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3Interjú

Köszönöm mindenkinek
a hozzáállást és a kitartást

Ugyan az élet megállni látszott az el-
múlt hetekben, hónapokban, lassíta-
nunk kellett a vírus megfékezése érde-
kében, de a Hivatalban nem állt meg az 
élet. Az önkormányzat gőzerővel dolgo-
zik a futó beruházásokon, melyekről Bu-
kodi Károly polgármestert kérdeztük.

Mennyiben érinti a koronavírus-járvány mi-
att kialakult helyzet az önkormányzati beru-
házásokat?

Szerencsére egyáltalán nem. A Hivatal egy 
ideig zárt ajtók mögött dolgozott, de a munka 
nem állt meg. Több, még a tavalyi évben el-
nyert pályázatunk is van, amelyek az idén va-
lósulnak meg, ezekre már megvolt a pénzünk. 
A kormány ugyan „elvett” tőlünk 35 millió fo-
rintot, és a védekezésre is kellett költenünk, 
de azt tudom mondani, hogy egyelőre nem 
kellett újra terveznünk az idei költségvetést. 
A beruházások a tervek szerint haladnak.

Melyek ezek a beruházások?

Többször említettem már, hogy kerékpá-
rút építésre nyertünk pályázatot, de már 
arról is be tudok számolni, hogy meg is va-
lósul. Ugyan a neve inkább kerékpársáv, 
de ez semmit sem von le az értékéből. Az 
már ismeretes volt, hogy mindez a Falu  
Tamás utcában valósul meg a vasútál-
lomás és a katolikus templom között.  
A felmérések után viszont kiderült, hogy az 
út helyenként túl keskeny ahhoz, hogy eb-
ből még leválasszunk egy sávot, ezért az út, 
tulajdonképpen mindkét oldalán kiszélese-
dik a kerékpáros sávval. Amit még nyerünk, 
hogy az egész út felülete megújul, hiszen új 

burkolatot is kap, 
valamint a jelenleg 
felszín feletti csa-
padékvíz elvezető 
árok a föld alá kerül.

Szintén sikeresen 
pályáztunk az Árok 
és Klapka utca fel-
újítására, itt még új 
járda is épülni fog.

Sajnos még a 
terveknél tar-
tunk a Millenni-
umi játszótérrel 
kapcsolatosan, de biztos vagyok ben-
ne, hogy idén az is megvalósul.

Folyamatban van a Damjanich utcában 
a csapadékvíz elvezetésének megoldása, 
valamint ezt követi a Baross utcai óvoda 
előtti hasonló beruházás. A napokban be-
fejeződött a Hősök tere felújítása, mely 
egy Trianoni emlékművel is gazdagodott.

Hogyan értékeli Ócsa hozzáállását a járvány 
miatti intézkedésekhez?

Én azt gondolom, hogy ez a helyzet senki-
nek sem volt könnyű. Egy mindenki számára 
szokatlan szituációhoz alkalmazkodni nem 
egyszerű, de megcsináltuk. Úgy láttam, hogy 
a lakosság nagy része fegyelmezetten visel-
kedett, talán ennek is volt köszönhető, hogy 
városunkban nem volt jelentős sem a házi ka-
ranténok, sem az igazolt fertőzöttek száma.

Köszönöm mindenkinek a hozzáállást és a 
kitartást!

 
ÓCSAI POLGÁRMESTERI HIVATAL

2020. június 2-től az Ócsai Polgármesteri Hivatalban visszatér az általános 
munkarend és munkaidő.
Az ügyfélfogadás továbbra is előre egyez-
tett időpontban, indokolt esetben tör-
ténik, kötelezően maszk viselése mellett 
az Ügyfélszolgálati Iroda helyiségében, 
valamint az Adóügyi Irodán. Az ügyfél-
fogadásra kijelölt irodahelyiségekben és a  
recepción is védőplexi felszerelésével old-
ják meg a biztonságos ügyfélfogadást.

Előzetes időpontegyeztetés a  
06-29/378-125 telefonszám megfelelő 
mellékein, valamint az egyes irodák-
hoz tartozó e-mail címeken lehetséges.

ÓCSAI KORMÁNYABLAK
ÜGYFÉLFOGADÁSI REND MÁJUS 25-TŐL

2020. május 25-től a Gyáli Járási Hivatal 
Kormányablak Osztályain ismét időpontfoglalás nélkül,  

sorszámosztás mellett fogadják az ügyfeleket.

HÉTFŐ: 7.00-17.00
KEDD: 8.00-16.00

SZERDA: 8.00-16.00
CSÜTÖRTÖK: 8.00-16.00

PÉNTEK: 8.00-14.00

Az ügyfélszolgálatokon a maszk viselése kötelező!

archív fotó
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A Polgármester által májusban 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 megóvá-
sa 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 valamen-
nyi 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 május 27. napján a következő önkormányzati határozatokat hozta.

A fentiek ismeretében – valamennyi tárgyban a ja-
vaslattételi lehetőséget a képviselők részére meg-
adva – Bukodi Károly polgármester május 27-én 
a következő önkormányzati határozatokat hozta.

Elfogadásra került az Ócsa és Társai Nonprofit Kft., 
az Ócsa Városüzemeltetési Nonprofit Kft, az Eg-
ressy Gábor Kulturális Szolgálató Nonprofit Kft. 
2019. évi mérlegbeszámolója, valamint a Kert-
város Szociális Központ 2019. évi jelentése is. 

Az előző évekhez hasonlóan idén is támogatás-
ban részesülnek a Révfülöpi Üdülőtáborban nya-
raló ócsai gyerekek. A képviselők döntése sze-
rint 480.000 Ft-ot különítenek el erre a célra. 

Ócsa Város Önkormányzat gazdálkodásával kap-
csolatos könyvvizsgálói feladatok ellátásá-
ra – a továbbiakban is – Kovácsné Lengyel Gab-
riella bejegyzett könyvvizsgálót bízzák meg.  A 
megbízás 2020. június 1-től 2021. május 31-ig szól.

Átfogó értékelés készült Ócsa Város Önkormányzat 
gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 
ellátásáról, mely az Ócsai Polgármesteri Hivatal 
Hatósági, Műszaki és Pályázatkezelő Irodája, a 
Kertváros Szociális Központ, az Ócsai Nefelejcs Napközi 
Otthonos Központi Óvoda és Manóvár Bölcsőde, 
valamint az Ócsai Rendőrőrs beszámolói alapján 
készült. A jelentésben többek között olvasható, hogy az 
Önkormányzat különböző pénzbeli és természetbeni 

juttatásokkal segíti a családokat. Ide tartoznak 
többek között a gyermekvédelmi kedvezmények, 
a Babaköszöntő csomag, a települési támogatás, 
valamint a Bursa Hungrica ösztöndíj pályázat is.

