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4 Önkormányzati hírek

A Polgármester által májusban hozott 
önkormányzati döntések

Magyarország Kormánya a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések 
hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet Magyarország egész területére veszélyhelyze-
tet hirdetett ki. Veszélyhelyzetben alkalmazni kell a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. §-ának (4) bekezdését, amely az aláb-
biak 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 ha-
táskörét 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 május 26-án a következő önkormányzati határozatokat hozta.

Elfogadásra került a beszámoló az előző hónap-
ban megtett intézkedésekről:
- „A bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése” 
elnevezésű, VEKOP-6.1.1-21 számú pályázat kereté-
ben elkészített tervdokumentáció alapján az építési 
engedély kiadásra került. A kivitelezési tervdokumen-
táció elkészítésével kapcsolatos egyeztetések megtör-
téntek. A kiviteli tervek elkészítése folyamatban van. 

- A COVID-19 koronavírus miatt elrendelt 
karanténba került lakosokat napi rendsz-
erességgel telefonon megkeresem és szük-
ség szerint intézkedem a segítségnyújtásról. 

- A Falu Tamás utca útfelújítása folyamat-
ban van. Fo-lyamatos a kapcsolattartás a 
kivitelezővel és a műszaki ellenőrrel. Több helyszíni  
bejárást is végeztünk. A ki-vitelezéssel kapc-
solatos részleges és teljes útlezárásokról az 
érintett lakosok tájékoztatása megtörtént. 

- Az Esze Tamás utca részbeni útfelújítása is folyamat-
ban van a Falu Tamás utcai projekttel párhuzamosan. 

- Az egységes utcakép érdekében kertépítő  
mérnök került megkeresésre a Falu 
Tamás utca fásításával kapcsolatban.

- Megkeresésre került a HIDROGRÁD Kft. a 
Székesi utcában a PM_ONKORMUT_2018 pá-

lyázat keretében ültetett és ki nem hajtott fák  
jótállási időn belül történő cseréje érdekében. 
- A Sportpálya melletti vízelvezető árok medertaka-
rítással kapcsolatos munkavégzés megkezdéséről 
az érintett lakosok levélben kiértesítésre kerültek. 

Önkormányzati határozatok:

Elfogadásra került az Ócsa és Társai Nonprofit Kft., 
és az Egressy Gábor Kulturális Szolgálató Nonpro-
fit Kft. 2020. évi mérlegbeszámolója, valamint a 
Kertváros Szociális Központ 2020. évi jelentése is. 
Az előző évekhez hasonlóan idén is támoga-
tásban részesülnek a Révfülöpi Üdülőtáborban 
nyaraló ócsai gyerekek. A képviselők döntése  
szerint 480.000 Ft-ot különítenek el erre a célra. 
Ócsa Város Önkormányzat gazdálkodásával  
kapcsolatos könyvvizsgálói feladatok ellátására 
– a továbbiakban is – Kovácsné Lengyel Gabriel-
la bejegyzett könyvvizsgálót bízzák meg.  A meg-
bízás 2021. június 1-től 2022. május 31-ig szól.
Átfogó értékelés készült Ócsa Város Önkormányzat  
gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladata-
inak ellátásáról, mely az Ócsai Polgármes-
teri Hivatal Hatósági, Műszaki és Pályázatkezelő 
Irodája, a Kertváros Szociális Központ, az Ócsai 
Nefelejcs Napközi Otthonos Központi Óvoda és  
Manóvár Bölcsőde, valamint az Ócsai Rendőrőrs 
beszámolói alapján készült. A jelentésben többek 
között olvasható, hogy az Önkormányzat különböző 

pénzbeli és természetbeni juttatásokkal segíti a 
családokat. Ide tartoznak többek között a gyer- 
mekvédelmi kedvezmények, az Ócsai Életút Program, 
a települési támogatás, az Erzsébet-utalvány jutta-
tás, valamint a Bursa Hungrica ösztöndíj pályázat is.

Megtörtént az önkormányzati tulajdonban álló 
vagyontárgyak felülvizsgálata az elmúlt év-
ben bekövetkezett változások függvényében. 

Ócsa Város Önkormányzata a kizárólagos tu- 
lajdonában lévő sportpályát a korábbi éveknek 
megfelelően 2021. július 1. napjától 2022.  
június 30. napjáig terjedő időszakra is ingyenesen 
használatba adja Ócsa Város Sportegyesület ré-
szére támogatva ezzel az ócsai futballt, a csapa-
tok felkészülését és a mérkőzések lebonyolítását. 

Elkészült Ócsa Város Önkormányzat által 2020. évre  
átadott támogatások elszámolásáról szóló belső  
ellenőri jelentés, melyet a Polgármester tudomá-
sul vett és intézkedést azzal kapcsolatban nem 
fogalmazott meg.

Elfogadásra került az Önkormányzat 2020. 
évi zárszámadása, valamint a 2020. évi belső 
ellenőrzésről szóló belső ellenőri jelentés is.

A Polgármester úgy döntött, hogy Ócsa Város 
Önkormányzat kizárólagos tulajdonában és 
kezelésében lévő Damjanich utca és Székes 
utca kereszteződés két pontján elhelyezett  
„elsőbbségadás kötelező” táblák helyett az „állj 
elsőbbségadás kötelező” táblák kihelyezése és a 
hozzá rendelhető „stop” feliratú útburkolati jel 
felfestésére kerül sor. Az újonnan kihelyezésre 
kerülő közúti jelzőtáblákat az autópályákon már 
bevált, figyelemfelkeltő citromsárga hátlapra he-
lyezik, ezzel is növelve az észrevehetőségét.

Az Önkormányzat 350.000 Ft-tal támogatja a Dabas 
Hivatásos Tűzoltó-parancsnokságot az elmúlt évek-
ben tanúsított lelkiismeretes és szakszerű munkája 
elismeréseként, tárgyi eszközök beszerzése céljából.
Virágos Ócsáért 2021. címmel hirdet pá-
lyázatot az Önkormányzat. Erről bővebben 
a 12. oldalon adunk tájékoztatást.

Kedves Érdeklődők!

Az egykori révfülöpi Úttörőtábor (Baji József Ifjúsági 
és Gyermeküdülő) a diákok turnusai után (augusztus 
19-től), szeretettel várja a nyaralni vágyó családokat, 
közösségeket, egyéni kirándulókat! 

Szépkártyát is elfogadunk!

Kétféle komfortfokozatú szálláshely található az üdü-
lő területén:

Panzió jellegű 2-3-4 ágyas fürdőszobás, klímával, 
hűtőgéppel, valamint TV-vel ellátott szobák (az egy-
kori ebédlő fölötti emeleten). 

