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Vízosztással, napernyőkkel és párakapuval 
enyhítettek a kánikulán

Korai kánikula köszöntött ránk június vé-
gén. Tekintettel a harmadfokú hőségriadó-
ra, városunkban június 23-25-ig több pon-
ton is hűsölhettünk. 

Az Önkormányzat hűsítő pontokat állított fel 
a Szabadság térnél, illetve a Vasútállomás 
parkolójának területén, de a Szabadidőköz-
pontnál is volt limonádéosztás és párakapu 
is ontotta magából a friss permetet – tud-
tuk meg Bukodi Károly polgármestertől. El-
mondta azt is, hogy évek óta megfigyelhető 
az erősödő nyári kánikula, amikor különö-
sen fontos a bő folyadékfogyasztás. Az akci-
óval ennek fontosságára is fel akarták hívni 
figyelmet.

Köszönetet érdemelnek segítségükért a Bo-
lyai János Gimnázium diákjai és az Ócsa VSE 
labdarúgói, akik 3 nap alatt közel 800 palack 
vizet osztottak szét az arra járók között.

A Szabadidőközpont a már szinte hagyománnyá vált 
Limonádé Partyval várta a családokat. A hűsítő ital 

mellett – melyből 73 liter fogyott el - a Napsugár duó 
szórakoztatta a gyerekeket, de talán a legnépszerűbb 
a párakapu volt – mondta el lapunknak Paksi Zita, az 
Egressy Gábor Szabadidőközpont igazgatója. 
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Az időjárás miatt a szabadtéri felújítások nagy ré-
sze tavasztól őszig tart. Nincs ez másképpen idén 
sem. Több fronton zajlik a munka a városban, 
folyamatos a megújulás. A munkálatokról Buko-
di Károly polgármester számolt be lapunknak.

Nagy zajt csapott a hír, hogy Szabadidőparkot 
tervez az Önkormányzat a régi strand területére. 
Pontosan milyen parkról lenne szó és mikorra ké-
szülhet el?

Szabadidő- és Sportparkot terveztetünk, jelenleg 
a tervező kiválasztása történt meg. Szeretnénk 
elindulni az úton, mert tudjuk, hogy az hosszú 
lesz. A cél, egy olyan hely a városban, ahol le-

het pihenni, sétálni és sportolni is. A park a ter-
vek szerint több fázisban készülhet el, ígérem, 
hogy  folyamatosan jelentkezem a fejleményekről.

Miért nem lehet újból strandot építeni?

Sajnos sem a jelenlegi és sem a jövőbe-
li anyagi lehetőségeink nem teszik lehető-
vé, hogy strandot építsünk, üzemeltessünk. 

Milyen beruházások zajlanak a városban?

FALU TAMÁS UTCA
Befejező fázisához érkezik a Falu Tamás utca felújí-
tása, már csak a kerékpársáv felfestése van hátra, 
valamint a táblák kihelyezése. Terveink szerint júli-

us végén adhatjuk át a nagyközönségnek. Az út tel-
jes egészében új burkolatot kapott, valamint busz-
megálló öblök és parkolók is kialakításra kerültek.

ESZE TAMÁS UTCA
Megújult az Esze Tamás utca egy ré-
sze is, valamint sikerült megoldani a vízel-
vezetést és parkolókat is kialakítottunk.

JÁTSZÓKERTTEL BŐVÜL AZ ISKOLA
Három évvel ezelőtt került az Önkormány-
zat tulajdonába az ún. Pártos ház. Soká-
ig tanakodtunk, hogy mi legyen a sor-

sa a teleknek, végül úgy döntöttünk, hogy  
lebontjuk a rajta lévő romos házat és a te-
rületet átadjuk az iskolának. Ők egy játszó-
kertet alakítanak ki, hogy a gyerekeknek na-
gyobb helyük legyen szaladgálni, játszani.

Szabadidőpark épülhet a régi strand területén
Interjú Bukodi Károly polgármesterrel

KÖNYVTÁR
Tavasszal indult el a Könyvtár felújítása. Első 
ütemben a kertet raktuk rendbe, második 
ütemben pedig a kerítést és a járdát újítjuk 
fel, valamint a bejáratot akadálymentesítjük.