Megtörtént az önkormányzati tulajdonban 
álló vagyontárgyak felülvizsgálata az elmúlt 
évben bekövetkezett változások függvényében. 

Az Ócsai Halászy Károly Általános Iskola udvarán 
épülő játszótér kivitelezési munkálataihoz Ócsa Város 
Önkormányzat 4 millió forintos támogatást nyújt.

Kibővül az Ócsai Térfigyelő Rendszer. Kamerapont 
létesül az ócsai nagy kanyarban, a 011/9-es 
út – Némedi elkerülő út kereszteződésében, 
valamint a Millenniumi emlékműnél is.

Lebontásra kerül a Falu Tamás utca 37. szám 
alatti önkormányzati tulajdonban lévő ingatlan, 
ugyanis az épület életveszélyessé vált. A 
bontási munkálatokat a Truck Tor Kft. végzi el.

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
kizárólagos tulajdonában lévő sportpályát a korábbi 
éveknek megfelelően 2020. július 1. napjától 2021. 
június 30. napjáig terjedő időszakra is ingyenesen 
használatba adja Ócsa Város Sportegyesület részére 
támogatva ezzel az ócsai futballt, a csapatok 
felkészülését és a mérkőzések lebonyolítását. 

100 éve történt

1920. június 4-én Magyarország egy hat évig tar-
tó, egyre mélyebb poklokat megnyitó kálvária 
utolsó állomásához érkezett. A nemzetet előbb a 
világháború tizedelte meg, majd a bekövetkező ve-
reség maga alá temette az Osztrák-Magyar Monar-
chiát és benne a történelmi Magyar Királyságot is.  
Az összeomlást kísérő forradalom, majd az annak ku-
darca nyomán hatalomra jutó Tanácsköztársaság szinte 
polgárháborúig fokozódó belső széthúzáshoz vezetett, 
történelmük talán legkritikusabb hónapjaiban.  Mire 
az országnak 1919 végére nemzetközileg is elismert 
kormánya lett, és a magyar delegációt végre meg-
hívták a békekonferenciára, már rég eldőlt minden. 
A nemzet bénultan tekintett az elképzelhetetlenre, 
aztán 1920. június 4-éjének gyászos délutánján rá-
ütötték a pecsétet a régi Magyarország pusztulására.  

A békediktátum könyörtelen és egyben megdöbben-
tően cinikus döntés volt olyan nagyhatalmak részéről, 
amelyek számára Magyarország, a Kárpát-medence és 
egész Kelet-Közép-Európa valójában jelentéktelen te-
rületnek számított. A győztes antant vezetői szemében 
a magyar béke kérdése egy idegesítő epizód volt Eu-
rópa térképének újrarajzolása során. A béke nemcsak 
igazságtalan volt (hisz mikor igazságos egy győztes a 
vesztessel szemben?), hanem becstelen és rövidlátó 
is. A győztes hatalmak – egytől egyig nyugati demok-
ráciák – a nemzetek önrendelkezési jogát hangsúlyoz-
ták, vagyis hogy minden nemzet maga dönthet saját 
jövőjéről. Mégis, amikor a „négy nagy”, vagyis a négy 
győztes hatalom vezetője úgy látta jónak (gazdasági, 
katonai, politikai szempontok alapján), gondolkodás 

nélkül vetettek oda több mint három millió magyart a 
mesterségesen megnövelt területű szomszédállamok-
nak, egymásnak uszítva a korábban évszázadokig egy-
más mellett élő nemzeteket. A kilencszáz éves Magyar-
ország szétzúzása egy olyan békerendszer része volt, 
amely garantálni akarta, hogy Európa békéjét nem fe-
nyegethesse újabb világégés. A vesztesekkel szembeni 
kicsinyes lépések miatt húsz évvel később mégis egy, a 
korábbinál is pusztítóbb háború zúdult a világra, majd 
egész Közép-Európa a szovjet birodalom zsákmánya lett.

A száz évvel ezelőtt történtekre visszatekintve a tanul-
ság talán az, hogy bármekkorák is a társadalmunkban 
feszülő ellentétek, bármennyire kiismerhetetlenek 
a XXI. század kihívásai, a Kárpát-medence magyar-
sága egyetlen közösséget alkot határoktól függet-
lenül, amelynek tagjai végső soron csak egymásra 
számíthatnak. Egy nemzeti közösség, amelynek joga 
van emlékezni és emlékeztetni az őt ért igazságta-
lanságra, és amelynek joga van megélni saját magyar 
identitását, akármilyen állam polgárának született is. 

Trianon mindnyájunk személyes története is. Az 
előttünk járó generációk sorsán keresztül a mi-
énket is döntően befolyásolta. Veszteségünk gyá-
szos szimbóluma, ugyanakkor a róla való meg-
emlékezés lett összetartozásuk egyik jelképe. 

Emlékezzünk rá egy ezredéves történe-
lemmel rendelkező nemzethez méltóan!

Zsákai Dávid
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SAJTÓKÖZLEMÉNY 
 

MEGKEZDŐDIK AZ ÓCSAI BAROSS UTCA CSAPADÉKVÍZ ELVEZETÉSE 
 

A projekt, a Pest megye Területfejlesztési Koncepciója 2014-2030 és Pest megye Területfejlesztési Programja 
2014-2020 megvalósításához nyújtandó célzott pénzügyi támogatás keretében valósul meg, 63,03 millió forint 
támogatás segítségével.  
 
A beruházást indokolja, hogy mindkét helyszínen található meglévő árkokból álló vízelvezető, melyek kapacitása 
elégtelen. A lehulló csapadék az egyes helyszíneken mélypontnak számító Napsugár Óvoda Baross utcai részén, 
illetve a Damjanich-Csokonai csomópontnál koncentráltan jelenik 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 kerül sor. A 
tervezett munkák eredményeképpen a lakossági és közösségi építményekben a jelenlegi elégtelen csapadékvíz-
elvezetés hatására keletkező közvetlen káresemények megszűnnek. A tervezett 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 műszaki megoldás a helyi 
adottságok, továbbá a vízgyűjtő-gazdálkodási, helyi vízkár-elhárítási terveknek megfelelő. A projekt rendszerbe 
integráltan valósul meg, és 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: Marozsi Tamás 
Telefonszám: 70/850-5196 
E-mail: muszak@ocsa.hu 

A projekt elsődleges célja a Baross utca (Napsugár óvoda előtt) és Damjanich utca (Falu Tamás-
Csokonai közt) csapadékvíz elvezetése 

2020.06.02 

SAJTÓKÖZLEMÉNY 
MEGVALÓSULT AZ ÓCSAI SZÉKESI UTCA ÉS DAMJANICH UTCA SZILÁRD BURKOLATTAL 
TÖRTÉNŐ FELÚJÍTÁSA 

A projekt, a Pest megye Területfejlesztési Koncepciója 2014-2030 és Pest megye Területfejlesztési Programja 
2014-2020 megvalósításához nyújtandó célzott pénzügyi támogatás keretében valósult meg, 142,5 millió forint 
támogatás segítségével. 