Egy szoba ára: 4.500,- Ft/fő/éj 

5-7 fő számára egyszerűen berendezett fürdőszobás 
kőházak  
(az egykori katonai sátrak, majd faházak helyén)

Egy kőház ára  három főig: 10.000,- Ft/éj

három fő felett: 3.000,- Ft/éj

Mindkét szállástípusnál a 10 év alatti gyermekek szá-
mára az elhelyezés ingyenes! 

A szálláshelyen az étkezésekhez tudunk biztosítani 
helyiséget, valamint vízforralót, kávéfőzőt, mikro-
hullámú sütőt, pirítós készítőt, hűtőgépet. 

Érdeklődni és időpontot egyeztetni Gomola Nórá-
nál a 70/903-3595-os, vagy Schulczné Baji Ilonánál 
a 30/218-9680-as telefonszámon lehet munkanapo-
kon 9.00-16.00 óra között.

Képek, illetve további információk az üdülőről a 
www.revfulopitabor.hu weboldalon találhatók.

Szandhofer János 

BÉRELHETŐ HÁZAK 
RÉVFÜLÖPÖN
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Ócsa Város Önkormányzata meghirdeti a városi virágosítási és környezetszépítési pályázatot.

A pályázat célja:

•	 az otthoni környezet gondozottságának, ápoltságának harmonikus kialakítása
•	 ösztönzést és elismerést adni azon ócsai polgároknak, intézményeknek, üzleteknek/vállal-

kozásoknak, akik példaértékű és közérdekű munkával szebbé, virágosabbá teszik közvetlen 
környezetüket

Pályázni a következő kategóriákban lehet:

•	 legszebb virágoskert 
•	 legszebb közterületi előkert
•	 legszebb virágos intézmény
•	 legszebb virágos üzlet/vállalkozás 

A verseny nevezési határideje: 2021. július 04.

Jelentkezni a „Virágos Ócsáért 2021.” nevezési adatlapon lehet, mely letölthető az önkormányzat 
honlapjáról (www.ocsa.hu) illetve beszerezhető a Polgármesteri Hivatal recepcióján (2364 Ócsa 
Bajcsy Zs. u. 2.) 

A jelentkezéseket elsősorban elektronikus úton várjuk az alpolgarmester@ocsa.hu e-mail címen 
vagy benyújtható a Polgármesteri Hivatal recepcióján.

Az elbírálást 3 tagú zsűri végzi. A zsűri előzetes egyeztetést követően július és augusztus között 
keresi fel a pályázaton résztvevő helyszíneket. 

Bírálati szempontok:

•	 kreativitás, növény összeültetés
•	 a legszínesebb virágkavalkád
•	 a beültetett növények minősége
•	 a környezet gondozottsága, tisztasága, összhatása

A beérkezett pályázatok elbírálásának határideje: 2021. augusztus 31.
A díjazottakat kertészeti ajándékcsomaggal, kifüggeszthető táblával és oklevéllel jutalmazzuk!

Virágos Ócsáért 2021.

Önkormányzati hírek

Június 4-én pedagógusokat és nevelőket
tüntetett ki a Polgármester

AZ ÉV BOLYAI DIÁKJA
Patkó Mátyás Kálmán

ÓCSA KIVÁLÓ PEDAGÓGUSA
Rózsa László

ÓCSA KIVÁLÓ NEVELŐJE
Kovácsné Zsuk Anita

ÓCSA KIVÁLÓ NEVELŐJE
Varga Katalin

ÓCSA KULTÚRÁJÁÉRT DÍJ
Paksi Zita

Az Ócsa Kultúrájért Díj hagyományosan a Magyar 
Kultúra napján kerül átadásra, azonban a rendezvény 

2020-ban a koronavírus járvány miatt elmaradt.

AZ ÉV BOLYAI DIÁKJA
Horváth Károly József

ÓCSA KIVÁLÓ PEDAGÓGUSA
Szatmári Ágnes
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Egy hétköznapi napon a vendégek egymásnak 
adják az ócsai ház kilincsét. Gyógymasszázsra 
érkeznek a legkülönfélébb panaszokkal. Előfor-
dul, hogy valaki négykézláb jön, de este már a 
bálban táncol, vagy a rég várt gyerekáldás ér-
kezik meg a családba. Rengeteg a sikersztori, 
és talán sokan nem is tudják, hogy pontosan 
mi történt-történik velük Anita kezei között. 

Mikor döntötted el, hogy gyógymasszőr le-
szel?

Ez furcsán fog hangzani, de nem döntöttem el, 
hanem így alakult. Huszonnégy éves voltam, 
amikor a helyére került minden. Addig azt hit-
tem, hogy valami baj van velem. Gyerekként  
olyanokat láttam, amiket mások nem. Féltem, 
rosszul aludtam és a fejem is sokat fájt. Orvostól-
orvosig hurcoltak, és ugyan semmilyen szervi bajt 
nem találtak, valamiért a kortársaim is érezték, 

Miközben valakinek  
a testét masszírozom,  

a lelke is gyógyul
Interjú Kiss Anita gyógymasszőrrel

hogy más vagyok. Nem barátkoztak velem, bár utó-
lag már tudom, hogy én saját magamat szigetel-
tem el tőlük. Mindig többet éreztem az emberek-
ből és ezzel tiniként nem igazán tudtam mit kezdeni.

Hogy érted, hogy többet éreztél 
az emberekből?

Ez az, amit én is csak felnőtt fejjel értettem meg. 
Az első munkahelyemen a főnököm által jutot-
tam el Fitos Móniékhoz, ott ismerkedtem meg 
a meditációval és az energiaközvetítéssel is.  
Akkor értettem meg, hogy mi az, amit az em-
berekkel kapcsolatban érzek. Kijutottam Indiá-
ba, és az ott töltött idő alatt jöttem rá, hogy ne-
kem az a feladatom, hogy segítsek az embereken.

Mesélj egy kicsit erről az útról.

Áh, hát az csodálatos volt. Egy magyar csoporttal 
utaztam ki, és már a repülőtéren megcsapott vala-

mi megfoghatatlan másik világ. Éjjel érkeztünk meg 
Indiába. A szálláshelyre vezető út félelmetes volt. 
A sofőr folyamatosan a dudát nyomta, és az ösz-
szes piros lámpán áthajtott. Még halott tehenet is 
láttunk az út közepén. Sohasem fogom elfelejteni.