ISKOLA TORNACSARNOK

Szintén nyárra terveztük az általános iskola tor-
nacsarnokának renoválását. Időszerűvé vált a 
tető felújítása, ezért külön öröm a számom-
ra, hogy sikerült állami támogatást kapnunk 
a javításra. A beruházás nagysága miatt sa-
ját forrásból nem tudtuk volna megvalósítani

TELEPÜLÉSFÁSÍTÁSI PROGRAM

Folytatódik a Zöld Ócsáért program. Eh-
hez hűen indulunk az Agrárminisztérium ál-
tal meghirdetett Településfásítási Programon.  
A Pályázat keretében 30 db gömbszivarfa igény-
lésére kerül sor. A fák sikeres elbírálás ese-
tén a temető előtti közterületi részen, az Ül-
lői utca felőli szakaszon kerülnek elültetésre.
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pályázatot hirdet hatósági ügyintéző munkakör betöltésére. 
A közszolgálati jogviszony időtartama:  Határozatlan idejű közszolgálati jogviszony 
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő 
A munkavégzés helye: Pest megye, 2364 Ócsa, Bajcsy-Zsilinszky utca 2. 

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
Ipari és belkereskedelmi igazgatási feladatok, behajtási-, közterület-foglalási-, fakivágási engedélyek 
kiadása, birtokvédelmi, állatvédelmi, hulladékgazdálkodási eljárások lefolytatása, közösségi együttélés 
alapvető szabályainak megsértésével kapcsolatos eljárások lefolytatása, egyéb hatósági ügyek intézése, 
hatósági bizonyítványok kiadása, pályázati úton elnyerhető támogatások igénybevételének előkészítése, 
projektkezelési feladatok ellátása, címmegállapítással és címképzéssel kapcsolatos feladatok ellátása, 
közútkezelői és tulajdonosi hozzájárulások elkészítése. Ügyfelekkel való kapcsolattartás. A tevékenységi 
körbe tartozó jogszabályok folyamatos követése. 
Pályázati feltételek:

•	 magyar állampolgárság,
•	 Felsőoktatásban szerzett közszolgálati, gazdaságtudományi, természettudományi, 

bölcsészettudományi, társadalomtudományi, hittudományi, jogi vagy műszaki szakképzettség; 
vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és informatikai, ügyviteli, közgazdasági, 
közszolgálati, jogi szakképesítés, vagy kormányablak ügyintézői vizsga

•	 felhasználói szintű MS Office alkalmazások ismerete
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

•	 közigazgatásban szerzett legalább 2 éves szakmai tapasztalat,
•	 közigazgatási szakvizsga
•	 közbeszerzési eljárással, pályázatkezeléssel kapcsolatos végzettség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
•	 A 87/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti önéletrajz, 
•	 Motivációs levél, 
•	 A végzettséget, szakképesítést tanúsító okiratok másolatai, 
•	 A pályázatban előnyként megjelölt feltételeket igazoló dokumentumok, 
•	 Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, 
•	 Nyilatkozat, hogy vállalja a vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatását, 
•	 Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással 

összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, 
•	 Nyilatkozat arról, hogy kinevezése esetén munkaköri összeférhetetlenség vele szemben nem áll 

fenn, nem áll hivatalvesztés fegyelmi büntetés hatálya alatt, amely miatt közigazgatási szervnél 
nem alkalmazható. 

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör azonnal betölthető. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. augusztus 2.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Ruska Renáta személyügyi előadó nyújt, a 06-
29-378-125 (29-es mellék) telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja: 
Postai úton, a pályázatnak az Ócsai Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (2364 Ócsa, 
Bajcsy-Zsilinszky utca 2.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító 
számot: I/8390/2021., valamint a munkakör megnevezését: hatósági ügyintéző. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. augusztus 19. 

Június 30-án tartotta havi testületi ülését Ócsa 
Város Önkormányzatának Képviselő-testülete.

Megtörtént a háziorvosi, házi gyermekorvo-
si, fogorvosi és védőnői körzetek kötelező fe-
lülvizsgálata.  A Hortenzia, a Levendula és az  
Orgona utcákkal bővült I. számú háziorvosi kör-
zet, a gyermekorvosi körzet, az I. számú fogorvo-
si körzet, valamint az I. számú védőnői körzet is. 

A pénzbeli és természetben nyújtott szociális el-
látásokról szóló önkormányzat felülvizsgálatra ke-
rült, a rendelet módosítására nem volt szükség.