A projekt keretében a Székesi út (Vasút és Halászi Károly utca közötti szakasz) valamint a Damjanich utca 
burkolat felújítási és járda szilárd burkolattal történő teljes körű felújítására került sor. A beruházás fontos 
szempontja, hogy a Damjanich utca kapcsolatot teremt a településközpont és a gazdasági területek, valamint az 
itt található munkahelyek között. A beruházást indokolta, hogy az útszakasz különösen rossz állapotú volt, a 
kerékpárosok számára nagyon veszélyes. A projekt megvalósítása a járművek, kiemelve a kerékpárosok, 
biztonságosabb közlekedését teszi lehetővé, azáltal, hogy a megsüllyedt útpályaszélek kijavítása megtörtént és a 
kerékpárosoknak nem a töredezett burkolatszélen kell kerékpározni. A fentieken kívül a projekt megvalósításával 
lehetővé válik a települési szolgáltatások és a közösségi közlekedési eszközök gyorsabb elérhetősége, a település 
népességmegtartó képességének javítása, a gazdasági fejlődés és társadalmi innovációk gyors terjedésének 
elősegítése, a munkahelyek gyorsabb megközelíthetősége, a településkép javítása, a komfortérzet növelése, 
valamint csökken a közúti közlekedés okozta környezetterhelés. A jó minőségű aszfaltburkolat, a járda és a 
csapadékvíz elvezető rendszer összehasonlíthatatlan komfortérzetet nyújt a városban élők, és kirándulók 
számára, megkönnyíti és biztonságosabbá teszi a munkába járás és a közszolgáltatások elérésének körülményeit. 
A fejlesztett út teherbírása és kapacitása növekszik. A vízelvezetés megoldása az utak élettartamát növeli. 
Ökológiai nyeresége a lakóterületeken keletkező zaj, por- és rezgésterhelés csökkenése, ezáltal a projekt 
mikrokörnyezetének és a város általános környezeti állapotának javulása. A közlekedési elemek fejlesztésével a 
közlekedésbiztonság javul.  

Projektazonosító: PM_ONKORMUT_2018/47 
Támogató: Pénzügyminisztérium 
Megvalósítás helye: 2364 Ócsa, Damjanich utca és Székesi utca 
Projekt megvalósítás kezdő napja: 2019. év 03. hó 15. nap. 
Projekt megvalósítás záró dátuma: 2020. év 06. hó 02. nap. 
További információ kérhető: Marozsi Tamás 
Telefonszám: 70/850-5196 
E-mail: muszak@ocsa.hu 

A projekt elsődleges célja az elöregedett aszfaltburkolat felújítása, valamint a meglévő
gyalogjárdák korszerűsítése volt. 
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Kedves kertbarát
olvasó!

Kert

Csodás hortenziák!

A tavaszi virágpompa kellős közepén vagyunk. Cso-
dálattal figyelhetjük, amint kertünk virágba borul. 
Nemcsak a kertek, de az utak, autópályák menti egész 
évben csak közönséges „szedett-vetett-bokrok”-ként 
jelen lévő vadrózsák, tűztövisek most egész virágku-
paccá változtak, és díszítik a mindennapjainkat.  Érde-
mes hát nézelődni, vigyázni rájuk!

E havi cikkemben egyik kedvenc növénycsoportomat, 
a hortenziaféléket szeretném bemutatni, a minél szé-
lesebb körben lévő terjedésükhöz hozzájárulni. 

Akinek volt már dolga hortenziával az tudja, hogy a 
csodálatosan nagy és színes labdafejek, no meg a talaj 
savanyítása jut eszünkbe legfőképpen.

Növényeink talajigénye valóban változatos.  Minden 
talaj kémhatása mérhető pH skálán. (A skála 0-14-ig 
terjed, a 7-es érték a semleges, ettől alacsonyabb ér-
téknél savanyú talajról, míg a 7-es értéknél magasabb 
szám esetében meszes talajról beszélünk. 

A pH érték olyan tulajdonság, amely meghatározza a 
növényeink növekedését, ugyanis nagymértékben be-
folyásolja a talajban lévő tápanyagok felvételét. A hor-
tenziák szeretik a savanyú talajadottságokat. A legel-
terjedtebb változata: 

•	 Hydrangea macrophylla- kerti hortenzia

A növény, amibe a virágárusnál beleszeretünk. 
Virágszínük valóban a talaj pH értékétől függ, 
minél savanyúbb a talaj ( vagyis alacsony a  pH 
értéke ) annál kékebbek a virágaink, kevésbé 
savanyú közegben rózsaszínűek lesznek.  Ah-
hoz, hogy számunkra a lehető legmegfelelőbb 
legyen a talaj kémhatása már ültetéskor a 
megfelelő földről kell gondoskodnunk. A rho-
dodendron földek választása kiváló döntés a 
hortenziák ültetésénél is. A fenyőtű és fenyő-
kéreg bedolgozása az ültetőgödörbe is remek 
lesz újdonsült hortenziánknak. Ha mindezt 
megtettük, tehát megfelelő savanyú kémha-
tású földbe ültettük, akkor az egyenletes tá-
poldatozással tovább garantálhatjuk virágunk 
megfelelő fejlődését.

 Ha nem szeretnénk ennyire elmélyedni a pH varázsla-
tában, és a talaj-savanyításban , de szeretnénk csodás 
labdafejeket, akkor érdemes az alábbi hortenziákkal is 
megismerkedni:  

Kevésbé ” babusgatós” fajták :  

•	 A Hydrangea arborescens ’Annabelle’- Cser-
jés Annabelle hortenzia : 

Egy kevésbé „babusgatás-igényes” változat. 
Magassága 1 m körüli, a talaj tekintetében 
pedig nem válogatós. Ócsán a Millenniumi 

Parkban megtekinthetőek egy séta alkalmá-
val. Június-júliusban csodás, fehér óriási virá-
gaival gyönyörködtet. Virágait mindig az azévi 
hajtásokon hozza, így nagyon lényeges, hogy 
tavasszal a talajfelszín felett 8-10 cm-rel visz-
szavágjuk vesszőit, hogy minél bokrosabb és 
több virágban gyönyörködhessünk. Különleges 
változata a Hydrangea a. ’Strong Annabelle’ 
, amely masszívabb virágszárral és még hatal-
masabb virágfejekkel ( 30 cm! átm.  )  kápráztat 
el bennünket.  Igazi ritkaság!

