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PORSCHE M5
1238 BUDAPEST, SZENTLŐRINCI ÚT | 06 1 421 8220
A nevezett értékek nem egyes járművekre vonatkoznak, nem részei a tájékoztatónak, hanem a különböző járműtípusok összehasonlítására szolgálnak, a 715/2007/EK rendelet
jelenleg érvényes előírásainak megfelelően. Ezen értékeket egyes többletfelszereltségek, tartozékok, valamint a vezetői szokások és egyéb nem technikai jellegű tényezők
(pl. környezeti feltételek) is befolyásolják. Az új személygépkocsi fajlagos üzemanyag-fogyasztási és CO2-kibocsátási adatai megtalálhatóak az üzemanyag-gazdaságossági
ismertetőben, amely ingyenesen hozzáférhető minden eladási helyen és a fogyasztóvédelmi hatóságoknál. A kép csak illusztráció.

www.porschem5.hu

A ŠKODA KAMIQ modellek WLTP szerint mért fogyasztása: 4,9–8,9 l/100 km, CO2-kibocsátása: 111–202 g/km.
m.
A ŠKODA KAROQ modellek WLTP szerint mért fogyasztása: 4,6–8,7 l/100 km, CO2-kibocsátása: 120–212 g/km.
m.
m.
A ŠKODA KODIAQ modellek WLTP szerint mért fogyasztása: 5,0–11,7 l/100 km, CO2-kibocsátása: 131–265 g/km.
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október 23.
Rendhagyó megemlékezést tartottak az 1956-os forradalom és szabadságharc 64. évfordulója alkalmából
október 23-án a Szabadság téren. A megemlékezésen
beszédet mondott Pánczél Károly országgyűlési képviselő, valamint az intézmények és civil szervezetek
képviselői elhelyezték a megemlékezés virágait az
emlékművön.
Sajnos a járvány miatt idén elmaradt a Bolyai János
Gimnázium tanulóinak műsora, mely az évek során
igazán összeforrott az eseménnyel.
balról: Bukodi Károly polgármester, Dr. Molnár Csaba jegyző,
Pánczél Károly országgyűlési képviselő

balról: Nt. Hantos Péter református lelkész, Papp Barnabás baptista
lelkipásztor, Pánczél Károly országgyűlési képviselő, Bukodi Károly
polgármester

Páncél Károly országgyűlési képviselő
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Önkormányzati hírek

Tovább bővül az Ócsai Életút Program
Október 28-án tartotta Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-Testületi szokásos havi ülését.
Elfogadták a Képviselők a Települési Értéktár Bizottság
beszámolóját. A tájékoztatóban olvasható, hogy a Bizottság tagjai felkérést kaptak a Pest Megyei Értéktár
kiállításon való részvételre. A bemutatón a „Menyecske szeme” ócsai lakodalmas süteménnyel vettek részt.
Legújabb értékünk Magyar Ilona és Magyar Mária „Az ócsai népviselet képeskönyve” c. könyv,
melyet Pest Megyei értéknek is előterjesztettek.
Elfogadta a Testület az Adóügyi Iroda 2020. I. féléves
beszámolóját, melyből kiderül, hogy iroda munkáját a koronavírus elleni védekezéssel összefüggő feladatok 2020. I. félévében jelentősen befolyásolták,
aminek 2020. II. félévre is jelentős hatásai vannak.
A teljes beszámoló az ocsa.hu oldalon olvasható.
Szavaztak a Képviselők Ócsa város vízkár-elhárítási
tervének felülvizsgálatáról. A munkát a legkedvezőbb
ajánlatot benyújtó VITUKI Hungary Kft. végzi el.
Lakossági használt olaj gyűjtőpont létesül a

Tovább bővül az Ócsai Életút Program. Az
Ócsai Csemete, Elsős vagyok és Óvodába
megyek
csomagokat
tartalmazó
programon
kívül az Önkormányzat az első közös lakáshoz
jutást is támogatni kívánja. A támogatás mértéke
500.000 Ft vissza nem térítendő pénzösszeg.
A
Képviselők
változtatás
nélkül
fogadták
el
az
általános
iskolai
körzethatárokat
és
javasolták
a
2020-2021-es
tanévre.
Az idén is karácsonyi díszkivilágítással teszik
hangulatosabbá a város frekventált közterületi részeit.
A díszek szakszerű fel- és leszerelésére, továbbá
annak energiaszolgáltató előtti engedélyeztetés
lefolytatására az Eurovill Kft-t bízzák meg.
Szavaztak a Képviselők az ócsai 292/78,
292/70
és
292/61
hrsz.-ú
PMGO
Kft.
tulajdonában lévő kivett saját használatú utak
elnevezéséről. Mivel az új utcák környékén
valamennyi utca egyes virágfajták neveit kapta, így
az új utcák is virágfajtákról kerültek elnevezésre,
melyek: Levendula, Orgona és Hortenzia utca.
Zárt ülésen döntött a Testület a fogorvosi praxisjog
átadásáról, mely szerint az új fogorvos Dr. Pongor
Anna lett. A rendelési időben változás nem történt.

A kép csak illusztráció

SPAR parkolójában. A gyűjtőpont kialakításával
és annak folyamatos ürítésével a Biotrans
Környezetirányítási
és
Hulladékgazdálkodási
Korlátolt Felelősségű Társaságot bízták meg
2020. november 1. napjától határozatlan időre.

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
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AZ ÚJ JÁTSZÓTÉR MINDEN ÓCSAI
KISGYERMEKET SZERETETTEL VÁR
Örömmel és büszkén számolunk be róla, hogy október 23-án átadták a felújított Millenniumi téri
játszóteret. Köszöntötte a kicsiket és nagyokat Bukodi Károly polgármester, valamint Pánczél Károly
országgyűlési képviselő. Nt. Hantos Péter református lelkész és Papp Barnabás baptista lelkipásztor
megáldották az új játszóteret. A szalagot Darócziné
Kozma Judit képviselő, Dr. Gallai Zoltán képviselő,
Bukodi Károly polgármester, valamint Elizabet és
Máté vágták át. Ezután a gyerekek egy pillanat alatt
birtokba vették a játszóteret, mely minden ócsai
kisgyermeket nagy szeretettel vár! Vigyázzunk rá!
Pánczél Károly országgyűlési képviselő

Bukodi Károly polgármester
Papp Barnabás baptista lelkipásztor

Nt. Hantos Péter református lelkész

Dr. Gallai Zoltán képviselő
Darócziné Kozma Judit képviselő
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ÚTFELÚJÍTÁS, ÚJ PARKOLÓK AZ ÓVODÁNÁL

Újabb nyertes pályázat kivitelezése fejeződött be. A Baross
utcában és Damjanich utcában
megvalósult beruházás keretében
megoldódott a csapadékvíz elvezetés problémája, valamint az
óvoda előtt új parkolók is épültek. Október 23-án Pánczél Károly
országgyűlési képviselő és Bukodi Károly polgármester hivatalosan is átadta az új útszakaszokat.

