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4 Interjú

2021-ben városunk egyik legforgal-
masabb utcája, a Falu Tamás utca újul 
meg. A beruházás részleteiről és más a 
városban zajló beruházásokról is kér-
deztük Bukodi Károly polgármestert.

Kerékpárút vagy kerékpársáv épül?

Kerékpársáv. A helyszín nem teszi lehetővé a kétoldali 
egyirányú kerékpársáv elhelyezését. Így kiszélesítjük 
az utat, és annak szélére lesz felfestve a kerékpársáv. 
Azonban számos más előnnyel is jár ez a felújítás. A 
Falu Tamás utca 100%-ban új burkolatot kap, a vízel-
vezető vályú teljes egészében felszámolásra kerül, a 
csapadékvíz a gimnáziumtól a Kiss Ernő utcáig a föld 
alatt kerül elvezetésre, nyolc parkoló épül az úttal pár-
huzamosan a kondipark előtt, a gimnáziumnál mindkét 
oldalon buszmegálló öböl kerül kialakításra, valamint 
egy gyalogátkelőhely segíti majd a biztonságos átke-
lést. Na, mindezekért a lehetőségekért volt érdemes 
pályáznunk. Zárójelben szeretném megjegyezni, hogy 
menetközben elértük, hogy állami tulajdonból ön-
kormányzati tulajdonba kerüljön a Falu Tamás utca.

Mikorra várható a beruházás vége?

Azt látom, hogy jelenleg jó ütemben folynak a mun-
kák. Amennyiben nem áll be tartósan esős idő, vagy 
a járványhelyzet nem akasztja meg a folyamatot, 
akkor szerintem május végére készen lehetünk. 

Ezzel a projekttel egyidőben az Esze Tamás utca – pon-
tosabban annak egy részének - aszfaltozására is számí-
tani kell, hiszen arra is van egy nyertes pályázatunk. Ha 
már szóba került ez az utca, akkor el kell mondanom, 
hogy a napokban bejárást tartottunk itt egy forgalom-
technikai cég képviselőjével. Az Esze Tamás utca és az 
itt levő bolt környékének forgalma sokszor aggasztó ál-
lapotot mutat. Erre várok majd megoldási javaslatokat.

Látványos változás kezdődött a könyvtár kertjében is. 
Ott mi készül?

Mondhatom, hogy évek óta készültünk a könyvtár 
kertjének megújítására. Nagy öröm, hogy végre be-
lefoghattunk, sőt már el is készült. Ha tehetik, sétál-
janak el arra, valóban kellemes látványt nyújt. Kinyílt 
a tér, látszik ez a csodálatos épület. Középtávú elkép-
zeléseink szerint az épületet is renoválni kell. Rövid-
távú terveinkben - lehetőségeink szerint még ebben 
az évben - a kerítés és a járda felújítása szerepel.

A Zöld Ócsáért gondolat ezek szerint tovább folytató-
dik.

Abszolút. Megrendeltük a Falu Tamás utca fásítá-
si tervét is. Úgy gondolom, hogy a hely adottságai 
miatt, valamint, hogy egy valóban rendezett ut-
caképet kapjunk és a fák is biztonságban legye-
nek, ahhoz mindenképpen tervezésre van szükség. 

Sok kérdést felvetett az ócsaiak körében az Inárcson 
épülő napelem park és az ahhoz tartozó magas-
feszültségű vezeték, melyet az ócsai alállomásra 
kötnek be. Önhöz milyen kérdések futottak be ezzel 
kapcsolatban?

Először is, megértem az esetleges aggodalmakat, hi-
szen a lakosság számára nem ismert környezeti hatás-
ról van szó. Azonban le szeretném szögezni, hogy az 
Önkormányzatnak nem volt beleszólása abba, hogy a 
vezeték az ócsai alállomásra legyen bekötve, erről a 
Mavir Zrt. döntött. A kérdés, amivel az előzetes enge-
délyeztetés során megkeresték az Önkormányzatot, 
hogy a Helyi Építési Szabályzat (továbbiakban HÉSZ)
engedi-e a nyomvonal tervezett elvezetését. Saj-
nos vagy nem, erre más válasz nem volt, minthogy 
igen, ugyanis a HÉSZ nem zárja ki az érintett terü-
leten a magasfeszültségű távvezeték létesítését. 
Sőt, Ócsa város jegyzője megtagadta a közútkezelői 
hozzájárulás megadását a lakóövezethez közelebbi  
nyomvonal vonatkozásában, ám a Pest Megyei 
Kormányhivatal ezt a döntést felülbírálta és a köz-
útkezelői hozzájárulást – jegyzői elutasítás el-
lenére is – megadta a kérelmező cég számára. 

Amit viszont jelentős eredményként értéke-
lek Önkormányzati oldalról az az, hogy sike-
rült elérni a kivitelező cégnél, hogy a magasfe-
szültségű távvezeték nyomvonala a lakóövezet  
közelségéből kerüljön áthelyezésre átlagosan 500-
600 méterre, amely már megnyugtató távolság a 
Pipacs utca és a Halászy Károly utca lakosai számára 
is. Az Önkormányzatnak egyéb lehetősége azonban 

nem volt, hogy esetlegesen megakadályozza, vagy 
más módon korlátozza az engedélyezés folyamatát.   

Tudom, hogy sok feszültséget kelt ez a beruházás, 
főként egyes érintett mezőgazdasági terület tu-
lajdonosai körében, azonban őket és a kivitelező 
céget érintően felsőbb jogszabályok adnak irány-
mutatást az ügymenet lefolytatására, amellyel kap-
csolatos jogvita és eltérő érdekek érvényesítése 
feltételezhetően bíróság hatáskörébe tartozhat, 
de mindenképpen meghaladják az Önkormányzat ha-
táskörét.

A városi honlapon is olvashattuk, hogy a Kormány 
döntése értelmében a Budapest Fejlesztési Központ 
a NIF Zrt.-vel együttműködésben megkezdi a Buda-
pest–Lajosmizse-Kecskemét közötti vasútvonal teljes 
körű felújításához szükséges tervek elkészítését. Ön 
szerint mikor érezhetjük ennek majd tényleges pozitív 
hatását?

A Budapesti Agglomerációs Vasúti Stratégia program 
része a Budapest-Lajosmizse-Kecskemét vasútvonal 
fejlesztése is. A statisztikai adatok szerint jelenleg tíz-
ből három ember használja a tömegközlekedést, a 
többi autóban ül, ami nem csak dugókat okoz, de a 
levegőszennyezéshez is nagyban hozzájárul. Ezen kí-
ván javítani ez a hosszútávú terv, mely szerint a vas-
úthálózat korszerűsítésével ez javíthatóvá válik, a 
tömegközlekedés népszerűségi indexe növekedhet. 

Egy online konferencia keretében láttam ezt a straté-
giai tervet, amely valóban nagy ívű elképzelés. Azon-
ban engem elsősorban az ócsaiak, és az Ő kényel-
mük érdekel. Éppen ezért levélben már jeleztem a 
Budapesti Fejlesztési Központ felé hiányosságainkat, 
a két vasúti átjáró gyalogos átkelőhelyének kialakítá-
sát. A következő hetekben a vasútvonal mellett levő 
települések polgármestereit külön-külön is megke-
resik. Addig is javaslom, hogy írják meg ötleteiket, 
véleményüket www.lajosmizsevasut.hu oldalon.

