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Vissza nem térítendő támogatás

lakossági járdaépítéshez

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
lakosság számára egyedi kérelem alapján, céljelleggel, 
elszámolási kötelezettséggel pénzbeli támogatást 
nyújt járdaépítésre, valamint járdafelújításra.

A támogatás célja: Ócsán lakossági kezdeményezés 
folytán járdaépítés és járdafelújítás támogatása, a jár-
daépítés és járdafelújítás lakosság által történő meg-
valósításának ösztönzése a gyalogos infrastruktúra fej-
lesztése érdekében.

A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás, 
utófinanszírozás formájában.

A támogatás mértéke:  

a) kiselemes térkővel történő járda építése 
vagy felújítása esetén egyaránt 5.500,- Ft/
m2,

b) betonburkolattal történő járda építése vagy 
felújítása esetén egyaránt 3.000,- Ft/m2.

A járdaépítésnél és a járdafelújításnál az alábbi műsza-
ki, kivitelezési előírásoknak kell megfelelni:

1. a térkő burkolat legalább 6 cm vastagságú gya-
logos forgalomra és legalább 8 cm vastagságú 
a gépkocsi behajtókhoz, bevibrálva és beton-
gerendába fektetett zárt szegéllyel ellátva kell 
készíteni,

2. az ágyazó réteg 3-5 cm vastag tömörített folya-
mi homok, vagy 2-4 cm murva,

3. az alépítmény 15-20 cm vastag, rétegenként 
tömörített homokos kavics ágyazat (sóderágy) 
vagy kellően tömörített 0-35-ös zúzottkő, vagy 
meglévő teherbíró betonfelület,

4. a beton burkolat esetében a járda legalább 12 
cm vastagságú sóderágy alapon, legalább 12 
cm vastagságú, C-12 minőségű simított beton-
ból készülhet, dilatációkkal,

5. olyan utcában, ahol járdaépítésre első alka-
lommal kerül sor, az építendő járda minimum 
1,5 méter szélességű, míg ahol már egyes  

szakaszokon a járda megépült, ott – az egysé-
ges utcakép miatt – azonos szélességben épí-
tendő a hiányzó járda is,

6. a járdában lépcső nem helyezhető el, a járda 
hosszanti esése nem haladhatja meg a 8%-ot,

7. az elkészült járda és környezete csapadék-
víz-elvezetéséről szabályszerűen gondoskodni 
kell.

A kivitelezést a támogatási szerződés megkötésétől 
számított 12 hónapon belül be kell fejezni.
A munkakezdést és a beruházás befejezését a Polgár-
mesteri Hivatalnak be kell jelenteni.

A támogatási kérelem benyújtásának módja:

A Járdaépítés/járdafelújítás támogatása irán-
ti kérelem és a kötelezően benyújtandó nyilat-
kozat a felhívás közzétételétől folyamatosan be-
nyújtható személyesen az Ócsai Polgármesteri  
Hivatalban, postai úton az Ócsai Polgármesteri Hivatal 
részére címezve (2364 Ócsa, Bajcsy-Zsilinszky u. 2.), 
vagy hivatali kapun keresztül. Az e-mailben benyújtott 
kérelmek érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerül-
nek!

A kérelmek folyamatosan, a forrás erejéig nyújthatók 
be. A forrás esetleges kimerülése esetén a Városfej-
lesztési Bizottság a támogatás lehetőségének megszű-
néséről tájékoztatja az érdekelteket.

A Járdaépítés/járdafelújítás támogatása iránti kérelem 
és a kötelezően benyújtandó Nyilatkozat letölthető a 
www.ocsa.hu honlapról.

 Bukodi Károly s.k. 
polgármester
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T ES T Ü L E T I  Ü L ÉS E N  TÖ RT É N T

Február 23-án tartotta soron következő ülését Ócsa 
Város Önkormányzatának Képviselő-testülete.

Felülvizsgálatra kerültek a bölcsődei ellátásért fize-
tendő térítési díjak, amely értelmében azok mér-
téke a 2022/2023. nevelési évre nem változik.

Elfogadásra került a Falu Tamás Városi Könyvtár 2021. 
évi beszámolója és 2022. évi munkaterve. A beszá-
molóból többek között az is kiderül, hogy az előző 
évekhez képest jelentősen nőtt az új beiratkozók szá-
ma, ellenben a kölcsönzések száma valamelyest csök-
kent. Új olvasói csoportok megnyerése céljából a ta-
valyi évben bővítették a programok számát, melyek 
sikeresen zárultak. 2021-ben 2 919 000 Ft értékben 
végeztek állománygyarapítást. Ez az összeg megha-
ladja a tervezett 2 140 000 Ft-ot. A „Könyvet a könyv-
táraknak” elnevezésű pályázat segítségével mind a 
könyv, mind a hangoskönyv állomány is gyarapodott. 

A Képviselő-testület úgy döntött, hogy az Ócsai Ne-
felejcs Napközi Otthonos Központi Óvoda és Manó-
vár Bölcsőde részére 4 db, az Ócsai Halászy Károly 
Általános Iskola részére 2-2 db, továbbá az Ócsai 
Bolyai János Gimnázium részére 2 db Epipen olda-
tos injekciót szerez be és bocsát az intézmények ren-
delkezésére az esetlegesen felmerülő rovarcsípé-
sek, étel, vagy egyéb allergének által kiváltott súlyos 
allergiás reakciók azonnali csillapítása érdekében. 

Az Epipen injekció akár életet is menthet, 
amíg az orvosi segítség a helyszínre érkezik.

A közoktatási és köznevelési intézményekben előfor-
dulhatnak olyan esetek, amikor gyermek vagy neve-
lő rosszulléte, szívleállása esetén azonnali életmentő 
beavatkozásra van szükség. Ennek elengedhetetlen 
eszköze lehet defibrillátor rendelkezésre állása. Ter-
mészetesen defibrillátort kizárólag orvos és csak 
indokolt esetben használhatja. Viszont mivel nem 
biztos, hogy a helyszínre érkező orvos (háziorvos, 
háziorvosi ügyelet orvosa) rendelkezik defibrillátor-
ral, ezért mindenképpen életmentő lehet ameny-
nyiben a helyszínen ilyen eszköz rendelkezésre áll. 

A Testület ezért úgy döntött, hogy az Ócsai Ne-
felejcs Napköziotthonos Központi Óvoda és Ma-
nóvár Bölcsőde, valamint az Ócsai Halászy Károly 
Általános Iskola részére az Önkormányzat 1-1 defib-
rillátort szerez be és bocsájtja rendelkezésükre.

