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3Összefogással kezdődött meg
a strand területének megtisztítása 

augusztus 28-án. 
A Bajor Étterem és Schőnauer Péter 
étellel-itallal segítette az önkéntesek 

munkáját.
Mindenkinek köszönjük a részvételt!

A tornaterem tetőjének javítása mel-
lett elkészült a Halászy Károly Álta-

lános Iskola új kerítése is.

Megújult a könyvtár kerítése, valamint 
a járda térkő burkolatot kapott.

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.

Helyi
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SZENT ISTVÁN NAPI KERÉKPÁRTÚRA

Ócsai Népdalkör Pánczél Károly országgyűlési képviselő 

Nt. Hantos Péter református lelkipásztorPapp Barnabás baptista lelkipásztor

Dr. Koszteleczky Mónika Olti Éva és Olti LászlóMurinainé Murár Emília

Augusztus 20-án közel 200-an gyűltek össze, hogy 
az Államalapítás ünnepén közösen biciklizzenek. 
Idén Alsónémedi volt a cél, ahol a lelkes csapat 
kedves fogadtatásban részesült.  

Ezúton is köszönjük Alsónémedi Községnek, Dr. 
Tüske Zoltán polgármester úrnak, valamint Job-
bágy Ilona igazgató asszonynak a vendéglátást, az 
ízletes gulyáslevest és az édes finomságokat is.

Köszönjük az Ócsa Városi Polgárőr Egyesületnek a 
túra magas szintű biztosítását.

Végül, de nem utolsó sorban köszönjük a némedi 
kerékpárosoknak, hogy a hazaúton kísértek ben-
nünket! 

Jövőre veletek ugyanitt-ugyanott! - hangzott el.

P.Z.

A Szent István napi városi ünnepségen Pánczél Károly  
országgyűlési képviselő mondott ünnepi beszédet.

Az új kenyeret Nt. Hantos Péter református lelkipásztor és  
Papp Barnabás baptista lelkipásztor áldotta meg.

Az műsorban közreműködött az Ócsai Népdalkör, illetve a Múzsák Társulat.
Az ünnepség keretein belül Murinainé Murár Emília alpolgármester átadta az önkormányzat 

által alapított PRO URBE kitüntető díjat Dr. Koszteleczky Mónika gyermekorvosnak.



6 Ócsai Arcok

Koszteleczky Mónika Ócsa egyetlen gyermek-
orvosa. 25 évvel ezelőtt kezdett el praktizál-
ni városunkban, és ma 1500 ócsai kisgyermek 
egészsége felett őrködik. Munkáját Ócsa Város 
Önkormányzatának Képviselő-Testülete Pro 
Urbe Ócsa díjjal jutalmazta augusztus 20-án. 
Vele beszélgettem az elmúlt évekről dióhéjban.

Meglepett a díj?

Nagyon, és borzasztóan jól esett. Az ember nem 
ezért dolgozik, mégis nagyon jó érzés, hogy értéke-

lik a munkáját. Úgy érzem nagyon a helyemen va-
gyok, imádom a munkám, és bízom benne, hogy 
még sok éven át gyógyíthatom az ócsai porontyokat.

Hol nőttél fel?

Miskolcon születtem és nevelkedtem, a férje-
met is ott ismertem meg egy iskolai bálon. Emlék-
szem átgázolt a termen és felkért táncolni. Ez olyan 
jól sikerült, hogy a mai napig együtt vagyunk, két 
gyermek szülei és két unoka nagyszülei lehetünk.

A Debreceni Egyetemen lettem általános orvos, majd 

a kalocsai kórház gyermekosztályán kezdtem dolgoz-
ni, mert a férjemet a hivatása Kalocsára szólította. 
Nagyon szerettem ott dolgozni és lakni, de mivel a 
gyermekeim édesapja hivatásos katona, újból elszó-
lította a munkája. Akkor már a lányom és a kisfiam 
és megszületett, és Budapesthez közel kerestünk 
otthont. Így láttam meg, hogy Ócsa gyermekorvost 
keres. Ez 25 évvel ezelőtt történt. Azóta megszeret-
tük ezt a kisvárost, és bevallom őszintén, örömmel 
látom, hogy mennyit fejlődött az elmúlt években. 

Van annak különösebb oka, hogy gyermekorvos lettél?

Ami eszembe jut ezzel kapcsolatban, hogy volt egy ovis-
társam aki bélcsavarodásban meghalt. Erre a mai napig 
emlékszem, és arra is, hogy akkor elhatároztam, orvos 
leszek, hogy ez más kisgyerekkel ne történhessen meg. 

Mit gondolsz a gyerekek gyógyítása több türelmet 
igényel mint a felnőtteké?

Inkább talán még empatikusabb hozzáállást. A leg-
több gyerek fél az orvostól, és általában sírva érke-
zik hozzám, de olyan is előfordul, hogy nálam nyug-
szik meg. Tudom, ez furcsán hangzik, mégis megesik, 
és a szülő maga is meglepődik ezen. Nincs ebben 
azonban semmi varázslat. A gyerekek nagyon ér-
zékenyek és azonnal átveszik a szülők ijedtségét. 

Amit fontosnak tartok, hogy én soha nem ha-
zudok a gyereknek. Elmondom mi fog történ-
ni, és azt is miért teszem. Ha szurit adok, szó-
lok, hogy egy picit ugyan fájni fog, de azért kapja, 
hogy meggyógyuljon, és ne kerüljön kórházba. 

Ennyi év alatt sok-sok gyermek fel-
nőtt, talán azóta már ők is szülők lettek..

Igen, ez így van. Azt szoktam mondani, hogy már 
a gyerekek gyerekeit gyógyítom. Mikor meglá-
tom az apukát vagy az anyukát, emlékszem rá-
juk gyerekkorukból. Jó érzés, hogy bizalommal  
fordulnak felém, mernek kérdezni, ami a mai vi-
lágban azért fontos, mert a világhálón sokan tá-
jékozódnak erről-arról. Próbálnak diagnózisokat 
felállítani, amiben azért nagy a tévedés veszélye.

Mi ad erőt neked a mindennapi munkádban?

