károly polgármester
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- Ócsa Kultúrájáért Díj
„Ócsa Kultúrájáért Díj” adományozható an-
nak a természetes személynek, társadalmi  
szervezetnek, egyesületnek, együttesnek, aki, vagy 
amely a kultúra, a közművelődés területén tevéke-
nységükkel kiemelkedő eredményt ért el, magatar-
tásával példaként állítható a város lakossága elé.
A díjazás szempontjai:
a) művészeti csoportok, amatőr együttesek 
vezetése több éven keresztül,
b) oktatási intézményekben kifejtett magas 
színvonalú kulturális tevékenység (szakkörök, csopor-
tok vezetése, rendszeres bemutatkozás, fellépés a 
községi rendezvényeken),
c) történelmi évfordulókhoz kapcsolódó 
programsorozat színvonalas kidolgozása, meg-
szervezése, lebonyolítása,
d) nemzeti és társadalmi ünnepeink méltó 
megünneplése érdekében kifejtett tevékenység,
e) az  Ócsai Kulturális  Napok szervezésében,  a 
programokra való  felkészítésben több éven keresztül 
kifejtett aktív tevékenység,
f) az Ócsai Kulturális Napok, vagy egyéb rendez-
vények során bemutatott magas színvonalú produkció, 
valamint művészi színvonalú képzőművészeti alko-
tások kiállításokon történő rendszeres bemutatása,
g) a város néphagyományának, szokásainak fele-
levenítése, őrzése, a népi kultúra tárgyi emlékeinek 
gyűjtése, bemutatása,
h) jelentős nemzeti sorsfordulóink és azok 
hőseinek emléket állító munkáért.”

- Az Év Vállalkozója Díj
„Az Év Vállalkozója Díj” annak az ócsai vállalkozónak 
adományozható:

a) aki kiemelkedő eredményt ért el és mutatott 
fel közérdeket védő tevékenysége során, (természet- 
és környezetvédelem érdekében tett intézkedés),
b) példaértékű  tevékenységet  folytat  a  „szo-
ciális  háló”  és  esélyegyenlőség  helyreállítása,  vala-
mint  új munkahely teremtése területén,
c) aktívan részt vesz a befektetési lehetőségek 
feltárásában és megvalósításában, közösségi rendez-
vények, önkormányzati beruházások, fejlesztések 
támogatásában.”

A díjazottak köréről Ócsa Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a beérkezett javaslatok alap-
ján a 2020. november havi rendes ülésén dönt.

A díjakra a Polgármester, a Képviselő-testület Bizottsá-
gai, települési képviselő, a Jegyző bármely Ócsa tel-
epülésen állandó lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel 
rendelkező természetes személy, bejegyzett társadal-
mi szervezet, és bármely Ócsán székhellyel, vagy tel-
ephellyel rendelkező gazdálkodó szervezet írásban, in-
dokolással ellátva tehet javaslatot kizárólag a rendelet 
mellékletét képező formanyomtatványon, amely meg-
található a www.ocsa.hu honlapon, vagy személyesen 
átvehető az Ócsai Polgármesteri Hivatal recepcióján. 

A formanyomtatványon tett javaslatokat az egyes 
díjak vonatkozásában 2020. október 31. napjáig 
kell eljuttatni Ó csa Város Jegyzőjéhez (2364 Ócsa, 
Bajcsy-Zsilinszky u. 2.) írásban, aláírással ellátva 
személyesen benyújtva, vagy postai úton, vagy sz-
intén aláírással ellátva e-mailben a polghiv@ocsa.
hu címre. A határidő jogvesztő, azaz a határidőt 
követően beérkezett javaslatokat a Képviselő-
testület az idei évben nem tudja figyelembe venni.

dr. Molnár Csaba

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az egyes kitüntető díjak alapí-
tásáról és adományozásuk rendjéről szóló 4/2018. (II. 28.) önkormányzati rende-
lete alapján a 2019. évben is díjakat kíván adományozni a következő kategóriákban:

Felhívás
Kitüntető díjak adományozásáról

Testületi ülésen történt
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
szeptember 16-án tartotta a havi ülését.

Jóváhagyta a Testület a Dél-Pest Megyei Víziközmű 
Szolgáltató Zrt. által, 2020-2034. évre elkészített 
gördülő fejlesztési terv beruházási tervfejezetét.

Ócsa Város Önkormányzata pályázatot ír ki a helyi 
közlekedési, személyszállítási közszolgáltatás, azaz 
a helyi közösségi közlekedés biztosítása céljából, 
mivel 2020. december 31. napján lejár a Hamsza 
Kft.-vel fennálló 5 éves közszolgáltatási szerződés.

Elfogadták a képviselők Ócsa Város Önkor-
mányzatának 2020. I. féléves gazdálkodásá-
ról szóló beszámolóját, mely bemutatja a he-
lyi önkormányzat költségvetési rendeletében  
megjelenő előirányzatainak időarányos ala-
kulását, a tartalékok felhasználását, az  
esetlegesen jelentkező hiány vagy többlet alakulá-
sát, az önkormányzat elfogadott költségvetésének 
teljesülését. A beszámoló az Önkormányzat, a Pol-
gármesteri Hivatal, valamint az önállóan gazdálko-
dó Óvoda és Könyvtár beszámolóit tartalmazza. 

A Falu Tamás utca Ócsa Város Önkormányzata  
kizárólagos tulajdonába került, országos 
közútból helyi közúttá vált, melyre ezentúl 
a helyi behajtási szabályok vonatkoznak. 

Napirenden tárgyalták és elfogadták a Képviselők 
az Ócsa Városüzemeltetési Nonprofit Kft., az Ócsa 
és Társa Nonprofit Kft., és az Egressy Gábor Non-
profit Kft. 2019. évi szabályszerűségének vizsgála-
táról szóló belső ellenőri jelentésben foglaltakat. 

Döntöttek a Képviselők a közmeghallgatás időpont-
járól és helyéről. 
Időpontja: 2020. december 2. 18.00 óra
Helyszíne: Ócsai Polgármesteri Hivatal (2364 Ócsa, 
Bajcsy-Zsilinszky u. 2.) tanácsterem. 

Módosították a közösségi együttélés alapvető 

szabályairól és ezek elmulasztásának 
jogkövetkezményeiről szóló 4/2013. 
önkormányzati rendeletet. Ennek értelmében 
„Aki közterületen lévő árkot engedély nélkül 
betemet, - az eredeti állapot saját költségen történő 
helyreállításának kötelezettsége mellett – közösségi  
együttélés alapvető szabályait sértő 
magatartást követ el, és kétszázezer forintig 
terjedő közigazgatási bírsággal sújtható.”

Döntés született a gimnáziumi menza 
előtti járdaszakasz felújításáról. A 
munkát az Erős-ék Tech Kft. végzi el.

A Képviselő-testület tovább folytatja a csapadékvíz-
elvezetési problémák miatti gócpontok 
felszámolását a településen, amely alapján 
döntés született a Vadász utca és a 
Vágóhíd utca csapadékvíz-elvezetési 
problémájának megoldásáról. A 
kivitelezési munkálatokat a legkedvezőbb 
ajánlatot benyújtó Hidrográd Kft. végzi el.

A Képviselő-Testület úgy döntött, hogy Mátyás 
István utca – Türr István utca és Iskola utca 
közötti szakaszát – az Iskola utca irányából – 
forgalomtechnikai szempontokat figyelembe véve 
– 2020. október 1. napjától egyirányúsítani kívánja. 

