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A ŠKODA SUPERB iV modellek WLTP szerint mért súlyozott vegyes fogyasztása: 1,2- 1,5 l/100 km, súlyozott vegyes 
CO2 kibocsátása: 27-33 g/km, súlyozott vegyes elektromos fogyasztása: 158-168 Wh/km. 

ŠKODA 
 SUPERB iV

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

Plug-in Hybrid

PORSCHE M5
1238 Budapest, Szentlőrinci út
+36 1 421 8220, info@porschem5.hu, www.porschem5.hu

2020. augusztus 20-án 10 órakor a gyönyörű Mil-
lenniumi téren tartotta az önkormányzat szokásos 
évi megemlékezését az államalapítás ünnepe 
alkalmából. A újkenyeret megáldotta Mihoc Va-
lerian atya, a műsorban közreműködött az Ócsai 
Népdalkör, valamint a Múzsák Társulat színészei.

Murinainé Murár Emília alpolgármester ün-
nepi beszédében elmondta, hogy “Ócsára, 
egyre többen költöznek más településekről. 

Sokszor adódik villongás régi és az új lakosok  
között, de a közös nyelv, a hagyomány, a he-
lyi kultúra gyorsan elsimítja a különbségeket.  
Az emberek azt nézik, hogy az újonnan jöt-
tek be akarnak-e illeszkedni, elfogadják-e az 
itt élő közösség írott és íratlan szabályait? 

Magyar emberként Ócsán is közös felelősségünk 
ápolni a múltat,  együtt tervezni és építeni a jövőt. 
Úgy gondolom, hogy nagyon fontos az 
együttműködés, közös összefogással – és 
nem állandó elégedetlenkedéssel - még 
szebbé és élhetőbbé teheti városunkat.”

Beszédét Szent István, Imre herceghez intézett  
soraival zárta:

„Vésd az emlékezetedbe, hogy minden ember 
azonos állapotban születik, és hogy semmi sem 
emel fel, csakis az alázat, semmi sem taszít le, 
csakis a gőg és a gyűlölség.” 

A rendezvény keretén belül Bukodi Károly 
polgármester adta át az önkormányzat ál-
tal alapított Ócsa Díszpolgára kitüntető dí-
jat, melyet idén Bartos Sándor vehetett át. 

AUGUSZTUS 20.

Mihoc Valerian atya



Ócsai Népdalkör

Bukodi Károly polgármester

Murinainé Murár Emlíia alpolgármester

Kovács László és felesége ajánlották fel az új kenyeret

A Múzsák Társulat ünnepi műsora

Bartos Sándor Ócsa Díszpolgára

TÜDŐSZŰRÉS
SZEPTEMBER 21-TŐL

OKTÓBER 1-IG

H - P 8.00-18.00 ÓRÁIG

HELYSZÍN:
EGRESSY GÁBOR SZABADIDŐKÖZPONT

Elektronikai hulladékgyűjtés
a Polgármesteri Hivatal udvarán

2020. szeptember 26-án
szombaton 8-12 óra között

Gyűjtés során leadható elektronikai berendezések a teljesség igénye nélkül
„minden, ami valaha árammal, elemmel, akkumulátorral működött”

kivétel a képcsöves televíziók, monitorok,
fénycsövek

A járvány miatt nem lesz „házhoz megyünk érte” akció.

                                                     Dr. Buzáné Icsó Zsuzsanna
                                                Ócsa Városüzemeltetési Nonprofit Kft
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Sohasem törekedtem első hegedűsnek 
Interjú Bartos Sándorral

Harmincnyolc, huszonnégy, huszonket-
tő. Bartos Sándor munkásságát nagy szá-
mok és tettek jellemzik. Életének állomá-
sain az alábbi interjúban nagy vonalakban 
robogtunk végig. Tartsanak velem és ismerjék 
meg Ócsa idei díszpolgárát egy picit közelebbről.

Ócsán született?
Nem, de ócsainak vallom magam, több, mint 50 
éve élek itt. Családom Törökszentmiklósról szárma-
zik, majd édesanyámmal Felsőbabádra költöztünk. 
Anyukám egyedül nevelt minket a három testvérem-

mel. Nagyon dolgos asszony volt, egyetlen cél ve-
zérelte, hogy mindannyiunk elinduljon az életben.

Milyen gyerek volt?

Szerintem jó, már amire én emlékszem. Jó tanuló vol-
tam, és már nyolcadikban tudatosult bennem, hogy ha 
valamire vinni akarom az életben, akkor tanulnom kell. 

Mi akart lenni?

Nem volt konkrét elképzelésem, a tudásvágy volt meg 
eleinte. Az ócsai ipari iskolában kezdtem, és a csepeli 
Kossuth Lajos Gépipari Technikumban folytattam, ott 

érettségiztem és lettem gépész technikus. Ezután egy 
évig Felsőbabádon dolgoztam a gépműhelyben, majd 
a Gödöllői Agrártudományi Egyetem gépészmérnö-
ki karán tanultam tovább. De a tudásvágyam vitt to-
vább és az első diplomám megszerzése után üzem-
gazdász, majd üzemszervező diplomát is szereztem.