Talán a legfontosabb az állandó segíteni akarás, illetve 
az, hogy rengeteg szeretetet kapok a gyerekektől. Én 
mindig adok valami kis ajándékot a vizsgálat után, le-
gyen az matrica vagy bármi más. De amikor én is kapok 
az már nekem is megható. A nyaralásról hozott kagylók, 
a rajzok mindig nagyon jól esnek. Arról már nem is be-
szélve, hogy a gyerekek gondolnak arra is, hogy behoz-
nak pici ajándékokat arra a célra, hogy azokat más gye-
rekeknek adjam oda. Ezek mindig nagyon meghatóak.

Eszembe jut egy kedves történet, ami pár hónap-
pal ezelőtt történt a Covid járvány kellős közepén. Egy 
év körüli kisgyereket hoztak vizsgálatra, aki az idegen 
helyen természetesen sírt. Maszkban dolgoztunk, az 
embernek jóformán csak a szeme látszott ki. Egyszer 
csak a kicsi rám nézett, abbahagyta a sírást és ked-
ves hangon megszólalt:  „Mama, Mama „. Azt mond-
ják, a szem a lélek tükre. Remélem olyat látott, amit 
a nagymamája szemében is. Hát ezért is érdemes. 

Az orvos élete állandó szolgálat. Lehet emellett ma-
gánélete is?

Nem egyszerű. Azt hiszem, erről sokat tudná-
nak mesélni a gyerekeim is, akikre néha a lak-
tanyában katonák, néha a gyerekosztályon nő-
vérek vigyáztak – meséli nevetve a Doktor néni. 

Nyáron tudok egy picit pihenni, akkor általában kive-
szek két hetet egyben. Télen erre nincs lehetőség, mert 
annyi a beteg kisgyermek. De nincs ezzel baj, hiszem a 
mi dolgunk, hogy segítsünk, erre tettük fel az életünket.

Paksi Zita

Már a gyerekek gyerekeit gyógyítom
Interjú Koszteleczky Mónika gyerekorvossal

Pro Urbe Ócsa díjat kapott 
Dr. Koszteleczky Mónika

Dr. Koszteleczky Mónika gyermekorvos 1996. 
július 1. napjától kezdődően áll az ócsai la-
kosok, az ócsai családok szolgálatában, azaz 
immáron 25 éve lát el Ócsán gyermekorvosi 
feladatokat. A munkájára a szakértelem, a pre-
cizitás jellemző, amelyhez egy megbízható, 
lelkiismeretes és kedves személyiség társul. 
Városunkban hosszú ideje egyedüli gyermekor-
vosként minden kiskorú gyermek „háziorvosa”. 
Jelenlegi betegszáma meghaladja az 1500 főt. 

A mindennapi gyermekorvosi munkája 
során olyan elhivatottságról tesz tanúbizo-
nyságot, mely során rendkívüli odaadással, 
tudományos igényességgel, és humanitárius 
szemlélettel segít a hozzá forduló betegein. 

Dr. Koszteleczky Mónika a 25 évnyi  
Ócsán eltöltött gyermekorvosi szolgálat-
tal mindenképpen méltóvá vált arra, hogy 
hogy ez az odaadás, szakmai tudás és ta-
pasztalat, díjazással kerüljön elismerésre. 



TÜDŐSZŰRÉS
2021.09.23-tól 2021.10.05-ig

 Hétfőn  ....................................................... 800 - 1800 óráig
 Kedden ...................................................... 800 – 1800 óráig
 Szerdán ..................................................... 800 – 1800 óráig
 Csütörtökön .............................................. 800 – 1800óráig
 Pénteken ................................................... 800 – 1800 óráig

A tüdőszűrés helye: Egressy Gábor Szabadidőközpont
A TÜDŐSZŰRÉS A FELNŐTT LAKOSSÁG SZÁMÁRA AJÁNLOTT VIZSGÁLAT!

A szűrővizsgálat 40 év feletti lakosoknak évente egy alkalommal továbbra is ingyenes 40 éves kor alatt, il-
letve munkahelyi alkalmassági vizsgálathoz a vizsgálat díja 1700 Ft, mely az OEP által országosan elrendelt 
összeg. A befizetés a szűrőállomáson kapható csekken történik, ez esetben felbélyegzett válaszboríték elle-
nében leletet is küldünk. A 14-18 év közötti gyerekek szűrése ingyenes, de beutaló és szülői beleegyező nyi-
latkozat szükséges. A törvény által kötelezettek, illetve a 18 évnél idősebb tanulóknak, akiknek az oktatási 
törvény előírja, a vizsgálat természetesen ingyenes. A vizsgálat alkalmas a TBC illetve sok más tüdőbeteg-
ség időben történő felismerésére! Kérjük, a vizsgálatra hozza magával személyi igazolványát, TB kártyáját, 

illetve ha van az előző évi tüdőszűrő igazolást!

Kertváros Szociális Központ
tájékoztatja a helyi lakosokat, hogy 1993. évi III. tv. 65. §-a értelmében

JELZŐRENDSZERES HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS 
keretében biztosítani kell

- az ellátott személy segélyhívása esetén, az ügyeletes gondozónak, a segítséget kérő lakásán (az 
előzetesen önök által leadott lakáskulcssal) 30 percen belül történő megjelenését,

- a segélyhívás okául szolgáló probléma megoldása érdekében szükséges azonnali intézkedések 
megtételét, szükség esetén további egészségügyi vagy szociális ellátás kezdeményezését.

A szolgáltatás célja a felmerülő egészségügyi krízishelyzetek mielőbbi elhárítása.

Ellátottak köre:
Elsősorban olyan saját otthonukban élő, egészségi állapotuk, szociális helyzetük, idős koruk miatt rászorulók, 
akik a segélyhívó készülék megfelelő használatára és önálló életvitel fenntartására képesek. 

Ellátások igénybevételének módja és feltételei:

A kapcsolatfelvétel az alábbi módon történik:
- a ellátást igénylő személyes megkeresésére,
- a ellátást igénylő családja jelzésére,
- más gondozási központok jelzésére,
- háziorvos jelzésére,
- egészségügyi intézmény, kórház, szociális otthon, idősek otthona jelzésére,
- minden más civil szervezet vagy személy kérésére.

