ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK INGYENES LAPJA

2020. DECEMBER

Békés ünnepeket kívánunk
minden kedves olvasónknak!
Köszönjük a városi karácsonyfa felajánlását
a Barizs Kert Kft-nek!
Címlapfotó: Dormány Andrea

Ócsa

KISVÁROSI HANGULAT

Az új Arteon és
Arteon Shooting Brake
Technológia és esztétika tökéletes harmóniája
Vége az unalmas autózás korszakának, hiszen
az új Arteon és Arteon Shooting Brake elegáns, mégis
sportos megjelenése már akkor izgalommal tölti el,
mielőtt beszállna. Innovatív segédrendszerei, vagy
éppen lenyűgöző megoldásai pedig az utazás élményét
teszik felejthetetlenné.

Az új Arteon és Arteon Shooting Brake modellek motorizáltságtól függő, kombinált átlagfogyasztása:
4,9-7,6 l/100 km, CO₂-kibocsátása: 127-172 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 befolyásoljak. A képen látható
gépkocsik illusztrációk.

Az Ön Volkswagen márkakereskedője:

Porsche M5
1238 Budapest, Szentlőrinci út, telefonszám: +36 1 421 8100
info@porschem5.hu, www.porschem5.hu

“Ebben benne volt a kezünk”
avagy Ócsaiak készítették!
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Interjú

A járványhelyzet nem befolyásolta
az idei önkormányzati beruházásokat
Interjú Bukodi Károly polgármesterrel
Szokatlan, rendhagyó év áll mögöttünk. A tavasszal
megjelent világjárvány szó szerint átírta a mindennapjainkat, felülírta terveinket. Nem volt ez másképp Ócsán sem. Évértékelő interjúnkban Bukodi
Károly polgármestert kérdeztük az önkormányzati
beruházásokról, jövő évi tervekről, lehetőségekről.

2020-tól az első lakást vásárlókat is támogatjuk egy
egyszeri 500.000 Ft-os összeggel. Ezzel kapcsolatban bővebb információt az ocsa.hu-n találnak.

Milyen éve volt az önkormányzatnak?
Azt mondhatom, hogy összeségében jó. Minden a tervek szerint alakult, szerencsére a járványhelyzet nem
befolyásolta a beruházásainkat.

Idén
is
tűzifával,
maggal segítettük a

Bár az elején azt mondtam, hogy minden tervünk
maradéktalanul megvalósult, egy hiányérzetem
mégis van. Szerintem a közösségi programok és rendezvények voltak a legnagyobb áldozatai ennek az
évnek. Nem tudtunk közösen sétálni, biciklizni és
a közös főzés is elmaradt városunk születésnapján.

Folytattuk az előző ciklusban elkezdett koncepciót,
miszerint megújítjuk a város zöldfelületeit, valamint
lehetőség szerint újakat is kialakítunk. Ezen elképzelés mentén alakult át a Hősök tere, melyen egy új
Trianoni emlékművet is felavathattunk. Úgy gondolom, hogy a 100. évforduló alkalmából így egy valóban méltó megemlékezést tartottunk június 4-én.
Szintén a „zöldítési” gondolat mentén született újjá a
Millenniumi játszótér. Tudom, sokat kellett várni rá, de
az eredmény egy valóban korszerű játszótér lett.
Még 2019-ben kezdődött el, de végül ez év elején fejeződött be a Székesi út és a Damjanich utca
újra aszfaltozása, valamint a csapadékvíz elvezeté-

valamint
élelmiszercsoszociálisan rászorulókat.

Tavasszal egy ideig még bíztunk benne, hogy a korlátozások csak időszakosak, de ősszel aztán kiderült,
hogy még az adventi rendezvényeket is törölnünk kell.
sének megoldása is. Szintén megújult az Árok utca
egy része, és a Klapka utca is. Ez utóbbiban járda
épült, és a buszmegálló környezete is megszépült.
Az egyik legnagyobb beruházás volt az évben a Baross
utcai óvoda körüli csapadékvíz elvezetés évek óta húzódó problémájának megoldása. A munkálatok itt is maradéktalanul befejeződtek, úgy gondolom, hogy végre
egy valóban kulturált környezet veszi körbe az óvodát.
De ha már a csapadékvíz elvezetésről beszélek, meg
kell, hogy említsem a Vadász utcában és Vágóhíd utcában végzett hasonló munkálatokat is.
Beszéljünk az önkormányzat szociális támogatásairól.
Folytatódott az Ócsai Életút Program, sőt idén kibővítettük. Az Ócsai Csemete, az Óvodába megyek, valamint az Elsős vagyok csomagokon felül

