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A Magyar Templom-felújítási Program keretében újul meg az Ócsai
Katolikus Templom és a Baptista
Imaház. Április 29-én az Katolikus
Templom kertjében megtartott
sajtótájékoztatón Soltész Miklós,
a Miniszterelnökség egyházi és
nemzetiségi kapcsolatokért felelős
államtitkára elmondta, hogy Pest
megye három választókerületében
20 templom újulhat meg 240 millió
forintos kormányzati támogatásból.

Soltész Miklós államtitkár

Az Ócsai Katolikus Templom és a
Baptista Gyülekezet is 15-15 millió forintos támogatásban részesül.
A sajtótájékoztatón a vendégeket Bukodi Károly polgármester
köszöntötte, beszédet mondott
továbbá Bóna Zoltán, Földi László és Pánczél Károly országgyűlési
képviselők. Jelen volt még Nyulas Pál az Ócsai Római Katolikus
Egyházközösség
képviseletében,

Pánczél Károly országgyűlési képviselő

valamint Papp Barnabás az Ócsai
Baptista Gyülekezet vezetője.
Pánczél Károly, Dabas és térsége
országgyűlési képviselője többek
között arról is beszélt, hogy a választókerületében hat település
nyolc temploma fog megújulni
ebben az évben. Kihangsúlyozta,
hogy a járvány után, melyet csak
az oltással küzdhetünk le, a közösségeinket kell újjáépítenünk.
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Önkormányzati hírek
A Polgármester által áprilisban 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 megóvása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdet ki.” A veszélyhelyzet kihirdetéséről
szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet alapján a veszélyhelyzetben alkalmazni kell a katasztrófavédelemről
és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. §-ának
(4) bekezdését, amely az alábbiak szerint rendelkezik: „Veszélyhelyzetben a települési önkormányzat
képviselő-testületének, a fővárosi, megyei közgyűlésnek feladat- és hatáskörét a polgármester, illetve a
főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke gyakorolja. (…)” Mindezek alapján veszélyhelyzetben sem a
képviselő-testület, sem a bizottságok ülésének összehívására nincs lehetőség, a képviselő-testület valamennyi hatáskörét a polgármester gyakorolja, a képviselő-testületnek veszélyhelyzetben nincs döntési jogköre.
A fentiek ismeretében – valamennyi tárgyban a javaslattételi lehetőséget a képviselők részére megadva és azokat
figyelembe véve – Bukodi Károly polgármester április 28-án a következő önkormányzati határozatokat hozta.
Előző hónapban a Polgármester által megtett
intézkedések:
„A bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése”
elnevezésű,
VEKOP-6.1.1-21
számú
pályázat
keretében
elkészített
tervdokumentáció
alapján az építési engedély kiadásra került. A
kivitelezési
tervdokumentáció
elkészítésével
kapcsolatos egyeztetésekre május elején kerül sor.
A COVID-19 koronavírus-járvány keretében a
háziorvosok
megnövekedett
munkafeladatai
miatt, több alkalommal egyeztetésre került sor,
és
adminisztrációs
munkaerő
felajánlásával
igyekeztünk
segíteni
a
munkájukat.
A COVID-19 koronavírus miatt elrendelt karanténba
került lakosok napi rendszerességgel telefonon
Polgármester Úr által megkeresésre kerülnek, aki
szükség szerint intézkedik a segítségnyújtásról.
Megkezdődtek a munkálatok a Falu Tamás
utcában.
Folyamatos
a
kapcsolattartás
a
kivitelezővel és a műszaki ellenőrrel. Több
helyszíni bejárást is végeztünk a Városfejlesztési
Bizottság elnökével együtt. A kivitelezéssel
kapcsolatos részleges és teljes útlezárásokról
az érintett lakosok tájékoztatása megtörtént.
Elfogadásra került az Adóügyi Iroda beszámolója a
2020. évi adóigazgatási és végrehajtási tevékenységről.

2020. adóévben sem került bevezetésre az
önkormányzat illetékességi területén új adónem,
a 2016. óta bevezethető települési adó(ka)t nem
emelte be a város Képviselő-testülete a helyi
adórendeletbe egy adótárgy tekintetében sem.
A beszámoló szerint az éves előirányzatok
időarányos teljesüléséhez szükséges befizetések
2020. december 31-ig befolytak – figyelembe
véve a járványügyi helyzet miatt a gazdaságban
jelentkező válságot és a gépjárműadó saját bevételi
részének elvonását a központi költségvetés javára -,
a város költségvetésének teljesítéséhez a megfelelő
finanszírozási forrást az adóbevételekből biztosították.
Ócsa Város Önkormányzat lakásvagyonában a 2019es évhez mérten az alábbi változások történtek:
2020-ban
1
db
lakás
vásárlására
került
sor,
amely
a
jövőbeni
hasznosítás
érdekében
időközben
lebontásra
került.
Ócsa Város Önkormányzata 2020. év december 31.
napi állapot szerint 89 db lakással és hét nem lakás
céljára szolgáló helyiségbérlettel rendelkezett. A
2020. évben meglévő hat lakás mindegyikét munkakör
ellátásának elősegítését szolgáló, úgynevezett
szolgálati lakásként bérlik helyben dolgozó tanárok/
nevelők/köztisztviselők. A szociális Lakópark lakásaiból
79 db bérelt lakást tartunk nyilván, 1 db lakást a

közösségi élet gyakorlására tart fenn az Önkormányzat.
Elfogadásra került az Ócsa Városüzemeltetési
Nonprofit Kft. 2020. évi beszámolója, valamint
a 2021. évi karbantartási és felújítási munkákról
szóló terve is.
Felülvizsgálatra
és
elfogadásra
került
a
Dél-Pest
Megyei
Víziközmű
Szolgáltató
Zrt.
által
készített
vízkorlátozási
terv.
Elfogadásra került az Ócsa Városüzemeltetési
Nonprofit
Kft.
beszámolója.
Tavaszi
szemétszedésről, elektronikai hulladékgyűjtésről,
karbantartási
munkálatokról
olvashatunk
részletesen
a
cég
tájékoztatójában.

2021. augusztus 1-től az alábbiak szerint
módosulnak az étkezési térítési díjak:
A gyermekétkeztetési térítési díjtételek:
NYERSANYAG

TÉRÍTÉSI DÍJ

FT/ADAG)

(BRUTTÓ
FT/ADAG)

Reggeli

132

170

Tízórai

65

85

Ebéd

250

320

Uzsonna

66

85

Összesen

513

660

Tízórai

83

105

Ebéd

388

495

Uzsonna

83

105

Összesen

554

705

Tízórai

108

135

Ebéd

430

545

Uzsonna

108

135

Összesen

646

815

7-8. osztály

Ebéd

446

565

9-13. osztály

Ebéd

446

565

INTÉZMÉNY

Az Ócsai Életút Program keretén belül, az első lakás
megvásárlásához 3 család részére 500.000-500.000
Ft támogatást nyújtott Ócsa Város Önkormányzata.

VESZÉLYES HULLADÉKOK GYŰJTÉSE

Óvoda

Általános
Iskola (alsó és
felső tagozat)

A MÁV KÖLCSEY UTCAI PARKOLÓJÁBAN

2021. június 12-én,

szombaton 8-12 óra között.
Behajtás a parkoló aluljáró felöli oldaláról,
kihajtás a Székesi utca felöli oldalról
Gyűjtés során leadható anyagok:

fáradt olaj, oldószerek, hígítók, hajtógázos flakonok,
fénycsövek, izzók, festékmaradékok, elemek, étolaj,
nyomtató patron,
képcsöves monitorok, és képcsöves televíziók,
használt gumiabroncsok
(csak személyautókét, munkagépek gumiabroncsait
nem vesszük át)
A képcsöves televíziók és monitorok ingyenes
átvétele korlátozott, összesen
2 db-ot veszünk át egy háztartásból.
Szintén korlátozott a gumiabroncsok átvétele,
4 db-ot veszünk át egy személytől.