PZ

“Engem elsősorban az ócsaiak,  
és az ő kényelmük érdekel.”

“Megértem az esetleges aggodalmakat.”

KERÉKPÁRSÁV, PARKOLÓK  
ÉS GYALOGÁTKELŐHELY

IS ÉPÜL

„Mondhatom, hogy évek óta 
készültünk a könyvtár kertjé-
nek megújítására. Ha tehetik 
sétáljanak  el arra, valóban 
kellemes látványt nyújt. ”



6 Önkormányzati hírek

A Polgármester által márciusban hozott 
önkormányzati döntések

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.

Tájékoztatom Önöket, hogy az elmúlt hónapban 
többek között az alábbi intézkedéseket tettem: 

„A bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése” 
elnevezésű, VEKOP-6.1.1-21 számú pályázat teljes 
anyaga az intézményvezetővel, a tervezővel, 
szakértővel és a pályázatíróval történő többszöri 
egyeztetés eredményeképpen összeállításra 
és határidőn belül benyújtásra került. 

Alsópakony régi településrészen az ivóvízhálózat 
kiépítésével kapcsolatos munkálatok befejeződtek. 
Valamennyi érintett ingatlan tulajdonosa számára 
tájékoztató levelet küldtünk ki azzal kapcsolatban, 
hogy az utólagos csatlakozás iránti kérelem 
benyújtandó és a csatlakozási díj megfizetésére 
részletfizetés igényelhető a hatályos rendeletünkben 
foglaltak szerint. Ennek eredményeképpen 
folyamatosan érkeznek az ingatlan tulajdonosaitól 
a kérelmek, amelyek feldolgozása folyamatos. 

A COVID 19 koronavírus-járvány harmadik hulláma 
újabb központilag elrendelt korlátozásokat 
eredményezett. Ebből fakadóan elrendelésre került 
az online oktatás. E döntés meghozatalát követően 
haladéktalanul összehívtam az intézményvezetőket 
és átbeszéltük a legfontosabb intézkedéseket. 
Azonnali intézkedést igényelt a gyermekétkeztetés 

megoldása. Tárgyalásokat folytattam az EATREND 
Kft-vel az étkeztetés megoldása tárgyában. 

A koronavírus miatt elrendelt karanténba került 
lakosokat napi rendszerességgel telefonon  
megkeresem, és szükség szerint intézkedem
a segítségnyújtásról. 

Megkezdődtek a munkálatok a Falu Tamás utcában. 
Folyamatos a kapcsolattartás a kivitelezővel és a  
műszaki ellenőrrel.  A múlt hét folyamán helyszíni  
bejárást is végeztünk a Városfejlesztési 
Bizottság elnökével együtt. 

Befejeződtek a munkálatok a Falu Tamás 
Városi Könyvtár kertjében és ezáltal megújult 

az intézmény épületéhez tartozó kertrész.

Az Ócsai Halászy Károly Általános Iskola 
tetőszerkezetének és homlokzatának felújítása 
tárgyában a közbeszerzési eljárás megindításához 
szükséges előkészületek befejeződtek. A 
közbeszerzési eljárás várhatóan a napokban 
(március végén – szerk.) megindításra kerül. 

Elfogadásra került a Települési Értéktár Bizottság 
beszámolója, mely szerint jelenleg két anyag 
elbírálására várnak. Javaslattétel történt az Ócsai 
Polgári Iskola felvételére, valamint folyamatban lévő 
anyaguk az ősi ALAKOR búza, mely termesztésével 
az országban kevés helyen foglalkoznak. 

Törvényi kötelezettségnek eleget téve felülvizsgálatra 
került a gyermekvédelmi ellátások helyi 
szabályozásáról szóló önkormányzati rendelet, 
annak tartalmában változás nem történt.

Ócsa közbiztonsági helyzetéről készített beszámolót 
Kocsis István r. alezredes, a Dabasi Rendőrkapitányság 
vezetője, valamint Mezei Tamás közterület-felügyelő. 
Ez utóbbiban olvasható, hogy az ingatlan előtti 
közterületek elhanyagoltsága miatt számos esetben 
szólították fel a lakosokat azok rendbetételére.  
A felszólítások elsőkörben nem járnak bírsággal, de 
sajnos előfordult, hogy a terület kitisztítása a felszólítás 
ellenére sem történt meg, ilyen esetekben helyszíni 
bírság kiszabására került sor. Ezen kívül számos 
esetben kellett intézkedniük illegális szemétlerakás, 
jogosulatlan közterület-használat, valamint 
mozgássérült parkoló jogosulatlan használata miatt is. 

A jogszabályi előírásoknak megfelelően 
megállapítást nyert, hogy 2020. január 1-től 
– 2021. március 20-áig terjedő időszakra 
vonatkozóan Ócsa Város Önkormányzatának 
és a hozzá tartozó költségvetési szerveknek 30 
napon túli lejárt szállítói tartozásállománya nincs.

Ócsa Város Önkormányzata - célzott megkeresésünkre 
- 60.000.000 Ft-os állami segítséget kapott az Ócsai 
Halászy Károly Általános Iskola tetőszerkezetének 
felújítására. A közbeszerzési eljárás lefolytatásához 
és a kivitelezés lefolytatásához Mátyus Csaba 
felelős műszaki ellenőr került megbízásra. 

A parlagfűmentesítés minden esetben a 
terület tulajdonosának a feladata, mégis sokan 
elmulasztják ezt elvégezni vagy elvégeztetni.  
Ez esetben az Önkormányzat feladata, hogy a 
munka elvégzésére egy gazdálkodó szervezetet 

bízzon meg. A beérkezett ajánlatok közül a 
Kelet-Pest Megyei Kft. került kiválasztásra. 

Az online oktatás nem kis feladatot ró az iskolára 
és a családokra is. Az önkormányzat 2020 őszén 
5-5 laptoppal támogatta a gimnáziumot és az 
általános iskolát, ez utóbbit további 3 laptoppal 
segíti a mindennapi oktatási feladatok ellátásához. 
A három számítógépet a legalacsonyabb ajánlatot 
adó Computerfutár Kft.-től vásárolja meg.

2021-ben Ócsa városban a szúnyoggyérítési 
munka elvégzésére az önkormányzat a Combi 
Kft.-t bízza meg. A szúnyoggyérítés pontos 
időpontja a későbbiekben kerül pontosításra.

Támogatási kérelemmel fordult az Önkormányzathoz 
az Utcai Futás Ócsán Sportegyesület. A kérésnek 
eleget téve 320.000 Ft támogatást kapnak az 
Ócsa Futás és a Pincesor futás megrendezésére.

Az Ócsai Kisbíró önkormányzati lap havi 
példányszámát 3200-ról 3450-re módosították.

Forgalomtechnikai vizsgálat alá kerül az Esze 
Tamás utca és környéke. A Create Value Kft. 
forgalomtechnikai szempontból vizsgálni fogja a Falu 
Tamás utca – Damjanich utca – Árpád utca – Bajcsy-
Zsilinszky utca által határolt területen található 
utcákat és annak eredményeként javaslatot tesz az 
esetleges új KRESZ-béli szabályozás kialakítására. 