•	 Hydrangea paniculata – Bugás hortenziák- 
eme hortenziacsoport tagjai nagyobb méretű-
ek, akár 2 m magas és 1,5-2 m széles bokrokat 
is alkotnak, így ezt mindenképpen érdemes az 
ültetéskor figyelembe vennünk, hogy legyen 
számunkra megfelelő tér. Metszés tekinteté-
ben ugyancsak szeretik az erőteljes visszavá-
gást.  (De nem a talajszintig metszünk! ) Napos 
vagy félárnyékos helyre is ültethetjük. Változa-
tai:

o ’Vanille fraise’: tömött bugavirágai ki-
nyíláskor fehérek, majd sötét-rózsa-
színbe hajlanak

o ’Phantom’: óriás méretű virágbugái 
krémfehérek, majd rózsaszínűek. 

o ’Limelight’: nyár közepén nyíló zöl-
des-fehér nagy virágbugákkal rendel-
kezik.

o ’Silver Dollar’: krémfehér virágzatú.

o ’Little Lime’: alacsony, 1 m körüli ter-
metével kisebb kertekbe ideális vá-
lasztás. 

•	 Hydrangea quercifolia- Tölgylevelű hortenzia

Nagy termetű, 1,5-2 m magas bokor. Nagy, 
karéjos levelei ősszel csodásan színeződnek a 
burgundi -, és skarlátvörös árnyalataiban. Ár-
nyékban, félárnyékban szépen fejlődik. Virág-
színe csontfehér-az elnyíláskor antik rózsaszín. 
Hámló, barázdált kérgével egész télen különös 
látvány.

Kellemes kertészkedést kívánva:

Leber-Mogyorósi Dóra kertészmérnök, kertépítő-, és 
zöldterület fenntartó szakmérnök

Tisztelt Ügyfelünk!

Tájékoztatjuk, hogy a Pest Megyei 
Kormányhivatal Gyáli Járási Hivatal 
Gyámügyi Osztálya elköltözött.

A 2020. június 2-tól az ügyfélfogadás 
helye és ideje az alábbiak szerint 
módosul: 

Ügyfélfogadás helye.: 2360 Gyál, 
Kőrösi út 112-114. 1. emelet 102. és a 
104. szoba. (tel.: 06 29 544-139, gyal.
gyamhivatal@pest.gov.hu)

Ügyfélfogadás ideje.:

Hétfő.: 12:30 - 15:30

Szerda.: 12:30 - 17:30

Csütörtök.: 08.00 - 12.00

Tájékoztatjuk továbbá, hogy a köl-
tözés a hivatásos gondnokok ügyfél-
fogadási helyét és idejét nem érinti, 
az továbbra is a 2360 Gyál, Kőrösi út 
54. szám alatti épületben zajlik hét-
főnként a 10.00 -11.00 óra között.

Megértésüket köszönjük!

 Gyáli Járási Hivatal
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A koronavírus-járvány miatti korlátozások mindany-
nyiunkat hirtelen értek. Az iskoláknak szinte egyik 
napról a másikra kellett digitális oktatásra váltani, 
mely merőben új feladatot jelentett a pedagógusok, 
de még a diákok számára is. Miként élték meg ezt az 
időszakot a tanulók és a tanárok az ócsai gimnázium-
ban, erről Talapkáné Elek Zsuzsannát, az Ócsai Bo-
lyai János Gimnázium igazgató asszonyát kérdeztem.

Mennyire volt zökkenőmentes az átállás a digitális 
oktatásra?

Mint minden nevelési intézményt, minket is hideg-
zuhanyként ért a hír: be kell zárnunk az iskola ka-
puját, és digitális formában kell folytatnunk az ok-
tatást. Egyet azonnal tudtunk: meg fogjuk oldani. 
Március 16-án rendkívüli nevelőtestületi értekez-
leten döntöttünk az ezzel kapcsolatos teendőkről.  
Azt szerettem volna, ha minden pedagógus ugyan-
azt a rendszert használja, így a NeoLMS - portál mel-
lett tettük le a voksunkat. Egy hét alatt sajátítottuk 
el a kollégákkal a rendszer használatát, és március 
23-án már „élesben” kezdődhetett a digitális oktatás.

Kellett változtatni az órarenden, az oktatási anyago-
kon?

Mi meghagytuk a régi órarendet, sőt még a kész-
ségtárgyak is megmaradtak. Ez a rendszer se-
gít nekünk abban, hogy tananyagokat, felada-
tokat küldjünk diákjainknak; illetve a naptárban 
jelezzük, mikor lesz online óra, számonkérés stb. 
Arra törekszünk, hogy ne terheljük túl tanulóinkat. 

Jelentett plusz terhet az online oktatás a pedagógusok 
számára?

Mindenképpen. Sok órát töltünk a számítógép 
előtt, míg összeállítjuk a tananyagot, elkészítjük a 
feladatsorokat, javítjuk a beküldött dolgozatokat. 
Kommunikálunk diákjainkkal a portál segítségé-
vel, de a személyes jelenlétet nem pótolja semmi.

Előfordult, hogy valamelyik tanulónál technikai aka-
dályok nehezítették a tanulást?

Azonnal fel kellett térképeznünk, hogy van-e olyan 
tanuló, aki nem rendelkezik számítógéppel. Felaján-
lottunk számára iskolai gépet, de ezzel a lehetőség-
gel kevesen éltek. Ugyanakkor számunkra is meglepő 
volt , hogy hiába ismerik ki magukat a gyerekek az 
interneten, a feladatok elküldésénél már merülnek 
fel problémák. Ezek megoldásában is segítettünk. 

Profitálhat-e az iskola a digitális oktatás elmúlt idő-
szakából?

Határozottan igen. Sok elemét felhasználhatjuk a 
digitális oktatásnak, de szeretnénk, ha ősztől is-
mét az osztálytermekben találkozhatnánk a bolya-
isokkal. Hiányoznak a személyes kontaktusok, az 
új ismeret közös feldolgozása. Nem látjuk a gyere-
kek reakcióit, arckifejezéseket, metakommunikáci-
ót. Pedig ez a lényege az oktató-nevelő munkának.