Hogyan alakult és alakul a járvány Ócsán?
Tavasszal a járvány első szakaszában sikerült
ózongenerátorokat vásárolnunk, valamint példás összefogással maszkokat is tudtunk adni
az intézményeknek, civil szervezeteknek. Ekkor még alacsony volt a megbetegedések száma.
Azt kell, hogy mondjam, hogy a járvány második
szakasza Ócsán is teljesen más képet mutat. Látványosan gyorsult fel a terjedés. Azonban az is látható, hogy míg tavasszal még tapasztaltam kisebb
ellenállást a maszkviseléssel kapcsolatban, mára
mindenki sokkal fegyelmezettebben tartja be az
előírásokat. Ezúton is köszönöm ezt mindenkinek.
Milyen tervekkel vágnak neki a következő évnek?
Egyelőre egy koncepció van előttünk, de ami már lát-

szik, hogy jövőre közel 100
millió forinttal
kevesebből kell
gazdálkodunk.
Biztosan
megvalósul
a Falu Tamás utca felújít á sa. Kerékpársáv, parkolók, buszmegálló épül, valamint a csapadékvíz elvezetése is korszerűbbé válik.
Szintén van egy nyertes pályázatunk az Esze Tamás utca gimnázium melletti részére vonatkozóan.
Ott csapadékvízelvezetés és útfelújítás szerepel a projektben.
Prioritást élvez az általános iskolai tornaterem tetőszerkezetének felújítása, hiszen beázik. Úgy néz ki,
hogy ezt saját forrásból nem tudjuk megvalósítani,
ezért felvettük a kapcsolatot a Belügyminisztériummal. Nagyon bízunk benne, hogy kapunk állami támogatást a munkálatokhoz.
Ma már tudjuk, hogy a szép, új bölcsődénket kinőttük. Szükség van több férőhelyre, el is kezdtük a bővítés megterveztetését.
Természetesen
ezeken
a
projekteken
kívül
vannak
még
bőven
elképzeléseink,
de most még korai lenne beszélni róluk.
Áldott, békés adventi készülődést kívánok mindannyiunknak és szeretetben gazdag karácsonyi ünnepeket!
Vigyázzanak magukra!
Paksi Zita
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Önkormányzati hírek
A Polgármester által novemberben hozott
önkormányzati döntések

Önkormányzati hírek 7
Tilos lesz az avar és kerti hulladék
szabadtéri égetése

Magyarország Kormánya a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendeletének 1.
§-ában úgy rendelkezett, hogy „az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó
humánjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdet ki.” A veszélyhelyzet kihirdetéséről
szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet alapján a veszélyhelyzetben alkalmazni kell a katasztrófavédelemről
és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. §-ának
(4) bekezdését, amely az alábbiak szerint rendelkezik: „Veszélyhelyzetben a települési önkormányzat
képviselő-testületének, a fővárosi, megyei közgyűlésnek feladat- és hatáskörét a polgármester, illetve a
főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke gyakorolja. (…)” Mindezek alapján veszélyhelyzetben sem a
képviselő-testület, sem a bizottságok ülésének összehívására nincs lehetőség, a képviselő-testület valamennyi hatáskörét a polgármester gyakorolja, a képviselő-testületnek veszélyhelyzetben nincs döntési jogköre.
A fentiek ismeretében – valamennyi tárgyban a javaslattételi lehetőséget a képviselők részére megadva és azokat
figyelembe véve – Bukodi Károly polgármester november 25-én a következő önkormányzati határozatokat hozta.
Elfogadásra került Ócsa Város Önkormányzatának
2020. III. negyedéves gazdálkodásáról szóló tájékoztatója, az Egressy Gábor Szabadidőközpont 2021.
évi munkaterve, valamint Ócsa Város Önkormányzat
Közművelődési terve.
Megtörtént a helyi adókról szóló önkormányzati rendelet, az étkezési térítési díjak, valamint a temetőkről
és a temetkezés rendjéről szóló rendelet felülvizsgálata. Új adónem 2021. évtől nem kerül bevezetésre
és a meglévő adónemek tekintetében adómérték
emelésére nem kerül sor. 2021. január 1. napjától az
étkezési térítési díjak és a sírhelymegváltási díjak is
változatlanok maradnak.
Elfogadásra került a 2021. évi költségvetési-koncepció
tervezete, mely tartalmazza az Önkormányzatra, valamint az irányítása alá tartozó költségvetési szervekre
vonatkozó tervezési irányelveket. A végleges költségvetést a Képviselő-testületnek legkésőbb 2021.
február 15. napjáig kell elfogadnia.
Központi felhatalmazás hiányában 2021. január 1.
napjától hatályon kívül helyezésre került az avar és
kerti, valamint háztartási hulladék égetésére, valamint a tűzgyújtásra vonatkozó szabályokról szóló

önkormányzati rendeletét, melynek értelmében
magánterületen vagy közterületen avart, kerti hulladékot égetni egész évben tilos.
Ahogyan a tavalyi évben, idén is egy alapélelmiszereket tartalmazó csomaggal segíti a szociálisan rászoruló családokat az önkormányzat. A jogosult családok
írásban előzetesen értesítésre kerülnek, amely értesítés felmutatásával és a lakcímkártyájuk bemutatásával
jogosultak átvenni a csomagokat.

