ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK INGYENES LAPJA

Boldog új évet kívánunk
minden kedves olvasónknak!

2021. JANUÁR

Ócsa

KISVÁROSI HANGULAT

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

Ócsán járt a Mikulás
December 6-án Ócsára is megérkezett a mosolygós, piros ruhás Mikulás. Azonban mivel Rudolf és
Üstökös kicsit elfáradt, így két ügyes lovacska, Szultán és Betyár húzta a lovaskocsit.
Szeretnénk köszönetet mondani a Kerepeczki családnak, hogy mindez megvalósulhatott, és az Ócsa
Városi Polgárőr Egyesületnek az útvonal biztosításáért.

Az új Arteon és Arteon Shooting Brake modellek motorizáltságtól függő, kombinált átlagfogyasztása:
4,9-7,6 l/100 km, CO₂-kibocsátása: 127-172 g/km. A megadott értékek a típusjóváhagyás során rögzített,
gyári felszereltséggel kerültek megállapításra, és a hirdetés feladásának időpontjában érvényesek.
A nevezett értékek nem egyes járművekre vonatkoznak, nem részei a tájékoztatónak, hanem a különböző
járműtípusok összehasonlítására szolgálnak, a 715/2007/EK rendelet jelenleg érvényes előírásainak
megfelelően. Ezen értékeket egyes többletfelszereltségek, tartozékok, valamint a vezetői szokások és
egyéb, nem technikai jellegű tényezők (pl. környezeti feltételek) is befolyásoljak. A képen látható
gépkocsik illusztrációk.

Az Ön Volkswagen márkakereskedője:

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

fejlesztések támogatása” című pályázat keretében
újul meg az Esze Tamás utca burkolata 2021-ben. A
kivitelezési munkálatokat a TRUCK TOR Kft. végzi el.
A főépítészi feladatok ellátására az Önkormányzat továbbra is Vojnits Csaba Ferenc okl. településmérnököt bízza meg 2021. január 1. napjától 2021.
december 31. napjáig terjedő határozott időre.

A Polgármester által decemberben hozott
önkormányzati döntések

Megtörtént a háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi valamint védőnői körzetek kötelező felülvizsgálata, azokban változás nem történt.

Magyarország Kormánya a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendeletének 1.
§-ában úgy rendelkezett, hogy „az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó
humánjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdet ki.” A veszélyhelyzet kihirdetéséről
szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet alapján a veszélyhelyzetben alkalmazni kell a katasztrófavédelemről
és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. §-ának
(4) bekezdését, amely az alábbiak szerint rendelkezik: „Veszélyhelyzetben a települési önkormányzat
képviselő-testületének, a fővárosi, megyei közgyűlésnek feladat- és hatáskörét a polgármester, illetve a
főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke gyakorolja. (…)” Mindezek alapján veszélyhelyzetben sem a
képviselő-testület, sem a bizottságok ülésének összehívására nincs lehetőség, a képviselő-testület valamennyi hatáskörét a polgármester gyakorolja, a képviselő-testületnek veszélyhelyzetben nincs döntési jogköre.
A fentiek ismeretében – valamennyi tárgyban a javaslattételi lehetőséget a képviselők részére megadva és azokat
figyelembe véve – Bukodi Károly polgármester november 25-én a következő önkormányzati határozatokat hozta.
Felülvizsgálatra került a hivatali helyiségen kívüli,
valamint a hivatali munkaidőn kívül történő
házasságkötés
létesítése
engedélyezésének
szabályairól és díjairól szóló önkormányzati
rendelet,
amely
értelmében
a
díjak
.
2021
évre
vonatkozóan
nem
változnak.
Elfogadásra került az Ócsai Polgármesteri Hivatal
vonatkozásában a 2020. költségvetési évre elkészített
Kockázatelemzés, valamint Ócsa Város Képviselőtestületének 2021. évre szóló munkaterve.
2021. évben is a Humanszolg
el
az
Ócsai
Kisbíró
nyomdai

Bt-t látja
feladatait.

Önkormányzati rendelet született a 2021. évi
igazgatási szünetekről, mely szerint az Ócsai Polgármesteri Hivatalban mind a nyári időszakban mind a
téli időszakban lesznek olyan napok, amikor nemcsak az ügyfélfogadás, hanem a munkavégzés is szünetelni fog. A jegyző az igazgatási szünet időtartama
alatt csökkentett létszámmal – ügyeleti rendszerben
– gondoskodik az anyakönyvi, igazgatási és egyéb haladéktalan intézkedést igénylő feladatok ellátásáról.
Nyáron

2021.

augusztus

02.

napjától

2021.

augusztus 13. napjáig (10 munkanap), télen 2021.
december 20. napjától 2021. december 31. napjáig
(10 munkanap) lesz igazgatási szünet a hivatalban.
Felülvizsgálatra kerültek az Ócsai Halászy Károly
Általános
Iskola
műfüves
futballpályájának
bérleti díjai is.
A
műfüves
futballpálya
ünnepnapok
kivételével – az alábbi napokon és az
alábbi
időintervallumokban
vehető
bérbe
rendeltetésszerű sporttevékenység végzése céljából:
- kedden és csütörtökön 16-20 óráig,
- szombaton 9-14 óráig.
A bérleti díj mértéke:
- pályavilágítással: bruttó 4.000 Ft/óra
- pályavilágítás nélkül: bruttó 3.000 Ft/óra
Az Önkormányzat látványos grafikai dekorációval
teszi
hangulatosabbá
az
Ócsai
Halászy
Károly
Általános
Iskola
ebédlőjének
falát.
A kivitelezési munkálatokat az Mprint Dekoráció
Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság végzi
el, melynek határideje 2020. december 31.
Az