 Jogosultsági feltételek
- egyedül élő 65 év feletti személy /Szt. 65 § (4) bek. a) pontja alapján, vagy
- egyedül élő súlyosan fogyatékos, vagy pszichiátriai beteg /Szt. 65 § (4) bek. b) pontja alapján, vagy
- kétszemélyes háztartásban élő 65 év feletti, illetve súlyosan fogyatékos, vagy pszichiátriai beteg /Szt. 

65 §4)  bek. c) pontja alapján/

A szolgáltatás igénybevételének feltétele, hogy az szolgáltatást kérelmező személy megismerje, elfogadja 
és aláírja az együttműködési megállapodást.

A Szolgáltató az Igénybevevő adatait a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 
20. § - a rendelkezései alapján nyilvántartja. 

A Szolgáltató az adatokat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi 
CXII. törvény és a GDPR európai általános adatvédelmi rendelet előírásainak megfelelően kezeli.

Ellátási területek:  Gyál, és Ócsa, Bugyi és Alsónémedi települések.

A szolgáltatás a társult települések területén jelenleg térítésmentes. 

Abban az esetben, ha a szolgáltatás térítés kötelessé válik, akkor a térítési díj nem haladhatja meg az 
igénylő jövedelmének a 2 %-át.

További tájékoztatás kérhető: Szarkáné Rada Szilvia gondozónál a gyáli székhelyen 
2360 Gyál, Rákóczi F. utca 42-44. szám alatt,  illetve a 06-29-345-478 és 06-20-482-6888 telefonszámokon.
          Dócziné Pallagi Ágnes     
      Kertváros Szociális Központ intézményvezetője

Az Ócsai Roma Nemzetiségi Önkormány 
zat a roma holokauszt kapcsán megemlékezést  
szervezett az Egressy Gábor Szabadidőközpontban, 
melyet a roma kultúrát és nyelvet  
bemutató előadással, továbbá roma képzőművészek 
által készített festmények, és grafikák bemuta-
tásával, illetve romani és magyar nyelven íródott 
könyv és verseskötet bemutatóval kötött össze.

Előadást tartott Pató Selam, a World Roma Or-
ganization Romanipen (Világ Romaszövetsé-
gének) magyarországi alelnöke. Moderátor:  
Oláh Zsolt, a Monori Roma Nemzetiségi 
Önkormányzat elnöke, házigazda: Sándor István, 
az Ócsai Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke volt.

A roma kulturális előadás során elhangzott az a törté-
nelemben megélt valós történeti út, melyet jelenlegi is-
mereteink szerint a cigányság a mai állapotáig megtett.

A Romaholokauszt megemlékezés során Sán-
dor István köszöntötte az egybegyűlteket. 

Egyperces néma csenddel állva tisztelegtek az el-
hurcoltak és hozzátartozóik emlékének, majd meghall-
gatták a romani nyelvű egyetemes Roma Himnuszt. 

Romaholokauszt megemlékezés



10 Rendezvény

Kedves Versenyzők, Szervezőtársak, Ócsaiak!

A tavalyi évben, amikor elmaradt a 6. UFÓ Ócsa futás, 
félve vágtunk bele az idei szervezésbe, mert az egész 
első félév bizonytalansággal telt. Azért a háttérben 
ment a munka, mert bíztunk a csodában, a nyári nyi-
tásban. Szerencsére ez június elején megtörtént, de 
sok szabály még nem volt ismert. Minden feltételesen 
volt leegyeztetve, tehát ha lesz verseny akkor hajrá és 
mindenre fel leszünk készülve, ha mégsem, akkor kö-
vetkezmények nélkül törölhető az esemény. Aki eljött 
és futott nálunk augusztus 22-én az láthatta és érez-
hette, hogy sikerült majd 3 hónap alatt összerakni a 
versenyt. De a rövid idő ellenére is sokkal szervezet-
tebben, pontosabban, egyszerűbben zajlott a szerve-
zés, mert az UFÓ csapat az évek alatt nagyon profin 
beletanult a dologba, a feladatok jórésze delegálva volt 
és emiatt sokkal átláthatóbbá vált minden mozzanat.

Az 5 km-es távon népesebb létszám gyűlt össze 
mint 2 éve. Nagyon örömteli volt, hogy rengeteg 
fiatal választotta ezt a távot. Ez sokaknak elérhe-
tő távolság, amiért azért küzdeni kell, de egy kis fel-
készüléssel teljesíthető. A tavaly előtti meleg és 
az idei covid helyzet éreztette hatását a 10,5 és 21 
km-es távokon. Ide most visszafogottabb volt az ér-
deklődés, de azért 230 fő odaállt a rajtvonal mögé. 

A verseny óta eltelt 1 hét alatt érkezett üzene-
tek, hallomások, beszélgetések alapján a 6. UFÓ 
Ócsa futás egészen jól sikerült. Kevesebben vol-
tak, mint tavaly előtt, kicsit izgulós volt a neve-
zés zárása körüli helyzet, de ez ebben a helyzet-
ben elfogadható. Akivel beszéltünk, egytől-egyig 
dicsérte a hangulatot, a szurkolást, a hivatalos és házi 
 frissítőpontokat. Ahogy éreztem, nem csak a verseny-
zők érezték jól magukat, hanem a szervező csapat 

tagjai és a segítők is. Ilyen remek, összetartó, lelkes, 
szívvel-lélekkel dolgozó csapattal és a nekünk segítő 
önkéntesekkel adott volt a sikeres rendezés. Köszö-
nettel tartozom az UFÓ csapat minden tevékeny tag-
jának, a közösségi szolgálatot teljesítő önkénteseknek, 
a családtagoknak, szponzoroknak, az alternatív fris-
sítőpontokat  üzemeltető lakosoknak, szurkolóknak, 
polgárőröknek, hogy ennyi embernek egy élmény-
nyel teli napot tudtunk biztosítani. Jövőre? Jöhet a 7.!