ŐRTŰZ A SZÉKELY
AUTONÓMIÁÉRT

Október 25-én vasárnap 17.30-kor városunkban is fellobbant az őrtűz, mellyel Ócsa városa
is kifejezte támogatását a székely autonómia
mellett. Az egybegyűlteket köszöntötte Bukodi Károly polgármester, és Olti Éva a Székelykapu Baráti Társaság képviseletében. Reményik Sándor: Eredj, ha tudsz című versét
Szigeti Réka előadásában hallgathattuk meg.
Köszönjük mindenkinek aki eljött.

FELHÍVÁS
TISZTELT ÓCSAI LAKOSOK!
Közeleg a tél, készülünk a hó- és síkosságmentesítésre. Ahhoz azonban, hogy munkánkat megfelelőn tudjuk végezni, megkérünk mindenkit, hogy az ingatlanjaik előtt
szíveskedjenek gépjárműveiket a közterületről eltávolítani, mert egyrészt akadályozzák a
hókotró autó közlekedését, másrészt az útról
letakarított havat nem lehet az útszélére tolni.
Kérem tartsák be a közösségi együttélés szabályait! Megértésüket köszönöm!
Dr. Buzáné Icsó Zsuzsanna
Ócsa Városüzemeltetési Nonprofit Kft.

Ócsai Polgármesteri Hivatal
A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján
pályázatot hirdet hatósági ügyintéző munkakör betöltésére.
A közszolgálati jogviszony időtartama: Határozatlan idejű közszolgálati jogviszony
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A munkavégzés helye: Pest megye, 2364 Ócsa, Bajcsy-Zsilinszky utca 2.
A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a
munkakör betöltője által ellátandó feladatkör:
A 29/2012.(III.7.) Korm. rendelet 1. sz. mellékletének 14. pontja alapján: Hatósági feladatkör I.
besorolási osztályban
A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
Ipari és belkereskedelmi igazgatási feladatok, behajtási-, közterület-foglalási-, fakivágási engedélyek
kiadása, birtokvédelmi, állatvédelmi, hulladékgazdálkodási eljárások lefolytatása, közösségi együttélés
alapvető szabályainak megsértésével kapcsolatos eljárások lefolytatása, egyéb hatósági ügyek intézése,
hatósági bizonyítványok kiadása, pályázati úton elnyerhető támogatások igénybevételének előkészítése,
projektkezelési feladatok ellátása, címmegállapítással és címképzéssel kapcsolatos feladatok ellátása,
közútkezelői és tulajdonosi hozzájárulások elkészítése. Ügyfelekkel való kapcsolattartás. A tevékenységi
körbe tartozó jogszabályok folyamatos követése.
Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011.
évi CXCIX. törvény, valamint a(z) Közszolgálati Szabályzat vonatkozó rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
• magyar állampolgárság,
• büntetlen előélet,
• Felsőoktatásban szerzett közszolgálati, gazdaságtudományi, természettudományi,
bölcsészettudományi, társadalomtudományi, hittudományi, jogi vagy műszaki szakképzettség;
vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és informatikai, ügyviteli, közgazdasági,
közszolgálati, jogi szakképesítés, vagy kormányablak ügyintézői vizsga
• felhasználói szintű MS Office alkalmazások ismerete
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• A 87/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti önéletrajz,
• Motivációs levél,
• A végzettséget, szakképesítést tanúsító okiratok másolatai,
• A pályázatban előnyként megjelölt feltételeket igazoló dokumentumok,
• Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
• Nyilatkozat, hogy vállalja a vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatását,
• Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással
összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,
• Nyilatkozat arról, hogy kinevezése esetén munkaköri összeférhetetlenség vele szemben nem
áll fenn, nem áll hivatalvesztés fegyelmi büntetés hatálya alatt, amely miatt közigazgatási
szervnél nem alkalmazható.
A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2020. november 27.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Ruska Renáta személyügyi előadó nyújt,
a 06-29-378-125 (29-es mellék) telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton, a pályázatnak az Ócsai Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (2364 Ócsa,
Bajcsy-Zsilinszky utca 2.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító
számot: I/13334/2020., valamint a munkakör megnevezését: hatósági ügyintéző.
A pályázat elbírálásának határideje: 2020. december 2.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.ocsa.hu honlapon szerezhet.
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Ócsai Arcok

Egy ócsai diák kapta
a Legjobb Animációs Film díját
Interjú Králl Kevinnel

Október 11-én a Hatalom című animációs filmjével a Legjobb animációs film díját hozta el a
FreeSZFE Filmfesztiválról. Már óvodás korában is
tudta, hogy filmrendező szeretne lenni és ez az
elhatározása a mai napig sem változott. Jelenleg a
Kodolányi János Egyeten Televíziós műsorkészítő
szakának második évfolyamos hallgatója. Motivációjáról, a filmek iránti elkötelezettségéről, az
idáig vezető útról beszélgettem Králl Kevinnel.

Egy óvodás hogyan dönti el, hogy filmrendező lesz?
Talán a papámtól örököltem a filmek iránti rajongásomat. Nagy gyűjtő volt, több száz filmet őrzött
otthon minden műfajból. Nagycsoportos voltam,
amikor egy légúti megbetegedés miatt sokáig nem
mehettem közösségbe, és ezért a nagypapám vigyázott rám napközben. Filmeket néztünk, mindennap.
Négy évesen láttam már a Terminátort is – meséli

nevetve Kevin. Azt hiszem minden itt kezdődhetett.
Ténylegesen mikor kezdtél el filmeket készíteni?
Először az írás volt. Hat évesen meséket írtam, nyolc évesen regényeket, és tizenkét évesen
a
forgatókönyvek
kezdtek
érdekelni.
Tudom, ez nem szokványos. Emlékszem, hogy az általános iskolában „Író úrnak” szólítottak az iskolatársaim.
Milyen tanuló voltál?
Alapvetően jó, de a matek nagyon nem ment. Hármasnál jobbat sohasem tudtam elérni, ha mégis, akkor az volt az álomnapom – nevet Kevin.
Hol tanultál tovább?
Az Oktopus Multimédia Intézet, Médiaművészeti Szakgimnáziumba jártam, ott Mozgókép
és
színháztechnikus
végzettséget
szereztem.
Jelenleg
pedig
a
Kodolányi
János
Egyetem televíziós műsorkészítő szakán tanulok.
A Legjobb Animációs film díját nyerted el a FreeSZFE
Filmfesztiválon. Mesélj egy picit a filmről!
Az autonómia, a szolidaritás és a diákmozgalom témakörében lehetett filmeket készíteni a fesztiválra, maximum három perces játékidővel. Fontosnak
tartottam, hogy ne romantizáljam el a témát. Arra
a szeletre koncentráltam, hogy milyen hatása lehet annak, ha egy bizonyos csoport összefog egymásért. Sajnos, a legtöbb ember és az elnyomó fél
csak felesleges cirkuszként fogja fel általában. Egy
ideig figyelemmel kísérik, majd ráunnak, de pont az
okot, a célt, a közös ügyet hagyják figyelmen kívül.
A filmemben békákat tipornak el, minden előzmény
nélkül változtatják át addigi környezetüket, majd rájuk taposnak - mert az emberek sokkal magasabbak,
nagyobbak náluk, és megtehetik. Majd, amikor a
békák az eltaposott társaik és otthonuk miatt felemelik a hangjukat, a felsőbb hatalom nem tud mit
kezdeni vele. Fontos a kérdés: melyik oldalt válas�szuk, oda állunk-e az elnyomottak oldalára? Ha nem,
akkor maradunk az elnyomók oldalán. Ami most történik, arra sokan reagálnak úgy, hogy politikai téma.
Közben nem - a hallgatók és az oktatók ellen intézett támadás valóban politikai, de az összefogás célja a szabad gondolkozás és alkotás, a kultúra. A kultúra - amely a mindennapjainkhoz hozzátartozik.
Hogyan készült a film?
Én alapvetően régimódinak tartom magam, és az
animációs filmkészítésben is ezt a vonalat követem.
Ez azt jelenti, hogy minden mozzanatot kézzel