Önkormányzati hírek

Hirdessen az Ócsai Kisbíróban!
1/1 oldal 32.000 Ft + ÁFA
1/2 oldal 20.000 Ft + ÁFA
1/4 oldal 10.000 Ft + ÁFA
1/8 oldal 5500 Ft + ÁFA

Hirdetésfelvétel: 
paksi.zita@ocsa.hu, 0629378043

Önkormányzati hírek



                                                                                 

Az „Arany-Korona” Alapítvány szeretettel tájékoztatja Ócsa város lakosait, hogy
2020. szeptember 12-én

a
IV. Földművesek Napján

Nagyatádi Szabó István egykori kisgazda Földművelési Miniszter születésére emlékező

FÖLDMŰVESEK EMLÉKNAPJA
ünnepségen, a munkásságához méltóan megemlékeztünk.

Az alapítvány ezen alkalomból Ócsa városban a szorgalmas munkájuk 
elismeréseként Emléklap és Emlékplakett díjban részesítette 

Fentor Attila  állattenyésztő, Rácz János állattenyésztő, Varga Zoltán állattenyésztő, ifj. Viola 
László állattenyésztő, Viola András László állattenyésztő, Fazakas Csaba méhész, Horváth Róbert 
méhész, Rácz István méhész, Puskás András méhész, Gudmon Zsolt növénytermesztő, Farkas 
István növénytermesztő, Alberti György növénytermesztő, Balló István növénytermesztő, Fucskó 
Lajos növénytermesztő, Gál Károly növénytermesztő, Gál Károlyné növénytermesztő, Gudmon 
Ferenc növénytermesztő, Kerepeczki Ferenc növénytermesztő, Marosi Zoltán növénytermesztő, 
Ordasi János növénytermesztő, Ordasi Károly növénytermesztő, Ordasi Károlyné növénytermesztő, 
Varga László növénytermesztő, Viola Imre növénytermesztő, Virág Ferenc növénytermesztő, Virág 
Gábor növénytermesztő, Végh Gábor növénytermesztő, Szebedinszky János szőlőtermelő, Fazakas 
Gyula, méhész, Fazakas Emilia méhész, Fazakasné Mráz Erzsébet méhész, Fucskó Norbert 
növénytermesztő,
      

helyi földműves gazdálkodókat.

A rendezvény támogatói: 

                                                                                                               
Nemzeti Agrárgazdasági Kamara                             Magyarország Kormánya                                          Ócsa város Önkormányzata

          AGRÁRMINISZTÉRIUM

„Arany-Korona” Alapítvány

K Ö Z L E M É N Y
       2020. szeptember 12-i rendezvényről

Ócsai Gazdák kaptak elismerést
a IV. Földművesek napján
a Szabadidőközpontban

Szeptember 12-én az Aranykorona Alapít-
vány rendezte meg a IV. Földművesek Nap-
ját, melynek idén városunk adott otthont.
Beszédet mondott Bukodi Károly Ócsa polgármes-
tere, Harasztia Attila Csokonyavisonta polgármes-
tere, örökös fővédnök, prof. Sinóros-Szabó Botond 
az MTA tagja és Feldman Zsolt az FVM államtitkára.

A rendezvény fő célja a földművesek 
munkájának megbecsülése, így több mint 
30 ócsai gazdát részesítettek elismerésben.
A program kulturális műsorral zárult,  
melyben közreműködött az Ócsai Nép-
dalkör valamint Jakab Cintia énekesnő.
Ezúton is gratulálunk a díjazottaknak.

Feldman Zsolt államtitkár

Jakab Cintia énekesnő

Bukodi Károly polgármester

Papp Barnabás baptista lelkipásztor

Ócsai Népdalkör
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Kedves Kertbarát Olvasó!
Kitekintünk a kertbe, vagy sétára indulunk, bármerre is 
nézünk csodás őszi lobszínekkel találkozunk. 

Elképesztő vizuális élmény, mely pompás festménnyé 
színezi a tájat. Hanyagul eldobálják csinos levélruhái-
kat a fák, a cserjék, a hegyke, csípős őszi szellő pedig 
jóbarátként segít megszabadulni az elhasznált, megfá-
radt levelektől. 

A növényvilág erőteljesen jelzi az őszi hónap eljöve-
telét, a megnyugvás időszakát. A kertünket akkor él-
vezhetjük a leginkább, ha az év bármely szakaszában 
kitekintünk, akkor színes és változatos élményt nyújt 
számunkra.  Ugyanazok a növények, mégis hónapról 
hónapra, évről- évre új látvánnyal szolgálnak: tavaszi 
üde, friss színvilág a kihajtáskor, majd a burjánzó lomb-
tömeg megannyi zöld árnyalta, a nyári virágzás játékos 
színkavalkádja, valamint az őszi lombszínek fináléjával 
zárjuk a vegetációt. Ehhez a színes élményhez szeret-
nék segítségül szolgálni olyan növények névlistájával, 
melyek kimagasló őszi lombszínnel rendelkeznek. Ül-
tetésükkel hozzájárulunk udvarunk változatosabbá té-
teléhez. 

Sárga lombszínt adó fák és cserjék: 

•	 A Mezei juhar (Acer campest-
re), a Nyírfa, (Betula pendula), 

a Nyugati ostorfa (Celtis occi-
dentalis ), a Júdásfa (Cercis 
siliquastrum), a Bükkfa ( Fa-
gus sylvatica),a Magas kőris, 
(Fraxinus excelsior), valamint 
különleges levélformájával a 
Páfrányfenyő (Ginkgo biloba) 

is csodás élénksárga színben 
pompázik a hűvösebb napok 

beköszöntével. A cserjék közül a 
lilaakác (Wisteria sinensis ) és a Bog-

lárkacserje ( Kerria japonica) , de a Jezsámen 
(Philadelphus) fajtái is ide sorolhatóak. 

Piros lombszínben pompázó fák és cserjék:

•	 Keskenylevelű kőris (Fraxinus angustifo-
lia), melynek ’Raywood’ nemesítése izgal-
mas piros lombkoronával kecsegtet.  A talaj 

pH értékére kissé hisztis Amerikai 
Ámbrafa ( Liquidambar styra-

ciflua)  jó választás lehet olyan 
udvarokban, ahol a savanyú 
talajadottságok dominálnak. 
Többféle színben pompázó 
lombkoronája egyedülálló 
díszt produkál.  A perzsafa ( 
Parrotia persica) pedig kihagy-

hatatlan a piros/vörös szín-
ben izzó őszi pompából.  Oszlo-

pos változata a ’Vanessa’ meszes 
és savanyú talajokon is megél, na-

pos helyen 8-10 méter magasságúra nő.  
 
Cserjék közül remek választás a tölgylevelű 
hortenzia (Hydrangea quercifolia),  amely igen 

tartós mélybordó levélzettel rendel-
kezik. Enyhébb teleken napos, 

védett fekvésben még a kará-
csonyi vendégsereg is meg-
csodálhatja. A Szárnyas kecs-
kerágó (Euonymus alatus) 
nemcsak világító piros-lilás 
ruházatával, de igen érdekes 
paraléces vesszőivel látványos 

dísze a kertnek. ’Compac-
tus ’ változata csupán 0,5-0,8 

m magasra nő. Hiba volna nem 
említést tenni az egyik leismertebb 

színeződő növényről, a vadszőlőről ( Partheno-
cissus tricuspidata és quinquefolia ). Kiváló kú-
szónövény. Városunkban is évről-évre megcso-
dálhatjuk a Református templom kerítésén. 