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
az elfogadott és jóváhagyott Gazdasági Programban 
foglaltak szerint a gyalogos infrastruktúra fejlesztése 
jegyében célul tűzte ki, hogy a település belterületén 
lévő járdák megújuljanak, vagy új szakaszok 
létesüljenek, amely elősegítése és ösztönzése 
érdekében lakossági járdaépítési programot hirdet. 
(Bővebben: 5. oldal)

A támogatás mértéke: 
a) kiselemes térkővel történő járda építése 
vagy felújítása esetén egyaránt 5.500,- Ft/m2, 

b) betonburkolattal történő járda építése 
vagy felújítása esetén egyaránt 3.000,- Ft/m2. 

Ócsa Város Önkormányzata ötletpályázatot 
hirdetett a 4604 szám, Magyar Állam kizárólag 
tulajdonában és a Magyar Közút Nonprofit 
Zrt. kezelésében lévő közút Budapest felé  
vezető szakaszán található első körforgalom 
környezetének megtervezésére, melyre 8 pályamű 
érkezett be a megadott határidőig. A Képviselők  
úgy döntöttek, hogy valamennyi pályamunkát a 
lakosság számára szavazásra bocsátja 2022. február 
24-től 28-ig.
 

Az idei évben is megrendezésre került 2022. janu-
ár 22-én a Magyar Kultúra Napja alkalmából tartott 
ünnepség, mely keretein belül az Ócsai Bolyai János 
Gimnázium diákjai színvonalas, az eseményhez mél-
tó műsort adtak elő. A korábbi évekhez hasonlóan a 
műsorban résztvevő diákok munkáját az önkormány-
zat 30.000,- Ft-os alapítványi támogatással ismerte el.

Felülvizsgálták és változtatás nélkül jóváhagy-
ták a Képviselők az Ócsa Roma Nemzetisé-
gi Önkormányzat és Ócsa Város Önkormány-
zata között fennálló Közigazgatási Szerződést. 

A Testület úgy döntött, hogy a Széchenyi ut-
cában annak a Damjanich utca és az Arany Já-
nos utca közötti szakaszán két villanyoszlopot és 
4 db közvilágítási lámpatestet kíván létesíteni  
balesetveszély csökkentése és a közbiztonság nö-
velése céljából, amelynek tervezési, engedé-
lyeztetési és kivitelezési feladatok ellátására az 
Eurovill Kft-t bízza meg.

A Helyi Választási Iroda vezetőjének – Dr. Mol-
nár Csaba jegyzőnek, mint Helyi Választási Iro-
da vezetőjének – javaslatára megválasztás-
ra kerültek a Szavazatszámláló Bizottság tagjai.

Ócsa – Kisvárosi hangulat elnevezésű csomaggal 
bővül az Ócsai Életút Program, melyet az új beköltözők 
részére ad át az önkormányzat. (Bővebben: 8.oldal)

Ócsa Város Önkormányzat kizárólagos tulajdonában 
lévő ócsai 0291/63 hrsz. alatt nyilvántartott „kivett út” 
megjelölésű ingatlant Mozdony köznek nevezték el.

A kép csak illusztráció.

Epipen injekció

 „Ócsa – Kisvárosi hangulat”  Csomaggal 
köszönti Ócsa Város Önkormányzata a Ócsára 
költözőket. A csomagra az a személy jogosult, 
aki Ócsán letelepedési szándékkal újonnan 
állandó lakcímet létesít. 

A Csomag tartalma többek között: 
- külön erre a célra készített rövid kiadvány, 
amely tartalmaz egy polgármesteri 
köszöntőt, legfontosabb nevezetességeinkről 
néhány fotót, továbbá a leghasznosabb 
szolgáltatások elérhetőségeit, a legfontosabb 
rendezvényeinkről néhány információt. 
- Helybéli nevezetességeket tartalmazó 
bögrét, nyakba akasztót, kulcstartót és 
hűtőmágnest stb. 

„Ócsa – Kisvárosi hangulat” Csomagra egy 
személy csak egy alkalommal és háztartáson-
ként kizárólag egy személy jogosult. Az Ön-
kormányzat legfeljebb hathavi gyakorisággal 
adatkéréssel megkeresi a Belügyminisztérium 
Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes 
Államtitkárságot, hogy szolgáltasson adatot 
az újonnan – a kért időszakban – Ócsán állan-
dó lakcímet létesítők nevéről és lakcíméről. 

Az Önkormányzat a kapott adatok felhaszná-
lásával levélben megkeresi a jogosultakat és 
tájékoztatást nyújt a „Ócsa – Kisvárosi hangu-
lat” Csomagra való jogosultságról, annak át-
vételének helyéről és idejéről. E támogatásra 
nem jogosult az a személy, aki már korábban 
Ócsán rendelkezett állandó lakcímmel.

Ajándékkal  köszöntjük 
a beköltözőket
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Amióta az eszemet tudom, 
ezzel  akartam foglalkozni
Interjú Galambos László ócsai Fővadásszal

Ön tudja, hogy mit csinál egy vadőr? Járja az 
erdőt és védi a vadat – hangzik az egyszerű 
és gyors válasz. Ez igaz, de a valóság ennél 
jóval több. A vadőr gyakorlatilag erdei ren-
dőr, rendet és biztonságot tart az erdőben, 
az állatoknak és az embereknek is. Ócsán, 
ezt a rendet Galambos Lászlónak köszön-
hetjük, immár 40 esztendeje. Munkájáért, 
szakmai elhivatottságáért idén a Vadásza-
ti Kulturális Egyesület Arany Hubertus Ke-
reszt kitüntetésben részesítette. Életútjáról, 
szakmai pályafutásáról is beszélgettem vele.

Először is, gratulálok a díjhoz! Úgy tudom, hogy Ócsán 
te vagy az első, aki ilyen díjat birtokolhat.

Igen, így van, hatalmas megtiszteltetés ez nekem. Az 
ember nem ezért dolgozik, mégis jó érzés, amikor el-
ismerik a munkáját ilyenformán is. Én szerencsés em-
ber vagyok, hiszen a hobbim a munkám. Gyakorlatilag 
amióta az eszemet tudom, ezzel akartam foglalkozni.

Mikor kerültél kapcsolatba a vadászattal?

