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KISVÁROSI HANGULAT

Címlapon PicÚr, aki a Szabadidőközpont 
által meghirdetett fotópályázaton 
a legtöbb kedvelést kapta, 
ezért különdíjban részesült!

Minden kedves Hölgy olvasónknak,
Boldog Nőnapot kívánunk!
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Önkormányzati hírek

Megújul az általános iskola  
tornatermének tetőszerkezete
A Magyar Kormánytól 60 millió forintot 
kapott Ócsa város a tornaterem tetőjének, 
tetőszerkezetének és homlokzatának a felújí-
tására.

Kerékpársáv épül a Falu Tamás 
utcában
Az utca teljes szakasza megújul, valamint 
kerékpársáv, buszmegálló épül, és a víz-
elvezetés is egy részen a föld alá kerül.

Megújul a könyvtár kertje
Elkezdődtek a kertrendezési munkálatok 
a Falu Tamás Városi Könyvtár udvarán. 
Bízunk benne, hogy a megújult kert váro-
sunk új és üde színfoltja lesz.

Az Esze Tamás utca gimnázium 
mögötti szakasza új burkolatot 
kap
A beruházás pályázati forrásból és 
önkormányzati önerőből valósul meg.

Bővült az Ócsai Életút Program 
Az első lakás megvásárlásához 2021-től 

500.000 Ft pénzbeli, vissza nem térítendő 

támogatást nyújtunk. 
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A Polgármester által januárban hozott 
önkormányzati döntések

A Dr. Bata Zrt. nyert!

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 megóvá-
sa 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 valamen-
nyi 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 kerültek a bölcsődei ellá-
tásért fizetendő térítési díjak, ennek ér-
telmében azok mértéke nem változik.

Elfogadásra került a Falu Tamás Városi Könyv-
tár 2020. évi beszámolója és 2021. évi mun-
katerve. A beszámolóból többek között az is 
kiderül, hogy bővül a könyvtár infrastrukturá-
lis eszközparkja. A könyvtár állománya 494 db 
könyvvel gyarapodott 1.636.975 Ft értékben.  
Ebből 1.507.040 forintért vásároltak könyvet, 
valamint 129.935 Ft értékben részesültek 
a Márai X. könyvbeszerzési pályázat kereté-
ből. A könyvek megoszlási aránya a követke-

ző volt: szakkönyv 151 db, szépirodalmi könyv 
166 db, gyermek és ifjúsági irodalom 177 db.

Pályázati és az önkormányzat saját for-
rásából újulhat meg a Temető utcában 
lévő járda, valamint új parkolóhelyek is  
épülhetnek. A pályázaton való indulás-
ról született döntés. Nyertes pályázat ese-
tén a beruházás még az idén megvalósulhat.

A Williams Televízióval létesült szerződés határo-
zott időre. A médiaszolgáltató városunk kulturális, 
közéleti és sport életének folyamatos bemutatását 
vállalta 2021. március 1-től december 31-ig.

Nőnap alkalmából  szeretettel  köszöntök 
minden kedves hölgy Olvasót, 

kívánok mindannyiuknak jó egészséget,  
szeretteik körében eltöltött boldog éveket!

Bukodi Károly polgármester

A miniszter beszédében kiemelte, hogy tavaly, ami-
kor minden  visszaesett a világgazdaságban, a ma-
gyar export újra meghaladta a 100 milliárd Eurót.  
Elmondta, hogy az ország elérte exporttel-
jesítményének felső határát, és továbblépés 
csak abban az esetben képzelhető el, ha az ex-
portra termelő magyar vállalatok fizikailag is  
közelebb tudnak menni a piacaikhoz, és terme-
lésüket legalább részlegesen ki tudják helyezni. 
Ez remélhetőleg újabb exportnövekedéssel fog 
járni, és ezt a folyamatot a kormány támogatni  
szeretné. Elmondta, hogy a Program cél-
ja a hazai vállalatok támogatása a külpia-
ci versenyben való helytállásban, az elmúlt  
években elért magyar exportteljesítmény  megőrzé-
se és megerősítése, valamint a vállalatok külföldön 
realizált és hazautalt jövedelmének köszönhetően  
a nemzeti jövedelem növelése.

Bata Gábor tulajdonos beszédében kitért rá, hogy 
a Dr. Bata Zrt.-t magyar vegyészmérnökök alapí-
tották 1987-ben új fermentációs folyamatok fel-
használásával takarmány-adalékanyagok gyártá-
sára. Az elmúlt 30 év állategészségügyi kihívásai 
számos növényi kivonatokon alapuló szabadal-
maztatott termék kifejlesztését eredményezték.  

Az eseményen jelen volt Joó István kormány-
biztos, Pánczél Károly országgyűlési képvi-
selő, Bukodi Károly polgármester, valamint 
Dr. Szabó Kristóf a HEPA vezérigazgatója is.

Az ócsai telephelyű, takarmányadalékokat gyártó Dr. Bata Zrt. 1.070.404.285 Ft támoga-
tást nyert a Kormánytól a Külpiaci Növekedési Támogatás program keretében. A március  
2-án lezajlott díjátadó ünnepségen Szijjártó Péter külgazdasági és külügymi-
niszter úr személyesen adta át a támogatói oklevelet Bata Gábor tulajdonosnak  
a cég épületében. 
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Tavaszi munkálatok

Ébredezik a kertünk! 

…Mi pedig lesben állunk és várjuk a napról-napra egyre 
nagyobb tömegben előbújó rügyek fakadását, a kora 
tavaszi virágok nyílását. Ha azt látjuk, hogy nálunk 
ugyan semmi sem ébred és egyáltalán nem találunk vi-
rágzó növényt, akkor az annak a jele, hogy kertünkből 
kimaradtak a korai virágzású dísznövények. Érdemes 
eme hiányosságot kora tavaszi hagymás növényekkel-  
krókusz, nárcisz, tulipán, stb - vagy téli jázminnal (Jas-
minum nudiflorum- ejtsd: Jázminum nudiflórum) eset-
leg Hunyorokkal ( Helleborus sp. – ejtsd: Hellebórusz 
hibridek) pótolnunk. 