Kellemes kertészkedést kívánva: Leber-Mogyorósi 
Dóra , kertészmérnök

Kert

A következő hónapban polgárőreink a mostaninál is 
nagyobb figyelmet fognak fordítani a külterületi szol-
gálatokra. Jönnek a „hideg hónapok”, így a fokozott 
külterületi szolgálatokkal szeretnénk megelőzni a 
termény és falopásokat, illetve az illegális szemétle-
rakásokat. Több a polgárőrséghez tartozó járművel, 
illetve polgárőrrel találkozhatnak, akik a külterülete-
ken tevékenykednek. Polgárőreink terepjáróval, mo-
torkerékpárral, kerékpárral, gyalog és lóháton fog-
ják ellenőrizni a település környékének biztonságát. 

Jelenleg három, járőr I. minősítésű lovunk és lovas 
polgárőrünk van. Egyesületünk évek óta lát el vizsgá-
zott lovakkal és polgárőrökkel szolgálatot. Nagy hang-
súlyt fektetünk a külterületi biztonságra, ugyanis te-
lepülésünket jelentős mértékben öleli körbe értékes 
tájvédelmi körzet, illetve gazdasági földterület. Rend-
szeres jelenlétünkkel az évek során jelentős mér-
tékben csökkentek ezeken a területeken a lopások. 

Napjainkban többnyire a lovasok és a lovak 
továbbképzése a cél, de külterületen is egyre több 
időt tervezünk eltölteni. A külterületi szolgálatok mel-
lett lovasaink és lovaink rendszeresen vesznek részt 
továbbképzéseken, illetve kisebb versenyeken is kép-
viselik az Országos Polgárőr Szövetség Lovas Tagozatát.

Ez a hónap sem telt el éjszakai szolgálatok, illetve  
balesetek, állatokkal kapcsolatos bejelentések nélkül.

A Martinovics utcából érkezett hozzánk a be-
jelentés, miszerint egy elsőbbség adás kötele-
ző táblát figyelmen kívül hagyó autós kihajtott 
a Táncsics Mihály utcából a Martinovics utcán köz-
lekedő autós elé, ezzel balesetet okozott. A hi-
vatalos szervek azonnal a helyszínre vonultak, 
mi pedig segítettünk a forgalom irányításában.

Ugyanezen a napon a Kölcsey utcá-
ban egy arra közlekedő személygépjármű  
kidöntött egy villanyoszlopot, melynek helyre-
állítását kis idő elteltével az ELMŰ végezte el.

Polgárőreink biztosították a katolikus templomnál 
tartott rendezvényt. Az esemény rendben lezajlott.

Bármi gyanúsat látnak, azt próbálják meg do-
kumentálni és haladéktalanul értesítsék a 
polgárőrséget a megadott elérhetőségek egyikén.

Ócsa Városi Polgárőrság

CÉLKERESZTBEN
A

KÜLTERÜLET

Házi kedvencek boltja nyílt, 
Damjanich utca 63.alatt.

Kutya,macska,nyúl,madár 
és háztáji állatok UBM-es jó 

minőségű takarmányok.
Tel;0620-9387849
Nyitva:7-17 óráig.

Rocy Pizzéria
Nyitva a hét minden napján;
11-20:30-ig
Szép kártyát is elfogadunk.

0670-2636333, 

0620-5978433
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MESETÚRÁK
az Ócsai Tájvédelmi Körzetben

Örömmel adunk hírt arról, hogy idén 4. alkalom-
mal a Magyar Népmese Napjához kapcsolódóan 
mesés programot szerveztünk az Ócsai Tájháznál. 
Az idei pandémiás helyzet miatt programunkat 
átszervezni kényszerültünk, hisz meseösvénye-
inken mondhatni megszokott, hogy minden ér-
zékszervet megmozgatunk, és a hamuba sült 
pogácsa is jár a mesehősöknek. Bizony ezekről lemon-
dani kényszerültünk a szükséges óvintézkedések miatt.

„Minden rosszban van valami jó!” - tartja a mon-
dás és mi így is álltunk a helyzethez, mert az Ócsai 
Tájház csapata, a civil segítőink, és a kézművese-
ink kreatív kihívásként élték meg az „újratervezést”.

Mesejáró csapataink limitált létszámmal, kü-
lön a mesehőst kísérve barangolhatták be 
a mezők, a laposok és a szittyók világát. 

Vizes élőhelyről mesélni és azt bemutatnia legna-
gyobb szárazság idején szintén nagy kihívás, de pont 

mint a mesében „egyéletünk, egy halálunk” meg-
próbáltuk. A Káka tenger azért segítségünkre volt.

Páratlan élményt adott a szikkadó mező, mert 
a népi néven emlegetett Balzsamfű édes illa-

ta betöltötte a levegőt. Hivatalos nevén vízi men-
tát is megismerték így a gyerekek és a felnőttek. 

A mesetúra során egy olyan népmesét dolgo-
zunk fel, ahol az egyszeri legény azt kéri, hogy 

„ahol mi létezik a föld kerekségen, én minden-
nel tudjak beszélni, legyen az fű, fa, kő, állat, víz, vér, 
vagy amihez én szólok, az énnekem felelni tudjon” 

Ezzel a kérésével hívta fel magára a figyelmünket. Hisz 
ő egy igazi természetben élni tudó, élni vágyó ember. 

A résztvevők így megtanultak néhány madár nyel-
vén szólni, hallgatni a szélben táncoló növények 
neszét, és tájékozódni az égtájaknak megfelelően.

A tájház-együttes portájára visszatérve még elme-
sélhettél a mesét próbált látogatóink, hogy mit lát-
tak, tapasztaltak, tanultak, mert az egyszeri legény 
édesanyja jól kikérdezte őket mi dolgot végeztek el 
a Turjánvidéken. Az egyik kislány a mesetúra minden 
pontján közölte, hogy „gyurmadár” nyelvén tanult 
meg beszélni. A gyurgyalagra gondolt természetesen, 
de a gyermeki logika szabályai szerint – mivel játé-

kos, kitalálós formában vezettük rá a gyerekeket fajok 
megnevezésére – igaznak bizonyult ez a mondás is. 

Ismét méltó programon vehettek részt az 
Ócsai Halászy Károly Általános Iskola alsósai is.  
A hétvégi programra pedig az ország min-
den tájáról érkeztek családok, akik szo-
kás szerint jól érezték magukat városunkban.

Kormos Rebeka

Ócsai Tájház vezető

Helyi

Balzsamfű

Egyszeri legény (Peer Levente)

Madárkák 

Megjártuk a lapost

Káka tenger
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12 Helyi

Három fiú és két lány. Mindössze ennyien jelentkeztek 
önként felvételre a 100 évvel ezelőtt megnyílt ócsai 
magyar királyi állami polgári fiú- és leányiskolába. A ta-
nárok – élükön a leendő igazgatóval, Rákosi Zoltánnal 
– házról házra jártak, így győzték meg a szülőket, hogy 
írassák be gyermekeiket; végül 14 fiúval és 12 lánnyal 
indult el az első osztály. A magasabb évfolyamokra 
tanfolyamot szerveztek, melyre 44 tanulni vágyó fiatal 
kezdett el járni az 1920. október 10-ei tanévnyitó után.