A gyerekek hogyan élték meg ezt az időszakot?

Nehezen. Leginkább az elején viselték rosszul, 
hogy nem találkozhatnak reggel az állomáson, 
a buszmegállóban, a kapunál: nem érkezhettek 
együtt a gimibe.  Tudom, hogy szeretnek ide járni,  
együtt lenni. Jót mosolyogtunk azon az érettsé-
gi alkalmával, hogy milyen formáját találták ki az 
üdvözlésnek. Kezet nem foghattak, puszit nem 
adhattak egymásnak, így a cipőjüket, a könyökü-
ket érintették össze. Ez helyettesítette az ölelést.

Azt hiszem, hogy a végzősöknek volt a legnehezebb 
ez az időszak. Számukra a középiskolai évek idén az 
érettségivel véget értek. Pedig nagyon várták és még 
várják is a ballagást. Egyelőre még mi sem adtuk fel 
a reményt, hogy nyár végén elbúcsúzhatunk tőlük.

Hogy zajlott az érettségi?

Nagy feladat volt a vizsgakörülmények biztonságos 
megteremtése. Azt gondolom, hogy sikerült, min-
den rendben lezajlott. Nagy segítségünkre voltak a 
felügyelőtanárok, a technikai dolgozók, a rendőr-
ség, de a gyerekek is nagyon fegyelmezettek voltak.

Ezúton is köszönjük az önkormányzatnak az ózon-
generátor felajánlását, valamint Pánczél Károly  
országgyűlési képviselőnek- iskolánk volt di-
ákjának- is, hogy megajándékozta intézmé-
nyünket egy levegőtisztító berendezéssel.

Hogyan összegezné az elmúlt három hónap történé-
seit?

Büszke vagyok a pedagógusaimra, a bolyais diákokra, 
szüleikre, hiszen gyorsan alkalmazkodtak a rendkívüli 
helyzethez. Öröm azt látni, hogy a digitális eszközök 
nem elszigetelték egymástól a diákokat és tanárokat, 
hanem megmutatták, mennyire nagy szükségünk van 
a társas kapcsolatokra, a személyes találkozásokra.
Nem volt könnyű időszak, de megcsináltuk.

Paksi Zita

A tantermi oktatást semmi sem pótolja
Interjú Talapkáné Elek Zsuzsannával,

az Ócsai Bolyai János Gimnázium igazgató asszonyával
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Tájékoztatjuk Ügyfeleinket, hogy 2020. május 1-től a csomagolási és zöldhulladék házhoz menő szelektív gyűjtésének 
gyakorisága havi 1 alkalomra módosul.

A csomagolási hulladékok gyűjtésének időpontjai:

2020.
május június július aug.

15. 12. 10. 7.

A mindenkori begyűjtéssel egyidejűleg munkatársaink szállítási alkalmanként 2 db cserezsákot (csomagolási hulladék 
gyűjtésére szolgáló, sárga színű, emblémás) adnak.

Szállítási gyakoriságtól függetlenül, a megadott napon, az összegyűjtött csomagolási hulladék mennyiségi korlátozás 
nélkül kihelyezhető bármely átlátszó zsákban, illetve a kommunális hulladék gyűjtésére használt edényzettől eltérő, jól 

látható módon megjelölt (sárga színű, vagy tetejű, felirattal ellátott) szabványos edényzetben is.

Ezáltal havi egyszeri gyűjtési alkalommal is megvalósul az összegyűjtött csomagolási hulladékok elszállítása.

Fentiek miatt is, kérjük, fokozott gondossággal járjanak el a hulladékok tömörítésével kapcsolatban, ezzel is csökkentve 
a tároláshoz szükséges hely, valamint a kihelyezésükhöz szükséges zsákok mennyiségét!

A zöldhulladék gyűjtésének időpontjai:

2020.
május június július aug.

8. 5. 3.; 31. 28.

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 hely-
színeken 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

ÓCSA

Változás a házhoz menő szelektív hulladékok szállítási rendjében

Polgárőrség hírei
Az elmúlt hetek nehéz és mozgalmas napjai után 
polgárőrségünk életében is eljött egy kis nyugalom.
Májusban szépen lassan visszaállt egyesületünk 
megszokott élete.

Május első heteiben még mindig napi 24 órás 
szolgálatot láttunk el Ócsa városában, az éjszaka 
folyamán pedig még erősített szolgálatot is vállaltak 
polgárőreink. A kijárási korlátozás feloldását követően 
május második felében azon tagjaink megpihenhettek, 
akik az elmúlt hetekben napi 4-5 óra plusz szolgálatot 
láttak el.

Elmondhatjuk, hogy ez a hónap szépen, csendben és 
majdnem nyugodtan is telt el. 

A kijárási korlátozás idején azért ebben a hónapban 
találkoztunk sportolni vágyó fiatalemberrel, aki nem 
igazán tudta elfogadni a tényt, hogy a Sportparkban 
még nem lehet tornázni. Természetesen a napi 
többszöri ellenőrzést ezen a területen nem hagytuk ki, 
nehogy bárki más is ebbe a hibába essen.
Örömmel tapasztaltuk azonban, hogy májusban nem 
történt komoly közúti baleset városunkban, ahogy a 
lakossági bejelentések száma is csökkent.

Egyre jobban érzékelhető, hogy az ócsai lakosok 
figyelnek a tűzgyújtási korlátozásokra, hiszen az elmúlt 
időszakhoz képest alig pár bejelentés érkezett nem 
megfelelő időben történő kerti hulladék égetésével 
kapcsolatban.

Tisztában van egyesületünk a város szélén történő 
illegális szemétlerakás problémájával, ennek 
eredményeként nem csak lovasokkal, hanem autóval és 
gyalogosan is növeltük a külterületeken a szolgálatokat. 
Köszönhetően a lakosok bizalmának és a hatóságokkal 
közös munkának eredményeként május hónapban egy 
bejelentést követően együttes erővel sikerült illegális 
hulladéklerakókat kézre keríteni. Meg kell említeni 
ehhez az esethez, hogy nagyon-nagyon nehéz ezeket 
az elkövetőket fülön csípni, hiszen itt érvényesül csak 
igazán a „jókor, jó helyen” mondás.