„Önkormányzati

feladatellátást

szolgáló

Felülvizsgálatra
került
Ócsa
Város
Önkormányzat
Helyi
Esélyegyenlőségi
Programja és a hozzá kapcsolódó Intézkedési Terv.
Változtatás nélkül elfogadásra kerültek az iskolai körzethatárok.
Ócsa Város Önkormányzata a tulajdonában álló
Kőrisfa utca 5. szám alatti ingatlant (ún. Málta
ház) ismételten használatba adja 2020. január 1.
napjától 2020. december 31. napjáig ingyenesen
a Menetszél Egyesület részére. Az Egyesület
2018. november 11-én alakult, célja a hátrányos
helyzetű, szükségben lévők – különösen gyerekek
és fiatalok – segítése, felzárkóztatása. Sajnos
a 2020. évben kialakult járványügyi helyzet
miatt az Egyesület is online platformra váltott
a személyes jelenlét helyett. A tavaszi és az őszi
időszakban is online programjaikra biztosítottak
részvételi lehetőséget az Ócsai Szociális Lakóparkban
élő gyermekek számára annak érdekében, hogy a
tanulássegítő folyamatok ne akadjanak meg a járvány
miatt. Az Egyesület reméli, hogy a 2021. évben a
járványügyi helyzet megoldódik és újra lehetőség
lesz a foglalkozások személyes megtartására.
Együttműködési
megállapodás
született
az
Ócsa Önkéntes Tűzoltó Egyesület és Ócsa Város
Önkormányzat
között
határozott
időtartamra
(2021. január 1-től december 31-ig terjedő
időszakra), mely évente felülvizsgálatra kerül.
A megállapodás értelmében az Önkormányzat
évi 600.000 Ft-tal támogatja az Egyesületet,
az Egyesület Ócsa városában tűzmegelőzési,
tűzoltási és műszaki mentési feladatokat lát el.
Ennek részleteit támogatási szerződésben rögzítik.
Elkészült és elfogadásra került Ócsa Város 2020/2021. évi téli útüzemeltetési terve.
A menetrend szerinti autóbusz közlekedési szolgáltatást Ócsán 2021. január 1. napjától 5 év határozott ideig továbbra is a Hamsza Kft. látja el.

Felvétel alkalmi munkára
Az Ócsa Városüzemeltetési
Nonprofit Kft.
hóeltakarítási és
síkosságmentesítési munkára
alkalmi munkásokat keres
2021. január 5-től.
A munkavégzés helye:
a város intézményeinek környéke,
a buszmegállók és az
önkormányzati közterületek
melletti járdaszakaszok.
Jelentkezni lehet:
06-70-425-33-04
A nyolcórai munkáért
nettó 10.000 Ft-ot fizetünk.

Dr. Buzáné Icsó Zsuzsanna
Ócsa Városüzemeltetési Nonprofit Kft.
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Interjú

Interjú 7

Szeretem a betegséget nem csak
gyógyszerekkel orvosolni
Interjú Dr. Jancsó Gáborral, Ócsa új háziorvosával

rott a lápvidék, ahol csónakáztunk, és a Református
Műemléktemplom is. Szép város, hangulatos település.
Merre dolgozott eddig?
1998-ban végeztem a Semmelweis Orvostudományi Egyetem általános orvosi karán. Pályakezdőként a
Péterfy Sándor utcai kórház ideggyógyászatán dolgoztam. 2001-ben szereztem háziorvosi engedélyt, helyettes háziorvos voltam több helyen és közben időszakosan a Szent-Rókus kórház krónikus belgyógyászati
osztályán és az Országos Mentőszolgálatnál dolgoztam, illetve háziorvosi ügyeleti betegellátásban vettem részt. Ez utóbbi nagyon sok szakmai tapasztalattal
gazdagított. Mindig nagyra becsültem azokat az „öreg
háziorvosokat”, akik egy szál orvosi táskával, mindenféle komolyabb technika nélkül, sokszor rideg körülmények között gyógyítottak a régmúltban. Most már hála
Istennek nem ennyire zord a helyzet, de a sürgősségi
betegellátásban most is számos szélsőséges esettel találkozik az ember, amelyek igencsak embert próbálóak tudnak lenni.
Ki tudna emelni egyet?

Mondhatjuk, hogy nehezített körülmények között
kezdi a munkát?
Ha a vírushelyzetre céloz, akkor igen. Bár most egyik
háziorvos sincs könnyű helyzetben. A bizalmi és személyes kapcsolatra épülő orvos-beteg viszonyt, ha fertőzés gyanúja áll fenn, akkor nem gyakorolhatjuk, így
Ócsán is sok esetben csak a telefonos segítségre van
lehetőség egyelőre. Ez nem egyszerű, hiszen ilyenkor a
beteg elmondása alapján kell diagnózist felállítanunk,

és esetlegesen gyógyszeres kezelést adni vagy a beteget a megfelelő szakrendelőbe illetve kórházba utalni.
Természetesen mindent meg fogok én is tenni annak
érdekében, hogy senki se maradjon magára segítség
nélkül.
Hol nőtt fel?
Budapesten, de gyerekkoromban sok nyarat töltöttem vidéken. Emlékszem egyszer Ócsán is jártam, és
amikor meghallottam a település nevét rögtön beug-