A Képviselő-testület az Ócsa, Esze Tamás utcá-
ban a forgalmi rend megváltoztatásáról döntött, 
amely értelmében az Esze Tamás utca Falu Ta-
más utcától a Rákóczi utcáig terjedő szakasza  
kétirányú marad, míg az Esze Tamás utca Rákó-
czi Ferenc utca és a Magyar Sándor utca közöt-
ti szakasza a Rákóczi utca felé egyirányú közleke-
désre ad lehetőséget 2021. augusztus 1. napjától.

A közvilágítási hálózat üzemeltetési és kar-
bantartási feladatainak ellátására a Képvi-
selők továbbra is a Eurovill Kft-t bízták meg.

Elfogadta a Képviselő-Testület a Városfejlesztési, a 
Gazdasági, az Ügyrendi, és az Oktatási, Kulturális és 
Sport Bizottságok 2021. évi II. félévi munkatervét.

A Testület úgy döntött, hogy Ócsa Város Ön-
kormányzata indulni kíván az Agrárminisz-
térium által meghirdetett Településfásítási  
Programon. A Pályázat keretében 30 db gömbszi-
varfa igénylésére kerül sor. A fák sikeres elbírá-
lás esetén a temető előtti közterületi részen, az 
Üllői utca felőli szakaszon kerülnek elültetésre.

Az Önkormányzat úgy döntött, hogy a régi városi 
strandfürdő területén Szabadidő-, Pihenő- és Sport-
parkot kíván létrehozni. A tervdokumentáció elké-
szítéséhez a legkedvezőbb ajánlatot benyújtó Mó-
nusné Török Eszter tájépítész került kiválasztásra.

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
az Ócsai Halászy Károly Általános Iskola igazgatója 
által a pedagógus nap keretében tartandó 
kirándulás támogatása iránti kérelmét elfogadta 
és az intézmény pedagógusainak pedagógus-nap  
keretében tartandó kirándulás során az étkeztetést 
180.000 Ft-tal támogatja. Ezzel párhuzamosan úgy 
döntött, hogy ugyancsak 180.000-180.000 Ft támo-
gatást nyújt az Ócsai Nefelejcs Központi Óvoda és 
Manóvár Bölcsőde, valamint az Ócsai Bolyai János 
Gimnázium részére, amely a pedagógusok valamely kö-
zösségi programjára, közösségépítési célra fordítható.

Testületi döntések
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Van egy csapat Ócsán, egy pici közösség. Min-
den héten kedden és csütörtökön találkoznak 
a Vasútállomáson és onnan róják a köröket a 
városban. Futnak. Csak úgy, kedvtelésből. Pár 
évvel ezelőtt aztán Utcai Futás Ócsán néven 
egyesületté alakultak. Fentor Csabával, a 
csoport vezetőjével beszélgettem a futás-
sal való kapcsolatáról, a csapatról, a sportról.

Mióta futsz?

Nyolc éve kezdtem. Előtte csak fotelsporto-
ló voltam – meséli nevetve. Az az érdekes, 
hogy gyerekkoromban sem voltam leigazolt 
sportoló sehol, viszont nagyon szerettem min-
den sportot. Sokat bicikliztünk, rohangál-

tunk az utcán a haverokkal, de semmi egyéb.

Aztán nyolc évvel ezelőtt, amikor épp a fiam 
egyik fociedzésén várakoztam, hozzám lé-
pett egy másik apuka futószerkóban és ne-
kem szegezte a kérdést: Te miért nem futsz? 
Bevallom őszintén szólni sem tudtam, de valaho-
gyan úgy beültette az agyamba ezt a dolgot, hogy 
másnap munka után elmentem az Intersport-
ba és vettem egy futócipőt. Hát így kezdődött.

Akkor még egyedül?

Igen. Lementem a sportpályára és lefutottam 
egy 400 méteres kört, de bevallom majdnem 
belehaltam. Viszont nem ment el a kedvem. 

Sőt! Elhatároztam, hogy kis lépésekben fogok 

haladni és pici célokat tűztem ki. 
Egy kör, aztán két kör, majd 1 km 
és így tovább. Én ebben hiszek, 
vagyis nekem bevált ez a módszer.

Mikor csatlakoztál az UFÓ csa-
pathoz?