Fentor Csaba

Támogatóink
Bio Fungi Kft.
Borsos Csaba

Cafe+Co
Decathlon

DINPI (Duna Ipoly Nemzeti Park)
Dreher 24
Eatrend

Egressy Gábor Szabadidőközpont 
Fotósok: Vura Emese, Bazsó Erzsébet, 

Esze Tamás, Lugosi Gyula
Gólyafészek Cukrászda

Hammer Hungary /frissítés/
Hunland csoport

Infopartner
Köridő csapata (időmérés)

Leon pékség
Márka üdítő
Mogyi Kft.

Multilog Kft.
NAGÉV Cink Kft.

Natur Aqua
Ócsai Polgári Kulturális Egyesület tagjai)

Ócsa Város Önkormányzata
Pelsőczi Rudolf OIL kút Ócsa

Ócsa Városi Polgárőrség
Potom Diszkont Ócsa

Ócsai Református Egyházközség
Sarokház Étterem

Spák József 
Szabó Tibor
Szabó Ákos
Tesco Ócsa

Zeolit Tüzép 
Bánvölgyi család

Fotó: Pásztor Gábor

ELEKTROMOS 
HULLADÉKGYŰJTÉSI 

AKCIÓ

A ROLFIM Kft. és Ócsa Önkormányzatának 
szervezésében elektromos és elektronikai hulladék 
berendezés (e-hulladék) gyűjtést szervez, amely 
során INGYEN leadhatja összegyűlt e-hulladékát.

Az e-hulladékgyűjtés ideje: 

2021. szeptember 25., (szombat), 

08:00-12:00-ig

Az e-hulladékgyűjtés telepített gyűjtőhelye: 
Ócsa, Polgármesteri Hivatal udvara

Védjük együtt környezetünket! Kérjük, vegyen részt 
felhívásunkban!

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

KIVÉTEL A KÉPCSÖVES BERENDEZÉSEK 
(RÉGI TV, MONITOR)

A ROLFIM Kft. továbbá lehetőséget biztosít, hogy egész 
évben a 2310 Szigetszentmiklós-Gyártelep ÁTI-Sziget 
Ipari Park alatti telephelyén használt, illetve hulladékká 
vált elektromos és elektronikai berendezéseket 
térítésmentesen átveszi H-P-ig, 8-13 óra között. 
Elektronikai hulladékgyűjtéssel kapcsolatosan 
érdeklődni szintén a 06-1/269-0234-es telefonszámon 
lehet!

Együttműködésüket előre is köszönjük,
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ÚJRA SZALDÓ ELSZÁMOLÁSSAL!

50%-os 
Otthonfelújítási 
támogatással!

Véget ért az első alkalommal megrendezett Zsír-
robbantó Kihívás. Az ingyenes szabadtéri tornák 
egy egész hónapon át tartottak, csupán néhány 
pihenőnapot adtak a szervezők a résztvevőknek. 

Ócsa megmozdult! 

A legkülönfélébb órákon (alakformáló, zumba, ötye 
torna, meridián, futás, cross boxing, barbár tréning, 
jóga, spartan edzés, powerflow jóga) alkalmanként 
40-50 ember vett részt. Sokan a komfortzónájuk-
ból kilépve próbáltak ki új mozgásformákat,  
és ezalatt ez egy hónap alatt sokak számára 
a mindennapok részévé vált a sport. 
Minden edzésen más-más színű karszalagot le-
hetett gyűjteni. A kihívás szerint 5 különböző 
színű karszalagért hátizsák, 10 különböző 
színűért pedig kulacsot lehetett kapni. 
Ezúton is köszönjük az edzőknek, hogy segít-
ségükkel megvalósulhatott ez a program, és 
köszönjük a résztvevőknek is, hogy ilyen lel-
kesedéssel mozogták végig ezt az egy hónapot.
A kihívás az augusztus 20-ai kerékpártúrával zárult!

ZSÍRROBBANTÓ KIHÍVÁS

POWERFLOW JÓGA ERDŐ-BÁLINT ZSUZSIVAL

ZSÍRROBBANTÓ EDZŐK
Kozmáné Jutka

Murinainé Murár Emília
Erdő-Bálint Zsuzsi

Miklós Dóri
Fördős Kriszti
Torma Zoltán

Szeibert- Virág Dóri
Kiss Anita

Berényi Móni
Fentor Csaba

Béres Alexandra
Katus Attila

Köszönjük!

SZABADTÉRI SZÍNHÁZI ELŐADÁSOK 
A SZABADIDŐKÖZPONT HÁTSÓ KERTJÉBEN

Nyári szabadtéri előadásokat szervezett a 
Szabadidőközpont. A hátsó kertben felállított színpa-
don négy héten át valósultak meg a színházi előadások. 
Az augusztus 7-28-ig tartó előadássorozat kere-
tén belül a Vizipók  Csodapók című mesejátékot, 
az Ami késik , nem  múlik című színházi előadást, 
az Orfeumtól a Retro Klubig című zenés előadást, 
valamint a Segítség, megnősültem című egysze-
mélyes darabot láthatták az oda látogatók. 
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Bringás vándorcsapatunk július 31-től augusztus 6-ig a 
Gerecse - Vértes - Velencei-tó kerékpáros vándortábor-
ban vett részt. A Pannónia Szíve térség hegyvonulatai 
között kerékpároztunk 220 km-t, 1700 méter szintkü-
lönbséget leküzdve. Etyek- Bicske-Csabdi- Tarján – Szár-
liget - Fáni-völgy- Vérteskozma-Várgesztes - Majkpuszta 
- Oroszlány- Pusztavám – Mór – Csókakő - Csákberény 
- Csákvár - Lovasberény - Pázmánd - Kápolnásnyék- 
Velence – ráadásként Velencei-tó- tókör útvonalon. 

Hegyeken, völgyeken, nagy emelkedőkön és lejtős 
utakon, pincék, szőlők, halastavak mentén kerekez-
tünk egyik településről a másikra. Fedeztük fel várat, 
bányát, múzeumot, rejtett kis falvakat. Gyönyörköd-
tünk lélegzetelállító kilátásban és tájakban, fürödtük a 
Velencei-tóban. Volt részünk esőben, szélben és nap-
sütésben, szülinapi ünneplésben és sok együtt átélt 
örömteli pillanatban. Tanultunk kitartást, türelmet, al-
kalmazkodást, egymásra figyelést és defekt szerelést is. 

