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FONTOS TELEFONSZÁMOK

A korlátozások mindegyike
védelmünkben született

POLGÁRMESTERI HIVATAL:

- gyermekétkeztetéssel és szociális étkeztetéssel
kapcsolatos kérdések: 06 20 279 9521
- anyakönyvi ügyelet: 06-70/424-4107
- általános hivatali ügyelet kizárólag telefonon:
06-29/378-125 11-es, valamint 12-es mellék,
kizárólag hé�ő-szerda-pénteki napokon
7.30 és 10.00 óra közö�.
CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT

(idősek és egyedülállók számára):
06 29 345 478 vagy 06 20 482 68 88

A Kormány március 11én a koronavírus-járvány
miatt veszélyhelyzetet
hirdetett ki Magyarországon. Ez alapvetően
változtatta meg az ország, a városok, és az emberek mindennapjait. Bukodi Károly polgármestert az elmúlt hetekben végzett
munkájáról, az Ócsán történt változásokról kérdeztük.

ben összeszedtük az átmeneti időszakra vonatkozó legfontosabb telefonszámokat, információkat. A füzeteket minden háztartásba eljuttattuk.

Városvezetőként milyen kihívások elé állította a kialakult helyzet?

Születtek kifejezetten Ócsára vonatkozó rendeletek?

Mint mindenkinek, számomra is teljesen új volt ez a
szituáció, amit bevallom először én is nehezen éltem
meg. Bennem is kavarogtak a kétségek, vajon men�nyire érinti majd a városunkat, a családokat, és természetesen elsősorban én is a közvetlen szeretteimért
és családomért aggódtam és aggódom még ma is.
Persze sokat változott minden az elmúlt hetekben, hiszen felébredtünk az első sokkból, és ma már jóval többet tudunk mindenről.
Megtette a Kormány az óvintézkedéseket, és itt a
városban ezekhez igazodva mi is megtettük, amit
fontosnak véltünk az ócsaiak védelme érdekében.
Melyek ezek?
Az első napokban, héten, szinte zúdultak ránk az információk. Első körben átalakítottuk az Egészségház betegfogadási rendjét, ezzel egyidőben ócsai
felajánlás útján, egy ózongenerátort is működtetni
kezdtünk a házban. Közben az önkormányzat is vásárolt két ilyen gépet, melyek május közepétől minden intézményünk számára elérhetőek lesznek.

Ócsa

KISVÁROSI HANGULAT

Bezártuk az intézményeket, a helyzethez igazítottuk a
Hivatal ügyfélfogadási rendjét. Megszerveztük a szociális étkezés kiszállítását, igyekeztünk feltérképezni, hogy
vannak-e a városban olyan idősek, akik ellátásra szorulnak. Jómagam is sok 65 év feletti lakossal beszéltem
telefonon. Szerencsére azt tapasztaltam, hogy családi
vagy baráti segítséggel, de senki sem maradt egyedül.

MARADJANAK OTTHON!

Készítettünk

egy

tájékoztató

kiadványt,

mely-

Ócsán mi a helyzet a járvány tekintetében?
Amint az várható volt, minket sem került el a vírus. Jelenleg egy gyógyult betegről tudok beszámolni, egy lakó igazoltan fertőzött, és hatan házi karanténban vannak. (04.27-i adat)

Élve az elmúlt hétvégékre kapott felhatalmazással, a népszerű közterületeken és kirándulóhelyeken – Pincesor, Selyemrét – korlátoztuk a két főnél nagyobb csoportosulásokat.
Másrészt
április
23-tól
kötelezővé
tettük az egészségügyi maszk viselését minden boltban, legyen az kültéri vagy beltéri.
Szintén sarkalatos kérdés volt a piac területe, látogatásának szabályozása. Hiába a szabad levegő, ha sokan tartózkodnak kis helyen, ez a betegség terjedésének kedvezhet.
Én úgy veszem észre, hogy mára elmondhatjuk, az emberek elfogadták a szabályokat, és mindenki be is tartja azokat.
A korlátozások mindegyike védelmünkben született.
Kellett újra terveznie az önkormányzatnak?
Egyelőre minden projektünk a tervezettek szerint halad. Elkezdődött a Hősök tere felújítása, ami nem csak egy rendezett parkkal gazdagodik, de a jelenlegi Első világháborús szobor
mellett, egy Trianoni emlékművet is felavathatunk
június 4-én. A következő hetekben pedig valamen�nyi nyertes pályázatunk beruházásai elkezdődnek.
Úgy gondolom, hogy az önkormányzat költségvetése stabil, újra tervezésre egyelőre nincs szükség.
Arra kérek mindenkit, ahogyan eddig is, tartsák be a
szabályokat, hiszen így tudunk leginkább vigyázni egymásra.