2013-ban láttam meg, hogy a Varga Rudi hirde-
tett egy futást itt Ócsán. Nagyon megörültem, 
csatlakoztam hozzájuk, és megszerettem velük 
a futást. Szerintem vannak azok, akik egyedül 
szeretnek futni és vannak, akik inkább közösség-
ben. Én utóbbiak közé tartozom. Összejött egy jó 
kis társaság, sokat nevetünk, beszélgetünk, sze-
rintem nagyon összetartó kis közösség lettünk.

Időközben aztán a Rudi lesérült, a futást is ab-
bahagyta. Úgy gondolta, hogy én lennék a leg-
megfelelőbb utódja, így 2014-ben átvettem a 
csapat vezetését és futónagykövet is lettem.

Van futócélod?

Én abszolút kedvtelési futó vagyok. Nin-
csenek különösebb célok, engem a közös-
ség tölt fel. Szeretek versenyekre járni, de 
oda is csak az élményért megyek. Olyan he-
lyekre jutok el, ahol még soha sem voltam. 

Van esetleg olyan élményed, amit szívesen 
megosztanál az olvasókkal?

Talán életem első versenyét, ami a Hungaro-
ringen volt. Nagy lendülettel indultam neki, 
azt teljesen figyelmen kívül hagyva, hogy már 
két hete benne voltunk egy kánikulában. So-
kan ezért nem is jöttek el a versenyre. 38 fok 
volt árnyékban, az aszfaltból pedig dőlt a forró-
ság. Emlékszem, hogy a kivetítő 58 fokot muta-
tott. Azt hittem beledöglök, de végigfutottam. 

Milyen tanácsot adnál annak, aki most sze-
retne elkezdeni futni?

A futásban az a jó, hogy minimális befektetéssel 
el lehet kezdeni, és bármikor, bárhol űzhető. Ami 
szerintem a legfontosabb, az egy jó futócipő. Ezen-
kívül fejben kell eldönteni, mindig nagyobb célo-
kat kitűzni és persze el kell hessegetni a tornaórák-
ról maradt negatív élményeket is. Ha volt ilyen!

Én azt javaslom, hogy a futás és séta kombi-
nációjával kezdjen futni. Teljesen kikapcsolja 
az agyat, hangulatjavító és még egészséges is.  
Ha lehet még egy tanácsom:  Ne vár-
jon senki 40 éves koráig a sporttal.

Milyen futóeredményedre vagy a legbüsz-
kébb?

Mint mondtam, én nem vagyok egy eredményori-
entált futó. Ugyan volt néhány dobogós helyezé-
sem, de nem is a saját eredményeimre vagyok a 
legbüszkébb. Nálunk kezdett el futni Máté Móni, 
most már saját edzője van, és az Ultrabalatonra ké-
szül. Félelmetesen sok energia van benne. Amikor 
tavaly lefutotta az Ultra Tisza-tó versenyt, az na-
gyon nagy élmény volt. Rá vagyok a legbüszkébb, 
de igazából az egész csapatra, mert az évek, hóna-
pok alatt mindenki rengeteget fejlődött a futás te-
rén és mindemellett nagyon összetartó a társaság.

Lesz nyár végén UFÓ Ócsa futás?

Igen lesz! Augusztus 22-én, a szokott helyen, a 
műemlék templom melletti térről rajtolunk 3 
féle távval. Szeretettel várjuk az ócsai futókat a 
kedd-csütörtöki edzésekre, illetve ide a verseny-
re is. További infók, nevezés: www.ocsafutas.hu

Paksi  Zita

40 ÉVES KOROMIG
FOTELSPORTOLÓ VOLTAM
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Iskolánk (az Ócsai Halászy Károly Általános Iskola) 2. b 
osztályának 10 bátor kis olvasójával tanév elején bele-
vágtunk életük első olvasási versenyébe. A Bendegúz 
Akadémia által meghirdetett Jonatán országos olvasási 
versenybe kapcsolódtunk be, ami egy igazi KÖNYVES 
KALANDTÚRA elsőtől nyolcadik osztályig.

A jelentkező kis olvasók vállalták, hogy minden év-
szakban 2-2 érdekes könyvet elolvasnak és megoldják 
a hozzájuk kapcsolódó feladatokat. Elolvasták Csukás 
István Pom Pom meséi  - Festéktüsszentő Hapci Benő, 
Csukás István A Nagy Ho-ho-ho-horgász nyáron, Christ-
ine Sagnier Éljen a család! – Nehéz az élet!, Bodor At-
tila A tél menyasszonya, Tóth Eszter Pöttöm Pötty és az 
Ízek Birodalma könyveket, és megnézték Csukás István 
Süsü, a sárkány című meséjét.