A gyümölcsös metszése, a kórokozók és kárte-
vők elleni védelme is fontos feladat. Sajnos az elmúlt 
évek enyhe téli időjárásának köszönhetően már a dísz-
növényeinket is védenünk kell a betegségektől. A sokak 
által ismert ún. lemosó permetezéssel a gyümölcsöst 
ápoljuk, ám az örökzöld növényeinkre - olajos mivolta 
végett - káros hatással bír. 

A fűfelület alapvető tavaszi munkálata a fű-, 
vagy gyepszellőztetés. Ekkor gépi, vagy kézi erővel 
„megszellőztetjük” a zöld (ilyenkor inkább sárgásnak 
mondható) fűfelületet. Így eltávolítjuk a nyírások so-
rán keletkezett ún. filcréteget, mely remek táptalaja 
a gombás megbetegedéseknek. A folyamat során az 
elhalt, száraz, vagy sárga fűszálak is eltávolításra kerül-
nek. Gyepünk fellélegezhet és könnyebben befogadja, 
jobb hatékonysággal „falja” a tápanyagot. Ez a mun-
kafolyamat nem időponthoz köthető! Akkor lássunk a 
munkálathoz, amikor a tavaszi felmelegedést stabilnak 
találjuk, és a talaj hőmérséklete a 12oC-ot eléri. Fontos, 
hogy az időjárás-előrejelzésekben se jósoljanak erőtel-
jes lehűlést.

A gyepszellőztetést követően ( a legideálisabb, ha még 
aznap) a gyep teljes felületére érdemes beindító trá-
gyát juttatni. Szerves granulátum vagy műtrágya for-
májában. Ez utóbbinál érdemes a gyanta-burkolatos, 
nyújtott hatóanyag leadású fajtát választani, mellyel 
nem „égetjük” ki a füvet és a tápanyagok kioldódása is 
fokozatosan, hetek alatt történik. 

A dísznövény ágyásokból távolítsuk el az ősz-
szel a tövekhez kupacolt - védelmüket szolgáló - leve-
leket. Fontos feladat ez, hiszen ezek a „levélvárak” a 
melegedéssel kellemes hőmérsékletet szolgáltatnak a 
kártevők és kórokozók számára. Tisztítsuk meg a növé-
nyeket, évelőket az elhalt növényi részektől, ágaktól. 
Végezzünk állapotfelmérést! A kifagyott évelők, bok-
rok pótlásáról még időben gondoskodjunk! A fagyok 
elmúltával a díszfüvek összekötött „tönkjeit” is vágjuk 
le - a fajtától függően - a talajfelszín felett 8-10 cm-rel. 

A hidegtűrő zöldségeket már elvetettük a he-
lyükre, a konyhapárkányon pedig  növekedhetnek a 
paradicsom és paprika palánták. Jótékony hatással bír, 
ha Tagetes - büdöske virágot is vetünk melléjük, mely 
nem csupán üde színfolt, hanem hasznos védelmükre 
is szolgál majd a veteményesben a kártevőkkel szem-
ben. 

Kellemes kertészkedést kívánva: Leber-Mogyorósi 
Dóra, kertészmérnök

Február hónap minden napján biztosítottuk az éjszakai 
szolgálatot Ócsa teljes közigazgatási területén.

A hónap egészére megállapítható, hogy enyhülni lát-
szik az este 20.00-tól, hajnal 05.00-ig tartó kijárási ti-
lalom korábban fegyelmezett betartása. Sajnos egyre 
többen szegik meg a tilalmat, és mondvacsinált indo-
kokkal próbálják meg szabaddá tenni magukat.

Február 2-án felborult egy autó a 4603 úton. Egyesüle-
tünk tagjai forgalmat irányítottak a rendőrségi helyszí-
nelés ideje alatt.

Február 10-én egyesületünkhöz lakossági beje-
lentés érkezett, miszerint migránsnak tűnő egyé-
nek tartanak Inárcs irányából Ócsa felé. Azon-
nal értesítettük a rendőrséget, akik az ócsai 
NAGÉV-nél elfogtak kettő, magát szír állampolgár-
nak valló férfit. A rendőrségi tájékoztatás szerint a  
későbbiekben az összes migráns elfogásra került 
az embercsempésszel együtt. Az összesen 10 fő az 
inárcsi kamionparkolóból szökött meg, bízva abban, 
hogy a rendőrségi ellenőrzést ezzel meghiúsíthatják.  
Az elfogásukat egyesületünk több gépjárművel,  
külterületi figyelőszolgálattal segítette Ócsa Újerdő  
településrészen.

Február 11-én a várható nagy hideg miatt el-
rendelésre került az országos „Vörös Kód”. Pol-
gármester Úrral egyeztetve kiemelt figyelmet 
fordítottunk a város területén élő, hajléktalan em-
bertársainkra. Négy-öt hajléktalan emberről tudunk  
Ócsán. A tartózkodási helyeiket rendszeresen elle-
nőriztük és megállapítottuk, hogy kellően felkészültek 
a hidegre, így biztonságba helyezésükre nem volt szük-
ség. Lényeges, hogy nem is akarták elhagyni tartózko-
dási helyeiket.

Február 16-án csalók jelentek meg Ócsán, akik kedvez-
ményes áron szerettek volna gépkocsi-bejárókat, jár-
dákat aszfaltozni. Nem jártak sikerrel.