Ócsa Városüzemeltetési Nonprofit Kft.

ÉTKEZÉS

Bölcsőde

Ócsa
Város
Önkormányzata
Ócsa
Kiváló
Nevelője
Kitüntető
Díjban
részesíti
Varga Katalint és Kovácsné Zsuk Anitát.
Ócsa
Kiváló
Pedagógusa
Kitüntető
Díjban
Rózsa
Lászlót,
valamint
Szatmári
Ágnest.
Az
Év
„Bolyai
Diákja”
Díjban
Patkó
Mátyás, valamint Horváth Károly részesül.

SZEMÉLYI

NORMA (NETTÓ,

Gimnázium

Egyéb étkezési térítési díjtételek:
NYERSANYAG
NORMA ÉS

ÉTKEZŐK

ÉTKEZÉS

ELŐÁLLÍTÁSI

EGYSÉGÁR (NETTÓ,

FT/ADAG)

SZEMÉLYI TÉRÍTÉSI
DÍJ (BRUTTÓ
HUF/ADAG)

Önkormányzati
intézmények
dolgozói

Ebéd

793

1005

Vendégétkezők

Ebéd

793

1005

Szociális
étkezők

Ebéd

716

910

6

Ócsai
i Életút Program

a
s
c

Élet

A Program jelenlegi részei:
• Ócsai Csemete

Csemete

ÓC
SA
VÁ

ROS ÖNKORM

AT
A

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2019 áprilisában döntött az Ócsai Életút Program bevezetéséről. Ennek keretében az önkormányzat az ócsai polgárok számára életútjuk
Ócsaiegyes
szakaszaiban
ajándékcsomaggal
kedveskedik.
YZ
ÁN

• Óvodába megyek
• Elsős vagyok
• Első lakáshoz jutók támogatása

m
a
r
g

Az
Ócsai
Csemete
csomag
egész
évben igényelhető, ám az Óvodába megyek
ajándékcsomag és az Elsős vagyok iskolakezdő támogatás igénylése június 30-án lezárul.

Mit tartalmaz?
Óvodába megyek

A csomag tartalmaz egy takarót, gumis lepedőt, emblémázott pólót, fogkefét, és egy színesceruza készletet.

P
r
o

Elsős vagyok

A csomag minden olyan eszközt tartalmaz, melyekre
az iskolakezdéshez szükség van.

Ki igényelheti?

Az „Óvodába megyek” csomagra jogosult az a gyermek, aki:

út

Ó

Június 30-ig igényelhetjük az ovis és iskolás csomagokat

a. Ócsán működő óvodába nyer felvételt és a
kérelem benyújtását megelőzően a gyermek
és legalább az egyik szülője életvitelszerűen
Ócsán él és állandó bejelentett lakóhellyel
vagy tartózkodási hellyel rendelkezik.

b. nem Ócsán működő óvodába nyer felvételt,
ugyanakkor a kérelem benyújtását megelőzően a gyermek és legalább az egyik szülője
életvitelszerűen Ócsán él és állandó bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezik.
Az „Elsős vagyok” Csomagra jogosult az a magyar állampolgársággal rendelkező gyermek, aki
a. Ócsán működő általános iskolában kezdi meg
a tanulmányait és a kérelem benyújtását
megelőzően a gyermek és legalább az egyik
szülője életvitelszerűen Ócsán él és állandó
bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hel�lyel rendelkezik.
b. nem Ócsán működő általános iskolában kezdi
meg a tanulmányait, ugyanakkor a kérelem
benyújtását megelőzően a gyermek és legalább az egyik szülője életvitelszerűen Ócsán él
és állandó bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezik.

Az igényléshez szükséges formanyomtatványok
elérhetőek a https://ocsa.hu/ocsai-eletut-program linken.
A kitöltött igénylőlapot a hatosag2@ocsa.hu
e-mail címre kell visszaküldeni.

Felvonulás a Népviselet Napján Ócsa utcáin
Április 24. A népviselet napja. A kezdeményezés lényege, hogy a népviseletet visszacsempéssze
a mindennapokba. Az esemény megálmodói, a Pompás Napok program vezetői.
Az Ócsai Tájház ez alkalommal felvonulást és vitrines kiállítás is szervezett.

KÖZEL 2000 TŐ MUSKÁTLI TALÁLT GAZDÁRA AZ ÁPRILIS 24-ÉRE
SZERVEZETT KEDVEZMÉNYES VÁSÁRON, MELYET
A POLGÁRMESTERI HIVATAL UDVARÁN TARTOTT AZ
ÓCSA VÁROSÜZEMELTETÉSI NONPROFIT KFT.
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Ócsai Arcok

Mit jelent a te életedben a Covid?

TÍZÉVESEN
ÁLLTAM
ELŐSZÖR

Több szakasza volt. Először megrémültem, hogy mi lesz,
hiszen a párom is a zeneiparban dolgozik, ráadásul egy
3 éves apróságot is nevelünk. Tavaly a tavaszi lezárás
után a nyári időszakban kisebb-nagyobb koncerteket
lehetett tartani, a novemberi lezárás óta pedig szerencsére több raktárkoncerten, televíziós megjelenésen és online koncerten is közreműködhettünk, és a
háttérmunkáink is működnek. Normál helyzetben is
szerencsére sokat dolgozom itthonról. Van egy kis házi
stúdiónk, így fel tudok énekelni vokálokat, vagy bármilyen más éneksávot, amit épp a megrendelő szeretne.
Nyilván egy nagyon nehéz időszak ez a zeneiparban dolgozóknak, de eltelt egy év, és még mindig itt vagyunk.
Ezek szerint háttérénekes vagy?
Igen, főképp vokalistának tartom magam, és erre nagyon büszke vagyok. Meggyőződésem, hogy sokkal kevesebb a jó vokalista, mint a szólóénekes. Jó, ha van zenei
előképzettsége az embernek, de talán a legfontosabb a jó
fül. A vokálozás egy külön műfaj, és kevesen csinálják jól.
Persze én sem azzal a céllal kezdtem énekelni, hogy
vokalista leszek. Igazából így alakult. Sok éve énekelek a
Groovhouse élőzenekaros formációban, illetve sok-sok
neves énekes mögött megfordultam az elmúlt években. A jó vokálosokat kézről-kézre adják a szakmában.

SZÍNPADON
Interjú Simon Edina énekesnővel

Fotó: Pál János

Edina már az óvodában kitűnt zenei tehetségével. Az iskolában sem
volt ez másképp. Sorra nyerte a
népdalversenyeket, majd 10 évesen az első színpadi fellépésén is remekelt. Nem volt megállj! Ma már
a zeneiparban keresi a kenyerét, s
bár a Covid most az ő fellépéseit
is sztornózta, háttérmunkái így is
akadnak. Zenei karrierjéről faggattam az Ócsán élő énekesnőt.

Fotó: Vanik Zoltán, Keep Floyding koncert Müpa Bartók
Béla Hangversenyterem 2014.

Így hát a Budapesti Tanítóképző Főiskolára jelentkeztem, tanítói szakra, amit sikeresen elvégeztem, bár a
katedra végül egyáltalán nem vonzott. Ezek az évek
számomra inkább csak a budapesti élet lehetőségét
jelentették. A főiskolai évek alatt is énekeltem, és igyekeztem minél több zenészt, szakmabelit megismerni.
Mindenképpen meg kell említenem Liliom Karcsit, aki egy idős műsorszervező volt. Ő szervezte
nekem az első budapesti fellépéseket. Akkoriban
még táncdalokat énekeltem. Emlékszem, egyszer a
Csala Zsuzsával és a kis Kabossal kellett fellépnem.
Utólag tudtam meg, hogy ez amolyan teszt volt.
Sikeresen vizsgáztam, így ezután számtalan helyre szervezett nekem fellépést a műsorszervező.
Aztán lett egy saját formációm Nonsense néven, más
zenekarokkal is dolgozni kezdtem. Neves énekesek
mögé hívtak vokálozni, és rá kellett jöjjek, hogy én
a háttérben érzem magam igazán komfortosan.
Ezek szerint nem vagy exibicionista.