Csapatunk nagyon vidáman töltötte a he-
tet, sok élménnyel gazdagodva tért haza.

Blaskó Katalin

H A L Á S Z Y S  V Á N D O R T Á B O R O K

Bringás vándortábor

Zarándoktábor

Bringás vándortábor
a Zemplénben

Túracsapatunk az idei évben zarándoktáborban 
Márianosztrától Mátraverebély - Szentkútig tette 
meg a 110 km-es utat. A Börzsönyön és Cserháton át 
a Mátráig gyalogoltunk. Útvonalunk: Márianosztra – 
Kóspallag- Királyrét – Nógrád – Diósjenő - Pénzásási 
turistaház – Drégely vára – Nagyoroszi – Horpács 
–Érsekvadkert – Szügy- Nógrádmarcal – Iliny – 
Varsány – Szécsény - Nógrádmegyer - Márkháza – 
Mátraverebély - Szentkút. Az úton tartó nyomán, 
a térképet és a GPS-t figyelve követtük a jelzéseket. 
Jártunk a Mária úton, Gyöngyök útján, kék, piros, sárga 
és zöld jelzésen. Utunk első állomásán a Magyarok 
Nagyasszonya-bazilikában, templombemutatáson és 
misén voltunk. Megismertük a pálos szerzetesrendet, 
beszélgettünk pálos atyával. Szécsényben a Ferences 
kolostorban volt a szállásunk.  Boldogan és vidáman 
énekelve, harangszóra érkeztünk meg Szentkútra, a 
Nagyboldogasszony-bazilikához, majd az atya fogadása 
után, misén és templombemutatáson vettünk részt, a 
zarándokszálláson aludtunk. Derűs, napsütötte arcok 
és csillogó szemek, az út megküzdésének örömét 
tükrözték. A gyermekeknek a hegymászás és a 20-25 

km-es napi távok megtétele után esténként még röplabdázásra, focira 
és pingpongozásra is volt erejük. Jól összekovácsolódott életrevaló, 
szuper kis csapatunk. Nagyon segítőkész, kedves, vendégszerető 
embereket ismerhettünk meg utunk során. Köszönjük az anyagi 
támogatást az „ÓCSA- HALÁSZY KÁROLY ISKOLÁÉRT”alapítványnak

Blaskó Katalin

A tábor mottója: Várak - kastélyok - várkastélyok. Ez 
egy körtúra, mivel Tokaj a kiinduló és a záró helyszín 
is. 235 km-t tekertünk a Zemplén szívében meredek 
szakaszokon és a lankásabb völgyekben. Várlátoga-
tásaink: Boldogkő várában, Regécen, Füzér várában 
és Sárospatakon is jártunk. Megtekintetük a közép-
kori Vízimalom és Sütőházat Pálházán, Hollóházi Por-

celán Múzeumot, Gombahegyi Pincesort, Kálváriát 
Hercegkúton és a Vizsolyi Bibliaházat. Felmentünk a 
Megyerhegyi Tengerszem kilátóhoz. Balsai kompon 
átkelve elmentünk a Szabolcsi Földvárhoz. Utolsó 
nap vezetett kenutúrán vettünk részt a Bodrogköz-
ben. Hazafelé Tállyán megnéztük a Rózsa pincészetet.
 Blaskó Katalin és Nagy Margit táborvezetők

Tábor
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 Gyeplétesítés II. rész Felpezsdült augusztus 
az ócsai Polgárőrségnél

Az év nyolcadik hónapját az ócsai Polgárőrség az 
év egyik legaktívabb, legeseménydúsabb hónapja-
ként tartja számon, hiszen amellett hogy, megany-
nyi rendezvény biztosításán vettünk részt, a szolgá-
latban töltött órák száma az év egyik legmagasabb 
értékű mutatója. Ugyanakkor a több szolgálati óra 
több tettenérést és beavatkozást igényelt részünk-
ről, amelyeket sikeresen oldottunk meg: legyen az 
szemétlerakás, csendháborítás vagy éppen nem 
megfelelő közterület használat.. Utóbbival kapcso-
latban szeretnénk fokozottabb figyelmet, útjainkon 
pedig felelősebb  közlekedést és körültekintséget!

A hónapban több megbízást kaptunk rendezvény-
biztosításra, így tettünk augusztus 20-án amikor 
közel 200 főt kísértünk át Alsónémedire. Az ese-
mény alatt semmilyen zökkenő nem adódott, min-
denki biztonságosan és akadálymentesen hajthat-
ta saját “drótszamarát” a szomszéd településre.  
Szintén a zökkenőmentes közlekedést biztosítot-
tuk 27-én egy esküvői menet alkalmával sikeresen, 
így hozzájárulva a friss házasok „Nagy Napjához”.

Emellett beindult az őszi futballszezon is váro-
sunk csapatánál, ahol továbbra is számítanak se-
gítségünkre és rendezvénybiztosítási “szakér-
telmünkre”, amely tényt erősíti az, hogy ismét 
olyan hónapon vagyunk túl, amelyen semmilyen 
atrocitás nem esett a mérkőzések alkalmával.

Augusztus 22-én másfél tucat helyi polgárőrrel, vala-
mint a Rendőrség és a Közterület-felügyelet munka-
társaival biztosítottuk a 6. UFÓ Futást, amelyen több, 
mint 430 fő vett részt. Itt sem történt szerencsére 
probléma, melynek köszönhetően mindenki biztonsá-
gosan célbaért a nevezett futamán. Köszönjük az útvo-
nalon járók türelmét és megértését, a helyi futóknak 
pedig a felelősségteljes magatartását, a rendezőknek 
pedig őszinte gratulációnkat szeretnénk kifejezni, hogy 
idén is ilyen sok embert sikerült városunkba csábíta-

ni. Külön öröm volt számunkra, hogy valamennyi futó 
arcáról a fáradtság mellett a boldogság és hála sugár-
zott az elvégzett munkánkkal kapcsolatban, amelynek 
hangot is adtak.. Részünkről az ilyen “élmények” miatt 
érdemes segíteni és ez nekünk is segít könnyebben 
viselni a szolgálat alatt kialakult fáradalmat!