2021. január 1. napjától megváltoznak az avar és
kerti hulladék égetésére vonatkozó szabályok

További öt évvel hosszabbították meg a fennálló
szerződést a helyi közétkeztetést biztosító Eatrend
Kft.-vel.

Az önkormányzatoknak 2021. január 1. napjáig lehetőségük volt sajátos, az avar és kerti hulladék égetésére
vonatkozó szabályok rendelettel történő megállapítására. E felhatalmazás alapján Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotta az avar és kerti, valamint háztartási hulladék égetésére, valamint a
tűzgyújtásra vonatkozó szabályokról szóló 40/2008.
(XI. 28.) önkormányzati rendeletét, amelyben lehetőséget nyújtott kerti hulladék égetésére megfelelő légköri viszonyok (szélcsend) esetén, a tűzvédelmi szabályok szigorú betartásával szeptember 1-től április 30-ig,
hétfői és csütörtöki napokon, 08.00-20.00 óra közötti
időszakban. E lehetőség a t. Lakosok számára azonban
kizárólag ez év végéig áll fenn.

A háziorvosi, a házi gyermekorvosi és a fogorvosi
körzetek kialakításáról 15/2016. (IX. 01.) önkormányzati rendelet szerinti II. számú háziorvosi körzet háziorvosi feladatai ellátására 2021. január 1. napjától a
Szerján és Társa Betéti Társaságot, képviseletében Dr.
Jancsó Gábor háziorvost kívánja megbízni. A feladatellátással kapcsolatos tárgyalások folyamatban vannak.

A környezet védelmének általános szabályairól szóló
1995. évi LIII. törvény és a természet védelméről szóló
1996. évi LIII. törvény módosításáról szóló 2020. évi LI.
törvény 7. § (2) bekezdése ugyanis 2021. január 1. napjától hatályon kívül helyezi az önkormányzati rendelet
felhatalmazó rendelkezését. Ebből következik, hogy az
önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezésének
van helye.

Az online oktatás elősegítése érdekében 5-5 db laptopot adományozott az Önkormányzat az Ócsa Halászy
Károly Általános Iskolának és az Ócsai Bolyai János
Gimnáziumnak.

A fenti rendelkezések értelmében tehát 2021. január
1. napjától szigorúan tilos lesz az avar és kerti hulladék szabadtéri égetése, és az alól immáron az önkormányzat sem adhat – részbeni – felmentést sem.
A fenti jogszabályi rendelkezések megszegőivel szemben az elsőfokú tűzvédelmi hatóság 10.000 Ft forinttól
3.000.000 Ft összegű tűzvédelmi bírságot szabhat ki,
míg az elkövető tettenérése esetén a közterület-felügyelő 50.000 Ft-ig terjedő helyszíni bírság kiszabására jogosult, vagy hatósági eljárás lefolytatása során
200.000 Ft-ig terjedő közigazgatási bírság kiszabására
van lehetőség.
Megkérjük a tisztelt Lakosokat, hogy a fenti szabályokra legyenek figyelemmel és a zöld hulladék megsemmisítésére 2021. január 1. napjától kezdődően
levegőtisztaság védelme érdekében – szabadtéren
történő égetéstől eltérő – egyéb más módot (pl. zöldhulladékgyűjtés és elszállítás közszolgáltatásának
igénybevételét) választani szíveskedjenek.

		
dr. Molnár Csaba
jegyző
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SAJTÓKÖZLEMÉNY
MEGVALÓSULT AZ ÓCSAI BAROSS UTCA CSAPADÉKVÍZ ELVEZETÉSE
A projekt elsődleges célja a Baross utca (Napsugár óvoda előtt) és Damjanich utca (Falu TamásCsokonai közt) csapadékvíz elvezetése volt