megrajzolok, üveglap alatt mozgatom a kivágott figurákat saját kézzel, aztán mindent lefényképezek, és
számítógép segítésével gyúrom össze mozgófilmmé.
Ez egy hosszadalmas folyamat, kell hozzá türelem.
Mi jelentette a legnagyobb kihívást a film elkészítésében?
Talán az idő rövidsége. Három napig dolgoztam rajta
szinte éjjel nappal. Kb. 500 fotó készült, illetve kézzel
rajzoltam meg mindent.
Van kedvenc filmed?
Rengeteg van, nem tudnék egyet kiemelni.
Ki a példaképed?
Sok alkotó művészetét ismerem el. Régebben erre a
kérdésre biztosan rávágtam volna Tarantino nevét,
de ma már tudom, hogy ez a szakma túl sokszínű ahhoz, hogy csak egy névre korlátozódjak. Mindegyik
szín egy külön értéket hordoz. Tarantinot sem kimondottan a stílusa miatt kedvelem, hanem mert mer
“régimódi”, bevállalós lenni, és mai napig érződik a
szakmája iránti rajongása minden egyes munkáján.
Mit gondolsz, a filmrendezés tanulható, vagy születni
kell rá?
Magára a filmkészítésre, vagy bármilyen művészetre
nem lehet születni. A benned lévő érzék és a világra
való nyitottságod, érzékenységed kell, hogy időközben
kialakuljon. Nem a világ merít belőled, hanem te merítesz a világból. Neked azt kell megmutatnod, hogy van-e
nyelved ahhoz, hogy mesélj arról, ami körülötted létezik. Persze, a lilaköd mellé nem árt tanulni, hiszen bőven
vannak szakmai szabályok, és ezekből jó pár dolgot meg
is tarthat magának az ember - a többi pedig már úgyis
csak azért van, hogy a saját stílusod szerint felrúgd őket.
Hol érhető el a film?
A youtube csatornán a „The Force (Hatalom) - #freeSZFE shortfilm” címen.
Paksi Zita
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Kedves Kertbarát Olvasó!

Kertünk nyugovóra tért. Növényeink nagy része téli
álmát alussza, ám vannak páran, amelyek dacolva az
időjárással a hidegben is virágzásra adják fejüket, és
„csakazértis” színpompásan díszelegnek! Ezekről a növényekről szól e havi kertszeretgető cikkem.

Bár mindkét növény előnyben részesíti a savanyú kémhatású talajokat, a Csarab igényesebb rá. Színgazdag
fehér, rózsaszín, vagy liláspiros virágaival csoportokba
ültetve mutatnak igazán. Télálló, bár ősz végén lombja
bronzosra színeződik.

Erica carnea- Alpesi Hanga

Balkonládákba is ültethetjük a töveket, a tavaszi
muskátlik megérkezésekor pedig áttelepíthetjük az
ágyásba a lenyílott évelőket. Mindkét növényre igaz,
hogy az elnyílt virágszárakat el kell távolítani. Bár hazájában (Alpok) ezt a birkanyájak végzik, Mi próbáljuk
meg metszőollóval helyettesíteni a fehér gyapjasokat,
hogy jövőre is dús virágzást idézzünk elő. Arra ügyeljünk, hogy tavasszal, még a hajtásnövekedés előtt végezzük el a munkákatokat.

Ez az Alpokból származó törpecserje csupán 25-40
cm magasságúra nő. Szereti a félárnyékos, párás kertrészeket, de napon is megél. Virágzása üdítő színfolt
a tél kellős közepén. Decembertől egészen tavaszig
élvezhetjük a fehér, rózsaszín vagy sötétpiros virágpompát. Örökzöld lombja tűlevelű fenyőfélére emlékeztethet, mely szegélynövényként, vagy más örökzöldek társnövényeként szerepelhet az udvarunkban.
Calluna vulgaris- Közönséges Csarab
A küllemre nagyon hasonlító hangafélék családjába
tartozó rokonok virágzási időben és talajigényben is
különböznek. Míg a Csarab november elején már a levirágzás közeli virágpompában díszeleg, addig az Erica
épphogy nyitja milliónyi apró virágait.

Érdemes mindkét növényt foltokban, a kert több szegletében elhelyezni, hogy télen, a ház bármely pontjából kitekintve élvezhessük látványukat. Igazán izgalmas
képet nyújtanak a kopár udvaron díszelgő színes „párnácskák”.
Kellemes kertészkedést kívánva: Leber-Mogyorósi
Dóra, kertészmérnök
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Mozgalmas hónap az ócsai polgárőröknél
Mint ahogy az előző havi cikkben már szót ejtettünk róla, ebben a hónapban Egyesületünk kiemelt
figyelmet fordított a külterületek ellenőrzésére,
mind szolgálati kerékpárral, motorkerékpárral, valamint terepjáróval es nem utolsó sorban lóháton.
Ezeknek a szolgálatoknak köszönhetően jelentősen
csökkent az észlelt és jelentett falopások száma.
Ugyanakkor sajnálattal tapasztaltuk, hogy újabb
szemétlerakatok jelentek meg az erdei földutak mentén, erről az illetékes szerveket értesítettük, az elkövetők beazonosítása folyamatban van.
Az idei évben is megrendezésre került immár 12.
alkalommal az országfutás, az UFÓ (Utcai Futás
Ócsán) szervezésében, és ahogy évek óta, számukra idén sem kedvezett az időjárás. De ez nem tántorította el a futás szerelmeseit, teljesítették a távot, mi pedig 12 fővel biztosítottuk az útvonalukat.
Megrendezésre került a Portékás és Kiránduló nap az
Ócsai Tájháznál, ahol mi is jelen voltunk és segítettük az érkező vendégek parkoltatását, útbaigazítását.
Az október 23-i megemlékezésen polgárőrtársaink Gyökeres Bettina
és Rupp Olivér
elhelyezték
az
Egyesület
koszorúját.
A megemlékezés után, a Milleniumi játszótér újboli megnyitásán vettünk részt. Szívmelengető látvány volt, ahogy a kisgyermekek, a megújult játszóteret birtokba vették. Természetesen
a megújult terület védelmét is mi fogjuk ellátni.

lyamatos

ellenőrzés

alatt

tartjuk

a

területet.