A fentebb említett élmények miatt is érde-
mes csatlakozni hozzánk, polgárőrökhöz. A je-
lentkezés folyamata nem bonyolult, ehhez egy 
üzenetre, illetve rövid bemutatkozásra van 
szükség online [2364ovpe@gmail.com] vagy mobilte-
lefonon valamelyik vezetőségi tagunknál. Ebben a rö-
vid bemutatkozásban csak annyit szeretnénk tudni az  
általános információkon kívül – mint: név, születési idő 
(14 éves kor fölött már tudjuk fogadni a polgárőr-aspi-
ráns személyeket)-, hogy hol találkozott a Polgárőrség-
gel, miért szeretne csatlakozni hozzánk. A jelentkezés 
további feltétele a bűntetlen és fedhetetlen előé-
let, ezen kívül első körben másra nincs szükségünk.

A jelentkezést mindenképpen egy visszajelzés kö-
veti, majd a személyes találkozót követően né-
hány próbaszolgálatra  fog sor kerülni, ahol az il-
lető megnézheti a polgárőrség működésének 
ezen oldalát. Ezt követően pedig hogyha mindent  
rendben találunk és a személy továbbra is szeret-
ne csatlakozni hozzánk, a jelentkezési lapot kitöltve 
aktív taggá válik. Természetesen a folyamat térítés-
mentes minden tekintetben, ugyanakkor egy jelké-
pes egyesületi tagdíjat számolunk fel belépés esetén 
az egyesület pénzügyi stabilitásának segítéséhez.

Ezek mellett részt veszünk a közoktatásban az érettsé-
gi bizonyítvány megszerzéséhez szükséges 50 óra kö-
zösségi szolgálat érvényesítésének programjában, így 
várjuk azon gimnazisták, középiskolások jelentkezését 
is, akik nálunk szeretnék ezt teljesíteni. 
 
Várjuk a feltételeknek megfelelő, karitatív tevékenysé-
get folytatni kívánó személyek jelentkezését!

Kedves Kertbarát Olvasó!

Múlt hónapban a gyeplétesítés fűmagvetéssel történő 
kialakítását taglaltuk. Most az egyik leggyorsabb eljá-
rást, a gyepszőnyegterítés folyamatát osztom meg a 
kedves kertbarátokkal. 

A Magyarországon előállított gyepszőnyegtekercsekről 
általánosságban elmondható, hogy 1 m2 alapterületű-
ek, és súlyuk a 30 kg-ot is eléri. A fűtekercsek 2,5 méte-
res hosszúságához 40 cm szélesség társul. Egy speciális 
gyepfelszedő gép ezeket a csíkokat 2 cm-es vastag-
ságban felszedi, és feltekercseli. Raklapokra rendezve 
már érkezhet is az új területre, ahol még aznap várják 
a kiterítést. Nyáron a tekercsek mielőbbi felhasználása 
ajánlatos a befülledés elkerülése érdekében.

Gyepszőnyeg terítésénél az előző részben már említett 
talajmunkálatokat követően hengerezünk, és téglakö-
tésben lefektetjük a tekercseket, ügyelve a szélek (vá-
gott felületek) szoros és pontos illeszkedésére.  Az ily 
módon elkészült területben akár már aznap gyönyör-
ködhetünk, ám fontos, hogy új füvünkre csak nagyon 
óvatosan léphetünk, hiszen az eredésnek induló apró 
hajszálgyökerek nagyon érzékenyek. Két hét elteltével 
vehetjük használatba. Az alapos hengerezést, beöntö-
zést követően a tekercsszélek látványa az elkövetke-
zendő 2-3 héten belül eltűnik, és olyan látványt ered-
ményez, mely azt a benyomást kelti, mintha már évek 
óta pompás gyepfelületünk lenne.

Mindkét füvesítési eljárásnak vannak előnyei és hátrá-
nyai is:

A fűmagvetés rendkívüli olcsóságával diadal-
maskodik a gyepszőnyeg felett. Telepítése csak 
az év bizonyos szakaszaiban lehetséges. A mag-
nak kb. 1,5-2 hónapra van szüksége a kifejlődés-
hez, mialatt a gyommagok is versenybe szállnak.  
Mindezekkel szemben a gyepszőnyegfektetés nagyon 
gyors, és nem adtunk esélyt a gyomoknak sem. A 
gyepszőnyeg lerakási munkálatai jól előkészített terep 
esetén akár egy nap alatt befejeződhetnek.  Rendkívül 
gyors, ám erő- és kézimunkaigényes feladat. Tél kivéte-
lével az év bármely szakaszában végezhető, és a friss 
fűmagvetéssel szemben már 2-3 hét múlva élvezhetjük 
a fűnyírás minden örömét. Rengeteg előnye mellett az 
ár az, ami a hátrányok közt szerepel.

Lényeges megemlítenem, hogy napjainkban egyre 
elterjedtebb a természetes/ virágos rét fűfelület. A 
százszorszép, a pitypang és más számos apró virág is 
meghatározó alkotóeleme ezeknek a gyepeknek. Kar-
bantartásuknál fontos szempont a vegyszermentes 
gondozás és a természetközeli állapot fenntartása. 

Örömteli kertészkedést kívánok!

Leber-Mogyorósi Dóra (kertészmérnök, kertépítő és 
zöldfelület fenntartó szakmérnök)
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BAJNOKI RAJT

Foci

A HÓNAP JÁTÉKOSAI:

• U7  Bondor Botond

• U9  Wágner Alex

• U11  Laczi Gergő

• U13  Laczi Simon Tibor

• Női:  Láng Fanni

• Felnőtt: Szöllősi Norbert

Az Ócsa VSE női- és utánpótlás csapatai cso-
dás tornazsákkal, valamit hátizsákkal gazdagod-
tak a nagylelkű támogatóknak köszönhetően! 

Akik ehhez hozzájárultak:
•	 Ócsai B-közép szurkolói csoport
•	 Ajrus Ajro Pnishi
•	 Bondor Zoltán
•	 Csáki László
•	 Ispán Attila
•	 Miklós Gábor
•	 Nagyiványi Szabolcs
•	 Szabó Ákos

Az egyesület ezúton is köszöni támogatásukat! 