8 Ők is az oltás mellett döntöttek

MÁR A HELYÉT SEM LÁTOM

„Március 14-én kaptuk meg a férjemmel együtt az oltást Péterfy Kórházban. Reggel 
9 órára kellett mennünk, úgy láttam, hogy sok-sok ócsaival egyidőben. Fertőtlenítés 
és lázmérés után mehettünk be az épületbe, majd ott is ki kellett töltenünk egy nyi-

latkozatot, amiben többek között arról is nyilatkoztunk, hogy milyen gyógyszert 
szedünk rendszeresen.  
Pici várakozás után mehettünk abba a helyiségbe, ahol az oltást adták. Mi orosz 
vakcinát kaptunk, de megmondom őszintén nekem teljesen mindegy volt me-
lyiket kapjuk. Az oroszról és a kínairól  sok jót olvastam, így meg is nyugodtam, 

hogy a Sputnyikot kaptuk végül. 

Úgy hallottam, hogy 10 nap után már kialakul egy kis védettség, de én továbbra 
sem megyek sehova, igyekszem vigyázni magamra. Mindenkinek azt javaslom, hogy 
minél előbb regisztráljon az oltásra.”

Szlovicsák Floriánné

ELSŐK KÖZÖTT REGISZTRÁLTAM

„Én a virológusoknak és orvosoknak hiszek. Amint lehetett regisztráltunk a párom-
mal együtt, így már megkaptuk az oltást. Nekem Dabasra kellett mennem, mert 
krónikus betegségem van. Pfizer vakcinát kaptam, de még a szúrást sem éreztem. 
Azóta sincs semmilyen negatív tünetem.

Mindenképpen szeretném elmondani, hogy az oltópont szervezettsége csilla-
gos ötös. Az első perctől amikor beléptem az ajtón a segítőkészség magasfo-
kával találkoztam. Egy pillanatra sem „engedték el a kezem”, le a kalappal az 
egészségügyi dolgozók előtt. 

De a párom ugyanezt tudja elmondani. Őt Pesten oltották be, de Ő is csak 
pozitív tapasztalatokról tud beszámolni.

Valamiben meg kell halni, de ne ebbe haljunk bele! Mindenkinek azt javaslom, hogy 
regisztráljon és oltassa be magát!”

Szőkéné Barka Ágnes

NAGYON FLOTTUL MENT MINDEN

„Meglepetésként ért a behívás engem is és a háziorvosomat is, nem tagadom. Az oltá-
si sorrendet befolyásoló öt krónikus betegség közül nekem egyik sincs, viszont való 

igaz pajzsmirigy műtétre várok. De egy percig sem vaciláltam, hogy elfogadjam-e az 
oltást, örültem, hogy mehetek és minél előbb megkaphatom. Astrazeneca oltást 
kaptam, és oltópontra kellett mennem. 

Ez senkit ne ijesszen meg, mert nagyon flottul ment minden. Szervezett volt, fél 
óra alatt lezajlott az egész. 

Este volt egy kis hidegrázásom, de egy forró zuhany, és reggel mintha mi sem történt 
volna. Semmim nem fájt, és azóta sincs panaszom. 

Mindenkit csak bíztatni tudok arra, hogy regisztráljon és oltassa be magát.”

Pálinkás Krisztina Fruzsina

EZ EGY ELKÉPESZTŐEN VESZÉLYES DOLOG

„Nagyon korán jelentkeztem az oltásra, szerintem ez lehet az oka, hogy viszony-
lag korán, februárban már meg is kaptam. Én az orvosnak, tudósoknak hiszek, 
akik azt mondják, hogy ez a járvány csak oltással és átoltottsággal fékezhető 
meg. Szerencsére a családom is így gondolkozik, ezért már mindenki regisztrált 
és szinte mindenki már meg is kapta az oltást. 

Astrazeneca oltást kaptam, bár én azt olvastam, hogy szinte mindegy melyiket 
kapja az ember. A betegségnél és a halálnál minden jobb. Nekem meghalt egy 
41 éves ismerősöm, úgy tudták nem volt alapbetegsége. Ezt azért mondom 

így, mert szerintem senki sem tudhatja, hogy mi zajlik a testében és főleg azt 
nem, hogy ezzel a vírussal az ő szervezete mit tud kezdeni.
Én mindenkit a regisztrációra és oltásra bíztatok!

Pobozsnyi Edit

HÁLA ISTENNEK MÁR MEGKAPTUK

Mindig nagyon figyelünk arra, bármilyen betegséggel kapcsolatosan, hogy meg-
felelő komoly alapokon nyugvó tájékoztatást kapjunk a betegség terjedésére 
és a védekezés szabályaira vonatkozóan! Őszintén megvallva sógoromtól is 
tanácsot kértünk, aki orvos és biztatott mindenkit az oltás felvételére. 

Így a koronavírussal kapcsolatosan, több helyről is tájékozódva, gyorsan jutottunk 
el arra a döntésre, hogy feltétlenül Igényeljük a védőoltást. Férjem, a Pfizer vakcína 
mindkét oltását megkapta a Péterfy Sándor utcai Kórház Rendelőintézetében. Kulturált 
körülmények között a járványügyi szabályok maximális betartásával és betartatásával, szervezett módon, gör-
dülékenyen ment végbe egy fél óra igénybevételével.  

Jómagam Ócsán, Dr. Inczeffy Zsolt háziorvos és hozzáértő asszisztensi csapata körében, ugyanolyan maximá-
lis odafigyeléssel és szervezett lebonyolítás mellett kaptam meg a kínai Sinopharm vakcínát. 

Egyikünk sem érzett fájdalmat az oltás felvételekor, és utána sem volt abszolút semmilyen mellékhatás érzé-
kelhető. Azóta nagyobb biztonságban érezzük magunkat a vírussal szemben, de maximálisan betartjuk ezek 
után is az óvintézkedéseket. 

Barátaink körében azóta már többen is regisztráltak az oltásra, az oltással kapcsolatos pozitív véleményünk 
hatására, ami a valós tényeket képezi! Többen meg is kapták az oltást. Mindenkinek saját belátására van 
bízva, hogy felveszi az oltást vagy nem, viszont fontos azt megérteni, hogy a védőoltás mindig egy sokkal na-
gyobb bajt előz meg. Gondoljunk a biztonság kapcsán arra, hogy milyen lenne súlyos tünetekkel elszenvedni 
a koronavírust, és milyen lenne egy többnyire semmilyen mellékhatással nem járó, esetleg elviselhető, enyhe 
tüneteket kiváltó, oltást megkapni. 

Mrázné Gáspár Tünde

PICIT FÁJT A KAROM

„Én Astazenecát kaptam, már a másodikon is túlvagyok. Az elsőnél a helye 
fájt picit, a második oltásnál olyan gyengeséget éreztem és a bal karom fájt 
picit. De ez egy nap volt, utána már kutya bajon sem volt. Én ezt úgy köny-
veltem el, hogy reagált a szervezetem. 

Örülök, hogy megkaptam az oltást, mert már nagyon unom ezt a bezártsá-
got.”

Buzáné Icsó Zsuzsanna
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Kedves Kertbarát Olvasó!

A tavaszi virágok egyik első hírnökét, az egy-
re divatosabb Hunyor nemzetséget szeret-
ném bemutatni az áprilisi kertrovatban.  Ez 
az igen régóta ismert, akár már a tél köze-
pétől virágzó árnyéki évelő remek felhasz-
nálási lehetőséget nyújt az árnyékos kertré-
szekbe.

