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MEGHÍVÓ
Tisztelt Hölgyem/Uram!
Ócsa Város Önkormányzata nevében
tisztelettel meghívom Önt az
1956-os forradalom és szabadságharc
65. évfordulója alkalmából
megrendezésre kerülő
városi ünnepségre.
Bukodi Károly
polgármester

AZ A SZÉP ZÖLD GYEP
Befejeződött
a
Falu
Tamás
Könyvtár
környezetének
megújítása,
hiszen
a
kert
ráncbaszedése
után a kerítés és a mellette futó járda is megújult, valamint akadálymentes bejárat segíti a bejutást az épületbe.

Időpont:2021.10.23. 9:00 óra
Helyszín: 2364 Ócsa, Szabadság tér

Az ünnepélyes átadón Bukodi Károly polgármester elmondta, hogy az Önkormányzat kiemelt figyelmet fordít a közintézmények állapotára, az elmúlt években megújult az általános
iskola, az óvoda, a Szabadidőközpont valamint a Polgármesteri Hivatal épülete is. A tervek között szerepel a könyvtár épületének felújítása is, mely egykoron Falu Tamás költő háza volt.

Ünnepi beszédet mond:
Bukodi Károly polgármester

„Elkötelezett olvasókat kívánok a könyvtárnak, abban a világban,
ahol a gyors információáramlás miatt egyre kevesebben fordulnak
a könyvek felé” – mondta beszédében Pánczél Károly országgyűlési képviselő. Hozzátette, hogy ő az elektronikus könyvekkel szemben továbbra is előnyben részesíti a nyomtatott kiadványokat.

Bukodi Károly polgármester

Közreműködnek:
Ócsai Bolyai János Gimnázium tanulói

Műsoruk címe: "A szabadság ott
kezdődik, ahol megszűnik a félelem."
Ócsai Fúvószenekar

Pánczél Károly országgyűlési képviselő

Balról: Gergelyné Kopcsó Eszter könyvtárvezető,
Puskás Imre, Pánczél Károly

4 Önkormányzati hírek

T E S T Ü L E T I Ü L É S E N TÖ R T É N T
Ócsa
Város
Önkormányzatának
Képviselőtestülete szeptember 29-én tartotta a havi ülését.

orvosi, gyermekorvosi, valamint fogorvosi körzetek módosítása és megfelelő kiegészítése.

Döntöttek a Képviselők az ócsai 292/70 és az
ócsai 292/78. hrsz. alatt nyilvántartott ingatlanok közművagyonának átvételéről és a DPMV
Zrt. részére történő üzemeltetésbe adásról.

KÖZMEGHALLGATÁS

Jóváhagyta a Testület a Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt. által, 2022-2036. évre elkészített
gördülő fejlesztési terv beruházási tervfejezetét.

Időpontja: 2021. december 1. (szerda) 18.00 óra
Helyszíne: Ócsai Polgármesteri Hivatal (2364 Ócsa,
Bajcsy-Zsilinszky u. 2.) tanácsterem.

Napirenden tárgyalták és elfogadták a Képviselők
az Ócsa Városüzemeltetési Nonprofit Kft., az Ócsa
és Társa Nonprofit Kft., és az Egressy Gábor Nonprofit Kft. 2020. évi szabályszerűségének vizsgálatáról szóló belső ellenőri jelentésben foglaltakat.

Elfogadták a Képviselők azt a tervdokumentációt, és konkrét műszaki tartalmat, mely pontosan meghatározza milyen műszaki előírások szigorú betartásával építhető az Ócsai
Lakóparki ingatlanokon tároló vagy garázs felépítmény.

Az
Ócsa
Városüzemeltetési
Nonprofit
Kft.
könyvvizsgálói
feladatainak
ellátására
Bálint Gyula könyvvizsgáló nyugdíjba vonulása
miatt új könyvvizsgáló megválasztására volt szükség. A feladatokat 2021. október 1-től 2024. május 31-ig Papp Mihály könyvvizsgáló látja el.

Napirenden tárgyalták a Képviselők az Esze Tamás utcában kialakított parkolók áthelyezésével kapcsolatos
kérdéseket, azonban a Képviselő-testület az ügyben
hosszas tárgyalást - pro és kontra érvek felsorakoztatását - követően érdemi döntést hozni nem tudott.

Elfogadták
a
Képviselők
Ócsa
közterületeire
vonatkozó
2021/2022.
évi
téli
útüzemeltetési tervét, amely a téli időjárási körülmények fennállásának idejére érvényes.

Új utcák (Levendula, Hortenzia és Orgona utcák) elnevezése miatt vált szükségessé a házi-

Döntöttek a Képviselők a közmeghallgatás időpontjáról és helyéről.

50 évvel ezelőtt tett ígéretüket erősítették meg
Október 2-án, az Idősek Világnapja alkalmából szervezett rendezvényen, a Szabadidőközpont kamaratermében Sallay Mária anyakönyvvezető előtt erősítette meg 50 évvel ezelőtt tett fogadalmát: Gyócs-Német Mária
Irén és Windbert József, Fucskó Zsófia és Fábián György, Preszenszki Margit és Szaller Pál, valamint Panyik
Margit és Oláh József. Bukodi Károly polgármester Úr köszöntötte az egybegyűlteket, és adta át a virágokat
az Ünnepelteknek. Ezúton is további boldog házas éveket, és jó egészséget kívánunk a házaspároknak.
A rendezvény a színházteremben folytatódott. Az est meghívott sztárvendége Dolly volt, aki szinte percek alatt
remek bulihangulatot teremtett. Az ócsai közönség vastapssal búcsúztatta a legendás művésznőt.