4

Önkormányzati hírek

Önkormányzati hírek 5

A Polgármester által áprilisban hozott
önkormányzati döntések
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 április 29. napján a következő önkormányzati határozatokat hozta.
Elfogadásra került önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanokra vonatkozó épületfelújítási és karbantartási
terv, melyet az Ócsa Városüzemeltetési Nonprofit Kft.
ügyvezetője Dr. Buzáné Icsó Zsuzsanna készített el.
Jogszabályi kötelezettségének eleget téve számolt be
Ócsa Város Jegyzője, hogy az Önkormányzat lakásvagyona a 2018-as évhez mérten, 2019-ben 81 db
lakással, 1.751.471.974,-Ft nettó értékben bővült.
Ócsa Város Önkormányzata 2019. december 31-én
91 db lakással és hét nem lakás céljára szolgáló helyiségbérlettel rendelkezett. A 2018-ban meglévő kilenc
lakás mindegyikét munkakör ellátásának elősegítését
szolgáló, úgynevezett szolgálati lakásként bérlik
helyben dolgozó tanárok, nevelők, köztisztviselők. 1
db lakás üresen áll a vásárlást követően. A szociális
Lakópark lakásaiból 79 db bérelt lakást tartunk nyilván,
1 db lakást a közösségi élet gyakorlására tart fenn az
Önkormányzat, melyet a Baptista Egyház is használ.
Elkészültek a beszámolók Ócsa Város Közbiztonsági helyzetéről. Kocsis István r. alezredes jelentése
szerint, Ócsán a közterületen elkövetett regisztrált bűncselekmények száma csökkent. Riegel Tibor, az Ócsa Városi Polgárőrség elnökének jelentése
szerint, a Polgárőrség 2019-ben 162 esetet regisztrált, az egyesület tagjai 10 324 szolgálati órát teljesítettek Ócsa közterületein. Jó kapcsolatot ápolnak

az intézményekkel és a civil szervezetekkel. A Közterület-felügyelet beszámolója alapján a munkájuk
során napi rendszerességgel ellenőrzik a lakóingatlanokat, valamint az azokhoz tartozó közterületi részek, árkok ápoltságát, tisztántartását, valamint havi
rendszereséggel hétvégi éjszakai ügyeletet látnak el.
Elfogadásra került Ócsa Város Önkormányzat vízkorlátozási tervének Dél-Pest Megyei Víziközmű
Szolgáltató Zrt. által készített felülvizsgálata.
A Polgármester jóváhagyta az Adóügyi Iroda 2019. évi
adóigazgatási és végrehajtási tevékenységéről szóló
beszámolóját. Az éves zárás adatai alapján megállapítható, hogy az éves előirányzatok időarányos
teljesüléséhez szükséges befizetések 2019. december
31-ig befolytak, a város költségvetésének teljesítéséhez a megfelelő finanszírozási forrást biztosították.
Mivel a veszélyhelyzet időtartama alatt a Bizottságok
nem üléseznek, ezáltal feladatukat sem látják el,
döntés született arról, hogy a Bizottságok nem
képviselő tagjai a veszélyhelyzet ideje alatt nem
kapnak tiszteletdíjat. Ócsa Város Önkormányzat ennek összegét a járványügyi védekezésre fordítja.
A Dabas és Környéke Üdülőtábor Alapítvány
működését Ócsa Város Önkormányzata 2020-ban
1.158.300,-Ft-tal támogatja.

Polgármesteri korlátozás a koronavírus-járvány időszakában,
a veszélyhelyzet teljes időszakára vonatkozóan
A korlátozó rendelkezések célja a koronavírus-járvány tömeges terjedésének megelőzése.
-

a korlátozás ideje alatt valamennyi üzlet (pl. élelmiszerbolt, gyógyszertár, drogéria, posta,
benzinkút, kertészet, tüzép stb.) és szolgáltató egység (pl. egészségügyi szolgáltatók) teljes területén egészségügyi maszk vagy egyéb textil (orrot, arcot takaró sál vagy kendő) viselése kötelező. Ez vonatkozik az üzletbe bejutni kívánó, közterületen sorban álló személyekre, vásárlókra,
valamint az üzlet alkalmazottaira egyaránt.

Az Ócsán működő piacra vonatkozó szabályozás:
-

nyitvatartás: szerdán 06.00-10.00 óráig, szombaton 06.00-10.00 óráig

-

a piacot a 65. életévüket betöltött személyek 06.00 óra és 08.00 óra között látogathatják, rajtuk kívül ebben az időszakban a piac területén kizárólag az ott árusítók és foglalkoztatottak
tartózkodhatnak

-

a piacon egészségügyi maszk, vagy más textil (orrot, arcot takaró sál, kendő) viselése kötelező

-

a piacra történő bejutás és ott tartózkodás során egymástól a 2 méteres távolságot meg kell
tartani. Ennek megvalósulását a piac üzemeltetője a piacon tartózkodók számának korlátozásával köteles biztosítani.