Újra aktuálissá vált a ködös estéknek köszönhetően, hogy még több figyelmet igényeljen a városon
kívüli részen kerékpárral és gyalogosan közlekedők
láthatósága. Sajnos ezekben az időkben a gépjárművezetők látótávolsága jelentősen csökken, így egy váratlanul felbukkanó kerékpárost nehezebben lehet
észrevenni ha nincs kivilágítva és nincs rajta mellény.
Illetve ugyan ez vonatkozik a városban futókra is.
A napokban több olyan futóval is találkoztunk,
aki tetőtől talpig feketében futott világítás nélkül.

A játszótér mindennapos esti zárására kért fel minket a Városüzemeltetés Nonprofit Kft. vezetője.

Kérjük
önöket,
ki
legyen
látható

Nyári időszámításban 20:00-kor, téli időszámításban pedig
18:00-kor zárjuk a teret, valamint éjszakai szolgálataink alkalmával fo-

Köszönettel:
Ócsa Városi Polgárőr Egyesület

hogy
és

mindenészrevehető!
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Változatos edzésformák
az újonnan nyílt
edzőteremben
Szeptembertől saját edzőtermében várja a
sportolókat az Ócsa SE Ökölvívó Szakosztálya. Az új terem adta lehetőségekről, az ökölvívásról is beszélgettem Torma Zoltán edzővel.
Eddig hol voltak az edzések?
Az általános iskolában. Hatalmas előny, hogy most
már saját edzőtermünk van. Olyan eszközök is segítik
a felkészülést, amelyeket eddig azért nem tudtunk
használni, mert például fixen vannak rögzítve a falra
vagy pl. olyan nehezek, hogy problémás őket mozgatni, szállítani.
Az új eszközök új edzésformákat is magukkal hoztak?
Igen, ez pontosan így van. Az ökölvívó edzések mellett
tartunk funkcionális edzést, és női cross boxingot is.
Ezenkívül lehetőség van személyi edzésekre is. Tehát a
nagyközönség előtt is nyitva áll az ajtónk. Várunk bárkit, aki mozogni szeretne.
Hányan sportolnak a szakosztályban?
Igazából három korcsoport van, de ténylegesen kettő.
Vannak a picik, 5-11 éves korig, és vannak a kamaszok
és a felnőttek, de őket egyszerre szoktam edzeni. Ös�szesen kb. 40 tagunk van.
Jártok versenyekre?
Alapvetően pofonpartykon szoktunk részt venni, illetve nagy büszkeség, hogy Fördős Krisztina boxolónőnk
országos bajnoki címet nyert.
Fontosnak tartom a versenyzést, a megmérettetést.
Nincs annál nagyobb eufória, mint amikor nyer valaki.
Ezen kívül jó visszaigazolás is a sportolónak arról, hogy
fejlődött, hogy van értelme az edzésnek.
Talán sok szülő ódzkodik attól, hogy bokszoljon a fia.

Ismerős?
Igen, sokan félnek attól, hogy szétverik a gyerek fejét
– nevet Zoli. Pedig ez közel sincs így. Hozzánk azért
járnak a lurkók, hogy ne verjék szét a fejüket.
Valójában az ökölvíváson kívül kevés olyan sportot
tudok, ami ennyire jól fejleszti a koordinációt, összpontosítást. Én abban hiszek, hogy a sportnak nevelő
hatása van. A gyerek önfegyelmet tanul, illetve az
edzéseken egyfajta hierarchia rendszerbe is beleszokik. Megtanulja, hogy nem mindig az van, amit ő akar.
A bokszoló gyerekek nem lesznek verekedősek?
Talán az elején van egyfajta erőfitogtatás, de később
inkább pont a nyugodtság jellemző ezekre a gyerekekre. Én is azt tanítom nekik, hogy csak önvédelemre
használják a technikájukat, az erejüket. A rendbontók
nem ezekből a sportolókból lesznek.
Hol lehet jelentkezni, ha valaki kedvet kapott hozzá?
Személyesen az edzőteremben (Falu Tamás u. 51.)
vagy telefonon a 06 30 862 44 77-es telefonszámon.
Paksi Zita
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Menyecske szeme
Az ócsai ételeket, akkor kutatták fel helyi lakosok, amikor a Duna Tv Ízőrzők c. műsorát forgatták Ócsán.
Ekkor került látótérbe Barizs Bálintné Juliska által hozott, ócsai kötődésű igazi lakodalmas sütemény, a menyecske szeme. Ízvilága harmonikus, külleme mutatós,
a két oldalán lévő meggyszem miatt kapta nevét. A
helyi települési Értéktár Bizottság felvette a helyi értékek közé, és továbbította Pest megye felé szerencsét
próbálni. A szerencse nem is váratott sokáig magára,
hiszen a Pest Megyei Önkormányzat által 2017-ben
kiadott „A töki pompostól a zsencicáig” c. könyvében
megjelent a mi menyecske szemünk is.
Nem először fordult elő, hogy Kisfaludi Aranka a Pest
megyei Értéktár szakreferense, megkeresi Bizottságunkat, hogy megyei vagy országos kiállításon szeretnék ezt a nem mindennapos süteményt bemutatni.
Barizs Bálintné Juliska rendszeres sütője az OPKE Kávéházi estéinek, így nem csodálkoztunk, amikor első
kérésre bevállalta, hogy most is eleget tesz a kérésünknek.
2020. október 3-án, Lakitelken, a Hungarikum Ligetben átadásra került a Nemzeti Művelődési Intézet új
székháza. Ezen a rendezvényen valamennyi megye,
köztük Pest megye is bemutatta értékeit. Ezek között

az értékek között lehetett látni, már nem először, és
úgy gondoljuk nem is utoljára, a menyecske szeme
nevű süteményünket.
Örülünk, hogy helyi értékünkkel, képviseltettük Ócsát,
a Nemzeti Művelődési Intézet székházavatójával egybekötött Értékek Napja rendezvényen.
Ócsa a kulturális örökség, épített környezet, természeti környezet tekintetében meghatározó települése
a Pest megyei értéktárnak. A helyi Települési Értéktár
azon munkálkodik, hogy minden ócsai érték bekerüljön az értéktárba, ezzel elősegítve, hogy utódaink is
megismerhessék.
Pappné Hajdu Katalin
Helyi Települési Értéktár