Fotó: Koncz Márton, Groovehouse Nagykoncert
Aquárium Club 2019.

Hogy kezdődött a zenei karriered?
Húha! Mennyi időd van? (nevet)
Fehérgyarmaton születtem, és egészen korán a szüleim tudomására jutott, hogy igen erős a zenei beállítottságom. Mindenben támogattak, zenei általánosba
jártam és zongorázni is tanultam. Én lubickoltam ebben, nagyon élveztem mindent, amit a zenével kapcsolatban meg tudtam tapasztalni. Tisztán emlékszem
az első fellépésemre is. Tíz éves lehettem, egy farsangi bálon Szandi-számot énekeltem. Még tánctanár
is felkészített a produkcióra. Nagyon jó élmény volt.
Az érdekesség az, hogy a szüleimen kívül mindenki
lebeszélt arról, hogy az éneklés legyen a fő csapásirány az életemben. Kell egy biztos szakma – hallottam mindenfelől – a zenélés bizonytalan megélhetés.

Abszolút nem. Engem mindig a muzsikálás érdekelt, szívesebben dolgozom egy adott
produkció részeként, mintsem frontemberként.
A vokalisták nem rivalizálnak egymással?
Ideális esetben az ember megválaszthatja, hogy kivel szeretne egy vokálszekcióban dolgozni egy adott
produkcióban, és úgy minden vokalista a saját hangmagasságának, adottságainak megfelelő feladatot
kapja. Így nincs rivalizálás, hiszen mindenki azt tudja
énekelni, amiben jó. Ha mások által összeválogatott
vokalistatársakkal kell dolgozni, előfordulhat, hogy
más-más kvalitású énekesek kerülnek egy szekcióba,
és mivel egységet kell alkotnunk, ez gondot okozhat.
Mennyire befolyásolja a hangulatod az adott
produkció minőségét?
Ha nem túl jó kedvvel érkezem egy koncertre, a zenélés öröme általában kikapcsol, és félre tudom
tenni a gondokat amíg játszunk, és még utána is
sokáig kitart ez az érzés. Ha pedig egyébként is
boldogan érkezünk, és esetleg a közönség is aktív,
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és együtt “rezeg” a produkcióval, az mindig ad egy közös összhangot, és töltődést
is a zenészeknek, ami aztán katartikus
élménnyé tud válni mindenki számára.
Mi az, amit igazán szeretsz az éneklésben?
Legyen bármekkora produkció, ha megtörténik a csoda, azt a közönség is érzi.
Amikor nagyon jól szól, amikor minden
hang a helyén van. Elmondhatatlan érzés.
Előfordult, hogy betegen kellett színpadra
lépned?
Vannak olyan produkciók, rendezvények, Fotó: Ancsin Attila
ahová tudok helyettest küldeni. De ha felvolna a következő Venus, vagy Sugarloaf, csak hogy
kérnek egy nagykoncertre többedmagammal vokálozni, azt kemény próbaidőszak előzi néhány akkor népszerű zenekart említsek. De ameg, ahol minden pontosan meg van írva, ki hogy telt az idő, más dolgok lettek fontosak a zenélésvan találva. Arra egy betegség esetén hirte-len, ben. Igazából az elmúlt években volt egy projektem,
mondjuk 1-2 napon belül nehéz, vagy lehetetlen Dark Rouge Park néven futott a zenekar, amiben
helyettest felkészíteni. Persze extrém esetben min- mint énekesnő és zeneszerző is dolgoztam (én írtam
denre van valamilyen megoldás, de leginkább az, az énekdallamot és a vokálokat is a meglévő zenei
hogy vigyázunk magunkra, és nem leszünk betegek. ötletekre). A projekt Amerikába is eljutott, a Los AnDe válaszolva a kérdésedre, volt olyan, hogy bete- geles-i Live Nationnal volt management szerződésünk,
gen énekeltem. A koncert vége felé már annyira de aztán már az Amerikába költözésen kellett volelment a hangom, hogy a férfi énekessel szóla- na gondolkodni, és a kislányom épp akkor szülemot váltottunk, mert a mély hangok még kijöttek, tett, szóval minden megváltozott, Ő lett a prioritás.
ő pedig magasan visítozott. Jót nevettünk a végén. Milyen előadókat hallgatsz szívesen?
Mit tartasz a legnagyobb elismerésnek, visszaigazolásnak a munkádról?
Van egy zenekar, amiben 11 éve vagyok tag. Keep
Floydingnak hívják, ez egy Pink Floyd tribute, ahol
elsősorban vokalistaként vagyok jelen, de aki ismeri
a Pink Floydot tudja, hogy a vokalista lányoknak
anno elég sok szólószerep is jutott. A Keep Floyding
11 tagú zenekar, saját hang- és fénytechnikával rendelkezik, minőségben és monumentalitásban ezzel is igyekezve visszaadni a Pink Floyd életérzést.
Ezzel a zenekarral többször volt alkalmam olyan
exkluzív helyeken játszani, mint az A38 hajó, vagy
a Müpa, ahol többször is duplázni kellett a koncertet, mert az elsőre néhány nap alatt elkapkodták
a jegyeket. Ez azért nagy büszkeség, mert itt nem
alkalmi felkérésekről van szó, hanem a barátainkkal együtt, közösen, rengeteg munka árán jutottunk el idáig. Aztán, amikor a duplakoncert végén a közönség állva tapsol, és meghatódva állsz a
színpadon, arra mondjuk: Ezért érdemes volt – minden nehézsége ellenére is – ezt a szakmát választani.
Saját dalra sosem vágytál?
Anno a Nonsense majd Swim néven futó saját zenekarommal voltak saját dalaink, és hazudnék, ha
akkor, 20 évesen nem szerettem volna, ha mi lettünk

Az akusztikus gitár alapú popzene az én világom, The Corrs, Jason Mraz, John Mayer....
hogy néhány példát említsek. Talán ezért is alakítottam egy kedves gitáros barátommal egy duót
Acoustic Cuts néven, amivel esküvőkön, rendezvényeken lépünk fel, de gyakran zenélünk borfesztiválokon, városi rendezvényeken vagy pl. a Paloznaki
Jazzpikniken szinte minden évben koncertezünk.
Mi az, ami a zenén kívül inspirál?
A zenén kívül a lakberendezés és a kertépítés
ami igazán leköt, és foglalkoztat. Imádok mindent megmenteni, felújítani, meglátni az értéket
a sufnik mélyén álló régi darabokban. Hogyan lehet felhasználni például feltört járdadarabokat,
vagy bontott téglákat kerti ösvényként, vagy
szegélyként, esetleg átlagosnak gondolt megoldásokat
feldobni
egy
kis
kreativitással.
Mire számítasz ebben az évben, nyáron már lesznek
koncertek? Van már megkeresésed?
Reményeim szerint lesznek koncertek nyáron.
Igen, szerencsére vannak felkéréseim, amiket
már borzasztóan várok, és a saját zenekaraimmal is készülünk egy-két nagydobásra, természetesen a biztonsági előírások betartása mellett.
Paksi Zita

Kedves Kertbarát Olvasó!
Csodásan nyílnak a tavaszi virágok, színpompába öltözött szép városunk! Kerti teendőink napról-napra
sokasodnak, a veteményesünk is gyarapodik. A kései fagyok elmúltával már biztonsággal kiültethetőek
a féltett palánták és egyéb egynyári dísznövények.
Kerti növényeink tápanyag-utánpótlásáról is időben
gondoskodjuk ebben az intenzív hajtásnövekedési
szakaszban. Május a virágzás időszaka! Egyik kedvenc
növényemmel, a Bazsarózsával szeretném közelebbről
megismertetni a kertbarátokat.