Mindig is érdekelt, hogyan lehet korszerűbben, job-
ban dolgozni, kiszámított körülmények között. Ez mo-
tiválta a munkámat is.  A munkatársaimmal együtt 
mindig előbb számoltunk és utána döntöttünk. Per-
sze születtek rossz döntések is, természetesen.

Mikor kezdett dolgozni a Felsőbabádi 
Gazdaságnál?

Itt kezdtem a pályafutásom és 
1974-ben már magasabb be-
osztásban dolgoztam, majd 38 
éven át voltam a vezetője. Egy 
hat éves kitérőm volt csak, 
amikor átcsábítottak a Kiskun-
sági Állami Gazdaság igazga-
tójának. Aztán visszahívtak 
Babádra és itt is ragadtam.

Már gyereknek is vezető 
alkat volt?

Nem törekedtem soha első 
hegedűsnek, nem voltak ilyen 
vágyaim. Szerettem a sorok kö-
zött lenni. Talán a középvezetői 
szint volt az, amit igazán szerettem.

Ha visszatekint, ugyanígy hoz-
ná meg az élete nagy döntéseit?

Sok mindenben változtatnék. Én a szívemre hall-
gatva hozom meg a döntéseimet, ami sokszor nem 
szerencsés. Tudja, én mindig megnézem, hogy ki 
van mögötte, és mindig az ember kerül előtérbe. 

Az a tapasztalatom, hogy azok, akik nem a szívük 
szerint döntenek, könnyebben boldogulnak. Ők le-
rendeznek 5 perc alatt egy dolgot, én pedig so-
kat gondolkodom, mérlegelek a döntéseim előtt. 

Engem mindig a segíteni akarás vezé-
relt, ami nem minden esetben vált be.

Ha úgy alakult, megviselte?

Igen. Olyankor okoltam magam, hogy nem voltam elég 
körültekintő. Persze minden döntésben van kockázat. 
Azért hozunk döntéseket, hogy jobbá tegyünk valamit. 

Ami fontos, hogy több lábon kell állni. Így, ha nem a leg-

jobb döntést hozzuk, akkor sem veszélyeztetjük a válla-
latot, mindig meg kell látni a lehetőséget a korrigálásra. 

Milyen vezetőnek tartja magát?

Aki megbeszél, egyeztet, majd bizalmat szavaz. 
Sokszor túl sokat is. De muszáj kiengedni a felada-
tokat, muszáj engedni, hogy a beosztottak is bi-
zonyíthassanak. Ha véletlenül nem sikerül nekik? 
Hát, akkor a legfelső vezető viseli a felelősséget.

Jó emberismerőnek tartja magát?

Talán. Bár inkább azt mondanám, hogy 
látom, kiben mi lakik, de mégis megy-

győzöm róla magam, hogy nem 
igaz, amit látok. Sok olyan em-

bernek adtam lehetőséget, 
akinek nem kellett volna. 

Valahogy mindig elhittem, hogy 
másokban is olyan nagy a fele-
lősségérzet és a lojalitás, igé-
nyesség magával és a munká-
jával szemben, mint bennem. 

A gyerekeit is így nevelte?

Igen, szeressék, amit csinálnak 
és becsületes, sikeres embe-

reket neveljek. Mindig megbe-
széltük a dolgokat, de a döntés 

mindig a sajátjuk volt. Úgy érzem, 
joggal vagyok büszke mindkettőjükre.

Milyen apuka volt?

Őszinte leszek. Hálás vagyok a feleségemnek, mert 
amíg én rengeteget dolgoztam, Ő folyamatosan 
ott volt a gyerekeinkkel. Mikor reggel elmentem 
még aludtak, mikor este hazaértem, már lefekvés-
hez készülődtek. Mindig azt mondta a feleségem, 
hogy amennyit ő egész héten nevel rajtuk, én a 
hétvégén annyit rontok – meséli nevetve Sándor.

Úgy érzem, hogy mindig élveztem a gye-
rekeim bizalmát. Kevés időm volt, de ami 
volt, azt tartalmasan tudtuk eltölteni együtt.

Mire a legbüszkébb az életében?

Családomra, diplomás és sikeres gyermekeimre és 
az unokáimra. Na meg persze az elért eredménye-
imre. De nem büszkélkedem. Volt egy cégem, de 
soha nem úgy mentem dolgozni, hogy az jutott az 
eszembe, hogy én vagyok a tulajdonos. Ugyano-
lyan munkavállalónak éreztem magam, mint bár-
ki más, maximum a felelősségem volt nagyobb.
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Volt egy másik cégünk, egy jó nevű utazási iro-
da, aminek alapítója és az elnöke voltam. Nyuga-
ti idegenforgalommal foglalkoztunk. Az volt az el-
vem, hogy az utakat előbb be kell járni, mielőtt 
értékesítjük azokat, így beutaztam a fél világot. 

Ez félig munka, de félig lazítás is volt.