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
2020. december 2-án /szerdán/ 18.00 órai
kezdettel az Ócsai Polgármesteri Hivatal tanácstermében
közmeghallgatást
tart, melyre ezúton tisztelettel meghívom.
Bukodi Károly polgármester
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TÁJÉKOZTATÁS
Csapadékvíz-elvezetéssel kapcsolatos
önkormányzati döntésekről

Az elmúlt években főként nyári időszakban egyre
gyakoribbak az olyan viharok, amelyek során rövid
idő alatt jelentős mennyiségű csapadék lezúdulása
jellemző. Az így lehulló vízmennyiség elvezetésére
felkészülni teljes mértékben nem lehet, Ócsa Város
Önkormányzata részéről azonban az elmúlt időszakban
sikerült feltérképezni azon településrészeket, ahol
hasonló mértékű extrém esőzés során oly mértékben
összegyűlik a csapadékvíz közterületen, amely
veszélyt jelenthet a közlekedésre, valamint a környező
ingatlanokra egyaránt.
A
„Települések
felszíni
csapadékvíz-elvezetés
létesítményeinek
fejlesztése,
a
települési
vízgazdálkodás korszerűsítésének támogatása Pest
megye területén” elnevezésű pályázat keretében az
idei évben megoldásra került a csapadékvíz-elvezetés a
Damjanich utca Falu Tamás utca és az Üllői utca közötti
szakaszán, valamint a Baross utca Petőfi utca és a Rákóczi

utca közötti szakaszát érintően. Az Önkormányzatnak
az idei évben ugyancsak sikerült felszámolnia az
Erdősor utcában esőzéskor kialakuló áldatlan állapotot
és megrendelésre került a Székesi utca és a Török Ignác
utca kereszteződésében a Török Ignác utcai oldalon
földárok létesítése a csapadékvízelvezetési probléma
felszámolása érdekében, továbbá megtörtént a
Sportpálya mögötti vízelvezető árok medertakarítása
is. Jelenleg is folyamatban van a Vadász utca és a
Vágóhíd utca csapadékvíz-elvezetési problémájának a
megoldása is. Látható, hogy Ócsa Város Önkormányzata
a lehetőségeihez mérten kiemelt gondosságot fordít a
csapadékvíz-elvezetés problémájának kezelésére.
A fenti kivitelezési munkálatok elvégzése mellett Ócsa
Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy
ítéli meg, hogy a csapadékvíz-elvezetési gócpontok
kialakulásához nagymértékben hozzájárul az is, hogy

egyes ingatlantulajdonosok gyakran nem jogkövető
magatartást tanúsítanak, ennek érdekében a Képviselőtestület az alábbiakról rendelkezett:
 Kétszázezer forintig terjedő közigazgatási
bírsággal rendeli sújtani - az eredeti állapot saját
költségen történő helyreállításának kötelezettsége
mellett – azon ingatlantulajdonosokat, akik közterületen lévő árkot engedély nélkül betemetnek.

 Közterületen szilárd burkolatú gépkocsibeálló,
járda, útcsatlakozások, szilárd burkolatú útpadka,
valamint szilárd burkolatú és földárok tulajdonosi
hozzájárulás nélkül nem létesíthető. Aki tehát
ezek közül bármelyiket a jövőben tulajdonosi
hozzájárul nélkül létesít közterületen - az eredeti
állapot saját költségen történő helyreállításának
kötelezettsége mellett – közösségi együttélés
alapvető szabályait sértő magatartást követ el, és
kétszázezer forintig terjedő közigazgatási bírsággal
sújtható.

 Valamennyi ingatlantulajdonosnak fő szabály szerint
a csapadékvíz elszikkasztásáról a saját telkén belül
kell gondoskodnia. A csapadékvíz járdaszint feletti
kivezetése közterületre tilos! A rendelettervezet
értelmében az ingatlan tulajdonosa – összhangban
az országos településrendezési és építési
követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm.
rendelet (a továbbiakban: OTÉK) 47. § (9) és (10)
bekezdéseiben foglaltakkal – köteles közútkezelői
hozzájárulást kérni, amennyiben az ingatlanáról
(telkéről) a csapadékvizet a közterületi nyílt
vízelvezető árokba zártszelvényű vezetékben
és az utcai járdaszint alatt kívánja kivezetni.
Közútkezelői hozzájárulás csapadékvíz járdaszint
alatti közterületre történő kivezetéshez kizárólag
indokolt esetben és kizárólag akkor adható meg,
ha – a csapadékvíz telken belüli szikkasztása
– különösen az ingatlan adottságai miatt – az
építmények állékonyságát és rendeltetésszerű
használatát veszélyeztetné.
A Képviselő-testület a csapadékvíz által okozott károk
megelőzése érdekében felhívja az ingatlantulajdonosok
figyelmét az alábbiakra:
 Azon ingatlantulajdonosok, akik a csapadékvíz
kivezetését a saját telkükről közterületre a
járdaszint felett oldották meg, e rendelet

hatályba lépéséig, azaz 2020. december 31-ig, e
műszaki megoldást kötelesek megszüntetni, és a
csapadékvíz telken belül történő szikkasztásáról
kötelesek gondoskodni. 2021. január 1. napját
követően a Polgármesteri Hivatal munkatársai
és a közterület-felügyelet helyszíni bejárása
során a jogszabályi előírásoknak nem megfelelő
kivezetéseket ellenőrizni fogja.
 Azon ingatlantulajdonosok, akik a csapadékvizet
a saját telkükről a járdaszint alatt vezették
ki közterületre, fennmaradási közútkezelői
hozzájárulás iránt kérelmet kötelesek benyújtani
a 24/2020. (X. 29.) önkormányzati rendelet
értelmében.
A
benyújtott
fennmaradási
közútkezelői hozzájárulás iránti kérelemben
foglaltak alapján, a jogszabályi előírásoknak való
megfelelést a Polgármesteri Hivatal munkatársai
a helyszínen megvizsgálják és az összes körülmény
figyelembevétele mellett az alábbi döntések
születhetnek:
- megfelelő indokoltság és műszaki
kivitelezés esetén a fennmaradási
közútkezelői hozzájárulás kiadásra kerül;
- amennyiben a csapadékvíz közterületre
való kivezetése indokolt ugyan, de nem
megfelelő műszaki kivitelezéssel került
az megoldásra, akkor a fennmaradási
közútkezelői hozzájárulás kiadásra kerül
megfelelő kötelezés mellett;
- amennyiben a csapadékvíz közterületre
való kivezetése nem indokolt, akkor az
ingatlan tulajdonosa köteles a kivezetést
megszüntetni és a telken belüli szikkasztást
megoldani.
Kérjük a t. Ingatlantulajdonosokat, hogy a
tulajdonukban lévő ingatlan területén keletkező
csapadékvíz-mennyiség szikkasztásáról mindenképpen
telken belül gondoskodjanak és kizárólag a fent
meghatározott indokolt esetek fennállása esetében
kérjenek közútkezelői hozzájárulást, vagy már
meglévő kivezetés esetén fennmaradási közútkezelői
hozzájárulást.
Megértésüket és együttműködésüket kérjük annak
érdekében, hogy a csapadékvíz-elvezetési problémákat
közös erővel a településen minimálisra csökkentsük.