Paeonia- Bazsarózsa
Ennek a méltán népszerű tavaszi virágnak több változata létezik, de alapvetően három nagyobb csoportra
bonthatjuk: fás szárú, lágy szárú, és ezek legjobb tulajdonságait ötvöző nemesített ’Itoh’ bazsarózsákra.
Minden valamire való parasztudvarban helye volt az
ágyásban a bazsarózsának. Nagymama kertjét felidézve emlékezünk a roskadozó bíbor színű tenyérnyi virágokra.
A lágy szárú peónia, vagy illatos bazsarózsa (Paeonia
lactiflora- ejtsd: Peónia laktiflóra) minden évben vis�szahúzódik a talajba és tavasszal újra neveli erőteljes
szárait.
Telepítésekor ügyeljünk a megfelelő ültetési mélységre, mert érzékeny a túl mély ültetésre. Ne piszkáljuk,
szeret több évig is egyhelyben díszelegni. A szomszédnak, barátnőnek ősszel, a szárak elsárgulása után
tőosztással adhatunk elhatalmasodott példányunkból.
Virágai hosszan, 2-3 hétig is díszítenek.
A fás szárú bazsarózsa Paeonia x suffruticosa- ejtsd:
Peónia szuffrutikóza) 1-2 méter magas, laza bokorrá
fejlődik. Virágszínei a hófehértől a rózsaszínen keresztül a sötétvörösig változik, telt, féltelt. vagy egyszerű
virágai májusban nyílnak. Alapfaja Kína hegyvidékein,
erdős tisztásain vadon él.

Mélyrétegű, tápanyagokban gazdag, védett, napos, meleg
fekvést igényel mindkét változat. Bejárat
vagy terasz mellé ültetve igazán pazar látványt nyújt az érkező
vendégeknek!
Fajtái:
Lágy szárú, évelő fajták:
Paeonia lactiflora
’Kansas’: Ciklámen,
tömvetelt virágú
’Benjamin Franklin’
változata sötét cseresznyepiros, tömvetelt, igen feltűnő.
Fás szárú fajták:
Paeonia suffruticosa
’Lan fu rong’: Erőteljes növekedésű, bőven virágzó rózsaszínű bokrán 20 cm x 8 cm-es virágok fejlődnek.
’Jin ge’ fajtája narancsos cirmos, sok virágot hozó,
gömb alakú.
’Itoh ’ bazsarózsa:
Paeonia Itoh ’Hillary’: nagyméretű, illatos, szimpla-féltelt narancs-barackos virágai akár egy hónapig is díszítenek.
Kellemes kertészkedést kívánva:
Leber-Mogyorósi Dóra, kertészmérnök

Fentiek alapján amennyiben eltérés mutatkozik:
- vagy a gyűjtőedényt szükséges cserélni a számlán szereplő űrméretűvel megegyezőre,
- vagy a számlázandó litermennyiség módosítása szükséges az alkalmazott űrméretű edény litermennyisége szerint.

TÁJÉKOZTATÓ

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatást azonosító matricás rendszerről
A DTkH Nonprofit Kft. értesíti a lakosságot, hogy a 2012. évi CLXXXV. törvény és Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről szóló 385/2014. (XII.31.) Korm. rendeletnek való megfelelés miatt, a hulladékkezelési- és szállítási szolgáltatás minőségének, valamint ellenőrzési rendszerének hatékonyabbá tétele
érdekében szolgáltatási területén több lépcsőben, matricás rendszer kerül bevezetésre.

A megfelelő űrtartalmú edényzet beszerzéséről/cseréjéről az Ingatlantulajdonos köteles gondoskodni. A
számlázandó litermennyiség módosítása miatt forduljon a közszolgáltatóhoz.
A hulladékgyűjtő edények könnyebb beazonosításához segítségül a legyakoribb edények jellemzőit mutatjuk
be.
Szín tekintetében mérettől függetlenül a fekete, zöld, barna az általánosan elfogadott kommunális hulladék
gyűjtésére!
60 literes

80 literes

110 literes

120 literes

Magasság

92 cm

92 cm

95 cm

93 cm

Mélység

51 cm

51 cm

50 cm átmérő

55 cm

Szélesség

44 cm

44 cm

50 cm átmérő

48 cm

2021. áprilisában az NHKV Zrt. által kibocsátott, 2021. első negyedéves hulladékgazdálkodási közszolgáltatási
díjról szóló számlával együtt a 2021. évre érvényes matricát az alábbi településeken nyilvántartásban szereplő, aktív szolgáltatással rendelkező Ügyfeleink részére juttatjuk el:
Albertirsa, Alsónémedi, Bénye, Bugyi, Csévharaszt, Délegyháza, Felsőpakony, Fülöpháza, Gomba, Helvécia,
Kakucs, Kecskemét, Kiskunlacháza, Kocsér, Kunszentmiklós, Lajosmizse, Lórév, Mende, Nagykáta, Nagykőrös, Nyáregyháza, Nyárlőrinc, Ócsa, Örkény, Szentmártonkáta, Szigetszentmárton, Taksony, Tápióság, Tápiószecső, Üllő, Városföld.
Az ingatlanhasználók a matricán szereplő adatok ellenőrzését követően, amennyiben annak tartalmát helyesnek találják, a kézhezvételtől számított 30 napon belül azt a gyűjtőedényre jól látható módon kötelesek
felragasztani.
A 4 gyűjtőedénynél többre szerződött ingatlanhasználó terjedelmi okokból nem a számlával együtt, hanem
közvetlenül a közszolgáltatótól kapja meg – szintén postai úton – a matricákat.

Jellemzők:

A rendelkezés az egyedi gyűjtőedényt használó ingatlantulajdonosokra vonatkozik. A tömbházas (társasházi)
ingatlanhasználók esetében a közös képviselőkkel történik az egyeztetés.

kerék

2 kerekű

2 kerekű

nincs kereke

2 kerekű

kuka alakja

szögletes

szögletes

kerek

szögletes

Az ingatlanhasználó, aki – fenti kivételektől eltekintve –
•

nem kapott matricát

•

eltérés mutatkozik a matricán szereplő űrtartalom (liter) és a használt edényzet űrtartalma között,

•

a kapott matricán szereplő adatok nem megfelelőek,

•

vagy társasházi ingatlantulajdonos (közös edényzetet használók) egyedi matricát kapott

kérjük jelezze azt a közszolgáltató ügyfélszolgálatán, és a jogosultság, és adategyeztetést követően szükség
szerint pót matricát kap.
A szolgáltatás igénybevételében történő változás (ingatlan adás-vétel, új bejelentés stb.) esetén a matricát a
közszolgáltató ügyfélszolgálata biztosítja.
A matrica tehát egyértelműen azonosítja a szolgáltatást jogosan igénybe vevőt, valamint az ürítésre kihelyezett edényzetet, melynek meg kell felelnie a nyilvántartásban szereplő szerződött – a díjszámítás alapját is
képező – mennyiséggel.
Összegezve: A számlán szereplő liter mennyiségnek, a gyűjtőedény (kuka) méretének és a matricán
szereplő méretnek egyeznie kell!

kukatesten törés,
űrtartalom belül szűkítve

Felhívjuk a figyelmet, hogy azon ingatlanhasználók, (beleértve a gazdálkodó szervezeteket is) akik a közszolgáltatást jogosulatlanul veszik igénybe – azaz matricával nem rendelkező gyűjtőedényt helyeznek ki a gyűjtési
napon – a gyűjtőedény tulajdonosának vagy használójának beazonosítását követően jogosult a közszolgáltató
hetente legalább egy alkalommal a hulladék gyűjtését vélelmezni, és azt az NHKV Zrt. felé jelezni a közszolgáltatási díjról szóló számla kiállítása érdekében.
Intézkedésünk a rendezettség megteremtését és a rendszeresen fizető Ügyfelek védelmét szolgálja!
DTkH Nonprofit Kft.