Egy, a külvilágtól teljesen elzárt helyen, ún. asram-
ban laktunk. Ott ismerkedtem meg a jógával, min-
den napot azzal kezdtünk. Reggeltől estig meditá-
ciókon, oldásokon és energiaközvítéseken vettünk 
részt, és azt is megtanultuk, hogy mi hogyan tudjuk 
közvetíteni az energiát, ami az Univerzumból érkezik.

Nem kis feladat volt az sem, amikor 24 órán át 
nem szólalhattunk meg. Ez is a meditációt, a tel-
jes önmagunkra figyelést, gyógyulást segítette.

Hogyan változott meg az életed miután haza-
jöttél?

Attól kezdve az ezotéria és a masszázs irányá-
ban képeztem magam. Állandóan tanulok, ami 
azért is furcsa, mert gyerekként utáltam tanulni, 
és kifejezetten rossz tanuló voltam. Indiából és az 
ott megélt élményekből pedig a mai napig merítek.

Viszont 2010-ben történt egy áttörés, ami azt hi-
szem végképp ebbe az irányba mozdított el.

Megszületett a kisfiam egy lábdeformitással. Nagy 
volt a kétségbeesés, hogy mi lesz, hogyan fog tel-
jes életet élni. Kerestem egy jógaoktatót, aki In-
diában tanult, és foglalkozik gyógymasszázzsal is. 

Elmentem hozzá, megtanította nekem azokat a masz-
szírozó mozdulatokat, amiket alkalmaznom kellett 
a kisfiamon. Nagyon elszánt voltam, naponta több 
órán át masszíroztam a lábát. Egy éves korában 
már nyoma sem volt a születési rendellenességnek. 

Ezután lettem jógaoktató, hatha jógát, gerincjógát, 
kismama jógát is tanultam. Sorra jöttek a tanfolya-
mok a gyógymasszázstól kezdve a kötőszöveti tech-
nikákon át, amit lehetett tanultam. Jóga Ócsa néven 
indítottam el itt Ócsán a jógafoglalkozásaimat, amik 
a mai napig is nagy népszerűségnek örvendenek.

Hogy zajlik egy jógaóra nálad?

Mindig elcsendesedéssel kezdünk, lelassít-
juk a légzésünket, hogy megérkezzünk és le-
tegyük az otthoni és egyéb problémákat, és  
csak magunkra tudjunk figyelni. Kifejezetten ge-
rinc bántalmakra kifejlesztett gyakorlatokat vég-
zünk. A végén pedig tíz perces vezetett meditációval 
és a test teljes ellazításával koronázzuk meg az órát.

Milyen problémákkal keresnek fel az emberek?

A legkülönfélébbekkel. 

Amikor bejön egy vendég, általában már tudom, 
hogy mi a problémája. Ne is kérdezd, hogy hon-
nan, mert nem tudom. Felfekszik az asztalra, be-
csukom a szemem, és elkezdem masszírozni. 

Előfordul, hogy valaki derékfájással érke-
zik, és kiderül, hogy az már csak az okozat, 
nem ott van a gond. Egy lány egyenesen az  
ügyeletről jött hozzám, annyira fájt a dereka. Em-
lékszem, ünnepnap volt. Kiderült, hogy a dereká-
nak semmi baja, hanem nem tud megemészte-
ni valamit. Már nem szó szerint, hanem lelkileg. 

Még mindig sokan kételkednek abban, hogy minden 
testi tünet lelki eredetű. Ha megfejtjük, hogy mi az, 
ami a blokkot okozza a testben, ha feloldjuk, akkor a 
test magától gyógyul. Ehhez segít hozzá a masszázs. 

Miközben valakinek a testét masszíro-
zom, a lelke is gyógyul. Mert ha szeretet 
adunk egy szervnek, magától meggyógyul. 

A naptárad tele van, szinte egymást érik a 
vendégek nálad. Mit gondolsz, mi a titkod?

Szerintem két nagyon fontos dolog, hogy tud-
jon az ember alázatos és empatikus len-
ni. Nem gondolom magamról, hogy valaki va-
gyok. A feladatom, hogy mások jobban legyenek. 

Eleinte az egész világot meg akartam menteni. Az-
tán rájöttem, hogy ez nem fog menni. Ezért lehet 
az, hogy sokan barátságtalannak gondolnak. Pe-
dig egyszerűen csak arról van szó, hogy igyekszem 
nem mindenkivel beszédbe elegyedni, mert akkor 
rögtön érzem, hogy mi van vele, és már segítenék is.

Milyen terveid vannak a jövőre nézve?

Idén kezdtem el belemélyedni a viscerális keze-
lések rejtelmeibe, ami a belső szervekkel fog-
lalkozó tudományág. A legtöbb ember nem is 
gondolná, hogy a belső szervek feszültsége ren-
geteg problémát, akár derékfájdalmat is okozhat. 

Célom, hogy minél nagyobb tudásra te-
gyek szert ahhoz, hogy segíteni tudjak a hoz-
zám fordulóknak. Csak ez hajt évek óta. 

Paksi Zita

Ócsai Arcok
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Úgy tűnik, az elmúlt hónapban alábbhagyott az illeték-
telenkedők munkakedve, hiszen ilyen esetek miatt má-
jusban már jóval kevesebb alkalommal hívták kollégá-
inkat. A hónap minden napján nyugodt és szignifkáns 
eseményektől mentes éjszakai szolgálatot láthattunk el.  
 
Sajnos ez a hónap sem telt el incidens nélkül, ugyan-
is ebben a hónapban több közúti baleset helyszínén 
kellett segítenünk a problémaelhárítók, a rendőrség, 
valamint a hivatásos és önkéntes tűzoltók munkáját. 
Tettük mindezt a helyszín biztosításával, valamint az 
elhaladni kívánkozó gépjárműforgalom irányításával.  

Különösen eseménydúsra sikerült ilyen tekintetben 
május 8-a, hiszen míg délelőtt egy frissen vásárolt 
autó kigyulladásának balesetetelhárítását segítet-
tük, addig délután egy motoros elé kirohanó hölgy 
incidensénél nyújtottunk segítő kezet. Utóbbi eset-
ben sajnos személyi sérülés történt, így az úton át-
futni kívánó hölgyet a mentősök könnyebb sérülé-
sekkel kórházba szállították. Ezúton is szeretnénk 
megköszönni az arra járók türelmét és megértését. 

Mindezek mellett jelen voltunk az Ócsa SE ha-
zai labdarúgó mérkőzésein is, ahol a mérkő-
zés biztonságának megőrzését és a sporttelep-
re jogosultan érkezők beléptetését végeztük el. 
 