Olyan 10 éves lehettem, amikor a barátaim-
mal elkezdtünk átjárni Némediről Ócsára, haj-
tónak. (A hajtó az, aki a vadászok mellet puska  
nélkül tereli a vadat, felzavarja őket, hogy a va-

dászok könnyebben kilőhessék őket. szerk.) Azt 
hiszem, akkor lett ez számomra örök szerelem. 

Akkoriban mindennapos volt, hogy a szabad-
ban játszottunk. A gyerekek nem az inter-
netet bújták, hanem csúzliztak, vagy éppen  
hurkoztak. Talán jobban szabadjára is voltunk en-
gedve, mint a mai kölkök, ha pedig nem enged-
tek el, akkor elszöktünk – meséli nevetve Laci.

Milyen tanuló voltál?

Változó. Mondhatom, hogy a környezetismereten, bio-
lógián, történelmen, földrajzon kívül más tantárgy nem 
érdekelt. Emlékszem, egy énekórán annyira elmerül-
tem a vadlibák vonulásában, hogy harmadszorra hal-
lottam csak meg, hogy a tanár hozzám szólt. A munka-
füzetet kellett elővenni, de az én táskámban leginkább 
csúzli, bicska és kövek voltak. Talán igazgató figyel-

meztetést is kaptam – emlékszik vissza az ócsai vadőr.

Ezek szerint nem volt kérdés, hogy merre tanulsz to-
vább?

Mezőgazdasági szakközépiskolában tanultam tovább, 
de két év után rájöttem, hogy nem ez az én utam. 
Utána egy darabig egy állatkórházban dolgoztam ál-
latgondozóként. 1981-ben lettem vadőr Apajpusz-
tán, 1982-től pedig már Ócsán dolgozom, az Ócsa 
Természetvédő Vadásztársaság alkalmazottjaként. 
Időközben a tanulmányaimat is folytattam, 2008-
ban diplomáztam Gödöllőn mint vadgazdamérnök.

De amire igazán büszke vagyok, hogy tag-
ja lehetek a Pest megyei Vadvédelmi és  
Vadgazdálkodási Bizottságnak, valamint Pest me-
gye hatodik éve delegál az Országos Magyar Va-
dászkamara hivatásos vadász küldöttjének.

Hogy telik egy napod? Egész nap az erdőt járod?

Mondhatjuk, hogy igen. A munkaidő éjjel-nappal tart, 
ugyan kötetlenül. Hajnalban kelek, kimegyek vadat 
megfigyelni, etetni, itatni. Sokan nem tudják például, 
hogy a vadőr készíti elő a vadászatokat is. Behatárol-
ja, hogy melyik területen lehet vadászni, honnan indul 
a hajtás, mennyit és mit lehet lőni pontosan. Szigorú 
szabályok vannak, hiszen ez éleslőfegyveres „játék”. 

A fő feladatom a vadállomány egészségének és mi-
nőségének megőrzése, valamint a vadkárok megelő-
zése, valamint a vad-gépjármű ütközések rendezése. 

Mondhatjuk, hogy te egy boldog ember vagy?

Abszolút. A természetben élhetek, dolgozhatok 
minden nap. Gyakorlatilag a hobbim a munkám. 

További jó munkát kívánok!
Paksi Zita

Ócsai Arcok

“A kedvenc tölgyfámnál”

Balról: Bartos Sándor, Galambos László 
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Dorottya napjához (február 6.) fűző-
dik a farsangi ünnepkör, évszázadok 
óta a nagy télvégi mulatozások 
ideje. Hazánkban a Mohácson 
lakó délszláv sokácok busójárása a 
legismertebb farsangi alakoskodás.

Minden évben megtartjuk az óvo-
dában és a bölcsődében is a far-
sangot, így ismertetve meg a gye-
rekekkel a tavaszvárás, téltemetés 
szokását. 

A farsangi mulatságot 1-2 hetet fel-
ölelő készülődés előzi meg, mely-
ben ráhangolódás, barkácsolás, 
teremdíszítés zajlik, illetve a nép-
hagyományok felelevenítése népi 
dalos játékokkal, mondókákkal, 
csujogatókkal. 

A farsangi mulatság fénypontját 
az álarcos, maskarás, jelmezes báli 
délelőtt jelenti. Így történt ez idén 
februárban is. A gyerekek izga-
tottan várták ezt a reggelt, mikor 
jelmezbe bújva megérkeztek az 
óvodai, bölcsődei csoportjukba, 
megpillantva társaikat és a szintén 
beöltözött felnőtteket. A jókedvű 
délelőtti hangulatot tovább fokoz-
tuk tánccal, vicces ügyességi játé-
kokkal, mozgásos és evőversenyek-
kel, finom falatokkal. 

A legnagyobb meglepetés azonban 
„Lui”, egy valódi bűvész, mindenkit 
megnevettető és elvarázsoló előa-
dása volt. A gyerekeket interaktív 
módon bevonta a műsorába, így 
felejthetetlen élménnyel koronáz-
ta meg az egyébként is mozgalmas, 
színes, vidám karneváli hangulatot.

„Jöjjön a tavasz, vesszen a tél!”

Minaretti Market
Sok szeretettel várjuk kedves Vásárlóinkat a nemrég nyílt 

üzletünkben, Ócsán, a Kiss János utca 17. szám alatt.

Főbb termékköreink: reform élelmiszerek, kozmetikai – köröm 
- és fodrász cikkek, kisállat  felszerelések, bizsuk, apróbb  

ajándékok és sok más egyéb apróság.

Nyitvatartásunk: hétfőtől péntekig 9-17 óra között,  
szombaton 9-13 óra között.

Egy kis boltban sok szeretet.

♦ NEVELŐ
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2021 év az Ócsai Öreghegyi Pincesor életében nem 
a rendezvények sokaságáról volt emlékezetes. A co-
vid jegyében telt ez az év, ezért a tavaszi és őszi nagy 
rendezvényeinket nem tudtuk megtartani, de kisebb 
összejöveteleket sikerült megrendezni.

Két Pinceegyesületi est volt az érdeklődők számára. 
Az egyik borkostólóval egybekötött sajtkóstoló volt. 
Az ócsai székhelyű „Erdélyi és hazai ízek ínyencségek” 
boltja sajtkínálatából kóstolhattak a résztvevők fensé-
ges sajtokat, az Eklézsia Pincészet kiváló borai kísére-
tében. 