Az U14-es fiúkra első, éles bajnoki mérkő-
zéseik várnak az elkövetkező szezonban.  
Forgács Gergelyt, az utánpótlás csapat edző-
jét kérdeztük, hogy mit vár a bajnokságtól: 

„Összességében elmondható, hogy a felkészülés jól 
sikerült, edzőmeccseken - ha még eredményben 
nem is - de játékban már 80-85%-ban látható 
volt, hogy mit szeretnénk. Bajnokság a csapat 
nagy részének újdonság lesz, remélhetőleg a 
magabiztosság és a játék képe az utolsó meccshez 
hasonlóan alakul. Tudjuk, hogy erős ellenfelekkel 
találkozunk, ám ha a tábor óta kialakult összhangot 
tudjuk tartani, elérhető lesz a táblázat felső fele.”

Gólzápor a kupameccsen

Felnőtt csapatunk a szezon első kupameccsén 8:2-es 
győzelmet aratott Szigetszentmárton KSE ellen, így 
megérdemelten hozták el a 3 pontot ezen a gólzáporos 
mérkőzésen. Az első találat egészen a 24. percig vára-
tott magára, viszont ekkor megtört a jég, és egészen 
a 90. percig bombázták a gólokat az ócsai futballisták.  
 
Gólszerzők: Mészáros Róbert (24’, 28’), Hu-
szár Viktor Erik (26’, 37’), Karvalics Máté (40›), 
Katona Ádám (65›, 90›), Laczi Péter (87›)

 

 

Innovatív módszerek a házinyúl szelekciójában, tartásában, 
takarmányozásában és termékfejlesztésben, a precíziós 
nyúltenyésztés alapjainak lerakása

A projekt célja a precíziós nyúltenyésztés alapjainak lerakásával, a nyúlfajták genetikai képességének új 
módszerekkel történő javítása, technológiai és takarmányozási módszerek, valamint új nyúlhúsból készült 
termékek fejlesztése, különös figyelemmel az állatok jóllétére, a fenntarthatóságra és az 
élelmiszerbiztonságra. A szelekciós célkitűzések között szerepel a gazdaságosabb termelés és a 
fenntarthatóság növelése érdekében az egyes fajtákban a szaporaság javítása, a gyorsabb növekedés (extra 
nagytestű befejező apai állomány létrehozása), a hústermelés, és az életképesség javítása érdekében a 
kondíció javítása és az alomkiegyenlítettség növelése, valamint az agresszív viselkedés elleni szelekció 
lehetőségének vizsgálata. Több esetben a legkorszerűbb, az állatokat kímélő módszereket használunk, mint 
a hústermelés és a kondíció megállapítása élő nyúlon CT felvételek értékelése alapján. Különlegességnek 
számít, hogy az Olivia Kft. és a Kaposvári Egyetem tenyésztelepe és szelekciós programja szoros 
együttműködésben, az adott helyek speciális lehetőségeinek kihasználásával, egymásra épülve valósul meg. 
A szelekciós munka eredményességét a keresztezési kombinációk vizsgálatával, üzemi körülmények között 
mérjük fel. Az anyanyulak egészségének hosszútávú megőrzése érdekében az egyes anyagcsere (energia, 
fehérje, zsír, stb.) folyamatokban az egyensúlyi állapot esetlegesen bekövetkező megváltozását számos 
élettani paraméter segítségével követjük nyomon, annak érdekében, hogy a szükséges beavatkozást azonnal 
meg lehessen tenni. Kifejlesztünk egy csoportos nyúlhizlalási technológiát. A nagyobb termelőképességgel 
rendelkező és a csoportosan nevelt nyulaknak nagyobb a táplálóanyag szükséglete, amit új, házinyulaknál 
még nem, vagy alig vizsgált takarmányforrások kipróbálásával, a takarmány összetételének változtatásával 
és receptúrába építésével kívánunk megvalósítani. A csoportosan nevelt nyulak húsa iránt piaci kereslet 
van. A projekt végső terméke a nyúlhús.  A jelenlegi technológiából és a csoportos elhelyezésből származó 
nyulak húsából új, a piaci elvárásnak megfelelő termékfejlesztést végzünk..       

A projekt tervezett összege nettó 717.905.020 Ft forint, melyből vissza nem térítendő támogatás nettó 
293.834.580 Ft forint. A „Kis-, közép-, és nagyvállalatok KFI tevékenységének támogatása c. pályázatot a 
Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal írta ki, a vissza nem térítendő támogatást a Magyar 
Állam nyújtja. Ez a pénzügyi keret jelentősen hozzájárulhat, hogy a jelen kutatási eredmények alapján 
létrejövő technológia innovációs értékének kialakításhoz. 

 
További információ: 
dr. Atkári Tamás projektvezető 
+36209376905 
tamas.atkari@olivia.hu 



Ócsai Református Egyházközség
2021. SZEPTEMBER havi gyülekezeti alkalmaink:

KONFIRMÁCIÓ 2021-2022 – Kedves testvérek. Szeretettel várjuk az általános 
iskola 7-dik osztályos korosztályba tartozó gyermekek jelentkezését a 
KONFIRMÁCIÓRA (ha, valaki nincs megkeresztelve az nem akadály, a 
konfirmáció alkalmán megkereszteljük). Azok a nyolcadikosok is jöhetnek, 
akik valamiért nem konfirmáltak az előzőekben. Az előkészítő 09.10.-
én pénteken, 15 órakor kezdődik a Református Iskolában (Ady E. u. 
1.), de szeptemberben folyamatosan lehet csatlakozni. Jelentkezés: 
Istentiszteletek után, lelkipásztori ügyeleteken, vagy az órák elején lehetséges.

Állandó alkalmaink:
Csütörtökön 18 órakor Központi Bibliaóra JELENLÉTI és közvetítés online 
gyülekezetünk Facebook oldalán, ami megosztásra kerül az Ócsai Reformátusok 
Csoportban is – Református Iskola
Péntek 15 órától 17 óráig Konfirmációi előkészítő a Református Iskola 
Tanácstermében.
Péntek 17 órától Ifjúsági Bibliaóra a Református Iskola Tanácstermében.