A hónapban számos alkalommal talál-
tunk rá eltűnt személyre, ezek az ese-
tek minden alkalommal sikeresen zárultak.   
 
Segítettük az érettségi vizsgák főhetében tör-
ténő, főként a Bolyai János Gimnázium és köz-
vetlen szomszédságában lévő utcák autós 
forgalmának mentesítését. Ezen a héten történt  
még egy baleset a Székesi utca – Martinovits utca 
kereszteződésében, egy elektromos kerékpár-

ral közlekedő hölgyet sodort el egy arra közleke-
dő autó. A baleset helyszínét itt is biztosítottuk kü-
lönösebb akadály és probléma nélkül, a hölgyet 
végül megfigyelés céljából kórházba szállították.  

Városunk környékén továbbra is rengeteg az il-
legálisan lerakott szemét, ezen kupacok elhelye-
zésének megakadályozására számos alkalommal 
szerveztünk külterületi szolgálatot, hátha sikerül  
elkapnunk a szabálysértőket. Ebben a hónap-
ban tettenérés nem történt, hiszünk benne, 
hogy pusztán a jelenlétünkkel és szolgálataink-
kal sikerül eltántorítani a környezetszennyezőket.   
 
Ezúton is szeretnénk megköszönni a város la-
kóinak a járványhelyzetben tanúsított fele-
lősségteljes gondolkodást és magatartást.   
Immár a hozott korlátozások is enyhülő tendenci-
át mutatnak, elég csak az éttermek megnyitására, a 
kültéri maszkviselés kötelezettségének feloldására, 
valamint a baráti rendezvények - ugyan még min-
dig korlátozott számban - engedélyezésére gondolni. 

 
Kérjük, hogy fokozottan figyeljenek arra, hogy par-
kolás céljából hol hagyják a gépkocsikat. Ebben a 
hónapban több megkeresés érkezett felénk a za-
varóan, akadályozóan parkoló járművek miatt: el-
sősorban a Selyemrétre vezető úton, valamint a  
Széchenyi utca végén lévő presszó környékén. Kér-
jük, amennyiben csak tehetik, gépjárművüket úgy 
parkolják le és helyezzék el, hogy az arra közleke-
dő, nagyobb méretű gépjárműveket ne zavarja a 
manőverezésben, kikerülésben és közlekedésben!

Bizakodunk benne, hogy a következő hónapban tovább 
csökken a balesetek száma, valamint hogy a nappali és 
éjszakai szolgálataink továbbra is nyugodtak maradnak.

Ócsa Város Polgárőrség 

Főszerepben a közúti balesetek

N Y Á R I  T Á B O R O K  Ó C S Á N
ELNEVEZÉS IDŐPONT SZERVEZŐ KAPCSOLAT

IDŐUTAZÓ NAPKÖZIS TÁBOR 2021. JÚNIUS 28-JÚLIUS 2-IG SZABADIDŐKÖZPONT 06 29 378 043

BRÚNÓ BUDAPESTEN 2021. JÚLIUS 12-16-IG SZABADIDŐKÖZPONT 06 29 378 043

ISKOLAI NAPKÖZIS TÁBOR 2021. JÚLIUS 12-16-IG ÁLTALÁNOS ISKOLA 06 29 378 023

ISKOLAI NAPKÖZIS TÁBOR 2021. AUGUSZTUS 9-13-IG ÁLTALÁNOS ISKOLA 06 29 378 023

KATOLIKUS NAPKÖZIS TÁBOR 2021. JÚLIUS 5-9-IG KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG 06 70 617 1120

BAPTISTA TÁBOR 2021. AUGUSZTUS 2-6-IG BAPTISTA GYÜLEKEZET 06 20 886 1293

FLASHDANCE TÁNCTÁBOR 2021. AUGUSZTUS 23-27-IG KERTÉSZ PETRA 06 30 236 1268

BOX SPORTTÁBOR 2021. JÚNIUS 28-JÚLIUS 2-IG TORMA ZOLTÁN 06 30 862 4477

BOX SPORTTÁBOR 2021. JÚLIUS 12-16-IG TORMA ZOLTÁN 06 30 862 4477

BOX SPORTTÁBOR 2021. AUGUSZTUS 9-13-IG TORMA ZOLTÁN 06 30 862 4477

EQUINA LOVASTÁBOROK 2021. JÚNIUS 21-AUG. 27-IG SIMÓ ANIKÓ 06 30 335 9947



 ÓCSAI ÜGYFÉLSZOLGÁLATI KÖRKÉP

POLGÁRMESTERI HIVATAL
2021. május 26-tól előzetes időpontfoglalással újra fogadja ügyfeleit az Ócsai Polgármesteri Hivatal. 
Időpontfoglalás: polghiv@ocsa.hu, 06 29 378 125
Ügyfélfogadási rend: hétfő 13.00-18.00 óráig, szerda 13.00-16.00 óráig, péntek 7.30-12.00 óráig

GYÁLI JÁRÁSI HIVATAL
2021. május 25-től a Gyáli Járási Hivatal valamennyi ügyfélszolgálata időpontfoglalás nélkül fogadja 
az ügyfeleket.
Kormányablak Osztály Ócsa:
Hétfő 8.00-18.00, Kedd 8.00-16.00, Szerda 11.00-19.00, Csütörtök 8.00-16.00, Péntek 8.00-14.00
A sorban állás elkerülése érdekében időpontot tud foglalni az idopontfoglalo.kh.gov.hu oldalon, a 
magyarorszag.hu oldalon, és a 1818 ingyenesen hívható telefonszámon.
A Felsőpakonyon működő ügysegédi ügyfélfogadás továbbra is szünetel!

DTKH
Ügyfélfogadás:
Hétfő 14.00-18.00 (Ócsai Polgármesteri Hivatal - Ügyfélszolgálati Iroda)
Hulladékszállítással kapcsolatos információkért az alábbi elérhetőségeken érdeklődhetnek:
Telefon: 06 53 500 152, 06 53 500 153, Email: dtkh@dtkh.hu

DPMV Zrt
Még nem nyitott ki.

FALUGAZDÁSZ
Minden kedden 8.00-12.00, Egressy Gábor Szabadidőközpontban. 06 30 428 2442.

OEP kirendeltség (Szabadidőközpont)
Még nem nyitott ki.

FELHÍVÁS
Kitüntető díjak adományozásáról

Ócsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének az egyes kitüntető díjakról szóló 4/2018. 
(II.28.) önkormányzati rendelete alapján a „PRO URBE Ócsa” díj az Államalapítás Ünnepe 
keretében megrendezésre kerülő rendezvényen kerül átadásra.

