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Az új Tiguan Allspace modellek motorizáltságtól függő, kombinált átlagfogyasztása: 5,3-8,8 l/100 
km, CO2-kibocsátása: 138-200 g/km. A megadott értékek a típusjóváhagyás során rögzített, gyári 
felszereltséggel kerültek megállapításra, és a hirdetés feladásának időpontjában érvényesek. A neve-
zett 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 
gépkocsi illusztráció.

Az Ön Volkswagen márkakereskedője:

Porsche M5 
1238 Budapest, Szentlőrinci út, telefonszám: +36 1 421 8100 
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FALU TAMÁS KÖLTŐNK
140 éve született

2021. november 10-én, születésének 140. év-
fordulóján sírjánál emlékeztünk Falu Tamásra.

Az emlékünnepség első részében a Halászy Károly 
Általános Iskola 5.b és 6.a osztályos tanulói versei-
nek tükrében mutatták be Falu Tamást a költőt, és 
az embert egyaránt. Az ünnepi műsor készítője és 
egyben felkészítő tanára Füle Andrea tanárnő volt.

Ezt követően Mrázné Gáspár Tünde tanárnő visz-
szaemlékezésében felvetítette az ünnepelt életútját, 
irodalmi pályafutását, valamint lírai és prózai írásait. 

Az ünnepi megemlékezés első részét Virág Mik-
lós zárta, aki előbb a költőhöz kötődött szemé-
lyesen élményeit osztotta meg hallgatóságával, 
majd Falu Tamáshoz írt saját versét olvasta fel.

Az ünnepség második részében Ócsa Város Ön-
kormányzata nevében Murinainé Murár Emí-
lia alpolgármester, valamint a város intézmé-
nyeinek és civil szervezeteinek vezetői helyezték 
el Falu Tamás sírján a megemlékezés virágait. 

Ezúton is szeretnék köszönetet monda-
ni minden szereplőnek, valamint a szép 
számban megjelent megemlékezőnek. 

Gergelyné Kopcsó Eszter könyvtárvezető

Virág Miklós, Falu Tamáshoz írt verse, mely a  

megemlékezésen elhangzott, a 11. oldalon olvasható.

Mrázné Gáspár Tünde tanárnő

Virág Miklós



Látványos városi felújításoknak lehettünk szem-
tanúi az elmúlt évben Ócsán. Ezek közül is talán a 
legszembetűnőbb volt a Falu Tamás utca teljeskörű 
megújulása, valamint a könyvtár külső környeze-
te. Az idei önkormányzati beruházásokról, fejlesz-
tésekről Bukodi Károly polgármestert kérdeztük.

Befejezettnek tekinthető a Falu Tamás utca megújulá-
sa?

Jelenlegi formájában igen, de vannak még ter-
veink a folytatásra. Kerékpársávot festettünk 
fel a biciklisek fokozottabb biztonsága érdeké-
ben, az út teljes egészében új burkolatot kapott,  
valamint buszmegálló öblök és parkolók is kialakí-
tásra kerültek. Ezeken túl cél volt az utcakép kelle-
mesebbé tétele is, ezért tizenhét facsemetét ültet-
tünk el, és az utca több pontján parkosítottunk is.

Az idei év utolsó beruházása pedig a Lila akác 
utca aszfaltozása, de tervek készülnek az Ete-
le, Álmos vezér és Széchenyi utcákra, melyek-
nek jövő évben szánunk szilárd burkolatot.

Átalakuláson esett át a könyvtár is.

AKÁR EGY ÓCSAI LAKOS ÖTLETE ALAPJÁN 
IS ZÖLDÜLHET A KÖRFORGALOM

Interjú Bukodi Károly polgármesterrel

Igen. Egyelőre külsőleg szedtük ráncba, azt is 
részlegesen. Megújult a kert, akadálymentesí-
tettük a bejáratot, valamint renováltuk a kerí-
tést és új járdát építettünk. Tudjuk azonban, hogy  
az épülettel is foglalkoznunk kell. A tervek sze-
rint, amint lehetőség nyílik rá, a homlokzatot is 

restaurálni fogjuk, hogy az épület Falu Tamás köl-
tőnk nevéhez méltóan az utca éke lehessen.

Itt szeretném megemlíteni, hogy térkő bur-
kolatot kapott a Szabadidőközpont hátsó  
kertjének egy része, mellyel a vendégmű-
vészek bejutását tesszük kulturáltabbá. 

Említést szeretnék tenni a Kisváros Fejleszté-
si Programról is, melynek keretében városunk 
158 millió forintot nyert. Ebből a keretösszegből  
fogjuk felújítani a Szabadidőközpont előt-
ti területet, a temető kerítését és járdáját, va-
lamint a Falu Tamás utca egész járdaszakaszát.

De ez már a következő év, melyről rész-
leteivel a jövő év elején jelentkezem. 

Évekkel ezelőtt Zöld Ócsáért címmel 
indított egy programot, mely keretében  
a város zöldítését tűzte ki célul. Az 
elképzelések szerint haladnak a fejlesztések?

Büszkén mondhatom, hogy igen. Az elmúlt években 

számos közterület újult meg, ezeket már talán nem is 
kell felsorolnom, bár ez a kezdeményezés számomra  
jóval több ennél. Használt sütőolaj gyűjtőpon-
tot létesítettünk, elektronikai és veszélyes hul-
ladékgyűjtést szerveztünk, és dolgozunk a zöld-

hulladék elszállítás hatékonyabbá tételén is. 

Szinte hagyománnyá vált a kedvezmé-
nyes tavaszi muskátlivásár. Azt tapasztalom,  
hogy sokan élnek a lehetőséggel. 

Idén először, de hagyományteremtő cél-
lal indítottuk el a „Virágos Ócsáért” virágosí-
tási és környezetszépítési pályázatot. Köszö-
nöm mindenkinek, aki részt vett a versenyen.  