A projekt, a Pest megye Területfejlesztési Koncepciója 2014-2030 és Pest megye Területfejlesztési Programja
2014-2020 megvalósításához nyújtandó célzott pénzügyi támogatás keretében valósult meg, 63,03 millió forint
támogatás segítségével.
A beruházást indokolta, hogy mindkét helyszínen található meglévő árkokból álló vízelvezető kapacitása
elégtelen volt. A lehulló csapadék az egyes helyszíneken mélypontnak számító Napsugár Óvoda Baross utcai
részén, illetve a Damjanich-Csokonai csomópontnál koncentráltan jelent meg elöntéseket okozva. A fentiekre
tekintettel a projekt keretében a Napsugár óvoda és ahhoz kapcsolódó vízgyűjtőterület, valamint az Ócsa
központi részén a vasútállomás/piactér mentén található közút, és ahhoz kapcsolódó vízgyűjtőterület felújítására
került sor. A megvalósult munkák eredményeképpen a lakossági és közösségi építményekben az elégtelen
csapadékvíz-elvezetés hatására keletkező közvetlen káresemények megszűnnek. A beruházás a belterület
védelmét szolgálja a város kiemelt jelentőségű – piactér, iskola, óvoda, vasútállomás- helyszínein. A vizek
elhelyezése szivárgó-drén rendszerben, gyűjtőaknákban és víztelenítő árkokban történik. A projekt hozzájárul a
településrész komplex csapadékvíz-gazdálkodási rendszerének fejlesztéséhez.
Projektazonosító: PM_CSAPVIZGAZD_2018/59
Támogató: Pénzügyminisztérium
Megvalósítás helye: 2364 Ócsa, Damjanich utca és Baross utca
Projekt megvalósítás kezdő napja: 2020. év 03. hó 15. nap.
Projekt megvalósítás záró dátuma: 2020. év 12. hó 30. nap.
További információ kérhető: Kollárné Székely Erika
Telefonszám: 70/850-5196
E-mail: muszak@ocsa.hu

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.

Mozgalmas november
Az idei évben is egyesületünk
részt vett a biztonságos temetőlátogatás
biztosításában.
Köszönjük a lakosoknak és az idelátogatóknak, hogy segítették munkánkat és többségük betartotta,
hogy egyirányúvá vált erre a pár
napra a Temető utca. Sok kedves
szót is kaptunk illetve sokan felajánlottak nekünk a munkánkért meleg
teát, kávét, szendvicset, amit ezúton is nagyon szépen köszönünk!
Tovább folytattuk a külterületi szolgálatokat melyek során pozitív vis�szajelzéseket kaptunk, hogy csökkent
a falopások száma. A karácsonyi ünnepekre való tekintettel maximális ellenőrzésnek fogjuk alávetni az
erdőket, hogy megakadályozzuk a
fenyőfák illegális eltulajdonítását .
Újabb szemétlerakásokra bukkantunk,
amelyek helyszíneiről értesítettük az illetékes szerveket.
Sajnos ebben a hónapban több balesetbiztosításban is segédkeznünk kellet. A balesetek főbb oka az időjárási és látási viszonyoknak nem megfelelő sebesség választás volt.
Ebből szeretnék egy olyan esetet kiemelni, aminek a végkimenetele akár halálos is lehetett volna.
2020.11.22 – én bejelentés érkezett hozzánk miszerint egy autó a Syngentánál lévő nagykanyarnál
árokba rohant, tetejére borult és kigyulladt.
Szerencsére a sofőr időben ki tudott jutni a lángoló gépjárműből. A rendőrök és a tűzoltók gyorsan a helyszínre érkeztek és időben megkezdték a
roncs oltását. Súlyos személyi sérülés nem történt.

Több árokba csúszott autó mentését segítettük és végeztük el. Kérünk mindenkit, hogy több
odafigyeléssel, nagyobb óvatosággal induljon útnak.
A hónap további részében sor került egy eltűnt személy felkutatására is, szerencsére hamar
a nyomára bukkantak a keresésben résztvevők.
Ebben a hónapban több pályázatot is sikeresen
megnyertünk.
Ezáltal
bővült
a
gépparkunk egy robogóval. Lovasaink is sikeresen megnyertek egy pályázatot, amelyből a lovak téli élelmét és ellátását tudják biztosítani.
Kellemes ünnepeket kíván,
Ócsa Városi Polgárőr Egyesület
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Kedves Kertbarát Olvasó!
Az ÓCSAI NÉPVISELET KÉPESKÖNYVE
IS ÓCSAI ÉRTÉK LETT