6 kérdés 6 válasz az ócsai Orvosi Ügyeletről
Dr. Inczeffy Zsoltot, az Ócsai Orvosi Ügyelet vezetőjét kérdeztük
Vannak köztünk szerencsések, akik talán még sohasem tárcsázták a mentők számát, de mindenki életében
ott áll a zászló, eljöhet az a pillanat, amikor szükség lehet rá.
Nem vagyunk felkészülve ezekre a pillanatokra, ez teljesen természetes. Az ócsai Orvosi Ügyelet elérhetőségéről a félreértések elkerülése miatt kérdeztük Dr. Inczeffy Zsolt háziorvost, az Orvosi Ügyelet vezetőjét.
Hajnalban aggódó édesanya telefonál: a kislánya lázas, lázcsillapítót nem adott neki, hűtő-fürdőt nem
akar alkalmazni, azt szeretné, hogy mindenképpen menjen ki az ügyelet.

1. Minden esetben kimegy az ügyelet?
A telefonos beszélgetés során a kollégák az eset súlyosságát is felmérik, és az alapján döntenek az adott
beteg (betegség) ellátásáról, sürgősségi fokáról.

2. Milyen telefonszámon tudjuk elérni az ócsai Orvosi Ügyeletet?
104 – 24 órában hívható
06 1 301 69 69 – 16 órától reggel 8 óráig hívható
Fontos! Egyik szám sem Ócsán csörög! A hívások az Országos Mentőszolgálat diszpécseri irodájába futnak
be, ott döntik el a kollégák, hogy azonnal a mentőt küldik vagy az Ócsai Ügyeletnek jeleznek.

3. Mennyi időn belül várható az segítség érkezése?
Ez az egyik legnehezebb kérdés. Előfordulhat, hogy azonos időben több esethez is hívják az ügyeletet.
Ilyenkor nem a hívás sorrendje számít, hanem a sürgősségi szint. Így erre a kérdésre pontos válasz nem
létezik.

4. „Délig rendelt a háziorvosom, 14 órakor az ügyeletet nem tudom elérni.” Gyakorinak mondható ez a panasz?
Igen, ez talán az első számú félreértés. Az Orvosi Ügyelet 16 órától elérhető, eddig az időpontig a háziorvosok az ügyeletesek. Három felnőtt és egy gyermekorvos közül egy biztosan elérhető lesz és segíteni fog.
Ha pedig súlyos dologról van szó, akkor a mentők száma 24 órában elérhető.
Dr. Gallai Zoltán – 06 30 978 8792
Dr. Jancsó Gábor – 06 29 378 071
Dr Kosteleczky Mónika - 06302976460
Dr. Inczeffy Zsolt – 06 30 347 90 99

5. Személyesen is bemehetek az ügyeletre?
Igen, 16 órától reggel 8 óráig az ügyelet személyesen is elérhető. Az előfordulhat, hogy az orvosnak egy
sürgős esethez házhoz kell mennie, de egy ápoló mindig tartózkodik az ügyeleten. (2364 Ócsa, Szabadság
tér 4. Egészségház)

6. „Lehet, hogy nem is olyan súlyos a betegségem. Inkább várok reggelig és akkor telefonálok!” Helyes ez?
Semmiképpen sem. Súlyos betegségnek is lehetnek enyhébb, bagatelizálható tünetei. Ezen túlmenően
nem vagyunk egyformák, más a fájdalomtűrő képességünk, más a tünetekhez való hozzáállásunk.
Inkább többször hívjanak, minthogy egyszer baj legyen!

A MAGÁNTULAJDON ELLENI BŰNCSELEKMÉNYEK HÓNAPJA
TISZTELT ÓCSAI LAKOSOK!
Sokan tapasztalhatták, hogy ebben a hónapban megszaporodott a bűncselekmények száma.
Több bejelentés érkezett hozzánk is ismeretlen tettesekről, akik garázda viselkedésükkel
sok bosszúságot okoztak a település lakóinak.
Megrongálták a vasútállomás várótermének ablakát, a focipályán a vendég kispadot, a DM falát és
annak bejárata előtt található virágosládákat, valamint néhány ház előtti kiskertet is megrongáltak.
A lakosság, Rendőrség, Közterület Felügyelet és a
Polgárőrség közös munkájának köszönhetően fény
derült a rongálók kilétére. A nyomozók munkatársaival közösen vettünk részt a helyszíni szemléken, ezt követően a hatóság ellenük eljárást indított. Ezzel megszüntetve az éjszakai kirohanásaikat.
A városban több helyen (a garázda fiatalokkal megegyező időben) megjelentek a hajnali órákban, leggyakrabban 02:00 és 04:00 óra
közötti
időben
vagyonelleni
bűncselekményt
elkövető személyek. Főleg a besurranásos módszert alkalmazták, mely során kihasználva a lakosok figyelmetlenségét, a nem kulcsra zárt épületekbe bementek és ott kutatásokat hajtottak
végre és különböző értéktárgyakat tulajdonítottak el.
Egyesületünk tagjai ezen felbuzdulva rendkívüli szolgálatokat kezdtek ellátni nappal és éjszaka is. Két héten keresztül a szolgálati gépjárműveken kívül minden

éjjel 6-8 autóval jártuk a város különböző területeit,
fenntartottunk több megfigyelési pontot is város szerte, így sikerült néhány információt begyűjtenünk,
amelyeket továbbítottuk a megfelelő szerveknek.
Szeretnénk megköszönni a város lakóinak felajánlásait, hogy segítik a megfigyelést, de kérjük Önöket a
kijárási tilalomra vonatkozó rendeletet tartsák be!
Kérjük a tisztelt lakosságot, hogy legyenek figyelmesek és továbbra is forduljanak hozzánk bizalommal bármelyik megadott telefonszámon.
Ebben a hónapban sem maradtak el a zártkapus focimeccsek. Ezeket 6-6 fővel biztosítottuk,
mindenki betartotta az ezen eseményekre
vonatkozó
járványügyi
szabályokat.
Sajnos ebben a
tünk
meg
az

hónapban sem feledkezhetillegális
szemétlerakásokról.

Kollégánk, Boncsarovszki Balázs egy szemetelőt a
Székesi erdőben fel is szólított, hogy ne rakja le a
szemetét, melynek következtében a szemetelő a
lerakni kívánt hulladékot visszapakolta a gépjárműjébe és távozott a helyszínről. Ettől a szabályszegést
elkövette, ezért a Közterület-felügyelőnek az adatokat megadtuk, és így az eljárás megindult ellene.
Köszönjük bizalmukat!
Ócsa Városi Polgárőr Egyesület

16 Helyi

Amíg beszélgetünk, egy percre sem áll meg körülöttünk az élet. Hogy néz ki egy nap itt nálatok,
milyen feladatok várnak rátok egy napon belül?
Reggel
takarítással
és
etetéssel
kezdünk.
A telefon szinte egész nap csörög, mert állandó
kapcsolatban
vagyunk
a
gazdákkal és a bejelentőkkel. Mindig van tennivaló.

A cél az, hogy állandó gazdit és otthont
találjunk a vahúroknak

Hogyan tudnak segíteni az Állatotthonnak
azok, akik valamilyen oknál fogva nem tudnak/szeretnének hazavinni egy állatot sem?
Önkénteskedéssel. Itt folyamatosan van munka, a segítség mindig jól jön. Tudunk igazolni közösségi munkát is, ha valaki szeretné nálunk letölteni.