Heten (Torma Tamás Andor, Peczek Ádám Máté, Ma-
kádi Csaba Zsolt, Busa Mia Nadine, Dascalu Erik Márk, 
Unger Dóra Anna, Schmidt Tünde) részt vettek az or-
szágos döntőben is. 

Közülük 2 tanuló – Makádi Csaba Zsolt és Unger Dóra 
Anna – 1. helyezést értek el. 

Nagyon büszkék vagyunk rájuk!

Nagyon fontos feladatomnak tartom az olvasás meg-
szerettetését tanítványaimmal, ezért jövőre is OLVA-
SUNK!

Zomboriné Guj Judit

Győzteseink vannak az országos olvasási versenyen

Makádi Csaba Zsolt

Helyi

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

Automata hegesztő

Betanított munkás

Gépbeállító

Burkoló

Géplakatos

Horganyzó

Szerszámkészítő

Targoncavezető

Villanyszerelő

Gépkezelő

Marós

Mechatronikus

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

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

Pillants bele az OBO Bettermann Magyarország 
mindennapi működésébe!

Jelentkezés: 
karrier@obo.hu

Munkavégzés helye: 
2347 Bugyi, Alsóráda 2.

Munkába járásodat a  jogszabályok szerinti utazási költségtérítéssel, 
vagy a környező településekről céges buszjáratokkal támogatjuk.
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A nyári kánikulában kellemes hangulatot teremt ud-
varunkban egy vizes élettér látványa. Lehet az egy ha-
talmas kerti tó, ahol a tavirózsáink díszelegnek, vagy 
csupán egy kisebb csobogó, melyben a víz hangját él-
vezhetjük. De akár egy madáritató tál is látványos dí-
sze lehet kertünknek. A hőségben friss klímát nyújt a 
párolgó vízfelület, nem mellesleg az esztétikai élmény, 
amely egyedi hangulatot áraszt.

A kerti tavat saját kezűleg is kialakíthatjuk, ügyelve a 
mélységre, hogy a halaknak megfelelő menedéket 
biztosítsunk télre. Készen is kaphatunk előregyártott 
műanyag tómeder medencét, de tófóliával is kialakít-
hatjuk a számunkra legmegfelelőbb alakzatú tavat. A 
tóba kis szökőkutat vagy csobogót is kialakíthatunk, 
biztosítva a víz forgását. 

 Amennyiben a tó karbantartását illetően fenntartá-
saink vannak, úgy bátran ajánlom a kerti csobogó ki-
alakítását, mely messziről nézve egy tó hangulatát 
árasztja, de a víztükör hiánya nélkül. A vízforgató szi-
vattyút egy megfelelő nagyságú tartályba helyezzük, és 
a talajszintbe történő lesüllyesztését követően ráccsal 
fedjük, majd egészen nagyméretű kavicsokkal borítjuk. 
A felcsobogó víz a kavicsokat lemosva újra a tartályba 
kerül, és zárt rendszerként üzemel.

 A csobogó köré ültetett növények ugyanazt a hangu-
latot idézik a nézelődőknek, mintha egy tóval állnának 
szemben, ám annak minden karbantartási munkálatai 
nélkül. (Gondoljunk az ősszel a vízbe hulló falevelekre 
és azok eltávolítására a vízből). 

Mivel az eredeti vízi növényeknek a megfelelő víz-
borítást a csobogónál nem tudjuk biztosítani, így ún. 
vízpartimitátor növényeket alkalmazunk. A dísznövé-
nyek ezen csoportja arra hivatott, hogy kinézetükkel a 
vízparton élő növényekre hasonlítanak, illetve hangu-
latukkal a tavakra, víz-, és folyópartokra emlékeztet-
nek, ám nem igénylik a vizi életmódot. 

A kerti csobogó növénykörnyezetét is érdemes ezen 
növényekkel kialakítani, melyek aztán pótolják a valódi 

vízfelület látványát. Ebbe a növénycsoportba a legtöbb 
díszfű beletartozik, ültessünk bátran pl. Carex-et (tarka 
sás), a sokak által csak „macifű”-nek mondott Miscant-
hus sinensis-t ( kínai virágosnád), vagy Pennisetum 
alopecuroides ( tollborzfű) -et, melynek egészen mini 
változatát is kinemesítették, a P. alopecuroides ’Little 
honey’ mely csupán 30 cm magasra nő. 