Fontos azonban tudnunk, hogy a Hunyorok 
minden része mérgező, különösképpen a 
Helleborus niger (ejtsd:hellebórusz niger). 
Ez az örökzöld, csodás hófehér virágú faj 
különlegessége, hogy szirmai az elmúlásuk-
kal rózsaszín árnyalatba lépnek. Mérgező 
mivoltuk ismeretes volt már az ókorban is, 
amikor a gonosz szellemek rituális elűzésé-
hez használták. Porrá őrölt gyökerét külön-
féle egészségügyi bajokra is felhasználták, 
pl. görcs, fülzúgás, vagy éppen a kuncsaft 
„tébolyultsága” esetén. 

A fekete hunyor, ( Helleborus niger), - amit 
korai virágzása miatt karácsony rózsájaként 
is emlegetnek -  a monda szerint egy fiatal 
lány földre hullott könnycseppjeinek helyén 
nőtt ki, aki akkor fakadt sírva, amikor nem 
tudott a kis Jézus születésének alkalmára 
ajándékot vinni Betlehembe. Silányabb tör-
ténettel élve neve csupán a sötét, fekete színű gyök-
törzsére utal.

A hunyorok korai virágzásukkal még a fák, bokrok és 
cserjék levélbe borulása előtt megörvendeztetnek 
minket. A boglárkafélék családjába tartozó nemzetség 
25-30 faja ismert, köztük 3 Hazánkban is előfordul (pl. 
illatos hunyor a Mecsek környékén). 

A legkényelmesebben a félárnyékos, árnyékos, üde 
humuszos ágyásokban érzik jól magukat, akár cso-
portosan ültetve.  Kedves társai az árnyékliliomok-
nak. Hosszú, sárga porzói kiemelkednek a csésze 
alakú, bókoló virágokból. Sok közülük örökzöld lom-

bozattal bír. Bár jól viselik teleinket, az őszi avar, 
vagy mulcs takarást meghálálják. Tél végén tisz-
togassuk meg a töveket az elhalt, száraz levelek-
től, hogy akár márciusig is virágpompát csodáljunk.  
Közepes termetükkel (30- 60 cm) kiváló növénytársai 
a kora tavaszi hagymásoknak is.  A virágzás elmúltával 
kissé visszahúzódnak, és a nyarat még akár mostohább 
öntözés mellett is jól átvészelik. Ősszel, tőosztással sza-
porítható. 

Kellemes kertészkedést kívánva: 

Leber-Mogyorósi Dóra, kertészmérnök

Március hónap minden napján biztosítottuk az éjsza-
kai szolgálatot Ócsa teljes közigazgatási területén. 

Sajnos e hónapban is folytatódott a tendencia, mi-
szerint enyhül az este 20.00-tól hajnal 05.00-ig tar-
tó kijárási tilalom korábbi fegyelmezett betartása. 

A hétvégi focimeccsen rendőrségi ellenőrzést kap-
tunk. Ellenőrizték a maszkviselést, a megfelelő tá-
volság betartását, valamint,  hogy zárt kapuk mö-
gött zajlik-e a mérkőzés. Mindent rendben találtak. 

Március elején egyesületünkhöz lakossági bejelen-
tés érkezett, hogy engedély nélkül árusító személyek 
jelentek meg városunk több pontján.  A bejelenté-
seket követően felleltük és felkértük a hölgyeket a 
távozásra, amit ha nem is lelkesen, de megtettek. 

Sajnos folytatódott a katalizátorlopás. Egy alkalom-
mal sikerült lopás közben megzavarni az elkövetőt. 

Ez a hónap sem telt el részegen randalírozó nélkül, 
aki annyira ittas volt, hogy mentőt kellett hívni hozzá. 

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 idő-
szakát éljük, bármennyire is fárasztó már, fo-
kozottan tartsuk be a járványügyi szabályokat! 

Ócsa Városi Polgárőr Egyesület

Szolgálatok pandémia idején

Helyi

Tavaszi takarítás a  
városon  innen és túl

Ahogy az utolsó februári fagyok véget értek, 
az Ócsa Városüzemeltetési Nonprofit Kft. dol-
gozói elkezdték a munkát a város külterületi 
részein. Sajnos volt mit tenni. Még mindig so-
kan gondolják úgy, hogy amit az otthonuktól 
távol eldobálnak az nincs, megszűnik létezni. 
Ráda pusztán bútorokat és költözés utáni tár-
gyakat szedtek össze, a Székesi erdőben pedig 
rengeteg sittet találtak. A Bálint tanya körül pe-
dig háztartási hulladékot kellett eltakarítaniuk.
A szemétszedés után elindult az ágyások 
rendbetétele, hogy azok készen álljanak  a 
hamarosan induló városi virágosításra.
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November 11. óta ismét távolról tanulnak a középis-
kolások. A  digitális oktatás rendje beállt, mind a ta-
nulók, mind a pedagógusok jól veszik az akadályokat, 
mégis nagyon várják, hogy újra hagyományos keretek 
között tanulhassanak-taníthassanak – tudtuk meg az 
Ócsai Bolyai János Gimnázium igazgató asszonyától.

Valóban várják a gyerekek, hogy iskolába jöhes-
senek?

Ebben egészen biztos vagyok. Hiába tartjuk ve-
lük a kapcsolatot online, elmondásuk alap-
ján az nem helyettesíti a tantermi oktatást.  
Szerintünk sem. Egyeseket kifejezetten megvisel 
a bezártság. Próbálunk nekik osztályfőnöki segít-
séggel tanácsokat adni a lelki terhek enyhítésére.

A nyári szünet után volt szűk két hónap, amikor ta-
lálkozhattunk egymással az intézmény keretei kö-
zött (DE jó is volt!), sajnos november 11-e óta a 
9-12. évfolyamosok kizárólag online tanulnak.

Változtattak az oktatási felületen a tavalyi évhez 
képest?

Nem, mi nem választottunk másik platformot, 
továbbra is a NeoLMS rendszeren keresztül ta-
nítunk, és a KRÉTA rendszerét használjuk a hi-
ányzások, osztályzatok vezetésére. Ez már be-
vált, a pedagógusok és a diákok is megszokták. 

A jelenlegi prognózis szerint lesz hagyományos 
érettségi?

 Egyelőre arra készülünk, hogy tantermi ke-
retek között érettségiztetünk, de alapvető-
en ezt az aktuális járványhelyzet befolyásol-
ja. Reméljük, lesz írásbeli és szóbeli vizsga is.

A tanulók felkészítése folyamatos, sőt ,amikor még 
volt lehetőség a személyes találkozásra, a végzős  
diákokat hetente egy-egy napra behívtuk és a kötelező 

érettségi tantárgyakból dupla órákat tartottunk  nekik.

Természetesen az online oktatás keretei nagy sza-
badságot is adnak a tanulóknak, hiszen egészen más 
megírni a dolgozatot otthon, mint az iskolában. Tud-
juk, hogy vannak tanulók, akik az ezzel járó könnyebb-
séget ki is használják, de mi mindig figyelmeztetjük 
őket a felelősségteljes hozzáállásra. A gimisek nagy 
része a digitális oktatás keretei között is jól teljesít.

Milyen a tanári kar és a gyerekek egészségi álla-
pota?

Szerencsére viszonylag kevés a megbetegedés a kollé-
gák között. Az utóbbi hetekben néhány tanulóról hal-
lottam, hogy megbetegedett, akár az egész család is. 
Többen pedig már meggyó-
gyultak.