Hirtelen kettő is eszembe jut – mosolyog a doktor
úr. Az egyik egy várandós fiatal lány volt, akinek a hozzátartók elmondása szerint, már több órája halmozott
epilepsziás görcsrohamai voltak, elfolyt a magzatvize, amikor kihívtak hozzá. Hogy miért csak ennyi idő
után szóltak, számomra is érthetetlen. Sikerült stabilizálni az állapotát, kórházba juttatni és szerencsére a
kisbabának sem lett baja, bár nagy veszélyben volt ő is.
A másik egy 17 éves fiú, aki életében először ivott alkoholt, és rögtön egy üveg vodkát húzott le a torkán, per-

sze vagányságból. Úgy hívtak ki hozzá, hogy halottnak
vélték. Defibrillálni kellett, és a gyors beavatkozásnak
köszönhetően megmentettük az életét.
Mennyire viselik meg ezek az esetek?
Azt gondolom, hogy az ilyen akut helyzetekben az
orvos a segítségre koncentrál és az érzelmi részét próbálja kiiktatni. Végzi a munkáját és cselekszik hideg
fejjel. De hangsúlyozom, hogy ez a sürgősségi betegellátásban működik így. És persze ott sem mindig, hiszen
az orvos is ember. De általánosságban azt hiszem, hogy
az orvosi hivatásnak nagyon fontos része az empátia,
az együttérző orvos-beteg kapcsolat.
Egy biztos, gyakoriak a stresszes helyzetek.
Ön hogyan relaxál?
Szeretek olvasni, főleg történelmi témájú könyveket,
kirándulni és sportolni. Három gyermekem van, a legkisebb most lesz tizenegy. Az ő nevelésük, a velük töltött idő is nagy öröm.
Milyen orvosnak tartja magát?
Szeretem a betegséget nem csak gyógyszerekkel orvosolni, hanem elmondani, hogyan tudnak a páciensek
vigyázni az egészségükre, hogyan tudnak életmódváltással gyógyulni. Fontosnak tartom az egészséges életmódot, sportot és erre buzdítom a betegeimet is.
Jómagam is rendszeresen sportolok, teniszezem
vagy focizom a fiaimmal, bár az ünnepek alatt sajnos
én is magamra szedtem pár kilót. – nevet.
Köszönöm az interjút, és szeretettel várjuk Ócsán.
Paksi Zita
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Kert

Kedves Kertbarát Olvasó!
Elindult egy újabb év, tervezhetjük a friss szezont!
A veteményesünk átgondolására az ilyen ködös,
szürke napok a legalkalmasabbak! Nézzük át vetőmagkészletünket, melyek azok a tasakok amelyekből több csomaggal is maradt. Ezeket összeírva nem
halmozzuk feleslegesen évről-évre például a paradicsommagokat. Természetes, hogy elcsábulunk a
boltban mondván, hogy ugyan ki tudna ellenállni
egy csodaszép csomagolásban lévő paradicsomnak,
de ha átválogatjuk a kincsesládát, akkor naprakészen várhatjuk a tavaszt. Pontosan tudjuk majd, hogy
melyek azok a magok, amelyek fogytán, vagy
épp hiányoznak a készletből. Megtervezhetjük,
hogy melyek azok a növények, amik sikerültek, és
jól érezék ott magukat, sikerélménnyel társult a jelenlétük - és melyek azok, amik helyett inkább újat
próbálunk. Akár meg is tervezhetjük egy kockás füzetben, melyek lesznek a szegélynövények, vagy
azok, amelyeknek támrendszerrel kell előkészülnünk. Tervezéskor alkalmazzuk bátran a vetésforgót:
a pillangós virágúak ( pl., borsó, bab ) gyökerei az
egyik legfontosabb makro-tápelem, a Nitrogén megkötésével segítenek javítani a talajadottságainkat.
Idén ezek helyére tápanyag-igényes veteménynövények kerüljenek, pl. a paradicsom. A tervezéssel kiküszöbölhetjük a még májusban is a savanyúuborkától
roskadozó stelázsipolc látványát, vagy éppen a már októberben elfogyott paradicsompürénk utáni vágyódásunkat. A magokat érdemes csere-berélni, a szomszédokkal, valamint színes , és hasznos(!) virágmagokkal is
tarkítani az idei látványt!
Januárban a díszkertet is tovább tervezhetjük. A decemberi cikkben javasolt növények után újabbakat szeretnék bemutatni, melyekkel ugyancsak színezhetjük a
téli kert látványát.
Cornus alba ( ejtsd: kornusz alba) - Fehér som
Terebélyes méretű, gömbölyded, 2-3 méter magas, ~2
méter széles, télen-nyáron díszítő lombhullató cserje. Virágai fehérek, ernyőben állnak. Termése fehér,

December a Polgárőrség életében

vagy kékesfehér. Elsősorban nyári dús megjelenésű
bokráért, és téli nem mindennapi látványt nyújtó színes vesszeiért ültetjük a díszkertekbe. Hazája Szibéria,
Észak-Korea. Elviseli a kisebb szárazságot nyáron, de
az általában nyirkos talajt is kedveli. Jól bírja a városi klímát. Csoportba, vagy sövényként is ültethetjük,
nyírott, vagy nyíratlan formában.
Fajtái:
•

•

’Sibirica variegata’ (ejts: Szibirika variegáta):
Levelei fehér szegélyűek, tarka, színes látványt
ad egész vegetációban. Vesszői pirosak, télen
csoportosan ültetve remek látvány! Az elvénült vesszőket tavasszal vágjuk ki, hiszen az
ifjú, harsány vesszők lesznek a legszínesebbek.
Ez a gyakorlatban a 3-4 éves vesszők eltávolítását jelenti,
’Gouchaultii’ (ejtsd: Goucshalti): levelei a tavaszi kihajtáskor bronzos árnyalatúak, sárga-tarka színvilág jellemzi. Méretben azonos a fent
említett társával. Elsősorban levélszínéért ültetjük.