A környezetbe illő fák közül az Acer palmatum (japán 
juhar) fajtái is csodás látványt nyújtanak, - és igen ked-
velik a párás környezetet-, ám a túl erős napsugárzásnak 
kitett egyedek levelei megperzselődhetnek (pl. Acer 
palmatum ’Dissectum’), válasszunk a napégésre kevés-
bé hajlamos fajtát, pl. A.palmatum „Bloodgood”. 

Kívánom, hogy a kertbarátok kertjeiben is minél több 
vizes élőhely nyújtson üdítő látványt, és teremtsen 
hasznos környezetet a madarak-, és megannyi rovar 
életében is.  

Továbbra is várjuk a „Virágos Ócsáért” pályázatra a je-
lentkezőket!

Kellemes kertészkedést kívánva: 

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

Kert

Vizes élőhelyek

Polgárőrség

Az év hatodik hónapjában is minden nappal és éj-
szaka mozogtak járműveink: autóval, robogó-
val, kerékpáron jártuk a várost és annak közigaz-
gatási határain belül eső területeket, emellett  
lóháton is láttunk el szolgálatokat, amelyeken 
rendkívüli eseményt szerencsére nem tapasz-
taltunk, ám ezt nem jelenti azt, hogy nem volt 
szükség júniusban jelenlétünkre és munkánkra. 
 
Sikeresen lebonyolítottuk a helyi sportegyesület ha-
zai rendezésű futballmérkőzéseinek biztosítását és 
meglepődve tapasztaltuk a női és a felnőtt szakosz-
tály meggyőző jó játékát (ezúton is gratulálunk az el-
ért eredményekhez)! Szerencsére egyetlen találko-
zón sem volt szükség a közbeavatkozásunkra, amely 
miatt köszönjük a játékosok, a szurkolók és kiláto-
gatók felelősségteljes magatartását és viselkedését.

Júniusban a 2020/21 -es tanév végeztével (valamint 
a járványhelyzet javulásával) előtérbe kerültek a köz-
nevelési intézményekben a kültéri rendezvények 
megtartása, amelyeket a Közterület-felügyelet mun-
katársaival biztosítottunk.  A kerékpáros kirándulá-
sok, intézményi látogatások útvonalán végeztünk 
kíséretet, amelyeken a felelősségteljesen viselke-
dett gyermekeknek és az város útjain közlekedők 
türelmének köszönhetően nem történt incidens. 
További események voltak még az általános is-
kolai, valamint a gimnáziumi ballagások biz-
tosítása, az oda érkező autók parkoltatása is, 
amelyek szintén problémamentesen zajlottak. A Pol-
gárőrség nevében kívánunk minden ballagó diáknak 
sok sikert és örömöt életük következő szakaszában. 
 
Szintén ebben a hónapban került megrendezés-
re, immár 6. alkalommal, a Pincesorfutás Radics 
József emlékére, amelyre városunk neonzöld sza-
poraléptű cirkálói, az UFÓ-k kérték segítségünket, 
hogy a pincéknél biztosítsunk rendszerű parkolást  
és biztonságos futóútvonalat. A felkérésnek 
örömmel tettünk eleget, az esemény szeren-
csére jó hangulatban és biztonságosan lezajlott. 
Ahogyan az várható volt, a járványhelyzet miatt 
ebben az évben megrendezésre kerülő Euro2020 
labdarúgó Európa - bajnokság és a közvetlen ma-

gyar érdekeltség miatt városunkban sok helyen 
követhető közösségi meccsnézések során a törté-
nések, valamint a családi és baráti rendezvények 
száma is jelentősen megugrott. Ahogy előző havi  
cikkünkben is említettük, a megfelelő, biztonságos és 
szabályos közlekedés, valamint parkolás és a kulturált 
szórakozás a közösségi együttlétnek egy kritikus pontja. 

Ismét szeretnénk felhívni az összejárók és közlekedők 
figyelmét a fentebb említettek betartására, vala-
mint ezek, polgártársai felé történő felhívására. 
Szintén a közösségi együttélés szabályaiba tarto-
zik a játszótér és a kondipark eszközállományának 
rendeltetésszerű használata, valamint annak zá-
rási időpontjában való elhagyása (20:00 óra) is.

