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3Előszó

Gondolatok Ócsa várossá válásának 15. évfordulóján

Születésem óta itt élek Ócsán. 2005 óta városi rangot kapott, viszont számomra 

ugyanaz a kedves kis település, mint gyerekkoromban volt. Természetesen sok 

minden változott, fejlődött, de a legfontosabb nekem az a légkör, hangulat, ami 

most is jellemzi. 

Az ismerős arcok a boltban, akikkel nap mint nap találkozhatok, válthatok pár 

szót. Város vagyunk, de kisváros, és ezt a jelleget szeretném, ha meg is  

őriznénk.

Fontosak az értékeink, a hagyományaink, de emellett persze az is, hogy fejlőd-

jön az infrastruktúra, megújuljanak az útjaink, intézményeink. Ezen dolgozom 

az elmúlt 14 évben, hiszen 2006 óta alpolgármesterként, 2010 óta pedig  

polgármesterként tevékenykedhetek.

Úgy gondolom, hogy településünk az utóbbi években sokak szemében vált von-

zóvá. Ezt mutatja, hogy folyamatosan bővül a lakosságszám, fiatalok gondolják 

úgy, hogy a zöld, kisvárosi környezet jó lakóhely lehet családjuk számára.

A tavalyi évben fókuszba került a zöldfelületeink gyarapítása, megújítása. Újjá-

született a Hősök tere és a Millenniumi tér, valamint létesült egy új park, mely 

sportolási lehetőséget is nyújt.  

Szeretném, ha ez a „zöld gondolat” hatná át a városunkat és az itt élőket is. 

Bukodi Károly polgármester

Én így szeretlek,
Ócsa városa!



4 Önkormányzati hírek

Testületi ülésen történt

Tájékoztatás
A kutak bejelentésével kapcsolatos új szabályokról

Június 24-én tartotta havi testületi ülését Ócsa Város 
Önkormányzatának Képviselő-testülete.

A Képviselők elfogadták a Dél-Pest Megyei Vízi-
közmű Zrt. 2019. évi mérlegbeszámolóját.

Új gépjármű beszerzése mellett döntött a Testü-
let. A Közterület-Felügyelet használatában lévő 15 
éves Suzuki Ignist, egy új Suzuki Vitara típusú au-
tóra cserélik. A döntést a megbízhatóság mellett 
az alacsonyabb fenntartási díjak tették indokolttá.

Pályázati forrásból újulhat meg az önkormányzat 
kizárólagos tulajdonában lévő ócsai 1482/1 hrsz. 
alatt nyilvántartott kivett közterület művelési ágú 
és 2364 Ócsa, Esze Tamás utca 1482/1 hrsz. „felül-
vizsgálat alatt” megnevezésű ingatlan Falu Tamás 
utca és az ócsai 1515 hrsz. alatt nyilvántartott Ócsai 
Bolyai János Gimnázium ingatlanának határáig ter-
jedő szakasza. A „Önkormányzati feladatellátást 
szolgáló fejlesztések támogatása” elnevezésű pá-
lyázaton történő indulásról döntöttek a Képviselők.

Felújítják az ócsai 2534 hrsz. alatt nyilvántartott 

ingatlan jobb oldali oldalhatáron lévő kerítését. 
A kivitelelési munkálatokat a legkedvezőbb 
ajánlatot benyújtó Kinamé Kft. végzi el.

Új buszvárókat helyeznek el az 5. számú főút Budapest 
felé vezető oldalán a „Felsőbabád elágazás” és a 
„Felsőbabád” állomásokra. A kivitelezési munkálatokat 
Galambos Csaba e.v. és a Valcol Kft. végzi el.

Az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 
támogatása” elnevezésű elnyert pályázat keretében 
újul meg az Árok és a Klapka utca útburkolata. 
A kivitelezési munkákat a Gordiusz Kft. végzi el.

Elfogadta a Testület Ócsa Város 
Önkormányzatának 2019. évi zárszámadását.

Zárt ülésen döntöttek a Képviselők az Ócsai 
Nefelejcs Napközi Otthonos Központi Óvoda és 
Manóvár Bölcsőde vezetőjének kinevezéséről. 
A vezetői feladatokat az elkövetkező 5 évben 
továbbra is Szűcs Jánosné intézményvezető látja el.

A kutak megépítéséhez, átalakításához, üzemeltetésé-
hez és megszüntetéséhez vízjogi engedély szükséges. 
Abban az esetben, ha a vízkivételt biztosító kút vízjogi 
engedély nélkül került megépítésre, vagy attól eltérő-
en került megvalósításra, fennmaradási engedélyt kell 
kérni.

Az, aki kúttal rendelkezik, de arra engedélye nincs, víz-
gazdálkodási bírság megfizetésére kötelezhető, mely-
nek összege akár a 300 000 forintot is elérheti. 

Fontos kiemelni, hogy a jogalkotó az eddigi 2020. de-
cember 31. napjáig tartó türelmi időt 2020. július 1. 
napján hatályba lépő módosítással 2023. december 

31. napjáig meghosszabbítja. A vízgazdálkodásról szóló 
1995. évi LVII. törvény 29. § (7) bekezdése értelmében:

„Mentesül a vízgazdálkodási bírság megfizetése alól az 
a létesítő vagy üzemeltető, aki az egyes törvényeknek 
a polgárok biztonságát erősítő módosításáról szóló 
2020. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Vgtv.mód3.) 
hatálybalépését megelőzően engedély nélkül vagy 
engedélytől eltérően létesített vagy üzemeltet felszín 
alatti vízkivételt biztosító vízilétesítményt, ha a vízjogi 
fennmaradási engedélyezési eljárást 2023. december 
31-ig kérelmezi.”

A fentiek értelmében tehát, akinek jelenleg engedély 

nélkül üzemelő kútja van, de 2023. december 31. nap-
jáig annak fennmaradási engedélyezését megfelelően 
kezdeményezi, mentesül a későbbi (esetleges) bírság 
alól.

A fennmaradási engedélyezési eljárás (a jogköve-
tő magatartás elősegítése érdekében) díj és illeték-
mentes, azonban a kérelem benyújtása előtt a vízjogi 
engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentáció 
tartalmáról szóló 41/2017. (XII. 29.) BM rendelet (a 
továbbiakban: BM rendelet) szerinti tervdokumen-
tációt kell készíteni és azt a kérelemhez mellékelni 
kell. Fontos, hogy a 2020. január 1. napját követően 
kérelmezett eljárások során a továbbiakban már NEM 
feltétel, hogy a tervdokumentációt csak olyan tervező 
készítheti, akit a Magyar Mérnöki Kamara erre, mint 
szakterületi tervezőt (VZ-VKG) feljogosított.