TÉRKÖVES PARKOLÓ ÉPÜL A BAPTISTA ÓVODA ELŐTT
A Képviselő-testület – Bukodi Károly polgármester javaslatára – tárgyalta az Ócsa, Damjanich utca felújítási-munkálatai során a Hajnalcsillag Baptista Óvoda térkövezett közterületi
részen található parkolójában bekövezett károk
helyreállításának
ügyét,
amellyel
kapcsolatban úgy döntött, hogy a gyephézagos
térkő felszedésre kerül és helyébe gépjármű parkolására alkalmas egységes térburkolat kerül kialakításra.
A Képviselő-testület – Icsó László Csaba képviselő
javaslatára - 5 igen és 3 nem szavazattal úgy döntött, hogy az Ócsa, Falu Tamás utcától az Üllői utcáig, valamint az Ócsa Tesco épülete mellett húzódó
csapadékvíz-elvezető árok jogi helyzetét rendezni
kívánja, amely vonatkozásában kisajátítást kezdeményez az egyes ingatlantulajdonosokkal szemben,
annak tulajdonjogának megszerzése érdekében.

Bukodi Károly polgármester

Sallay Mária anyakönyvvezető

Jutadomb, 1956. november 4.
Öt óra húsz perckor közvetítette a Szabad Kossuth
Rádió Nagy Imre miniszterelnök drámai szózatát a
magyar néphez. Bejelentette, …hajnalban a szovjet csapatok támadást indítottak fővárosunk ellen…
hogy megdöntsék a törvényes magyar demokratikus kormányt. (Jutadombi történetek 35. oldal)

Harc a Jutadombnál
A Magyar Néphadseregnek egyetlen zárt alakulata volt, az esztergomi 51. légvédelmi tüzérosztály,
amely a korábbi, vissza nem vont parancsokat teljesítve győztes csapást mért az intervenciósokra és volt
ÁVH-s csatlósaikra a Jutadombnál november 4-én.
(Marossy Endre: Jutadombi történetek 40. oldal)
Mi volt a feladata ott a katonáknak?

Csak néztük egymást 10 percen át
Interjú Jelencsik Pállal és Váczlau Eszterrel

Két évet, hét hónapot és tizenöt napot ült börtönben az ócsai Jelencsik Pál, mert részt vett
1956-ban a Jutadombi harcban. Vele, és feleségével, Eszti nénivel beszélgettem az akkori eseményekről, a börtönévekről, megpróbáltatásokról.

24-én azt a parancsot kaptuk, hogy körbe kell
zárnunk a Honvédelmi Minisztériumot. November 1-ig teljesítettünk ott szolgálatot. Az alagsorban laktunk, hoztak nekünk oda ágyakat. Aztán
november 2-án a Jutadombra vittek bennünket.

Amikor hazajöttél, azzal engedtek haza, hogy
ha egy szót szólsz, hogy min mentél keresztül, akkor visszavisznek. Minden hónapban
10 perces látogatásra kaptam engedélyt. Szívszaggató volt! – kezdi a mesélést Eszti néni.

Jutadomb

1955-ben kerültem Ócsára, ide házasodtam – veszi át
a szót Pali bácsi. Ebben az évben el is vittek katonának. Aszódra kerültem, és a 3 hónapos kiképzés után
jelentkeztem távmérősnek. Így kerültem Esztergomba.
Október 23-án vacsora után szóltak, hogy
meg kell hallgatnunk Gerő beszédét. Aztán jött a riadó. Itt kezdődött ötvenhat…
Mindenkinek fel kellett venni a fegyvert a raktárból, a sapkánkba pedig beleszórták a lőszereket. Teljes menetfelszerelésben ültük fel a ZIL-ekre és irány Budapest – emlékszik vissza Pali bácsi.
Aznap késő éjszaka érkeztünk meg Nagytéténybe,
ahol elszállásoltak minket, és másnap 24-én pedig
a Margit hídra vezényeltek, amit le kellett zárnunk.
Soha nem felejtem el, ahogy a civilek felkapaszkodtak a
harckocsira és körömmel kaparták le a vörös csillagot.

1956-ban az egységes XX. kerület, Pesterzsébet része volt. Ma a XXIII. kerülethez, Soroksárhoz tartozik. Jutadomb az 1956-os forradalom és szabadságharc emlékhelye. A forradalomé azért,
mert a sok vért követelő ATRA gyári küzdelmek
majd a kiskunhalasi lövészezreddel megvívott
október 26-i harcok a közelében folytak le. A szabadságharcé azért, mert a szovjet intervenciósok és magyar csatlósaik ellen a Magyar Néphadsereg három alakulata valamint a nemzetőrök és
a fegyvert ragadó polgári lakosok egyetlen közös győzelme itt, a Jutadombnál született meg.

Atombiztos tüzelőállást kellett ásnunk a homokbányában. Volt előttünk egy nagy placc és két
méter mélyen kellett beásni a löveget. 500 méterre volt tőlünk a Soroksári út. November 3-án
estére lettünk kész. 4-én hajnalban 5 órakor
riadóztattak, hogy „Mindenki a gépágyúkhoz!”. Akkor jött három harckocsi, felderítők lehettek. 7 órakor remegett a föld mikor jöttek, és pechünkre a
Maléter Pált hozták fel Tökölről. Ment egy harckocsi és utána egy ZIL és azon katonák ültek. Tűzparancsot kaptunk. Rengeteg sebesült volt. 11 orosz
halt meg, ávósokból 3 vagy 4 – meséli Pali bácsi.
Aztán visszavittek Aszódra, és 1957 novemberében
szereltem le.
Mikor került hadbíróság elé?
1958. júniusban kaptam egy idézést a VIII. kerületi katonai ügyészségre. Aztán behívtak még egyszer,
akkor már gyanúsított voltam, majd harmadszor le
is tartóztattak. A vád: népellenes parancsot hajtottunk végre. Az első fokú tárgyaláson tíz évet kaptam.
Annyi halálos ítéletet adtak ki, ahány szovjet katona meghalt. 52-en voltunk vádlottak.
Mi történt az első tárgyalás után?

A szabadságharc leverését követő perek, megtorlások története sem írható le a Jutadomb nélkül, hiszen a legnagyobb szabású hadbírósági per
a Jutadomb esztergomi katonái ellen irányult.
(Marossy Endre: Jutadombi történetek 7. oldal)

Először a Váci börtönbe vittek, ott vártunk
a
második
tárgyalásra.
Emlékszem,
hogy tízen voltunk láncra verve. Aztán a másodfok után a Kozma utcába szállítottak, végül három és fél év letöltendő büntetést kaptam.