Fenti sikeres akció legfőképpen annak volt köszönhető, 

hogy egy szemtanú pont látta a szemét lerakását és 
értesítette a polgárőrséget. Ezt követően egyesületünk 
tagjai nagyon gyorsan a helyszínre tudtak menni, 
felvették a kapcsolatot az érintett személyekkel 
és a hatóságokkal közösen sikerült az illegális 
szemétlerakókat kissé kalandosan, de megfogni. 
Köszönjük Minden résztvevőnek az együttműködést és 
a segítséget.

Egyesületünk tagjai a március közepe óta kialakult 
helyzetben közel 600 óra plusz szolgálatot láttak el, 
ezzel segítve Ócsa városának, az Ócsa Városi Polgárőr 
Egyesületnek illetve a Hatóságoknak a munkáját.

Ezúton szeretnénk megköszönni Nektek, 
Polgárőröknek, hogy nagyon sok esetben a nap bármely 
szakában családotokat otthagyva számíthattunk Rátok!

Ócsa Városi Polgárőr Egyesület

Helyi
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 Az egyik missziós atya (Anthony Bloom) mesé-
li: „Egy japán fordult egyszer hozzám: Úgy gondolom, 
hogy amit a keresztény vallás az Atyáról és a Fiúról 
mond, azt megértem, de annak a tiszteletreméltó ma-
dárnak a jelentőségét képtelen vagyok felfedezni”.

 Azt hiszem nagyon sok, magát keresztény-
nek valló ember számára ez a „tiszteletreméltó 
madár” a nagy ismeretlen. Ez volt a korai efezu-
si egyházban is, amikor Pál megkérdezte tőlük: 
„Megkaptátok a Szentlelket, amikor megtértetek? -  
Ezt felelték: Nem is hallottuk, hogy van Szentlélek”(Ap-
Csel 19,2). Jézus Krisztus sokat beszél a Szentlélekről. 
A Szentlélek az egyetlen, igazi „ajándék”, végtelen, 
amint Isten is végtelen. A húsvéti időszak csúcspontját 
nemcsak a Feltámadás és a Mennybemenetel jelenti, 
hanem annak záróaktusa, a Pünkösd, a Szentlélek 
kiáradása is.

 Ki a Szentlélek? A Szentlélek, a Háromszemé-
lyű egy Isten harmadik személye. Amikor az apostolok 
várták a Szentlelket, állhatatos, egyetértő imádságban 
voltak összekapcsolódva. És amint Pünkösdkor 
ténylegesen megérkezett, hatalmas csodát művelt 
bennük. A ház előtti téren, ahol összegyűltek az 
emberek a szokatlan jelenség láttán, hirtelen mindenki 
megértette a másik beszédét. Olyan emberek, akik ed-
dig el voltak szakítva egymástól, közelebb kerültek egy-
máshoz, megértették egymást. Ez a Szentlélek csodája. 
Ő sohasem csak egy személynek adott ajándék, hanem 
mindig közösséget akar teremteni, népeket, nemzete-
ket, egyes embereket akar egymáshoz közelebb vinni.

 Ki a Szentlélek? – Krisztus Lelke, Krisztus men-
talitása, érzülete: „én meg majd kérem az Atyát, és 
más vigasztalót ad nektek: az Igazság Lelkét, aki örök-
ké veletek marad... Nem hagylak árván benneteket, 
hanem visszajövök hozzátok”(Jn 14,16-18). Mikor van 
két ember egymáshoz igazán közel? Ha testileg érintik 
egymást? Ez nem elég. Így van Krisztus is Lelke által és 
Lelkében közel hozzánk. Krisztus Lelkének bírása azt je-
lenti, hogy valóban úgy kezdünk gondolkodni, ahogyan 
Krisztus gondolkodik, és úgy kezdünk érezni, ahogyan 
Krisztus érez. Az ő érzülete, magatartása éltet minket. 

Csak egy út van az Atyához, éspedig az, amely Krisz-
tuson átvezet. És csak egy út van Krisztushoz, éspedig 
Szentlelkén keresztül. A Szentlélek Krisztus küldetésé-
nek beteljesítője a földön és ugyanakkor a mi keresz-
tény életünk kezdete is.

 A Szentlélek először megtanít bennünket arra, 
hogy Istenről helyesen gondolkodjunk. Másodszor 
nemcsak az Istenhez való viszonyunkat alakítja, ha-
nem a többi emberhez való kapcsolatunkat is képes 
formálni. Harmadszor a Szentlélek képes befolyásolni a 
dolgokhoz való viszonyunkat is. Csak engedni kell, hogy 
belépjen az éltünkbe és formáljon minket. Amikor újra 
föltesszük a kérdést, hogy „Ki a Szentlélek?” Inkább azt 
kellene megkérdeznünk, hogy: Mit művel a Szentlélek, 
miből ismerhető fel életünkben?

 Most fokozatosan visszatérünk egy elevenebb, 
nyitottabb élethez, ha úgy tetszik, a normalitáshoz. De 
ne onnan kezdjük, ahol abbahagytuk! Le kell szűrnünk 
a tanulságokat. Legyen az idei Pünkösd az újrakezdés 
ünnepe.
 Kérünk, hogy a Szentlélek újítsd meg a szívün-
ket, lelkünket. Kérjük, hogy a mindenható Isten árassza 
ki Szentlelket népünkre, és adjon ébredést népünk kö-
zött.  

Tisztelettel Mihoc Valerian
Ócsai plébános

Pünkösd az újrakezdés ünnepe

Ünnep

kép forrása: napszikra.hu

 
 

Mi kerülhet a SÁRGA zsákba? 

 papír (tisztán, laposra hajtogatva): kartondoboz, hullámpapír, 
élelmiszerek és kozmetikai cikkek papírdobozai, színes és fekete-
fehér újság, szórólap, prospektus, irodai papír, füzet. 

 műanyag (kiöblítve, laposra taposva): színes- és víztiszta PET 
palack, kupak (üdítős, ásványvizes), kozmetikai és tisztítószerek 
flakonjai (pl: samponos, öblítős, mosogatószeres), reklámszatyor, 
nylonzacskó, csomagolófólia, fólia (zsugor és strech), joghurtos, 
tejfölös és margarinos dobozok, 

 fém- és italos kartondoboz (kiöblítve, laposra taposva): fém italos 
doboz (pl: üdítős, sörös, energiaitalos), tartós tej és üdítők dobozai 
(TetraPack), konzervdoboz 

Hidd el, jól megférnek egymás mellett! 
Ne botránkozz meg azon, hogy a szelektíven gyűjtött hulladékokat összeöntjük! Az összegyűjtött 
csomagolási hulladékokat válogatóműveinkbe szállítjuk, ahol megtörténik a frakciók utólagos külön 
válogatása. A frakciók együttes gyűjtésének egyrészt gazdaságossági okai vannak, illetve a 
korábban a gyűjtőszigeteken alkalmazott frakciónkénti különgyűjtés csekély mértékben valósult 
meg, ezért minden esetben így is szükséges volt az utólagos válogatás! 
 