Interjú Merza-Nagy Ritával, a Szent Ferenc Állatotthon vezetőjével
Létezik egy hely Ócsa és Inárcs között, ahol elveszett kutyáknak adnak átmeneti otthont. Nagy
hangsúly van az átmeneti szón, hiszen a Szent Ferenc
Állatotthon önkéntesei azon dolgoznak nap, mint
nap, hogy a kutyusoknak szerető gazdit és állandó
otthont találjanak. Évente legalább 500 sikeres örökbeadás történik, de hogy ez hogyan zajlik, arról Merza-Nagy Ritát, a kutyaotthon tulajdonosát kérdeztem.

san körbejárni, hova adjuk őket örökbe. A cél az,
hogy állandó gazdát és otthont találjunk nekik.
Van lehetőség visszahozni az ebeket?
Igen. Két hét áll rendelkezésre az ös�szeszokáshoz. Ez elegendő szokott lenni a
gazdinak és a kutyának is. Nagy ritkán fordul elő, hogy valami miatt nemsikerül mégsem.

A holnapotokon a következő olvasható: „Több, mint
puszta menhely”. Mit jelent ez pontosan?
Szerintem a menhely szó a legtöbb embernek szűk
ketrecekben sínylődő, nyomorult ebek hadát idézi. Az én édesanyám – aki ezt a helyet létrehozta
– egy másfajta hajlékot képzelt el a kutyáknak. Nálunk a blökik többségében együtt vannak, csak azokat különítjük el, akik nem jönnek ki a többiekkel.
Mesélj egy kicsit a kezdetekről?
1996-ban vásároltuk ezt a tanyát, a VIII. kerületből költöztünk ide. Akkor már harminc
kutyánk volt a lakásunkban. A húgommal
minden kutyát, de még macskákat is hazahordtuk, amit találtuk az utcán. A szüleim mindketten
nagyon szerették az állatokat, így nekünk az állatokkal való együttélés teljesen természetes volt.
Te hogy fogadtad, hogy vidékre költöztök?
Nekem nem volt vele bajom. Bár, hogy pontosítsak, először Vasad mellé költöztünk egy másik tanyára. Onnan kezdtem el járni az Ócsai Bolyai János Gimnáziumba. Emlékszem, hogy minden reggel
legalább 3 km-t kellett gyalogolnom egy földúton
a buszig, ami elvitt Ócsára. Na, ezt hamar meguntam és visszaköltöztem Pestre a régi lakásunkba.
Úgy alakult, hogy 14 évesen már önállóan laktam.
Nem féltél egyedül?

Mennyire kötődsz az állatotthon lakóihoz?
Nem. Ott voltak a kutyáim – nevet Rita.
Hány kutyát gondoztok jelenleg az állatotthonban?
Kicsit több mint százat, de régebben előfordult
olyan, hogy 300 is nálunk lakott. Őszintén szólva,
ma már képtelenek vagyunk eltartani ennél több
kutyát. Nagyon sokba kerül az etetésük, ellátásuk.
Amikor hozzánk érkezik egy kutya, akkor orvosi ellátásban részesül és a 6 hónapnál idősebb kutyákat
ivartalaníttatjuk is. Az ellátás természetesen az állatok egészségi állapotától és korától függően változik.
Miből tartjátok fenn magatokat?
Vannak egyéni adományok is, de leginkább az adó
1%-ból.
Hogyan zajlik az örökbeadás?
Először is, aki szeretne egy kutyát magához venni, annak ki kell töltenie egy kérdőívet, ami a
honlapunkon is megtalálható. Ezen olyan kérdések vannak, amik segítenek nekünk eldönteni,
hogy az adott kutya jó helyen lesz-e az új gazdinál. Például házba vagy lakásba vinnék, van-e
gyermek, mennyi időt lenne egyedül a kutya stb.
Mi jól ismerjük a kutyáinkat, és igyekszünk alapo-

Már megtanultam kívül helyezkedni, de nem volt ez
mindig így.
Gyerekkoromban
anyukám
dogokat
tenyésztett. A húgommal persze mindegyiket meg akartuk tartani. Aztán csak azt vettük észre, hogy
mindig eggyel kevesebb lett. Természetesen akkor vitték el őket, amikor mi nem voltunk otthon.
Nálunk szigorú örökbefogadási menet van, így biztos vagyok benne, hogy a kutyus jó helyre kerül.
Előfordul, hogy veszélyes kutya kerül hozzátok?
Persze. Ezeknek a kutyáknak a többsége valamilyen szinten veszélyes. Emlékszem pár évvel ezelőtt egy tacsira, aki olyan mérges volt, hogy még
a chipolvasót is szétrágta. Aztán eltelt két hét, és
egyszer csak saját maga kéredzkedett az ölünkbe.
De mesélek ennél különlegesebb esetet is, amit
a mai napig nem tudok elfelejteni. Egy kaukázusi juhászt szállítottam kocsival, a kutya egy boxban volt hátul. Valahogyan azonban kiszabadult,
és szabályszerűen rámtámadt, miközben vezettem.
A mai napig nem tudom hogyan, de elkaptam
a nyakörvét és leszorítottam. Megálltam, kiugrottam a kocsiból és rávágtam az ajtót. Fogalmam sincs, hogy hogyan úsztam meg az egészet.

Közeledik a tavaszi Örökbefogadó Napotok. Tudsz
nekünk mondani pár kedvcsináló szót az eseményről?
Idén 21. éve, hogy édesanyánk Merza Henriett itt hagyott minket, ezt a napot az ő emlékére hoztuk létre. Persze nem szomorkodni szeretnénk, hanem elsősorban kicsit szebbé
varázsolni a helyet, ahol védenceink élnek. A kifutók
kerítései az idő múlásával megkoptak, ezért
azokat lefestjük. Aki teheti, hozzon magával fehér zománcfestéket, nehogy kevés legyen.
Másodsorban, szeretnénk virágot ültetni, szívesen fogadnánk virágokat is ehhez. Hely van bőven.
Aki teheti, kérjük lepje meg kedvenceinket is valami finomsággal! Mindenkit várunk szeretettel!
Paksi Zita

Veszélyes fák kivágását
vállalom!
Veszélyes fák kivágását, gally darálást,
sövénynyírást, zöldhulladék elszállítást,
kertápolást, kertészeti munkálatokat és
faápolást vállalok ingyenes felméréssel,
rövid határidőn belül, megfizethető áron.

Ózonos fertőtlenítés!
Gépjármű klímák fertőtlenítése!
Lakások, irodák, szalonok, intézmények
vegyszermentes tisztítása,
ózongenerátorral!

➢
➢

Penészmentesítés
Baktérium, vírusírtás
➢

Vállalatcsoportunk fő profilja: villamos
szerelési anyagok gyártása és forgalmazása az építőipar számára.

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

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

Marós

Betanított munkás

Hulladékkezelő

Mechatronikus

Burkoló

Kertész

Szerszámkészítő

Gépbeállító

Kézi hegesztő

Targoncavezető

Gépkezelő

Lakatos

Villanyszerelő

Automata hegesztő

Munkába járásodat a jogszabályok szerinti utazási költségtérítéssel,
vagy a környező településekről céges buszjáratokkal támogatjuk.
Munkavégzés helye:

2347 Bugyi, Alsóráda 2.
Pillants bele az OBO Bettermann Magyarország
mindennapi működésébe!

Jelentkezés:

karrier@obo.hu

Hívjon bátran!
Assenbrenner István:

06-20-409-8549

➢

Fertőtlenítés

Dohos és egyéb kellemetlen
szagok megszüntetése

Keressen bizalommal:
Szarka László; 06/70ǦͶʹ͵ǦͶǦͶͺ
ʹͲʹͲ̷Ǥ 
 ǣʹͲʹͲ

Köszönet
Az ócsai dr. Pártos Lóránt Alapítvány (2364
Ócsa, Falu Tamás u. 35. Adószám: 186772031-13) köszönetét fejezi ki mindazon támogatóinak, akik személyi jövedelemadójuk 1%át az alapítvány javára ajánlották fel. A NAV
2020. évben 575 235 Ft-ot utalt az alapítvány
számlájára. A támogatást tanulmányi és sportversenyeken kiemelkedő eredményt elért tanulók jutalmazására, valamint 5 db Wacom
gyártmányú digitalizáló táblák beszerzésére
használtuk fel. Köszönjük a felajánlásokat.