A hadbíróság a perben 52 tisztet és katonát ítélt,
közülük hetet kivégeztek. Az elítélt katonák között
volt Jelencsik Pál is, aki több mint két év után szabadult, és azóta is Ócsán él feleségével, Eszti nénivel.

Hogy emlékszik vissza ezekre az évekre?
A
görög
börtönőrök
borzasztóak
voltak. Volt, hogy olyan gyorsan adták be a levest, hogy kiborult, de nem adtak másikat.

Asztalosüzem, forgácsoló üzem,
torgyár, és cipőkészítő műhely is
Én legelőször a cipőkészítőhöz
két hét után már én csináltam a

játékgyár, búműködött bent.
kerültem, aztán
legszebb sarkot.

Ott cigarettát kaptam, de mivel nem dohányoztam
én
elcseréltem
szalonnára.
Hogyan teltek a mindennapok a börtönben?
Én három hónap után a Játékgyárba kerültem,
ott készítettem a lenkerekes autók fogaskerekéhez a szerszámgépet. A munkánkért bónt kaptunk, amiért tudtunk vásárolni a „helyi” boltban. Főztünk rabteát, ami hagymateát jelentett.
Mikor láthatták egymást Eszti nénivel?
Leveleztünk és havonta egyszer jöhetett be hozzám látogatni, de akkor is csak egy sűrű dróthálón
keresztül láthattuk egymást. Érintkezni nem lehetett. Félévente pedig egy csomagot fogadhattunk.
Én nagyon lefogytam, annyira megviselt az egész
– veszi át a szót Eszti néni. Havonta egyszer
jött az értesítő, hogy bemehetek meglátogatni.
Emlékszem fakkok voltak, egymás mellett ültek,
mint a lovak. Minden elítélt mögött állt egy fegyőr. Csak néztük egymást tíz percen át, én itt sírtam, ő meg ott. Egy szót sem szóltunk egymáshoz.
Mikor szabadult?
1961. május 10-én szabadultam, de csak feltételesen és minden hónapban - 8 hónapon át -jelentkeznem kellett Dabason. De már semmi sem volt
a régi. Hiába vettek vissza a munkahelyemre, béremelést soha sem kaptam. Aztán kiderült, hogy a
személyi számom elárulja, hogy börtönviselt vagyok. Megbélyegeztek. Lelkileg volt ez igazán nehéz.
A sok megpróbáltatás ellenére is kitartottak egymás
mellett, most már 66 éve. Mi a titkuk?
Fiatalon ismerkedtünk meg, én 16 éves voltam.
Még nem voltam 18, amikor szülői engedél�lyel hozzámentem feleségül. Két évig udvarolt
nekem olyan régimódisan – meséli Eszti néni.
A
dig

lényeg
szerintem
az,
hogy
minegyütt volt a szerelem és a szeretet.

Mi soha nem fekszünk le puszi nélkül. A Papa csókkal
köszöni meg nekem az ebédet. Ha voltak
is
nehézségeink,
vagy
vitáztunk,
mindig tudtunk bocsánatot kérni és igazodni egymáshoz. Nem tudjuk, hogy ez titok-e, de nálunk működik, az biztos – mosolyog Eszti néni.
Paksi Zita

8 Helyi

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

N Y I T O T T K E R É K PÁ R S ÁV A FA L U TA M Á S U T C Á B A N

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

2021. szeptember 8. napján ünnepélyesen is átadásra
került a felújított Falu Tamás utca a kerékpáros és gépjármű forgalom számára. A felújítás részeként nyitott
kerékpársáv került kialakításra, amelynek használatára
vonatkozó szabályokra mindenképpen szükségesnek
tartom a szükséges tájékoztatást megadni:

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján
a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök: településfejlesztési és -rendezési, valamint
településüzemeltetési feladatok (Korm. rendelet 1. melléklet I/32. pont).

Az 1/1975. (II. 5.) KPM-BM. együttes rendelet {továbbiakban KRESZ} 18. § (10) bekezdése értelmében:

Ez röviden azt jelenti, hogy a kerékpárosok részére
fenntartott nyitott kerékpársávot, azaz az úttestet teljes szélességében az autósok is használhatják. Egymással szemből érkező gépjárművek esetén természetesen
mind a két járműnek igénybe kell vennie a nyitott kerékpársávot annak érdekében, hogy azok egymás mellett biztonságosan elférjenek. Amennyiben az érintett
útszakaszon egyidejűleg egy kerékpáros is közlekedik,
akkor értelemszerűen mögötte haladva kell felvenni a
kerékpáros sebességét, amíg a szemből érkező forgalom meg nem szűnik.
Jobbra kanyarodáskor a gépjárművel igénybe kell venni a nyitott kerékpársávot, figyelembe véve az ott haladó kerékpárforgalmat is.
A fent leírtak alapján felhívjuk a figyelmet, hogy a közúti közlekedés veszélyes üzem mind kerékpárral, mind
gépi meghajtású járművel, ezért fokozott óvatosság
az elvárt továbbra is a közlekedésben résztvevőkkel
szemben.

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

Tisztelt ócsai Lakosok!

A nyitott kerékpársávot - amely a kerékpárosok közlekedésére kijelölt sáv - az úttesten felfestett fehér
színű szaggatott vonal és kerékpárt mutató burkolati
jel is jelzi. A nyitott kerékpársávot - az egy irányban
vagy egymással szemben közlekedő járművek egymás
mellett történő elhaladás ezt szükségessé teszi - más
járművek is igénybe vehetik, az irányváltoztatásra vonatkozó szabályok megtartása mellett. A jobbra bekanyarodást a nyitott kerékpársávról kell végrehajtani. A
kerékpáros balra bekanyarodásra történő felkészülés
céljából, vagy ha a nyitott kerékpársáv megszűnik, a
nyitott kerékpársávot elhagyhatja.