Indultunk az Agrárminisztérium által meghirde-
tett Településfásítási Programon, így a Temető 
mellett, az Üllői utca felőli szakaszon 30 gömbszi-
varfát ültethettünk el, valamint célul tűztük ki az 
Ócsa-Soroksár felőli, Alsónémedi-Ócsa közigazga-
tási határán lévő körforgalom rendbetételét. Ez 
utóbbira 2022. január 5-ig várjuk a látványterveket.

A településen fizikálisan tapasztalható fejlesztéseken 
túl, beszéljünk az önkormányzat szociális hálójáról.

Évek óta sikeresen működik az Ócsai Élet-
út Program, mely a családoknak nyújt segít-
séget, akár a gyermek születésekor vagy az  
óvodai-iskolai évek kezdetekor. Ebben az év-
ben „Kell egy ház” címmel bővült a prog-
ram, mellyel az első lakáshoz jutókat segítjük. 

Természetesen nem feledkeztünk meg a szoci-
álisan rászoruló családokról sem, őket karácso-
nyi élelemiszercsomaggal és tűzifával segítjük.

Nem egy átlagos év áll mögöttünk, de 
az elképzeléseinket megvalósítottuk.

Minden ócsainak áldott adventi készülődést, boldog 
karácsonyt és egészségben gazdag új évet kívánok!

Paksi Zita
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T ES T Ü L E T I  Ü L ÉS E N  TÖ RT É N T
November 24-én tartotta Ócsa Város Önkormány-
zatának Képviselő-testületi szokásos havi ülését.

Elfogadásra került Ócsa Város Önkormányzatának 
2021. III. negyedéves gazdálkodásáról szó-
ló tájékoztatója, az Egressy Gábor Szabadidő-
központ 2022. évi munkaterve, valamint Ócsa 
Város Önkormányzat Közművelődési terve. 

Megtörtént a helyi adókról szóló önkormányza-
ti rendelet, új adónem 2022. évtől nem kerül be-
vezetésre és a meglévő adónemek tekintetében 
adómérték emelésére nem kerül sor. Ugyancsak 
felülvizsgálta a Képviselő-testület és a temetőkről 
és a temetkezés rendjéről szóló rendeletét, amely-
nek módosítását nem tartotta szükségesnek.

Elfogadásra került Ócsa Város Önkormányza-
ta 2022. évi költségvetési-koncepció terve-
zete, mely tartalmazza az Önkormányzatra,  
valamint az irányítása alá tartozó költségvetési 
szervekre vonatkozó tervezési irányelveket. A vég-
leges költségvetést a Képviselő-testületnek leg-
később 2022. február 15. napjáig kell elfogadnia. 

Ahogyan a tavalyi évben, idén is karácsonyi 
csomaggal segíti a szociálisan rászoruló 
családokat az önkormányzat. A jogosult családok 
írásban előzetesen értesítésre kerülnek, amely 
értesítés felmutatásával és a lakcímkártyájuk 
bemutatásával jogosultak átvenni a csomagokat. 

Elfogadásra került a Települési Értéktár Bizottság 
2021. II. félévi beszámolója is, melyben többek között 
az olvasható, hogy továbbra is bizakodva várják a 
választ az Ócsai Népviselet Képeskönyve beadványra, 
melyet 2020-ban terjesztettek elő, mint ócsai érték. 

Az Egressy Gábor Nonprofit Kft. könyvvizsgálói fel-
adatainak ellátására Bálint Gyula könyvvizsgáló nyug-
díjba vonulása miatt új könyvvizsgáló megválasztásá-
ra volt szükség. A feladatokat 2021. december 1-től 
2024. május 31-ig Papp Mihály könyvvizsgáló látja el.

Támogatási kérelemmel fordult az Ócsai Madárvárta 
Egyesület Ócsa Város Önkormányzatához. A Képvi-
selők úgy döntöttek, hogy 2022. évben az önkormány-
zat 400.000 Ft-tal támogatja az egyesület működését.

Zárt ülésen tárgyalták a képviselők a 2021-
ben kiosztásra kerülő városi kitüntető dí-
jak adományozását. A Testület úgy döntött,  
hogy Ócsa Város Önkormányzata Ócsa Kul-
turájáért Díjat Kormos Rebekának, az Év Vál-
lalkozója díjat a Dr. Bata Zrt-nek adományozza.  

Tisztelt Ügyfeleink!

Tájékoztatom Önöket, hogy az Ócsai 
Polgármesteri Hivatal

2021. december 20. napjától 2021.  
december 31. napjáig zárva tart,

ügyfélfogadás nem lesz.

Az igazgatási szünet ideje alatt 900-1400 
óráig kizárólag halálesettel kapcsolatban 
anyakönyvi telefonos ügyelet érhető el az 

alábbiak szerint:

2021. december 20-án 
Barizs Gabriella 0620/312-1972 
2021. december 22-én
Barizs Gabriella 0620/312-1972 
2021. december 27-én
Sallay Mária   0670/424-4107
2021.l december 29-én
Sallay Mária  0670/424-4107

Megértésüket köszönöm!

  Tisztelettel:  dr. Molnár Csaba s.k. jegyző

A városunkban egyre nagyobb problémát jelent a sza-
badon, őrizetlenül közterületen kóborló állatok, ku-
tyák számának növekedése.

Az elmúlt két hónapban kettő alkalommal ért kutya-
támadás postai kézbesítőt közterületen. Csak a sze-
rencsének köszönhető, hogy személyi sérülés, illetve 
anyagi kár nem következett be. Mind a két esetben 
csak a kézbesítők bátorságának köszönhető, hogy 
nem lett tragédia az esetből, mert a postai dolgozók 
mindkét esetben a kerékpárjaikkal meg tudták védeni 
magukat a támadó ebekkel szemben, időlegesen távol 
tudták tartani maguktól a támadó kutyákat. Természe-
tesen mindkét esetben indult eljárás az állattartókkal 
szemben. 