A tanítás szakított ki a mindennapi munkából. Hu-
szonöt évig oktattam a Szent István Egyetemen válla-
latgazdaságtant. Az egyetem a munkám elismerése-
ként címzetes egyetemi docens címet adományozott.

Vizsgáztatóként - amit még mindig nagyon szíve-
sen csinálok - mindig az a célom, hogy kiderül-
jön, mit tud a hallgató. A vizsgadrukkot könnyed  
beszélgetéssel igyekszem feloldani, és ami-
kor látom, hogy sóhajt és megkönnyebbült a 
diák, akkor már beszélhetünk a vizsgatételről is.  

24 éven át volt települési képviselő Ócsán és Pest 
Megyei képviselő egy cikluson keresztül. Hogyan 
emlékszik vissza ezekre az évekre, az akkori Ócsá-
ra?

Nem volt jó anyagi helyzetben a település, és 
mivel hozzám tartozott a pénzügyi és gazdasá-
gi terület, így ennek jobbítását szívügyemnek te-
kintettem. Minden, a munkám során kialakított kap-
csolatomat igénybe vettem, ha ócsai ügyről volt szó. 

A gimnáziumot például az akkori politikai vezetés 
egyszerűen meg akarta szüntetni. Azzal indokolták, 
hogy a tanulók csupán egyharmada ócsai. Az isko-
la akkori igazgatójával, Zsadányi Lászlóval karölt-
ve sok-sok utánajárással végül sikerült elérni, hogy 
nem szűnt meg az iskola, sőt még fejlesztésre is ka-
pott pénzt. Négy tanteremmel bővült a gimnázium.

Szintén akkor kaptunk pénzt a Halászy Károly Ál-
talános Iskola felújítására is. Az épület mai arcu-
lata egy három lépcsős felújítás végeredménye.

Nagy álmom volt, hogy Ócsa az ezredfordulóra vá-
rosi rangot kapjon, amit sokan megmosolyogtak 
akkoriban. Ennek érdekében sok fejlesztés megter-
vezését és megvalósítását szorgalmaztam és vet-
tem részt a megvalósításukban, például a vezeté-
kes gáz ellátás, víz- és szennyvízhálózat, úthálózat, 
egészségház. Az út nem volt mentes a göröngyök-
től, de a végeredmény az egész város hasznára vált.

Jól tudom, hogy a Szabadidőközpont jelenlegi 
épülete is szorosan kötődik az Ön lobbijához?

Ez egy érdekes történet. A nyolcvanas évek végén 
a művelődési ház akkori vezetője felkért, hogy nyis-
sam meg az Ócsai Kulturális Napok rendezvénysoro-
zatot. Vonakodva, de végül elfogadtam a felkérést. 

Akkoriban egy kis kultúrház működött Ócsán. 
Beszédemben kihangsúlyoztam, hogy a kultú-
rát nem lehet ilyen szűk falak közé szorítani.  
Szüksége lenne Ócsának egy nagyobb ház-
ra, hogy minél nagyobb és színvonalasabb ren-
dezvényekkel tudja szolgálni az itt élőket. 

Azonnal fel is ajánlottam 3 millió forintot az in-
duláshoz. Mire lejöttem a színpadról az ösz-
szeg 9 millióra duzzadt. Ez volt a kezdő tőke,  
de alig pár hónap alatt a maradék 58 milliót is si-
került megszerezni az építkezéshez. A telket a hon-
védség vette meg, és az építkezésben is segítettek.

Szerénység nélkül mondhatom, hogy a Református 
Műemléktemplom felújításában is volt szerepem. 
Anyagilag is tudtam támogatni a templom megújulá-
sát, de amire a legbüszkébb vagyok, hogy az orgona 
megvételében is tudtam segíteni. A történet hosz-
szú, a lényeg, hogy Orbán Viktor miniszterelnök sze-
mélyes közbenjárására kaptuk meg az orgona árát.

Van esetleg valamilyen hobbija?

Vadászom, amikor időm engedi, illetve az ócsai 
vadásztársaság elnöke vagyok most már 22 éve. 

Vannak tervei?

Előfordul, hogy amikor elindulok otthonról még 
semmi tervem nincs, de mire beérek, már há-
rom is van. Mindig van tennivaló, feladat. 

Sohasem pihen?

Tudom, furcsán hangzik, de engem a mun-
ka pihentet. Szeretem nyomon követni a dol-
gokat, nem tudok igazán hátra dőlni. Egy aktí-
van dolgozó nyugdíjas vagyok. De ez így van jól.

Ócsa Város Önkormányzata idén Díszpolgári  
címet adományozott Önnek.  
Hogyan érintette a kitüntetés?

Meglepett, de örömmel vettem tudomásul. Köszö-
nöm Ócsa városának, a felterjesztőnek és nem utol-
só sorban a Képviselő-Testületnek a megtiszteltetést.

Köszönöm a beszélgetést, további jó egészséget kívá-
nok!

Paksi Zita

Helyi

Augusztusban Polgárőreink a megszokott 
módon láttak el szolgálatokat a településen.