pályázatot hirdet műszaki ügyintéző munkakör betöltésére

A KRESZ 40. § (5) bekezdés l.) pontja szerint:
Tilos megállni kapaszkodósávon, gyorsító-és lassító
sávon, kerékpársávon, nyitott kerékpársávon, kerékpárúton, gyalog- és kerékpárúton.
E jogszabályi rendelkezés értelmében tehát tilos a megállás a nyitott kerékpársávon is, melyet a jogalkotó fix
20.000 Ft helyszíni bírsággal és még 6 büntetőponttal
rendel büntetni. Kérem, hogy gépjárműveikkel úgy
parkoljanak az érintett útszakaszon, hogy a kerékpáros
forgalmat ne akadályozzák.
A fehér gépjármű szabálytalanul
parkol,
megszegi a KRESZ 40. §
(5) bekezdés l)
pontjában
foglalt rendelkezést.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
Települési beruházások előkészítésével, végrehajtásával, ellenőrzésével kapcsolatos feladatok
végzése, pályázatok kezelése, koordinálása, a tevékenységi körébe tartozó képviselő-testületi
előterjesztések összeállítása, ingatlanvagyon-kataszter kezelése, adatszolgáltatás, változások
átvezetése, ipari és kereskedelmi igazgatási feladatok, egyéb hatósági ügyek intézése,
környezetvédelemmel/fenntarthatósággal kapcsolatos feladatok, közreműködik az önkormányzat
és intézményei pályázati munkáinál, ellátja a támogatásból megvalósított beruházások
elszámolásával kapcsolatos feladatait. Ügyfelekkel való kapcsolattartás. A tevékenységi körébe
tartozó jogszabályok folyamatos követése.
Pályázati feltételek:
- Magyar állampolgárság,
- Cselekvőképesség,
- Büntetlen előélet,
- Középiskolai végzettség és építőipari, épületgépészeti, közgazdasági szakképesítés, vagy
középiskolai végzettség és az OKJ szerint: építőanyag-ipari technikus, épületgépész technikus, településfejlesztési szakelőadó, települési környezetvédelmi technikus, környezetvédelmi
szakelőadó, környezetvédelmi (szak)technikus
- Vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása
- „B” kategóriás vezetői engedély és saját használatú személygépkocsi
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

Kérem, hogy mind
a kerékpáros, mind
a gépjárművel történő közlekedés
során
biztonságos, balesetmentes
és szabályos közlekedésre törekedni szíveskedjenek.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. október 13.
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 u. 2.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő
azonosító számot: I/10309/2021., valamint a munkakör megnevezését: műszaki ügyintéző
A pályázat elbírálásának határideje: 2021. október 20.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.ocsa.hu honlapon szerezhet.

Mezei Tamás
közterület-felügyelő
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RENDHAGYÓ ÉVNYITÓ A BOLYAIBAN
Az idei tanévben ünnepeljük gimnáziumunk fennállásának 70. évfordulóját. A jubileum alkalmából már
a mindenkor hagyományos évnyitó is eltért a megszokottól: a gólyák köszöntése, az elismerő oklevelek
átadása és az igazgatói beszéd után nem az iskola diákjai, hanem mi, tanárok adtuk az ünnepi műsort.

S Z Ü R E T I
TÁMOGATÓK
Szőnyi Ferenc – Lajosmizse
Kozma Erika és Kövér Endre-Ócsa
Pelsőczi Tibor és családja-Alsónémedi
Rácz János és családja-Ócsa
Szabó Tibor és családja-Ócsa
Sarokház Étterem-Ócsa
Kertész Petra és családja-Ócsa
Némedi Erika- Alsónémedi
GudFruit Kft. –Ócsa
Vellinger Hús Kft.-Ócsa
Piróth Tibor és családja-Majosháza
Flashdance Tánciskola-Ócsa
Ócsai Népdalkör-Ócsa
Kisbíró- Szabó Zalán
Köszönet minden fogatosnak, csikósnak,
segítőnek, Flashdance szülőknek és annak,
akik megvendégelték a felvonulás résztvevőit,
akik emelték jelenlétükkel a felvonulás
színvonalát.
Köszönettel:
Ócsa Hagyományőrző Egyesület

F E LV O N U L Á S

Heteken át készültünk a fellépésre: majd mindennap próbáltunk, gyakoroltunk, hogy diákjainkat és
vendégeinket is meglephessük. Szerintünk sikerült…
Zsótér Gabriella énektanárnő a Chicago című film
egy betétdalát játszotta el furulyán, Farkas Zoltán
Zsoltné magyartanárnő verset mondott, Gyurászikné Auer Noémi földrajz- matematika szakos tanárnő
a Születésnapi köszöntő című népdalt énekelte el. A
műsort a 17 tagú tanári kórus fellépése zárta, az LGT
együttes Arra születtünk című dalával. Szólót énekelt Tasnádi Anita, zongorán kísért Gyarmati Zoltán.
A tanévnyitót követően a tantestület tagjai és a
meghívott vendégek - egykori tanárok, intézményvezetők- fogadáson vettek részt. Pohárköszöntőt mondott iskolánk egykori igazgatója, Zsadányi László, Bukodi Károly polgármester pedig mint egykori bolyais
diák régi történeteket, közös emlékeket idézett fel.

Az évfordulóhoz kapcsolódóan augusztus végére elkészült egy 2022. évi határidőnapló, ami
az elmúlt tíz év fontos eseményeinek, fotóinak, illetve a diákok által írt vidám verseknek is
helyet ad. Szeptember 1-én egykori és jelenlegi tanáraink képzőművészeti alkotásaiból nyílt kiállítás
az aula feletti kiállítótérben. Szigeti Márta, Katona - Zsombori Mária, Simon Tímea, Horváth Tamás,
Farkas Zoltán Zsoltné, Tasnádi Anita és Inczeffy Szabolcs munkáit a hónap végéig lehetett megtekinteni.
A 70. évforduló jelentősége későbbi iskolai rendezvényeinkben is meg fog mutatkozni: a gólyaavatás,
körzeti matematikaverseny, tankerületi szakmai nap,
karácsonyi ünnepély, Bolyai - nap, sportdélutánok,
juniális – mind a “hetvenkedés” jegyében zajlik majd.
Reméljük, a következő évtizedek is legalább an�nyi eredményt, sikert és elismerést hoznak majd
iskolánknak, mint az elmúlt hetven esztendő.
A gimnázium nevelőtestülete

Virágos Ócsáért 13
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SPORT ÉS EGÉSZSÉGNAP AZ OVIBAN

Lezárult a Virágos Ócsáért pályázat
Szeptember 17-én a Gólyafészek Cukrászdában került sor az Önkormányzat által meghirdetett
„Virágos
Ócsáért”
virágosítási
és
környezetszépítési pályázat díjátadó ünnepségére. A versenyt első alkalommal hirdették meg, az új
kezdeményezés nem titkolt célja, hogy ösztönözze a lakosokat portájuk szépítésére, zöldítésére.