A fentieket megelőzendő nyomatékosan felhívom az 
ebtartók figyelmét az alábbiakra:

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi 
XXVIII. törvény {továbbiakban Ávtv.} 5.§ (1) bekezdése 
kimondja, hogy „Az állattartó gondoskodni köteles az 
állat megfelelő és biztonságos elhelyezéséről, szaksze-
rű gondozásáról, szökésének megakadályozásáról.”

A Törvény az állattartó fogalmát is jól körülhatárolja: 
állattartó, az állat tulajdonosa, illetve aki az állatot 
vagy az állatállományt gondozza, felügyeli”. Ennek ér-
telmében állattartó nem kifejezetten az a személy, aki-
nek a neve a törzskönyvben vagy az oltási könyvben 
szerepel, hanem aki az állat gondozásáról ténylegesen 
gondoskodik.

A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról 
és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szó-
ló 2012. évi II. törvény {továbbiakban Szabs. tv.} 
193. § (1) bekezdés a) pontja értelmében „Aki a fel-
ügyelete alatt álló kutyát a település belterületén  
felügyelet nélkül bocsátja közterületre, vagy 
kóborolni hagyja, szabálysértést követ el”.  
A szabálysértési eljárás lefolytatására esetünkben a 
Dabasi Rendőrkapitányság Igazgatásrendészeti Osztá-
lya illetékes, azonban az eljárási gyakorlat szerint az 
ügy csak addig minősül szabálysértésnek, amíg a kutya 

nem tanúsít támadó magatartást. Amennyiben a kutya 
támadólag lép fel, akkor az ügy már közigazgatási el-
járásnak minősül, amelynek lefolytatására fő szabály 
szerint – az Ávtv. rendelkezéseit alapul véve – a jegyző 
jogosult.

A jegyző által lefolytatott állatvédelmi eljárás so-
rán a hatályos jogszabályi környezet nem ad mér-
legelési jogkört az eljáró jegyző részére a hátrá-
nyos jogkövetkezmény megállapításakor, ugyanis 
az állatvédelmi bírságról szóló 244/1998. (XII. 31.) 
Korm. rendelet szigorúan és konkrétan szankcio-
nálja az elkövetett cselekményt. A Korm. rendelet  
értelmében a közigazgatási bírság mértéke fix (az Ávtv. 
alapján meghatározott alapértéket kell megfelelően 
beszorozni a minősítés alapján meghatározott szorzó-
val, ez eredményezi a bírság végső összegét), ami azt 
jelenti, hogy a jegyző nem mérlegelhet, a jogszabály ál-
tal meghatározott mértékű bírságtól sem alacsonyabb, 
sem magasabb bírság megállapítására nem jogosult. 

Szemléltetésképpen amennyiben a kedvtelésből tar-
tott kutya felügyelet nélkül tartózkodik közterületen 
és támadólag lép fel egy járókelővel szemben, an-
nak ellenére, hogy testi sérülés nem következik be az 
alábbi bírság megfizetésére számíthat: A törvény által 
meghatározott alapbírság – kedvtelésből tartott állat 
esetén – 75.000 Ft, amelyet ötszörös szorzóval kell 
ellátni, ha ember egészségét, testi épségét veszélyez-
tette, továbbá hatszoros szorzóval, ha az állat szökésé-
nek megakadályozásáról nem, vagy nem megfelelően 
gondoskodott. Ezáltal a szorzó mértéke összeadódik, 
azaz tizenegyszeres fix szorzóval kell eljárni. Ez esetben 
a fent leírt esetekben a fix bírság 825.000 Ft. A bírság 
mértéke tehát fix, attól eltérni nincs mód. 

Tisztelt Állattartók, kérem Önöket, fordítsanak kiemelt 
figyelmet arra, hogy a gondozásukban lévő állat (kedv-
telésből tartott és egyéb haszonállat) ne tudjon kijutni 
felügyelet nélkül közterületre, mert ez esetben a fenti 
eljárás lefolytatására számíthatnak.

dr. Molnár Csaba 
jegyző

Á L L A T T A R T Ó K  F I G Y E L E M !

Önkormányzati hírek
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A mai elektronikus, rohanó, készre kapott vi-
lágban, kihívás a múltból táplálkozni. Mégis itt, az ócsai 
Nefelejcs óvodában, úgy gondoljuk, hogy az örökségül 
kapott hagyományainkat, népi kultúránkat, szokásain-
kat feltétlenül át kell adjuk a jövő generációknak. 

Közös célunk és feladatunk az óvodás gyer-
mekek élménygazdag, harmonikus fejlődése, a 
gyermekek és környezetük közötti szoros érzelmi 
kötődés kialakítása. Annak elősegítése, hogy meg-
ismerjék szűkebb és tágabb környezetüket, alakul-

jon nemzeti identitástudatuk, keresztény kulturális  
értékeik, hazaszeretetük, és a szülőföldhöz való kötő-
désük. 

Éppen ezek a közös célok hívtak életre egy régi 
népszokást, a Márton napot. Fontosnak tartjuk, hogy a 
gyerekek ismereteket szerezzenek e jószívű lovas kato-
náról – mint a felebaráti szeretet szimbólumáról, ezért 
ünnepeljük a Márton-napot a fény, a melegség és az 
egymás iránti szeretet jegyében. Komplex környezeti 
pedagógiai programunknak köszönhetően számos te-
vékenység valósult meg ezen a témahéten. 

A gyerekek megismerkedtek „Márton legendá-
jával”. A történetből kiindulva minden csoport kreatív, 
alkotó módon „szőtte” tovább a mese „szálát”, élményt 
nyújtó tevékenységekkel dolgozta azt fel. Népi dalos 
játékokon, dalokon, játékos utánzómozgásokon át, a 
környezeti és a matematikai ismereteik is bővültek. 

   „Márton-napi libás-lábas” lúdtalp tornán vehettek 
részt az óvodások a Vitamintorna keretében. Ezen a 
preventív, mozgásos foglalkozáson nagy hangsúlyt fek-
tetünk a tartáshibák megelőzésére, a lúdtalp preven-
cióra. 