		
dr. Molnár Csaba
jegyző
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Hetente 120 tonna gomba terem
az ócsai telephelyen

A Bio-Fungi cégcsoport Kelet-Közép-Európa
egyik vezető gombaipari vállalkozása. Ócsai
telephelyén 2008 óta modern, felszíni, számítógép által vezérelt gombatermesztő házakban történik a friss gomba termesztése. A
gombáról, a gombatermesztésről kérdeztem
Vattamány Ágnes marketing vezetőt.
Milyen gombákat termeszt a cég?
Több mint 21 ezer négyzetméteren csiperkegombát, közel 19 ezer négyzetméteren pedig laskagombát és egzotikus gombákat termesztünk. Jelenleg
heti 110-120 tonna friss gombával látjuk el belföldi és
külföldi vevőinket, amelyek között több nagy áruházlánc is található.
A hagyományos fehér és barna csiperkegomba mellett
bio csiperkegombát, laskagombát, sárga laskagombát,

shiitake-t és déli tőkegombát is termesztünk és forgalmazunk. Nem használunk vegyszereket, a gombát nem
kezeljük növényvédő szerekkel.
Mégis hogyan képzeljük el a gombatermesztés folyamatát?
A csiperkegomba szalma, ló- és baromfitrágya, gipsz és
víz keverékéből álló komposzton terem. A komposztgyártás összetett biológiai és mikrobiológiai folyamatainak váltakozása, hőkezelés és gombacsírával történő beoltás eredményeképpen jön létre a termesztésre
alkalmas gombakomposzt. A nyersanyagok előkészítés
után keverősoron haladnak át, amely során a keverék
teljesen homogénné válik, majd 2-4 napra az úgynevezett érlelőbunkerekben pihen. A végső érlelés a teljesen zárt hőkezelő csarnokban megy végbe és jön létre
a gombakomposzt. A komposztot takaróföld borítja,
abból nyeri ki a gomba a növekedéshez szükséges nedvességet, mivel a gomba 92%-a víz.

Az ócsai telephelyre ez a kész alapanyag érkezik meg.
A gombatermesztés első lépése az úgynevezett betárolás, amikor a gombaházak polcaira kerül a két vagy három kamionnyi komposzt. A betárolásról számított 1214. napon már megjelennek a gombaképződmények
(tűfej nagyságú kis gombák). A csiperkegomba nálunk
kettő hullámban terem és ez alatt egy négyzetméterről
kb. 30 kg csiperkegombát lehet leszedni. Az első hullám 4-5 napig tart, ekkor szedik le a teljes mennyiség
60-65%-át, majd 3-4 nap pihenőnap.

hérjetartalma, viszont alacsony a zsír-, kalória- és szénhidráttartalma. Glutén- és laktózmentes, illetve ásványi
anyagokban és vitaminokban is gazdag. Kiemelkedő
D-vitamin tartalma, amely különösen a téli, vitaminhiányos hónapokban jelentős segítség és természetes
alternatíva. Igen gazdag még B-vitaminban is, amely
szükséges a szervezet energiaraktárának feltöltéséhez,
javítva a vörösvérsejtek minőségét és a szervezet oxigénszállító-képességét. Ha több az oxigén, nagyobb a
vitalitás és az erő is.

Ezután következik a 3-4 napos második hullám. Van
olyan gombatermesztő, ahol harmadik hullám is van,
de akkor már nagyon minimális a termésmennyiség. A
gomba óránként 1 mm-t nő (16 fok az ideális hőmérséklet) és egy szedő egy óra alatt kb. 30 kg csiperkegombát tud leszedni. A második hullám leszedése után
a házakat 65 fokra fűtjük fel 24 óra hosszára, majd a letermett komposztot kidobjuk és indul újra a folyamat.

A gombák teljes értékű fehérjekészlettel rendelkeznek,
azaz tartalmazzák az összes, a test működéséhez nélkülözhetetlen aminosavakat. Jelentős kálium és foszfortartalma. Mivel ezt a két elemet nagy mennyiségben
tartalmazza, viszont nátriumban szegény, fogyasztása
mindenkinek javasolt.

A laskagomba csokrokban terem, alapanyaga a gombacsírával beoltott szalma. A Bio-Funginál téglatest
alakú szalmablokkokat használnak, amelynek két hos�szanti oldalán van 6-6 lyuk, ezen tud kibújni a laskagomba. Növekedéséhez a csiperkegombával ellentétben fényre is szükség van.
Miért egészséges és ajánlott a termesztett gomba
rendszeres fogyasztása?
Mert a gombának nagyon magas az élelmi rost és a fe-

Szomorú tapasztalat, hogy sokan meghámozzák a
gombát, amely több szempontból is felesleges. Egyrészt időpocsékolás, másrészt pazarlás, mert ezzel
értékes ásványi anyagokat és vitaminokat veszítünk,
ugyanis a gomba D- és B-vitamin tartalma a külső 1-2
mm-ben koncentrálódik. Így a friss gombát ne hámozzuk, csak folyó víz alatt, gyors öblítéssel mossuk meg,
de ne áztassuk! Általánosságban azt mondhatjuk, hogy
a termesztett gomba a szedéstől számított 4-7 napig áll
el hűtőben, viszont a gombából készült ételt lehetőség
szerint még aznap fogyasszuk el!
PZ

Gombás cukkinis lasagne

fotó: mindmegette.hu

Hozzávalók: 500 g fehér és barna csiperkegomba vegyesen, 250 g friss lasagne, 1 közepes cukkini, 1 lilahagyma,
150-200 g sűrített paradicsom, 150 g reszelt sajt, fokhagyma, oregánó, olaj, só, bors
Elkészítés: A finomra vágott hagymát kevés olajon üvegesre pároljuk. Hozzáadjuk az apró kockákra vágott és lepirított csiperkegombát. Sózzuk, borsozzuk, fokhagymával
ízesítjük. Hozzáadjuk a paradicsom sűrítményt és kevés
vízzel hígítjuk. Megszórjuk oregánóval és 2-3 percig,
állandó keverés mellett hagyjuk forrni, hogy az ízek
összeérjenek. A cukkinikat hosszában vékony szeletekre
vágjuk. A friss lasagnelapokat (amelyek az áruházláncok
hűtőpultjain a friss tésztáknál találhatóak) hőálló tálba
rétegezve lerakjuk: lasagne tésztalap, szósz, cukkiniszelet,
tésztalap, szósz és a legvégén az utolsó lapot megkenjük
a maradék paradicsomszósszal, megszórjuk reszelt sajttal
és 180-200 fokos sütőben 20-25 perc alatt aranybarnára
sütjük. Még több recept: www.chefgomba.hu/receptek