„PRO URBE Ócsa” Kitüntető Díj:

„PRO URBE Ócsa” Kitüntető Díj adományozható azoknak a személyeknek, csoportoknak, 
társadalmi vagy gazdasági szervezeteknek, akik, vagy amelyek a város fejlesztésében, 
társadalmi, szociális, kulturális, gazdasági életének bármely ágazatában kiemelkedően hasznos 
munkát végeztek vagy végeznek, és ennek révén Ócsa város értékeit növelő, maradandó 
eredményt értek el és tevékenységük a város érdekét, fejlődését, jólétét szolgálja vagy szolgálta.

A díj tekintetében a javaslatokat 2021. július 15. napjáig nyújthatják be az arra jogosultak a 
rendelet 1. mellékletében foglalt nyomtatvány kitöltésével.

A díjra települési képviselő, bármely Ócsán állandó lakcímmel, vagy tartózkodási hellyel Ócsán 
lakó természetes személy, egyházi, társadalmi, egyesületi és bármely Ócsán székhellyel, vagy 
telephellyel rendelkező gazdasági szervezet, írásban, indokolással ellátva tehet javaslatot. 

A javaslatot a díj vonatkozásában 2021. július 15. napjáig kell eljuttatni az Ócsai Polgármesteri 
Hivatal Titkárságára (2364 Ócsa, Bajcsy-Zsilinszky u. 2.) írásban, aláírással ellátva személyesen 
benyújtva, vagy postai úton, vagy szintén aláírással ellátva e-mailben a polghiv@ocsa.hu címre. A 
határidő jogvesztő, azaz a határidőt követően beérkezett javaslatokat a Képviselő-testület az idei 
évben nem tudja figyelembe venni.

  dr. Molnár Csaba
  jegyző

Nyílt levél a „ különleges természetű” virágkedvelő lakosunknak
Szerencsére sokan vagyunk,  akik kedvelik a virágokat. Van, aki a hagyományos, van, aki a különleges faj-
tákat szereti és van, aki mindet. Az elmúlt hetekben egy különleges természetű virágkedvelő honfitársunk 
jelenléte borzolja az Ócsa Városüzemeltetési Nonprofit Kft dolgozóinak kedélyét.

Megelégedéssel tölthetne el minket, hogy tetszenek neki az általunk kiültetett virágok, de némi üröm is 
vegyül az örömünkbe. Lakótársunknak olyan nagyon tetszenek a virágok, hogy szinte bármit ültetünk ki 
az Egészségház köré, mindegyikből lop magának. Lopott árvácskát, lopott a futó tölcséres jázminból és 
újabban tetszenek neki a Gyógyszertár elé két éve kiültetett rózsák is. Csak remélni tudjuk, hogy kisebb 
ágyásban gondolkodik és nem nagyobb területet akar beültetni a köztérről ellopott virágokkal.

Szépen kérem, bárki is ő, hagyja meg nekünk virágágyásainkat és hagyja, hogy mindenki, aki az Egészségház 
környékén megfordul, gyönyörködhessen a virágokban.
Minden ócsai lakos nevében előre is köszönöm.

Dr. Buzáné Icsó Zsuzsanna ügyvezető
Városüzemeltetési Nonprofit Kft.
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A Halászy Károly Általános Iskola két-két csapattal 
indult a „A Haza minden előtt” elnevezésű regionális 
történelmi versenyen. Tizenöt indulóból 9. és 4. he-
lyezést értek el tanulók. Az egész éves vetélkedőt az 
online térben megrendezett döntő zárta le. 
 A csapatoknak a nemzeti ünnepek témakör keretében 
kellett megoldaniuk nehezebbnél nehezebb feladato-
kat. 
 A csapatok: 
Hass, alkoss, gyarapíts: Baricz Anett, Domján Anna, 
Barizs Gábor 
 Ócsai Történészek: Bereczky Szonja, Máté Petra,  
Abelovszky-Horváth Ambrus 
 Felkészítő tanárok: Buzek Zsuzsanna, Barta Balázs 

Gratulálunk!

Történelmi versenyen remekeltek a Halászys diákok

K e dv e s  K e rt ba rát  O lvas ó !

Kert

Az esős tavasz kedvező hatással 
bírt kerti növényeink fejlődésére. 
A körülöttünk élő dísznövények 
jótékony hatással vannak hangula-
tunkra, a kertben eltöltött munka 
pedig kedvező kikapcsolódás egy-
egy stresszes nap után. Ültessünk 
bátran, legyen szép, virágos, élet-
tel teli a környezetünk! Mindenkit 
szeretettel buzdítok a város által 
indított pályázatra, melyben a ked-
ves kertbarátok és virágos intézmé-
nyek, vállalkozások jelentkezését 
várjuk. Alkalom nyílik arra, hogy a 
kertimádó ócsai kerttulajdonosok 
büszkén mutathassák be szeretett 
virágoskertjüket. A pályázat részle-
teit az újságban megtalálják! Várjuk 
minél több kertbarát jelentkezését!

Júniusi cikkem főszereplője egy 
méltán elterjedt virágzó cserje, a 
gyöngyvessző, melyet tavasszal 
szinte minden városban megtalál-
hatunk. A talajadottságokra igény-
telen virágzó cserje tisztességes 
neve: Kerti gyöngyvessző, latin 
neve: Spiraea x Vanhouttei.  

Feltűnő, a vesszőkön zsúfolásig tö-
mött virágok egészen a földig bó-
kólnak, melyről aztán milliónyi apró 
virágszirmot hullatnak. Sövényt is 
nevelhetünk a bokrok 50-80 cm-re 
történő ültetésével, de egymagá-
ban is kiválóan díszeleg ez a göm-
bölyű, 1,5-2 méter magasságú bo-
kor.

A kedves apró virágokat szívesen lá-

togatják a rovarok, így támogatjuk 
az apró jószágok munkáját is.

A virágözön, - bár függ az időjárás-
tól - hosszasan díszít a bokrokon. 
Talajban nem válogat, és kiválóan 
tűri, ha nyáron kimarad egy-egy 
öntözés. A fiatal tövek rendsze-
res öntözést kívánnak a megfelelő 
eredés végett, majd a növény idő-
sebb korára kevesebb öntözéssel 
is beéri.  A formatartó metszést 
mindenképpen érdemes a virágzás 
utánra időzíteni, hogy a milliónyi vi-
rágot ne távolítsuk el a cserjéről. A 
gyöngyvesszőből kialakított sövény 
gondozásánál ez különösen fontos. 
A kora tavasszal, tavasszal virágzó 
bokrokra ez általánosságban igaz 
alapelv a metszésüket tekintve.