Az indulás azonban nem volt ilyen egyszerű. Az ócsai 
képviselőtestület nem állt ki teljes mellszélességgel az 
új iskola alapítása mellett, többen azonban támogatták 
azt, mint például Szűcs Gyula római katolikus plébá-
nos, Perjessy Károly református lelkész vagy dr. Apáthy 
Károly községi orvos. Végül az illetékes minisztérium 

polgári ügyosztályának vezetője, Dulovits Árpád győzte 
meg Ócsa vezetését, hogy igenis szükség van egy pol-
gári iskolára a faluban.

Mit is jelentett egy polgári iskola 1920-ban?  

A polgárosodás egy apró lépését, mellyel az ott vég-
zettek gimnáziumban vagy különféle szakiskolákban 
tanulhattak tovább s megnyílt előttük az alacsonyabb 
tisztviselői vagy éppen a tanítói pályák lehetősége. 
Ócsán már a XIX. század közepétől működött a járásbí-
róság, 1886 óta patika üzemelt a Pesti (ma: Bajcsy-Zsi-
linszky) úton, 1889-re vasútállomás is épült a frissen 
átadott Budapest-Lajosmizse vonalon, így a település 
lassan kezdte levetkőzni az akkori, klasszikus értelem-
ben vett falusi létformát. A polgári iskola központi sze-
repét jól mutatja, hogy a kezdeti évek után a diákok 
fele lakott csak helyben, a többiek a környező települé-
sekről jártak be. Ez volt az első polgári, vagy inkább az 
első nem elemi iskola az alsódabasi járásban.

100 évvel ezelőtt nyitotta meg kapuit
az ócsai polgári iskola

A trianoni békediktátumot követően fel-
bolydult a nemzet, sokan elhagyni kénysze-
rültek lakhelyüket, nem akartak hűségesküt 
tenni az új hatalomnak. Jól mutatja ezt az, 
hogy a polgári iskola első két igazgatója Kéz-
divásárhelyen, illetve Kolozsváron születtek. 
A világháború több értelemben is nyomot 
hagyott a polgári iskolán, több olyan tanár is 
akadt, akinek testvére, közeli hozzátartozó-
ja adta életét a hazáért a Nagy Háborúban; 
mint ahogyan vitézi címmel rendelkező ta-
nárok is oktatták a jövő generációját Ócsán. 
Az iskola emblematikus igazgatója volt a 
helyi születésű Szagri József is, aki 20 évig 
vezette az intézményt. Ugyancsak meg kell 
említeni Finta Ilona tanárnőt, aki egyedül a 
tanári karból az alapítástól 1948-ig tanított 
az intézményben, de a Schaffhauser-házas-
pár és Vancsó Oszkárné Folkmer Ilona is leg-
alább 25 évig oktatták a diákokat a polgári 

iskolában.

A korszerűbb oktatás utáni igény és a nagyobb tudá-
sanyag hozta létre Magyarországon a ’40-es években a 
nyolcosztályos alapfokú oktatást, így az elemi iskolákat 
összevonták a polgári iskolákkal. A kommunista hata-
lom 1948-ban államosította a megmaradt községi és 
az egyházi tanintézményeket, létrehozva ezzel a ma is 
ismert oktatási rendszert és megalakultak az általános 
iskolák. A nagy hatású tanárokat más településekre 
száműzték, így került például Szagri József is felesége 
születési helyére, Lajosmizsére tanárnak.

A helyi oktatási reformok azonban itt nem álltak meg, 
s 1952-ben megnyitotta kapuit Ócsán a Bolyai János 
Gimnázium a volt állami elemi népiskola épületében. 
Ezzel – milyen furcsa egybeesés – az első polgári iskola 
után ugyancsak elsőként alakult gimnázium Ócsán, a 
járási települések közül.

Végh László Flórián1929-ben végzett lányosztály a tanárokkal

A későbbi polgári lányiskola épülete az 1910-es években, mint Járásbíróság

A katolikus templom a polgári iskolával egy képeslaprészleten

ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZAT

Ócsa Város Önkormányzata az 
Emberi Erőforrások Minisztériumával 
együttműködve - a felsőoktatásban részt 
vevő hallgatók juttatásairól és az általuk 
fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. 
Kormányrendelet 18. § - ában foglaltak alap-
ján - kiírja a 2021. évre a Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályá-
zatot.

Az Önkormányzat ezzel támogatási lehetősé-
get nyújt a felsőoktatásban tanuló, valamint 
érettségi előtt álló és továbbtanulni kívánó 
szociálisan rászoruló, Ócsa városban állandó 
lakóhellyel rendelkező diákok számára.

•	 „A” típusú pályázati kiírás: 

 http://www.emet.gov.hu/felhiva-
sok/bursa_hungarica18/

•	 „B” típusú pályázati kiírás:

http://www.emet.gov.hu/felhiva-
sok/bursa_hungarica/19/

A pályázat beadásához a Bursa Hungarica 
Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműkö-
dési Rendszerbe történő belépés/regisztrá-
ció szükséges, mely az alábbi linken keresztül 
érhető el: 

https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx

A pályázatot papír alapon (a honlapon tör-
ténő kitöltést követően nyomtatott formá-
ban) az Ócsai Polgármesteri Hivatal Ügyfél-
szolgálati Irodájában kell benyújtani.

A pályázat rögzítésének és az önkormány-
zathoz történő benyújtásának határideje:

 2020. november 5.

 A pályázat feltételeiről és a jogosultság 
megállapításáról további információ  

kérhető:

 Schobert Éva – szociális ügyintéző
Telefonon: (29) 378-125/20-as mellék

E-mailben: szociroda2@ocsa.hu
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Vacsora
a templomkertben

Helyi

Egy ideje az ócsai római katolikus közösség rá-
lépett egy útra, amelyen tudatosan keresi azo-
kat az alkalmakat, ahol úgy élheti meg értéke-
it, hogy mindeközben nyitottá válhat minden 
istenkereső emberre nemtől, kortól és vallási fele-
kezettől függetlenül. Habár a múltban is szerveztünk 
értékes rendezvényeket, de az elmúlt időszak to-
vábbi gazdagodással szolgát a számunkra e téren is. 

Izgalmas kísérletként szerveztünk tavaly egy rendez-
vényt, melynek során arra hívtuk az embereket, hogy 

csatlakozzanak a lampionokkal kivilágított templom-
kertben egy ún. batyus vacsorára miközben élő zenét 
hallgathattunk és színes fényjátékban úszott templo-
munk tornya. A templomot minden résztvevő számá-
ra megnyitottuk és vezetett túrán keresztül lehetett 
megtekinteni, illetve a gyermekeknek mesefilmvetítést 
tartottunk. Azt gondoltuk, hogy maximum 40 ember 
fog részt venni, de a végén mintegy 300-an élvezték az 
estét vagy a templomkertben, vagy pedig azon kívül. 

A tavalyi év sikerén felbuzdulva és a vírus elleni vé-

dekezés előírásait betartva idén szeptember 5-én 
újra megszerveztük a rendezvényt „Vacsora a temp-
lomkertben” címmel.  Örömmel tapasztaltuk, hogy 
sokan várták már az alkalmat és új emberek is csat-
lakoztak. Megint volt jazz zene (külön köszönet Ka-
tona-Zsombori Évának és Simon Edinának, illetve a 
tavaly közreműködő Csóka-Vasas Kingának), fényde-
koráció a templom homlokzatán és mesefilmvetítés 
a gyermekeknek a templomban. Sok beszélgetés, ne-
vetés és jó hangulat töltötte meg a templomkertet. 