Aki a szabályokat megszegi, 200.000 Ft-ig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható vagy tettenérés
esetén közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás miatt a közterület-felügyelő 5.000
Ft-tól 50.000 Ft-ig terjedő helyszíni bírságot szabhat ki.
A maszk viselésére vonatkozó szabályok 2020. április 23. napján, míg a piacra vonatkozó korlátozó
rendelkezések 2020. május 2. napján lépnek hatályba és a veszélyhelyzet fennálltáig a hét valamennyi napjára vonatkoznak.
Ne feledjék, a korlátozások betartása mindannyiunk érdeke!
Vigyázzanak magukra, vigyázzunk egymásra!
Bukodi Károly polgármester
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Kislányként olyan akartam lenni,
mint az anyukám
Interjú Katona-Zsombori Évával, Ív-vel

Katona-Zsombori Éva énekesnő, dalszerző és
grafikusművész. Persze a felsorolásban nem a
sorrend a lényeges, hanem inkább a sokszínűség. Évi azt állítja, őt sokáig inkább zavarta, hogy
több felé orientálódik, de a mai helyzetben kifejezetten hálás azért, amiért több lábon áll.

de az anyaság erősen felülírta ezt. Ha az ember szül
egy-két gyereket, szinte mindent elölről kell kezdenie.
Ráadásul kisgyerekekkel már sokkal nehezebb megoldani azt, ami lányként még egyszerűbb volt. Pont
most tavasszal egyébként terveztem egy amolyan vis�szatérést egy új albummal, de az élet felülírta ezt.

Melyik szakmádat tennéd az első helyre?

Amikor kicsi voltál, akkor az akartál lenni, ami
most vagy?

Hát, a jelen helyzetben, mint énekesnő egyáltalán
nem működöm. De nyilván ezzel más művészek is így
vannak. Viszont szerencsés vagyok, mert grafikusként
van munkám, ráadásul még itthonról is tudok dolgozni. Ez anyaként is nagyon fontos, főleg a mostani
járványhelyzetben. Ezen kívül két hónapja elkezdtem
dolgozni a Bonum Televíziónál, mint grafikus és műsorvezető. Nagyon boldog vagyok, hogy ezen a területen is kipróbálhatom magam. Szóval most beugrott a
sorba egy újabb szakma, a műsorvezetés.

Ezek szerint jól vagy.
Munka szempontjából igen, de a hangulatom azért
elég hullámzó, bár szerintem most mindenki hasonlóan érez. Néha elfelejtem, hogy mi zajlik a világban,
néha pedig úrrá lesz rajtam az aggodalom. De alapvetően jól vagyok, főleg, hogy nemrégiben végre saját
otthonra leltünk, egy helyre, ahol megnyugodtunk,
amit végre igazán a magunkénak érzünk.

Ócsán nőttél fel?
Igen, 6 éves voltam, amikor Erdélyből ideköltöztünk.
Jó gyerekkorom volt. Ugyan játszótér még nem volt a
városban, de a barátnőimmel átjártunk egymáshoz.

Talán sokan nem tudják, hogy Ív művésznéven
az énekesi karrieredre is büszke lehetsz.
Igen. Érdekes, mert voltak évek, amikor azt hittem,
hogy 100%-ban az éneklés tölti majd ki az életemet,

Ajaj, szerintem nem lesz ennyi hely az újságban – nevet Évi. Na, jó. Megpróbálom dióhéjban elmondani…
Amikor kislány voltam, akkor pont olyan akartam
lenni, mint anyukám. Festőművész. Vagyis, igazából
költő és grafikus művész szerettem volna lenni. Elképzeltem, hogy írok valamit, majd rögtön készítek hozzá
illusztrációt is. A végén maradt a grafika.

És a zene?
Zenét kiskoromtól folyamatosan tanultam. Édesapám
zenetanár és ütőhangszer készítő, így elsőként marimbán és vibraphone-on, majd zongorán tanultam.
Énekkaros voltam, majd jöttek a zenekarok.
A Fáradt Olaj bandban jazz standardeket énekeltem,
majd a Mantra Porno zenekarral underground dalokat játszottunk. Utóbbiban 7 évig voltam frontember.
Megtapasztaltam milyen háromezer ember előtt fellépni, de kipróbálhattam a nulla nézős koncertek hangulatát és kihívását is – nevet Évi.
Szóval hét év után elbúcsúztam tőlük és megalapítottam a Plüsss lány triót. A formáció csak egy évet
élt meg, de az American Boy című Kayne West feldolgozásunkkal elnyertük a Jazzy Rádió dalversenyének
közönségdíját.

Hogyan lettél Ív?
2013-ban Bye Alex megkért, hogy énekeljem el a

Bocs, hogy című dalát. A produkcióval szerepeltünk a
Sztárban Sztár-ban, a fellépés előtt pedig a TV2 stábja
művésznevet követelt tőlem. Ezt találtam ki hirtelen.
2015-ben azon kaptam magam, hogy a Dal című műsorban, a Fire című dalommal döntős vagyok. 2016ban pedig a Love Kills Me-vel a legjobb harmincba
jutottam.