Volt-e fennakadás a csalá-
dokban a technikai háttér 
megvalósításában?

Nagyon büszkék vagyunk arra, 
hogy ahol probléma adódott, 
ott tudtunk  segíteni. Az ön-
kormányzattól is kaptunk lap-
topokat, a tankerülettől dig-
italizáló táblákat és az iskolánk 
laptopjait is fel tudtuk ajánlani 
azoknak a családoknak, kol-
légáknak, ahol már nem volt 
elegendő eszköz a tanuláshoz, 
tanításhoz. A számítógépes hát-
tér így mindenhol biztosított.

Ezúton is köszönöm kollégáim és a diákok ki-
tartását, fáradságos munkáját, a szülők segí-
tő együttműködését. Mindenkinek jó egész-
séget, áldott húsvéti ünnepeket kívánok!

Vigyázzunk magunkra, vigyázzunk egymásra!
PZ

EGYESEKET KIFEJEZETTEN MEGVISEL A BEZÁRTSÁG…
Interjú Talapkáné Elek Zsuzsanna igazgatóval

A SZÜLŐK NÉLKÜL NEM MŰKÖDNE
Interjú Kovácsné Kovácsi Beáta igazgatóval

Oktatás

Decemberben volt a legtöbb megbetege-
dés az ócsai általános iskolában, akkor más-
fél hétre be is kellett zárniuk – tudtuk meg 
Kovácsné Kovácsi Beátától, az Ócsai Halászy 
Károly Általános Iskola igazgató asszonyától. 

A pedagógusok vagy a gyerekek körében volt magas a 
betegek száma decemberben?

Huszonnyolc tanár volt beteg egy időben, és 
a gyerekek között egyre több különféle beteg-
ség ütötte fel a fejét. Egy ideig kitartottunk,  
de eljött a pont, amikor már nem tudtuk a helyet-
tesítéseket megoldani, és a Tankerületnél kérvé-
nyeztem a kényszerbezárást. Szerencsére már közel 

jártunk a téli szünethez, így 
gyakorlatilag azt meghosz-
szabbítva tudtunk leállni. 

Március eleje óta, ahogyan a 
többi általános iskola, úgy az 
ócsai is hivatalosan zárva van 
és az oktatás digitális formá-
ban zajlik. Mik a tapasztalatok 
ezzel kapcsolatban?

Azt gondolom, hogy a mostani 
bezárást felkészülten tudtuk fo-
gadni. Sok tapasztalatot gyűjtöt-
tünk az egy évvel ezelőtti bezá-
rás után, és ezeket felhasználva 
tudják a pedagógusok sikere-
sen kezelni a helyzetet. Csat-
lakoztunk a Microsoft Teams 
rendszerhez, mellyel egységes-

sé vált az online oktatás, ennek felületén tökéletesen 
leadhatóak a közismereti tárgyak. A gyerekek videón 
látják a tanárt, és lehetőségük van azonnal kérdezni, 
ha bármit nem értenek, vagy lemaradtak. Szerintem 
jól működik és a szülőktől is ezt a visszajelzést kapjuk. 

Azt hozzá kell tennem, hogy a szülők nél-

kül mindez nem működne. Nagy köszönet ille-
ti őket, mert ott vannak a gyerekek mellett, segí-
tik őket a tanulásban és ez nagy segítség nekünk.

Működik ügyelet az iskolában?

Igen. Nyolc alsós gyermek veszi igénybe az ügyeleti 
rendszert, az ő szüleik a munkájuk miatt semmikép-
pen nem tudják megoldani a felügyeletet otthon. 
Rájuk a pedagógiai asszisztensek vigyáznak, és az is-
kola falai között vesznek részt a digitális oktatásban. 

Sikerült-e megoldani minden tanulónak az digitális 
oktatáshoz szükséges számítógépeket?

Vegyes a kép, hogy ki hogyan oldja meg. Vannak gye-
rekek, akik telefonról kapcsolódnak, vannak akik tab-
letről, de így vagy úgy mindenki megoldja. Ha eszköz-
hiány volt egy családban, akkor igyekeztünk segíteni 
és mi is kaptunk az önkormányzattól a tavalyi évben 
5 laptopot és a közelmúltban további hármat kértünk.  
Ez is nagy segítség volt. Az utóbbi hármat a pedagó-
gusoknak szánjuk, mert előfordult, hogy a sajátját 
használta, de időközben tönkrement a számítógépe. 

Köszönjük, működünk, csináljuk, de nagyon várjuk, 
hogy újra találkozhassunk a gyerekekkel.
Mindenkinek jó egészséget kívánok a Halászy Károly 
általános iskola pedagógusai nevében is.

PZ

A fotó 2020. novemberében készült. 
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Mindenekelőtt azt kell leszögeznünk, hogy 
a beruházó cikkében megjelent információ-
val szemben a beruházást elutasító, földjeik  
védelmét kérő földtulajdonosok/földhasználók által 
művelt terület összesen: 371 ha. Ez a 9,2km hosszú  
vezeték által érintett termőterület 72,28%-a.

A beruházó cikke szerint látható, hogy az Al-
bertirsa-Ócsa 400kV-os vezeték alatt is gaz-
dálkodást folytatnak. Ezt nem láthatjuk, mi-
vel ilyen vezeték nincs. Az Ócsai alállomáshoz  
csatlakozó, a szántóföldekkel párhuzamosan futó 
Ócsa-Zugló 220kV-os vezeték pedig azért nem  
összehasonlítható a tervezett nyomvonallal, mert az 
a művelés irányára keresztben, a földjeinket középen 
vágja ketté! 

Mi változna, ha mégis megépülne a vezeték?

A 2/2013. (I. 22.) NGM rendelet értelmében az egész-
séges zöldség, gyümölcs termelés nem folytatható, 
több más korlátozás mellett azért, mert

•	 a gyümölcsfák alapból meghaladják az enge-
délyezett magasságot, 

•	 2 métert meghaladó magasságú anyagtárolás 
tilos, tehát sem szénát, sem szalmát nem tu-
dunk úgy kazlazni, ahogyan korábban,

•	 4 méternél alacsonyabb építésű vagy ezzel 
azonos magasságig anyaggal rakott jármű 
közlekedhet, dolgozhat, tehát a magasságha-
tár feletti öntözőberendezéseink, traktoraink, 
munkagépeink mozgása, behajtása a termőte-
rületre tiltott,

•	 nagyobb méretű fém tárgyak csak akkor moz-
gathatók, ha a talajfelszín villamosan szigete-
lőanyaggal burkolt, márpedig a konténereink, 
amelyekbe a konyhakerti növényeinket téli 
tárolásra a termőföldön begyűjtjük, fémből 
vannak,

•	 öntözőberendezés vízsugara nem lehet 
4m-nél magasabb, az itt gazdálkodók 
többségének viszont ennél jóval magasabbra 
visz a szórófeje, arról nem beszélve, hogy 
üzemzavar esetén a víznyomás függvényében 
25-30 méterre is kilövellhet a vízsugár. 132 kV-
os vezetéknél!

A beruházó a teljes 9,2km-en, a tulajdonosok tiltakozá-
sa ellenére is kivonatott művelés alól 5m széles sávot, 
mely teljesen ellehetetleníti a terület művelését.