Február 17-én, napközben, egy személygépkocsi alól 
próbálták meg kivágni a katalizátort a Vasútállomás 
parkolójában. Nem jártak sikerrel. A parkolót fokozot-
tan figyeljük napközben is.

Február 20-án, 23.00 óra körül, egy férfi az 
Erdősor utcában parkoló gépkocsikba világított be 
zseblámpával. Feltételezésünk szerint, az autókban 
hagyott értéktárgyakat próbálta eltulajdonítani. A 
következő napokban, civil gépkocsikkal ellenőrzés alá 
vontuk a területet, de újabb próbálkozás nem történt.

Továbbra is nagy tisztelettel kérjük a lakosságot, hogy 
bízzanak bennünk, és ha bármi gyanús dolgot észlel-
nek, értesítsenek bennünket az elérhetőségeinken!

Mivel a világjárvány harmadik hullámának időszakát 
éljük, bármennyire is fárasztó már, fokozottan tartsuk 
be a járványügyi szabályokat!

Ócsa Városi Polgárőrség

Polgárőrség

Ez történt februárban
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1848 márciusában az pesti értelmiség ifjú és vak-
merő vezetői kirobbantották a forradalmat, amely 
később a születő magyar nemzeti öntudat egyik leg-
fontosabb pillanata lett. Ugyanezen a napon a Po-
zsonyból Bécsbe menesztett országgyűlési küldöttség,  
Kossuth Lajos vezetésével kikényszerítet-
te a felkelésektől megrettent udvartól a ma-
gyarországi reformok teljeskörű elfogadását.  
Két napra rá kinevezték Magyarország történel-
mének első felelős kormányát, amelyben olyan 
óriások kaptak szerepet, mint a már említett  
Kossuth Lajos, vagy Széchenyi István, Deák Fe-
renc, vagy maga a miniszterelnök, Batthyány Lajos. 

Egy hónappal később az országgyűlés elfogadta az 
április törvényeket, ezzel beérett a reformkor meg-
előző húsz évének nagy munkálata, és a területében 
immár újra egységes Magyar Királyságban megkez-
dődhetett egy modern polgári állam kiépítése. Tör-
ténelmünkben szinte példátlan összefogást szült a 
forradalom, ahol a nemesek önként mondtak le év-
százados előjogaikról, a jobbágyok elnyerhették végre 
a szabadságukat, ahol az egyéni szabadságjogok (jog 
az élethez, a szabad vallásgyakorlathoz, a tulajdon-
hoz) immár az ország összes lakosának megadattak. 

Néhány hónappal később aztán az ország népességé-
nek majd felét kitevő nemzetiségek egy része, saját 
nacionalizmusa okán (és bécsi biztatásra) fellázadt a 
magyar kormányzat ellen, majd a császári sereg is le-
rohanta Magyarországot. Háború kezdődött tehát, sza-
badságharc, mint már oly sokszor a történelmünkben, 
véres küzdelem a nehezen megszerzett önállóságért. 
Az ország másfél éven át küzdött, de végül győzött a 
mérhetetlen katonai túlerő. A vereség után a meg-
torlás következett, a dühödt bosszú, százak kivégzé-
se, ezrek bebörtönzése, tízezrek kényszersorozása az 
elnyomók seregébe és egy egész ország elnyomása.

1848 múltunk sarkalatos pontja, az események 

főszereplői pedig történelmünk talán legismer-
tebb és legkevésbé vitatott alakjai. Közös hőseink.

Nevüket utcák, terek viselik szerte a Kárpát-me-
dencében, alakjukat köztéri szobrok, arcképüket 
festmények, kopottas fotográfiák őrzik. Látszólag 
tehát örökké itt vannak velünk, nevüket szinte na-
ponta kimondjuk, mégis valahogy nagyon távoli 
alakoknak tűnnek ők a XXI. századból visszanézve.  
Egy, a mostani világunktól felfoghatatlan távolság-
ra lévő kor embereinek, akiknek tetteit mai fej-
jel gondolkodva, hétköznapjainkba merülve szin-
te fel se tudjuk fogni. Ha felidézzük őket, arcokat 
látunk, tekinteteket, egy rég letűnt világ pillanatképeit.  
De vajon üzennek-e valamit nekünk, XXI. 
századi embereknek ezek a tekintetek? 

Kit láthatunk, ha Petőfi Sándor portréjára nézünk? 

A magyar irodalom óriása, akinek mindösz-
sze 26 év adatott, gondolkodás nélkül kész volt 
az életét is áldozni az elvekért, amelyekben hitt.

Mit olvashatunk ki Kossuth Lajos me-
rev, lázas tekintetéből? Ki volt ez az ember? 

Az utolsó történelmi személyiség, aki népme-
sei hőssé tudott változni (van-e a tiszteletnek en-
nél magasabb foka?). Karizmatikus személyiség, 
nagyszerű szónok, kiváló taktikus, az egyetlen, 
aki vállalta az ország vezetésével járó felelősséget  
a szabadságharc idején. És aki az életének több 
mint a felét idegen országokban kellett, hogy le-
élje, mert 1849 után soha többé nem térhetett 
haza, de élete végéig képviselte a magyar szabad-
ság ügyét, és még hosszú távollétében is Magyar-
ország legfontosabb alakjainak egyike maradt. 

Vagy ott a XIX. század csendes magyar óriása, Deák 
Ferenc, arcán a túlélők, az itthon maradottak böl-
csességével, hogy élni kell, tovább kell élni, ki kell 

tartani akkor is, amikor látszólag minden elveszett 
és „tél van és csend és hó és halál…”. Mert minden-
ki nem dobhatja oda az életét, mindenki nem me-
nekülhet el. Hősi halottak és emigránsok egyma-
gukban nem építhetnek újjá lerombolt országokat. 