Mindeközben pedig anya lettél, sőt azóta született még egy kisfiad. Hogyan tudod összeegyeztetni a karriered az anyasággal?
Talán ez a legnehezebb, de ezzel nyilván nem vagyok
egyedül. Nekem pont úgy jött ki a lépés, hogy a szólókarrierem kezdetén estem teherbe, és a nagyobbik
kisfiam még pici volt, amikor az első nagy sikereim
jöttek. Hát, nem volt egyszerű. Dönthettem volna úgy,
hogy még nem vállalok gyereket, és a karrieremre

koncentrálok. De nem így tettem. Számomra egyértelmű volt, hogy anya akarok lenni, családot szeretnék, a
többit majd megoldjuk. Így is lett, és én semmit sem
bántam meg.

Ha kívánhatnál most egy arany halacskától, mi
lenne az?
Legfőképpen az, hogy legyen vége a vírusnak, és mindenki vissza tudjon térni a normál kerékvágásba. Bízom benne, hogy ez a kívánságom hamarosan teljesül.
Paksi Zita

Ív április végén új dallal jelentkezik, egy igazán tavaszi hangulatú duettel, melyet a Roy
és Ádám trióval közösen énekelnek.
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Kedves
kertbarát
olvasó!

Négy finomság,

amelyek májusban kezdenek el teremni

Szerencsések vagyunk, hiszen kedves kis
városunkban sokunknak van lehetősége kisétálni
a kertbe, és élvezni a természet kínálta szépséget.
Próbálkozzunk bátran új növények telepítésével, akár
új ágyásokat létrehozva a gyepfelületben, akár a veteményesben kipróbálva egy-egy új zöldségfélét! Itt az
idő!
A melegedő időjárásnak köszönhetően egyre több
munkánk adódik a kertben. A növényvédelmi megelőző permetezéseket már elvégeztük kora tavasszal,
most ideje megfigyelnünk a frissen kihajtott virágzó
bokrokat, fákat és szükség esetén védekezni a zsenge
hajtásokat olyannyira kedvelő tetvek ellen.
A gyepfelület tavaszi munkálatait is ideje elvégeznünk a hónap végéig. Alaposan gereblyézzük át
a fűfelületet, eltávolítva ezzel az elhalt, sárga fűszálakat, valamint az előző évi fűnyesedékből esetlegesen
megmaradt filcréteget. Juttassunk ki magas Nitrogéntartalmú gyeptrágyát ( javasolt burkolt műtrágyát
alkalmazni kezdőknek) hogy füvünk zöldebb legyen a
szomszédénál. Utána alapos öntözés szükséges! Motoros gépi gyepszellőztetővel hatásos-gyors- eredmény
születik. Évi 2 alkalommal ( tavasz és ősz) végezzük el a
gyepszellőztetést.

Japán díszcseresznye
Méltán az egyik legkedveltebb díszfa a növénykedvelők körében. Csodás, tömvetelt virágaival „vattacukor- fává” változik a tavaszi virágzás idején. Igényeit
tekintve sok hasonlóságot mutat a közönséges cseresznyével – a levelek kinézetében is - , ám társától eltérve
nem rendelkezik terméssel.
Dús virágzása nem igényel különleges bánásmódot.
Gondozása kezdő kertbarátoknak is megfelelő feladat.
Metszést nem igényel.   Csupán a sérült, vagy számunkra útban levő vesszők eltávolításakor ragadjunk
metszőollót.

Hazánkban a legismertebb fajta a Prunus serrulata ‘
Kanzan’ . ( Ejtsd: Prunusz szerruláta ’Kanzán’). Hazája
Kelet-Ázsia.
Szabályos, tölcsér koronaformájú fája akár 8-10 méterre is megnő. Április-májusban örvendeztet meg
bennünket rózsaszín, tömött, telt virágaival.   Levelei
csak a virágzás végén jelennek meg.
A szelektált fajták szín-, és alakgazdagsága rendkívül
nagy, szimpla vagy telt virágúak a fehértől a sötétrózsaszín árnyalatig megtalálhatóak.
További ajánlott fajták:
-

’Amanogawa’: Oszlopos termetű, virága fehéres- halvány rózsaszínűek. Csekély helyigényű,
kisebb kertekbe remek választás!

-

’Kiku-shidare-zakura’: Csüngő, különleges koronaformájú fája élénkrózsaszín, telt virágokkal díszít.

-

’Royal Burgundy’- akik még különlegesebb
díszre vágynak! Vörös levelével egész évben
díszít. Sötétrózsaszín, telt virágú.