Ezen okokból kérelmezték az érintett földtu-
lajdonosok már 2019. októbere óta több alka-
lommal az érintett területekre vonatkozó Helyi 
Építési Szabályzat módosítását. A kérés a mezőgaz-
dasági területet határolta le, a cél pedig az volt, hogy  
ezeken a szántókon ne lehessen ipari létesítményeket 
építeni. 2021.januárban egy szövegszerű képviselői 
indítvány is született, amit a Polgármester úr támo-
gatandónak minősített, a javaslatot további védendő 
területekkel egészítette ki, de a helyi rendelet módo-
sítását a veszélyhelyzet megszűnéséig mégsem kívánja 
napirendre tűzni. Félő, hogy addigra már késő lesz.

Az önkormányzati rendeletmódosítás korlátozta 
volna a gombamód szaporodó napelemparkok lé-

tesítését is a szántókon. A nagyfeszültségű veze-
ték dokumentációjában ugyanis összesen 22 ócsai 
szántóterületen került feltüntetésre létesítendő 
napelempark. A beruházó jogi képviselői az össze-
gyűlt gazdák kérdésére a 2020. októberi személyes  
találkozó során úgy nyilatkoztak, hogy ezek a nape-
lemparkok nem fognak megépülni. Ennek ellenére 
rohamtempóban építkeznek. Ez további területfog-
lalást jelent az itteni jó minőségű termőföldekből, és  
a helyi mezőgazdálkodás, a családi gazdaságok megél-
hetésének elbizonytalanítását, a gazdák további presz-
szionálását vetíti előre. 

A tájidegen oszlopok nemcsak, mint látványe-
lemek zavarják településünk megszokott tájké-
pét. 2018-ban még Ócsa adott otthont a 2008-
ban aláírt légvezetékek földkábellel történő 
kiváltásáról szóló Akadálymentes Égbolt megálla-
podás ünnepségének, 2021-ben pedig tételenül nézi 
az egyébként Európai jelentőségű vizimadár-állo-
mány védelmét biztosító Ramsari-terület szomszéd-
ságában épülő magasfeszültségű vezeték létesítését.

Bár megjelent egy jegyzői magyarázat arról, hogy mi-
ért tekinti jogszerűnek a “HÉSZ előírásainak betartásá-
nak feltételével” megadott szakhatósági hozzájárulást, 
tény, hogy fát, erdőt kivágni nem lehet, csak alatta, 
földkábelben lehet vezetni vezetéket, ilyen terv föld-
kábelre azonban nincs az engedélyeztetési dokumen-
tációban.

A vezeték környezetvédelmi engedélyezési el-
járásában a lakóterülethez közel eső területen 
309m sugarú körökben jelölték ki a vezeték  
hatásterületét, már lakóingatlanhoz közel. A hatósági 
eljárásból sem derült ki a pontos hatás, amivel a terü-
leten számolni kell, ez a kérdés a mai napig tisztázatlan 
maradt.

Azokra a kérdésekre, hogy miért a termőföldek dere-
kán kell a vezetéket elvezetni, az önkormányzati úttól 
140-200m-re, a mai napig nem kaptunk választ.
Folytatjuk!

Orgován Ádám – Dömötör István 

Tényszerűen a korlátozó magasfeszültségről

Helyi

Ócsa Város vezetése minden évben kétszer 
szervezi meg az elektronikai hulladékgyűjtést. 
A lakosság számára ingyenes gyűjtési akció 
célja, hogy ezek az ún. e-hulladékok megfele-
lő helyre és kezelésbe kerüljenek, hiszen azok 
nem bomlanak le, a környezetet szennyezik.

Március 27-én 8.00 órától várták az Ócsa 
Városüzemeltetési Nonprofit Kft. munka-
társai a feleslegessé vált hűtőket, mosógé-
peket, számítógépeket, és más egyéb már 
használaton kívüli elektromos berende-
zéseket a Polgármesteri Hivatal udvarán.

Két 3,5 tonnás kisteherautó szállította el a ki-
selejtezett berendezéseket, melyekből annyi 
összegyűlt, hogy háromszor kellett fordulniuk. 

Ez alkalommal a régi képcsöves televí-
ziók begyűjtésére nem kerülhetett sor, 
azokat júniusban a veszélyes hulladék-
gyűjtés alkalmával lesz lehetőség leadni.

Köszönjük mindenkinek, aki élt a lehetőséggel!

SIKERES VOLT AZ
E-HULLADÉK

GYŰJTÉS



Helyi

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

Tájékoztatás a 2021/2022. nevelési/ gondozási évre vonatkozó

 óvodai / bölcsődei beiratkozásról

Kedves Szülők!

Beiratkozás ideje: 2021. április 7 - től – 2021. április 16 -ig

Beiratkozás módja: online, az intézmény  honlapján (www.nefelejcsovoda.hu)  
található űrlap kitöltésével. 

A kérelmek  a mentés gombbal az intézmény központi email címére érkeznek.

Tájékoztatom Önöket, hogy a Manóvár Bölcsődébe az Ócsán bejelentett lakóhellyel vagy tar-
tózkodási hellyel rendelkező 1-3 éves gyermek vehető fel, akinek családja életvitelszerűen 
Ócsán él. 

Az óvodai nevelésben kötelezően részt vesz az a gyermek, aki 2021. augusztus 31-ig betölti 
harmadik évét. Azokat a gyermekeket, akik 2021. december 31-ig folyamatosan betöltik a 
harmadik életévüket szintén előjegyzésbe vesszük.

A kötelező óvodai nevelés alóli felmentési kérelmet a Gyáli Járási Hivatalba lehet benyújtani 
2021. május 25. napjáig.

A beiratkozáshoz szükséges iratok bemutatására, valamint ellenőrzésére legkésőbb a gyer-
mek első óvodai - bölcsődei gondozási napján kerül sor.

A gyermek óvodai/bölcsődei felvételét követően a felvételről az intézmény e - mailben érte-
síti az érintett szülőt 2021. május 31-ig.

A beiratkozásról szóló részletes tájékoztató az óvoda honlapján  
(www.nefelejcsovoda.hu) érhető el.

     Tisztelettel:

        Szűcs Jánosné

        intézményvezető

Hirdetmény   
 

Az általános iskolai beiratkozásról a 2021/2022. tanévre 
 

Kedves Szülők! 
Az első osztályos gyermekek beíratásának időpontja 

 

2021. április 15. (csütörtök)  
2021. április 16. (péntek)  

Beiratkozás módjai:  
   

 elektronikus úton a KRÉTA rendszer segítségével 
 

Az elektronikus ügyintézési felületen https://eugyintezes.e-kreta.hu linken. 
Amennyiben nem rendelkezik belépési jogosultsággal intézményünk KRÉTA rendszerébe, akkor  
https://eugyintezes.e-kreta.hu weboldalon keresztül ideiglenes regisztráció után tudja a beiratkozás folyamatát 
elindítani. 
Beiratkozás Általános Iskolába (BÁI) „Ügyintézés indítása” felületen keresztül indíthatja a gyermek törvényes 
képviselője a beiratkozási folyamatot.  
Az e-Ügyintézés felületén ki lehet tölteni a gyermeknek a beiratkozáshoz szükséges adatait a rendszer által felkínált 
űrlapon.  

 személyesen  
 

 
Beiratkozáshoz szükséges dokumentumok: 
  
 gyermek nevére kiállított személyi azonosító okmánya  
  
  
  
 elvált, illetve élettársi viszonyban élő szülők esetén, a szülői felügyelet jogát igazoló hivatalos dokumentum; 
  
  
  
 

A beiratás elmulasztása SZABÁLYSÉRTÉS, amely törvényes következményekkel jár. 
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SAJTÓKÖZLEMÉNY 
KOMPLEX KÖRNYEZETI SZEMPONTÚ TENYÉSZÁLLAT ELŐÁLLÍTÁSI 
TECHNOLÓGIA KIALAKÍTÁSA AZ OLIVIA KFT-NÉL 
 
Az Olivia Élelmiszerfeldolgozó Kft. 144 mió Ft támogatást nyert a Vállalatok K+F+I tevékenységének 
támogatása elnevezésű programban az Új Széchenyi Terv keretében.  