Cornus stolonifera – ( ejtsd: kornusz sztoloniféra) Tarackos som
•

’Flaviramea’ ( ejtsd: Flaviramé) : sárgászöld
vesszői piros társával ültetve pompás látványt
ad a téli kopár kertben.

December hónapban az Egressy Gábor Szabadidőközpont felkérte Egyesületünket , hogy segítsük
őket az ’’Integess a Mikulásnak” program kisérésében. Két lovas polgárőr illetve két gépjárművel négyen
kisértük végig útján a Mikulást. A gyermekeket mi is
megajándékoztuk szaloncukorral. Kicsik és nagyok egyaránt nagy mosollyal az arcukon fogadták a Mikulást!

órás ügyeletet is vállaltak. Elmondható hogy békésen, események sokasága nélkül teltek az ünnepek.

Külterületi szolgálatainkat ebben a hónapban
is folytattuk. Az egyik járőrözés során egy személyre
lettünk figyelmesek, aki megszegte a kijárási korlátozást és ez idő alatt az erdőben tartózkodott. Mikor
meglátta a járőr autót gépjárművét hátrahagyva, futva
menekült el. Ismét új szemétkupacra lettünk figyelmesek Újerdőben. Néhány fénykép készítése és a szemét
áttúrása után jelentettük az illetékes szerveknek akik
megkezdték a szemét tulajdonosának felkutatását.

Ócsa Városi Polgárőr Egyesület

Ócsa Város Önkormányzata idén az
időseknek is készült ajándékkal, melynek kiszállításában 2 fővel segédkeztünk. Mindenki nagyon örült az ajándéknak így ünnepek előtt.
Éjszaki szolgálatunkhoz ebben a hónapban
kétszer két különböző alkalommal érkezett hívás, hogy
egy eltűnt személyt segítsünk megkeresni. Csapatunk
azonnal útnak indult és az eltűnt személy tartózkodási helyét mindkét esetben sikeresen felderítettük.
Egy megkeresés következtében útnak indultunk egy
„rég nem látott szomszéd” felderítésére mert aggódott érte a hátsó szomszédja. Az úriember kiderült
csak a hideg miatt nem végzi a kerti munkát, él és virul.

Örömteli esztendőt kívánva: Leber-Mogyorósi Dóra,
kertészmérnök

A hivatalos szervekkel karöltve vonultunk ki egy szép
csütörtöki napon egy személyhez aki azt állította hogy
éppen most pakolják ki a házát. Csak egy vaklárma volt.

u.i.: A madarak szorgos etetéséről a kertbarátok sosem
feledkeznek meg!

Az ünnepek alatt polgárőreink többek között
a vezetőség tagjai az éjszaki szolgálatok mellett 24

A jövő évben is készséggel állunk a lakosság szolgálatába, minden megkeresésnek igyekszünk eleget tenni!
Egészségben, boldogságban, biztonságban gazdag
Boldog Újévet Kívánunk!

Ünnepnapok, illetve pihenőnapok, a hozzájuk tartozó
áthelyezett munkanapokkal 2021-ben:
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január 1. péntek Új Év napja pihenőnap (3 napos hétvége)
március 15. hétfő Nemzeti ünnep pihenőnap (3 napos hétvége)
április 2. péntek Nagypéntek pihenőnap
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április 5. hétfő Húsvét pihenőnap (4 napos hétvége)
május 1. szombat Munka Ünnepe hétvége
május 24. hétfő Pünkösd pihenőnap (3 napos hétvége)
augusztus 20. péntek Államalapítás ünnepe pihenőnap (3 napos hétvége)
október 23. szombat 56-os Forradalom ünnepe hétvége
november 1. hétfő Mindenszentek pihenőnap (3 napos hétvége)
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Magyar naptár 2021
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december 11. szombat munkanap áthelyezett munkanap
december 24. péntek Szenteste pihenőnap
december 25. szombat Karácsony hétvége
december 26. vasárnap Karácsony hétvége (3 napos hétvége)
2022. január 1. szombat Új Év hétvége

12 Közérdekű
ÓCSA
HÁZHOZ MENŐ CSOMAGOLÁSI ÉS ZÖLDHULLADÉK
2021. I. NEGYEDÉVI SZÁLLÍTÁSI REND
Társaságunk az alábbiakban tájékoztatja Önt az újrahasznosítható csomagolási, a zöldhulladék, továbbá a lom hulladékok
gyűjtéséről. Együttműködésüket ezúton is köszönjük!

HÁZHOZ MENŐ ZÖLDHULLADÉK GYŰJTÉS 2021.

Drágul a levélfeladás január 1-től
Emeli a levéltermékek és a kapcsolódó
többletszolgáltatások árát 2021. január
elsejétől a Magyar Posta. A lakosság által leggyakrabban használt, legfeljebb 50
grammos belföldi közönséges levél díja 10
forinttal lesz drágább, azaz 145 Ft-ért lehet majd egy egyszerű levelet feladni.
Az elsőbbségi levél ára, szintén 50 grammig 15 Ft-tal emelkedik, az ára 200 Ft lesz.
Az azonosított levél ára 5 Ft-tal, tömeges feladásnál (200 db felett) pedig 2 Fttal lesz olcsóbb a hagyományos levélfeladáshoz képest. Az azonosított levél
igénybevételének feltétele, hogy a feladók elektronikusan adják fel levelüket.
Azokat a Posta aztán a vonalkód alapján azonosítja és a feladó visszajelzést
kap arról, ha sikertelen volt a kézbesítés.
A levélhez kapcsolódó többletszolgáltatások tarifája is változik, ugyanakkor továbbra is árelőnyt élvez az elektronikus feladás,
szemben a hagyományos papíralapúval.
Papíralapú feladás esetén az ajánlott levélszolgáltatás ára 485 Ft lesz, azaz 45 Ft-tal
drágább, a tértivevényes szolgáltatásnál 35
Ft-tal emelkedik, azaz 325 Ft-ba kerül majd.