Elérkezett kertünkbe a csend nyugtató, vagy olykor
épp nyomasztó időszaka. Az első vadabb fagyok elérkezésével már felcsillan a remény, hogy végre valóban
nyugovóra tehetjük a lombseprűnket. Ha még van pár
avarkupacunk, az csakis annak a jele lehet, hogy gondoltunk a sünökre is, melyek előszeretettel bújnak el
a levelek tömegébe. A téli fagyos időjárásra érzékeny
növényeket is védhetjük a tövükhöz kupacolt lombkupaccal.
Kertünk megmutatja kopár, nyers mivoltát. Tisztán láthatjuk, hogy mennyit nőttek gyümölcs-, és díszfáink,
a dús vesszejű cserjék, melyek talán igény tartanának
egy kis tavaszi fazonírozásra. Ennek a metszéstervezeti listáját akár a téli hosszabb estéken összeállíthatjuk.
A gyümölcsfák átvizsgálásakor a nyárról megmaradt
un. „gyömölcsmúmiákat” távolítsuk el az ágakról, így
a kártevők és kórokozók gyérítéséhez is hozzájárulhatunk, így ugyanis nem szolgáltatnak kedvező táptalajt
a betegségeknek.
Átlátjuk, hogy melyek azok a területek, ahol túlontúl
„összenőtt”, vagy épp kiritkult a kert növényállománya.
Az örökzöld/ lombhullató növénytársulat arányát is jól
szemügyre vehetjük. Bizonyára lesznek olyan területek,
ahol a beláthatatlanság céljából ültetett sövényágyásunk télen mégis szabad belátást enged a kíváncsi
tekinteteknek. E havi cikkemben szeretnék példával
szolgálni a sövényként (is) telepíthető örökzöld dísznövényről, melyekkel „zöldközelben” élhetünk télen is.
Babérmeggy – Prunus laurocerasus
Ez a Délkelet-Európában és a Kis-Ázsiában őshonos növény egyike a leggyakrabban ültetett lomblevelű örökzöld cserjéknek. Fényes, ép szélű bőrnemű levelei, felfelé törő ágai, apró, fehér illatos virágfürtjeik vannak.
Fényesfekete, mérgező termése miatt „mindentaszájábavevő” kisgyermekes családokba, vagy „éheskutyusos” kertekbe nem ajánlott. A családjába tartozó növények közt kedvünkre válogathatunk növekedési erély
és levélforma szerint is. Alacsonyabbra fejlődő fajtája
(pl. ’Kleopátra’ ) több év alatt éri el maximális magasságát, az 1,5 métert. Fészek alakú, idős korban igen
nagy talajterületet is beteríteni képes az ’Otto Luyken’
fajta. Keskeny, lándzsás levelekkel, dús virághozammal
próbálja belopni magát a szívünkbe. A legtöbb fajtát

A Települési Értéktár, Ócsa értékeit gyűjti és rendszerezi, azzal a nem titkolt céllal, hogy ne merüljön feledésbe, és a jövő nemzedéke is megismerje.

Kaspóban is tarthatjuk, ám ekkor jobban ügyeljünk a
rendszeres vízellátásra!
Erőteljes növekedésű ( >3 m ) fajtái: ’Rotundifolia’, Caucasica’, ’Magnolifolia’, ’Novita’.
Közepes ( 2-3 m ) fajtái: a magyar nemesítésű ’Klári’,
’Teri’, és ’Miki’, valamint a kedvelt kerekded levélalakkal rendelkező ’Baumgartner’.
Kompakt, kis növekedésű 1-2 m ) fajtái : ’Etna’, ’Manó’,
’Piri’, ’Zöld Párna’.
Nagyobb falak, kerítések mellé az erőteljes növekedésű fajtákat javaslom. A ’Rotundifolia’ levélzete egészen
kerekded, nagy méretű levelekkel. Kissé fagyérzékenyebb a Novitától, mely ugyancsak magasra nővő,
rendkívül jó növekedési eréllyel rendelkező cserje.
Fényes, mélyzöld levele a téli nappalokon is díszít és
takar. Minden babérra igaz, hogy metszésüket alakító
jelleggel, csakis a hajtásnövekedés után, a friss levelek
beérésekor végezzük. Kedvelik a tápanyagban dús, jó
vízelvezetőképességű talajokat. Fiatalon igen vízigényesek. Ha nyíratlan sövényként kívánjuk tartani a
babérokat, akkor érdemes nagylevelű fajtát választani
( pl. Novita, Rotundifolia, ) hiszen ezek metszésekor a
nagyméretű levelek sérülése igen látványos kisebb levelű társaikéhoz képest.
Aktuális: Ne felejtsünk el cinkegolyót, madáreleséget
kihelyezni a kis énekes tollasoknak! Folyamatos és
rendszeres etetésükkel állandó énekes családtaggá válnak kertünkben. A gyerekek is élvezik, ha az ablakból
láthatják a lakomát!
Kellemes kertészkedést kívánva: Leber-Mogyorósi
Dóra, kertészmérnök

Magyar Mária és Magyar Ilona testvérpár, Ócsa
díszpolgárai, akik gyermekkoruk óta foglalkoznak a
népművészettel, közelebbről az ócsai népviselettel.