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

Sóska
A sóska egy kissé elhanyagolt, ám annál fontosabb
zöldségünk. Igazi C-vitamin-bomba, de található benne foszfor és vas is. Erősíti az immunrendszert és vizelethajtó hatása van. Íze kissé savanykás, hatása pedig
frissítő. Legjobb, ha betakarításkor a már kifejlett
leveleket szedjük le, a kisebbeket pedig még hagyjuk
nőni. Frissen az igazi, de szedés után a hűtőben tárolva még 1-2 napig eláll. Kiváló leves és főzelék készíthető belőle, de akár salátának is fogyaszthatjuk.

gyümölcsként gondolunk rá, kissé fanyar ízével remekül ellensúlyozza a sütemények édes ízét. Remek ös�szetevője lehet a pitéknek, de akár lekvár vagy leves is
készíthető belőle.
Földieper

Spenót
A kissé kesernyés ízű, a gyermekek körében nem túl
népszerű zöldség a sóskához hasonlóan tele van vitaminokkal (A-, B- és C-vitamin). Leszüretelve hűtőben
4-5 napig tárolhatjuk. Fogyaszthatjuk nyersen: köretként, húsok mellé kiváló, remek alapanyaga a salátáknak, de többnyire főzelék vagy leves készül belőle.
Rebarbara
Magyarországon talán kissé kevésbé ismert a rebarbara, pedig számtalan finomság készíthető belőle. Az
első fontos dolog, amit meg kell jegyeznünk vele kapcsolatban, hogy kizárólag a levélnyele fogyasztható,
a levelei ugyanis mérgezőek! Bár zöldség, elsősorban

Májusban kezdődik az eper szezonja, amit valószínűleg már nagyon sokan vártak. Ez az egyik legkedveltebb gyümölcs, ami nem csak finom, de egészséges
is. Tele van rostokkal, C-vitaminnal, kalóriából azonban keveset tartalmaz. Érdemes belőle lekvárt készíteni, hogy szezon után is fogyaszthassuk. Remekül illik
a süteményekhez, és akár házi fagylalt is készíthető
belőle.

forrás: internet
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Anyukák ünnepe

Ócsán készült
Az Önkormányzat húsvéti Mutasd a kalácsod! című internetes felhívására közel húsz ócsai háziasszony küldte
be az általa készített kalács fényképét. Ezúton is köszönjük, és mindenkinek gratulálunk az alkotásokhoz.

Gratulálunk minden
ügyes kezű
ócsai
háziasszonynak!

Az anyák napja világszerte megünnepelt nap, amelyen
az anyaságról emlékezünk meg. A különböző országokban más és más napokon ünneplik, Magyarországon május első vasárnapján.
Az anyák megünneplésének története az ókori Görögországba nyúlik vissza. Akkoriban tavaszi ünnepségeket tartottak Rheának az istenek anyjának, és vele
együtt az édesanyák tiszteletére. A történelem során
később is voltak olyan ünnepek, amikor az anyákat is
felköszöntötték.

Ócsa

KISVÁROSI HANGULAT

Angliában az 1600-as években az ünnep keresztény
vallási színezetet is kapott. Akkoriban a húsvétot követő
negyedik vasárnapon, az anyák vasárnapján tartották
az édesanyák ünnepét. A családjuktól messze dolgozó
szolgálók szabadnapot kaptak, hogy hazamehessenek,
és a napot édesanyjukkal tölthessék. A látogatás előtt
külön erre a napra ajándékként elkészítették az anyák
süteményét.
Az Egyesült Államokban először 1872-ben ünnepelték meg Bostonban az anyák napját Julia Ward Howe
segítségével.

Magyarországon 1925-ben a Magyar Ifjúsági Vöröskereszt tartotta az első ünnepet, a májusi Mária-tisztelet hagyományaival összekapcsolva. 1928-ban már miniszteri rendelet sorolta a hivatalos iskolai ünnepélyek
közé az anyák napját.
Magyarországra az ünnep ötletét Petri Pálné, egy államtitkár felesége hozta Amerikából és a legelső anyák
napi ünnepséget 1925. március 8-án a MÁV gépgyár
foglalkoztatójában munkásgyerekeknek tartották.
A gondolatot a Magyar Ifjúsági Vöröskereszt vezetői
karolták fel és megtették az előkészületeket az anyák
napja országos bevezetésére.
A szervezet lapjában így írtak a napról: „Felkérjük a
mélyen tisztelt Tanárelnököket, hogy május első vasárnapján tartandó «anyák napját», ezt a gyönyörű
ünnepet, szeretettel alakítsák ki növendékeik lelkében,
amelynek pedagógiai, jellemképző ereje messze túlhaladja egy-egy család körét és a nemzetnevelés erkölcsnemesítő munkájába kapcsolódik.”
forrás: internet
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ÓCSA
Változás a házhoz menő szelektív hulladékok szállítási rendjében

Tájékoztatjuk Ügyfeleinket, hogy 2020. május 1-től a csomagolási és zöldhulladék házhoz
menő szelektív gyűjtésének gyakorisága havi 1 alkalomra módosul.
Az alábbi táblázat a 2020. évre vonatkozó csomagolási hulladékok gyűjtésének
időpontjait mutatja:

2020 áprilisa nagyon eltérő volt a több mint 20 évnyi
polgárőrség életében.
A kialakult helyzethez alkalmazkodva a polgárőrség
vezetősége az erősített szolgálat mellett döntött. Ennek
megfelelően áprilisban minden nap 2-3 polgárőrünk
járta és járja Ócsa városát és a külterületi részeket
napközben is. A mindennapi éjszakai szolgálat mellett
sok esetben erősített éjszakai szolgálatot is elláttunk.