Érdekes volt megtapasztalni, hogy milyen megújító 
és szemléletváltó hatása lehet egy épület, illetve tér 
szokásostól eltérő használatának. Jó volt hallani és 
látni az embereket, akik a városkép egy megszokott 
elemét újra felfedezték maguknak és ezáltal bete-
kintést nyerhettek egy közösség életébe is. De a leg-
jobb az volt, hogy olyan minőségi időt tölthettünk 
együtt, ahol nem csak a fényjátékra, hanem egy-
másra is rácsodálkozhattunk. A mondás szerint, ha 
jobban meg akarod ismerni Istent, akkor fordulj sze-
retettel az embertársaid felé. Odafordultunk…Keres-
sük az újabb alkalmat az ismerkedésre, felfedezésre!

A Szervezők
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Ócsa Város közigazgatási területén, menetrend szerinti helyi autóbusz-közlekedés  

közszolgáltatási szerződés keretében történő ellátásához

Ócsa Város Önkormányzata (a továbbiakban: Kiíró/Ellátásért felelős) Képviselő-testülete 204/2020. (IX. 16.) 
számú határozata alapján, a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény 23.§ -ban foglaltak 
alapján eljárva, nyilvános pályázat útján kiválasztott szolgáltatót (a továbbiakban: Szolgáltató) kíván közszol-
gáltatási szerződés keretében megbízni Ócsa Város közigazgatási területén, menetrend szerinti helyi autó-
busz-közlekedés ellátására.

1. A pályázat kiírójának neve, címe, kapcsolattartó neve, telefon- és faxszáma, e-mail címe
Ócsa Város Önkormányzata (2364 Ócsa, Bajcsy-Zsilinszky u. 2.)
Kapcsolattartó: Bukodi Károly polgármester
Telefonszáma: +36-29-378-125, E-mail címe: polghiv@ocsa.hu
2. A pályázat tárgya
Közszolgáltatási szerződés keretében Ócsa Város menetrend szerinti helyi autóbusz-közlekedési feladatainak 
komplex ellátása. A részletes adatokat, követelményrendszert, az alkalmassági feltételrendszert, a pályázaton 
való részvétel feltételeit, valamint a pályázat benyújtásához szükséges információkat a Pályázati kiírás tartal-
mazza.
3. A szolgáltatás teljesítésének helye: Ócsa Város közigazgatási területe
4. A szolgáltatás megkezdésének napja: 2021. január 01.
5. A közszolgáltatási szerződés időtartama: 2021. január 1-jétől 2025. december 31-ig.
6. A pályázati kiírás ára: A pályázati anyag díjmentesen átvehető, letölthető.
7. A pályázat benyújtásának helye és határideje: Ócsa Város Önkormányzata (2364 Ócsa, Bajcsy-Zsilinszky 
u. 2.), 2020. november 30. 11.00 óra.

8. A pályázat felbontásának helye és időpontja: Ócsa Város Önkormányzata (2364 Ócsa, Bajcsy-Zsilinszky u. 
2.), 2020. december 1. 10.00 óra.

9. Az eredményhirdetés helye és határideje: Ócsa Város Önkormányzata (2364 Ócsa, Bajcsy-Zsilinszky u. 2., 
Tanácsterem) 2020. december 31.
10. Szerződéskötés tervezett legkésőbbi időpontja: 2020. december 31.

11. Elbírálás módja és szempontjai:
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az érvényes 
ajánlatot benyújtó pályázók közül az összességében legelőnyösebb ajánlatot adó, a jelen pályázati kiírásban 
szereplő feltételeknek maradéktalanul megfelelő pályázót hirdeti ki nyertesnek. Az elbírálásnál előnyt élvez 
az a Pályázó, aki a menetdíj- és pótdíjbevételeken, a szociálpolitikai menetdíj-támogatáson kívül további 
kompenzációra nem tart igényt. Az elbírálásnál alapkövetelmény a jelen pályázati kiírásban foglalt műszaki, 
gazdasági, referencia és egyéb követelményeknek való megfelelés.
A nyertes pályázat kiválasztása az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának módszerével törté-
nik, az alábbiak szerint:
Ellentételezés (önkormányzati támogatás) mértéke Ft/év 65 pont
A szolgáltatások minősége 25 pont
A mozgásukban korlátozott személyek utazási lehetőségei 10 pont
A jegyrendszer és az utas-tájékoztatás 20 pont
A járművek és a szolgáltatási infrastruktúra színvonala, környezeti hatások 15 pont
Referenciák 30 pont
12. A pályázaton való részvétel feltételei:
A pályázaton részt vehet minden szolgáltató, aki rendelkezik a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. 
évi XLI. törvény 10. § (1) és (2) bekezdésében megjelölt autóbuszos személyszállító engedéllyel. Magyaror-
szágon be nem jegyzett szolgáltató a pályázaton abban az esetben vehet részt, ha a székhelye szerinti or-
szágban külföldiek számára biztosított a nemzeti elbánás a menetrend szerinti autóbusz-közlekedésben és a 
pályázat elnyerése esetére vállalja a letelepedést Magyarországon.

Interjú

Régen a szüret társas eseménynek számított, 
amelyre egy egész éven át emlékeztek és ké-
szültek a családok. Akkoriban ez egy egész kö-
zösség közös ünnepe volt, amelyet a nap végén 
mulatságok zártak. Nem volt ez másképp Ócsán 
sem. A szüretelés hagyományairól Szebedinszky 
János borásszal beszélgettem.

Hány éve foglalkoznak Ócsán szőlőtermesztés-
sel, borkészítéssel?

Valószínűleg már az 1200-as években a pre-
montreiek is foglalkoztak vele, de az elmondá-
sok alapján csak olyan 2-300 évre látunk vissza. 
Ezek is afféle szájról-szájra információk, apáinktól 
és azok pedig az ő apáiktól hallották. Egy biztos, 
hogy a talaj alkalmas arra, hogy a legjobb minő-
ségű szőlő teremjen rajta.

Milyen talaj van Ócsán?

Rétegelt lösz, amit bizonyos helyeken jó minő-
ségű barna homok takar. Az Ősduna hordalékából 
alakult ki. Ez azért különösen jó, mert ahány réteg, any-
nyiféle ásványi lerakódás. Ez az Öreghegy sajátossága.

Mikor épültek az első pincék?

Én úgy tudom, hogy kb. 2-300 évvel ezelőtt, de va-
lószínű, hogy már korábban is léteztek azok a pincék, 
amik a mostani szőlő helyén voltak. Viszont kb. 150 
évvel ezelőtt egy télen rengeteg csapadék esett, és na-
gyon sok pince beomlott. Akkor kezdték kivájni a most 
is létező pincéket a jelenlegi helyükön, és a régi pincék 
helyén pedig szőlőt telepítettek. Még ma is találunk 
beomló pincéket. Akkoriban több négyzetkilóméternyi 
területen folyt a szőlőművelés.

Hogyan emlékszel vissza a szüretekre gyerekkorod-
ból?

Az egy nagyon vidám dolog volt. Emlékszem, hogy 
mindenki összejött, az év fénypontja volt. Nehéz mun-
ka, de mivel sokan voltak rá, így végeztek egy nap alatt. 
Ez fontos, mert a bornak egyszerre kell kiforrnia.

Régen a fejművelésű szőlőt nehéz volt szüretelni. A 

tőke a föld színéhez közel volt, le kellett hajolni hoz-
zá. Ma már ehhez nem lenne emberi munkaerő.

A lányok, asszonyok voltak a szedők, akik vödörbe szed-
ték a szőlőt. Ők kiabáltak aztán a puttonyos legényeknek, 
férfiaknak, akik puttonyba gyűjtötték a szőlőt. 