Ócsa Városi Polgárőr Egyesület 
 

Ugyanakkor egy rendkívül fájó kötelességünknek kel-

lett eleget tennünk, hiszen ebben a hónapban kísértük 

el utolsó földi útjára Prohászka Ferenc kollégánkat. 

Ferenc már a mozgalom legelején, a Faluvédő Egyesü- 

letben lépett be a közbiztonság ilyen jellegű javításának 

tevékenységébe, és egészen mostanáig aktív tagja volt 

közösségünknek. Az évek során szerzett tapasztalatával 

mindig törekedett kollégái megsegítésére, a városlakók 

védelmére,  tanácsaival sokan gazdagabbak lettünk.

Kálmán Attila járőrtársával rendszeresen vállaltak 

éjszakai szolgálatot, ugyanakkor szükség esetén bár-

mikor rendelkezésre állt, legyen az bármilyen rendez-

vény, baleset vagy egyéb teendő. Emléke mindörökké 

élni fog a Polgárőrségben; a gyászoló család számára 

őszinte részvétünket kívánjuk, fájdalmukban osztozunk.

Ég veled, Fater!

JÚNIUSI MINDENNAPOK
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A kicsiké a főszerep

Foci

Az ÓVSE U11-es csapata június 12-én, míg az U13-as 
gyerekek másnap, 13-án küzdöttek hősiesen a hazai 
rendezésű Ócsa Kupán a környék 7-7 csapata ellen. 
Ezúton is köszönjük Csillus Tamásnak, ócsai születésű 
NB I.-es játékosnak, valamint Gróf Dávid, válogatott ka-
pusnak, hogy elfogadták meghívásunkat, és saját pél-
dájukon keresztül mutatták meg a gyerekeknek, hogy a 
kemény munka mindig meghozza a gyümölcsét! 

Az U11-es csapat teljesítményét edzőjük, Pénzes Ta-
más értékelte:

- Rengeteg munkát fektettek a gyerekek ebbe a nap-
ba. A csoportmeccsek alatt minden úgy alakult, ahogy 
terveztük, viszont utána már kiütött a srácokon a me-
leg és a fáradtság. Mindezzel nem törődve, egymásért 
küzdve a döntőbe verekedték magukat, ám azt elvesz-
tettük. A kitűzött célt elérték a fiúk; ezüstéremmel zár-
tuk a tornát, sőt még a torna legjobb kapusa is tőlünk 
került ki, Koch Roland nyerte el ezt a címet. Igazi csa-
patmunka volt!

A következő napon ismét a gyermekeké volt a fősze-
rep, csak éppen az eggyel idősebb korosztály foglalta 
el a sportpályát, akik a 7. helyen végeztek. Minderről 
Forgács Gergely, az U13 edzője osztotta meg velünk 
gondolatait:

- A mi csapatunk is hasonló eredményt tűzött ki maga 
elé. Sajnos a jó kezdést sok kihagyott helyzet, elkerül-
hető gólok követték. Minden meccsen domináltunk 
játékban, sajnos eredményben ezt nem tudtuk bizo-
nyítani. Utolsó meccsen büntetőpárbajból győztesen 
jöttünk ki, ezzel keretbe foglalva aznapi teljesítmé-
nyünket. Sokat változott a csapat hozzáállasa és játé-
ka a tavasz folyamán. Az eredménytelenség ellenére 
látható volt az elvégzett edzésmunka is, gratulálunk a 
csapatnak!

A HÓNAP JÁTÉKOSAI:

• U7: Botka Dávid (U7)

• U9: Pócsi Lara Dorina (U9)

• U11: Faragó Krisztián (U11)

• U13: Jusztin Alex (U13)

• Juhos Judit (Női)

• Kovács Zsolt (Felnőtt)

U11

U13

Felnőtt csapat



Ócsai Református Egyházközség
2021. JÚLIUS havi gyülekezeti alkalmaink:

Ócsai Református Helyi Tábor!!! 2021.07.05.-09. - Hétfőtől péntekig. – 
Központja hagyományosan a Kálvin-ház és a Református Játszóudvar. Reggel 
7 órától gyermekmegőrzés. 9 órától 17 óráig tábori program. Bibliai tematika, 
sok játék, kézműveskedés, sportprogramok… meglepetések. A tábor ingyenes, 
de szeretettel várunk támogató adományokat. Imádkozzunk együtt hálaadással 
azért, hogy idén végre újra tarthatjuk ezt a szívünknek kedves hetet. SDG!