A hetet a „Liba-bál” koronázta meg. Visszarepültünk 
az időben, egy fonó hangulatát megidéző díszletben 
fogadtuk a kis vendégeket. Interaktív drámajáték után 
népi dalos játékkal fokoztuk a hangulatot, majd egy vi-
dám körtánccal zártuk a mulatságot. A „Liba-bál” végén 
természetesen libazsíros kenyeret kóstoltunk. Az él-
mény továbbéléséért minden kisgyerek egy liba-ujj-

Márton napi „Liba-bál” a Nefelejcs Óvodában

bábot vihetett haza. Ezen a délelőttön a környezeti 
nevelés vezérfonalát megtartva éltünk a néphagyomá-
nyaink értékeivel, a magyarságtudat kialakításával, az 
élménynyújtás fontosságát szem előtt tartva. 

Kulcsár Marianna és Zsigmondné Víg Henrietta 

óvodapedagógusok



FENYŐFA VÁSÁR
Idén is sok szeretettel várunk minden Régi és Új vevőnket 

fenyőfa vásárunkon!

Nagy választékban kaphatók frissen vágott fenyők:   
Nordmann, Ezüst, Lucc valamint konténeres  

ezüst és lucc fenyők!
Árusítás helye: Ócsa, Kiss János utca 19. (Barizs Kert Kft)

Egészségben kívánunk Boldog Karácsonyt és Boldog Új Évet!

Elérhetőség: Barizs Norbert  06/70-367-7857 

Mozgalmas időszak van az ócsai birkózók mö-
gött. Szeptemberben a Területi Diákolimpán re-
mekeltek Tatabányán. Eszényi Kristóf ezüstér-
mes, Hevesi Attila ezüstérmes, Trifon Karlos 
ezüstérmes, Kántor Róbert pedig bronzérmes lett.

Októberben az Országos Döntőn vettek részt 
Abonyban. Eszényi Kristóf ezüstérmet, Trifon Kar-
los ezüstérmet, Kántor Róbert ezüstérmet, Heve-
si Attila pedig bronz érmet hozott el a versenyről.  

November 13-án Románia, Ausztria, Lengyelország, 
Ukrajna, Szlovákia, Németország és Magyarország rész-
vételével zajlott a Nemzetközi Bajnokság Kecskeméten.

Eszényi Kristóf nemzetközi bajnok lett! Kán-
tor Róbert ezüstérmet, Horváth Attila ezüs-
térmet, és Kántor Bence bronzérmet szerzett.

Ezúton is gratulálunk a szép eredményekhez!

E S Z É N Y I  K R I S TÓ F  N E M Z E T KÖZ I  B A J N O K  B I R KÓZ Ó

Virág Miklós: Falu Tamás novembere

Köd-permet hull hűvös szele

Falu Tamás novembere

Megérkezik őszi fénnyel

Nyárból ellopott reménnyel

Fán maradt levél mondja
Gyász csak az élőknek gondja

A küszöb is partja a létnek
Ha rajta soha át nem lépnek
A sürgönydrót felesleg lenne
Ha nem ülne rá fáradt fecske
A csipkén át minek néznének
Hiány nélkül minden fél élet
S nem lennének soha árvák

Az örömöt nem cenzúráznák
Hajnali vonatosok fáradt

Arcán nem virágozna bánat
Az utcák egymáshoz elmennének

Rózsák portulák ölelnének
A kis kamilla minden álma
Virág-gyógyulásra várna

Falu Tamás novembere
Köd-permet hull hűvös szele
Nyárból ellopott reménnyel 

Megérkezik őszi fénnyel

S szól „Értessz még Új Évezred
Ha EMBER vagy meg kell érezned

Az őszből fakadó élet-regét
A Költő bölcs üzenetét”

AKROBATIKA ÉS SZERTORNA 
HÁZI VERSENY EREDMÉNYEI

AKROBATIKUS UGRÁS:
alsósok:
I. Soltész Martina
II. Deli Abigél
III. Peer Enikő

5.-6. osztály:
I. Gál Diána, Kedves Dorka
II. Gasztonyi Maja
III. Denke Fanna, Harazin Boglárka

7.-8. osztály:
I. Papp Petra
II. Víg Napsugár
III. László-Bártfai Boglárka,  
Baricz Henrietta

SZERTORNA/GERENDA:

I. Kedves Dorka
II. Gasztonyi Maja
III. Gál Diána, Harazin Boglárka



Ó C S A I A K  K E Z E  N Y O M Á N !  G R A T U L Á L U N K  M I N D E N  A L K O T Ó N A K ! Á L D O T T  A D V E N T E T ,  É S  B O L D O G  K A R Á C S O N Y T  K Í V Á N U N K !
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Novemberben sem volt tétlen az egyesü-
let tagsága, hiszen megannyi eseményen vol-
tunk jelen a mindennapi éjszakai szolgálatokon, 
számos külterületi szolgálaton illetve a városi spor-
tegyesület futballmeccseinek biztosításán felül. 

Ilyen volt a már szokásossá vált „temetőszolgá-
latunk”, amelynek keretében a 3 nap során több 
mint 30 órán keresztül tevékenykedtünk a meg-
emlékezések zavartalanságának és az ilyenkor szo-
kásossá vált forgalmirend-változás érvényesítésé-
nek érdekében, mindezt megfelelő sikerességgel. 
Köszönjük az arra közlekedők megértését és türelmét.

Ezen felül a hónapban emberkeresési akció-
ban is részt vettünk, amely során gyalogosan 
és gépjárművekkel jártuk Ócsa erdőit az eltűnt-
nek vélt személy felkutatása céljából. Segítettük a  
helyi gimnázium dabasi szalagavató rendezvényé-
nek lebonyolítását a parkoltatás, illetve beléptetés 
tevékenységét végezve. Továbbá az UFÓ egyesü-
let „Országfutás” rendezvényét segítettük a futók 
Ócsa-Felsőpakony-Ócsa távon történő kíséretével. 