A betegségekkel szemben ellenál-

ló, bár a zsenge, friss hajtásokat a 
levéltetvek előszeretettel látogat-
ják.  A gombabetegségek közül a 
lisztharmatra kell némi figyelmet 
fordítani, melyet jelez a leveleken 
felbukkanó fehér lisztes bevonat. 

Kiemelkedő virághozamra akkor 
van kilátás, ha teljes napfényre ül-
tetjük, félárnyékban ugyanis csu-
pán gyér virágzásra számíthatunk. 
Kerítés melletti ágyásba történő 
ültetéskor ügyeljünk a megfelelő 
térigény meghagyására, legalább 
1 -1,3 méter széles ágyásszélesség 
igényeltetik.

Kellemes kertészkedést kívánva:

Leber-Mogyorósi Dóra,  
kertészmérnök

ÁLLÁSLEHETŐSÉG!

Kertépítői-kertfenntartói  
feladatok elvégzésére  

jogosítvánnyal rendelkező  
férfi fizikai munkaerőt 

keresünk Ócsára!

Várjuk jelentkezésedet!
30/44-88-617

mogyorokert@gmail.com

Helyi



45. ÓCSAI KULTURÁLIS NAPOK
2021. JÚLIUS 2-17.

Július 2. 19.30

Július 2. 20.45-22.30

Július 3. 15.00-18.00

Július 3. 18.00

Július 4. 15.00

Július 8. 19.00 

Július 10. 19.00

Július 11. 18.00

Július 17. 19.00

TERE-FERE egy pohár bor mellett

Fényfestés

VÁROSI KISVONATOZÁS

MAZSOLA ÉS TÁDÉ

Kállay Bori és Berkes János

Kovács András Péter estje

SZERELMES LEVELEK

FRAKK, A MACSKÁK RÉME

EDDA Művek koncert

Vincze Lilla akusztik trió

Fénybe öltöztetjük a Szabadidőközpontot!

Robogjunk újra Ócsa utcáin!

bábelőadás

nóták, örökzöldek

Apróbetűs részek

Hernádi Judit, Gállfy László

zenés mesejáték

Helyszín: Sportpálya
Kapunyitás: 18.00, Jegyár: 2500 Ft

Kérjük figyelje az események részleteit a Facebook oldalunkon és a weboldalunkon.

EGRESSY GÁBOR SZABADIDŐKÖZPONT
2364 ÓCSA, BAJCSY-ZS. U. 46-48. | WWW.OCSAMUVHAZ.HU

színházi előadás

Akadálypálya, ugróiskola, hullahopp karikázás, labda-
dobás… 

Ilyen és hasonló ügyességi feladatok elé állította az 
Egressy Gábor Szabadidőközpont az ócsai gyerekeket 
a Gyereknapon szervezett Kalandjáraton. Az 5 állo-
másos „túrán” – ami a város különböző pontjain át 
vezetett - a feladatok teljesítésével 5 pecsétet kellett 
gyűjteni. A betelt pecsétgyűjtő bemutatásával járt a 
garantált ajándék a Szabadidőközpont előtt. A nagyob-
bak színezhető papírsárkányt, a kisebbek strandlabdát 
választottak.

A remek hangulatú nap programjaira sok család érke-
zett, bár sajnos az időjárás a szabadtéri rendezvényt 
kora délután berekesztette.

A nap zárásaként a színházteremben várta az érdeklő-
dőket a Nagy ho-ho horgász. A népszerű rajzfilmsoro-
zat zenés, színpadi változatában a pecázás megszállott 
szerelmese, a Nagy Ho-ho-horgász – beosztottja a Ku-
kac segítségével – mindent elkövetett a várva várt nagy 
fogás elérésére. Újabb és újabb ötleteket eszeltek ki, 
de végül a zsákmány és a sors mindig túljárt az eszü-
kön. 

ÜGYESSÉGI FELADATOK, ÉS A NAGY HO-HO HORGÁSZ IS VÁRTA A GYEREKEKET 

AZ ÓCSAI GYEREKNAPON
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 Helyezés Csapat Lejátszott mérkőzések Pontszám
1. Kistarcsai VSC 27 66
2. Perbál SC 27 63
3. Pátyi SE 27 59
4. Diósdi TC 27 53
5. Gerulus-Délegyháza KSE 27 47
6. Ócsa VSE 28 40
7. Dömsöd SE 27 38
8. Gyáli BKSE 27 36
9. Budajenői KSE 27 32

10. Pilisvörösvári UFC 27 29
11. MKFC-Szigetszentmiklós 27 29
12. Pilisszentiváni SE 27 28
13. Mogyoród FC II. 26 27
14. Dunvarsányi TE II. 27 25
15. Ürömi SC 27 23
16. Nagykovácsi USE 27 18

Az idényről a csapat jelenlegi játékos-edzője, 
Cserna Nikolett az alábbi módon nyilatkozott:
- Összességében annyi mondható el, hogy 
igencsak ingadozó a teljesítményünk. 
Természetesen ehhez az is hozzájárul, hogy jóko-
ra erőbéli különbségek vannak a tabella élén álló, 
valamint a mi szintünkön lévő csapatok között. Ez 
persze nem azt jelenti, hogy jobb csapatok ellen 
lehajtott fővel megyünk fel a pályára, hiszen vala-
hogyan mindig szebb a játékunk nekünk is, ha az 
ellenfél magasabb színvonalat képvisel, azonban 

gólokra nem mindig tudjuk beváltani a szép meg-
mozdulásokat. A focit márpedig gólra játsszák.
Úgy gondolom, hogy hét csapat alapból nagyon 
kevés egy bajnokságban, méghozzá abból három-
négy olyan, akiknek erősebb bajnokságban lenne 
a helyük. A legtöbb meccsünk így hát a papír-
forma szerint alakult, de reméljük, jövőre tudunk 
majd meglepetéseket okozni az ellenfeleinknek! 
A bajnokság végeztével tudunk csak a fut-
salra koncentrálni, ahol az utolsó for-
dulóban az első helyért küzdünk. Hajrá Ócsa!