Az elektronikus feladásnál az ajánlott szolgáltatás 445 Ft, míg a tértivevényes szolgáltatás 305 Ft-ra módosul.
Fontos változás lesz január elsejétől, hogy a
belföldi tértivevényes leveleket már csak elektronikus adatokkal továbbítja a Posta, azaz
nem csatolja hozzá a zöld tértivevénylapot.
Az elektronikus feladás azonban nem
kötelező. Amennyiben lakossági ügyfeleink az egyébként drágább, papíralapú
feladást választják, dönthetnek arról,
hogy e-mailen vagy papíron kérik vissza a kézbesítésről az információkat. Fontos azonban megjegyezni, hogy az elektronikus adattal feladott küldeményekről a
papíron visszakért igazolás díjköteles lesz.
A Magyar Posta a vállalati ügyfeleket érintő díjakat is módosítja, az átlagos áremelkedés mértéke 8,5 százalék.
A Magyar Posta évente még mindig több
mint 500 millió levelet kezel, amelynek
nagy részét (90%-át) az üzleti partnerek
adják fel, a lakosság által feladott levelek
mennyisége alacsony, évente átlagosan
1-2 levelet ad fel egy magánszemély.
forrás: posta.hu

január *

február

március

7.; 22.

19.

19.

*Csak fenyőgyűjtés!
A kertgondozás során levágott füvet és egyéb lágyszárú növényeket, illetve a lehullott falevelet a DTkH Nonprofit Kft. által
térítésmentesen rendelkezésre bocsátott zöld színű lebomló műanyag zsákban, illetve az ágnyesedéket max. 70 cm hosszú
kötegekben összekötve (alkalmanként maximum 0,5 m3 mennyiségben), a zöld zsák mellé helyezze ki az ingatlana elé, a
közterületet nem szennyező módon.
A mindenkori begyűjtéssel egyidejűleg munkatársaink 2 db cserezsákot (zöld színű, emblémás) biztosítanak. Szükség esetén
további zsákokat az alábbi értékesítési helyeken lehet beszerezni átadás-átvételi jegyzőkönyv aláírása ellenében az
ingatlanhasználó, vagy meghatalmazottja, a közszolgáltatás számlafizetője nevére. A zsák átvételéhez személyes okmányok
szükségesek, mivel a közszolgáltatás ellenértéke (kommunális többlethulladékos zsák árával megegyező: 229 Ft+ÁFA/db),
utólag a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő (NHKV) Zrt. által kerül kiszámlázásra.
Szállítási alkalmanként, ingatlanonként 2 db ingyenes zsák, valamint további „korlátlan” mennyiségű megvásárolt, kék
színű, DTkH emblémás lebomló zsák helyezhető ki.

HÁZHOZ MENŐ CSOMAGOLÁSI HULLADÉKGYŰJTÉS 2021.
január

február

március

13.; 27.

10., 24.

10.; 24.

A mindenkori begyűjtéssel egyidejűleg munkatársaink szállítási alkalmanként 1 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.
Kérjük, fokozott gondossággal járjanak el a hulladékok tömörítésével kapcsolatban, ezzel is csökkentve a tároláshoz
szükséges hely, valamint a kihelyezésükhöz szükséges zsákok mennyiségét!
FONTOS! Az üveg (színes és színtelen öblös, üdítős, boros, pezsgős) gyűjtése kiöblítve, az üveg gyűjtőpont(ok)on történik!
(Szabadság tér 1. – SPAR parkoló; Hársfa u. 1. – Ócsa lakópark)

HÁZHOZ MENŐ LOMTALANÍTÁS
A lomtalanítást évente (jan. – dec.) ingatlanonként KÉT alkalommal (3m3/ alkalom mennyiségben) házhoz menő
rendszerrel végezzük el, mely az 53/500-152 (2. menüpont) telefonszámon (ügyfélfogadási időben) igényelhető.

Ügyfélszolgálat és zsák értékesítés
cím
Ócsa
Polgármesteri Hivatal
Bajcsy-Zs. u. 2.
DTkH Nonprofit Kft.
2700 Cegléd, Kút u. 5.

ügyfélfogadás

telefon

e-mail

honlap

H: 14.00 – 18.00

-

-

-

H: 8.00 - 20.00
K, Sze, Cs: 08.00 - 15.00

53/500-152
53/500-153

ugyfelszolgalat@dtkh.hu

www.dtkh.hu

Kérjük fokozott figyelemmel tájékozódjanak a helyszínek és nyitva-tartások tekintetében, mert a járványügyi helyzettől
függően eltérhetnek a feltüntetetettektől!