Ilona és Mária figyelmét már korai gyermekkorukban felkeltette a helyi népviselet szépsége. Gyermekként nagy babákra varrtak szabályos komplett ócsai népviseletet, mely rakotthátú
blúzból, lebegőből, kötényekből, alsószoknyákból és természetesen szoknyából állt. A gyermekkori játék felnőttként kutatómunkává érett.
Összegyűjtötték az ócsai népszokásokat, majd a
feledés homályából újra előcsalogatták elődeink mindennapi életét, meghatározó szokásait.
Beszélgettek idős ócsai asszonyokkal, akik fiatalkorukban népviseletben jártak és ismerték szüleik és nagyszüleik öltözködési szokásait, a ruhák szabásvonalait és a használatos textileket.
Ilona és Mária 2005-ben saját készítésű méretarányos babákra megvarrták ezeket a ruhákat. A babák az Ócsai Tájház „lakói” lettek,
ahol a látogatók meg is csodálhatják azokat.
Ezeknek a kutatásoknak a leírását, és az ócsai népviselet részletes bemutatását, egy 2009-ben kiadott képes összeállításban foglalták össze.
Nem véletlenül kapta a könyv „AZ ÓCSAI NÉPVISELET
KÉPESKÖNYVE” címet.
Ezt a
téktár
tékek
módon
zottság
en az

képeskönyvet az Ócsai Települési ÉrBizottság (OTÉB) felvette az ócsai érközé,
és
a
jogszabályban
előírt
továbbította a Pest megyei Értéktár Bifelé. Célunk, hogy döntésüktől függőócsai népviselet megyei érték legyen.

A
képeskönyv
a
Tájházban
megvásárolható, a Falu Tamás Könyvtárban megtekinthető.
Pappné Hajdu Katalin
Értéktár Bizottság
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Ócsai Falu Tamás Városi Könyvtár
pályázatot hirdet takarító munkakör betöltésére

Harcosokat nevelek
Október
31-én
Vácon
rendezték meg a VII.
Hinomoto
kyokushinkai karate
versenyt. Nemzetközi rendezvénynek lett kiírva, de
az ismert helyzet
miatt
országos
verseny lett, kb
100
indulóval.
Torma Liza 1012
éves
korcsoportban
3.
helyezést
ért
el, Miklós Vince felnőtt B kategóriában
1. helyezett lett, és én is elindultam senior kön�nyűsúlyú kategóriában 2. helyen végeztem.
Bár ökölvívó edzéseket tartok azt gondolom, hogy
egy harcost nem lehet szabályok közé szorítani. Ha valaki ügyes küzdő, annak mindegy milyen
szabályrendszerben indul, megállja a helyét. Ter-

GÉPKEZELŐ

kollégákat keresünk
Ócsára azonnali
kezdéssel és KIEMELT
kereseti lehetőséggel!
A jelentkezésért hívjon
minket a következő számon: +36 20 584 3612

mészetesen igényel extra felkészülést és sportág
specifikus mozgásanyag ismeretet, de ezek technikai eszközök. Bármelyik küzdősporttal is foglalkozunk, az ütéseket és rúgásokat ugyanúgy kell
végrehajtani. Van, olyan stílus ahol több rúgástechnikát alkalmaznak, akad ahol a kéztechnikára helyezik a fő hangsúlyt, de a küzdelem az küzdelem.
Full contact, vagy csak érintőleges technikákat engedélyeznek, gyakorlással mindegyik elsajátítható.
Edzéseken, mi küzdeni tanulunk. Használható tudást igyekszem átadni mindenkinek! Erre pedig
nagyon jó visszaigazolás volt ez a verseny is. Bár
a küzdősport egyéni sportág, mégis egy csapat vagyunk, hiszen a sportolók nem önmagukban, hanem csapatban készülnek. Az elért eredmény pedig mindenkié. Bízom benne, hogy egyre több fiatal
tapasztalhatja meg, milyen érzés a dobogóra állni!
A két fiatal versenyzőnek még remélhetőleg sok emlékezetes versenye lesz, szép
eredményekkel.
Hajrá
Liza!
Hajrá
Vince!
Legyen erőtök és kitartásotok a további edzésekhez!
Torma Zoltán

Rocky pizzéria
www.rockypizzeria.hu
06/70-263-6333
06/20-597-8433
Kiszállításunk minden nap 11-21- ig
zavartalanul működik.
Ünnepi meleg- és hidegtál rendeléseiket december 20-ig várjuk.
Kellemes ünnepeket kívánunk !