„Közel két év után újra együtt a nagy csapat.” Nagy
öröm volt számunkra, hogy 2021. szeptember 25én ismét megszervezhettük óvodánkban a sport és
egészségnapot, ami már régi idők óta sikeres családi
eseménynek bizonyul.
A programot bemelegítő tornával, majd futóversen�nyel indítottuk. Az ovi-futam koordinálásában segítségünkre voltak az UFÓ egyesület tagjai, akik az első
három helyezett óvodás gyermek díjazásához is hozzájárultak. Együttműködésüket ezúton is köszönjük.
A rendezvényünk elsődleges célja olyan tevékenységek
biztosítása, amelyekben gyermekek és szüleik közösen,
örömmel játszhatnak, mozoghatnak, sportolhatnak.
Ezt szem előtt tartva az óvoda műfüves pályáján apák
és gyermekeik együtt, igazi mérkőzéseket vívtak.
A kis motoros és biciklis kresz pálya, valamint az
akadálypálya az örökmozgó gyermekek kedvence lett.
Óvodánk erre szakosodott pedagógusai különböző
prevenciós módszerekkel fejlesztik a gyermekeket.
Most a szülök is betekintést nyerhettek ezekbe a foglalkozásokba, mint a vitamintorna és mozgáskotta.

Gyermekjóga is várta az érdeklődőket.
Egyik kedvenc állomása rendezvényünknek a „vicces
fitneszterem” volt, ahol fából készült edző eszközöket
próbálhattak ki a résztvevők.
Több kézműves tevékenységet is végezhettek a gyermekek: dióval varázsoltak színesre papír gyümölcsöket, zöldségeket. Nyomdáztak zöldségekkel, valamint
só-liszt gyurmából formáztak, alkottak kedvük szerint.
A délelőtt folyamán gyümölcs és zöldség falatkákat
kóstolgathattak a résztvevők, illetve finom gyümölcssaláták készültek a szülők felajánlásának jóvoltából.
Az egészséges életmód jegyében, zöldségkrémes bagett szendvicsekkel kedveskedett a jelenlévőknek az
Eatrend Kft.
A Zenebona társulat műsorával zárult a délelőtt. A színészek színvonalas előadása mindenkit megnevetetett.
A rendezvény lebonyolításában nagy segítségünkre
voltak az Ócsai Polgárőr Egyesület tagjai. Ezúton is szeretnénk kifejezni köszönetünket közreműködésükért.
Fazakas Júlia és Bogár Adél

Az ezer mérföldes utazás is egy kis lépéssel kezdődik – kezdte köszöntő beszédét Murinainé Murár
Emília alpolgármester asszony, aki ötletgazdája is
volt a programnak. Az, hogy valaki rendben tartja, zöldíti környezetét, vagy éppen vigyáz a tisztaságára, kis lépésnek tűnhet, de óriási jelentősége
van egy közösség, egy település életében, hiszen kezük munkájában mindannyian gyönyörködhetünk,
körzérzetünket pedig pozitívan befolyásolja a tiszta, virágos környezet. Ezt a lelkesedést és a zöld
területért végzett erőfeszítéseiket szeretnénk díjazni, reméljük jó példa lesz ez mások számára is.
A zsűri tagjai voltak: Darócziné Kozma Judit Képviselő, Valóczki Melinda Képviselő, valamint
Leber-Mogyorósi
Dóra
kertészmérnök
is.
Négy kategóriában hirdettek eredményt, mely szerint:
1. Legszebb virágos intézmény: Falu Tamás
könyvtár
2. Legszebb virágos üzlet: Gólyafészek Cukrászda
3. Legszebb előkert: Erdő-Bálint Zsuzsanna
4. Legszebb virágoskert: Szendrei ZsuzsannaHorváth Gábor
5. Előkert különdíj: Szeremlei Ibolya előkertje
(MÁV szolgálati lakások)
A díjakat Bukodi Károly polgármester adta át.
Támogatók: Mogyorókert Kertészet, Gólyafészek
Cukrászda
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..mert az igaz polgárőr nem csupán magyaráz,
hanem cselekszik is..

virághullám I. rész
Kedves Kertbarát Olvasó!

Elérkezett a csodás hangulatú ősz a kertekbe! Tekintetünk könnyen megakad egy-egy színpompás lombos
fán vagy aranyló levélen. Gyűjthetjük, hogy melyek
azok a színjátszós bokrok és fák, melyekkel szükségszerűen tarkítanunk kell udvarunkat. A cinkegolyók kihelyezése és a madáretetők feltöltése is elkezdődhet,
melyre kis kollégáinkat, a gyerekeket is bevonhatjuk!
Az őszi színek leváltják a nyári virágok üde hangulatát.
Megérkeznek otthonunkba a meleg színek: az apró tarka dísztökök, a krizantémok remek kollekciót varázsolnak a bejárathoz!
Kertészeti témában igazán említésre méltó program
volt kedves kis városunkban: A Virágos Ócsáért 2021
Pályázat alkalmával színvonalas kertekkel neveztek
Ócsa kertbarát lakosai. Csodás virágágyások, színes
összeültetések, hangulatos kertrészletek bemutatására került sor az esemény alkalmával. Örömmel láttam,
hogy szenvedélyes kertimádók élnek városunkban,
akik időt, energiát nem kímélve fáradhatatlanul díszítik
hangulatos kertjeiket.
Mivel valóban meghatározó életterünk a kert, így jogosan szeretnénk állandó varázslatában gyönyörködni.
Ha azt szeretnénk, hogy díszkertünk mindig mutasson
számunkra izgalmas látnivalót ahhoz a rendszeres ápoláson túl a megfelelő növényválasztékra is ügyelnünk
kell. A virágágyások hónapról hónapra történő folyamatos virágzását az un. virághullám kialakításával érhetjük el.
A virághullám kifejezés arra utal, hogy kertünkben
olyan dísznövények összeültetését alkalmazzuk, amely
azt eredményezi, hogy mindig van virágzó felület. Nincsen „üres”, virág nélküli időszak a kertben.
Az évelő virághullám kialakításához szeretnék segítségül szolgálni az alábbi - koránt sem teljes - felsorolással,
mely havi bontásban mutatja számunkra a virágzási