2020.

A jó idő beköszöntével egyre több turista jelent meg a
külterületeken, függetlenül a kijárási korlátozásoknak.
Szomorúan tapasztaltuk, hogy a figyelmeztető
táblát semmibe véve a fokozottan védett természeti
területekre mentek be. Természetesen a szolgálatban
lévő polgárőreink megkérték az érintetteket, hogy
hagyják el a területet.

Az egyesület vezetőségi tagjai felé a lakosság részéről
napi 2-3 hívás érkezett be, legfőképpen a kijárási
korlátozásokkal kapcsolatos kérdések merültek fel, de
ebben a hónapban volt eltűnt személyre vonatkozó
bejelentésünk is. A bejelentést követően 3 polgárőrünk
1 óra leforgása alatt megtalálta a keresett személyt és
épségben hazajuttatta.
Áprilist sem tudtuk közúti balesetek nélkül lezárni.
Szerencsére még a nagyobb balesetek esetében sem
történt komoly személyi sérülés.
A hónap utolsó hétvégéjén történt igen nagy balesetet
viszont Önök lakosok is érzékelték, hiszen áramszünet
lépett fel a városban. Szerencsére az ELMŰ munkatársai
és a Tűzoltóság igen hamar elhárította a veszélyt és
pótolták a kidőlt oszlopot.

június

július

aug.

szept.

okt.

nov.

dec.

15.

12.

10.

7.

4.

2.; 30.

27.

25.

A mindenkori begyűjtéssel egyidejűleg munkatársaink 1 db cserezsákot (csomagolási
hulladék gyűjtésére szolgáló, sárga színű, emblémás) adnak.
A csomagolási hulladék bármely átlátszó zsákban, illetve a kommunális hulladék
gyűjtésére használt edényzettől eltérő, jól látható módon megjelölt (sárga színű, vagy
tetejű, felirattal ellátott) szabványos edényzetben is kihelyezhető a megadott gyűjtési
napon.
Kérjük fokozott gondossággal járjanak el a hulladékok tömörítésével kapcsolatban,
hogy ezzel is csökkenjen a kihelyezésükhöz szükséges zsákok mennyisége!

Erősített szolgálatainkat a fennálló veszélyhelyzet
idejéig fenn fogjuk tartani, ezzel is segítve Ócsa Város
Önkormányzatának és a rendvédelmi szerveknek a
munkáját.

A Selyemrét korlátozása végett ebben a hónapban
lovas polgárőreinkkel közösen is láttunk el szolgálatot
a hétvégék folyamán. Emellett minden nap polgárőr
gépjárművel és gyalogosan is tartunk a külterületeken
ellenőrzéseket.

május

Az alábbi táblázat a 2020. évre vonatkozó zöldhulladék gyűjtésének időpontjait
mutatja:
2020.
A baleset környékén lakó ócsai lakosoknak szeretnénk
megköszönni a türelmüket és a kedvességet, hogy
a szolgálatban lévő polgárőröknek üdítőt és kávét
ajánlottak fel a hosszadalmas zárás időszakára.
Szeretnénk felhívni a figyelmüket, hogy járjanak utána
a tűzgyújtásra vonatkozó önkormányzati rendeletnek,
hiszen ebben a hónapban nagyon sok bejelentés és
intézkedés történt nem megfelelő időben való kerti
hulladék égetésével kapcsolatban.

Polgárőrségünk reméli, hogy a jövőben szépen lassan
visszaáll a megszokott élet Ócsa városában.
Addig is kérjük a lakosok türelmét és megértését!
Ócsa Városi Polgárőr Egyesület

május

június

július

aug.

szept.

okt.

nov.

dec.

8.

5.

3.; 31.

28.

25.

23.

20.

18.

A mindenkori begyűjtéssel egyidejűleg munkatársaink 2 db cserezsákot (zöldhulladék
gyűjtésére szolgáló, zöld színű, emblémás, lebomló) adnak.
A járványügyi veszélyhelyzet megszűnését követően többlet zöldhulladék gyűjtésére
alkalmas zsákok a megszokott helyszíneken szerezhetőek be.
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
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Haláleset:

Név
Guttyán Pálné Fazekas Julianna
Tóth Attila
Mikó Miklósné Orosz Mária
Sárosi János

Születési idő
1946. február 16.
1965. július 15.
1950. december 14.
1954. április 24.