Az októberi Pinceegyesületi esten betekintést nyer-
hettünk Ócsa életébe az I. világháború idején, a tartal-
mas előadás Végh László Flórián helytörténész kutató 
munkájának volt köszönhető. Az est sem múlhatott el 
borkóstoló nélkül, ezen alkalomból a Somlói illetőségű 
Kancellár Birtok borait ízlelhették meg a résztvevők. 

Az egyesületünk tagjaival minden évben megláto-
gatunk egy borvidéket, a tavalyi évben a Györkönyi 
pincékhez kirándultunk. Egynapos programunk ke-
retében a csodálatos pincefaluban három kiváló bo-

rász borait ízlelhettük, és betekintést nyerhettünk a 
pincék kialakulásának történetébe. A híres györkönyi 
töltöttkáposzta elkészítését is megismerhettük és 
finom borral kísérve megkóstoltuk. Vendéglátónk: 
Braun Zoltán Györköny község polgármestere volt.

Városunk és Egyesületünk hírnevének népszerűsíté-
se céljából a Kossuth Rádió „Országjáró” műsorában 
történő részvételt egyesületünk kezdeményezte és 
szervezte, mely remek alkalom volt arra, hogy Ócsa és 
a helyi nevezetességek, értékek bemutatásra kerülje-
nek a hallgatóság részére, ezzel is felhívtuk a figyelmet 
városunkra, mely egyre több látogatót vonz.

Tavalyi évben közzétettük a pincetulajdonosok ré-
szére a felújításokkal és építkezésekkel kapcsolatos 
műemlékvédelem ajánlását, mellyel kapcsolatban a 
vezetőség tagjai szívesen nyújtanak segítséget a pin-
cetulajdonosoknak.

A 2022. év a várakozás éve egyesületünk életében, 
bízva abban, hogy a közönség előtt kinyithatjuk pin-
céink ajtajait és színes rendezvényeinkkel egyre több 
élményt nyújtsunk az érdeklődőknek.

Életkép az Ócsai Öreghegyi Pincesor Egyesületről

2022 évi Programjaink:

Március 22. 1. Pinceegyesületi est:  
„Ócsai Madárvárta 40 éve”
előadó: Dr. Csörgő Tibor -ELTE tudományos munka-
társa
„Szőlőművelés tavaszi munkái”
előadó: Paulus Pincészet Mór             heyszín: Római 
Katolikus Plébánia
Az est folyamán a Móri Paulus Pincészet borait kós-
tolhatjuk.

Május 28. Orbán napi nyitott pincék
Helyszín: Ócsa Öreghegyi Pincesor nyitott pincék, 
ahol kiváló minőségű borokat kóstolhatnak egész 
nap, melyet színes programok kísérnek.

Szeptember  20. 2. Pinceegyesületi est:  
„A bor a Bibliában és a liturgiában”
előadó: Mihoc Valerian plébános atya           
helyszín: Római Katolikus Plébánia
Az est folyamán helyi pincészetek borait kóstolhatjuk 
(Tóth Béla, Balló Benő).

Október 18. 3. Pinceegyesületi est:  
„Kalandozás a világ tengerein”
előadó:  Soproni Gyula                   
helyszín: Római Katolikus Plébánia
Az est folyamán helyi borokat kóstolhatunk a Barizs 
testvérek boraiból.

November 26. Újborkóstoló-barangolás az Ócsai 
pincék között
Helyszín: Ócsa Öreghegyi Pincesor nyitott pincék, 
ahol a gazdák friss borait kóstolhatjuk.

A rendezvényeinkre minden érdeklődőt szeretet-
tel várjuk és reméljük, hogy 2022 évben már nem 
akadályozza meg a vírus a programok megrendezé-
sét.

Borbaráti üdvözlettel Egyesületünk vezetősége 
nevében

Nyulas Pál elnök
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adásán gondolkozunk, hisz az adatok, visz-
szaemlékezések az elmúlt évtizedekben is 
gyűltek. Felmerülnek időnként emlékek és ezeket kö-
rüljárva, fontos adalékok gyűltek össze a nővéremnél
lejegyezve.

K. R.: Jól értem, hogy születőben van egy második, 
bővített könyv?

 Magyar Ilona: Igen, nagyon jó lenne ezt elkészí-
teni, hisz a mi generációnk is már csak azokat is-
merik, akik elbeszélésből hallottak a szüleiktől 
vagy nagyszülőiktől a hajdani szép szokásokról, le-
gyen szó a viseletekről, gazdálkodásról vagy akár  
ócsai receptekről. A MOHA Egyesülethez tarto-
zó maroknyi tagságban meg van a szándék, hogy 
ezt gondozzák és a kiadással kapcsolatos előkészí-
tő munkát elvégezzék. Boldogság lenne számunk-
ra, ha látnánk ennek a könyvnek a megjelenését is!

Feltehetjük magunknak azt az kérdést, hogy 
mivégre is vállalna bárki extra erőfeszí-
tést ezeknek a hajdani szokásoknak a megőr-
zéséért? Mi haszna ebből a ma emberének? 

Ki-ki a maga habitusa szerint adhat erre választ ma-
gában, de az nagyszerű példa, ahogy a hajdani pa-
rasztság önrendező és önfenntartó módon élte min-
dennapjait. Az ócsai közösségben is számos olyan 
elem merül fel, amelyet adaptálva igenis jobb életet 
élhetünk. Gondolok itt az építkezés szokásaira, ame-
lyek még láthatóak a tájházegyüttesben. A szokások 
és viseletek között is van jónéhány, amelyet érde-
mes lenne megélni ma is, és érezni azt az egyszerű 
eleganciát, amit az ócsai viseletek is képviselnek. 
Bátorítom a kedves Olvasókat, hogy ezen soro-
kat követően keressék a helyi hagyományok nyo-
mait szűkebb környezetükben, a tájházi gyűjte-
ményben, az Ócsai viseletek képeskönyvében, vagy 
ismerkedjenek meg a viseletekkel a MOHA Egye-
sület alkalmain és legyenek büszkék arra, amit 
Magyar Ilona és Mária megőrzött számunkra.