Ebben a hónapban a megszokott-
nál több bejelentés érkezett hoz-
zánk „tűz ügyekkel” kapcsolatban.

Az első bejelentés az Őrház utcá-
ból érkezett, ahol autóalkatrészt illetve  
műanyagot égettek, ezt a bejelentést to-
vábbítottuk a Közterület Felügyelők felé, 
akik megtették a szükséges lépéseket.

A hónap folyamán többen jeleztek még tűz-
gyújtást, de ezekben az esetekben elég volt 
a Polgárőri jelenlét, ezek közül néhány „csak” 
kerti sütögetés illetve bogrács parti volt.

Egyik Polgárőrünk éjszakai szolgálata so-
rán Alsónémedi elkerülő útján egy cég te-
lephelyén észlelt egy konténert ami égett, 
azonnal értesítette a Tűzoltóságot, akik rö-
vid időn belül ki is érkeztek a helyszínre.

A tűzeseteken felül több megkeresés érkezett hoz-
zánk csendháborítás, kóbor illetve elhullott ál-
latok miatt. Itt megragadjuk az alkalmat, hogy 
megkérjük a lakosságot arra, hogy első körben a 
Közterület Felügyeletet értesítsék elhullott illetve 
kóbor állatok kapcsán, mert ők jogosultak ezeket 
a megkereséseket továbbítani a gyepmester felé.

Az ÖTE segítséget kért egy személygépkocsi men-
téséhez az ócsai pincesornál, ahol a mentés sikere-
sen megtörtént. Ehhez a helyszínhez kapcsolódóan 
érkezett egy másik lakossági bejelentés, miszerint 
a hajléktalanok rengeteg szemetet hagytak maguk 
után. Polgárőreink felszólították őket a szemetük ösz-
szeszedésére és eltakarítására, ami meg is történt.

Biztosítottuk a „Radics József emlékfutást”, 
3 lovas illetve 2 gyalogos polgárőrrel, egy es-
küvői menetnek segítettünk átkelni a keresz-
teződésen, továbbá a Bajcsy Zsilinszky és a Szé-
chényi utca kereszteződésében egy balesetnél 
forgalmat irányítottunk segítve a rendőrség munkáját.

ISMÉTELTEN FELHÍVJUK a lakott területen kívül 
gyalogosan és kerékpárral közlekedők figyelmét, 
A LÁTHATÓSÁGI MELLÉNY, ÉS A VILÁGÍ-
TÁS FONTOSSÁGÁRA! Ezek hiánya nem  
csak a saját, de a közlekedés többi résztvevő-
jének életét és testi épségét is veszélyezteti.

Az egyik éjszakai szolgálat során, a he-
lyi állomás forgalomirányító kérésére, négy  
ittas és kötekedő utast tartóztattak fel a ren-
dőrség kiérkezéséig a szolgálatban lévők.

A Fitnesz és játszó park területére rendszeresen visz-
szalátogattunk, mivel a gyermekek egy része nem 
rendeltetésszerűen használja az ottlévő játékokat.

Továbbá ebben a hónapban történt 
még családi perpatvar, szőlőlopás, út-
baigazítás, rendőrséggel közös szolgálat.

Köszönjük a lakosság belénk fektetett bizalmát, tovább-
ra is próbálunk minden megkeresésnek eleget tenni.

Ócsa Városi Polgárőr Egyesület

Polgárőrségi beszámoló

KÉP FO
RRÁSA: LATN

IESLATSZAN
I.HU
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ÉLŐ PORTA, TELI KAMRA
Szirupok készültek az Ócsai Tájházban

Az Ócsai Tájház portáin számos gyümölcs-
fa, gyógynövény és fűszernövény került ül-
tetésre az elmúlt években. A sok gondos-
kodás meghozta a „gyümölcsét”, mert kora 
tavasztól nyílnak, virágoznak és illatoznak ezek 
a haszonnövények a kertek különböző pontjain.  

Az „élő porta, teli kamra” programsorozat augusz-
tusi alkalmain szirupokat készítettünk, hogy a cit-
romfű, a menta, a kakukkfű és a zsálya áldásos ha-
tását és ízét a téli hónapokra is megőrizhessük. A 
résztvevők egyszerű házi praktikákkal ismerkedhet-
tek meg és minden alkalommal kóstolóval térhettek 
haza. Voltak, aki otthon aztán továbbgondolták az 
újonnan hallott recepteket és a zsályához még egy 
csipet ánizst is tettek vagy épp tápláló és egészsé-
ges turmixot készítettek az inspiráló alkalom után. 

Köszönjük, hogy receptjeikkel és ötleteikkel tá-
mogatták ennek a programnak a megszületését 
Horváth Károlynak és feleségének, Erikának, Don-
né Imrének és nejének, Andinak, valamint Nagy 
Lászlónak, Miklós Gábornak, és Sára János-
nak, akik a jó gazda szeretetével, csemetékkel 
és növénytövekkel bővítik és ápolják a parasz-
ti gazdálkodás szellemiségében udvarainkat. 