Nyúl tenyészállat előállítási technológia kialakítása komplex
környezeti fókusszal az Olivia Kft-nél
A projekt eredményeként kialakítottunk egy olyan csoportos anya tartási technológiát, mely
egyedülálló a világon. Ennek keretében már több, mint 92 %-a az anyaállatoknak alkalmas az együtt
tartásra és az újravemhesülési arány is magas szinten van. A fejlesztés alapja a megfelelően strukturált
tartó box, mely elhúzódási-kitérési lehetőséget biztosít az együtt tartott anyaállatoknak, így csökkentve
az álvemhesség kialakulásáért felelős magatartás forma kialakulását. Ettől a technológiai megoldástól
komoly piaci részesedésre számítunk a Benelux államokban, ahol hagyományosan is jelen vannak
termékeink. De a fenntarthatóság egyre hangsúlyosabban jelenik meg a hagyományos svájci és német
piacainkon is. Több német áruházlánccal állunk üzleti kapcsolatban, ahol a wellfare tartás mellett a
hosszútávú együttműködés másik kulcsszava a fenntarthatóság, így a kialakított fenntartható módon
előállított termékeink iránti jelentős keresleti piacra számítunk. A kialakított tenyésznövendék
korlátozott felneveléssel technológia pedig az anyaállatok túlélési arányának növelésével, és így az
alacsonyabb éves újrapótlási ráta okozta kedvezőbb önköltségi szint által hozza kedvező piaci helyzetbe
cégünket. A csoportos anyatartás eredményeit oly módon tervezzük továbbfejleszteni, hogy kialakítunk
egy olyan részben módosított tartástechnológiát, mely a megnövelt fészekterületek révén és a paralel
szoptatási lehetőség kihasználásával optimálisabb szintű termelést és ezen keresztül még vonzóbb
értékesítési árakkal tudjuk majd növelni piaci részesedésünket a Benelux államokban. Ebben a
továbbfejlesztésben együttműködést fogunk folytatni a Kaposvári Egyetemmel, ahol a kialakított
tartástechnológiák alap tesztelése sokkal hatékonyabban végezhető el és így már csak a
leghatékonyabbnak ítélt tartástechnológia kerül nagyüzemi tesztelése.
A projekt összege nettó 298.650.000 Ft forint volt, melyből vissza nem térítendő támogatás nettó
149.568.750 Ft forint. A Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása c. pályázatot a Nemzeti
Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal írta ki, a vissza nem térítendő támogatást a Magyar Állam
nyújtja. Ez a pénzügyi keret jelentősen hozzájárul a jelen kutatási eredmények alapján létrejövő
innovatív technológiák bevezetéséhez.
További információ:
dr. Atkári Tamás projektvezető
+36209376905
tamas.atkari@olivia.hu

WWW.SZINESIZEK.HU

 SZINESIZEK
 SZINESIZEK.HU

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

Kérje kedvenceit és szezonális
ajánlatainkat személyesen, telefonon
és online, és rendeljen minimum 1.490 Ft
értékben az ingyenes kiszállításhoz!
AZ ÜNNEPEKRE IS MINKET VÁLASZTANA?
ADJON LE ELŐRENDELÉST!

SÜLTES TÁLAK

2 SZEMÉLYRE 4.490 FT 4 SZEMÉLYRE 8.390 FT

HIDEGTÁLAK

FRANCIASALÁTA, 2 DB KASZINÓTOJÁS, 2 SZELET TORMAKRÉMMEL
TÖLTÖTT SONKATEKERCS, 2 SZELET KÖRÖZÖTTES TRAPPISTASAJT,
3 SZELET CSABAI TÖLTÖTT KARAJ / FŐ

MINIMUM 5 FŐ 2.200 FT / FŐ

MAGYAROS HALÁSZLÉ
FILÉZETT PONTTYAL, BELSŐSÉGEKKEL
1 ADAG, 0,5 L 1.890 FT 4 ADAG, 2,0 L 6.490 FT
(A 4 ADAG EXKLUZÍV CSATOS ÜVEGBEN)

Szines_hirdetés_210×148.5.indd 1

KARÁCSONYI MENÜNK
RÉSZLETEIT
HAMAROSAN FACEBOOK OLDALUNKON KÖZZÉ TESSZÜK

A rendeléseket december 21. éjfélig várjuk,
és december 24-én szállítjuk házhoz őket.
FONTOS: a rendeléseket beérkezési sorrendben
fogadjuk (személyesen, előleg leadásával),
amíg a kapacitásunk engedi, így aki nem
szeretne lemaradni, ne halogassa a rendelést!
December 31-i kiszállítással
sültes- és hidegtálakra előrendelést felveszünk!
Válasszon minket, és tegyük együtt széppé az ünnepet!
2020. 10. 26. 9:40:47

MEGNYITOTT!
Buda Renáta
kézápolás és műkörömépítés
Várom minden kedves új illetve meglévő
vendégeimet!

Bejelentkezés:
+36 20 418 0781
Buda Renáta - Kézápoló
és Műkörömépítő

LO GIKÁTLAN
KAMIQ AKCIÓ

PRÓBÁLJA KI
MÁRKAKERESKEDÉSÜNKBEN!
PORSCHE M5
1238 Budapest, Szentlőrinci út
+36 1 421 8220, info@porschem5.hu, www.porschem5.hu
A nevezett értékek nem egyes járművekre vonatkoznak, nem részei a tájékoztatónak, hanem a különböző járműtípusok összehasonlítására szolgálnak a 715/2007/EK rendelet jelenleg érvényes előírásainak megfelelően. Ezen értékeket egyes többletfelszereltségek, tartozékok, valamint a vezetői szokások és egyéb, nem technikai jellegű tényezők (pl. környezeti feltételek) is befolyásolják. Az új személygépkocsi fajlagos
üzemanyag-fogyasztási és CO2-kibocsátási adatai megtalálhatóak az üzemanyag-gazdaságossági ismertetőben, amely ingyenesen hozzáférhető minden eladási helyen és a fogyasztóvédelmi hatóságnál.
A kép csak illusztráció. A ŠKODA KAMIQ Perfect modell indulóára: 6 553 750 Ft (motorizáltság: 1.0 TSI 115LE).
*
A feltüntetett 5 996 000 Ft-os kedvezményes vételár kizárólag a fent megnevezett KAMIQ Perfect modellre vonatkozik, és kizárólag Porsche Bónusz finanszírozással érvényes.
További részletekért érdeklődjön ŠKODA értékesítőjénél! Elérhető visszavonásig, vagy a készlet erejéig.
A ŠKODA KAMIQ modellek WLTP szerint mért fogyasztása: 4,8-8,3 l/100 km, CO2-kibocsátása: 110-188 g/km.