Akár ez a kis gondolatszösszenet
is tökéletesen leírná az egyesület
tagjainak szeptemberi hónapját,
azonban ennél jócskán többről van
szó, hiszen hogyha az augusztus
eseménydús volt, akkor ez a szeptemberre
hatványozottan
igaz.

időt. (Az időjárás befolyásolhatja a virágzás kezdetét
és végét.) Hosszú, meleg ősz esetén a hortenziák még
gyönyörűen tündökölnek, de már a kései évelők is nyílni kezdtek. Minél több az átfedés a virágzás időben,
annál több virágzó növény lesz a kertünkben. A lista
segítségül szolgál abban az esetben is, amikor túlságosan üresnek, unalmasnak látunk egy-egy kertrészletet.
Alkalmazásukkor a csoportos ültetést javaslom. Akár a
kert több pontján is csoportokba rendezve ültessünk
minimum 9-15 tövet négyzetméterenként ( függ a fajta
-, és növénynagyságtól).
A „halomban” jobban mutat elvét alkalmazva erőteljesebb hatást érhetünk el.
Január-február: Erica carnea ( Erika ) színeit csalhatjuk
a kertbe. Februárban már a Bergenia ( bőrlevél) is vígan ontja lila virágait. Márciusban az Arabis, Aubrieta
(pázsitviola), és megannyi tavaszi hagymás ( pl. tulipán,
krókusz, nárcisz ) díszít. Május: Dicentra (szívvirág), Peonia (bazsarózsák), Salvia ( zsályák), Campanula (harangvirág), Achillea ( cickafark). Júniusban az Iris (írisz),
Hemerocallis (sásáliliom), Lavandula( levendula), Liatris (díszcsorba).
Folytatása a következő hónapban olvasható!

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

Igaz, mert ahogy a következő járványhullám érkezik meg hozzánk, úgy
kerültek megrendezésre a tradicionálisan ebben a hónapban esedékes
ünnepségek,
programok,
amelyek jelentős részén képviselte
magát az egyesület és láttunk el
szolgálatokat,
megtartva
minden esti szolgálatot, valamint
az
extra külterületi szolgálatokat

is.

Ilyen esemény volt a hónap elején megrendezésre kerülő Rendhagyó
Ócsai Vigasság, amely minket szombat
délutántól egészen hétfő 03:30 óráig érintett. A rendezvényen rendkívüli
esemény nem történt, a lakosság és a közlekedők elfogadták az ideiglenes helyzetet, a látogatók pedig közreműködő magatartást tanúsítottak a beléptetésnél, az
igazolványok bemutatásánál. Köszönjük ezúton a tanúsított türelmet és megértést.
Ezen kívül számos más rendezvényt biztosítottunk: a meglévő futballmeccs biztosítások
mellett részt vettünk az UFÓ sportegyesület éjszakai futásának, valamint a katolikus
templomnál megrendezésre kerülő fényjáték
helyszínének biztosításán a Falu Tamás utcai
kerékpársáv hivatalos átadásán, a Nefelejcs

Óvoda családi és sportnapján is, melyeken
minden rendben, eseménymentesen zajlott.
Ugyanakkor ismét történt egy megrázó esemény az egyesületen belül, ugyanis egy fantasztikus kollégától kell búcsúznunk idő előtt.
Kozma Zsolt már egészen kiskorában láthatta azt, milyen a közbiztonságért tenni, hiszen
édesapja önkéntes rendőrként tevékenykedett, így nem is lehetett kérdés, hogy valamilyen szinten Ő is végezzen ehhez hasonlót.
Ennek eleget téve belépett a Faluvédő Egyesületbe, majd a Polgárőrség keretein belül
járta az utcákat, őrizte a rendet és békét, szolgálatait rendre hiányosság nélkül teljesítette.
Egy rendkívül megbízható és kiváló embertől kell búcsúznunk, aki sosem volt rest segíteni a bajban, az egyesület és a lakosság bármikor számíthatott rá. A család fájdalmában
osztozunk, emlékét szívünkben örökké őrizzük.

ÁLLÁSHIRDETÉS

Az Ócsa Városüzemeltetési Nonprofit Kft állást hirdet.
Munkaköri feladatok:
a város közterületein fűnyírás, kaszálás, ároktisztítás, sövénynyírás,
a közterületeken lévő növényzet metszése, visszavágása,
a város parkjaiban szerelvények karbantartása,
öntözés közterületen, síkosságmentesítés
Az önkormányzathoz tartozó épületekben adódó kisebb szerelési/javítási munkák
előfordulása miatt előnyt jelent bármely szakirányú végzettség.
Munkabeosztás: 8 órás munkaidőben
Bérezés: Megegyezés szerint.
Az állás betölthető októbertől, nyugdíjas munkavállaló jelentkezését is várjuk.
Jelentkezés az ügyvezetőnél önéletrajzzal.
Dr. Buzáné Icsó Zsuzsanna ügyvezető
70-425-33-04

Napelemes
rendszerek
kulcsrakészen!
Lakossági napelemes pályázattal és
50%-os otthonfelújításí támogatással!