Az idei sikereken felbuzdulva, 2021 nyarára még 
több gazdasszonyos napot tervezünk, hogy be-
mutathassuk,  zsebkendőnyi területeken mi-
ként lehet és érdemes kiskertet fenntartani. 
A cél, hogy egyre többen kapjanak kedvet ah-
hoz, hogy saját családjukat a legtisztább sze-
retettel ellássák terményekkel és jó étkekkel.

 
Kormos Rebeka 
tájház vezető 
Ócsai Tájház 
- nyitva az élményekre - 

ÓCSA
Változás a házhoz menő szelektív hulladékok 

szállítási rendjében
A csomagolási hulladékok gyűjtésének időpontja:

2020.
szeptember

4.

A mindenkori begyűjtéssel egyidejűleg munkatársaink szállítási 
alkalmanként 2 db cserezsákot (csomagolási hulladék gyűjtésé-

re szolgáló, sárga színű, emblémás) adnak.

Szállítási gyakoriságtól függetlenül, a megadott na-
pon, az összegyűjtött csomagolási hulladék mennyisé-
gi korlátozás nélkül kihelyezhető bármely átlátszó zsák-
ban, 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 megvaló-
sul az összegyűjtött csomagolási hulladékok elszállítása.

Fentiek miatt is, kérjük, fokozott gondossággal jár-
janak el a hulladékok tömörítésével kapcsolatban, ez-
zel is csökkentve a tároláshoz szükséges hely, vala-
mint a kihelyezésükhöz szükséges zsákok mennyiségét!

A zöldhulladék gyűjtésének időpontja:

2020.
szeptember

25.

A mindenkori begyűjtéssel egyidejűleg munkatársaink 2 db 
cserezsákot (zöldhulladék gyűjtésére szolgáló, zöld színű, emb-

lémás, lebomló) adnak.

Megértésüket és segítő közreműködésüket köszönjük!

Ügyfélszolgálat

cím telefon e-mail honlap

DTkH Nonprofit 
Kft.

2700 Cegléd, Kút 
u. 5.

53/500-152

53/500-153

ugyfelszolgalat@
dtkh.hu

www.dtkh.
hu
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Kedves Kertbarát olvasó!
Díszfüvek

Kert

Növényismereti kirándulásunk szeptemberi állomásán 
a díszfű-félék családjába vetünk pillantást.

A díszfüvek napjainkban kezdik elfoglalni méltó he-
lyüket a növényalkalmazás tekintetében, hiszen egyre 
több helyen találkozhatunk változatos szemet gyö-
nyörködtető jellemükkel. Igazi „top” növények, melyek 
általában igénytelenek a talajjal szemben és vízigé-
nyesnek sem mondható a legtöbb változatuk.  Évelő 
növények, de vannak kiváló örökzöld változataik is ( pl. 
Carex morrowii ’Ice dance’ ;  és C. m. ’Variegata’ ), me-
lyekkel zölden tarthatjuk téli otthonunkat. Többségük 
napos helyet kedvel, de vannak, amelyek a félárnyékos 
helyeken is remekül érzik magukat.

A köznyelv általában a nagy bokros, „óriás füveket” 
pampafűnek (Cortaderia selloana) , vagy macifűnek 
(Miscanthus sinensis) nevezi, pedig tudjuk, hogy nem 
minden díszfű pampafű, de minden pampafű díszfű.

Növénybemutató: 

•	 Tollborzfű (Pennisetum alopecuroides). Gyö-
nyörűen díszítő, változatos mérettel rendel-

kező díszfűcsalád. Méreteit tekintve igen 
változatos, a 20-30 cm-es egyedektől 

( pl. Pennisetum alopecuroides ’Litt-
le Bunny’ ) egészen a 100-150 cm-es 
példányokig ( P. a. ’Karley Rose ’ ) ta-
lálkozhatunk velük. Közepes termetű 
a ’Hameln’ nemesítés, mely 70 cm-es 
magasságúra fejlődik. Különleges vi-

rágbugáikkal hosszasan díszíti kertün-
ket.  Sövénynek is alkalmas t ö -

vei szárazságtűrőek, napra, 
vagy félárnyékba ültetve jól 
fejlődnek. Nem igényesek a 
talajjal szemben.  

•	 Vörös alangfű ( Imperata 
cylindrica ’Rubra’ ) . Ez a 
levelével díszítő fűféle kel-
lemes színfoltja lehet ud-
varunknak. Alacsony terme-
tével minden kertben helyet 

kaphat, hiszen magassága csupán 50-60 cm.  
Tavasszal vágjuk vissza az elszáradt töveket a 
talajfelszín felett 5-10 cm-rel. Tőosztással köny-
nyen szaporítható. Az így megújított töveket 
friss hajtásokra ösztönözhetjük.  Akár nagyobb 
foltokba is ültethetjük. Kiválóan mutat vizes 
kertlétesítmények környezetében, akár a kerti 
tó, vagy csupán a kerti csap társaságában is. 