Kinél kell benyújtania kérelmét?

A kutak engedélyezésének hatásköre megoszlik a he-
lyi vízgazdálkodási hatósági jogkörrel rendelkező jegy-
ző, illetve a vízügyi és vízvédelmi hatáskörrel rendelkező 
fővárosi, és a kijelölt megyei katasztrófavédelmi 
igazgatóságok (a továbbiakban: katasztrófavédelmi 
igazgatóság) között.

A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 
72/1996. (V.22.) Kormányrendelet (a továbbiakban: 
Korm. rendelet) alapján a jegyző engedélye szükséges 
olyan kút létesítéséhez, üzemeltetéséhez, fennmara-
dásához és megszüntetéséhez, amelyre tekintettel a 
következő feltételek együttesen teljesülnek:

•	 a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az 
ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védel-
méről szóló kormányrendelet szerint kijelölt, 
kijelölés alatt álló, illetve előzetesen lehatá-
rolt belső, külső és hidrogeológiai védőidom, 
védőterület, valamint karszt- vagy rétegvíz-
készlet igénybevétele, érintése nélkül, és ma-
ximum 500 m3/év vízigénybevétellel kizárólag 
talajvízkészlet vagy parti szűrésű vízkészlet 
felhasználásával üzemel,

•	 épülettel vagy annak építésére jogosító 
hatósági határozattal, egyszerű 
bejelentéssel rendelkező ingatlanon van, és 
magánszemélyek részéről a házi ivóvízigény és 
a háztartási igények kielégítését szolgálja,

•	 nem gazdasági célú vízigényt szolgál ki.

 Amennyiben az előző feltételek közül bármelyik nem 
teljesül, akkor nem a jegyző, hanem az illetékességgel 
rendelkező Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság 

hatáskörébe tartozik a kút engedélyezési eljárása.

Milyen dokumentumok csatolásával kell a település 
jegyzőjéhez benyújtani kérelmet?

A vízügyi engedély kiállítása kérelemre történik, mely-
hez csatolni szükséges a vízi létesítményről a vízjogi 
engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentáció 
tartalmáról szóló 41/2017. (XII. 29.) BM rendelet 2. 
melléklete szerint (akár utólagosan) elkészített tervdo-
kumentumot. A korábbi szabályozással ellentétben ezt 
a (terv)dokumentumot 2020. január 1. napjától már 
NEM szükséges VZ-VKG szakterületi képesítéssel ren-
delkező kamarai szaktervezővel készíttetni.

A csatolandó dokumentumok szempontjából fontos 
különbséget tenni a kút típusai (fúrt, ásott, vert) kö-
zött:

FÚRT KÚT esetében mind a létesítési, mind az üzemel-
tetési és fennmaradási, mind a megszüntetési engedély 
iránti kérelemhez mellékelni kell a fúrt kút kivitelezését 
végző kútfúró szakember képesítésének igazolását. (A 
felszín alatti vízkészletekbe történő beavatkozás és a 
vízkútfúrás szakmai követelményeiről szóló 101/2007. 
(XII. 23.) KvVM rendelet 13. § (2) bekezdése szerint)

Emellett fúrt kutak esetében a kút tulajdonosa és a 
kútfúró szakember – a tervdokumentáció együttes alá-
írásával – nyilatkozni köteles arról, hogy a kérelemben 
közölt adatok a valóságnak megfelelnek, és a kút az 
érvényes műszaki, biztonsági, vízgazdálkodási és kör-
nyezetvédelmi előírásoknak megfelelően került kiala-
kításra.

ÁSOTT vagy VERT kút esetében szakember 
képesítésének igazolására és a fent említett nyilatkozat 
együttes aláírására nincs szükség, ezen kutak esetében 
a kút tulajdonosa önállóan nyújthatja be a kérelmet és a 
kútra vonatkozó adatokat tartalmazó dokumentációt.

Fontosnak tartom felhívni a figyelmet arra, hogy a jog-
szabály által megkövetelt adatok maradéktalan és pon-
tos megadása az eljárás lefolytatásának alapfeltétele, 
emiatt mindenképpen javasolt szakemberhez fordulni, 
ha a kérelmezőnek nincsenek biztos információi a kút 
műszaki paramétereiről.

A kérelem és a csatolandó tervdokumentum nyom-
tatvány elérhető Ócsa Város honlapján megtalálható 
dokumentumtárban (www.ocsa.hu → Polgármesteri 
Hivatal → Dokumentumok menüpont), továbbá nyom-
tatott példány kérhető az Ócsai Polgármesteri Hivatal 
(2364 Ócsa, Bajcsy-Zsilinszky utca 2.) recepcióján.

  dr. Molnár Csaba s.k.
 jegyző
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A szorgalmam a legnagyobb erősségem – vall-
ja magáról Fördős Krisztina ócsai bokszoló, bok-
szedző. Szülei közgazdásznak szánták és ennek 
megfelelően diplomát is szerzett a Corvinus Egye-
temen, most mégis egyetlen vágya van, hogy a 
napjait teljes egészében a sportnak szentelhesse. 

Fiús sportot űzöl. Mi vitt a boksz világába?

Igen, tudom, hogy nem megszokott, hogy 
egy lány bokszoljon. Igazából mindig is von-
zott a küzdősportok világa. A harcosoknak van 
egy olyan belülről fakadó kisugárzása, ami  
mindig erőt és ugyanakkor nyugalmat áraszt. Ezt a 
harmóniát szerettem volna én is elérni. Gyermekko-
romban sajnos nem volt alkalmam kipróbálni ma-
gam, így amikor az egyetemen lehetőségem nyílt 
rá, szerencsémre az első utam egy kiváló mester-
hez, Torma Zoltánhoz vezetett. Igazán ő volt az, aki 
elindított az úton, amin azóta is az ő segítségével 

haladok, bármilyen akadályt is gördít elém az élet. 

Szereted, ha rácsodálkoznak az izmaidra?

Ezt így nem mondanám, de az biz-
tos, hogy ad egyfajta magabiztosságot. 