A K+F projekt során alapvetően megpróbáltuk a fenntartható nyúltenyésztés alapjait letenni. 
 

Célkitűzésünk volt, hogy a termelés optimalizálásán keresztül képesek legyünk az egységnyi input anyagból 
nagyobb mennyiségű termék előállítására, másrészről a felhasznált inputanyagok környezeti szempontból 
kedvező módon legyenek előállítva. A  korlátozott felnevelés technológiájának kidolgozásával meghatároztuk 
azt a megfelelő beltartalmi értékkel formulázott keveréktakarmányt, mely a tenyészállatok későbbi jobb 
termelési mutatói és hosszabb hasznos termelésben tarthatósági ideje következtében járul hozzá az 
egységnyi input által nyerhető nagyobb kihozatalhoz.  

Az anyaállatok utódokról gondoskodó ösztöne alapvetően meghatározza az ágazat eredményességét, hiszen 
a megszületett „fejletlen” fiókák teljesen függenek anyjuk gondoskodásától. A tenyésztési célok között 
általában az alomnagyság, a megszületett alom tömeg és tejtermelő képesség szerepel az anyai vonalak 
esetében. Fejlesztésünkben meghatároztuk a fészeképítő képesség örökölhetőségi indexét és elkezdtük a 
nevezett tulajdonságra való szelekciót a nukleusz vonalainkban. A szelekciónak már látható eredménye van 
a 2020-as év termelési paraméterekben.  

A fejlesztésünk harmadik vonalaként pedig hozzá kívántunk járulni a fenntartható, a biodiverzitás megőrzését 
célként kitűző mezőgazdasági gyakorlat elterjedéséhez, azáltal, hogy a megtermelt pillangós keverék széna 
felhasználása számára piacot teremtünk. Kísérletünkben több pillangós keverékszéna bekeverési arány 
termelésre kifejtett hatásának vizsgálata és a kapott eredmények értékelését követően meghatároztuk azt az 
optimális bekeverési arányt, mely a nyúltenyésztés értékmérőire nem fejt ki negatív hatást. Megállapítottuk, 
hogy a keverék alkalmas nyulak takarmánykeverékeiben alapanyagként és 25% bekeverési arányig nem 
rontja a fő termelést jellemző mutatóinkat. 

 
 
További információ kérhető: 
dr. Atkári Tamás 
tamas.atkari@olivia.hu 
06-20-937-6905 
 
 

 Egy éve kezdődött. Mennyi minden tör-
tént azóta. És lám, ugyanott tartunk. Március 8-tól 
a nyilvános szentmisék is szünetelnek. Az idei év is 
örök nyomot hagy a szívünkben és a lelkünkben. 
Újra csendesebb lett körülöttünk a világ.  Már egy 
éve maszkban járunk, és alig ismerjük meg egymást 
a különböző divatú és házi készítésű maszkokban.  
És ennek ellenére, ki tudja még, hogy meddig kell hor-
danunk a maszkot, letakarva arcunkat ismerőseink és 
barátaink előtt. Az álarc elrejti és megváltoztatja a vi-
selőjét. Sokan közülünk átértékelik az életüket, amikor 
nap mint nap halljuk a szomorú híreket a világból. Mi 
van most a lelkünkben....szorongás, bizonytalanság, 
félelem, sok kérdés. Mi lesz velem, veled, velünk?  
Milyen lesz az idei Húsvétunk? Úgy mint tavaly?
 Vannak pillanatok az életedben, amelyek 
olyan sötétek és szívszorongatóak, hogy azt hiszed: 
lelked egy sötét sírüregben fekszik…Vannak helyze-
tek az életedben, amelyek olyan kiábrándítóak és 
szörnyűek, hogy hetekig nem tudsz kikászálódni be-
lőlük. Szíved ilyenkor végtelenül szomorú, és nem 
vagy képes semminek és senkinek sem örülni. Olyan 
érzés ez, mintha egy mély sírgödörben feküdnél…
És hol van ilyenkor Isten? – kérdezed. Isten azon-
ban nem azt ígérte Neked, hogy életedtől minden  
sötétséget távol tart. Azt sem, hogy mindig elkerülnek 
majd a kiábrándító és szörnyű helyzetek… Még csak azt 
sem, hogy nem kell szenvedned… és néha-néha „meg-
halnod”…Nézd Jézust. Őt is körülölelte nagycsütörtök 
éjszakáján a sötétség. Őt is szétzúzta nagypénteken a 
szenvedés. Ő is ott feküdt nagyszombaton a holtak or-
szágában. De Húsvétvasárnap Isten feltámasztotta Őt 
– és előhozta a sírból! Isten azt ígérte Neked is, hogy 
Veled lesz az élet minden pillanatában, minden hely-
zetében és minden napján. Isten azt ígérte Neked is, 
hogy Veled marad életed minden útszakaszán. És Isten 
azt ígérte Neked is, hogy, ha kell, akkor alászáll Veled 
a lelki sírgödörbe is, amelyben – látszólag holtan – a 
„feltámadásra” vársz… Mert a mi Istenünk neve: „Ve-
led vagyok“ – mindegy, hogy hol vagy és ott hogyan ér-
zed magad! Jézus sírjának „három napra“ volt szüksé-
ge, ahhoz, hogy a feltámadás helyévé váljék… Vannak 
olyan sírok, sírhalmok és sírgödrök, amelyeknek több 
idő kell ehhez… De egyszer minden sírgödörnek – le-

gyen az akár lelki is – vége lesz! Mert Isten előhoz és 
élővé tesz minden benne lévőt… Jézus halála és feltá-
madása óta, ugyanis ami halott, az előbb-utóbb ismét 
fel fog támadni… Még a Te halottnak tűnő örömeid is!
 Húsvét örök üzenete, hogy kereszténységünk 
központi igazsága, a  Feltámadás, nem olcsó emberi bi-
zonyíték, nemcsak a világtörténelem legnagyobb hor-
derejű eseménye, hanem hiteles történelmi tény, igazi 
örömhír: az örök szeretet örömhíre az ember számára, 
hogy minden ember újra bízhat és remélhet! Mert a 
Szeretetet nem lehet megölni! Egy testet keresztre le-
het feszíteni, de Istent, aki a Szeretet, nem lehet meg-
ölni! Ő újra- és újra testet ölt. Általunk, általad, általam 
újra - és újra megjelenik valahol, mert a Jézusi Szeretet 
megölhetetlen! A Szeretetbe nem lehet szöget verni, 
csak a tenyerünkbe, a Szeretetbe nem lehet lándzsát 
szúrni, legfeljebb a szívünkbe: de a Szeretet akkor is él, 
tovább él, mindent túlél! 
 Uram, Feltámadt Üdvözítőm! Kérlek, adj fel-
szabadult örömet az idei Húsvéton. Mivel nem tudunk 
templomba sietni, abban segíts, hogy azt tegyük, 
amire lehetőségeink vannak. Lelkünk ránk nehezedő 
köveit segíts elhengeríteni felénk tartó Jézus! Szívünk, 
lelkünk minden kövét hengerítsd el, űzd el aggodalma-
inkat. Segíts abban is, hogy örömeinket, lelki békénket 
másokkal megoszthassuk. Így tegyük meg a mai nap 
azt, ami tőlünk telik. Erre add áldásodat és békédet!
 Áldott és szent Húsvéti ünnepeket kívánok 
minden kedves testvérünknek