Hivatalos
partnereink:
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Fényesedő jövő az ÓVSE háza táján
Orosháza 2021. szeptember 4. 100 fight challenge
7 ország 130 versenyzője szállt harcba egymással.
Az Ócsa SE ökölvívó szakosztálya nem egy szimpla ökölvívó egyesület. A küzdősportok végtelen lehetőséget rejtenek magukban igy mi sem akarjuk
egy-egy szabályrendszer keretei közé szorítani magunkat. Jómagam és a tanítványaim szinte minden
szabályrendszerű versenyen elindulunk, amire lehetőségünk nyílik. Igy történt ez a mostani kihíváson is.
Két évvel ezelőtt csak én vettem részt a 100 ellenfeles küzdelmen, a mostani alkalommal már a pici lányom, aki tanítványom is egyben elkisért és 30 x 1
perc küzdelmet teljesített 11 évesen. Nagyon büszke vagyok apaként és edzőként egyaránt. Számomra
egyre nagyobb kihívás egy-egy ilyen alkalom, hiszen
az idő halad… én voltam a legidősebb 54 évesen, aki
teljesítette a 100 küzdelmet, 32 harcossal együtt.
Nem a cél, hanem az odáig vezető út a fontos.
Aki részt vesz, a mi edzéseinken az megtapasztalja mit is jelentenek ezek a szavak. Akiket vonzzanak a kihívások, aki meg akarja tapasztalni
milyen önmagunkat legyőzni minden edzésen,
az
jöjjön
és
csatlakozzon
hozzánk.
Torma Zoltán

Szeptemberi eredmények és a tabellán
elfoglalt helyek:
Felnőtt: 3. hely
Inárcs VSE – Ócsa VSE 4:2
Ócsa VSE – Pilisvörösvári UFC 6:1
Délegyháza KSE – Ócsa VSE 1:5			
Ócsa VSE – Dömsöd SE 1:0
Női: 3. hely
Érd VSE – Ócsa VSE 1:0
Ócsa VSE – Pátyi SE 4:1
Kerepesi SBE – Ócsa VSE 0:1
Serdülő: 12. hely
ASR Gázgyár – Ócsa VSE 3:0
Ócsa SE – Gloriett SE II. 1:3
Ócsa SE – Rákosmenti KSK 1:3
Ócsa SE – Városgazda UA 0:4

koronavírus elleni védettségét vagy az életkorát e rendeletben meghatározott módon (érvényes védettségi
igazolvány – oltási igazolás nem elegendő! –, illetve
életkort igazoló okmány felmutatása) nem igazolja.

Emlékeztető
Továbbra is kizárólag védettségi igazolván�nyal
látogathatóak
a
sportrendezvények.
A koronavírus ellen védett (vagyis: érvényes védettségi igazolvánnyal rendelkező) személy, valamint a felügyelete alatt lévő, tizennyolcadik életévét be nem töltött személy vehet részt
nézőként a labdarúgó- és futsalmérkőzéseken.
A sportrendezvény rendezéséért felelős sportszervezet köteles annak a nézőnek a beléptetését megtagadni, valamint a belépését megakadályozni, aki a

A HÓNAP JÁTÉKOSAI:
U7: Czinke Marcell
U9: Konkoly József
U11: Csáki Ádám
U14: Perina Csaba
Női: Pelsőczi Dalma
Felnőtt: Huszár Viktor Erik

Ócsai Református Egyházközség
2021. OKTÓBER havi gyülekezeti alkalmaink:

Ócsai Római-katolikus Egyházközség
2021. OKTÓBER események, szertartások
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 igénylése, engedélyek kérése
házasságkötéshez, keresztszülőség vállalásához.
Betegellátás bejelentés szerint bármikor!
Általános miserend:
Hétfő - 18.00 óra
Péntek - 18.00 óra
Szombat - 18.00 óra
Vasárnap - 9.00 óra
Októberi vasárnapi miserend
Október 3. Évközi XXVII. vasárnap 9.00 órakor
Október 10. Évközi XVIII. vasárnap 9.00 órakor szentmise
Október 17. Évközi XXIX. vasárnapja - a missziók vasárnapja 9.00 órakor
Október 24. Évközi XXX. vasárnap 9.00 órakor
Rózsafüzér, a mennyország kulcsa
A következő eset I. János Pál pápával. Egy alkalommal betegeket látogatott meg egy kórházban, és nagyon
kedvesen elbeszélgetett mindenkivel. Az egyik kórteremben leült egy idős ember betegágya mellé, aki aggódó
hangon a következőket mondta neki: „Nem tudom, hogy mindent megtettem-e az üdvösségem érdekében?
Nem tudom, hogy megtaláltam-e a mennyország kulcsát?”. Albino Luciani püspök ekkor benyúlt a reverendája
zsebébe, elővette a rózsafüzérét, a beteg kezébe adta és ezt mondta: „Ez a mennyország kulcsa. Ez az örök élet
kulcsa. Imádkozza minden nap a rózsafüzért, és akkor Mária segíteni fog abban, hogy követni tudja Fiát, Jézus
Krisztust, aki elvezet mindenkit az örök életre”.Ilyenkor októberben az Egyház mindannyiunk kezébe adja a
Szűzanya rózsafüzérét mint a mennyország kulcsát, és kér bennünket: imádkozzátok a rózsafüzért, elmélkedjetek Jézus életének eseményeiről!
Akár egyénileg, akár közösségben imádkozzuk a szentolvasót, egyaránt lelki élményt nyújt.
„A rózsafüzérrel a keresztény nép beiratkozik Mária iskolájába, hogy bevezessék Krisztus arca szépségének szemlélésébe és az ő szeretete mélységének megtapasztalásába. A rózsafüzér által a hívő kegyelmek bőségét nyeri
el, mintegy magának a Megváltó Anyjának kezéből.” (II. Szent János Pál pápa).
A templomban minden mise előtt imádkozzuk a rózsafüzért (hétfő, péntek, szombat 17. 30 kor, vasárnap 8.30).
Mindenkit szeretettel várunk.
Üdvözlettel: Valerian atya

KÜLÖNLEGES ALKALMAK:
– Október 17., vasárnap 10 óra – Vizsga Istentisztelet – IGÉt hirdet T. Tokodi
Konrád gyakornok lelkész – Ócsai Református Műemlék Templom.
– Október 24., vasárnap 10 óra – ÚRvacsorás Istentisztelet az Új Borért való
hálaadás alkalmából. Előtte csütörtökön, pénteken, szombaton 18 órától
ÚRvacsorára előkészítő Bűnbánati Istentiszteletekre várjuk szeretettel
testvéreinket! - Ócsai Református Műemlék Templom
– Október 31., vasárnap 10 óra – Központi Reformációi Emlék Istentisztelet
közösen az Ócsai Baptista Gyülekezettel és az Ócsai Evangélikus Közösség
tagjaival - Ócsai Református Műemlék Templom.
Állandó alkalmaink:
Csütörtökön 18 órakor Központi Bibliaóra JELENLÉTI és közvetítés online
gyülekezetünk Facebook oldalán, ami megosztásra kerül az Ócsai Reformátusok
Csoportban is – Református Iskola
Péntek 15 órától 17 óráig Konfirmációi előkészítő a Református Iskola Tanácstermében.
Péntek 16 órától Ifjúsági Bibliaóra a Református Iskola Tanácstermében.
Vasárnap 10 órakor JELENLÉTI Istentisztelet Templomunkban.
Vasárnap 10 órától jelenléti Gyermek Istentisztelet az Istentisztelettel egy időben.
Temetői