Van is erre egy vicces sztorim. Egyik munkahe-
lyemen, az első munkanapon, egy kollega, ami-
kor először meglátott, a „Szia” helyett csak any-
nyit tudott kérdezni tágra nyílt szemekkel: „Te mit 
sportolsz?” – emlékszik vissza mosolyogva Kriszti.

Azonban nem volt ez mindig így. Az egyetem első fél-
évében például fogyi tornára jártam – nevet Kriszti. 

Gyerekkorodban nem is sportoltál?

Csináltam ezt-azt, de nem volt központi szerepe 
az életemben. Édesanyám például úszó géniusz-
nak tervezett, de egyszerűen egy droidnak éreztem 
magam a medencében, amikor faltól-falig róttam 

a hosszokat. Abbahagyhattam, azzal a feltétellel, 
hogy bármibe is kezdek, nem hagyhatom félbe. Így 
12 évet szenteltem a zeneiskolának. Hegedültem, 
majd énekeltem, pedig sosem szerettem igazán. 

Ha jól értem szigorú nevelést kaptál.

Relatív mihez nézzük, de a mai liberális nevelési szo-
kásokhoz képest, mindenképp. Emlékszem, amikor 
az első hármasom hazavittem, akkora tockost kap-
tam, hogy lefejeltem a kesztyűtartót az autóban.  
Mai fejjel azt gondolom, hogy lehet,  
hogy ennek a szigornak köszönhetem a szorgal-
mam. Az biztos, hogy ha valamit szívből csinálok, 
akkor azt soha nem veszem fél vállról. Nem vol-
tam semmiben sem kiemelkedő, amit elértem, azt 
a szorgalmamnak és a kitartásomnak köszönhetem. 

Hogyan lettél bokszoló?

Ahogy említettem, az egyetemi évek alatt nyílt le-
hetőségem kipróbálni a küzdősportokat. Megakadt 
a szemem a Thai box-on és gondoltam kipróbálom. 

Az edzésen elvégzett kemény munka és a ta-
nítványok alázata, ami azonnal magával ra-
gadott. Éreztem, hogy jó helyen vagyok,  
megérkeztem. Emlékszem az első óra végén mond-
ta Zoli, hogy most következik a „szeretetkör”. Cso-
dálkoztam is, hogy mi lesz, mindenki ölelkezni 
fog? – nevet Kriszti. Hát nem. Kiderült, hogy kör-
be kell állni, és mindenki ad a másiknak egy gyom-
rost. Túléltem, és a sport szerelmese lettem.

Az ökölvívás irányába csak később, egy ko-
moly térdsérülést követően vitt az utam. 

Mi az, ami megfogott ebben a sportban?

Először az, hogy ki tudtam magamból adni a fö-
lös energiákat, le tudtam vezetni a feszültséget. 
Ez által sikerült elérnem egyfajta belső békét.  A 
küzdősport olyan dimenziókat nyitott meg, amit 
semmilyen más sportban nem tapasztalhattam. 

Korábban röplabdáztam, de mindig akkorát ütöt-
tem, hogy a labda kiment a pályáról. Ezért több-
nyire a kispadon ücsörögtem. Ráadásul mindig rá-
feszültem a versenyekre. Állandóan azon izgultam, 
hogy a csapat miattam ér el rosszabb eredményt. 
Ez valószínűleg a teljesítmény kényszeremből fa-
kad. Az ökölvívásban csak magamra vagyok utalva. 
Bár mindenben ott áll mögöttem a mester, a ring-
ben mégis nekem kell megküzdeni a kihívásokkal.

Végül fontos megemlítenem, mennyire fon-
tos, hogy egy sportoló jó kezekbe kerüljön.  
Ezúton is köszönöm Torma Zoltánnak, hogy anno 
felkarolt, elindított az úton és, hogy a mai na-
pig kitartóan terelget, ha megrendül a hitem.

Milyen eredményekkel büszkélkedhetsz?
Talán, amit kiemelnék, hogy a 2014-es Kempo Vi-
lágkupán II. helyezést értem el, valamint a 2016-os 
Ökölvívó Magyar Bajnokság III. helyezettje vagyok.
Sajnos azonban jelenleg is egy térdsérülés mi-
att műtétre várok, így  nagyon valószínű, hogy 
a versenyzői karrieremet át kell gondolnom.

Mi a célod?
Szeretnék edzőként kiteljesedni, és annak szen-
telni az életem, hogy motiváljam az embere-
ket, megszerettessem velük a sportot. Edzé-
seim által szeretnék mindenkit segíteni, hogy 
elérjék egyéni céljaikat, legyen az alakformálás, erősí-
tés, fitten tartás vagy akár egy egészségesebb életmód.

Jelenleg Cross Boxing edzéseket tartok ked-
den és csütörtökön, melyre szeretettel várom 
a lányokat, hölgyeket és akár a fiúkat is egya-
ránt. Az órákon különböző edzőfelszereléseket  
használunk, mint például a TRX, kettlebell vagy a 
medicin roller. Elsajátítjuk az ökölvívásban is hasz-
nálatos alapütéseket, így a boxzsák is részét ké-
pezi olykor-olykor az alkalmazott szereknek. 
Az edzéseken többnyire funkcionális gyakor-
latokat végzünk, ahol sokszor saját testsúly-
lyal dolgoznak a résztvevők. Ezáltal, a minden-
napi életben használható izmokat erősítjük meg, 
nem látványos nagy muszklikat növesztünk.

Célom, hogy olyan edzővé váljak, aki egy-
ben motivátor is. Legyen bármi is az elképzelés, 
„A lehetetlen nem létezik”.