•	 Tarka levelű nádtippan ( Calamagrostis acu-
tiflora’ Avalanche’ ) igen hegyke habitusával 

nem kelti azt a kócos hatást, melyet a 
díszfüvektől megszokhattunk. Szép li-
basorba ültetve határozott, modern 
hatást kelthetünk egy-egy kertrész-
letben, de utcafrontra is kiváló. 
Bejáratok, kapuk keretezésére is 
felhasználhatjuk. Mérete: 90-120 
cm, szélessége pedig még több év 
elteltével is csupán 50-80 cm. Tar-
ka levelével a virágzási időszak (júli-

us-október) előtt is díszít. Ugyancsak 
tőosztással szaporíthatjuk az erre al-

kalmas őszi időszakban. Az idős, megfá-
radt töveket a hűvösebb idő beköszöntével 

kettő, vagy több tőre hasíthatjuk.  Hegyes ásó-
val egy határozott mozdulat kíséretében neki-
láthatunk az ifjításnak. 

A díszfüvek gondozása: 

A nagyobb termetű példányoknál az ősz elmúlásával 
a leveleket kötözzük össze, felkészítve a töveket a téli 
időjárásra, megvédve ezzel a hótakaró nyomásától, a 
szeles időjárástól és a kifagyás veszélyeitől. Semmikép-
pen ne vágjuk vissza a töveket a hideg, havas időjárás 
elmúlta előtt!  Egy-egy napsütéses téli napon a hóta-
karó olvadásával a hólé beszivároghat a tövekbe, ahol 
később megfagy, szétfeszítve a növény sejtjeit, vissza-
fordíthatatlan károkat okozva ezzel. 

Kellemes kertészkedést kívánva: 

Leber-Mogyorósi Dóra , kertészmérnök 

Augusztusban az ócsai diákok a Bükki és Aggtele-
ki-hegységben táboroztak. A nagy hegyek magassága-
ival birkóztak meg kerékpárjaikkal, a vidék természeti 
és kulturális örökségekkel ismerkedtek. Bükkszentke-
resztről indult a túra, Répáshután át a Bükk-fennsík 
érintésével feltekertek Bánkútra. A Lázbérci víztározó 
mellett elhaladva Gömörszőlős - ökofaluban pihentek, 
Aggtelek, Jósvafő és Szinpetri érintésével az utolsó 
szálláshelyükre, Szögligetre a Szalamandraházba ér-
keztek. Az egy hét alatt sok ott élő kedves, barátságos 
emberekkel ismerkedtünk meg. Kitűnő társaságban, 
jó hangulatban, nagy vidámságban, sok-sok humorral, 
nevetéssel elrepült az idő, rengeteg élménnyel gazda-
godva tértünk haza, nem csak a hegyeket, hanem ön-
magunkat is legyőzve. MEGCSINÁLTUK! 

Nagy Margit, Blaskó Katalin táborvezetők.

Bükk - Aggteleki-hegység 
bringás vándortábor
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Zenés esték
a Szabadidőközpont előtt

Muzsika a csillagok alatt címmel szervezett ren-
dezvénysorozatot az Egressy Gábor Szabadidőközpont. 

A hangulatos estéken különféle zenei cse-
megékből, gyerekműsorból is válogathattak a látoga-
tók.

Augusztus 21-én Fekete Nándor orgonamű-
vész látványkoncertjét hallhattuk és nézhettük meg, 
majd 27-én Tarnai Kiss László igazi örökzöld nótákkal 
érkezett Ócsára. 

A sort a 100 Folk Celsius együttes családi kon-
certje zárta. Fekete Nándor orgonaművész

Tarnai Kiss László nótaénekes

• 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. 

100 FOLK CELSIUS

Helyi
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2020. július 27-től augusztus 2-ig. 

A Zarándoktábor útvonala Tihanytól Pannonhalmá-
ig vezetett, 133 km hosszan. Az út túlnyomó részt 
a Szent Jakab út vonalvezetését követte, Tihanyból 
Aszófő, Örvényes, Vászoly, Vöröstó, Nagyvázsony, Úr-
kút, Városlőd, Bakonybél, Fenyőfő, Bakonyszentlászló, 
Gic és Ravazd érintésével vezetett Pannonhalmára. 

Blaskó Katalin és Nagy Margit 

Halászysok Tihanytól Pannonhalmáig 

Tábor
Fo

tó
k 

fo
rr

ás
a:

 N
ag

y 
M

ar
gi

t

Egyházaink hírei

Ócsai Református Egyházközség
2020. SZEPTEMBER havi gyülekezeti alkalmaink:

Kedves testvérek, szeptembertől változik gyülekezeti 
alkalmaink rendje, melynek szervezése, egyeztetése 
a lap megjelenésekor még folyamatban van. Kérjük, 
kísérjék figyelemmel honlapunkat: www.ocsaref.hu, 
melyet heti rendszerességgel frissítünk.
Állandó alkalmaink azonban változatlanok:
Minden csütörtökön 18 órakor Központi Bibliaóra a 
Református Iskola Tanácstermében.
Minden vasárnap 10 órakor Istentisztelet az Ócsai 
Református Műemlék Templomban.