Esküvő:

Olti Fatime Kármen – Keresztesi László
Viola Tímea – Végh Péter

Huszonötödik házassági évforduló:
Szabó Emma – Sáidl István
Szita Mária – Bódi Zoltán

Születések:

GYERMEK NEVE
Németh Ádám Péter
Algács Tifani

Ócsai Római-Katolikus Egyházközség

Haláleset ideje
2020. március 1.
2020. március 3.
2020. március 9.
2020. március 12.

2020. április 4.
2020. április 4.

1995. április 8.
1995. április 8.

SZÜLETÉSI IDŐ
2020. március 5.
2020. március 16.
Sallay Mária anyakönyvvezető

Veszélyes hulladékok gyűjtése
a MÁV Kölcsey utcai parkolójában.
Behajtás a parkoló aluljáró felöli oldaláról,
kihajtás a Székesi utca felöli oldalról.

2020. június 20-án, szombaton 8-12 óra között.
Gyűjtés során leadható anyagok:
fáradt olaj, oldószerek, hígítók, hajtógázos flakonok, fénycsövek, izzók, festékmaradékok, elemek,
étolaj, nyomtató patron, képcsöves monitorok, és képcsöves televíziók, használt gumiabroncsok
(csak személyautóké, munkagépek gumiabroncsait nem vesszük át)
A képcsöves televíziók és monitorok ingyenes átvétele korlátozott, összesen 2 db-ot veszünk át.
Minden további készülék átvételéért 2.000 Ft-ot kell fizetni.
Szintén korlátozott a gumiabroncsok ingyenes átvétele,
4 db-ot ingyen átveszünk, minden további átvételéért 500 Ft-ot kell fizetni.

Ócsa Városüzemeltetési Nonprofit Kft.

Május 3.: Ócsa – 9 órakor – Szentmise (Anyák napja)
Május 10.: Bugyi - 11órakor – Szentmise.
Május 17.: Ócsa – 9 órakor – Szentmise
Május 24.: Bugyi – 11 órakor - Szentmise
Május 31.: Bugyi – 11 órakor – Szentmise- Pünkösd.
Minden hétfőn és pénteken reggel 8.30-kor imádkozzuk a Loretói litániát.
Minden csütörtökön este 18-kor az Ócsai templomaiban az
Ócsai lelkészek imádkoznak a járvány megfékezésért, betegekért
és az elhunytakért.
Május 13-án szerdán A Fatimai Boldogságos Szűz Mária ünnepén májusi hangverseny. Közreműködik: Szabóki Tünde, Cser
Ágoston, Cser Péter.
A szentmiséket, imákat és a többi templomi programokat az
Ócsai Romai-Katolikus Egyházközösség Facebook oldalán közvetítjük.
Kedves Testvérek! Persely bevételünk az elmúlt időszakban nullára esett vissza, kiadásaink viszont minimálisat csökkentek. Köszönjük, ha lehetőségeitekhez mérten továbbra is támogattok
bennünket, hiszen az online szentmise közvetítések, a lelkipásztori ügyelet, illetve az épületeink fenntartása továbbra is százezres nagyságrendű összeg havonta. Az alábbi bankszámlaszámra (Ócsa római-katolikus egyházközség: 11742221-20034814)
tudtok utalni összeget a fenntartásra. Köszönöm, hogy továbbra is magatokénak érzitek egyházközségünk fenntartását!
Tisztelettel és szeretettel: Válerian atya-Ócsai plébános

Ócsai Baptista Gyülekezet
A jelenlegi járványügyi helyzetre tekintettel, megfontolva országunk és egyházunk vezetőinek javaslatait, az Ócsai Baptista
Gyülekezetünk elöljárósága szeretettel kéri a vasárnapi istentiszteletünkön megjelenni vágyókat, hogy az istentiszteleten
szolgálókon kívül (igehirdető, imaóra vezetők, dicsőítő csoport,
technikusok) ne tartózkodjon más az imaházunkban.
Szeretettel kérünk mindenkit, hogy az otthonaikban kövessék a
10:00 órakor kezdődő élő közvetítést, a www.ocsaibaptista.hu
honlapon az „Élő közvetítés” címszó alatt.

Ócsai Református Egyházközség
Az Ócsai Református Gyülekezetünk minden gyülekezeti alkalmát feloldásig elhalasztjuk, beleértve a vasárnap 10 órás Istentiszteletet is.
Ócsai Református Egyházközségünk telefonra, illetve e-mail
ügyeletre tér át.
Telefon Ócsáról: 951-181; Ócsán kívülről: +3629951181;
E-mail: ocsa.ref@gmail.com.
Keressenek minket minden csatornán bátran!
forrás: Ócsai Református Egyházközség FB

Ócsai Polgármesteri Hivatal

Gyermekorvos

Polgárőrség Tel: 30-6886055,

Nefelejcs Napköziotthonos Óvoda

2364 Ócsa, Bajcsy-Zs. u. 2.

dr. Koszteleczky Mónika

30-6886056, 30-9944923

Tel: 29-578-840, info@nefelejcsovoda.hu

E-mail: polghiv@ocsa.hu

Rendelés: H, K, Sz, P 8-12-ig

30-9944925, 70-6064005 (éjszaka)

Napsugár Tagóvoda

Tel: 29-378-125

Cs 14-17-ig, Tel: 29-378-164

Hivatásos Tűzoltóság Dabas

Tel: 29-378-084

Ócsa Városüzemeltetési Nonprofit Kft.