Paksi Zita

Ócsai Arcok

Nem csak edző, 
motivátor szeretnék lenni

Interjú Fördős Krisztina ócsai bokszolóval
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Visszaemlékezés a Városavató ünnepségre,
avagy 2005. szeptember 9-én történt

A Bolyai János Gimnázium udva-
rán, gyönyörű napsütésben került 
sor a városavató ünnepségre 2005. 
szeptember 9-én, városunk szülötte 
Jarábik Klára színművésznő háziasz-
szonyságában. Dönti Károly polgár-
mester köszöntötte az egybegyűlteket,  
majd Borsos Gyuláné Erika néni óvó-
néni ovisai közül Kovács Helga és Kö-
kény Bence bájos szavalata köszöntötte 
városunkat a legfiatalabbak nevében. 
Lázár Gábor negyedéves joghallgató 
Petőfi versének tolmácsolásával kö-
szöntötte: „Itt születtem én ezen a tá-
jon…cserebogár, sárga cserebogár…”

Dr. Juhász Ferenc honvédelmi minisz-
ter ünnepi beszédének alaphangjaként 
a Szózat igéit idézte: „A nagyvilágon e 
kívül nincsen számodra hely, áldjon 
vagy verjen sors keze: itt élned s hal-
nod kell.” Ízlelgette az „évszámot”: 1234! – ekkor em-
lítik írott források először Ócsát. Feltette a kérdést:

„Miféle hit, miféle bátorság, a jövőnek akaró üze-
net vágya vezette azokat, akik itt templomot épí-
tettek? Miféle alapra építették azt, amely eny-
nyi ideig is áll? Gondolkodtak-e már rajta?”

Dr. Bújdosó Sándor a Belügyminisztérium nevé-
ben köszöntötte az egybegyűlteket, rámutatva arra, 
hogy méltó jutalmát kapja most Ócsa népe az érté-
keit gyűjtő, megőrző munkának, áldozatvállalásnak. 

Az oklevél és a kulcs átadását Polgármesterünk kö-
szönte meg: „Tisztelt Miniszter Úr, Helyettes Államtit-
kár Urak, Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

Mindannyian őrzünk emlékeket. Elsősorban kisebb-na-
gyobb közösségekben átélteket, melyek emberi vi-
szonylatainkkal kapcsolatosak. Valamint őrzünk tárgyi 

emlékeket is. Néha ezek a kis tárgyi emlékek csekélysé-
gük okán másoknak szinte semmi sem jelentenek, szá-
munkra azonban mégis kedvesek lehetnek, kötő-

dünk hozzájuk. Vannak olyan emlékeink is, melyek egész 
életünkön át elkísérnek bennünket, úgy mint az ottho-
nunk, kertünk fái, zugai, a község ahol megszülettünk, 
vagy annak lakosságát megtartó iskola és templom.

Őrizzük mindezek között az életünk nemesebb perceit 
is. Egy-egy megkedvelt zenét, éneket, verset, mit meg-
tanultunk, s gyakran felidézzük önmagunknak, vagy 
környezetünknek. Valójában ezek a személyekhez, 
tárgyakhoz, ismereteinkhez fűződő emlékek saját múl-
tunkat is napi közelségbe hozzák. Településünknek is 

vannak emlékei, épített és természeti értékei, melyek 
meghatározó erővel hatnak vissza a visszaemlékezőre. 
Így van ez ma velem is, amikor városavató ünnepsé-
günkön köszönthetem az egybegyűlteket. Az ünnep 
alkalmával felidéződik bennem Ócsa évszázadokon át-
ívelő történelme, viharos és békés korszakaival együtt. 

Elképzelem a századok során itt élt embereket, 
akik létrehozták és megóvták értékeinket, akik év-
ről évre építették, fejlesztették szűkebb pátrián-
kat, és elérték, hogy Ócsa már évszázadokkal ez-
előtt a térség egyik meghatározó települése legyen.

Velem együtt bizonyára az Önök csodálatát is kivív-
ták azok az épületek, tárgyak, környezetünk, amit tő-
lük örököltünk. Ha csupán a bazilikára, a tájházra, a 
római katolikus templomra nézünk, érezzük, hogyan 
sugározzák elődeink életbe vetett hitét, közösségi 
szellemét, a szépség iránti vágyát és annak szeretetét.

Ugyanakkor kifejezik Európához, a keresztény Eu-
rópához való tartozásunkat is, valamint kifejezik, 
de egyben ki is jelölik a folytonosságot, mint ahogy 
ez a mai nap is üzen az eljövendő nemzedéknek.

Ha Ócsa hosszú történelme során az itt élt lakos-
ság és azok mindenkori vezetői napjainkig vég-
zett közös munkájának évenkénti eredményeit  
egy-egy gyöngyszemhez hasonlítom, akkor 
nem csupán egy halom gyöngyöt látok, hanem 
azt, hogy ezek a gyöngyszemek illeszkednek,  
kapcsolódnak egymáshoz, ezáltal egy hosszú 
gyöngysort alkotnak. Azonban ez a gyöngysor ko-
ránt sincs még készen, és talán nem is lesz soha! 
Újabb és újabb gyöngyszemek képződnek az el-
következő évek, évszázadok során, egyre szebbek 
lesznek, és ugyanúgy fognak illeszkedni az eddigi-
ekhez és egymáshoz, mint az elmúlt századokban.

Ennek a folyamatnak, ennek a századokon át 
napjainkig végzett kitartó közös munkának kö-
szönhetően vehettem át néhány perccel ezelőtt 
a Magyar Köztársaság Kormányának körünk-
ben megjelent jeles képviselőitől azt az okmányt,  
mely arról tesz tanúbizonyságot, hogy dr. Lam-
pert Mónika belügyminiszter asszonynak a kor-
mány által támogatott javaslatára, dr. Mádl Ferenc 
Köztársasági Elnök Úr 2005. július 1-jei hatállyal  
településünknek, Ócsának, városi címet adomá-
nyozott. Ezt a címet, valamint az azzal járó jel-
képes városkulcsot Ócsa Város valamennyi pol-
gára együttesen kapta, valamennyiünk nevében 
mondok köszönetet.” – hangzott Dönti Károly polgár-
mester beszéde a városavató ünnepségen 2005-ben.
(forrás: Ócsai Hírmondó, 2005. 5. szám, fotók forrása: 
Ócsai Hírmondó, 2005. 5. szám.))

Dönti Károly polgármester

Katona Zsombori Pál  és a csengőkórusTóth Péter Domonkos plébános
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A Trianoni békediktátum 100. évfordulója alkalmából 
tartott megemlékezést június 4-én a megújult Hősök 
terén az Önkormányzat és a Székelykapu Baráti 
Társaság. Az eseményen beszédet mondott Pán- 
czél Károly országgyűlési képviselő, az Országgyűlés 
Nemzeti Összetartozás Bizottságának elnöke, Bukodi 
Károly polgármester, valamint Puskás Imre, a Szé- 
kelykapu Baráti Társaság tagja. A tér, amellett, hogy 
megújult, gazdagodott egy Trianoni emlékművel is, 
melyet Nt. Hantos Péter református lelkész, Mihoc 
Valerian atya és Papp Barnabás baptista lelkipász-
tor áldott meg. A műsorban közreműködött Tankó 
Gerda ócsai tanuló. Köszönjük mindenkinek, aki részt 
vett a megemlékezésen és velünk együtt emlékezett.