Ezzel szemben sajnos vannak aggasztó történé-
sek is. Ilyen például az a jelenség, amivel a hó-
napban többször is találkoztunk, méghozzá a 
kerékpárosok, személyautók kivilágítatlan közle-
kedése. Ezek nem ideális időjárási körülmények  
között (sötétedés után, ködös időben) kifejezet-
ten balesetveszélyesek mint a vétkes, mint a „vét-
len” személyek számára. Figyeljünk és figyelmez-
tessünk másokat a láthatóságot segítő eszközök 
(mellény, lámpa) használatára, ezek nélkül – ameny-
nyiben lehetőségünk van rá- ne induljunk útnak! 
 
Ugyanakkor sajnos nem csak ez az a történés, amelyek-
ről ismeretekkel rendelkezünk és amelyekkel szemben 
fel kellet lépnünk. Negatív eseményként tapasztaltuk 
a köztereink, játszótereink berendezéseinek tönkre-
tételére irányuló cselekményeket, lakóházak és par-
kolók rongálását, a szabad energiájukkal kezdeni nem 
tudó kamaszok kártékony tevékenységeit. Ezek mellett 
hallottunk a városban futókat, hobbi és profi sporto-

lókat, illetve hölgy lakókat érő atrocitásokról, kelle-
metlenségekről is, melyek elhárításán továbbra is dol-
gozunk. Kérjük, probléma esetén tegyenek telefonos 
bejelentést hozzánk, hogy aktívan közbeléphessünk. 
 
Viszont van itt egy dolog, amit meg kell osztanunk a 
kedves olvasókkal: Mivel Mi, polgárőrök is dolgozó, 
hétköznapjaikat szorgosan tevékenykedő férfiak és 
hölgyek vagyunk, sokszor előfordulhat az, hogy egyes 
eseményekről utólag, azok megtörténte után érte-
sülünk. Természetesen a tőlünk reálisan elvárható és 
telhető, szabadidőnket feláldozva jövedelemmen-
tes módon igyekszünk a lakosság megsegítésére és 
a jó közbiztonság fenntartására lenni. Amennyiben 
olyan jellegű problémáról, incidensről értesülnek, 
amelyek komolyabb intézkedést kívánnak maguk 
után, úgy kérjük a hatósághoz szíveskedjenek fordulni 
a mihamarabbi beavatkozás érdekében, hiszen ne-
kik ez az állásuk, mindennapi kenyerük forrása.  
Mi azt tudjuk ígérni Önöknek, hogy bizal-
mukat mindig megbecsülve, segítségké-
rés és ezzel szemben fennálló szabad kapaci-
tás esetén segíteni fogunk, legyen az éjjel vagy 
nappal, fagy vagy forróság, békés vagy ádáz viharos idő!  
 Vigyázzunk magunkra, vigyázzunk egymásra! 
Kívánunk minden kedves olvasónak 
kellemes ünnepeket!

Ócsa Városi Polgárőr Egyesület

NOVEMBERI ESEMÉNYEK A POLGÁRŐRSÉGBEN
Kedves Kertbarát Olvasó!

Kertünk megmutatja téli pompáját. Az örökké zöldellő 
növényeken túl az ékes termések, mint a madárbirsek 
(Cotoneaster horizontalis) ragyogó kis „almácskái” a 
kopár vesszőkön, vagy éppen a szárnyas kecskerágó 
(Euonymus alatus) különösen furcsa paraléces vesszői 
is remek látványossággal kecsegtetnek.  

Ám decemberben mi másról is elmélkedhetnénk, mint 
a csodás örökzöldek ezerarcú világáról. Díszkertjeink 
méltán közkedvelt szereplői, hiszen a téli szürke-barna 
látványvilágba a nyár zöld színeit rejtik otthonunkba. 
Nem beszélve arról, hogy ugyan mire is gombolyíta-
nánk ki a milliónyi fényfüzért, ha nem a kiskapu mellet-
ti fenyőre/tujára? 

Az örökzöldek hallatán sokunknak a tujasor és a Mama 
kertjében ékeskedő luc-, vagy éppen ezüstfenyő jut 
eszünkbe. A nemesítőknek hála évről-évre nő a fajta-
választék, így ki-ki megtalálhatja a kert stílusához -, és 
legfőképpen a kert méretéhez leginkább illőt.  

Az örökzöldek egyik kimagasló és egyre inkább közked-
velt csoportja a törpe örökzöldek. Ezen fajták a legki-
sebb növekedési eréllyel rendelkeznek és csupán 1-2 
méter magasságúra növekednek (a fenyőfélékhez ké-
pest!). Ez a csoport nem összetévesztendő a nem szak-
boltban vagy éppen élelmiszerüzletben kapható kis 
méretű örökzöldekkel. Ez utóbbi mini tuják nevükhöz 
csupán egypár évig hűek, aztán szárba szökkenve a 3-4 
méteres magasságot is elérhetik. 

Természetesen elültethetjük balkonládába, mely dí-
szíti a kopár téli párkányt, de aztán tavasszal érdemes 
a megfelelő térigény betartása mellett kiültetnünk 
a kertbe.  A nem csak a nevükben, hanem a fajtailag 
törpe örökzöldek méltán kedvelt attitűdje,  hogy bátran 
békén hagyhatjuk őket egész évben, amíg önszántuk-
ból produkálják az évi 5-10 cm-es növekedést. Örülhe-
tünk, hiszen nem kell dzsungelt írtani két év elteltével 
egy ilyen törpe örökzöldes ágyásban, egypár évig „le 
van a gond”. Kifejezetten idő szűkében lévő ( vagy lus-
ta) kertészeknek ajánlom ezen növények ültetését. Kis 
kertekbe ideális!