14 Ünnep
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2020 December, Karácsony hava
a Nefelejcs, Napsugár óvodákban,
és Manóvár Bölcsődében
A járványhelyzet miatt több közösségi programunk is
elmaradt ebben az évben. A decemberi ünnepeket,
Mikulásvárást, Karácsonyi ünnepélyt, alkalmazkodva a
szabályokhoz, másként tartottuk meg. Ennek ellenére
széppé, emlékezetessé varázsoltuk a gyermekeknek,
és magunknak ezeket a napokat.
Talán ez az érzés még sosem volt ennyire fontos! Hiszen olyan év van mögöttünk, mely mindenki számára
embertpróbáló volt. Sok kihívást több feladatot, nehézséget okozott a mindennapok megélésében.
Mint minden évben most is a Mikulás érkezését megelőzően minden csoportban közösen elkészítették az
óvodapedagógusok, dadus nénik, gyermekek az adventi koszorúkat és az adventi naptárakat.
A Mikulásvárás a gyermekek számára a csodák világa, mely számukra a mesetudaton alapszik. Ebben az időszakban előkerülnek a könyvespolcról
a mikulásos képeskönyvek, melyeket a hét folyamán bármikor lapozgathatnak a gyerekek. Az előkészület leglényegesebb eleme a várakozás, a rá-

készülés, amit aztán követhet a beteljesedés.
A meglepetés azonban akkor az igazi, ha valóban izgatott, várakozó készülődés előzi meg. Óvodánkban
sok éven át a Mikulásvárás beteljesedését az jelentette, hogy maga a Mikulás megérkezett a csoportokba. Sajnos ebben az évben ez is másképpen történt.
Idén december 4 – én délelőtt megérkezett a Mikulás.
Bekopogott a csoportszobák ablakain, beköszönt az
ajtóban és lerakta a zsákját. Minden gyermek szeme
felragyogott az örömtől és énekelve hívogatták, hogy
„jöjj el kedves Télapó”. Mindkét óvodát és bölcsődét
végig látogatta. Volt „zsákjában minden jó, piros alma,
mogyoró”,.
A Karácsony a szeretet, a család ünnepe, az óvodai
közösségünk is egy „nagycsalád”, így mi is készítettünk
különféle díszeket, és ünneplőbe öltöztettük a folyosókat, csoportszobákat. Az otthoni családi készülődés
során tapasztalhatták a gyermekek, hogy anya süt-főz,
az ünnepre. Így tettünk mi is, tésztát gyúrtunk, mézeskalács figurákat formáztunk, sütöttünk.
Hétről- hétre meggyújtottuk az adventi koszorún a
gyertyákat, és ahogyan közeledett a Karácsonyi ünnepély egyre szebben szóltak a versek, tisztábban az énekek, az óvodák karácsonyi díszbe öltöztek és a szívekbe
öröm költözött.
Mint minden, ebben az évben a Karácsonyi ünnep is
más volt. Elmaradt a közös ünneplés, az óvodapedagógusok varázslatos mesejátéka, a karácsonyi dalok
közös éneklése.
December 15- én, az angyalok minden csoportban karácsonyfával és sok szép ajándékkal lepték
meg a gyermekeket. A karácsonyi ünnepség regge-

lén a gyerekek csodálkozva járták körbe a fákat, számolgatták rajtuk a díszeket, találgatták, hogy melyik csomag, milyen ajándékot rejthet. Reggeli után
kezdődött a közös ajándékbontás, felcsendültek az
ismert karácsonyi dallamok melyeket az óvodapedagógusokkal közösen énekeltek. A gyermekek csillogó
szeméből az öröm tükröződött, a karácsony hangulatától feltöltődve izgatottan bontogatták ki az ajándékokat. Minden csoportban önfeledt játékkal telt el a
délelőtt.

A megterített ünnepi asztalok roskadoztak a sok finomságoktól - sütemények, gyümölcslevek, majd a közösen
elfogyasztott ebéddel zárult a Karácsonyi Ünnepség intézményünkben.
Nehéz hónapok, év van mögöttünk.
Mit is kívánhatnék magunknak az Új Évre?
Természetesen mindenkinek jó egészséget, boldogságot, békességet, anyagi biztonságot, legfőképp a világjárvány végét.
Végezetül Ron Cristian soraival kívánok Ócsa város lakóinak az óvodák bölcsőde gyermek és felnőtt közössége nevében egy Boldogabb Új Esztendőt.
„Higgy a szívedben és saját jóságodban, mert ha így
teszel, mások is ezekben fognak hinni. Higgy a csodában, mert teli van vele az élet.
De ami a legfontosabb, hogy higgy önmagadban, mert
odabenn a lelkedben rejtőzik a csoda, a remény, a szeretet és a holnap álmai.”
Szűcs Jánosné
intézményvezető

♦
SKAND-O-MATA™
www.skandomata.hu
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Rejtvényünkben Mentovics Éva: Újévi köszöntő című versének utolsó sorát fejthetik meg.
Szeretetben, egészségben legyen részed egész évben. Légy szerencsés, vidám, boldog, felejtsd el a bút és gondot.
Kezdődjön hát egy új élet:

December 11-én kihelyezésre került egy használt sütőolaj gyűjtőedény a Spar parkolóban. Az
olajat lezárt PET palackban vagy zárt befőttes
üvegben kell a sárga szemetesedénybe rakni.
Jó tudni, hogy a használt sütőolaj esetében kiemelten fontos a szelektív gyűjtés: egyetlen csatornába öntött liter használt olaj akár százezer
liter élővizet is képes elszennyezni! Mi azért dolgozunk, hogy sütőolaj ne kerülhessen a szennyvízelvezető csatornába, a vizekbe, talajba vagy akár
kommunális lerakóba, hiszen a használt sütőolaj
kiváló biodízel alapanyag, minden cseppje érték.
A gyűjtést próbaképpen kezdjük el, de ha beválik, a város több pontján is elhelyeznénk hasonló
gyűjtőpontot.
Bízunk benne, hogy ezzel is hozzájárulhatunk
környezetünk védelméhez!
Ócsa Város Önkormányzat