A lánglelkű forradalmár, a harcot, majd a száműze-
tést vállaló hős és a csendes, a sorsot méltósággal, 
de nem megadással viselő bölcs. Három különbö-
ző út, három különböző személyiség, három sors. 
A mi hőseink örökké ismétlődő három karaktere. 
Minden társadalmat, mindent kort jelle-
mez az, hogy milyen hősöket választ magának. 

Európának ezen a részén, a nagy keleti és nyu-
gat birodalmak árnyékban a szabadságot min-
dig szűkmarkúan mérte a történelem. Szin-
te csak apró, lélegzetvételnyi szünetek voltak az  
elnyomás hosszú folyamatában. Később eltiport 
felkelések, forradalmak révén egy-egy történel-
mi pillanatra felemelték a fejüket ezek a kis né-
pek, hogy aztán generációk egész sokaságát él-
tessék a szabadság e röpke pillanatainak emlékei.

Ez a térség megtanulta, hogy a szabad-
ság nem magától értetődő adottság, hanem  
olyan törékeny kincs, amelyet mindennél job-
ban kell óvni, és amelyért minden egymást köve-
tő nemzedéknek újra és újra meg kell harcolnia. 

Negyennyolc márciusa arra tanít minket, hogy egy 
nép sorsában  – miként az egyes ember életében is 
– vannak pillanatok, amikor nem lehet tovább hát-
rálni. Amikor felemelt fejjel szembe kell fordulni az-
zal, aki a szabadságot fenyegeti, bármilyen roppant 
erősnek látszik is, jöjjön akár keletről, akár nyugatról.   

Ha ezek a pillanatok elkövetkeznek, akkor a hőse-
inkhez fordulhatunk útmutatásért és reményért. 
Mert ők egyszer már megmutatták, hogy lehet 
győzni, még akkor is, ha reménytelennek látszik.

Zsákai Dávid 

ELEKTRONIKAI 
HULLADÉKGYŰJTÉS

A ROLFIM Kft. és az Ócsa Városüzemeltetési 
Nonprofit Kft.  elektromos és elektronikai 
hulladék (e-hulladék) gyűjtést szervez, 
amely során INGYEN leadhatja összegyűlt 
e-hulladékát.

Időpont: 2021. március 27., 08:00-12:00-ig

Helye: Ócsa, Polgármesteri Hivatal udvara

Mi az e-hulladék gyűjtési akció célja?
A cél az, hogy az e-hulladék minél nagyobb 
mértékben hasznosuljon, illetve a benne 
található környezetre, emberre veszélyt jelentő 
mérgező anyagok ellenőrzött körülmények 
között kerüljenek ki környezetünkből.

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

KIVÉTEL A KÉPCSÖVES BERENDEZÉSEK 
(RÉGI TV, MONITOR)

A ROLFIM Kft. telephelyén egész évben ingyen 
leadhatóak használt, illetve hulladékká vált 
elektromos és elektronikai berendezések. 
H-P-ig, 8-13 óráig
Tel: 06-1/269-0234
(2310 Szigetszentmiklós-Gyártelep ÁTI-Sziget 
Ipari Park)
Együttműködésüket előre is köszönjük!
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Röviden és tényszerűen az Ócsa  
határában létesítendő távvezetékről

Magyarország villamosenergia felhasználása évről 
évre növekszik, amelynek kielégítése és az élhető 
környezet hosszú távú fenntartása érdekében 
szükségessé vált megújuló energiát hasznosí-
tó erőműegységek telepítése. Ezekből az erőmű-
vekből az áram teljes egészében biztonságos  
légvezetékeken jut el az ország különböző régióiba, 
illetve az otthonokba. Ma Magyarországon valamivel 
több, mint 10 ezer kilométernyi magasfeszültségű ve-
zeték fut, jellemzően művelés alatt álló mezőgazdasági 
területek fölött.

Egy létesülő napelempark közcélú hálózatra való 
csatlakozásának helyszínét és annak módját, nem 
a beruházó, hanem az illetékes közcélú hálóza-
tot üzemeltető engedélyes áramszolgáltató dönti 
el számtalan szakmai feltétel (rendszerbizton-
ság, ellátásbiztonság) alapján. Az inárcsi 2x48 MW  
beépített kapacitású napelem park esetében is a be-
ruházótól független áramszolgáltató döntése alapján 
kell az új erőműveket az ócsai MAVIR állomásra beköt-
ni, amely a közcélú nemzeti áramhálózat egyik térségi 
csatlakozási pontja.

Az Ócsa külterületét érintő távvezeték ese-
tében előzetesen több nyomvonalat is meg-
vizsgáltak, és a kiválasztott nyomvonal 
véleményezésébe Ócsa Város Önkormányzatát is be-
vonták, a helyi építési szabályzatnak való megfelelőség  
vizsgálata érdekében. A helyi rendezési eszközökkel 
való összhang vizsgálata objektív, kötött eljárás, amely-
nek során az önkormányzat csak meghatározott para-
métereket és az azoknak való megfelelőséget vizsgál-
hatja, egyéb döntési jogköre nincs. 

A földtulajdonosok kérésére a tervezők megvizsgál-
ták a földkábel létesítésének lehetőségét, azonban ez 
műszakilag a földtulajdonosok által kért nyomvonalon 

nem volt megvalósítható.  Fontos 
körülmény, hogy az illetékes áram-
szolgáltató által megjelölt csatlako-
zási pont csak föld feletti vezeték 
bekötését teszi lehetővé, a helyi 
adottságok és a már meglévő veze-
tékek miatt csupán részben lett volna lehetőség a föld-
kábel létesítésére.  

Az önkormányzat a tervek kézhezvételét követően sze-
mélyes egyeztetést kezdeményezett, ahol kérte, hogy 
a lakosság érdekében a lakott területtől még távolabb 
kerüljön elhelyezésre a távvezeték nyomvonala. Ezt a 
kérést a területi adottságok figyelembe vételével telje-
sítették a tervezők. 