A jogviszony időtartama: határozatlan idejű munkaviszony
Foglalkoztatás jellege: 6 órás részmunkaidő
A munkavégzés helye: Pest megye, 2364 Ócsa, Falu Tamás u. 46-48.
Munkabér: bruttó 157.950 Ft/hó
Próbaidő: 6 hónap
A munkakör betölthetőségének időpontja: az állás betölthető 2021. január 4. napjától
A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
• Az intézmény és környezetének tisztán tartása, rendezvények utáni takarítása.
• Az intézményben található polcrendszerek rendszeres takarítása.
Pályázati feltételek:
• magyar állampolgárság
• középfokú végzettség/érettségi bizonyítvány
• egészségügyi alkalmasság
A pályázat benyújtásának módja:
Postai úton, a pályázatnak az Ócsai Falu Tamás Városi Könyvtár címére történő megküldésével
(2364 Ócsa, Falu T. u. 46-48.). Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: takarító.
A pályázat benyújtásának határideje: 2020. december 18.
Bővebb információ: Gergelyné Kopcsó Eszter intézményvezető ( 06-29/955-148 )

Egy cipősdoboznyi
törődés karácsonyra
Idén a Porsche M5 telephely is részt vesz
a Magyar Református Szeretetszolgálat
Cipősdoboz akciójában.
Ha Ön is szeretné velünk együtt szebbé varázsolni
egy rászoruló gyermek számára az ünnepeket, akkor
pakoljon tele ajándékokkal egy cipősdobozt, írja rá,
milyen nemű és hány éves gyermeknek szánja, és
mi eljuttatjuk neki! Kérjük, tartós és nem törékeny
tárgyakat tegyen a csomagba, melyet december
11-ig várunk telephelyünkön.
Részletekről érdeklődjön márkakereskedésünkben
vagy a www.porschem5.hu oldalon,
és tegye Ön is szebbé egy gyermek karácsonyát!

Ö N N E L

A U T Ó Z U N K

M5
1238 Budapest, Szentlőrinci út
Tel.: 421-8100
info@porschem5.hu
www.porschem5.hu

Pest
Buda
Győr
Szeged
Tatabánya
Porsche Centrum Budapest
Bentley Budapest

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

Egyházaink hírei
Ócsai Református Egyházközség
2020. DECEMBER havi gyülekezeti alkalmaink:
Kedves testvérek, KARÁCSONYI gyülekezeti alkalmaink
rendje a járványügyi vészhelyzet függvénye, melynek
szervezése az aktuális állami és egyházi rendelkezések
alapján fog megtörténni. Kérjük, kísérjék figyelemmel
honlapunkat: www.ocsaref.hu, melyet heti
rendszerességgel frissítünk, valamint gyülekezetünk
Facebook oldalát és csoportját.
Állandó alkalmaink:
Csütörtökön 18 órakor Központi Bibliaóra közvetítés
online gyülekezetünk Facebook oldalán, ami
megosztásra kerül az Ócsai Reformátusok Csoportban
is.
Pénteken 16 órától Konfirmációi Előkészítő az online
csoportban.
Pénteken 17 órától Ifjúsági Bibliaóra az online
csoportban.
Minden vasárnap 10 órakor Istentisztelet közvetítés
az Ócsai Református Egyházközség Facebook oldalán
és azt követően az Ócsai Reformátusok csoportban.
Mindkét helyen Gyermek Istentisztelet közvetítés az
Istentisztelettel egyidőben.
Temetői hirdetés: Áttekintettük Egyházközségünk
nyilvántartását és sajnálatosan nagyon sok
megváltatlan sírhely szerepel benne. Kérjük, hogy
akik elmulasztották megváltani sírhelyüket az Ócsai
Református Temetőben tegyék meg az elkövetkező
hetekben. 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: Egyházunk
rendelkezése alapján a lelkészi hivatalban
telefonügyeletet tartunk. Egyházközségünk
adminisztrációját online intézzük. Telefon Ócsáról:
951-181; Ócsán kívülről: +3629951181; E-mail: ocsa.
ref@gmail.com, honlap: www.ocsaref.hu. Sürgős
esetben, (temetések bejelentése, megbeszélése…
stb.) telefonon egyeztetett időpontban fogadjuk a
testvéreket.
Ócsai Református Lelkészi Hivatal: 2364 Ócsa, Ady E.
u. 2. - (06-29-)951-181
Online ügyintézés: Ócsai Református Egyházközség
– OTP számlaszám: 11742221-20028967 –
Egyházadó, adomány Isten dicsőségére, perselypénz.
Kedves testvérek, ebből a három forrásból
működtetjük gyülekezetünket, tarjuk fenn, és
karbantartjuk Templomunkat, egyházi épületeinket.