Szeretettel Valerian atya

„Harmadnapra feltámadt a halálból…“ (1Kor 15)

Húsvét



Ócsai Református Egyházközség
2021. ÁPRILIS havi gyülekezeti alkalmaink:

Kedves testvérek, ÁPRILISI 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.
HÚSVÉTI ISTENTISZTELETI REND:
Nagycsütörtök (04.01.) – 18 óra – Bűnbánati Igei Közösség közvetítés
Nagypéntek (04.02.) – 10 óra – Nagypénteki Gyászünnepi FőIstentisztelet közvetítés a 
Templomból
Nagyszombat (04.03.) - 18 óra – Bűnbánati Igei Közösség közvetítés
Húsvét vasárnap (04.04.) - 10 óra – Húsvéti Feltámadásünnepi FőIstentisztelet 
közvetítés vezetett Úrvacsorai Közösséggel a Templomból

Állandó alkalmaink:
Csütörtökön 18 órakor Központi Bibliaóra közvetítés online gyülekezetünk Facebook oldalán, ami megosztásra 
kerül az Ócsai Reformátusok Csoportban is.
Pénteken 16:30-tól Konfirmációi Előkészítő az online csoportban.
Pénteken 17 órától Ifjúsági Bibliaóra az online csoportban.
Vasárnap 10 órakor Istentisztelet közvetítés Templomunkból. Gyermek Istentisztelet közvetítés az Istentisztelettel 
egyidőben. A gyermek alkalom sem jelenléti. 
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:
 
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
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. 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 HÚSVÉTI ÜNNEPÉRE, családjaikra és életükre! Vigyázzunk egymásra 
és vigyázzunk magunkra! AZ ÚR legyen mindnyájunk őriző, gyógyító, megtartó, vigasztaló Pásztora! SDG! 
Az Ócsai Református Egyházközség Elnöksége

Ócsai Baptista Gyülekezet ÁPRILIS havi alkalmak:

Vasárnaponként 10:00 órától istentisztelet

Szerdánként 19:00 órától bibliaóra.

Alkalmaink online nézhetőek élő közvetítésben.

Bővebb információ. www.ocsaibaptista.hu

Mindenkit szeretettel várunk!

Ócsai Római-katolikus Egyházközség
2021. áprilisi 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 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!

Liturgikus ünneplések és imádságok közvetítése

2021. április 1. Nagycsütörtök – Az Utolsó vacsora emlékére – szentmise
8.00 Ócsa Szentháromság templom: Lamentáció - Jeremiás siralmai.
18.00 Bugyi Szent Adalbert templom

2021. április 2. Nagypéntek
8.00 Ócsa Szentháromság templom: Lamentáció - Jeremiás siralmai.
17.00 Ócsa Szentháromság templom: Krisztus Urunk szenvedésének és halálának ünneplése.

2021. április 3 - Húsvéti vigília
8.00 Ócsa Szentháromság templom: Lamentáció - Jeremiás siralmai.
20.00 Bugyi Szent Adalbert templom

2021. április 4. Húsvétvasárnap – szentmise
10.00  Ócsa Szentháromság templom: Urunk feltámadása.

2021. április 11. Húsvét II. vasárnapja- Az isteni irgalmasság vasárnapja - szentmise
10.00  Bugyi Szent Adalbert templom

2021. Április 18. Húsvét III. vasárnapja - szentmise
10.00  Ócsa Szentháromság templom

2021. Április 25. Húsvét IV. vasárnap - szentmise
10.00  Bugyi Szent Adalbert templom

Kérjük, kísérjék figyelemmel egyházközségünk Facebook-oldalát, illetve a hirdetőtáblát, hogy a járványügyi 
rendelkezések alapján hogyan változik templomunk liturgikus rendje.
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Sallay Mária anyakönyvvezető

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

n

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

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 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, 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
Buza Lajos 1935. július 12. 2021. február 3.
Pirbusz Lajos 1944. március 28. 2021. február 3.
Fentor János 1938. május 20. 2021. február 6.
Sörös Lászlóné Soltész Katalin 1930. március 4. 2021. február 7.
Gazsik Ferenc 1957. szeptember 15. 2021. február 7.
Hegedüs Lászlóné Csetneki Magdolna 1931. április 25. 2021. február 10.

Esküvő: 
Szöllősi Evelyn – Szilasi-horváth József 2021. március 12.
Soós Anikó – Kiss Gusztáv 2021. március 12.

Születések: 
Gyermek neve Születési idő
Boda-Deák Noémi Panni 2021. január 1.
Gayerhosz Zoltán 2021. január 28.
Hegedűs Áron János 2021. február 16.
Ponyiczki Zoé 2021. február 16.
Nagy Lora 2021. február 27.



Új és használtautó-értékesítés 
(értékbecslés, készpénzes 
felvásárlás, beszámítás)

Teljeskörű hitel-, lízing
és biztosítási ügyintézés

Online bejelentkezés 
garanciális és garancián túli 
szervizszolgáltatásokra, műszaki 
vizsgáztatásra

Karambolos gépkocsik javítása és 
fényezése, autómentés az ország 
teljes területén 0-24-ben 

Gyári eredeti és felújított, 
garanciális alkatrészek minimális 
várakozással

Karosszériajavítás és fényezés 
naprakész technológiai 
előírásoknak megfelelően

Gumiabroncs-értékesítés és 
tárolás, téli-nyári gumicsere

Hozom-Viszem szolgáltatás, 
javítás idejére csereautó vagy 
bicikli biztosítása

Kávézó, gyereksarok, ingyenes 
ügyfélparkoló

Miért érdemes a Porsche M5
telephelyet választani?

A gépkocsivásárlás sosem volt még ilyen kényelmes, mint a tavaly 20 éves Porsche M5 telephelyen, ahol dedikáltan
a Volkswagen, Audi, ŠKODA és Volkswagen Haszonjárművek márkákkal foglalkozunk. Új és használt autókat egyaránt 
találhat itt az érdeklődő, ahogyan szakértelmet is, mellyel bárkinek segítségére tudunk lenni a vásárlás első pillanatától 
a gépjármű életciklusának végéig. 

Ügyfeleinket a következő szolgáltatásokkal várjuk:

Ö N N E L  A U T Ó Z U N K

Pest
Buda
M5 I 1238 Budapest, Szentlőrinci út I Tel.: +36 1 421 8100 I info@porschem5.hu I www.porschem5.hu
Győr
Szeged
Tatabánya
Porsche Centrum Budapest
Bentley Budapest