Törpe örökzöldek:

Törpefenyő (Pinus mugo var. ’Pumilio’): Lapított gömb 
formájú, 0,5-1 méter magasságú és 2-3 méter szélesre 
növekvő sötétzöld, értékes növény akár sziklakertekbe 
is. 

Törpe ezüstfenyő (Picea pungens ’Glauca Globosa’): 
Fiatalon szabálytalan, lapított gömb alakú. Az évek so-
rán vezérhajtást hoz, s ha ezt nem távolítjuk el, akkor 
karcsú kúpkoronát nevel. Napra való, fényigényes, gyö-
nyörű acélkék színű tetszetős bokor.

Törpe boróka (Juniperus squamata ’Blue Star’): Igény-
telen, legfeljebb 20-40 cm magasra nővő, lapított gömb 
alakú sűrű, tömött kékesszürke csodaszép bokor. 
Kisebb sziklakertekbe, rézsűkbe ültethetjük. 

Kellemes téli pihenést és Békés Ünnepeket kívánva: 

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

Ö R Ö K ZÖ L D  Ü N N E P



Lakossági napelemes pályázattal és
50%-os otthonfelújításí támogatással!

Napelemes 
rendszerek
kulcsrakészen!

Hivatalos
partnereink:

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

Automata hegesztő

Betanított munkás

Gépbeállító

Burkoló

Géplakatos

Horganyzó

Szerszámkészítő

Targoncavezető

Villanyszerelő

Gépkezelő

Marós

Mechatronikus

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

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

Pillants bele az OBO Bettermann Magyarország 
mindennapi működésébe!

Jelentkezés: 
karrier@obo.hu

Munkavégzés helye: 
2347 Bugyi, Alsóráda 2.

Munkába járásodat a  jogszabályok szerinti utazási költségtérítéssel, 
vagy a környező településekről céges buszjáratokkal támogatjuk.
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Rivaldafényben az utánpótlás

Foci

A HÓNAP JÁTÉKOSAI:
U7: Berecz Áron
U9: Czibula Máté
U11: Czibula Tamás
U14: Gyimesi Gergő
Női: Nagy Zsuzsanna
Felnőtt: Huszár Viktor Erik

Halászy Károly Általános Iskola Bajcsy Zsilinszky u. 52.

Nippon Zengo
NZ hétfő és csütörtök  18.00-tól
TRX hétfő és csütörtök 18.00-tól
Bejelentkezés szükséges facebookon!
Tóth Gabriella, edző (06702940862)

Krav Maga önvédelmi oktatás facebook.com/groups/
kmocsa

hétfő, szerda 18.00-19.30

Akrobatikus rock and roll (Csukay Enikő 06-20/540-
3738

hétfő, szerda 16,15-17,15

Bolyai János Gimnázium Falu Tamás u. 35.
Szeibert-Virág Dóra edzései 
SPARTAN KIDS 3-4 éves kortól  kedd 16:30-17:30 óráig
Alakformáló óra kedd: 17.30-18.30
Kango  szerda 17.00-18.00  péntek 18.00-09.00

Jóga Szűcs Viktóriával kedd 18.30

Ócsa Boksz Falu Tamás u. 51.  
Torma Zoltán 30/862-4477

Boksz hétfő,szerda,péntek 14.00-15.00  17.30-
18.30
Barbár hétfő,szerda,péntek 18.30-19.30   
szombat 10.30-11.30
Személyi edzés Torma Zoltán 30/862-4477
Fürdős Krisztina 20/359-8990

Gyerek boksz hétfő, szerda, péntek 16.30-17.30
Reggeli ébresztő  hétfő,szerda,péntek 7.30-8.30
Stand-up fight   hétfő,szerda,péntek 19.30-20.30
Női önvédelem  szombat  9.00-10.00
Női boksz  kedd-csütörtök  14.00-15.00; 17.30-18.30
Cross boxing  kedd-csütörtök   18.30-19.30
Free szombat 11,30-13,00; vasárnap 10,30-13,00

Egressy Gábor Szabadidőközpont  Bajcsy Zsilinszky u. 
46-48. 29/378-043

FitFun gyerek fitness kedd: 17.00-17. 45  Miklós Dóri
Énidő – alakformáló aerobik  kedd: 18.00-19.00 
Miklós Dóri

Stretchnig nyújtás  kedd: 19.15-20.00 Miklós Dóri
Meridián torna Kozma Jutka
hétfő-szerda-péntek 7.45-8.15 
Energy Kid’s – Papp Katalinnal
hétfő,  csütörtök 18,00- 19,30 
Flashdance Tánciskola  - Szabó-Kertész Petrával 
kedd17.00-19.15  péntek 16.30-18.45  

Szaiff SpinRacing&Fitness Stúdió  Bejelentkezés: Szaiff 
Ildikó 06/30-657-07-31
Hétfő 17:00 és 18:30 SpinRacing
20:00 Alakformáló Aerobik Miklós Dórival
Kedd 9:00 TRX
17:30 Gerincjóga Erdő-Bálint Zsuzsival
18:45 Power flow Erdő-Bálint Zsuzsival
Szerda 9:00 Testébresztő SpinRacing
17:00 és 18:30 SpinRacing
20:00 Alakformáló Aerobik Miklós Dórival
Csütörtök 16:30  és 17:40 TRX
19:00 DMK Fitbands erősítő edzés
Péntek 18:00 SpinRacing
20:00 Alakformáló Aerobik Miklós Dórival
Szombat 10:00  Testébresztő SpinRacing
Gerincjóga Kiss Anita Liszt Ferenc u. 28.  
Bejelentkezés 06/30-202-2172
Hétfő, csütörtök 8.30-9.45
Hétfő 18.30-20.00
Csütörtök 17.15-18.30-ig

UFO Utcai Futás Ócsán Fentor Csabával
kedd, csütörtök  19.00 óra találkozó a Vasútállomáson
Birkózás
Halászy Károly Általános Iskola (hétfő, szerda 14.00-
15.30-ig) Kovács Janó 06 70 622 00 82

novemberi eredmények és a tabellán elfoglalt  
helyek:

Felnőtt: 6. hely

Ócsa VSE – MKFC-Szigetszentmiklós 6:2

Pilisszentiváni SE – Ócsa VSE 4:4

Női: 2. hely

Ócsa VSE – Budaörs II. 0:0

Serdülő: 11. hely

Ócsa VSE – Puebla FS TFC 4:0

Mészöly Focisuli SE – Ócsa VSE 1:2

Ócsa VSE – Barca Academy II. 1:3

Gerrzo Kft. – Ócsa VSE 2:1

 Egyesületi szinten elmondható, hogy izgalmak-
kal teli őszi szezont zártunk. Ebben rovatban 
utánpótlás csapataink kerülnek rivaldafénybe.