150 évvel ezelőtt még taposták a szőlőt, az-
tán ez átalakult és egy ún. darálóval rop-
pantották össze szemeket a préselés előtt. 

Természetes volt, hogy a munka alatt vi-
dám énekszótól, viccektől volt hangos a vidék.

A taposás után ment a szőlő a présbe, ami még súly-
lyal működött, ezt váltotta fel később a tekerős prés.

Ezután belerakták a kádba és hagyták áll-
ni, hogy az ízek illatok belekerüljenek a mustba.

Utána elválasztották a mustot a törköly-
től, és a must bekerült az erjesztő hordóba. 

A törkölyből pálinka készült, a mustból pedig bor.

PZ

A szüret az év fénypontja volt
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ÓCSA 

           Házhoz menő szelektív hulladékok szállítási rendje 
 
 

A csomagolási hulladékok gyűjtésének időpontjai: 

2020. 
október november december 

7.; 21. 4.; 18. 2.; 16.; 30. 

 
A mindenkori begyűjtéssel egyidejűleg munkatársaink szállítási alkalmanként 1 db 
cserezsákot (csomagolási hulladék gyűjtésére szolgáló, sárga színű, emblémás) adnak. 
Szállítási gyakoriságtól függetlenül, a megadott napon, az összegyűjtött csomagolási 
hulladék mennyiségi korlátozás nélkül kihelyezhető bármely átlátszó zsákban, illetve a 
kommunális hulladék gyűjtésére használt edényzettől eltérő, jól látható módon megjelölt 
(sárga színű, vagy tetejű, felirattal ellátott) szabványos edényzetben is. 
Kérjük, fokozott gondossággal járjanak el a hulladékok tömörítésével kapcsolatban, ezzel 
is csökkentve a tároláshoz szükséges hely, valamint a kihelyezésükhöz szükséges zsákok 
mennyiségét! 

A zöldhulladék gyűjtésének időpontjai: 

2020. 
október november december 

2.; 30. 27. 25. 

 
A mindenkori begyűjtéssel egyidejűleg munkatársaink 2 db cserezsákot (zöldhulladék 
gyűjtésére szolgáló, zöld színű, emblémás, lebomló) adnak. 
 
Megértésüket és segítő közreműködésüket köszönjük! 

Ügyfélszolgálat 

cím telefon e-mail honlap 

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

53/500-152 
53/500-153 ugyfelszolgalat@dtkh.hu www.dtkh.hu 

 

Hulladékszállítás

Mint ahogyan feltételezhetően Ön is tapasztalta, az 
elmúlt hónapokban ún. súlykorlátozást elrendelő 
zónatáblák kerültek kihelyezésre valamennyi 
önkormányzati fenntartási út kezdő szakaszán. A táblák 
Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 
meghatározott össztömeget meghaladó gépjárművek 
helyi közutakra történő behajtásához szükséges 
behajtási engedély kiadásáról szóló 16/2019. (VIII. 1.) 
önkormányzati rendeletében foglaltakkal összhangban 
kerültek kihelyezésre. 

A rendelet hatálya valamennyi önkormányzati 
tulajdonban lévő helyi közútra 
kiterjed. A rendelet 2 típusú zónát 
különböztet meg Ócsa központi 
belterületén súlykorlátozás 
tekintetében. Az egyik az ún. 
Alszeg régi településrész, 
amelynek területén éppen a 
műemlékvédelem alatt álló 
épületek védelme miatt 3,5 
t megengedett legnagyobb 
össztömeget meghaladó 
gépjárművel történő behajtás 
kizárólag – a behajtást megelőzően 
megkért és megadott – behajtási 
engedéllyel lehetséges. (Az érintett 
utcák felsorolása a rendelet 2. mellékletében 
olvasható.)

Az összes többi önkormányzati tulajdonú helyi 
közútra 7,5 t megengedett legnagyobb össztömeget 
meghaladó gépjárművel történő behajtás esetén 
szükséges önkormányzati engedély beszerzése. 

Az így kialakult zónákra vonatkozó szabályozás nem 
terjed ki az állami tulajdonban lévő utakra, mivel 
azzal kapcsolatban az önkormányzat rendelkezéseket 
nem állapíthat meg. Ennek megfelelően ezen utakra 
vonatkozó korlátozást kizárólag a Magyar Közút 
Nonprofit Zrt. rendelhet el és ennek megfelelően 
táblát kizárólag ő helyezhet ki. A bevezető utaknál 
elhelyezett 7,5 t súlykorlátozó táblák a továbbiakban 

is megmaradnak és azok az állami tulajdonban lévő 
közutakra történő behajtást továbbra is korlátozzák.

A behajtási engedély iránti kérelmet a gépjármű tulaj-
donosa (üzembentartója) vagy annak képviseletében 
eljáró személy nyújthatja be az Ócsai Polgármesteri Hi-
vatalhoz az arra rendszeresített nyomtatványon. 
A behajtási engedély egy napra, 30 napra, 90 napra, 
valamint egy adott naptári évre kérhető. A behajtási 
engedély kiadásáért a gépjármű tulajdonosának, vagy 

üzembentartójának az Önkormányzat javára az Ön-
kormányzat által fenntartott helyi közútra 

történő behajtás esetén össztömegtől 
és időtartamtól függően eltérő mér-

tékű útfenntartási hozzájárulást 
kell fizetnie. (A díjszabást a ren-

delet 3. melléklete tartalmazza.)

Azon gépjármű tulajdonosa/
üzembentartója részére, akinek 
vállalkozásának, cégének Ócsa 

város közigazgatási területén 
lévő székhelye, vagy telephelye ki-

zárólag a súlykorlátozással érintett 
helyi közúton közelíthető meg, az en-

gedély a tárgyévre díjmentesen kiadható. 
Fontos kiemelni, hogy az engedélyt ebben az 

esetben is meg kell kérni minden évben és az enge-
délyt a gépjárműben esetleges közterület-felügyelet 
általi közúti ellenőrzés során fel kell tudni mutatni. 
Ezek a rendelkezések vonatkoznak az őstermelőként 
Ócsán lakcímmel rendelkező mezőgazdasági feladato-
kat ellátó személyekre is.

Akit a fenti szabályozás közvetlenül érint, a részleteket 
a www.ocsa.hu oldalon az önkormányzati rendeletek 
között olvashatja.

 
dr. Molnár Csaba s.k.

jegyző 

Tájékoztatás
a településen érvényben lévő súlykorlátozás szabályairól

Önkormányzat



20 Egyházaink hírei
Ócsai Református Egyházközség

2020. OKTÓBER havi gyülekezeti alkalmaink:

Kedd 18 óra Beszélgetős Bibliaóra – Református Iskola 
Tanácsterem
Csütörtök 18 óra – Központi Bibliaóra – Református 
Iskola Tanácsterem
Péntek 15 órától 17 óráig konfirmációi előkészítő 
hetedikeseknek Kálvin-ház Nagyterem
Péntek 15 órától 17 óráig konfirmációi előkészítő 
nyolcadikosoknak Református Iskola Tanácsterem
Péntek 16 óra Ifjúsági közösség Bibliaórája – 
Református Iskola Gyermekterem
Vasárnap 9:40 Imaközösség – Kálvin-ház Nagyterem
Vasárnap 10 óra Főistentisztelet – Ócsai Református 
Templom
Vasárnap 10 óra Gyermek Istentisztelet  – Református 
Iskola Gyermekterem
Október 31. szombat - REFORMÁCIÓI 
EMLÉKISTENTISZTELET az Ócsai Református 
Műemléktemplomban 17.00 órakor
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