Kiöblítve?! IGEN! 
Egyes flakonokat, ételes dobozokat és olajos palackokat elvileg el kellene mosogatni, mielőtt a 
zsákba kerülnek. Sokakban megfogalmazódik, hogy a mosogatással 
azonban vizet pocsékolunk, és ezzel többet ártunk a környezetünknek. 
Vagy mégsem? Nem azt várjuk el, hogy patyolat tiszta legyen, csupán 
azt, hogy makacs szennyeződések ne legyenek benne/rajta. Elég, ha 
például a mosogatás végén a mosogatóvízben átöblítjük, vagy szükség 
szerint szivaccsal eltávolítjuk a szennyeződéseket! Különösen fontos 
mozzanata ez a gyűjtésnek, mivel ugyanabba a zsákba kell rakni az összes szelektíven gyűjtött 
hulladékot (vagyis a műanyag, a papír és a fém együtt) és ha más anyagokkal szennyeződnek, 
sajnos nem hasznosíthatóak újra!  

Az sem elhanyagolható szempont, hogy otthon sem büdösödnek a zsákban az elszállítás 
időpontjáig. 

NE tegyél a SÁRGA zsákba üveget, használt papír zsebkendőt, szalvétákat, 
felvágottak csomagolását, hungarocellt, CD-lemezt, magnó- és videokazettát, 
egyéb műanyagnak ítélt hulladékot (pl. nejlonharisnya), ezek a kommunális 
edénybe kell, hogy kerüljenek! 
A színes és színtelen öblös üveg (italos üveg) elhelyezésére keresd a településen 
kihelyezett üveggyűjtő konténereket! Köszönjük! 

Amennyiben mégis előfordult, hogy szennyezett vagy szelektíven nem gyűjthető hulladékot 
helyeztél a szelektíves zsákba, ne aggódj, az utólagosan a válogatás során a hasznosítható 
anyagoktól elkülönítve, a háztartási hulladékokkal együtt került ártalmatlanításra!  
Segítsd munkánkat, csak az újrahasznosításra alkalmas hulladékokat gyűjtsd szelektíven! 
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fogadjuk kedves vásárlóinkat!

IDŐPONTEGYEZTETÉS
06 30 593 7437

2364 Ócsa, Falu Tamás u. 1.
Nyitva: bejelentkezés alapján · www.alzaoptika.hu
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• nyelvórák
• nyelvtanfolyamok
• szakmai nyelvi képzés

 www.nyelvportal.hu  

 06 20 534 7665   info@nyelvportal.hu

• nyelvi és üzleti asszisztencia 
• tanácsadás
• toborzás és kiválasztás

 2364 Ócsa, Némedi köz 13.   Bai-Dommers Ildikó e.v. 

 Megérkezett a tavasz. A jó idő érkezésével lassan 
benépesülnek a hétvégi házak, nyaralók. A télire 
biztonságba helyezett vagy hazavitt értékek - szerszámok, 
gépek, csónakok, egyéb eszközök – ismét előkerülnek. A 
nyaraló, hétvégi ház feltörése vagy az udvaron hagyott 
értékek eltulajdonítása is jelentős anyagi károkat 
okozhat, ezért kérjük, fogadja meg tanácsainkat!
                                                                                                                                                                                                                                                                                   

A hétvégi házban ne tároljon a szükségesnél nagyobb 
értékeket, gondoskodjon azok védelméről, a bejárati 
ajtót is érdemes korszerű zárral felszereltetni. 
Az ajtó anyaga legyen masszív fém vagy tömör 
fa. Fontos, hogy az egyéb külső nyílászárók és a 
garázs is kellő védelemmel rendelkezzen! Azokat 
többféle biztonsági eszközzel ajánlott felszerelni. 
Csupán a szúnyogháló nem véd meg a betörés ellen!

Az anyagi lehetőségekhez és védendő értékekhez 
mérten érdemes elektronikai védelmi rendszert 
kiépíteni. A biztonságon nem éri meg spórolni, 
hiszen a tapasztalatok szerint egy betörés okozta 
kár gyakran többszöröse lehet a megfelelő 
védelmi rendszer beszerzési és felszerelési 
költségének. A hang-, és fényjelző készülék, 
távriasztás úgy nyújtanak védelmet, hogy a külvilág 
számára, ha illetéktelenek próbálnak behatolni.

Javasolt rendszeresen látogatni a hétvégi házat, 
nyaralót, illetve megkérni a környéken élőket, hogy 
fordítsanak figyelmet az üresen álló hétvégi házakra. Ha 
ismeretlen személyek vagy járművek mozgását észlelik, 
értesítsék a polgárőrséget és/vagy a rendőrséget!

Az értékes ingóságokról - műszaki cikkek, szerszámok, 
gépek, kerékpárok, stb.- lehetőség szerint készítsen 
fényképet és részletes leírást, ez ugyanis segítséget 
nyújt a rendőrség számára a beazonosításnál. 

Tartson rendet közvetlen környezetében és a 
kertben is! A széthagyott kerti szerszámok vonzzák 
a tolvajokat, a betöréshez is felhasználhatók. 

A sűrű növényzet kiváló rejtekhely a betörők 
számára. A dúsabb bokrokat, fákat ritkítsa meg 
annyira, hogy a betörők ne tudjanak észrevétlenül 
tevékenykedni! A házhoz, ablakokhoz közel álló fák 

ágait vágja vissza! Az élő sövények, és a zárt kerítések 
magassága lehetőleg ne haladja meg a 90 centimétert, 
mert azzal gátolja a biztonságot fokozó rálátást.
Amíg a kertben dolgozik, háza ajtaját minden esetben 
zárja be, ne adjon alkalmat a besurranó tolvajnak!

Mit tegyen, ha betörést észlel vagy a hétvégi házhoz 
érkezve illetéktelen személy van bent?

Amellett, hogy a bűnözők anyagi veszteséget tudnak 
okozni, ijesztő, ha idegen ember otthonukban jár. Ha 
érkezéskor betörés nyomait észleli, ne menjen be a 
házba, értesítse a rendőrséget az ingyenesen hívható 
112-es segélyhívó számon!
A hátrahagyott nyomok elveszhetnek, megváltoz- 
hatnak, ha a helyszínt bejárja a rendőrség kiérkezéséig. 