Áttekintettük
Egyházközségünk
nyilvántartását
és
sajnálatosan
nagyon
sok
hirdetés:
megváltatlan sírhely szerepel benne. Kérjük, hogy akik elmulasztották megváltani sírhelyüket az Ócsai
Református Temetőben tegyék meg az elkövetkező időszakban. Türelmi idő után a Presbitérium elhelyezi
a megváltatlan sírhelyeken a felszólító jelzést. Tábla-sor-hely adatokkal, lehetőség szerint az előző számla
felmutatásával lehet rendezni az elmaradást az Üllői út Temető utca sarkán található Jeszenszki Virágboltban.

***
Református Lelkészi hivatali rend:
L E L K I P Á S Z T O R I ÉS PÉNZTÁRI Ü G Y E L E T: KEDD: 15 – 18 ÓRA; CSÜTÖRTÖK 15 – 18 ÓRA; PÉNTEK 9 –
11 ÓRA; GONDNOKI ÓRA PÉNTEK: 17 – 18 ÓRA
Telefon Ócsáról: 951-181; Ócsán kívülről: +3629951181; E-mail: ocsa.ref@gmail.com, honlap: www.ocsaref.hu.
Ócsai Református Lelkészi Hivatal: 2364 Ócsa, Ady E. u. 2. - (06-29-)951-181
Kérjük testvéreinket, hogy, akik nem rendezték még előző évi egyházadójukat, tegyék ezt meg utalással.
Online ügyintézés: Ócsai Református Egyházközség – OTP számlaszám: 11742221-20028967 – Egyházadó,
adomány Isten dicsőségére, perselypénz. „…a jókedvű adakozót szereti Isten”. (II. Kor 9,7.)
Isten áldását kívánjuk gyülekezetünkre, családjainkra, közösségeinkre és alkalmainkra! Vigyázzunk egymásra és
vigyázzunk magunkra! AZ ÚR legyen mindnyájunk őriző, gyógyító, megtartó, vigasztaló, vezérlő Pásztora! SDG!
Az Ócsai Református Egyházközség Elnöksége

Ócsai Baptista Gyülekezet
Minden vasárnap:
9:00 órától istentisztelet
17:00 órától istentisztelet
Minden szerdán:
19:00 órától bibliaóra
Alkalmainkra mindenkit szeretettel várunk!
Bővebb információ: www.ocsaibaptista.hu

22 Anyakönyvi hírek
Haláleset:
Név
Szeleczki Ferenc
Gudman Józsefné született Maczák Erzsébet
Demjén Rozália született Püsök Rozália
Kozma György János
Hajdu József
Gulyás András
Esküvő:
Szöllősi Viktória – Takács Viktor
Balogh Krisztina – Varga Zoltán
Varga Emőke – Fábián Antal
Kovács Mariann – Tóth Gábor
Huszonötödik házassági évforduló:
Balló Anna – Kiss Ferenc
Virág Szilvia – Lázár Gyula
Születések:
Gyermek neve
Sándor Áron Kenéz
Virág Artúr
Wittmann Andor
Petrik Veronika
Csáder Bianka

Születési idő
1939. június 15.
1940, augusztus 8.
1937. augusztus 30.
1963. szeptember 12.
1970. augusztus 1.
1972. november 25.

Haláleset ideje
2021. június 22.
2021. augusztus 1.
2021. augusztus 5.
2021. augusztus 10.
2021. augusztus 11.
2021. augusztus 30.

2021. szeptember 4.
2021. szeptember 7.
2021. szeptember 11.
2021. szeptember 25.

1996. szeptember 7.
1996. szeptember 21.

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

Kormányablak
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

Sallay Mária anyakönyvvezető

DUGULÁSELHÁRÍTÁS

Hirdessen az Ócsai Kisbíróban!

Falbontás nélküli,
Fábián István

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

06 20 317 0843

Hirdetésfelvétel:
paksi.zita@ocsa.hu, 0629378043

Posta: Cím: 2364. Ócsa, Szabadság tér. 3., Tel: 29/378-056
Ócsai Református Egyházközösség
Cím: 2364 Ócsa Ady Endre utca 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

dr. Jancsó Gábor
Rendelés: hétfő 11:30–15:30 óráig, kedden, csütörtök, péntek:
8.00-12.00 óráig, szerdán 14.00-18.00 óráig.
Rendelő telefon: 29/378-071

Evangélikus Egyházközösség - Tel.: 29/368-174

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)

Falu Tamás Városi Könyvtár

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)

Születési idő
2021. május 25.
2021. augusztus 3.
2021. augusztus 12.
2021. augusztus 17.
2021. augusztus 30.

szakszerű gépi tisztítás.

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

Védőnői tanácsadások
I. körzet: Szabóné Ádámcsik Tünde 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. Pongor Anna - Tel.: 29/378-030
Állatorvos
Dr. Kardos József
Ócsa, Martinovics u.17., Tel:   +36-30/203-4206

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

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

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

Fiziotherápia - Tel:  29/578-525

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

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
Laza Anita 06 20 489 67 28

Közvilágítási hibák bejelentése: +36-80/980-030
DPMV 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
Jelenleg nem üzemel. (Szabadidőközpontban)

ÓCSAI KISBÍRÓ
Ócsa Város Önkormányzatának ingyenes lapja Megjelenik havonta 3200 példányban Kiadja: Ócsa Város Önkormányzata
Felelős kiadó: Bukodi Károly polgármester 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