Emlékművet avattak
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Május 25-e óta visszatért az élet az ócsai óvodák-
ba, bölcsődébe. Az óvodapedagógusok, kisgyer-
meknevelők, dajkák ugyan elővigyázatosságból 
maszkban vigyáznak a gyerekekre, de ez meglepő 
módon a kicsiket egyáltalán nem zavarja. A minden-
napokról Szűcs Jánosné intézményvezetőt kérdeztük.

Mennyiben változott meg a napi rutin az óvodában a 
vírushelyzet miatt?

A legfontosabb különbség talán, hogy a szülőt nem 
tudjuk beengedni az épületbe, a gyerekeket az ajtó-
ban vesszük át érkezéskor. Testhőmérőzést, kézfer-
tőtlenítést végzünk. A kollegáim az elővigyázatosság 
miatt maszkban vannak, de ez egyáltalán nem zavarja 
a gyerekeket, és az első napokban mindig meg is mu-
tattuk az arcunkat, hogy felismerjenek, ne féljenek. 
De nem volt ezzel gond. A gyerekek nagyon alkal-
mazkodóak és nagyon várták, hogy újra jöhessenek 
oviba. Hiányoztak nekik a pajtások, a közös játékok.

Lesz-e nyári bezárás?

Nem, az ovikban egész 
nyáron fogadjuk a gyere-
keket, a bölcsődét viszont 
nyolc napra be kell zár-
nunk, mert sajnos seho-
gyan sem tudjuk kiadni 
másképp a szabadságokat.

Hogyan alakul az őszi 
létszám, mennyi új ovist várnak?

Több mint 100 ócsai lurkó kezdi az ovit ősszel. 

Nagy öröm, hogy az önkormányzat idén is aján-
dékcsomaggal köszönti őket. Minden szülőt arra 
bíztatok, hogy éljen a lehetőséggel és igényel-
je meg ezt az ajándékot, mert sok kedves do-
log van benne, többek között egy ovis takaró is.

Egész nyáron  nyitva az óvoda

Ócsai Életút Program

Ócsai Csemete csomag

Óvodába megyek

Elsős vagyok

 Babaköszöntő csomagra valamennyi olyan 
magyar állampolgársággal rendelkező gyer-
mek jogosult, akinek legalább az egyik szülője 
a gyermek születését megelőzően legalább 
hat hónapja életvitelszerűen Ócsán él és ál-
landó bejelentett lakóhellyel rendelkezik.

Az Ócsai Életút Program keretében „Óvodába 
megyek” elnevezésű csomagot ajándékozunk 
az Ócsán óvodát kezdő gyerekek és szüleik ré-
szére.
A csomag tartalmaz egy takarót, frottír kéztör-
lőt, emblémázott pólót, fogkefét, és egy szí-
nesceruza készletet. 

Az iskolakezdés mind a gyerekek, mind 
a szülők számára kihívást jelent. Ócsa 
Város Önkormányzata 2017. szeptem-
ber 1-től iskolaköszöntő ajándékcsomag-
gal kedveskedik a nebulóknak és szüleiknek.

A csomag minden olyan eszközt tartalmaz, 
melyekre az iskolakezdéshez szükség van. 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete 2019 áprilisában döntött az  
Ócsai Életút Program bevezetéséről.  Ennek 
keretében az önkormányzat az ócsai pol-
gárok számára életútjuk egyes szakaszai-
ban ajándékcsomaggal kedveskedik.

Június 9-én hivatalosan is átadták a felújított Székesi és 
Damjanich utcát, melyek a Pest megye Területfejlesztési 
Koncepciója 2014-2030 és Pest megye Területfejlesztési Pro-
gramja 2014-2020 keretében valósultak meg, 142,5 millió 
forint támogatás segítségével. Az utak nem csak új burkola-
tot kaptak, megoldódott a csapadékvíz elvezetés és új járda 
is épült. Pánczél Károly országgyűlési képviselő gratulált az 
Önkormányzatnak a sikeres pályázathoz, Szabó István a Pest 
Megyei Közgyűlés elnöke pedig mondandóját egy Széchényi 
István idézettel zárta: „Azokból a kövekből, melyek utunk-
ba gördülnek, egy kis ügyességgel lépcsőt építhetünk.”

Átadták a Székesi és Damjanich utcát
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Polgárőrségünk menetrendje június hónapban 
visszatért a megszokott kerékvágásba. Talán annyi 
utóhatást érez Egyesületünk, hogy már eltelt fél év, 
mégis alig voltak rendezvények az életünkben.
Azon polgárőreink, akik egészségét nem szerettük 
volna az elmúlt időszakban megóvni, ismét felvették 
az éjszakai szolgálatot, így csapatunk teljes létszámmal 
járja Ócsa utcáit.

Igazán nyugodt hónapot zárhatunk, hiszen komolyabb 
baleset sem történt az elmúlt hetekben, aminek szívből 
örülünk.

Polgárőrségünk úgy érzi, hogy fontos az idősek 
védelme, így szeretnénk Őket támogatni és tájékoztatni 
az országban egyre sűrűsödő „unokázós csalásokkal” 
kapcsolatban, hiszen nem feltétlenül van lehetőségük 
interneten keresztül utána olvasni ennek az országos 
problémának.

Ismertető jegyei:

- Telefonon hívják fel Önöket.

- Hozzátartozó által megbízott személynek adják 
ki magukat.

- Minden esetben pénzt vagy ékszert kér a 
telefonáló.

- Biztos, hogy elmondja, hogy vagy baleset 
történt, vagy tartozása van az állítólagos 
hozzátartozójának.

- Azt fogja állítani, hogy küld valakit a pénzért, 
ékszerért, mert ő éppen akadályoztatva van.

Fontos! 
Sok esetben telefonkönyv alapján választanak, de a XXI. 
század technikája miatt akár közösségi oldalról leszedve 
is gyűjtenek információkat Önről és családjáról; esetleg 
megfigyelik lakóhelyükön, így téve hihetőbbé a csali 
szöveget.
Mi a teendőjük:

•	 Semmiképpen ne adjon ki személyes adatokat.