A legkisebbek Bozsik tornákon szerepeltek, mely fő 
célja a gyermekek mozgáskultúrájának fejlesztése, a 
sportolás megszerettetése, a sportághoz való kötődés 
megszilárdítása, játéköröm biztosítása és a tehetségek 
felfedezése. Egyik alapelve, hogy minden tehetségnek 
meg kell adni a lehetőséget, kortól, nemtől, lakóhely-
től és szociális helyzettől függetlenül. A gyerekek min-
den alkalommal kitettek magukért, önfeledt, örömteli 
játékkal hálálták meg a programban való részvételt. 
A szülők pedig nézőként vehettek részt, így láthat-
ták az év során végzett tevékenységek eredményét. 

U14-es csapatunk először szerepelt éles baj-
nokságban, mivel a megyében nem indítot-
tak a korosztálynak megfelelő versenyt, így  
Budapesten álltak helyt. Forgács Gergely (edző) 
foglalta össze a srácok őszi teljesítményét: 

- „Őszi szezonunkról elmondható, hogy meg-
illetődve kezdtünk, nem tudtuk felvenni a 
ritmust az elején, a végére pedig elfáradtunk. 
A két véglet között viszont olyan játékot és 
eredményeket produkált a csapat, amire büsz-
ke vagyok. Az ősz második felére kialakult a 
csapat játéka, több meccsen is visszatérő tá-
madójátékot produkáltunk, ami győzelmeket 
is eredményezett. Sajnos a végére betegségek 
és sérülések miatt picit elfogyott, illetve fejben 
elfáradt a csapat, de talán összesen 2 meccs 
volt, amire nem szívesen emlékezünk vissza. 
Sokat fejlődtek a srácok egyénileg (kiemelten 
2 kapusunk) és csapatszinten is. Télen lehető-
ségeinkhez mérten megpróbáljuk folytatni a 
megkezdett munkát, és bízom benne, hogy a 
javuló játék mellett pontjaink is gyarapodnak, 
és az év elején kitűzött cél elérhetővé válik.”



Ócsai Római-katolikus Egyházközség
2021. DECEMBER 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, (lega-
lább 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

November 28.  Advent I. vasárnapja 9.00 Szentmise
November 29. Hétfő 6.00 Rorate Szentmise
December 3. Péntek Xavéri Szent Ferenc - 18.00 Elhunyt Bálint Ágnes
18.30 Jézus szíve litánia
December 4. Szombat 18.00 Rózsafüzér társulat élő és elhunyt tagjaiért
December 5. Advent II. vasárnapja 9.00 Elhunyt édesanyáért, nagyszülőkért és Sándorért
December 6. Hétfő Szent Miklós püspök - 6.00 Rorate Szentmise
December 10. Péntek 18.00 A Loretói Boldogságos Szűz Mária
December 11. Szombat 18.00 Elhunyt Bereczky László és családja
December 12. Advent III. vasárnapja 9.00 Elhunyt Rózsa Ferenc és neje 
Nagy Etelka
December 13. Hétfő Szent Lúcia szűz és vértanú - 6.00 Rorate Szent-
mise
December 17. Péntek 18.00 Elhunyt Szállási Istvánné és családtagok
December 18. Szombat 18.00 Szentmise
December 19. Advent IV. vasárnapja 18 kor-Szentmise
December 20. Hétfő 6.00 Rorate szentmise.
December 24. Péntek Karácsonyi Szenteste - 22.00 Ünnepi Szentmise
December 25. Urunk születése Szombat Karácsony - 9.00 Ünnepi 
Szentmise
December 26. Vasárnap Szent család ünnepe
9.00 Elhunyt Surányi Imre
December 27. Hétfő Szent János apostol és evangélista
9.00 Elhunyt idős Ordasi János
December 31. Péntek Év végi hálaadás - 18.00 2021. polgári év utolsó 
miséje

Üdvözlettel: Valerian atya

Ócsai Református Egyházközség
2021. DECEMBER havi gyülekezeti alkalmaink:

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

 – December 23. csütörtök 18 óra - Úrvacsorára előkészítő Istentisztelet – 
Ócsai Református Műemlék Templom.
– December 24. péntek 16 óra – SZENTESTI ÁHÍTAT - Ócsai Református 
Műemlék Templom
– December 25. szombat 10 óra – KARÁCSONY ELSŐ NAPI ÜNNEPI 
ÚRvacsorás Istentisztelet - Ócsai Református Műemlék Templom
– December 26. vasárnap 10 óra – KARÁCSONY MÁSNAPI ÜNNEPZÁRÓ 
ÚRvacsorás Istentisztelet - Ócsai Református Műemlék Templom
A két ünnep között a megszokott módon hivatalszünet lesz és alkalmakat 
sem tartunk.
– December 31. péntek 16 óra – ÓÉVI HÁLAADÁS Istentisztelete - 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. GYÜLEKEZETÜNK ELNÖKSÉGE KÉRI A 
MASZKVISELÉST, KÉZFERTŐTLENÍTÉST, TÁVOLSÁGTARTÁST!
Vasárnap 10 órától jelenléti Gyermek Istentisztelet az Istentisztelettel egy időben – Református Iskola 
Gyermekterem. 
 