A testi épség és az élet védelme érdekében azonnal 
értesíteni kell a rendőrséget és tájékoztatást adni 
a menekülő elkövető személyleírásáról, valamint 
menekülési útvonaláról, az általa használt járműről. 

A legfontosabbat mindig tartsák szem előtt: 
semmilyen vagyontárgy nem ér fel a testi épség, az 
emberélet értékével!

Kellemes tavaszi pihenést, kikapcsolódást, 
kertészkedést kívánunk!

Pest Megyei Rendőr-főkapitányság
Bűnmegelőzési Osztály

Tavasszal is tudja biztonságban hétvégi házát, 
nyaralóját!
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SKAND-O-MATA™
www.skandomata.hu
https://rejt.hu/h1Z1WM

Copyright © 2010-2020, www.skandomata.hu (CsAB). Minden jog fenntartva. Forrás: https://rejt.hu/h1Z1WM

M
egfejtés: Június hónapot így is szokták nevezni.

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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Sallay Mária anyakönyvvezető

ÓCSAI KISBÍRÓ
Ócsa Város Önkormányzatának ingyenes lapja Megjelenik havonta 3200 példányban Kiadja: Ócsa Város Önkormányzata
Felelős kiadó: Bukodi Károly Szerkesztő: Paksi Zita Szerkesztőség címe: Egressy Gábor Szabadidőközpont, 
2364 Ócsa, Bajcsy-Zs. u. 46-48. Email: paksi.zita@ocsa.hu Nyomdai munkák: Humaszolg Bt. Felelős vezető: Földi Márk

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 Római-Katolikus Egyházközség
Június 7-én Szentháromság vasárnapja - 9.00 óra Ócsa (temp-
lombúcsú)

Június 14-én - Úrnapja - 11.00 óra - Bugyi templom

Június 14-én - Borzasi kápolna - 16.00 óra - Paduai Szent Antal 
tiszteletére.

Június 21-én -Ócsa- 9.00 óra

Június 28 én- Bugyi - 11.00 óra
Mindezek a szertartások követhetők az Ócsai Római Katolikus 
Egyházközség facebook oldalán.

Ócsai Baptista Gyülekezet 

Örömmel tudatjuk, hogy az előttünk álló istentiszteleti alkal-
makra újra összegyülekezhetünk imaházunkban, ahol szemé-
lyesen találkozhatunk, egyházunk ajánlásának figyelembevéte-
lével!

Hívunk és várunk mindenkit imaházunkba:

Szerdánként imaházunk nagytermében Bibliaóra 19:00 órától

forrás: www.ocsaibaptista.hu

Ócsai Református Egyházközség

Kedves Testvérek!
A hétközi alkalmak még online, az interneten lesznek elérhetők. Isten-
nek hála azonban, hogy vasárnap már megnyílik a Templom a gyülekezet 
számára, és 10 órától élő közösségben lehetünk újra együtt, de az Ócsai 
Református Egyházközség oldalán élő Istentisztelet közvetítés is lesz 
azok számára, akik még nem tudnak eljönni. 

A lelkészi Hivatal 2020.05.25. hétfőtől fogad személyesen testvéreket 
a megszokott lelkészi és pénztári ügyeleti időkben. Minden közös al-
kalmunkon 3 főszabály lesz: maszk viselete, kézfertőtlenítés, kötelező 
távolságtartás.

HETI ALKALMAK 
Kedd 18 óra: Bibliaóra – Református Iskola Tanácsterem (On-line közve-
títés)
Szerda 16 óra Énekkar – Halászy Károly Álralános Iskola
Csütörtök 16:30 óra Cserkészet – Református Iskola Gyermekterem
Csütörtök 18 óra: Ócsai Ökomenikus Közösség (On-line közvetítés)
Péntek 16:30: Ifjúsági Bibliaóra – Református Iskola Gyermekterem 
(Chat)
Péntek 17 óra: Konfirmáció Előkészítő – Református Iskola Tanácsterem 
(Chat)
Vasárnap 10 óra: Istentisztelet és Gyermek Istentisztelet – Műemlék 
Templm (On-line közvetítés is)

forrás: ocsaref.hu

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.

Haláleset:  
Név Születési idő Haláleset ideje
Pekker Ferencz 1935. március 16. 2020. április 9.
Faragó István 1953. szeptember 11. 2020. április 16.
Szabó András 1928. június 5. 2020. április 19.

Esküvő:
Váradi Nikolett – Gulyás Tibor 2020. május 19.
Veibl Julianna – Kiss Péter Tamás 2020. május 23.
Kristóf Kitti Mercédesz – Juhász Csaba Imre 2020. május 29.

Huszonötödik házassági évforduló:
Bulóczki Zsuzsanna – Klár Zoltán 1995. május 20.
Bödő Szilvia – Kiss Attila 1995. május 27.

Születések: 
GYERMEK NEVE SZÜLETÉSI IDŐ
Balotai Botond 2020. április 2.
Siroki Liliána 2020. április 9.
Kalucza Patrik 2020. április 9.
Lukács Nelli 2020. április 19.



Csapatunk bővítésére két vagy három műszakos munkarendbe 
keresünk munkatársakat az alábbi munkakörökbe:

Munkába járásod az alábbiak szerint támogatjuk:
jogszabályok szerinti utazási költségtérítéssel, vagy

céges buszjáratokkal az alábbi településekről: Alsónémedi, Apaj, Dabas, Délegyháza, 
Dömsöd, Dunaharaszti, Dunavarsány, Hernád, Inárcs, Kakucs, Kiskunlacháza, 
Kunszentmiklós, Majosháza, Ócsa, Örkény, Szalkszentmárton, Szigetszentmiklós, 
Taksony, Tass, Tatárszentgyörgy, Táborfalva, Tököl, Újhartyán, Ürbő.

Automata hegesztő

Betanított munkás Hulladék- és 
tisztítószerkezelő

CNC marós

Gépbeállító Kézi hegesztő

Lakatos

Kertész

Horganyzó

Targoncavezető

Üzemi karbantartó

VillanyszerelőGépkezelő

Mechatronikus

Szerszámkészítő

Termékeink minőségét és megbízhatóságát 
munkatársaink szakismerete, képzettségi 
szintje és hozzáértése garantálja.

Vállalatcsoportunk fő profilja: villamos 
szerelési anyagok gyártása és forgal-
mazása az építőipar számára.

Pillants bele az OBO Bettermann Magyarország 
mindennapi működésébe!

Jelentkezés: 
karrier@obo.hu

Munkavégzés helye: 
2347 Bugyi, Alsóráda 2.

•
•
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