•	 NE hagyja, hogy sürgessék – ezt fogják tenni - 
maradjon nyugodt, higgadt a telefonban.

•	 Tegyen fel ellenőrző kérdéseket (születési 
idő, születési hely, hozzátartozójának egyéb 
ismertető jegye pl: tetoválás, hegek stb.).

•	 Kérjen egy kis türelmet és próbálja meg 
felhívni azt a hozzátartozóját vagy annak 
közeli ismerősét, családtagját, akire a csalók 
hivatkoznak.

•	 Ha balesetre hivatkoznak és mentősnek, 
tűzoltónak vagy rendőrnek adják ki magukat, 
kérjük ne higgyék el! Egyetlen rendvédelmi 
szerv sem kér pénzt!

Amennyiben a fentiek alapján beigazolódik, hogy 
csalók vették fel Önnel a kapcsolatot mindenképpen 
hívja a 112-t és kérje a segítségüket.

Kérünk minden ócsai lakost figyeljenek idős 
hozzátartozóikra, szomszédjaikra.

Figyeljünk és vigyázzunk egymásra!

Ócsa Városi Polgárőr Egyesület

Polgárőrség hírei

Ócsai Polgármesteri Hivatal 
                        A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján 

pályázatot hirdet

iratkezelési és hagyatéki ügyintéző munkakör betöltésére. 

A közszolgálati jogviszony időtartama: Határozatlan idejű közszolgálati jogviszony                       
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő 

A munkavégzés helye: Pest megye, 2364 Ócsa, Bajcsy-Zsilinszky utca 2. 

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
A Polgármesteri Hivatal iratkezelési és irattározási feladatainak teljeskörű ellátása az önkormányzati ASP 
rendszerben. Az elektronikus úton érkezett küldeményekkel kapcsolatos iratkezelési feladatok ellátása. A hivatal 
ügyviteli folyamatainak felügyeletében való aktív részvétel, kapcsolattartás a területileg illetékes levéltárral. 
Teljeskörűen ellátja a hagyatéki ügyintézéssel kapcsolatos feladatokat. Ügyfelekkel való kapcsolattartás. A 
tevékenységi körbe tartozó jogszabályok folyamatos követése. 
Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. 
törvény, valamint a(z) Közszolgálati Szabályzat vonatkozó rendelkezései az irányadók. 
Pályázati feltételek:

•	 magyar állampolgárság,
•	 cselekvőképesség,
•	 büntetlen előélet,
•	 közgazdasági, közszolgálati rendészeti, műszaki középiskolai végzettség; vagy középiskolai végzettség és 

informatikai, ügyviteli, közgazdasági, üzleti, közszolgálati szakmacsoportba tartozó szakképesítés, vagy 
kormányablak ügyintézői vizsga

•	 felhasználói szintű MS Office alkalmazások ismerete
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

•	 közigazgatásban szerzett legalább 2 éves szakmai tapasztalat,
•	 közigazgatási alapvizsga
•	 levéltáros, iratkezelő, ügykezelő, szakképesítés 
•	 elektronikus ügyintézési feladatok ismerete 
•	 önkormányzati ASP iratkezelő szoftver ismerete 
•	 ügykezelői vizsga 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
•	 A 87/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti önéletrajz, 
•	 Motivációs levél, 
•	 A végzettséget, szakképesítést tanúsító okiratok másolatai, 
•	 A pályázatban előnyként megjelölt feltételeket igazoló dokumentumok, 
•	 Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, 
•	 Nyilatkozat, hogy vállalja a vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatását, 
•	 Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással 

összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, 
•	 Nyilatkozat arról, hogy kinevezése esetén munkaköri összeférhetetlenség vele szemben nem áll fenn, nem 

áll hivatalvesztés fegyelmi büntetés hatálya alatt, amely miatt közigazgatási szervnél nem alkalmazható. 
A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör azonnal betölthető. 
A pályázat benyújtásának határideje: 2020. július 15.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Ruska Renáta személyügyi előadó nyújt, a 06-29-378-
125 (29-es mellék) telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja: 
Postai úton, a pályázatnak az Ócsai Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (2364 Ócsa, Bajcsy-
Zsilinszky utca 2.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: I/8112/2020., 
valamint a munkakör megnevezését: iratkezelési és hagyatéki ügyintéző. 
A pályázat elbírálásának határideje: 2020. július 31.

Helyi
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Kedves Kertbarát olvasó!

Kert

Buján növekednek a növényeink, terméseink a ve-
teményesben, amely a június első felében rend-
kívüli mennyiségben hullott csapadéknak is 
köszönhető. Ám ez nem csupán a haszon-, és dísz-
növényeinknek kedvezett, hanem a gombabeteg-
ségeknek is, melyek örvendeztek a számukra kivá-
ló életkörülményeknek. A magas páratartalom, a  
meleg időjárással párosítva elősegítheti egyes gom-
bafajok túlszaporodását a kiváló adottságoknak kö-
szönhetően. Amint növényeinken gombabetegségeket 
vélünk felfedezni, vagy a fűfelületben a gondos ápolás 
ellenére száraznak tűnő, vagy rózsaszínes foltok alakul-
nak ki, úgy védekezzünk a gazdaboltokban beszerez-
hető gombabetegségek elleni szerekkel. A gyepfelület 
megfelelő stressztűrését magas kálium tartalmú gyan-
taburkolatos gyeptrágyákkal fokozhatjuk. 

Növénybemutató:

Clematis – Klemátisz, Kerti iszalag

Júliusban a csodás klemátiszokkal, vagy magyar nevén 
iszalagokkal szeretném megismertetni a kedves olva-
sókat. Kecses virágfalat képző kúszó-,vagy futónövény, 
melyet akár kisebb kertekbe is érdemes ültetnünk ha 
már minden talpalatnyi helyet beültettünk, hiszen a 
klemátiszokkal vízszintes irányban is terjeszkedhetünk! 
Árnyékolhatja teraszunkat, kerítésünket, vagy éppen 
egy nem túl dekoratív garázsfalat. 

Több, mint kétszáz klemátiszfaj létezik, és legalább 
kétszer annyi fajta, amelyek ezek nemesítéséből kelet-
keztek. A fajok nem virágoznak olyan hosszú időn át, 
mint nemesített testvéreik, ám virágaik bájosabbak, 
finomabbak. 