GÉPI FÖLDMUNKA
0620 210 75 10

Legyenek tehetséges diákjaink támogatói!
Dr. Pártos Lóránt Alapítvány Ócsa
Spák József
kuratóriumi elnök sk

ÁROK ÁSÁSA ÉS TISZTÍTÁSA, KISEBB HÁZ ALAPOK ÉS
KERÍTÉS ALAPOK KIÁSÁSA, KÖZMŰ VEZETÉKEK, KÁBEL
ÁROK KIÁSÁSA, FA TUSKÓK KISZEDÉSE

Ócsai Református Egyházközség
2021. MÁJUS havi gyülekezeti alkalmaink:

Ócsai Római-katolikus Egyházközség
2021. MÁJUSI események, szertartások
Ügyfélfogadás: hétfő 9-15, péntek 9-15. Kedden, szerdán, csütörtökön, szombaton és vasárnap nincs hivatal. Telefon a hivatali órák alatt: 29/378-285.
Hivatalvezető: Mihoc Valerian plébános.
Intézhető hivatalos ügyek az irodában: miseszándékok kérése, egyházi
hozzájárulás befizetése, gyermekek keresztelésének bejelentése (legalább egy
hónappal előtte), temetési ügyintézés, házassági szándék bejelentése, (legalább 6 hónappal előtte) keresztelési igazolások igénylése, engedélyek kérése
házasságkötéshez, keresztszülőség vállalásához.
Betegellátás bejelentés szerint bármikor!
Általános miserend:
Hétfő - 18.00 óra
Péntek - 18.00 óra
Vasárnap - 9.00 óra

Május katolikus ünnepek - Szűz Mária hónapja
Május 2-án - Húsvét V. vasárnapja- Anyák napja-Szentmise 9.00 órakor
Május 9-én - Húsvét VI. vasárnapja -Szentmise 9.00 órakor
Május 16-án - Ürünk Mennybemenetele vasárnapja- Szentmise 9.00 órakor
Május 23 - Pünkösd vasárnapja- Szentmise 9.00 órakor
Minden hétfőn este 16kor a plébánián elsőáldozási hittan.
Minden pénteken 16 kor online hittan a bérmálkozók számára.
Minden vasárnapi mise végén elénekeljük a Loretói (májusi) litániát.
Kérjük, kísérjék figyelemmel egyházközségünk Facebook-oldalát, illetve a hirdetőtáblát, hogy a járványügyi
rendelkezések alapján hogyan változik templomunk liturgikus rendje.
PESTMEGYEI KORMÁNYHIVATAL
GYÁLI JÁRÁSI HIVATALA

FELHÍVÁS

a koronavírus-fertőzés elkerülése érdekében

Kérjük Tisztelt Ügyfeleinket, hogy az ügyintézéshez lehetőség szerint az alábbi elérhetőségeken

ELŐZETESEN EGYEZTESSENEK IDŐPONTOT
KORMÁNYABLAK

1818 / idopontfoglalo.kh.gov.hu

HATÓSÁGI OSZTÁLY

Telefon: 06 29 544-100
E-mail: gyal.hatosagi@pest.gov.hu

GYÁMÜGYI OSZTÁLY

Telefon: 06 29 544-100
E-mail: gyal.gyamhivatal@pest.gov.hu

• Korlátozható az ügyféltérben egyidejűleg tartózkodó személyek száma az ügyfelek közötti távolságtartás biztosítása
érdekében. • Kísérő csak kivételesen indokolt esetben tartózkodhat az ügyféltérben!
• Az ügyféltérben kötelező arcot eltakaró maszk használata!

Kedves testvérek, MÁJUSI 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.
PÜNKÖSDI ISTENTISZTELETI REND SZERVEZÉS ALATT.
Állandó alkalmaink:
Csütörtökön 18 órakor Központi Bibliaóra közvetítés online gyülekezetünk Facebook
oldalán, ami megosztásra kerül az Ócsai Reformátusok Csoportban is.
Pénteken 15 órától Konfirmációi Előkészítő a Református Iskola Tanácstermében.
Pénteken 17 órától Ifjúsági Bibliaóra az online csoportban.
Vasárnap 10 órakor Istentisztelet élő, jelenléti formában és egyben közvetítés
Templomunkból. Gyermek Istentisztelet közvetítés az Istentisztelettel egyidőben. A gyermek alkalom még
NEM 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:
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 PÜNKÖSDI ÜNNEPÉRE, családjaikra és életükre! Vigyázzunk
egymásra és vigyázzunk magunkra! AZ ÚR legyen mindnyájunk őriző, gyógyító, megtartó, vigasztaló Pásztora!
SDG! – Az Ócsai Református Egyházközség ElnökségeAz Ócsai Református Egyházközség Elnöksége
Ócsai Baptista Gyülekezet MÁJUS havi alkalmak:
Május 13. csütörtök
10:00 órától és 19:00 órától Mennybemenetel napi istentisztelet
Május 16. vasárnaptól minden vasárnap
9:00 órától istentisztelet
17:00 órától istentisztelet
Május 19. szerdától minden szerdán
19:00 órától bibliaóra
Alkalmainkra mindenkit szeretettel várunk!
Bővebb információ: www.ocsaibaptista.hu

22 Anyakönyvi hírek
Haláleset:

Név
Juhász József
Barcz Istvánné Palcsek-Kubas Jolán
Nagy János Béla
Komáromi András
Guzsván Pál
Gyarmati Boldizsár
Kánai Boldizsár József
Vágó Istvánné Varga Lenke
Terdik Imre
Bánfi Károlyné Kovács Klára
Jakab Zsolt
Somogyi József Richárd

Esküvő:
Polyák Viktória – Juhász József Richárd
Fekete Noémi Anna – Novák Mátyás
Kovács Patrícia – Csere István Zoltán

Huszonötödik házassági évforduló:
Fábri Erika – Gurbai György József

Születések:
Gyermek neve
Nyúl Bence
Fekete Liza Vivien
János Zente
Szántó Ármin
Csárádi Levente Valér
Szabó Dalma

Születési idő
1968. augusztus 7.
1937. július 24.
1940. október 7.
1951. november 13.
1948. január 9.
1959. július 20.
1946. július 24.
1935. augusztus 24.
1943. május 8.
1938. március 30.
1978. december 30.
1973. január 18.

Haláleset ideje
2021. március 1.
2021. március 2.
2021. március 11.
2021. március 14.
2021. március 16.
2021. március 19.
2021. március 21.
2021. március 24.
2021. március 24.
2021. március 25.
2021. március 27.
2021. március 27.

2021. április 13.
2021. április 20.
2021. április 24.
1996. április 23.