♦ ♦

Egyházak
Ócsai Református Egyházközség
2021. JANUÁR havi gyülekezeti alkalmaink:
Kedves testvérek, JANUÁRI gyülekezeti alkalmaink
rendje a járványügyi vészhelyzet függvénye, melynek
szervezése az aktuális állami és egyházi rendelkezések
alapján fog megtörténni. Kérjük, kísérjék figyelemmel
honlapunkat: www.ocsaref.hu, melyet heti
rendszerességgel frissítünk, valamint gyülekezetünk
Facebook oldalát és csoportját.
Állandó alkalmaink:
Csütörtökön 18 órakor Központi Bibliaóra közvetítés
online gyülekezetünk Facebook oldalán, ami
megosztásra kerül az Ócsai Reformátusok Csoportban
is.
Pénteken 16 órától Konfirmációi Előkészítő az online
csoportban.
Pénteken 17 órától Ifjúsági Bibliaóra az online
csoportban.
Minden vasárnap 10 órakor Istentisztelet közvetítés
az Ócsai Református Egyházközség Facebook oldalán
és azt követően az Ócsai Reformátusok csoportban.
Mindkét helyen Gyermek Istentisztelet közvetítés az
Istentisztelettel egyidőben.
Temetői hirdetés: Áttekintettük Egyházközségünk
nyilvántartását és sajnálatosan nagyon sok
megváltatlan sírhely szerepel benne. Kérjük, hogy
akik elmulasztották megváltani sírhelyüket az Ócsai
Református Temetőben tegyék meg az elkövetkező
hetekben. Türelmi idő után a Presbitérium elhelyezi
a megváltatlan sírhelyeken a felszólító jelzést. Táblasor-hely adatokkal, lehetőség szerint az előző számla
felmutatásával lehet rendezni az elmaradást az Üllői út
Temető utca sarkán található Jeszenszki Virágboltban.
Áldáskívánással: Ócsai Református Presbitérium
***
Református Lelkészi hivatali rend:
L E L K I P Á S Z T O R I Ü G Y E L E T: Egyházunk
rendelkezése alapján a lelkészi hivatalban
telefonügyeletet tartunk. Egyházközségünk
adminisztrációját online intézzük. Telefon Ócsáról:
951-181; Ócsán kívülről: +3629951181; E-mail: ocsa.
ref@gmail.com, honlap: www.ocsaref.hu. Sürgős
esetben, (temetések bejelentése, megbeszélése…
stb.) telefonon egyeztetett időpontban fogadjuk a
testvéreket.
Ócsai Református Lelkészi Hivatal: 2364 Ócsa, Ady E.
u. 2. - (06-29-)951-181
Online ügyintézés: Ócsai Református Egyházközség
– OTP számlaszám: 11742221-20028967 –
Egyházadó, adomány Isten dicsőségére, perselypénz.
Kedves testvérek, ebből a három forrásból
működtetjük gyülekezetünket, tarjuk fenn, és
karbantartjuk Templomunkat, egyházi épületeinket.

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

***

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

Ócsai Római-katolikus Egyházközség
Ügyfélfogadás: hétfő 9-15 órági, péntek 9-15 óráig,
kedden, szerdán, csütörtökön, szombaton és vasárnap
nincs hivatal. Telefon a hivatali órák alatt: 29/378-285.
Hivatalvezető: Mihoc Valerian plébános.
Intézhető hivatalos ügyek az irodában: miseszándékok kérése egyházi hozzájárulás befizetése gyermekek keresztelésének bejelentése (legalább
egy hónappal előtte) temetési ügyintézés házassági szándék bejelentése (legalább 6 hónappal
előtte) keresztelési igazolások igénylése engedélyek kérése házasságkötéshez, keresztszülőség vállalásához. betegellátás bejelentés szerint bármikor!
Ócsai Baptista Gyülekezet JANUÁR havi alkalmak:
A járványügyi korlátozások alatt imaházunkban nem
tartunk alkalmakat.
Vasárnaponként 10:00-órától és szerdánként
18:00-órától igehirdetést tartunk, mely élő közvetítés
formájában elérhető gyülekezetünk weboldalán az élő
közvetítés gomb alatt. A korlátozások feloldásával ez a
rend változhat!
Mindenki számára Kegyelemben Gazdag Áldott Új
Évet Kívánunk!
Bővebb információ: www.ocsaibaptista.hu

18 Anyakönyvi hírek

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

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

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

Hivatásos Tűzoltóság Dabas Tel: 29/560-020

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

Haláleset:

Név
Rektorovics János
Sipos József
Roskó Károlyné Keresztes Mária Magdolna
Ludrik Lászlóné Péli Aranka Mária
Strupka Jánosné Varró Mária
Hevesi Attila

Születési idő
1955. június 2.
1940. február 7.
1938. augusztus 9.
1941. szeptember 14.
1953. szeptember 9.
1984. augusztus 16.

Esküvő:

Kiss Enikő – Huber Tamás
Nagy Edina – Galambos Dávid

Születések:

GYERMEK NEVE
Csóka Ruben

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

Haláleset ideje
2020. november 1.
2020. november 3.
2020. november 8.
2020. november 20.
2020. november 20.
2020. november 24.