Isten éltesse őket egészségben és jó erőben!
Kormos Rebeka

Interjú

Ócsai kincsek és felfedezésük
Interjú Magyar Ilonával és Magyar Máriával

csak felkérésre, kiemelt hagyományőrző alkalmak-
ra vették fel a népviseletet. Először a 60 centimé-
teres öltöztetős babák ötlete fogalmazódott meg. 
Ezzel kapcsolatban háttérkutatást végeztünk, hogy  
hazánkban milyen gyűjtemények vannak, ott miként 
oldották meg ezt. Így jutottunk el az abádszalóki ba-
bamúzeumba. Fontos felismerés volt, hogy mi vala-
mi egyszerűbbet, naivabban szeretnénk. Az ottani 
kiállításban a babáknak egyen arcuk volt, talán por-
celánból, festett arccal. Hazajöttünk és elhatároztuk, 
hogy textilből készülnek el a babáink, és a szemü-
ket, szájukat csupán gombostűvel jelöljük. Ez az ötlet 
nagy dicséretet kapott Zorkóczy Éva, népművészet 
mestertől és a Néprajzi Múzeum szakembereitől. 
Ahogy ez a munka folyt, a kiállításnak he-
lyet is kerestünk és az akkor már több, mint 
20 éve üzemelő Ócsai Tájházban vált lehető-
vé, hogy kiállítsuk a 72 babából álló gyűjteményt.   
A tájházat fenntartó Duna-Ipoly Nemzeti Park 
Igazgatóságnál dolgozó helyi és budapesti kollé-
gák javasolták és felkarolták felkarolták a könyv 
ötletét és mindent megmozgatva egy támogatá-
si összegből 2009-ben megszületett a képeskönyv.

K. R.: Említitek, hogy hiányosak voltak az adatközlők 
beszámolói. A könyv mégis nagyon egységesen és 
szisztematikusan mutatja be a hétköznapi és ünnepi 
viseleteket. Hogy tudtátok a hézagokat kipótolni?

Magyar Mária: Kutatómunkával ellensúlyoztuk a bi-
zonytalanságokat. Jártunk a Néprajzi Múzeum fo-
tótárában, etnográfiaiosztályán és könyvtárában, 
valamint Szentendrén a Ferenczy Múzeumban. Ez 
utóbbinál nagyszerű dolog volt, hogy több ócsai visz-
szaemlékezés került elő a mi témánkat is érintve.  
A könyv anyagának összeállításakor pedig 
több, akkor a 2000-es évek elején készült re-
konstruáló fotóval egészítettük ki a kéziratot. 

K. R.: Ma a könyv az Ócsai Tájházban kapható, vala-
mint a viseletek megőrzését is zászlójára tűző MOHA, 
Mozgás és Hagyomány Egyesület alkalmain. Milyen 
volt a megjelenéskor a fogadtatás és hogyan alakult a 
könyv sorsa napjainkig?

Magyar Mária: A megjelenést követő évek sok szép 
eseményt hoztak. A babagyűjtemény, vagy annak 
része több településen járt „vendégségben” a ré-
gióban, és Ócsa testvértelepülésén Paláston is. Így 
igazán mondhatjuk, hogy az ócsai babák „világlá-
tott népek”. Velük együtt a könyvet is mindig vittük. 
Mostanra már csak 100 példány van a tájházban. 
Ezt a képeskönyvet megelőzte egy másik ki-
advány, Ócsai Népszokások - Bölcsőtől a ko-
porsóig címmel amelyet Ócsa Önkormányzata  
gondozott. Ennek már egy bővítettebb ki-

Ilona és Mária gyermekkorukban szívták maguk-
ba a közösségi értékek megőrzéséhez szükséges 
érzékenységet. Édesapjuk, Magyar Sándor neve 
is ismerősen csenghet az ócsai szokások em-
lékének lejegyzésével kapcsolatban. 2009-ben 
megjelent Az Ócsai Népviseletek Képesköny-
ve országosan is hiánypótló kiadvány. Erről is és 
terveikről is beszélgettem Ilonával és Máriával.

K. R.: Mikor kezdődött a viseletekkel kapcsolatos gyűj-
tőmunkátok?

 Magyar Mária: A 80-as években a tanítványaimmal 
együtt kezdtük összeszedni azokat a tárgyakat, amelye-
ket a családok még otthon őriztek. Ezután irányult a 
figyelmünk, mint önálló gyűjteményi csoportra, a vise-
letekre. Ezzel együtt már akkor fontos volt a fotók gyűj-
tése is, amelyek igen nagy segítséget jelentettek a ké-
sőbbi munkában, valamint az ócsai népviseleti babák 
ruháinak megvarrásában és a gyűjtemény kialakításá-
ban. A képeskönyvnek is ezek a fotók adják a gerincét.

A viseleteknek jelentésük volt az egyén és a közös-
ség számára, egészen a 20. század elejéig, a konfek-
ció megjelenéséig. Természetesen ma is nagy jelen-
tősége van az öltözködési stílusnak, de az egyén és 
a közösség kapcsolatát kevésbé tükrözik és az ízlést 
is egészen más folyamatok befolyásolják. Gyakor-
latilag ma előfordulhat, hogy két távoli kontinen-
sen ugyanazt a ruhadarabot viseljék az emberek.

K. R.: Mi volt az indíttatás, ami a viseletek felé terelte 
a figyelmeteket?

 Magyar Ilona: Amikor kértük az ócsaiakat, hogy ado-
mányozzák a szülőktől és nagyszülőktől rájuk maradt 
viseleti darabokat a közösség számára fontos gyűjte-
ménybe, világossá vált, hogy a hozzájuk fűződő szoká-

sok elméke kezd elhalványodni. Milyen jól tettük akkor, 
hogy rögzíteni kezdtük az adományozók visszaemléke-
zéseit, mert ma már szinte senki sincs Ócsán, aki ta-
pasztalati tudással rendelkezne a 19-20. századi polgá-
rosodó parasztság hétköznapi és ünnepi viseleteiről.

K. R.: Mikor született a könyv ötlete?

 Magyar Ilona: A gyűjtés alatt már azon törtük a fe-
jünket, hogy milyen módon lehetne megőrizni en-
nek a puritán viseletnek az emlékét. Bár akkoriban 
még volt egy-egy ócsai asszony, aki hagyományo-
san öltözködött, mégis a fiatalabb generációk már 
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A márciusi napfényes, üde délutánon már köny-
nyebben kimozdulunk, sőt! jól esik a kert-
ben „tollászkodni”. Érdemes is, hiszen a taka-
ró avar mára már inkább akadály a frissen kibújó  
évelőknek, cserjéknek, mintsem védelem, amely 
oly jó szolgálatot tett a téli hidegben. A virágágyások  
kitakarítása, a megülepedett talajréteg meglazítása 
hasznos feladat. Jótékonyan hat a vízgazdálkodásra, és 
a már előbújó gyomok ellen is hatásos. 