A jogszabály nem írja elő, hogy a beruházó-
nak minden egyes tulajdonossal személyesen is 
egyeztetnie kellene, mivel végső soron az eljáró 
hatóság dönti el, hogy a vezeték megfelel-e a vonat-
kozó előírásoknak, így a hatóság a földtulajdono-
sok hozzájárulásának hiányában is engedélyezheti a 
vezeték létesítést. A beruházó valamennyi érintett  
földtulajdonossal közvetlen megegyezésre törekszik, 
ennek érdekében személyesen és csoportosan is több 
fórumon egyeztetett. A beruházó tájékoztatások al-
kalmával – az iparági gyakorlatnak megfelelően – be-
mutatta, hogy a vezeték által érintett földrészletek 
mezőgazdasági művelhetőségét a vezeték nem érin-
ti. A távvezeték alatt a mezőgazdasági művelés még 
a jelenleg használt mezőgazdasági nehézgépekkel is 
tovább folytatható, sőt az öntözéses gazdálkodásnak 
sincs akadálya, ahogy azt egyébként a településen élők 
saját szemükkel is láthatják az Albertirsa-Ócsa 400 kV-
os távvezeték alatt. 

Az erről szóló tájékoztatót és a földtulajdonosok 
által kért új oszlopkiosztást ugyancsak megküldte 

a beruházó minden érintettnek egy kártalanítá-
si megállapodástervezettel együtt. A kártalanításra 
két módon kerülhet sor: elsősorban a tulajdonos-
sal történt megállapodás útján, másodsorban egy 
szakértői értékbecslés során megállapított össze-
get kell megkísérelnie átadni a tulajdonosnak vagy  
azt bírósági letétbe kell helyeznie. Mindemellett a 
tulajdonos a távvezeték létesítése, karbantartása, 
üzemeltetése során okozott kár (zöldkár) megtéríté-
sére is igényt tarthat a kár felmerülését követően. Az 
érintett földtulajdonosok jelentős része mostanra el-
fogadta a számára felajánlott kártalanítási összeget.  
A beruházó a többkörös részletes tájékoztatásával a 
vonatkozó jogszabályokban előírt – kizárólag írásbeli 
kiértesítéshez között előzetes eljárást – lezártnak te-
kinti.

A félrevezető hírek és a terjedő félinformációk elle-
nére Ócsa városát és az ócsaiakat a távvezeték kap-
csán hátrány nem éri. Ócsa Város Önkormányzata  
törvényesen és a jogszabályi keretek mentén 
adta ki hatósági állásfoglalását a vezeték  
megépítésével kapcsolatosan, miközben a be-
ruházóval folytatott egyeztetések során azt 
képviselte, hogy a lakosság érdekében az  
épülő vezeték a település szélső házaitól a lehető  
legtávolabb létesüljön, mely elvárás a módosított 
nyomvonal tervekben figyelembevételre került. 

Zsíros Róbert
Interwatt Kft.

Helyi
Bemutatkozik 

az Ócsai Óvodásokért Alapítvány

Néhány lelkes óvodapedagógus és 
szülő 9 évvel ez előtt hozta létre az Alapítvá-
nyunkat. Célunk: az óvoda nevelő- és oktató 
munkájához szükséges eszközök, technikai 
berendezések beszerzése; az óvoda játék 
– és sporteszközeinek bővítése; az óvodai 
programok költségeihez való hozzájárulás; 
és nem utolsó sorban, a megsegítésre szo-
ruló, fejlesztendő, illetve a kiemelkedő te-
hetségű gyermekek támogatása.

Az évek során igyekeztünk minden pénzügyi 
forrást feltárni. Támogatókat kerestünk a 
helyi cégek és bankok között; minden évben 
megrendeztük a népszerű Szülők-Nevelők 
Bálját; a Családi Egészség- és Sportnapon 
Teaházat, a Gyermeknapon vidám Koktél-
bárt nyitottunk. Bevételeink nagy részét 
mégis a Szülők, Nagyszülők önzetlen felaján-
lása tette ki. 

A kialakult járvány miatt, 2021-ben, a mi 
Alapítványunk is nehéz helyzetbe került. Be-
vételeink egyetlen forrása az Önök személyi 
jövedelemadójának 1%-a. Ezért fordulunk 
minden ócsaihoz segítségért!

Kérjük támogassák nemes ügyünket adójuk 
1%-val! 

Tegyük szebbé óvodás gyermekeink min-
den napjait!

Mottónk: 1% adó = 100% mosoly

Az Ócsai Óvodásokért Alapítvány adószáma: 
18679470-1-13

Tisztelettel és köszönettel: 

Kulcsár Marianna óvodapedagógus, 

az Alapítvány képviselője



A már egy éve tartó világjárvány nem kis fel-
adat elé állította a sportolókat és az edző-
ket is. Tanúi lehettünk teljes leállásnak, rész-
leges újra indulásnak is a sportolást illetően.  
Jelenleg a versenysport engedélyezett, termé-
szetesen a járványügyi megelőző szabályok be-
tartásával. Az ócsai fociedzésekről, az egyesület 
háza tájáról faggattuk Kövér István futball edzőt, 
az Ócsa Városi Sportegyesület szakágvezetőjét.

Mióta dolgozol az egyesületben edzőként?

2008 óta. A felnőtt csapat edzője vagyok, de szakmai-
lag az utánpótlás csapatokat is irányítom, felügyelem. 

Hogyan éltétek meg a tavalyi korlátozáso-
kat és a jelenlegi hogyan zajlanak az edzések?