Kövér István (vezetőedző) is értékelte a 
felnőtt csapat májusi hónapban lejátszott 
hat mérkőzésen nyújtott teljesítményét.
- Úgy érzem, a játékunk sokat fejlődött, ami a domi-
nanciát illeti. Ez meglátszik a labdabirtoklásban, a 
játékosok egyéni villanásaiban, az összhangban. 
Sajnos az eredményességben még nem kézzel-
fogható, mert a helyzetkihasználásunk finoman szólva 
sem tökéletes. Természetesen keményen dolgozunk 
tovább, előttünk áll még kettő bajnoki mérkőzés, 
ahol győztesként szeretnénk lejönni a pályáról, 6 
ponttal gazdagítva Ócsa Város Sportegyesületét!

A HÓNAP JÁTÉKOSAI:

• Darmos Bátor (Az ÓVSE leg-

fiatalabb labdarúgója, 3 éves.)

• Koczó Regina (U7)

• Csáki Ádám (U9)

• Földessy Edvin (U11)

• Jusztin Alex (U13)

• Juhász Lotti Bianka (Női)

• Szöllősi Norbert (Felnőtt)

Az ÓVSE női csapata számára véget ért a ¾ pályás bajnokság, 
ötödik helyen zárták a szezont.

Keményen dolgozunk tovább

Foci

Másfél év után, május 20-án a Halászy Károly Általános Iskola tornatermében rendezték meg az Éves Felmérő 
Akrobatika versenyt. 

A három évvel ezelőtt indított akrobatika csoportban jelenleg 26 tanuló tornázik. A versenyen három ka-
tegóriában díjazták az indulókat, az alsó és felsős lányok valamint a fiúk csapata mérte össze a tudását. 

A gyerekek edzője Kovács Janó testnevelő tanár nagy büszkeséggel számolt be az eredményekről. Elmondta, 
hogy nagy az érdeklődés a sport iránt, de a bekerüléshez a jelentkezők 
egy előszűrőn vesznek részt. Fontos a rendezett mozgás, a hajlékony-
ság, de a bátorság is alapfeltétel. A foglalkozásokon a gyerekek megta-
nulnak esni, ami alapvető a sérülések elkerülése miatt.  Janó bácsi sze-
rint az edzések nevezhetőek az artistaképző iskolák előképzőjének is. 

Fiúk:
1. Eszényi Krisfóf
2. József Hunor
3. Petrik Dávid

Lányok (alsós)
1. Gál Diána
2. Domján Liliána
3. Kedves Dorka

Lányok (felsős)
1. Vig Napsugár
2. Papp Petra
3. Simon Petra

Igazgatói különdíj: Deli Abigél

Edzői jutalom: 
Eszényi Kristóf
Vig Napsugár
Kedves Dorka
Gál Diána

Akrobatika háziversenyt rendeztek az általános iskolában

Sport

Ócsai birkózók bizonyítottak a Magyar Bajnokságon
Május 22-én a Földi Imre 
Sportcsarnokban rendezték 
meg a Diák II szabadfogású 
Magyar Bajnokságot, melyen 
két ócsai birkózó is remekelt. 
Eszényi Kristóf ezüstérmet sz-
erzett, és Kántor Róbert pedig 
ötödik lett a kategóriájában. 
Ezúton is gratulálunk nekik a 
szép eredményhez! Eszényi Kristóf Kántor Róbert Illusztráció



Ócsai Református Egyházközség
2021. JÚNIUS havi gyülekezeti alkalmaink:

Kedves testvérek, JÚNIUSI gyülekezeti alkalmaink rendje a járványügyi 
vészhelyzet függvénye, melynek szervezése az aktuális állami és egyházi 
rendelkezések alapján fog megtörténni. Kérjük, kísérjék figyelemmel honlapunkat:  
www.ocsaref.hu, melyet heti rendszerességgel frissítünk, valamint gyülekezetünk 
Facebook oldalát és csoportját.

Állandó alkalmaink:
Csütörtökön 18 órakor Központi Bibliaóra közvetítés online gyülekezetünk Facebook 
oldalán, ami megosztásra kerül az Ócsai Reformátusok Csoportban is.
Pénteken 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. Jelenléti Gyermek Istentisztelet az Istentisztelettel egyidőben.
Temetői hirdetés: Áttekintettük Egyházközségünk nyilvántartását és sajnálatosan nagyon sok megváltatlan 
sírhely szerepel benne. Kérjük, hogy akik elmulasztották megváltani sírhelyüket az Ócsai Református Temetőben 
tegyék meg az elkövetkező hónapban. Türelmi idő után a Presbitérium elhelyezi a megváltatlan sírhelyeken a 
felszólító jelzést. Tábla-sor-hely adatokkal, lehetőség szerint az előző számla felmutatásával lehet rendezni az 
elmaradást az Üllői út Temető utca sarkán található Jeszenszki Virágboltban. Áldáskívánással: Ócsai Református 
Presbitérium

***Református Lelkészi hivatali rend:
L E L K I P Á S Z T O R I  Ü G Y E L E T: Egyházunk rendelkezése alapján a lelkészi hivatalban telefonügyeletet 
tartunk. Egyházközségünk adminisztrációját online intézzük. Telefon Ócsáról: 951-181; Ócsán kívülről: 
+3629951181; E-mail: ocsa.ref@gmail.com, honlap: www.ocsaref.hu. Sürgős esetben, (temetések bejelentése, 
megbeszélése…stb.) telefonon egyeztetett időpontban fogadjuk a testvéreket. 
Ócsai Református Lelkészi Hivatal: 2364 Ócsa, Ady E. u. 2. - (06-29-)951-181
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.) 

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 JÚNIUS havi alkalmak:

Minden vasárnap:
  9:00 órától istentisztelet
17:00 órától istentisztelet

Minden szerdán:
19:00 órától bibliaóra

Alkalmainkra mindenkit szeretettel várunk!
Bővebb információ: www.ocsaibaptista.hu

Ócsai Római-katolikus Egyházközség
2021. JÚNIUS 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!
Általános miserend:
Hétfő - 18.00 óra
Péntek - 18.00 óra
Vasárnap - 9.00 óra

Júniusi katolikus ünnepek

Május 30. Szentháromság vasárnapja - Templombúcsú - Szentmise 11.00 órakor, utána körmenet.
Igehirdető -Spala Tamás állandó diakónus.
Június 6. Krisztus Szent Teste és vére-úrnapja - Szentmise 9.00 órakor, utána körmenet.
Június 13. Évközi XI. vasárnapja - Szentmise 9.00 órakor - Elsőáldozás (18 gyerek számára)
Június 20. Évközi XII. vasárnapja -  Szentmise 9.00 órakor.
Június 27. Évközi XIII. vasárnapja -  Szentmise 9.00 órakor.

Minden hétfőn este 16kor a plébánián elsőáldozási hittan.