A veteményeskert felásásának ha még nem lát-
tunk neki, akkor elérkezett az idő. Jelöljük ki a 
tervezett sorokat, és vessük el a már összeállí-
tott vetőmagokat. Hagyjunk meg üres sort május-
ra- a már említett- Tagetes (népi nevén Büdöske,  
magyar nevén: Bársonyvirág) töveknek is, 
hogy jótékony – rovar és sokféle talajkárte-
vő ellen – elvégezhessék jótékony feladatukat.  
A metszés és lemosó permetezés is idősze-
rű, figyeljük az aktuális időjárás-előrejelzést! 
Az érzékeny növényeknél csak akkor lássunk  
neki a metszésnek, ha nem jeleznek komolyabb fagyot 
az éjszakára, illetve a hajnali órákra. A frissen metszett 
vessző érzékenyebb, a metszlap felületén a visszafa-
gyás káros eredménnyel járhat. 

Virágba borult tavaszi cserje – Forsythia - Aranycserje 

Az egyik legkedvesebb, és talán mindenki által ismert 
tavaszi virágzó cserje az aranycserje. Sokszor tévesen 
ejthetjük, hiszen a köztudatba „Aranyeső” néven is is-
meretes, ám a helyes magyar megnevezése az „Arany-
cserje”. A magyar növénynevek jegyzékében Aranyeső 
névvel egy ugyancsak sárga színű, gyönyörűszép für-
tökkel rendelkező növényt tartunk számon, a Labur-
num anagyroides (ejtsd: Laburnum angyirojidesz) -t. 
Ám ez utóbbi kis termetű fácska és bár rendkívül deko-
ratív, minden része mérgező.  

Az Aranycserje (Forsythia, ejtsd: forzícia) egy iga-
zán üde, határozott színfoltot nyújtó díszcserje. Az 
alapfajok 2-3 méter magasságúra nőnek, a metszést 
jól bírják. Jól tűrik a szárazságot és a talajjal szem-
ben sem érzékenyek. Gondozásuknál ügyeljünk arra, 
hogy a kora tavasszal, még lombfakadás előtt nyíló 
cserjék metszésével ne buzogjunk már február vé-
gén-márciusban, mert akkor épp a virágbimbókat  
távolítjuk el. A korán nyíló bokrok metszési ideje min-
dig az elnyílásukat követően, a teljes levirágzás elmúl-
tával történjen. Az idősebb ágakat tőből távolítsuk el, 
hogy  megújulhassanak, és a régi vesszőkön hozott 
egypár virág helyét a friss, teljes hosszukon virággal te-
lítődött vesszők vegyék át. 

„Weekend” fajtáját kisebb kertekbe is ültethetjük, hi-
szen csupán 1-1,5 méter magasságra nő. 

A fajtaváltozatosság egyre szélesebb, ma már kapha-
tunk igazán kompakt növekedésű fajtákat, melyek 
sziklakertek beültetésére vagy akár a rézsűs területek 
megkötésére is alkalmasak. 

’Nimbus’ nevű védett fajtája csupán 0,5-0,8 méter ma-
gas törpe fajta.  Tömött bokrú, sűrűn elágazó, felálló 
ágain rendkívül dúsan és hosszan virágzó fajta. Őszi 
lombszíne vöröses. Kiváló választás sziklakertbe!

Jó kertészkedést kívánva: 

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

Napsárga tavasz
Ahogy a címből is sejthető, a február sokkal ese-
ménydúsabbra sikerült, mint az év első hónap-
ja, hiszen az éjszakai szolgálatokon felül szá-
mos alkalommal volt szükség a segítségünkre a  
városon belül és kívül egyaránt. Polgárőre-
ink 01.01-02.28 időszak alatt 450 óra szolgála-
tot teljesítettek 2022-ben, ez naponta valami-
vel több, mint 7,5 óra aktív szolgálatot jelent.

Ilyen volt 02.06 éjszaka is, amikor a médiában 
megjelent Bajcsy Zs. út-Batthyány Lajos utca ke-
reszteződésében két személyautó balesetezett,  
ezek a sarkon lévő ház árkában „kötöttek ki”. 
Itt a kivonult rendőr és mentőegységek munká-
ját segítettük, elsősorban forgalomirányítással. 

 
Szintén helyszínbiztosítási tevékenységet végez-
tünk 02.10.-én a régi könyvklub előtti szakaszon, 
ahol egy személyautó autó árokból való kimen-
tése erejéig segítettük a hatóságok munkáját.  
A balesetek szerencsére emberéletet nem követel-
tek. Legyenek ez intő példák minden sofőr számá-
ra és minden esetben tartsák be a hatályos KRESZ 
előírásokat.

Különösen figyeljünk városunk területén a megfe-
lelő sebesség megválasztására, hogy az esetlege-
sen az útra fellépő állatok esetén a járművet meg 
lehessen állítani.

Ezen esemény mellett polgárőreink segítették Ócsa 
útszakaszainak helyreállítási munkálatait az eb-
ben a hónapban különösen gyakori viharos-sze-
les időjárás okozta károk miatt.  A számunkra 
bejelentett szél okozta közvilágítási károkat 

továbbítottuk a szolgáltatók felé.  A szél által letört 
faágakat eszközeinkkel eltávolítottuk az utakról.

Februárban tovább folytattuk intenzív külterületi 
szolgálatainkat,  ahol szomorúan tapasztaltuk az 
egyre csak nagyobb méreteket öltő szemétkupacokű
jelenlétét. 

02.26.-án riasztás érkezett hozzánk a vasútál-
lomásról, miszerint a peronok között egy sze-
mély fekszik magatehetetlenül. Éjszakai szolgá-
latunk kivonult a helyszínre, majd a személyt 
biztonságos területre való helyezését követően ér-
tesítettük a mentőszolgálatot, akik elszállították.

 
Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra! 

 
       Ócsa Városi Polgárőr Egyesület

„Indul az év”, 
avagy beszámoló a Polgárőrség februári eseményeiről
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Foc i ,  foc i ,  foc i  minden menny iségben
Inter jú  Forgács  Gerge ly  edzőve l

Beszéljünk egy picit a kezdetekről. Hogyan csöppen-
tél bele a labdarúgás világába?