Celmatis montana
Igen nagytermetű faj, 6-9 m magasra és legalább 1,5 
m szélesre növekszik. Május-júniusban rengeteg apró 
fehér virágzatával örvendeztet. Igazán könnyű gondoz-
ni hiszen metszést nem igényelnek és bármilyen fek-
vésben jól érzik magukat ahova néha beleskelődik a 
napsütés. 
C. montana var. rubens virága rózsaszín, levelei bron-
zos,   ’Elizabeth’ fajtája illatos.
C. montana ’Alexander’ nagyobb virágzattal és  fehér 
virágszínnel rendelkezik.

Clematis florida var. sieboldiana 

Clematis x  ’Sieboldii’ néven is  ismert , mely kisebb, 
csupán 60 x 200 cm-esre nő meg, így ideális lehet, ha 
kisebb rácsozatra szeretnénk ráfuttatni, vagy edény-
ben tartanánk kedvelt növényünket. Egész nyáron nyí-
lik, meleg védett helyen metszés nélkül tarthatjuk. 

Nagyvirágú hibridek:  
a legkedveltebbek fajták, melyek júniustól szeptem-
berig folyamatosan virágoznak. Általában ezek azok a 
hibridek, melyeket erőteljesen visszametszhetünk a 
tavaszi fagyok elmúltával. 
Clematis ’Niobe’ : teltvirágú változat mélyvörös, szimp-
la virágzattal.

Clematis ’Jackmanii’: Telt, lilás virágai szimplák, bárso-
nyosak. Továbbnemesített nagyobb virágzatú változata 
a ’Jackmanii Superba’.

Gondozásuk:

A legtöbb növénnyel ellentétben a klemátiszt mély-
re kell ültetni. Az ültetőgödörbe helyezzük el a 
földlabdát úgy, hogy a gyökérnyakat 10-15 cm 
-re földdel fedjük. Vékony kis szárai sérüléskor  
esélyt kapnak, hogy az alsó rügyekből új növény fej-
lődhessen.  Lényeges, hogy tövüket mindig takarjuk fe-
nyőkéreggel, mulccsal vagy akár más növénnyel, hiszen 
tövük a hűvös, árnyékos környezetet preferálja, míg a 
lombozatának fényre van szüksége a dús virágzáshoz.  

A klemátisz dugványról nem jól gyökeresedik, 
így szaporítása legkönnyebben bujtással történ-
het. Az év bármely szakában végezhetjük, de 
a tavasz a legmegfelelőbb időszak erre a fela-
datra. Egy erős, fiatal hajtást keressünk közel a  
növény alapi részénél, majd az előzetesen fellazított 
és szervesanyaggal feljavított talajra fektessük le a 
szárat, melyet legalább két levélpár (10-12 cm) hosz-
szan földdel fedjünk be. Ügyeljünk rá, hogy a szárvég 
kikandikáljon a talajból. Tegyünk rá kavicsot, vagy drót-
tal fogassuk le. Egy év szükséges, hogy büszkeségünk 
leválasztható legyen. 

Kellemes kertészkedést kívánva: Leber-Mogyorósi 
Dóra kertészmérnök, kertépítő-, és zöldfelület fenntar-
tó szakmérnök

KÖKÉNY ATTILA
ÉLŐ KONCERTJE 

ÓCSÁN

EGRESSY GÁBOR SZABADIDŐKÖZPONT
2364 ÓCSA, BAJCSY-ZS. U. 46-48. WWW.OCSAMUVHAZ.HU

Jegyárak:
3500-4500 Ft

2020. október 3. 17.00 óra
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Június 24-én, Szent Iván napján fénybe borulva ünne-
peltük, hogy újra együtt lehetünk és a Szabadidőközpont 
megnyithatja kapuit a látogatói előtt. A sötétben fénylő 
glóriák alól, kíváncsi tekintetek figyelték a bámulatos fé-
nycirkuszt, és a tömeg szinte egy emberként éljenezte 
a lenyűgöző mutatványokat. A mesteri zsonglőr tech-
nikák mellett káprázatos fénymotívumokat varázsol-
tak a levegőben elénk. Örülünk, hogy ismét egy kel-
lemes és élményekben gazdag estét tölthettünk együtt!

Rákosi Dalma szervező

Fénycirkusszal nyitotta meg újra
a kapuit a Szabadidőközpont

Díjakat kaptak az oktató-nevelő
munka helyi kiválóságai

A pedagógusok kitartó és lelkiismeretes mun-
káját idén is kitüntető díjakkal ismerte el az 
Önkormányzat. A városi pedagógusnapi ün-
nepségen díszoklevéllel és üveg plakettel aján-
dékozták meg Ócsa kiváló nevelőjét és oktatóját. 

Az ünnepségen Bukodi Károly köszöntötte az egy-
begyűlteket. Beszédében kiemelte a pedagógus 
szakma különlegességét, megköszönte az ócsai 
pedagógusok munkáját. A jó pedagógus optimis-
ta, kissé idealista, mert hiszi, hogy képes a világot 
szebbé és jobbá tenni. Én tudom, hogy Önök képe-
sek is rá – monda köszöntőjében a polgármester.

Ócsa Kiváló Pedagógusa Kitüntető díjjal 
jutalmazták Nagy Margit gyógypedagó-
gust, Ócsa Kiváló Nevelője Kitüntető Díjat ka-
pott Gubuznai Lászlóné óvodapedagógus.

Az Év Halászy Diákja Díjat idén Takács Zsom-
bor, az Év Bolyai Diákja Díjat pedig Hajdu Ale-
xandra kapta. Minden díjazottnak gratulálunk!

P.Z.

Ócsai Kiváló Nevelője Díj  - Gubuznai Lászlóné 

Az Év Halászy Diákja Díj  - Takács Zsombor 

Ócsai Kiváló Pedagógusa Díj  - Nagy Margit 

Az Év Bolyai Diákja Díj  - Hajdu Alexandra

Helyi

Veszélyes hulladékgyűjtést szervezett 
június 20-án az Ócsa Városüzemelte-

tési Nonprofit Kft.
Az akció során többek között 9050 kg 
képcsöves televízió, 3750 kg gumiab-

roncs, és 5200 kg festék  
és ragasztóanyag gyűlt össze.