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 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 személyesen vagy 
utalással. 
Online ügyintézés: Ócsai Református Egyházközség – OTP számlaszám: 11742221-20028967 – Egyházadó, adomány Isten 
dicsőségére, perselypénz. „…a jókedvű adakozót szereti Isten”. (II. Kor 9,7.) 

Áldott, békés, boldog, szeretetteljes Adventet és Karácsonyi Ünnepeket kívánunk mindenkinek! 

Vigyázzunk egymásra és vigyázzunk magunkra! AZ ÚR legyen mindnyájunk őriző, gyógyító, 

megtartó, vigasztaló, vezérlő Pásztora ez év utolsó hónapjában is! SDG!

Az Ócsai Református Egyházközség Elnöksége

***
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DUGULÁSELHÁRÍTÁS
Falbontás nélküli,  

szakszerű gépi tisztítás.
Fábián István

06 20 317 0843

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 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

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

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

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 
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: 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
Dr. Tóth Ágnes - 06 29 378 030 
hétfő-szerda-péntek 8.00-14.00, kedd-csütörtök 12.00-18.00 
Dr. Csapó Marcell - Tel.: 06 20/ 373 80 78
hétfő-szerda 12.00-18.00, kedd-csütörtök-péntek 8.00-14.00

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

Laza Anita 06 20 489 67 28

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 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

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

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
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

Haláleset:  
Név Születési idő Haláleset ideje
Süveges István Gézáné Kindernai Margit 1964. augusztus 27. 2021. október 4.
Pálfalvi János 1944. december 7. 2021. október 5.
Horváth Erzsébet Rozália 1949. október 22. 2021. október 6.
Barabás Sándor Szilárd 1948. május 16. 2021. október 19.
Bárány Tibor János 1950. június 11. 2021. október 19.
Szűcs Ferencné Gubányi Ilona 1965. november 3. 2021. október 20.
Virág Sándorné Suhajda Margit 1962. augusztus 18. 2021. október 21.
Szabó Sándorné Fekete Erzsébet 1933. január 2. 2021. október 30.
Keresztesné Magyar Mária 1952. március 20. 2021. október 30.

Esküvő: 
Varju Petra Katalin – Szentkirályi Zoltán 2021. november 20.
Pintér Krisztina – Kaiser Péter 2021. november 20.
Patkó Krisztina – Botos János Aladár 2021. november 25.

Ötvenedik házassági évforduló: 
Preszenszki Margit – Szaller Pál 1971. november 13.
Panyik Margit – Oláh József 1971. november 20.

Születések: 
Gyermek neve Születési idő
Rézműves Ruben Benjamin 2021. október 5.
Horváth Márton 2021. október 12.
Hajdrik Boglárka 2021. október 19.
Lakatos Zoé Heni 2021. október 19.
Darócz Zejnep 2021. október 26.



AZ AKCIÓ KIZÁRÓLAG PIZZA RENDELÉS ESETÉBEN ÉL A MEGADOTT ÖSSZEG-
HATÁR FELETT, KEDDI ÉS SZERDAI NAPOKON, A WWW.SZINESIZEK.HU 
OLDALON VAGY A MOBILAPPLIKÁCIÓN KERESZTÜL LEADOTT RENDELÉSEKRE!

WRAPPOK

EGYTÁLÉTELEK

DESSZERTEK

AMERIKAI HOT-DOGOK

KÍMÉLŐ ÉTELEK

PIZZABATYUK

HAMBURGEREK

GYEREK MENÜK

SÜLTES TÁLAK

TÉSZTÁK PIZZÁK GYROSOK

NYITVATARTÁS: HÉTFŐ–SZOMBAT 1000–2200

RENDELD HÁZHOZ 
KEDVENC ÍZEIDET!

� (20) 530 6055

SZINESIZEK.HUSZINESIZEK.HU
� /SZINESIZEK
� /SZINESIZEK

RENDELJ PIZZÁT

SÜLTES TÁLAK

HIDEGTÁLAK

MAGYAROS HALÁSZLÉ 

WWW.SZINESIZEK.HU

+36 20/530-6055
+36 29/800-939

 ÉTEL HÁZHOZSZÁLLÍTÁS

AZ ÜNNEPEKRE IS MINKET VÁLASZTANA?
ADJON LE ELŐRENDELÉST!

Kérje kedvenceit és szezonális 
ajánlatainkat személyesen, telefonon 

és online, és rendeljen minimum 1.990 Ft 
értékben az ingyenes kiszállításhoz!

� SZINESIZEK 
� SZINESIZEK.HU

KARÁCSONYI MENÜNK 
RÉSZLETEIT

A rendeléseket december 20. 1200-ig várjuk, 
és december 24-én szállítjuk házhoz őket. 

FONTOS: a rendeléseket beérkezési sorrendben 
fogadjuk (személyesen, előleg leadásával), 
amíg a kapacitásunk engedi, így aki nem 

szeretne lemaradni, ne halogassa a rendelést!

December 31-i kiszállítással 
sültes- és hidegtálakra előrendelést felveszünk!

Válasszon minket, és tegyük együtt széppé az ünnepet!

ELŐRE IS KELLEMES ÜNNEPEKET 
ÉS BOLDOG ÚJ ÉVET KÍVÁN 

A SZÍNES ÍZEK CSAPATA

ELŐRE IS KELLEMES ÜNNEPEKET 
ÉS BOLDOG ÚJ ÉVET KÍVÁN 

A SZÍNES ÍZEK CSAPATA

KARÁCSONYI MENÜNK 
RÉSZLETEIT

HAMAROSAN FACEBOOK OLDALUNKON KÖZZÉ TESSZÜK

ÉS CSAPJ LE AZ AZONNALI 
20%-OS KEDVEZMÉNYRE!KEDDEN VAGY SZERDÁN

LEGALÁBB 5500 FT-ÉRT
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