***
Református Lelkészi hivatali rend:
L E L K I P Á S Z T O R I Ü G Y E L E T: Kedd 15 – 18 óra; 
Csütörtök 15 – 18 óra; Péntek 9 – 11 óra (Keresztelési, 
esketési, temetési megbeszélés, lelkigondozói 
beszélgetés, szervezési ügyek intézése, igazolások, 
ajánlások, dokumentumok kiadása, pénztári 
befizetések: egyházadó befizetése, adakozás Isten 
dicsőségére (különböző alkalmakból is), emlékharang 
kérés…stb.)
GONDNOKI ÓRA: PÉNTEK: 17:00-18:00 (Ügyintézés 
pl.: egyházadó befizetése, adakozás Isten dicsőségére 
(különböző alkalmakból is), emlékharang kérés, 
számlaügyintézés, presbitériumi ügyintézés… stb.)
Ócsai Református Lelkészi Hivatal: 2364 Ócsa, Ady E. 
u. 2.
Kérjük testvéreinket, hogy, akik nem rendezték még 
előző évi egyházadójukat, tegyék meg. Megtehetik ezt 
a gondnoki órán, és lelkészi ügyeleteken egyaránt.

***
Külön időpontok kérhetők lelkigondozásra, 
vagy bármilyen ügy intézésére a (06-29-)951-
181-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
OKTÓBER havi miserend:

Ügyfélfogadás: 
hétfő 9-15  péntek 9-15  Kedden, 
szerdán, csütörtökön, szombaton 
és vasárnap nincs hivatal. Telefon 
a hivatali órák alatt: 29/378-285.  
Hivatalvezető: Mi-
hoc Valerian plébános. 
Intézhető hivatalos ügyek az 
irodában: miseszándékok kérése 
egyházi hozzájárulás befizetése gy-
ermekek keresztelésének bejelen-
tése (legalább egy hónappal előtte) 
temetési ügyintézés házassági 
szándék bejelentése (legalább 6 
hónappal előtte) keresztelési iga-
zolások igénylése engedélyek ké-
rése házasságkötéshez, keresztszülőség válla-
lásához. betegellátás bejelentés szerint bármikor! 
 Miserend: 
Hétfőn este 18.00 órakor, 
Pénteken: este 18.00 órakor
Szombaton este 18.00 órakor
Vasárnap: délelőtt 9.00 órakor

Ócsai Baptista Gyülekezet OKTÓBER havi alkalmak:

Vasárnap: 9:00-istentisztelet, az istentisztelet kereté-
ben bibliaköri foglalkozás gyermekek számára.
17:00-istentisztelet
Szerda: 18:00-bibliaóra
Szombat: 18:00-ifjúsági óra
Alkalmainkra mindenkit szeretettel Várunk!
Részletes információ: www.ocsaibaptista.hu

A 80-as években indult két szakkal, mára 
azonban már hét szakon tanulhatnak a 
gyerekek a Múzsák Alapfokú Művészeti Iskola ki-
helyezett ócsai tagozatán. Serfel Viktor zenetanár-
ral az iskoláról, a zenetanulásról beszélgettünk.

Mióta tanítasz az iskolában?

Egész pontosan 26 éve. Katonaság után kerültem 
ide 18 évesen. Akkor még középfokú végzettség 
elég volt a tanításhoz, azóta elvégeztem a konzer-
vatóriumot és a miskolci zeneművészeti főiskolát is. 

Mit tanítasz?

A rézfúvós szakon tanítok Hornyák György zenetanár-
ral együtt, a Szabadidőközpontban tartunk órákat. 

Milyen szakok közül választhatnak a tanulók?

Zongora, fúvósok, dob, rajz, fotó és most in-
dult a fuvola szak. Ezek mellé zeneelméle-
ti, szolfézs oktatásban is részesülnek a gyerekek.

Miért javaslod a zenetanulást a gyerekeknek?

Mert a zene akaraterőre, rendszerességre nevel. A 
gyerekeknek zenélés közben folyton korlátozniuk, 
szabályozniuk kell önmagukat, s miközben önma-
guk nevelőivé válnak, együtt nőnek föl hangszerükkel 
is. A zenetanulás közvetlen segítségükre van abban, 
hogy megtanulják azt, hogy minden mozdulatuk-
nak tudatosnak kell lennie. Semmi sem mozdulhat 
a többi testrész teljes támogatása nélkül, miközben 
agyukkal munkájukat állandóan ellenőrizniük kell. 

Minden gyerek tanítása egy kihívás a pedagógus szá-
mára, de ezzel együtt élmény is. Hiszen nincs annál na-
gyobb öröm, amikor az ember látja rajtuk a fejlődést. 

Te mikor kezdtél el zenét tanulni?

Már 6 évesen, de én egy négy generáció-
ra visszavezethető zenész családból származom. 

Tehát nem is volt más választásod?

Talán nem, de mégsem volt egy kényszer a számom-

ra. Édesapám zenetanár volt, és automatikusan ze-
neiskolába íratott. Zongorán kezdtem, majd hatodik-
ban váltottam először trombitára majd harsonára.

Zenetanárnak viszont nem készültem. Gép-
jármű technikumba jártam, mert az  
első terv az volt, hogy édesapám karosszéria mű-
helyében fogok dolgozni. A sors azonban felülír-
ta és végül tanár lettem. Nem bántam meg.

Hogyan vészelted át a karanténos időszakot tavasszal?

Online folytattuk az oktatást, ami gondo-
lom, elsőre elég furcsán hangzik. De megle-
pően jól ment, a gyerekek szerették. Fogtam 
a telefont és rendesen letanítottam az órákat.

Ami problémát okozott, hogy a hangminőség nem volt 
tökéletes, ez érthető módon nehezítette az oktatást.

Vártok most új tanulókat, be lehet kapcsolódni?

A tanév már elindult, de érdemes feliratkoz-
ni a következő évre, ha zenét szeretne tanulni.

Bővebb információ a jelentkezésről: 06 30 612 07 71

Fuvola szak indult
a Zeneiskolában

Interjú



                  
A Váci Egyházmegye fenntartásában lévő Otthon Szociális Szolgáltató 

ÚJ NEVELŐSZÜLŐK jelentkezését várja. 

„Aki befogad egy ilyen kis gyermeket az én nevemben, engem fogad be” (Mt. 18,5 – Iz. 1,17)
Nevelőszülőket keresünk családjukat átmenetileg, vagy tartósan nélkülöző gyermekek számára. 

A jelentkezés feltételeiről, a nevelőszülővé válás menetéről az Otthon Szociális Szolgáltató honlapján bő-
vebben tájékozódhat: www.otthongyermek.hu  és +36 1 294 64 20 telefonszámon 

Jelentkezését az otthon.szocialis.szolgaltato@gmail.com címre várjuk.
A nevelőszülői jogviszony 2014. 01. 01.-től foglalkoztatási jogviszonynak minősül.