Tavaly tavasszal egy ideig csak online lehetett 
edzést tartani.  Ez nem kis feladat volt, de megcsi-
náltuk! Videókat gyártottunk és azokkal próbáltuk 
szemléletessé tenni a gyakorlatsort, az elvégzen-
dő feladatokat, melyeket még leírás is kiegészített. 
Szerencsére ez egy rövid időszak volt, mert hiába  

küldtük el az edzést online, ez egy csa-
patsport, szükség van az együtt játékra. 

Még ha egy darabig érdekes is lehetett ez a gye-
rekeknek, rövid időn belül hiányoztak nekik a tár-
saik, és az edzések hatékonysága sem volt ugyan-
az, mint személyesen. Nincs lehetőségünk egy-egy 
lábmozdulatot azonnal javítani, és az edző je-
lenléte nélkül a motiváció is alábbhagy idővel.

Jelenleg kizárólag igazolt versenyzők edzhetnek. 
Korlátozás alá került  a Bozsik program, ami a gye-
rekek megmérettetésére szolgált és az utánpótlás 
nevelést segítette. A program célja a gyerekek ér-
deklődésének felkeltése a sport iránt. Nincs teljesít-
ménykényszer, csak a mozgás és a sport szeretete. 
Bízom benne, hogy hamarosan ez is újra indulhat. 

Továbbra is várjuk a focihoz kedvet érző gyere-
keket 7 éves kortól. A jelentkezés folyamatos, ér-
demes lesz ellátogatni a Sportpályára minden  
kötelezettség nélkül, és megnézni hogyan zaj-
lanak a foglalkozások kedden és csütörtökön 

17 és 19 óra között. - A korlátozások miatt erre most 
sajnos nincs lehetőség.(szerk.)

Mi újság a felnőttek háza táján?

A felnőtt meccsek már elkezdődtek. 
Jelenleg a nyolcadik helyen vagyunk, de 
nem tettünk le róla, hogy a tavaszi szezon  
végére dobogóra kerüljünk. Úgy érzem, hogy 
most nagyon jó a csapat. Sok fiatal játékost iga-
zoltunk le, az átlag életkor 25 év körül van.

De a közönségünk hiányzik! Semmi sem pó-
tolja a nyílt meccseket, a szurkolók hang-
ját. Ócsán egy fantasztikus közösség alakult ki, 
nagyon várjuk, hogy újra nekik játszhassunk.

Mik azok az előírások, amiket be kell tar-
tanotok az edzések során a covid miatt?

Ez egy csapatsport,
szükség van az együtt játékra

Interjú Kövér István edzővel

Alapvetően mondhatjuk azt, hogy nem vál-
tozott semmi, talán az, hogy sportolókat na-
gyobb odafigyelésre buzdítjuk a személyes  
higiénia tekintetében, mint például kézmo-
sás, és mi is nagyobb figyelmet fordítunk az öl-
tözők tisztántartására, ill. a sporteszközök fer-
tőtlenítése is minden edzés után megtörténik. 

Az edzéseken, sportfoglalkozásokon kizárólag 
egészséges, tüneteket nem mutató, magát egész-
ségesnek érző sportoló illetve edző vehet részt.  

Sportszerető emberként mit javasolsz azoknak, akik 
nem versenysportolók, hogyan őrizzék meg az egészsé-
güket, milyen napi mozgást iktassanak be az életükbe?

Mivel az egyéni szabadtéri sport megengedett, 
véleményem szerint egy jó séta, kocogás, ke-
rékpározás mindenképp jót tesz az embernek.

Paksi Zita

Februárban Ócsán is elindult a koronavírus el-
leni oltások beadása a háziorvosi rendelők-
ben. Ennek menetéről, az eddigi tapasztala-
tokról Dr. Gallai Zoltán háziorvost kérdeztük.

Hogy állunk Ócsán az oltás tekintetében?

Azt mondhatom, hogy nehézkesen indult, de fel-
gyorsulni látszik. Az első héten tíz adag oltást kap-
tunk, ez a szám ezen a héten (március elején – 
szerk.) közel 70 db vakcinát jelent. Ennek nagy része 
Sinopharm oltóanyag és kisebb része Moderna. 

Mi történik, miután megérkeznek az oltóanyagok?

Az oltásokkal együtt egy oltási listát is kapunk, 
ami számunkra szentírás. A listán kizárólag re-
gisztrált állampolgárok vannak, őket mi érte-
sítjük, és egyeztetünk velük időpontot. Amikor  
megérkezik a páciens a rendelőbe kitölti a hozzájá-
ruló nyilatkozatot. Utána megmérjük a testhőmér-
sékletét, vérnyomását, kikérdezzük esetleges aller-
giáiról. Ha minden a határértékek között van, akkor 
döntünk az olthatóságról. A vakcina beadása után 
fél órát kell  eltöltenie  a váróban a távozás előtt.

Hogy reagál az emberek szervezete az oltásra?

Ócsán eddig közel 300 embert oltottunk be, 

de még semmilyen allergiás reakciót nem ta-
pasztaltunk. Jómagam is megkaptam már az ol-
tást, de nem tudok negatív tünetről beszámolni.

Mi a tapasztalata, hogyan viszonyulnak az emberek 
az oltáshoz?

Szerintem egyre több bizalommal. Először volt egy 
erős ellenérzet, de azt veszem észre, hogy minél 
többen esnek át rajta, annál több ember szeretné 
szintén megkapni. Szerintem minden oltás véd, én 
óva intenék bárkit, hogy bizonyos típust visszauta-
sítson. A betegségnél ugyanis bármelyik oltás jobb!

A betegségnél bármelyik oltás jobb
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Februárban mindig sok a tennivaló az óvodában. A 
Szülők-Nevelők Bálja a járvány miatt sajnos elmaradt, 
de a Gyermekfarsangot február 12-én pénteken meg-
tartottuk mindkét óvodában.