Központi orvosi rendelő: Cím: 2364. Ócsa, Szabadság tér 4.
Felnőtt háziorvosok
dr. Beregi Katalin
Rendelés: hétfő, szerda, 12:00–16:00 óráig, kedden 14:00–
18:00 óráig, csütörtökön 12:00-16:00-ig, páratlan pénteken 08:0012:00 óráig, páros pénteken 12:00-16:00-ig.
Rendelő telefon: 29/378-071 +36-20/466-9554 (csak rendelési
időben)
dr. Inczeffy Zsolt
Rendelés: hétfő, kedd, csütörtök, péntek, 8:00–12:00 óráig,
szerdán 14:00–18:00 óráig.
Rendelő telefon: 29/378-110 +36-30/347-9099 (csak rendelési
időben)
dr. Gallai Zoltán
Rendelés: kedd, szerda, csütörtök, péntek, 8:00–12:00 óráig,
hétfőn 14:00–18:00 óráig
Rendelő telefon: 29/378-073 +36-30/978-8792 (csak rendelési
időben)

2020. december 5.
2020. december 5.

SZÜLETÉSI IDŐ
2020. november 2.

		

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)

Sallay Mária anyakönyvvezető

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

DUGULÁSELHÁRÍTÁS
Falbontás nélküli,
szakszerű gépi tisztítás.

Állatorvos
Dr. Kardos József
Ócsa, Martinovics u.17., Tel:   +36-30/203-4206
Dr. Pálinkó Attila
Cím: Ócsa, Magyar Sándor u. 15., Tel: +36-70/209-1019

Fábián István
06 20 317 0843

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

Hirdessen az Ócsai Kisbíróban!
1/1 oldal 32.000 Ft + ÁFA
1/2 oldal 20.000 Ft + ÁFA
1/4 oldal 10.000 Ft + ÁFA
1/8 oldal 5500 Ft + ÁFA
Hirdetésfelvétel:
paksi.zita@ocsa.hu, 0629378043

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

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

n

Posta: Cím: 2364. Ócsa, Szabadság tér. 3., Tel: 29/378-056
Ócsai Református Egyházközösség
Cím: 2364 Ócsa Ady Endre köz 2.
Tel/fax: 29/951-181, E-mail:  ocsa.ref@gmail.com
Ócsai Baptista Gyülekezet
Cím: 2364 Ócsa Kiss Ernő u., Tel.: +36-20/886-0307
E-mail: gyulekezetvezeto@ocsaibaptista.hu
Ócsai Katolikus Egyházközösség
Cím: 2364 Ócsa Mindszenti tér 4.
Tel:  29/378-285, E-mail: keresztenyocsa@gmail.com
Evangélikus Egyházközösség - Tel.: 29/368-174
Egressy Gábor Szabadidőközpont
Cím: 2364. Ócsa, Bajcsy - Zs. u. 46-48.
Honlap: www.ocsamuvhaz.hu, Tel: 29/378-043
Falu Tamás Városi Könyvtár
Cím: 2364 Ócsa Falu Tamás u. 44., Tel: 29/955-148
E-mail: konyvtar@ocsanet.hu
Nefelejcs Napköziotthonos Óvoda
Cím: 2364 Ócsa Dózsa György tér 1.
Tel.: 29/578-840, E-mail: info@nefelejcsovoda.hu
Napsugár tagóvoda
Cím: 2364 Ócsa Baross utca 14., Tel: 29/378-084
Hajnalcsillag Baptista Óvoda
Cím: 2364 Ócsa Damjanich u. 31.
Tel.:+36-20/318-4573, E-mail: info@hajnalcsillagovi.hu
Halászy Károly Általános Iskola
Cím: 2364 Ócsa Bajcsy Zs. u. 52.
Tel.: 29/378-023, E-mail: igazgato@halaszyiskola.hu
Bolyai János Gimnázium
Cím: 364 Ócsa Falu Tamás u. 35.
Tel.:29/378-045, E-mail: gimi@bogim.hu
Ócsai Tájház
Cím: 2364 Ócsa Dr. Békési Panyik Andor u. 6.
Tel.: +36-30/494-3368, Web: www.ocsaitajhaz.hu
Közterület-felügyelet
Mezei Tamás +36-70/395-1877, Kovács János +36-70/368-1843
Gyepmester: Töves-Gold Magánnyomozó és Állatmentő Kft.
Tel.: +36-20/938-5192
Falugazdász: Boity Orsolya Tel.: 30/428-2442
Kedd: 8:00-12:00 óráig (Az Egressy Gábor Szabadidőközpontban)
Közvilágítási hibák bejelentése: +36-80/980-030
DPMP ZRT ügyfélszolgálat: Tel.: 29/340-010
Hulladékszállítás: Tel.: 24/535-535
Kertváros Szociális és Gyermekjóléti Szolg.
Tel.: 29/379-969 munkaidőn kívül: +36-20/510-4111
OEP ügyfélszolgálat: Tel/fax: 29/378-686
Hétfő, szerda 8.00-15.00 óráig (Szabadidőközpontban)

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

ŠKODA

SUV-MODELLEK
BÁRMERRE IS TARTASZ

PRÓBÁLD KI MÁRKAKERESKEDÉSÜNKBEN!
PORSCHE M5
1238 BUDAPEST, SZENTLŐRINCI ÚT | 06 1 421 8220
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.

www.porschem5.hu

A ŠKODA KAMIQ modellek WLTP szerint mért fogyasztása: 4,9–8,9 l/100 km, CO2-kibocsátása: 111–202 g/km.
m.
A ŠKODA KAROQ modellek WLTP szerint mért fogyasztása: 4,6–8,7 l/100 km, CO2-kibocsátása: 120–212 g/km.
m.
A ŠKODA KODIAQ modellek WLTP szerint mért fogyasztása: 5,0–11,7 l/100 km, CO2-kibocsátása: 131–265 g/km.
m.