Nevelőszülő az Otthon Szociális Szolgáltatónál csak az lehet, aki:

– 24. életévét betöltötte
– magyar állampolgár
– cselekvőképes, büntetlen előéletű
– fizikailag, pszichésen a jelentkező és a vele egy háztartásban lévő nagykorú hozzátartozó is alkalmas
– otthona, környezete alkalmas a gyermekek fogadására– saját jövedelemmel bír
– házastársa, élettársa hozzájárul a nevelőszülői tevékenység folytatásához– a Katolikus Egyház értékrend-
jét elfogadja, tiszteletben tartja
– a nevelőszülői felkészítő tanfolyamon (60 órás) eredményesen részt vett, tanúsítványt szerzett, vagy 
nevelőszülői OKJ-s képzésben részt vesz és a “Befogadott gyermek ellátásának alapfeladatai” követelmén-
ymodulját sikeresen elvégezte, vagy OKJ-s nevelőszülő szakképesítéssel rendelkezik
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SKAND-O-MATA™
www.skandomata.hu
https://rejt.hu/vcCRYd

Copyright © 2010-2020, www.skandomata.hu (CsAB). Minden jog fenntartva. Forrás: https://rejt.hu/vcCRYd

Elmúlt a nyár,itt az ősz,Kampósbottaljár a csősz. A présházban must csorog. A rejtvényünk megfejtésében Raggamby András versének utolsó sorát rejtettük el.

2020. OKTÓBER 17. 10.00 ÓRA
EGRESSY GÁBOR SZABADIDŐKÖZPONT

 

MISI MÓKUS  
KALANDJAI 

 

 

  
ZENÉS MESEJÁTÉK egy felvonásban 

-ÓvodáS KortÓl - 

 2020. november 8. 15:00 óra 

 

Egressy Gábor Szabadidőközpont          Jegyár: 1800 Ft                                         
2364 Ócsa, Bajcsy-Zs. u. 46-48.                   Kultúra kártyával: 1500 Ft 



INGYENES kiszállítás 2000 Ft feletti rendelés esetén Ócsa és Alsópakony egész területére.

www.ocsabest.hu
Az újságban szereplő árak 2020.10.01-től 2020.10.31-ig érvényesek.

Varga Egri Bikavér 0,75L
799 Ft helyett, most 699 Ft.

Szabó Malom BL80-as liszt
339 Ft helyett, most 299 Ft.

Tiltott Csíki sör 0,5L 
349 Ft helyett, most 299 Ft.

Gyermelyi 500g-os tészták 
459 Ft helyett, most 399 Ft.

Malizia mosószerek 1820 ml
1190 Ft helyet, most 899 Ft.

Zewa 90 db-os papírzsepik 
289 Ft helyett, most 249 Ft.

Fresh folyékony szappan 0,5L
349 ft helyett, most 299 Ft.

Antibakteriális kéztörlő 40 db
499 Ft helyett, most 399 Ft.

MEGNYITOTT!

Várom minden kedves új illetve meglévő 
vendégeimet!

Bejelentkezés:
+36 20 418 0781

Buda Renáta
kézápolás és műkörömépítés

A ŠKODA OCTAVIA modellek WLTP szerint mért fogyasztása: 4,3-5,7 l/100 km, CO2 kibocsátása: 113-130 g/km

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 kép illusztráció. Részletek a márkakereskedésben.

PRÓBÁLD KI KERESKEDÉSÜNKBEN!

PORSCHE M5
1238 Budapest, Szentlőrinci út
+36 1 421 8220, info@porschem5.hu, www.porschem5.hu

ÉLJ, AHOGY     
NEKED TETSZIK!

Az új ŠKODA OCTAVIA 
minden megoldása ebben segít.



26 Anyakönyvi hírek

Sallay Mária anyakönyvvezető

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

n

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

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

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

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

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

Felnőtt háziorvosok
dr. Beregi Katalin 
Rendelés: hétfő, szerda,  12:00–16:00 óráig, kedden 14:00–
18:00 óráig, csütörtökön 12:00-16:00-ig, páratlan pénteken 08:00-
12:00 óráig, páros pénteken 12:00-16:00-ig. 
Rendelő telefon: 29/378-071 +36-20/466-9554 (csak rendelési 
időben)
dr. Inczeffy Zsolt 
Rendelés: hétfő, kedd, csütörtök, péntek, 8:00–12:00 óráig, 
szerdán 14:00–18:00 óráig. 
Rendelő telefon: 29/378-110  +36-30/347-9099 (csak rendelési 
időben)
dr. Gallai Zoltán 
Rendelés: kedd, szerda, csütörtök, péntek, 8:00–12:00 óráig, 
hétfőn 14:00–18:00 óráig 
Rendelő telefon: 29/378-073 +36-30/978-8792 (csak rendelési 
időben)

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

Védőnői tanácsadások
I. körzet: 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

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

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

Hivatásos Tűzoltóság Dabas Tel: 29/560-020

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

Ócsai Református Egyházközösség
Cím: 2364 Ócsa Ady Endre 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)

Haláleset:  
Név Születési idő Haláleset ideje
Vellai Pálné Galambos Juliánna 1933. október 7. 2020. augusztus 2.
Bödő Sándor 1941. február 5. 2020. augusztus 12.
Hegedűs Lajos 1965. március 7. 2020. augusztus 24..

Esküvő:
dr. Jakopánecz Eszter – Kohán József 2020. szeptember 4.
Józsa Evelin – Tomka János 2020. szeptember 5.
Jusztin Anita – Polyák János 2020. szeptember 12.
Hronyecz Éva – Lovrics Gábor 2020. szeptember 24.

Huszonötödik házassági évforduló:
Kánai Szilvia - Miklósváry Antal Péter 1995. augusztus 5.
Borbély Tünde – Bálint Csaba 1995. szeptember 9.
Gyenei Veronika – Kránicz Pál 1995. szeptember 9.

Ötvenedik házassági évforduló:
Kánai Julianna – Bárány László 1970. szeptember 5.
Tóth Mária Erzsébet – Nyerges Sándor 1970. szeptember 19.

Születések: 
GYERMEK NEVE SZÜLETÉSI IDŐ
Rátóczi Fanni 2020. július 28.
Nyulas Imola Beatrix 2020. augusztus 2.
Lázár Eliza Léda 2020. augusztus 11.
Szabó Vitéz 2020. augusztus 20.

Töltse pihenését nálunk!

Gyógyszálloda

Hétköznapi aranynapok
 5 nap/4 éj

Hajnal szárny: 43.000 Ft/fő/4 éj
Kikelet szárny: 45.000 Ft/fő/4 éj

  (tágasabb, modernebb)

Érvényesség: 
2020.

09.01–12.20.
Kivéve

 péntek, 
szombat 

éjszaka és 
a kiemelt 

ünnepi  
időszakok

Hajnal Hotel Gyógyszálloda ***, Zsóry-fürdő
3400 Mezőkövesd, Hajnal u. 2.

www.hajnalhotel.hu, info@hajnalhotel.hu
06-49/505-190

• Szállás, svédasztalos reggelivel • Félpanziós ellátással (vacsora)
• Személyenként 1-1 alkalom masszázsfotel kezelés • Gyógyvizes 

medencék, úszómedence, gyerekmedence, szauna, infrakabin használat
• Fürdőköntös, napi egy kancsó lúgosított egészségvíz fogyasztása 

szobánként • Wifi, parkolás



NEM AZ SZÁMÍT,
MI MIT MONDUNK

RÓLA.

A ŠKODA KAMIQ modellek WLTP szerint mért fogyasztása: 5,7–6,3 l/100 km, CO2-kibocsátása: 129–144 g/km.

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

PRÓBÁLD KI MÁRKAKERESKEDÉSÜNKBEN!

A ŠKODA KAMIQ modellek WLTP szerint mért fogyasztása: 5,7–6,3 l/100 km, CO

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