Az ócsai római-katolikus egyházközség 2021. július. 5-10 között a szervezz napközis hittan tábort a hittanos 
gyereknek. Jelentkezni Havasiné Szováti Ágnes hitoktatónál. Részvételi díj: 10.000 Ft. amely teljes ellátást tar-
talmaz (étkezés, kirándulások.....)

Kérjük, kísérjék figyelemmel egyházközségünk Facebook-oldalát, illetve a hirdetőtáblát, a több információ 
eljutásához.

PÉNTEKENKÉNT 10.00 ÓRÁTÓL 
A SZABADIDŐKÖZPONTBAN

Vezeti: Farkas-Barabás Réka
06 70 312 1776

Bővebb információ és jelentkezés:
Ringató Ócsán Facebook csoport
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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

n

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

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

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

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

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

Felnőtt háziorvosok

dr. Jancsó Gábor 
Rendelés: hétfő 11:30–15:30 óráig, kedden, csütörtök, péntek: 
8.00-12.00 óráig, szerdán 14.00-18.00 óráig. 
Rendelő telefon: 29/378-071 
dr. Inczeffy Zsolt 
Rendelés: hétfő, kedd, csütörtök, péntek, 8:00–12:00 óráig, 
szerdán 14:00–18:00 óráig. 
Rendelő telefon: 29/378-110  +36-30/347-9099 (csak rendelési 
időben)
dr. Gallai Zoltán 
Rendelés: kedd, szerda, csütörtök, péntek, 8:00–12:00 óráig, 
hétfőn 14:00–18:00 óráig 
Rendelő telefon: 29/378-073 +36-30/978-8792 (csak rendelési 
időben)

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

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

Fogászat
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

Fiziotherápia - Tel:  29/578-525

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

Rendőrség - Ócsai Rendőrörs
Cím: 364 Ócsa Bajcsy Zs. u. 26., Tel.: 29/560-487
Körzeti Megbízottak: 
Kálmán Attila főtörzsőrmester  +36-70/377-7134 
Czár Roland törzsőrmester     +36-70/377-7133
Laza Anita 06 30 645 45 96

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

Hivatásos Tűzoltóság Dabas Tel: 29/560-020

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

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

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

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

Evangélikus Egyházközösség - Tel.: 29/368-174

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

Falu Tamás Városi Könyvtár

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

Nefelejcs Napköziotthonos Óvoda

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

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

Hajnalcsillag Baptista Óvoda

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

Halászy Károly Általános Iskola

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

Bolyai János Gimnázium

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

Ócsai Tájház

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

Közterület-felügyelet
Mezei Tamás    +36-70/395-1877

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

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

Közvilágítási hibák bejelentése: +36-80/980-030
DPMV ZRT ügyfélszolgálat: Tel.: 29/340-010  
Hulladékszállítás: Tel.:  24/535-535
Kertváros Szociális és Gyermekjóléti Szolg.    
Tel.: 29/379-969 munkaidőn kívül: +36-20/510-4111
OEP ügyfélszolgálat: Tel/fax: 29/378-686
Jelenleg nem üzemel. (Szabadidőközpontban)

DUGULÁSELHÁRÍTÁS
Falbontás nélküli,  

szakszerű gépi tisztítás.
Fábián István

06 20 317 0843

Haláleset:  
Név Születési idő Haláleset ideje
Dallos Lászlóné Szecskó Ilona 1948. január 2. 2021. április 1.
Kozma István 1968. március 15. 2021. április 5.
Offela János 1959. augusztus 2. 2021. április 5.
Nagy Józsefné Fodor Ilona Magdolna 1929. február 14. 2021. április 5.
Rakó Sándorné Németh Erzsébet 1938. március 15. 2021. április 7.
Pothóczki László 1951. június 16. 2021. április 10.
Galacz András 1942. március 26. 2021. április 15.
Kölesz József 1976. május 1. 2021. április 15.
Kozár Jánosné Varju Erzsébet 1936. január 10. 2021. április 17.
Komáromi Béláné Germuska Judit 1970. január 16. 2021. április 18.
Horváth Jánosné Kun Erzsébet 1939. szeptember 22. 2021. április 18.
Vásáreczki Zsófia 1993. február 16. 2021. április 22.

Esküvő: 
Balogh Nikoletta – Szőcsi Béla 2021. május 8.
Eszes Brigitta – Jakab Csaba 2021. május 15.
Mester Petra – Mészáros András 2021. május 15.
Rák Erika – Kuzsel Péter 2021. május 15.
Premecz Enikő Mária – Tarnavölgyi Zoltán Péter 2021. május 22.

Ötvenedik házassági évforduló: 
Gyócs-Német Mária Irén – Windberg József 1971. május 8.

Huszonötödik házassági évforduló: 
Fentor Rita – Palásti Viktor 1996. május 11.
Urbán Szilvia – Pusztai Róbert József 1996. május 18.

Születések: 
Gyermek neve Születési idő
Vitéz Barnabás 2021. március 31.
Mészáros Zselyke 2021. április 12.
Gudmon Zója Izabella 2021. április 13.
Bartha Dorka 2021. április 15.
Rodriguez-Horváth Adelina Chicoatli 2021. április 20.



AZ ÚJ, ELEKTROMOS  
 ENYAQ iV. ENYAQ iV.
FELTÖLT ÉLETTEL.

PRÓBÁLD KI KERESKEDÉSÜNKBEN!

A ŠKODA ENYAQ modellek felszereltségtől függő, kombinált elektromosenergia-fogyasztása:
15,9-16,7 kWh/100 km, CO₂-kibocsátása: 0 g/km.

A ŠKODA ENYAQ modellek felszereltségtől függő, kombinált elektromosenergia-fogyasztása:
15,9-16,7 kWh/100 km, CO₂-kibocsátása: 0 g/km.

PORSCHE M5
1238 Budapest, Szentlőrinci út
06 1 421 8220
www.porschem5.hu

A megadott értékek a típusjóváhagyás során rögzített, gyári felszereltséggel kerültek megállapításra, és a hirdetés feladásának időpontjában érvényesek. 
A nevezett értékek nem egyes járművekre vonatkoznak, nem részei a tájékoztatónak, hanem a különböző járműtípusok összehasonlítására szolgálnak, a 
715/2007/EK rendelet jelenleg érvényes előírásainak megfelelően. Ezen értékeket egyes többletfelszereltségek, tartozékok, valamint a vezetői szokások 
és egyéb, nem technikai jellegű tényezők (pl. környezeti feltételek) is befolyásolják. A képen látható gépkocsi illusztráció.