Zalaegerszegen nőttem fel. Egyfelől gyerekkorom-
ban meghatározó sportélet volt a városban, elég volt 
egy teltházas ZTE meccsre kimennem, ami több mint 
10.000 embert jelentett, hogy beleszeressek a fociba. 
Sok minden változott azóta, de ettől kezdve sem a fo-
cit, sem a ZTE-t nem engedtem el. 

Másfelől nagypapám is sportoló, illetve később megyei 
szinten sikeres labdarúgó edző volt, nagyon sok időt 
töltöttem vele és hallgattam történeteit. 

Mikor döntöttél úgy, hogy edző szeretnél lenni?

X faktorból tanulva lehet azt kéne mondanom, 
hogy óvodás korom óta erre készülök, azért ez nem 
teljesen igaz. Sajnos játékos pályafutásomat na-
gyon korán be kellett fejeznem egészségügyi prob-
léma miatt, és ezt követően kissé el is távolod-
tam a nagypályás focitól. Első kisfiam születését  
követően kezdett felértékelődni bennem újból a lab-
darúgással való foglalkozás vágya 2012-ben, elkép-
zelhető, hogy felerősödtek bennem a nagypapámtól 
hallottak. Akkoriban elég rosszakat lehetett hallani az 
edzőképzésről és a tanfolyamra bekerülés esélyeiről, 
de kitartóan ragaszkodtam az elképzeléseimhez, és mi-
után pár év múlva elhelyezkedtem az MLSZ-ben, kol-
légámmal közösen kezdtük az első edzői tanfolyamot.

Utánpótlás edzőként belelátsz a gyermekek helyze-
tébe, emellett másodedzőként tevékenykedsz felnőtt 
csapatnál is. Mit gondolsz, hogyan segíthetsz a fiata-
loknak edzőként, hogy elhivatott felnőttekké váljanak? 

A mai, felgyorsult, digitalizált világban talán ez az 
egyik legnehezebb az edzői munkában. Néha nem is 
a gyerekeknél jön elő ez a kérdés, hanem a fiatalabb 

felnőtt játékosoknál, ahol a befolyásunk jóval keve-
sebb, hiszen pl. egy új játékos érkezésénél mi lépünk 
be a már kialakult „világnézetébe”, életképébe. Gye-
rekek esetében mindenképpen az a célunk, hogy a 
labdarúgás mellett más értékeket is közvetítsünk szá-
mukra. Nehéz a pedagógiai oldalát megközelíteni a 
foglalkozásoknak, hiszen a kötelező iskola után kikap-
csolódni érkeznek a srácok, és néha úgy érzik, hogy 
megint itt egy felnőtt, aki feladatokat ad. Elsődleges 
célunk, hogy minél több fiatallal megszerettessük a fo-
cit és hogy minél több pozitív élmény társuljon hozzá.  
Közösen beszéljük át a meccseket, sok egyéni beszél-
getést tartok, együtt gondoljuk ki a lehetőségeket, 
a megoldásokat, hogy mindenki jól érezze magát és 
ezáltal egy jó csapatot alkossunk. Egyénenként, ill. 
csapatszinten is közösen tűzzük ki a célokat, amelyek-
ről ők is tudják, hogy akkor érhetőek el, ha a játékba 
tudatosságot és elkötelezettséget is teszünk (persze 
ezt a gyerekek nyelvén megfogalmazva). Emellett 
fontosnak tartom, és próbálom rávezetni őket, hogy 
ne csak az edzés ideje jelentse a focit, hanem szaba-
didejükben otthon is töltsenek vele időt, akár csak 
videójátékkal, akár egy meccsnézéssel is. Ahogy ezek 
egyre tudatosabbá válnak a fiatalokban, úgy elkötele-
zettségük is nő. Mindeközben akár vicces, akár konk-
rét párhuzamot tudunk állítani életük más pontjain is.   

A szülők hogyan jelennek meg ebben a történetben?

A szülők nagyon fontosak ebben a folyamatban. A 
legfontosabb, hogy ha már elkezd kialakulni a gyere-
kekben az elköteleződés és egyre fontosabb neki a lab-
darúgás, támogassák benne. Néha helyezzék előtérbe 
azt más elfoglaltságokkal szemben, hogy érezze a kis 
focista, hogy a család is támogatja a céljai elérésében. 
Természetesen plusz motiváció a gyerekeknek, ha a 
meccseken látja a szüleit, családját a lelátón és erősítik 
benne az érzést, hogy otthonról is támogatják.

A HÓNAP JÁTÉKOSAI:

U7: Simon Gergő
U9: Bogendorfer Denisz
U11: Bondor Balázs
U14: Kovács Kornél
Női: Benedek Aletta

A siker, a győzelem, az eredményesség természetesen 
minden csapat célja. Mégis rossz lehet, ha már a gyer-
mekek is eredménykényszerben versenyeznek. Mit te-
het egy edző a sportolók – fizikális egészsége fejleszté-
se mellett - mentális egészsége megóvása érdekében?

Úgy gondolom, hogy nem az eredménykényszer az el-
sődleges probléma ezen a téren. Ha a korábban elmon-
dottakat pozitívan sikerül alakítani, akkor egy esetleges 
negatív eredmény sem gátolja a későbbiekben a jó tel-
jesítményt. A legnagyobb mentális problémát inkább 
abban látom, hogy a szociális készségek elmaradtak, 
és a digitális világból kiszakadva a valódi közösségbe 
integrálódás nagyon nehéz egyeseknek, ez személyen-
ként más problémát okoz, és majdnem mindennapos 
az ezekből eredő konfliktusok kezelése. Az elmúlt fél-
évben ezen a téren úgy érzem, hogy pozitív változást 
értünk el. Azt semmiképpen nem állítom, hogy eltűn-
tek, de senkit nem engedek el anélkül sem edzésről, 
sem meccsről, hogy ezeket megbeszélnénk, kezelnénk. 
Ez alapvető a csapatalakítás szempontjából. 

Mit üzennél azoknak, akik még hezitálnak a csapat-
hoz való csatlakozást illetően?

Nincs min hezitálni, jöjjenek nyugodtan, mindenkit 
szeretettel várunk. Minden korosztályban növekedett 
a létszámunk ebben a szezonban, és ahogy a kollé-
gákkal beszélgetünk róla, nagyon jó csapatösszhang 
alakult ki, vagy alakul folyamatosan. Új játékosokat 
mindig szívesen látják az edzők is, és a csapatok is be-

fogadóak. Igyekszünk minél több meccset, csapatépítő 
programot is szervezni. Jó hangulat, sok játék, és foci, 
foci, foci minden mennyiségben. 