A járványügyi vészhelyzet miatt azonban minden
bevételünk elmaradt az előző és a mostani karantén
időszakban. Egyházkormányzatunk biztatására is kérjük
testvéreinket, hogy utalással támogassák gyülekezetünket
lehetőségeik szerint. Az átutalás közleményébe kérjük,
írják be a megnevezett három (egyházadó, adomány
Isten dicsőségére, perselypénz) egyikét, és azt ennek
megfelelően elektronikusan könyveljük. „…a jókedvű
adakozót szereti Isten”. (II. Kor 9,7.) – Isten áldását
kívánjuk és kérjük testvéreink Adventjére, családjaikra és
életükre! – Az Ócsai Református Egyházközség Elnöksége
Kérjük testvéreinket, hogy, akik nem rendezték még
előző évi egyházadójukat, tegyék ezt meg utalással.

***

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
DECEMBER 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!
Adventben: Hétfőn- Roráté mise 6.00-kor,
Pénteken: este 18-kor,
Szombaton este 18-kor, Vasárnap: délelőtt 9-kor.
Heti közösségi alkalmak: Hétfő: 16.30- elsőáldozási felkészítés. Pénteken: 16.30- felkészítő a bérmálás szentségére.
December 6- Advent második vasárnapja: 9 kor mise- adventi gyertya gyújtás. (online is lehet bekapcsolódni)
December 12- Az előkészített karitász csomagok kiszállása a
rászorulóknak.
December 13- Advent harmadik vasárnapja: 9 kor mise- adventi gyertya gyújtás. (online is lehet bekapcsolódni)
December 19 szombat- délelőtt- templom karácsonyi díszítés, Betlehem felállítása.
December 20 vasárnap- Advent negyedik vasárnapja: 9
kor mise- adventi gyertya gyújtás. (online is lehet bekapcsolódni)
December 24 csütörtök – Éjféli mise (bizonytalan az
időpont)
December 25 péntek – Ünnepi Karácsonyi mise -szentmise
9 kor (online is lehet bekapcsolódni)
December 26 szombat- Karácsony második napja- Szent
István első vértanú - szentmise 9 kor (online is lehet bekapcsolódni)
December 28 vasárnap- Szent család ünnepe- szentmise 9
kor (online is lehet bekapcsolódni)
Január 1- Szűz Mária, Isten anyja (Újév) - szentmise 9 kor
(online is lehet bekapcsolódni)

Ócsai Baptista Gyülekezet DECEMBER havi alkalmak:

A járványügyi korlátozások alatt imaházunkban nem tartunk alkalmakat.
Vasárnaponként 10:00-órától és szerdánként 18:00-órától
igehirdetést tartunk, mely élő közvetítés formájában
elérhető gyülekezetünk weboldalán az élő közvetítés gomb
alatt. A korlátozások feloldásával ez a rend változhat!
Bővebb információ: www.ocsaibaptista.hu

18 Anyakönyvi hírek
Haláleset:
Név
Bukodi Józsefné Czibula Klára
Nagy József
Berecz Béla
Tóth Tiborné Krizsa Jolán
Szabó János Mihályné Szűcs Erzsébet
Urbán Julianna
Sándor Istvánné Barkóczi Erika
Sáidl István
Nyulasné Hanusz Erika

Születési idő
1936. január 1.
1950. szeptember 23.
1944. szeptember 21.
1947. január 31.
1938. április 11.
1965. február 22.
1964. június 7.
1967. április 23.
1958. június 20.

Esküvő:
Szigli Éva – Dömötör István
Kovács Ildikó – Dányi József
Majdián Klaudia – Szöllősi Csaba

2020. november 7.
2020. november 14.
2020. november 21.

Huszonötödik házassági évforduló:
Hajdu Gabriella – Lapostyán Attila
Holló Judit – Tóth Mihály

1995. november 11.
1995. november 18.

Ötvenedik házassági évforduló:
Pirbusz Ilona – Juhász Imre Lajos
Bálint Erzsébet – Vincellér Gábor Lajos

Haláleset ideje
2020. október 1.
2020. október 1.
2020. október 2.
2020. október 15.
2020. október 17.
2020. október 17.
2020. október 28.
2020. október 28.
2020. október 30.

Hivatásos Tűzoltóság Dabas Tel: 29/560-020

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

Sallay Mária anyakönyvvezető

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

DUGULÁSELHÁRÍTÁS
Falbontás nélküli,
szakszerű gépi tisztítás.

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

Fábián István
06 20 317 0843

Fiziotherápia - Tel:  29/578-525
Korona Gyógyszertár
Cím: 2364. Ócsa, Szabadság tér 5., Tel: 29/578-090

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

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

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

1970. november 21.
1970. november 28.

SZÜLETÉSI IDŐ
2020. október 3.
2020. október 14.
2020. október 23.
2020. október 27.

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

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

Születések:
GYERMEK NEVE
Bolvári Ármin
Deli Eszter
Nagy Dominik
Szabó Zente László

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

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

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

n

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