Idén ez különösen fontos volt a gyermekek életében, 
hiszen sem játszótérre, sem játszóházba, de még egy-
máshoz gyermekzsúrokra sem mehetnek a pandémia 
miatt.  

Izgalmas elfoglaltság más ruhájába, „bőrébe” bújni, 
ami alól természetesen mi óvónénik sem vagyunk 
kivételek. Így, ha csak egy délelőttre, de 
mi is gyermekké válhatunk. Mindig 
találunk valamit a szekrény mé-
lyén, amit nagyon kreatívan  
jelmezzé alakíthatunk. 

A gyermekek a szabadjáték-te-
vékenységük során egyébként 
is gyakran nyúlnak egy-egy 
régi ruhadarabhoz, ami le-
het, hogy az óvónénié, vagy 
dajka nénié volt, esetleg egy 
függönydarab, ami a királylány 
fátylaként szolgál a játékban. A 
farsangi készülődés azonban még 
jobban megmozgatja fantáziájukat, 
kreativitásukat. 

Így történt ez most is az óvodánkban. Több na-
pon keresztül, egymás után készültek a farsang fő 
kellékei, a különböző technikákkal készült színes, 
ötletes álarcok, mókás dekorációk. Ilyenkor vala-
mennyi nevelési területünk, mindennapi tevékeny-
ségünk ehhez a témához kapcsolódik. A mesék 
bolondosak voltak, a versek, mondókák, népi gyer-
mekjátékok, a dalok is a farsang hangulatát idézték 
a mindennapok során. A délelőttök folyamán olykor  
hangosabb zaj szűrődött ki az épületből, mint máskor, 
de ilyenkor a gyermekhangszerek is nagyobb szerephez 
jutnak, hiszen a telet is szeretnénk elűzni. A csoportok-

ból zeneszó hallatszott, hiszen a gyermekeink szívesen 
gyakorolták a különféle tánclépéseket, a fő „attrakció-
ra” a  bálra készülve. A nap folyamán a fő téma egymás 
között kis csoportokba összegyűlve a gyerekek között, 
hogy ki minek fog öltözni. Olyan jó ilyenkor hallgatni 
őket. 

Természetesen a gyermeki kívánság, óhaj nem mindig 
találkozik a szülői elképzelésekkel. Régebben elég volt 
egy-egy ügyeskezű szülő által készített ötletes jelkép 
vagy fejdísz, de ma már szívesebben vesznek a gyer-

mekeik számára ismert rajzfilm figurákat megsze-
mélyesítő jelmezeket. 

A farsangi délelőttünkre sokféle jel-
mezben érkeztek a gyermekek. 

A lányok között sok-sok király-
lányt, Elzát, pillangót, angyalt, 
tündért fedezhettünk fel, a 
kisfiúknál volt katona, ren-
dőr, Pókember, Superman 
és természetesen a Mancs 
őrjárat rajzfilm összes ku-
tyájával találkozhattunk.  A 

tánc már reggel elkezdődött, 
ahogy a gyermekek megérkez-

tek.  Minden csoportban más és 
más zenei összeállítás volt hallható, 

a gyermekek igényeit kielégítve. Most is 
mint minden évben, a szülők gondoskodtak a 

farsangi fánkról, egyéb süteményekről, és üdítőkről, az 
óvodapedagógusok pedig a délelőtt folyamán sok-sok 
humoros versenyjátékokkal, vetélkedőkkel készültek a 
jó hangulat fokozása érdekében. 

A délelőtt hamar eltelt, a gyerekek kellemesen elfá-
radva fogyasztották el az ebédet. De mi, felnőttek is 
elfáradtunk. Reméljük sikerült elűzni a telet, és minél 
hamarabb itt lesz a tavasz, amit már nagyon várunk!

Borsos Gyuláné Erika néni
óvodapedagógus

Itt a farsang, áll a bál
Farsangoltunk az Ócsai Nefelejcs és Napsugár óvodákban

Köszönjük minden kutyusnak és gazdinak, hogy részt 
vett a pályázaton. Ilyen részvételi számról még álmod-
ni sem mertünk, több mint 170 fotó érkezett hozzánk.

Nem hiába mondják, hogy a kutya az ember 
leghűségesebb barátja! Feltétel nélküli szere-
tet ad, kedvességet, örömteli pillanatokat, pusz-
tán egy simogatásért vagy egy dicsérő szóért.

Minden fotó és kutya bűbájos, így meg 
sem próbáltunk választani közülük. 

Sorsolás útján két kutyust választottunk ki. Ők AT-
LASZ és BELLA! Atlasz egy fényképes párnát ka-
pott ajándékba, Bella pedig a Zooland Állate-
ledel bolt felajánlását, egy ajándékcsomagot.

Továbbá, mivel a legtöbb kedvelést PicÚr, a tacs-
kó kapta, őt is ajándékcsomaggal jutalmaz-
tuk. Fotóját az újság címlapján láthatjátok.

Köszönjük még egyszer minden pályázónak a részvé-
telt!

A szervezők 

FOTÓPÁLYÁZAT AZ EGRESSYBEN

Atlasz

Bella



Ócsai Református Egyházközség
2021. MÁRCIUS havi gyülekezeti alkalmaink:

Kedves testvérek, MÁRCIUSI 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.
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 hónapban. 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. 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 Baptista Gyülekezet MÁRCIUS havi alkalmak:

Vasárnaponként 10:00 órától istentisztelet

Szerdánként 18:00 órától bibliara.

Alkalmaink online nézhetőek élő közvetítésben.

Bővebb információ. www.ocsaibaptista.hu

Mindenkit szeretettel várunk!