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

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

Kormányablak
Cím: 2364. Ócsa, Bajcsy - Zs. u. 26., Tel: 1818 29/378-504
Orvosi ügyelet
Cím: 2364. Ócsa, Szabadság tér 4. (Egészségház)
Tel: 104 vagy 06-1/301-6969
Központi orvosi rendelő: Cím: 2364. Ócsa, Szabadság tér 4.
Felnőtt háziorvosok
dr. Jancsó Gábor
Rendelés: hétfő 11:30–15:30 óráig, kedden, csütörtök, péntek:
8.00-12.00 óráig, szerdán 14.00-18.00 óráig.
Rendelő telefon: 29/378-071
dr. Inczeffy Zsolt
Rendelés: hétfő, kedd, csütörtök, péntek, 8:00–12:00 óráig,
szerdán 14:00–18:00 óráig.
Rendelő telefon: 29/378-110 +36-30/347-9099 (csak rendelési
időben)
dr. Gallai Zoltán
Rendelés: kedd, szerda, csütörtök, péntek, 8:00–12:00 óráig,
hétfőn 14:00–18:00 óráig
Rendelő telefon: 29/378-073 +36-30/978-8792 (csak rendelési
időben)

Védőnői tanácsadások
I. körzet: Szabóné Ádámcsik Tünde Tel: 29/578-523
II.körzet: Kardosné Pintyőke Viktória, Tel: 29/578-522
III.körzet: Józsáné Takács Erika, Tel: 29/578-523,
Mobil: +36-70/4891038

DUGULÁSELHÁRÍTÁS

Fogászat
Dental King Global Fogászat Dr. Berkics Andrea
Tel: +36-20/373-8078
Dr. Pongor Anna - Tel.: 29/378-030
Állatorvos
Dr. Kardos József
Ócsa, Martinovics u.17., Tel:   +36-30/203-4206
Dr. Pálinkó Attila
Cím: Ócsa, Magyar Sándor u. 15., Tel: +36-70/209-1019

Falbontás nélküli,

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

szakszerű gépi tisztítás.
06 20 317 0843

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

Gyermekorvos
dr. Koszteleczky Mónika
Rendelés: hétfő, kedd, szerda, péntek 8:00–12:00 óráig,
csütörtök 14:00–17:00 óráig
Rendelő telefon: 29/378-164 +36-30/297-6460 (csak rendelési
időben)

Születési idő
2020. november 6.
2020. november 23.
2021. február 7.
2021. február 25.
2021. április 13.
2021. március 17.
Sallay Mária anyakönyvvezető

Fábián István

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

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

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

Hivatásos Tűzoltóság Dabas Tel: 29/560-020
Ócsai Református Egyházközösség
Cím: 2364 Ócsa Ady Endre utca 2.
Tel/fax: 29/951-181, E-mail:  ocsa.ref@gmail.com
Ócsai Baptista Gyülekezet
Cím: 2364 Ócsa Kiss Ernő u., Tel.: +36-20/886-0307
E-mail: gyulekezetvezeto@ocsaibaptista.hu
Ócsai Katolikus Egyházközösség
Cím: 2364 Ócsa Mindszenti tér 4.
Tel:  29/378-285, E-mail: keresztenyocsa@gmail.com
Evangélikus Egyházközösség - Tel.: 29/368-174
Egressy Gábor Szabadidőközpont
Cím: 2364. Ócsa, Bajcsy - Zs. u. 46-48.
Honlap: www.ocsamuvhaz.hu, Tel: 29/378-043
Falu Tamás Városi Könyvtár
Cím: 2364 Ócsa Falu Tamás u. 44., Tel: 29/955-148
E-mail: konyvtar@ocsanet.hu
Nefelejcs Napköziotthonos Óvoda
Cím: 2364 Ócsa Dózsa György tér 1.
Tel.: 29/578-840, E-mail: info@nefelejcsovoda.hu
Napsugár tagóvoda
Cím: 2364 Ócsa Baross utca 14., Tel: 29/378-084
Hajnalcsillag Baptista Óvoda
Cím: 2364 Ócsa Damjanich u. 31.
Tel.:+36-20/318-4573, E-mail: info@hajnalcsillagovi.hu
Halászy Károly Általános Iskola
Cím: 2364 Ócsa Bajcsy Zs. u. 52.
Tel.: 29/378-023, E-mail: igazgato@halaszyiskola.hu
Bolyai János Gimnázium
Cím: 364 Ócsa Falu Tamás u. 35.
Tel.:29/378-045, E-mail: gimi@bogim.hu
Ócsai Tájház
Cím: 2364 Ócsa Dr. Békési Panyik Andor u. 6.
Tel.: +36-30/494-3368, Web: www.ocsaitajhaz.hu
Közterület-felügyelet
Mezei Tamás +36-70/395-1877
Gyepmester: Töves-Gold Magánnyomozó és Állatmentő Kft.
Tel.: +36-20/938-5192
Falugazdász: Boity Orsolya Tel.: 30/428-2442
Kedd: 8:00-12:00 óráig (Az Egressy Gábor Szabadidőközpontban)
Közvilágítási hibák bejelentése: +36-80/980-030
DPMV ZRT ügyfélszolgálat: Tel.: 29/340-010
Hulladékszállítás: Tel.: 24/535-535
Kertváros Szociális és Gyermekjóléti Szolg.
Tel.: 29/379-969 munkaidőn kívül: +36-20/510-4111
OEP ügyfélszolgálat: Tel/fax: 29/378-686
Hétfő, szerda 8.00-15.00 óráig (Szabadidőközpontban)

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

PORSCHE M5
1238 Budapest, Szentlőrinci út +36 1 421 8220
skoda@porschem5.hu www.porschem5.hu
A ŠKODA SCALA Perfect modell indulóára 6 185 450 Ft (motorizáltság: 1.0 TSI 110LE). A feltüntetett 5 686 000 Ft-os kedvezményes vételár kizárólag a fent
megnevezett SCALA Perfect modellre vonatkozik, és kizárólag Porsche Bónusz finanszírozással érvényes. A részletekről érdeklődjön a márkakereskedéseinkben,
vagy látogasson el a skoda.hu oldalra! A nevezett értékek nem az egyes járművekre vonatkoznak, nem részei a tájékoztatónak, hanem a különböző járműtípusok
összehasonlítására szolgálnak a 715/2007/EK rendelet jelenleg érvényes előírásainak megfelelően. Ezen értékeket egyes többletfelszereltségek, tartozékok,
valamint a vezetői szokások és egyéb, nem technikai jellegű tényezők (pl. környezeti feltételek) is befolyásolják. Az új személygépkocsi fajlagos üzemanyagfogyasztási és CO2-kibocsátási adatai megtalálhatóak az üzemanyag-gazdaságossági ismertetőben, amely ingyenesen hozzáférhető minden eladási helyen
és a fogyasztóvédelmi hatóságnál. A kép csak illusztráció.

A ŠKODA SCALA modellek WLTP szerint mért fogyasztása: 4,5-8 l/100km, CO2-kibocsátása: 85–181 g/km

Porsche Bónusz
finanszírozással

Touran már
5 915 000 Ft-tól
nagycsaládos
állami támogatással
A Touran modellek motorizáltságtól függő, kombinált átlagfogyasztása: 5,3-6,5 l/100 km; CO₂-kibocsátása: 139-148 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. Ezen értékeket egyes
többletfelszereltségek, tartozékok, valamint a vezetői szokások és egyéb, nem technikai jellegű tényezők is befolyásolják. A kedvezmény 2,5 millió Ft
vissza nem térítendő állami támogatásból és 1,5 millió Ft extra kedvezményből tevődik össze. A Volkswagen által biztosított 1,5 millió Ft kedvezmény
az extra nagycsaládos-felszereltség csomag árából és további egyszeri árkedvezményből áll. Az akció csak a Touran Comfortline, Highline és IQ.DRIVE
modellekre érvényes, és nem vonható össze más akcióval, használtautó beszámítással. Porsche Bónusz finanszírozás esetén további egyszeri 300 000 Ft
árkedvezményt nyújtunk. Az állami támogatás igénybevételének feltételeiről az allamitamogatas.vwh.hu oldalon tájékozódhat. Az akciós ajánlat
2021. február 04-től 2021. június 30-ig érvényes. Jelen hirdetés nem minősül ajánlattételnek, az akció részleteiről érdeklődjön márkakereskedéseinkben. A képen látható gépkocsi illusztráció.

Az Ön Volkswagen márkakereskedője:

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