***
Református Lelkészi hivatali rend: 
L E L K I P Á S Z T O R I Ü G Y E L E T: Kedd 15 – 18 óra; 
Csütörtök 15 – 18 óra; Péntek 9 – 11 óra (Keresztelési, 
esketési, temetési megbeszélés, lelkigondozói beszélgetés, 
szervezési ügyek intézése, igazolások, ajánlások, 
dokumentumok kiadása, pénztári befizetések: egyházadó 
befizetése, adakozás Isten dicsőségére (különböző 
alkalmakból is), emlékharang kérés…stb.)
GONDNOKI ÓRA: PÉNTEK: 17:00-18:00 (Ügyintézés 
pl.: egyházadó befizetése, adakozás Isten dicsőségére 
(különböző alkalmakból is), emlékharang kérés, 
számlaügyintézés, presbitériumi ügyintézés… stb.) 
Ócsai Református Lelkészi Hivatal: 2364 Ócsa, Ady E. u. 2. 

Kérjük testvéreinket, hogy, akik nem rendezték még 
előző évi egyházadójukat, tegyék meg. Megtehetik 
ezt a gondnoki órán, és lelkészi ügyeleteken 
egyaránt. 

***
Külön időpontok kérhetők lelkigondozásra, 
vagy bármilyen ügy intézésére a (06-29-)951-
181-es telefonszámon, valamint az ocsa.
ref@gmail.com-os e-mail címen. További 
információkat honlapunkon találnak, melyet 
szíves figyelmükbe ajánlunk: www.ocsaref.hu

Ócsai Római-katolikus 
Egyházközség
szeptember havi miserend:

Ügyfélfogadás: 
hétfő 9-15  péntek 9-15  Kedden, szerdán, 
csütörtökön, szombaton és vasárnap nincs hi-
vatal. Telefon a hivatali órák alatt: 29/378-285.  
Hivatalvezető: Mihoc Valerian plébános. 
Intézhető hivatalos ügyek az irodában: miseszándékok ké-
rése egyházi hozzájárulás befizetése gyermekek keresz-
telésének bejelentése (legalább egy hónappal előtte) 
temetési ügyintézés házassági szándék bejelentése (lega-
lább 6 hónappal előtte) keresztelési igazolások igénylése 
engedélyek kérése házasságkötéshez, keresztszülőség 
vállalásához. betegellátás bejelentés szerint bármikor! 
Miserend:  
Hétfőn este 18-kor, Pénteken: este 18-kor, Szombaton 
este 18-kor, 
Vasárnap: délelőtt 9-kor.
Szeptember 5-én,szombaton 19 óra kezdetével Vac-
sora a templomkertjében.
Szeptember 6-án, vasárnap, 9 órakor Tanévnyitó mise 
a templomban. 
Szeptember 30-án, szerdán este, 18 kor, a templom-
ban, Katona -Zsombori Mária Szűz Mária festménye 
bemutatása, egybekötve egy jótékony hangversen-
nyel. Közreműködik: Cser Péter, Cser Ágoston,  Sza-
bóki Tünde. 
Mindenkit szeretettel várunk a templomunkban 
történő ünnepségekre.

Ócsai Baptista Gyülekezet szeptember havi alkalmak:

Vasárnaponként:
9:00-órától: Istentisztelet
17:00-órától: Istentisztelet
Szerdánként: 19-órától: Bibliaóra  
Szombatonként: 18-órától: Ifjúsági Bibliaóra 
Mindenkit szeretettel várunk!
Bővebb információ: www.ocsaibaptista.hu
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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: Humanszolg Bt. Felelős vezető: Földi Márk

n

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

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

Haláleset:  
Név Születési idő Haláleset ideje
Balázs Pálné Bödő Eszter 1942. október 1. 2020. július 1.
Juhász Gáborné Bukodi Anna 1942. október 5. 2020. július 3.
Barta Istvánné Kovács Rózsa 1933. május 25. 2020. július 13.
Sörös István 1950. szeptember 9. 2020. július 19.

Esküvő:
Virág Tünde – Hajdu Tamás 2020. augusztus 8.
Czene Renáta – Takács Zoltán 2020. augusztus 25.

Huszonötödik házassági évforduló:
Bárány Anikó – Szabó Gábor 1995. augusztus 26.

Ötvenedik házassági évforduló:
Szőnyi Anna – Halmosi István 1970. augusztus 8.

Születések: 
GYERMEK NEVE SZÜLETÉSI IDŐ
Csubirkai Milán Csaba 2020. július 3.
Németh Natasa 2020. július 7.
Keresztesi Dávid László 2020. július 7.
Nagy Balázs 2020. július 8.
Szeredi Mátyás 2020. július 10.
Tóth Bence 2020. július 20.

Ócsai Polgármesteri hivatal
Cím: 2364. Ócsa, Bajcsy - Zs. u. 2., E-mail: polghiv@ocsa.hu 
Tel: 29/378-125, 29/378-501 (Adóügyi iroda) 
Fax: 29/378-067

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

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

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

Központi orvosi rendelő:  Cím: 2364. Ócsa, Szabadság tér 4.