Tel: 29-378-164

29-560-020, 29-360-105

Hajnalcsillag Baptista Óvoda

www. ocsavarosuzemeltetes.hu

Védőnői tanácsadások

Posta, Szabadság tér 3.

Ócsa, Damjanich u. 31.

Tel: 29-378-125/33-as mellék

I.körzet: Kassay Ildikó

Tel: 29-378-056

06 20 318 4573, hajnalcsillagovi.hu

Ócsai Kormányablak

Tel: 29-578-523

Ócsai Református Egyházközösség

Halászy Károly Általános Iskola

2364 Ócsa, Bajcsy-Zs. u. 26.

II.körzet: Kardosné Pintyőke

Ócsa, Ady E. u. 2.

Tel: 29-378-023

Tel: 29-378-504

Viktória, Tel: 29-578-522

06 29 951 181, ocsa.ref@gmail.com

titkarsag@halaszyiskola.hu

Orvosi Ügyelet

III.körzet Józsáné Takács Erika

www.ocsaref.hu

Bolyai János Gimnázium

Ócsa, Szabadság tér 4.

Tel: 29-578-523

Ócsai Baptista Gyülekezet

Tel: 29-380 991, gimi@bogim.hu

Tel: 104 vagy 06-1-301-6969

Fogászat

gyulekezetvezeto@ocsaibaptista.hu

Ócsai Tájház www.ocsaitajhaz.hu

Felnőtt háziorvosok

dr. Berkics Andrea, 06-20-373-8078

06 29 950 420

Dr. Békési Panyik Andor u. 4-6.

dr. Beregi Katalin 06 29 378 071

dr. Novák Zsófia Diána

Ócsai Katolikus Egyházközösség

Közterület-felügyelet

Rendelés: H, SZ, Cs: 12-16.00-ig,

Állatorvos, dr. Kardos József

06 29 378 285

Berecz Éva 06 70 395 1877

K,: 14-18, S, páros Péntek 12.00-16.00-ig

Ócsa, Martinovics u. 17.

keresztenyocsa@gmail.com

Kovács János 06 70 368 1843

Páratlan péntek: 8-12-ig

06-30-2034206

Evangelikus Egyházközösség

Gyepmester

dr. Inczeffy Zsolt 06 29 378 110

Fiziotherápia 29-578-525

06 29 368 174

Töves-Gold Magánnyomozó és

hétfő, kedd, csütörtök, péntek

Vízművek ügyfélszolgálat

Egressy Gábor Szabadidőközpont

Állatmentő Kft, 06 20 938 5192

8-12-ig, szerdán 14-18-ig

Bajcsy-Zs. u. 2.

06 29 378 043

Falugazdász Boity Orsolya

dr. Gallai Zoltán 06 29 378 073

Rendőrség, Ócsai Rendőrőrs

Ócsa, Bajcsy-Zs. u. 46-48.

06 30 428 2442, kedd 8:00-12:00

Rendelés: kedd,

29-560-487, Körzeti megbízottak:

www.ocsamuvhaz.hu

Hulladékszállítás 06/24-535-535

szerda, csütörtök, péntek 8-12-ig

Kálmán Attila főtörzsőrmester:

Falu Tamás Városi Könyvtár

szallitas@kunepszolg.hu

hétfő 14-18-ig

06 30 718 4748, Czár Roland
törzsőrmester 06 70 377 71 33
Rácz Ferenc őrsparancsnok
06 20 211 0081

06 29 955 148
Közvilágítás hibabejelentő
kozvilagitas@kozvilagitas.hu
06-80/980-030

Kertváros Szociális és Gyermekjóléti Szolg.
29-379-969, munkaidőn kívül: 20-510 41 11

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: Humaszolg Bt. Felelős vezető: Földi Márk

Köszönjük!

A Puncs Bazárnak a méteráru felajánlását, és minden hölgynek, aki önkéntes munkájával hozzájárult, hogy több mint
2000 maszk készülhessen el Ócsára.
Rupp Zsuzsanna, Liszkainé Nagy Andrea, Kúti Erika,
Kerepeczki Ferencné, Horváth Judit, Balla Kata,
Nagy Jánosné, Kovács Sándorné, Komádi Sándorné,
Marosiné Pekker Rozália, Valóczki Melinda,
Valóczki Mihályné, Ráfi Nikolett, Balázsi Anikó
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