Ócsai Római-katolikus Egyházközség
2021. márciusi események, szertartások

Ügyfélfogadás: hétfő 9-15, péntek 9-15. Kedden, szerdán, csütörtökön, szom-
baton 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 keresztelé-
sének bejelentése (legalább egy hónappal előtte), temetési ügyintézés, házassá-
gi szándék bejelentése, (legalább 6 hónappal előtte) keresztelési igazolások 
igénylése, engedélyek kérése házasságkötéshez, keresztszülőség vállalásához. 
 Betegellátás bejelentés szerint bármikor!
Általános miserend
Hétfő: 18.00 órakor
Péntek: 18.00 órakor
Szombat: 18.00 órakor
Vasárnap: 9.00 órakor

Március katolikus ünnepek - Nagyböjt ideje
Február 21-én - Nagyböjt I. vasárnapja
Február 28-án - Nagyböjt II. vasárnapja
Március  7-én - Nagyböjt III. vasárnapja
Március  14-én - Nagyböjt IV. vasárnapja
Március 19-én - Szent József, a Boldogságos Szűz Mária jegyese.
Március  21-én - Nagyböjt V. vasárnapja
Március 25-én - Urunk születésének hírüladása (Gyümölcsoltó Boldogasszony)
Március 28- án - Virágvasárnap
Március 28-tól április 3-ig - Nagyhét
Minden pénteken 17.15-kor Keresztút (Via crucis) a templomban 
Minden vasárnapi szentmisét az Ócsai Római-Katolikus Egyházközség Facebook oldalán közvetítünk. 
Hirdetések
1. A hitoktatás a gyerekeknek és a fiataloknak ebben a nehéz időben is folytatódik. Az elsőáldozóknak a Halászy 
Károly általános iskolában minden második hétfőn 16 órakor. Az idén szép számban vannak az elsőáldozók - 18 
gyerek. A bérmálásra való felkészítés online formájában folytatódik, minden pénteken délután 16 órakor. A bér-
málás szentségére 8 fiatal készül, 1 fiatal keresztelésre és elsőáldozásra, és még egy fiatal aki aktív ministráns 
és szeretne elsőáldozó lenni. Imádkozunk értük. 
2. Minden más közösségi összejövetel szünetel. A járványügyi intézkedések még érvényben maradnak.  
Remél-jük az idei húsvéti ünnepet megtudjuk ünnepelni közösen, élőben.
3. Nagyböjti lelkigyakorlatunk március 26-án pénteken 18 órakor lesz. Vendégünk Ft. Bogár Zsolt atya, Dunaha-
raszti káplán.   A mise előtt keresztút is lesz a templomban. 
4. Február végén elkezdtük a jegyesoktatást a plébánián.  Az első találkozás február 27-én volt, a második már-
cius 6-án, a harmadik március 13-án, a negyedik március 20-án lesz.

Köszönetnyilvánítás!  
Hálás  szívvel köszönöm mindazoknak, akik férjem Rédei Géza temetési búcsúztatásán részvétük-

kel megtiszteltek, és mélységes fálydalmamat ezzel enyhítették! Köszönettel Rédei Gézáné

Helyesbítés: Kedves Olvasóink! Sajnálatos módon az Ócsai Kisbíró februári számában tárgyi tévedés történt, melyet 
ezúton szeretnénk helyesbíteni. A Farsangi csirke becsinált levés receptjében csirkehús helyett sertéshús szerepelt. 
Bízunk benne, hogy ennek ellenére a recept hasznukra vált és a jövőben elkészítik. (szerk.)
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Ócsa Város Önkormányzatának ingyenes lapja Megjelenik havonta 3200 példányban Kiadja: Ócsa Város Önkormányzata
Felelős kiadó: Bukodi Károly Szerkesztő: Paksi Zita Szerkesztőség címe: Egressy Gábor Szabadidőközpont, 
2364 Ócsa, Bajcsy-Zs. u. 46-48. Email: paksi.zita@ocsa.hu Nyomdai munkák: Humanszolg Bt. Felelős vezető: Földi Márk

n

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

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

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

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

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

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

Felnőtt háziorvosok

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

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

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

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

Fiziotherápia - Tel:  29/578-525

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

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

Polgárőrség

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

Hivatásos Tűzoltóság Dabas Tel: 29/560-020

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

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

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

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

Evangélikus Egyházközösség - Tel.: 29/368-174

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

Falu Tamás Városi Könyvtár

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

Nefelejcs Napköziotthonos Óvoda

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

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

Hajnalcsillag Baptista Óvoda

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

Halászy Károly Általános Iskola

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

Bolyai János Gimnázium

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

Ócsai Tájház

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

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

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

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

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

DUGULÁSELHÁRÍTÁS
Falbontás nélküli,  

szakszerű gépi tisztítás.

Fábián István

06 20 317 0843

Haláleset:  
Név Születési idő Haláleset ideje
Veres József Sándor 1962. október 5. 2021. január 7.
Rédei Géza 1935. február 3. 2021. január 21.
Nyulas Istvánné Bukodi Ida 1941. március 29. 2021. január 23.
Révész Miklós Tamás 1954. január 25. 2021. január 13.
Mezei Józsefné Fucskó Margit 1959. január 26. 2021. január 26.
Fodor Istvánné Varsányi Anna 1937. augusztus 24. 2020. január 31.

Esküvő: 
Brindza Katalin – Szűcs István 2021. február 6.
Jakab Alexandra – Virág Ferenc 2021. február 9.
Tresó Melánia – Balázs Dániel Máté 2021. február 12.
Herczeg Barbara – Szabó Bence András 2021. február 16.

Születések: 
GYERMEK NEVE SZÜLETÉSI IDŐ
Kubik Mia Patrícia 2021. január 6.
Lőrincz Erik Donoven 2021. január 9.
Vass Petra Anna 2021. január 13.



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.

Az új Arteon és
Arteon Shooting Brake

Az Ön Volkswagen márkakereskedője:

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

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.
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