Vasárnap 10 órakor JELENLÉTI Istentisztelet Templomunkban.
Vasárnap 10 órától jelenléti Gyermek Istentisztelet az Istentisztelettel egy időben. 
 
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 időszakban. 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  ÉS PÉNZTÁRI Ü G Y E L E T: KEDD: 15 – 18 ÓRA; CSÜTÖRTÖK 15 – 18 ÓRA; PÉNTEK 9 – 11 ÓRA; 

GONDNOKI ÉS PÉNZTÁRI ÓRA PÉNTEK: 17 – 18 ÓRA
Telefon Ócsáról: 951-181; Ócsán kívülről: +3629951181; E-mail: ocsa.ref@gmail.com, honlap: www.ocsaref.hu. 

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 az új tanévre, gyülekezetünkre, családjainkra! Vigyázzunk egymásra és vigyázzunk 
magunkra! AZ ÚR legyen mindnyájunk őriző, gyógyító, megtartó, vigasztaló Pásztora! SDG!

Az Ócsai Református Egyházközség Elnöksége

Ócsai Baptista Gyülekezet SZEPTEMBER 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. SZEPTEMBER események, szertartások

Ügyfélfogadás: hétfő 9-15 óráig, péntek 9-15 óráig. 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, (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
Szombat - 18.00 óra
Vasárnap - 9.00 óra

Szeptemberi katolikus ünnepek

Szeptember 5. – Évközi XXIII. vasárnap Szentmise 9.00 órakor
Szeptember 12. – Évközi XXIV. vasárnap Szentmise 9.00 órakor
Szeptember 19. – Évközi XXV. vasárnap Szentmise 9.00 órakor
Szeptember 26. – Évközi XXVI. vasárnap Szentmise 9.00 órakor

Szeptemberi rendezvények ócsai római-katolikus egyházközségben

Szeptember 4-én 19 óra és 23 óra között várunk mindenkit a templom kertjében egy piknik-vacsorára.  
Program: Katona Zsombori Mária festőművész kiállítása a templomban. A kertben jazz zene különböző 
fellépőkkel. Színes fényjáték a templom homlokzatán. Kicsiknek mesefilm vetítés a templomban. Az enni és 
innivalóról minden résztvevő maga gondoskodik. Az este folyamán gyűjtést tartunk a templomtető felújítására. 
Szeptember 5-én vasárnap, délelőtt 9 órai szentmise Tanévnyitó mise, ahol megáldjuk az iskolai táskákat. Este 
18 kor a templomban a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus jegyében egy hangverseny tartunk. Fellépnek: 
Szabóki Tünde, Cser Péter, Molnár Marcell, valamint a Szentháromság kórus. Mindenkit szeretettel várunk.

Szeptember 10-12 között lelkigyakorlatot szervezünk a plébánián. Szeptember 10. (péntek): 18.00 mise, majd 
ezt követően a résztvevők ismerkedése, ráhangolódás a lelkigyakorlatra. Szeptember 11. (szombat): 09.00-tól 
18.00-ig tanítások és közös beszélgetések/megosztások. Nap folyamán ebédet és vacsorát biztosítunk.  
Szeptember 12. (vasárnap): 09.00 szentmise, majd 12.00-ig a lelkigyakorlat lezárása, közös beszélgetéssel. 
Téma: Szent József év alkalmából a családi élet misztériuma. Előadó: karmelita szerzetes atya.

Mindezek a rendezvényekről több információt található az Ócsai római-katolikus Egyházközség Facebook  
oldalán.  

Üdvözlettel: Valerian atya
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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 20 489 67 28

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
dr. Horváthné dr. Bálint Ágnes 1955. július 31. 2021. július 5.
Jenei György 1942. április 24. 2021. július 7.
Márki Zoltánné Riegel Mária 1946. október 30. 2021. július 10.
Rózsa László 1953. január 28. 2021. július 10.
Varga Miklósné Szabó Juliánna 1935. október 13. 2021. július 13.
Berecz Gáborné Mozsár Anna 1937. július 20. 2021. július 15.
Pintye Miklósné Jurászik Ilona Rozália 1963. december 26. 2021. július 16.
Nagy Miklósné Balló Margit 1941. április 5. 2021. július 22.

Esküvő: 
Szemők Nóra Alexandra – Volver Nikolaj 2021. augusztus 21.
Zmyka Brigitta – Balló Attila 2021. augusztus 28.

Huszonötödik házassági évforduló: 
Grenács Edina – Kruppa László 1996. augusztus 3.
Csernák Viktória Jusztina – Gedai András 1996. augusztus 3.
Diós Erika – Szöllősi Csaba 1996. augusztus 10.
Kovács Ildikó – Balázs Zsolt 1996. augusztus 17.
Kelemen Tünde – Kiss Sándor 1996. augusztus 24.

Születések: 
Gyermek neve Születési idő
Bóbis Léna 2021. május 26.
Simon Virág 2021. június 27.
Miklovitz Laura 2021. július 15.

Otthoni munka ! 
Figurák összeállítása,  

csomagolások, egyebek.  

www.audiopress.nanoweb.hu 

(ügyfélszolg: 06204963980)



Az Ön Volkswagen márkakereskedője: 

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

Az új Polo 
Digitális és zseniális

Az új Polo modellek motorizáltságától függő, kombinált átlagfogyasztása: 5,2-5,6 I/100 km, CO₂-kibocsátása: 118 - 127 g/km. A megadott értékek 
a típusjóváhagyás során rögzített, gyári felszereltséggel kerültek megállapításra, és a hirdetés feladásának időpontjában érvényesek. A nevezett  
értékek nem egyes járművekre vonatkoznak, nem részei a tájékoztatónak, hanem a különböző járműtípusok összehasonlítására szolgálnak, a 
715/2007/EK rendelet jelenleg érvényes előírásainak megfelelően. Ezen értékeket egyes többletfelszereltségek, tartozékok, valamint vezetői  
szokások és egyéb, nem technikai jellegű tényezők (pl. környezeti feltételek) is befolyásolják. A képen látható gépkocsi illusztráció.
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