Mindenkinek köszönjük, aki élt  
a lehetőséggel!
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Copyright © 2010-2020, www.skandomata.hu (CsAB). Minden jog fenntartva. Forrás: https://rejt.hu/qjsEU9

A nap az arcod simogatja. Varázsló fénye visszaadja, elvesztett hited és reményed,....Rejtvényünk megfejtésével Aranyosi 
Ervin Szép az élet c. versének folytatását tudhatják meg.

VÉRADÁS
a Szabadidőközpontban

2020. július 14.
14.00-18.00 óráig

Egressy Gábor Szabadidőközpont
2364 Ócsa, Bajcsy-Zs. u. 46-48.

FELHÍVÁS
Kitüntető díjak adományozásáról

Ócsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének az egyes kitüntető díjakról 
szóló 4/2018. (II.28.) önkormányzati rendelete alapján a „PRO URBE Ócsa” díj 
az Államalapítás Ünnepe keretében megrendezésre kerülő rendezvényen kerül 
átadásra.

„PRO URBE Ócsa” Kitüntető Díj

adományozható azoknak a személyeknek, csoportoknak, társadalmi vagy gazdasági szervezeteknek, akik, 
vagy amelyek a város fejlesztésében, társadalmi, szociális, kulturális, gazdasági életének bármely ágazatában 
kiemelkedően hasznos munkát végeztek vagy végeznek, és ennek révén Ócsa város értékeit növelő, maradandó 
eredményt értek el és tevékenységük a város érdekét, fejlődését, jólétét szolgálja vagy szolgálta.

A díj tekintetében a javaslatokat 2020. július 15. napjáig nyújthatják be az arra jogosultak a rendelet 1. 
mellékletében foglalt nyomtatvány kitöltésével.

A díjazottak köréről Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2020. július 31. napjáig zárt ülésen 
minősített többséggel, határozattal dönt.

A díjra települési képviselő, bármely Ócsán állandó lakcímmel, vagy tartózkodási hellyel Ócsán lakó természetes 
személy, egyházi, társadalmi, egyesületi és bármely Ócsán székhellyel, vagy telephellyel rendelkező gazdasági 
szervezet, írásban, indokolással ellátva tehet javaslatot. 

A javaslatot a díj vonatkozásában 2020. július 15. napjáig kell eljuttatni az Ócsai Polgármesteri Hivatal 
Titkárságára (2364 Ócsa, Bajcsy-Zsilinszky u. 2.) írásban, aláírással ellátva személyesen benyújtva, vagy postai 
úton, vagy szintén aláírással ellátva e-mailben a polghiv@ocsa.hu címre. A határidő jogvesztő, azaz a határidőt 
követően beérkezett javaslatokat a Képviselő-testület az idei évben nem tudja figyelembe 
venni.

                                
                             Tisztelt Olvasóink!

2020. AUGUSZTUS 10-TŐL AUGUSZTUS 23-IG  
A FALU TAMÁS VÁROSI KÖNYVTÁR SZABADSÁG 

MIATT ZÁRVA TART.

Augusztus 24-től ismét szeretettel várjuk  
régi és új olvasóinkat.

Gergelyné Kopcsó Eszter
könyvtárvezető

Dr. Molnár Csaba
jegyző

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
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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
Ügyfélfogadás: hétfő 9-15 óráig, 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 igény-
lése, engedélyek kérése házasságkötéshez, keresztszülőség vállalásához. 
Betegellátás bejelentés szerint bármikor!  
Nyári miserend: Hétfőn reggel: 8.00 órakor Pénteken: 18.00 órakor, 
Vasárnap: délelőtt 9.00 órakor

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 gyüleke-
zet 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

Haláleset:  
Név Születési idő Haláleset ideje
Bödő Pál 1973. március 22. 2020. május 4.
Fajt László 1952. szeptember 23. 2020. május 8.
Rozmán Györgyné Csizovszki Erzsébet 1937. szeptember 21. 2020. május 19.
Gál Ferencné Bukodi Erzsébet 1936. február 17. 2020. május 20.
Gödöllei Jánosné Szabó Mária Éva 1942. szeptember 6. 2020. május 21.
Barkóczi Miklós 1951. március 17. 2020. május 31.

Esküvő:
Balogh Anita – Milák János 2020. június 2.
Nagy Tünde – Bolvári Péter 2020. június 6.
Bálint Zoltán Győző – Antal Viktória Mónika 2020. június 12.
Szarvas Viktória Erzsébet – Szakács Attila 2020. június 20.
Miklós Brigitta – Nyúl László 2020. június 27.

Huszonötödik házassági évforduló:
Urgyán Ágota – Tóth Ferenc 1995. június 3.
Gudmon Krisztina – Bocskai László 1995. június 10.

Ötvenedik házassági évforduló:
Farkas Margit – Stoics Gyula 1970. június 20.
Marosi Terézia – Konkoly Antal 1970. június 27.
Kánai Erzsébet - Bodai Antal 1970. július 11.

Születések: 
GYERMEK NEVE SZÜLETÉSI IDŐ
Csécsei Gellért 2020. május 22.

IGAZGATÁSI SZÜNET A HIVATALBAN

Tisztelt Ügyfeleink! 

Tájékoztatom Önöket, hogy Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete igazgatási 
szünet elrendeléséről döntött, amely alapján a Polgármesteri Hivatal 

2020. augusztus 10-től augusztus 23. napjáig zárva tart, ügyfélfogadás nem lesz.

Legközelebbi ügyfélfogadási nap: 2020. augusztus 24. (hétfő) 13.00 – 18.00 óráig

Az igazgatási szünet ideje alatt anyakönyvi ügyelet működik 
(kizárólag halálesettel kapcsolatosan) az alábbiak szerint: 2020. augusztus 10-től 19-ig 

(minden hétköznap 09.00 – 14.00 óráig) Sallay Mária: 06-70/424-4107

Megértésüket köszönöm!

dr. Molnár Csaba
jegyző



LUIVAL
A VILÁGREKORDER BUVESSZEL

LUIVAL
A VILÁGREKORDER BUVESSZEL

2018. JÚLIUS 27-31-IG
7-12 éves korig

Tanulj lenyűgöző
és megdöbbentő

trükköket!
Jelentkezz a táborba

és légy részese
a varázslatnak!

EGRESSY GÁBOR SZABADIDŐKÖZPONT
2364 ÓCSA, BAJCSY-ZS. U. 46-48. WWW.OCSAMUVHAZ.HU

Részvételi díj: 30.000 Ft
Testvérkedvezmény: 5000 Ft
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