Felnőtt háziorvosok
dr. Beregi Katalin 
Rendelés: hétfő, szerda,  12:00–16:00 óráig, kedden 14:00–
18:00 óráig, csütörtökön 12:00-16:00-ig, páratlan pénteken 08:00-
12:00 óráig, páros pénteken 12:00-16:00-ig. 
Rendelő telefon: 29/378-071 +36-20/466-9554 (csak rendelési 
időben)
dr. Inczeffy Zsolt 
Rendelés: hétfő, kedd, csütörtök, péntek, 8:00–12:00 óráig, 
szerdán 14:00–18:00 óráig. 
Rendelő telefon: 29/378-110  +36-30/347-9099 (csak rendelési 
időben)
dr. Gallai Zoltán 
Rendelés: kedd, szerda, csütörtök, péntek, 8:00–12:00 óráig, 
hétfőn 14:00–18:00 óráig 
Rendelő telefon: 29/378-073 +36-30/978-8792 (csak rendelési 
időben)

Gyermekorvos
dr. Koszteleczky Mónika 
Rendelés: hétfő, kedd, szerda, péntek 8:00–12:00 óráig, 
csütörtök 14:00–17:00 óráig 
Rendelő telefon: 29/378-164 +36-30/297-6460 (csak rendelési 
időben)

Védőnői tanácsadások
I. körzet: Kassay Ildikó,  Tel: 29/578-523
II.körzet: Kardosné Pintyőke Viktória, Tel: 29/578-522
III.körzet: Józsáné Takács Erika, Tel: 29/578-523,  
Mobil: +36-70/4891038

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

Állatorvos
Dr. Kardos József 
Ócsa, Martinovics u.17., Tel:   +36-30/203-4206

Dr. Pálinkó Attila
Cím: Ócsa, Magyar Sándor u. 15., Tel: +36-70/209-1019

Fiziotherápia - Tel:  29/578-525

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

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

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

Hivatásos Tűzoltóság Dabas Tel: 29/560-020

Posta: Cím: 2364. Ócsa, Szabadság tér. 3., Tel:   29/378-056

Ócsai Református Egyházközösség
Cím: 2364 Ócsa Ady Endre köz 2. 
Tel/fax: 29/951-181, E-mail:  ocsa.ref@gmail.com

Ócsai Baptista Gyülekezet 
Cím: 2364 Ócsa Kiss Ernő u., Tel.:  +36-20/886-0307 
E-mail: gyulekezetvezeto@ocsaibaptista.hu

Ócsai Katolikus Egyházközösség
Cím: 2364 Ócsa Mindszenti tér 4. 
Tel:  29/378-285, E-mail: keresztenyocsa@gmail.com

Evangélikus Egyházközösség - Tel.: 29/368-174

Egressy Gábor Szabadidőközpont
Cím: 2364. Ócsa, Bajcsy - Zs. u. 46-48.
Honlap: www.ocsamuvhaz.hu, Tel: 29/378-043

Falu Tamás Városi Könyvtár

Cím: 2364 Ócsa Falu Tamás u. 44., Tel: 29/955-148 
E-mail: konyvtar@ocsanet.hu

Nefelejcs Napköziotthonos Óvoda

Cím: 2364 Ócsa Dózsa György tér 1.
Tel.: 29/578-840, E-mail: info@nefelejcsovoda.hu

Napsugár tagóvoda
Cím: 2364 Ócsa Baross utca 14., Tel: 29/378-084

Hajnalcsillag Baptista Óvoda

Cím: 2364 Ócsa Damjanich u. 31. 
Tel.:+36-20/318-4573, E-mail: info@hajnalcsillagovi.hu

Halászy Károly Általános Iskola

Cím: 2364 Ócsa Bajcsy Zs. u. 52.
Tel.: 29/378-023, E-mail: igazgato@halaszyiskola.hu

Bolyai János Gimnázium

Cím: 364 Ócsa Falu Tamás u. 35.
Tel.:29/378-045, E-mail: gimi@bogim.hu 

Ócsai Tájház

Cím: 2364 Ócsa  Dr. Békési Panyik Andor u. 6.
Tel.: +36-30/494-3368, Web: www.ocsaitajhaz.hu

Közterület-felügyelet
Mezei Tamás    +36-70/395-1877, Kovács János   +36-70/368-1843

Gyepmester:  Töves-Gold Magánnyomozó és Állatmentő Kft. 
Tel.: +36-20/938-5192

Falugazdász:  Boity Orsolya  Tel.: 30/428-2442 
Kedd: 8:00-12:00 óráig (Az Egressy Gábor Szabadidőközpontban)

Közvilágítási hibák bejelentése: +36-80/980-030
DPMP ZRT ügyfélszolgálat: Tel.: 29/340-010  
Hulladékszállítás: Tel.:  24/535-535
Kertváros Szociális és Gyermekjóléti Szolg.    
Tel.: 29/379-969 munkaidőn kívül: +36-20/510-4111
OEP ügyfélszolgálat: Tel/fax: 29/378-686
Hétfő, szerda 8.00-15.00 óráig (Szabadidőközpontban)