Állandó alkalmaink:
Csütörtökön 18 órakor Központi Bibliaóra JELENLÉTI és közvetítés online 
gyülekezetünk Facebook oldalán, ami megosztásra kerül az Ócsai Reformátusok 
Csoportban is.
Pénteken 17 órától Ifjúsági Bibliaóra csak jelenléti alkalom, személyesen várjuk az 
ifjakat! SDG! 
Vasárnap 10 órakor JELENLÉTI Istentisztelet Templomunkban. 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. „…a jókedvű adakozót szereti Isten”. (II. Kor 9,7.) 

Isten áldását kívánjuk és kérjük testvéreink NYÁRI PIHENÉSÉRE, családjaikra és életükre! Vigyázzunk egymásra 
és vigyázzunk magunkra! AZ ÚR legyen mindnyájunk őriző, gyógyító, megtartó, vigasztaló Pásztora! SDG! 
Az Ócsai Református Egyházközség Elnöksége

Ócsai Baptista Gyülekezet JÚLIUS 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. JÚLIUS 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

Júliusi katolikus ünnepek

Július 4. – Évközi XIV. vasárnap Szentmise 9.00 órakor
Július 11. – Évközi XV. vasárnap Szentmise 9.00 órakor
Július 18. – Évközi XVI. vasárnap Szentmise 9.00 órakor
Július 25. – Évközi XVII. vasárnap Szentmise 9.00 órakor

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
Czibula Miklós 1936. július 28. 2021. május 4.
Gál Lajosné Oláh Erzsébet 1945. január 22. 2021. május 5.
Mátyás István 1953. február 24. 2021. május 5.
Gajdácsné Kohári Rozália 1951. február 11. 2021. május 8.
Nyulas Sándor 1956. december 4. 2021. május 8.
Takács Jenőné Visky Eleonóra 1932. november 6. 2021. május 12.
Szurán Sándor István 1941. augusztus 11. 2021. május 12.
Temesfői Ede József 1941. október 19. 2021. május 17.
Bán Gáborné Fazekas Erzsébet 1961. január 7. 2021. május 24.
Prohászka Ferenc 1955. június 24. 2021. május 31.

Esküvő: 
Galambos Dóra – Bödő Sándor 2021. június 12.
Vékony Anita – Róth Zoltán 2021. június 19.
Lovas Eszter – Borsos Ádám 2021. június 26.

Huszonötödik házassági évforduló: 
Szabó Mária Ibolya – Deli Vilmos 1996. június 14.
Szeleczki Mária Magdolna – Miklós László 1996. június 20.

Születések: 
Gyermek neve Születési idő
Miklós Boglárka Jázmin 2021. január 13.
Bánka Norina Enikő 2021. április 28.
Hajdu Luca 2021. május 9.
Losteiner Sándor 2021. május 10.
Virág Bella Bianka 2021. május 19.
Székely Levente Attila 2021. május 21.
Jakusovszky Zselyke 2021. június 16.
Juhász Viktória Bella 2021. június 20.



Az Ön Volkswagen márkakereskedője: 

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

Ismerje meg építőipari célú járműveinket!
A strapabírás, a gazdaságos üzemeltetés és a páratlan megbízhatóság csak az alap. 
De a Volkswagen haszonjárművei ennél sokkal többet kínálnak, például feladatra szabott, 
igény szerinti modell- és felépítményváltozatokat, illetve 4Motion összkerékhajtást, 
hogy a munkaterületet bármilyen körülmények közt könnyen megközelíthesse. 
Kérjen egyedi ajánlatot honlapunkon vagy márkakereskedésünkben!

Kiváló ajánlatokkal 
és kedvező finanszírozással 
várjuk kereskedésünkben!

Minden területen profik.
Főleg a munkaterületen!Főleg a munkaterületen!Főleg a munkaterületen!Főleg a munkaterületen!

Ismerje meg építőipari célú járműveinket!

Kiváló ajánlatokkal 
és kedvező finanszírozással 
várjuk kereskedésünkben!

Ismerje meg építőipari célú járműveinket!Ismerje meg építőipari célú járműveinket!

Kiváló ajánlatokkal 
és kedvező finanszírozással 
várjuk kereskedésünkben!