Egyházaink hírei
Ócsai Református Egyházközség
2020. NOVEMBER havi gyülekezeti alkalmaink:
Kedves testvérek, novembertől a járványügyi
vészhelyzet fokozódása miatt változik gyülekezeti
alkalmaink rendje, melynek szervezése, egyeztetése
a lap megjelenésekor még folyamatban van. Kérjük,
kísérjék figyelemmel honlapunkat: www.ocsaref.hu,
melyet heti rendszerességgel frissítünk.
Állandó alkalmaink azonban változatlanok:
Csütörtökön 18 órakor Központi Bibliaóra közvetítés
lesz online gyülekezetünk Facebook oldalán, ami
megosztásra kerül az Ócsai Reformátusok Csoportban
is.
Pénteken 15 órától Konfirmációi Előkészítő a Kálvinház Nagytermében.
Pénteken 17 órától Ifjúsági Bibliaóra a Református
Iskolában.
Minden vasárnap 10 órakor Istentisztelet az Ócsai
Református Műemlék Templomban (maszk viselése,
kézfertőtlenítés, távolságtartás kötelező).
Temetői hirdetés:
Kedves Testvérek! Halottak napjához közeledve
áttekintettük
Egyházközségünk
nyilvántartását
és sajnálatosan nagyon sok megváltatlan sírhely
szerepel benne. Kérjük, hogy akik elmulasztották
megváltani sírhelyüket az Ócsai Református
Temetőben tegyék meg az elkövetkező hetekben.
2 hét türelmi idő után a Presbitérium elhelyezi a
megváltatlan sírhelyeken a felszólító jelzést. Táblasor-hely adatokkal, lehetőség szerint az előző számla
felmutatásával lehet rendezni az elmaradást az Üllői út
Temető utca sarkán található Jeszenszki Virágboltban.
Áldáskívánással: Ócsai Református Presbitérium
***

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-)951181-es
telefonszámon,
valamint
az
ocsa.
ref@gmail.com-os
e-mail
címen.
További
információkat
honlapunkon
találnak,
melyet
szíves figyelmükbe ajánlunk: www.ocsaref.hu
Ócsai Római-katolikus Egyházközség
NOVEMBER havi miserend:
Ügyfélfogadás:
hétfő 9-15 órági, péntek 9-15 óráig,
kedden, szerdán, csütörtökön, szombaton és vasárnap
nincs hivatal. Telefon a hivatali órák alatt: 29/378-285.
Hivatalvezető: Mihoc Valerian plébános.
Intézhető hivatalos ügyek az irodában: miseszándékok
kérése egyházi hozzájárulás befizetése gyermekek keresztelésének bejelentése (legalább egy hónappal előtte) temetési ügyintézés házassági szándék bejelentése (legalább 6
hónappal előtte) keresztelési igazolások igénylése engedélyek kérése házasságkötéshez, keresztszülőség vállalásához.
betegellátás bejelentés szerint bármikor!

Miserend:
Hétfőn este 18.00 órakor,
Pénteken: este 18.00 órakor
Szombaton este 18.00 órakor
Vasárnap: délelőtt 9.00 órakor
Heti közösségi alkalmak:
Hétfő: 16.30 elsőáldozási felkészítés, 18.30 biblia óra.
Szerdán: 19.00-kor: énekpróba a plébánián.
Pénteken: 16.30 felkészítő a bérmálás szentségére.
November 1. Mindenszentek ünnepe:
9.00-kor szentmise a templomban, 15.30-kor a
temetőben a kápolnánál megemlékezés az összes
elhunytakért.
November 2. Halottak napja 18.00-kor szentmise,
utána pedig szentségimádás.
Sajnálatos hírt kell megosszak. Október 24-én, 8-8.30 között
betörés történt a plébánián, egy ismeretlen férfinak sikerült
behatolni és elvinni több száz ezer forintot.
Mihoc Valerian plábános

Ócsai Baptista Gyülekezet NOVEMBER havi alkalmak:
Vasárnap: 9:00-istentisztelet melynek keretében bibliaköri foglalkozást tartunk gyermekek számára
17:00-istentisztelet
Szerda: 18:00-bibliaóra
Szombat: 18:00-ifjúsági alkalom
Alkalmainkra mindenkit szeretettel várunk!
Bővebb információ: www.ocsaibaptista.hu

22 Anyakönyvi hírek
Haláleset:
Név
Czibula Józsefné Balló Klára
Barta Józsefné Egerszegi Magdolna
Csilus József
Varga Pál

Születési idő
1931. május 18.
1939. december 5.
1943. április 14.
1940. szeptember 16.

Esküvő:
Lamos Hajnalka – Strupka Szilárd
Kiss Katinka Zsuzsanna – Szikszai Zsolt
Janik Tünde – Béki Tibor
Sóti Lívia – Szabó Szebasztián
Berze Katalin – Biro Balázs
Nagy Ilona – Ménich József
Pintye Mária Zsuzsanna – Barizs József Tamás
Nyitrai Márta – Lakatos-Venczel Roland
Csömöri Anita – Scherer István

2020. október 3.
2020. október 10.
2020. október 10.
2020. október 16.
2020. október 17.
2020. október 17.
2020. október 20.
2020. október 24.
2020. október 29.

Huszonötödik házassági évforduló:
Vellai Erika – Kovácsik László

1995. október 14.

Ötvenedik házassági évforduló:
Bálint Erzsébet – Tihanyi Sándor
Pék Ilona – Kucsera Pál

1970. október 31.
1970. október 31.

Születések:
GYERMEK NEVE
Alstedter Dávid
Balajti Panna
Tóth Natali
Bihari Luca
Danka Anna

SZÜLETÉSI IDŐ
2020. augusztus 1.
2020. szeptember 2.
2020. szeptember 4.
2020. szeptember 24.
2020. szeptember 25.

Haláleset ideje
2020. szeptember 4.
2020. szeptember 15.
2020. szeptember 27.
2020. szeptember 28.

Sallay Mária anyakönyvvezető

Töltse pihenését nálunk!
ynapok
Hétköznapi ara5nnap/4 éj

Érvényesség:
2020.
09.01–12.20.
Kivéve
péntek,
szombat
éjszaka és
a kiemelt
ünnepi
időszakok

• 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

Hajnal szárny: 43.000 Ft/fő/4 éj
Kikelet szárny: 45.000 Ft/fő/4 éj
(tágasabb, modernebb)
Gyógyszálloda

Hajnal Hotel Gyógyszálloda ***, Zsóry-fürdő
3400 Mezőkövesd, Hajnal u. 2.
www.hajnalhotel.hu, info@hajnalhotel.hu
06-49/505-190

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

n

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

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

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

Hivatásos Tűzoltóság Dabas Tel: 29/560-020

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 08:0012:00 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

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)

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