Végezetül pedig, milyen terveid vannak a jövőre néz-
ve?

Edzőként folyamatosan szeretném magam képezni, 
jelenleg is egy tanfolyam utolsó vizsgájára készülök. 
Nagyon örülök, hogy mindkét kisfiamat sikerült ”meg-
fertőznöm” a foci szeretetével, és szeretném minél 
többet támogatni és segíteni őket is a fejlődésükben. 
Rövidtávú célként a felnőtt csapattal a dobogót szeret-
nénk elérni, az U14 csapattal tavasszal szeretnénk az 
ősszel elért eredményeket is felülmúlni, illetve elsődle-
ges célom, hogy a következő, már nagypályás bajnok-
ságra felkészüljünk az év első felében.

Borsos Anett
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Halászy Károly Általános Iskola Bajcsy Zsilinszky u. 52.

Nippon Zengo
NZ hétfő és csütörtök  18.00-tól
TRX hétfő és csütörtök 18.00-tól
Bejelentkezés szükséges facebookon!
Tóth Gabriella, edző (06702940862)

Krav Maga önvédelmi oktatás facebook.com/groups/
kmocsa
hétfő, szerda 18.00-19.30

Akrobatikus rock&roll (Csukay Enikő 06-20/540-3738)
hétfő, szerda 16,15-17,15
Birkózás
hétfő, szerda 14.00-15.30-ig
Kovács Janó 06 70 622 00 82

Bolyai János Gimnázium Falu Tamás u. 35.
Szeibert-Virág Dóra edzései 
SPARTAN KIDS 3-4 éves kortól  kedd 16:30-17:30 óráig
Alakformáló óra kedd: 17.30-18.30
Kango  szerda 17.00-18.00  péntek 18.00-09.00

Jóga Szűcs Viktóriával kedd 18.30
Ping Pong Klub
minden héten hétfőn és csütörtökön 17-19 óra között 
felnőtteknek. (Bolyai János Gimnázium) 
Jelentkezés: Konkoly Andrea: +36/30/617-3844

Ócsa Boksz Falu Tamás u. 51.  
Torma Zoltán 30/862-4477

Boksz: hétfő,szerda,péntek  14.00-15.00  17.30-18.30
Barbár: hétfő, szerda, péntek 18.30-19.30   
szombat 10.30-11.30
Személyi edzés: Torma Zoltán 30/862-4477
Fürdős Krisztina 20/359-8990

Gyerek boksz hétfő, szerda, péntek 16.30-17.30
Reggeli ébresztő  hétfő,szerda,péntek 7.30-8.30
Stand-up fight   hétfő,szerda,péntek 19.30-20.30
Női önvédelem  szombat  9.00-10.00
Női boksz  kedd-csütörtök  14.00-15.00; 17.30-18.30
Cross boxing  kedd-csütörtök   18.30-19.30
Free szombat 11,30-13,00; vasárnap 10,30-13,00

Egressy Gábor Szabadidőközpont  Bajcsy Zsilinszky u. 
46-48. 06 29/378-043

FitFun gyerek fitness kedd: 17.00-17. 45  Miklós Dóri
Énidő – alakformáló aerobik  kedd: 18.00-19.00 
Miklós Dóri
Stretching, nyújtás  kedd: 19.15-20.00 Miklós Dóri
Meridián torna Kozma Jutka
hétfő-szerda-péntek 7.45-8.15 
Energy Kid’s – Papp Katalinnal
hétfő,  csütörtök 18,00- 19,30 
Flashdance Tánciskola  - Szabó-Kertész Petrával 
kedd17.00-19.15  péntek 16.30-18.45  

Szaiff SpinRacing & Fitness Stúdió   
Bejelentkezés: Szaiff Ildikó 06/30-657-07-31
Hétfő 17:00 és 18:30 SpinRacing
20:00 Alakformáló Aerobik Miklós Dórival
Kedd 9:00 TRX
17:30 Gerincjóga Erdő-Bálint Zsuzsival
18:45 Power flow Erdő-Bálint Zsuzsival
Szerda 9:00 Testébresztő SpinRacing
17:00 és 18:30 SpinRacing
20:00 Alakformáló Aerobik Miklós Dórival
Csütörtök 16:30  és 17:40 TRX
19:00 DMK Fitbands erősítő edzés
Péntek 18:00 SpinRacing
20:00 Alakformáló Aerobik Miklós Dórival
Szombat 10:00  Testébresztő SpinRacing

Kiss Anita Liszt Ferenc u. 28.  - Geringcjóga 
Bejelentkezés 06/30-202-2172
Hétfő, csütörtök 8.30-9.45
Hétfő 18.30-20.00
Csütörtök 17.15-18.30-ig

UFO Utcai Futás Ócsán Fentor Csabával
kedd, csütörtök  19.00 óra találkozó a Vasútállomáson

Equina Lovasfarm Ócsa
Simó Anikó 30/335-9947
póniséta 2 éves kortól
lovastorna 4 éves kortól
lovasoktatás kezdőtől versenyző szintig 5 éves kortól

Csapatunk bővítésére keresünk új munkatársakat az alábbi munkakörökbe:

Asztalos

Automata hegesztő

Gépbeállító

Betanított munkás Horganyzó

Marós

Gépkezelő

Targoncavezető

VillanyszerelőBurkoló

Mechatronikus

Szerszámkészítő

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.



Ócsai Római-katolikus Egyházközség
2022. MÁRCIUS 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 Vale-
rian plébános.  
Intézhető hivatalos ügyek az irodában: miseszándékok kérése, egyházi hozzájárulás befizetése, 
gyermekek keresztelésének bejelentése (legalább egy hónappal előtte), temetési ügyintézés, 
házassági szándék bejelentése, (legalább 6 hónappal előtte) keresztelési igazolások igénylése, 
engedélyek kérése házasságkötéshez, keresztszülőség vállalásához. 
Betegellátás bejelentés szerint bármikor!
Általános miserend:
Hétfő - 18.00 óra
Péntek - 18.00 óra
Szombat - 18.00 óra
Vasárnap - 9.00 óra

Március 2. Hamvazószerda, 18.30 órakor Szentmise
Március 4. péntek 17.15 órakor - Keresztút, 18.00 órakor Szentmise
Március 5. szombat 18.00 órakor Szentmise
Március 6. vasárnap Nagyböjt első vasárnapja 9.00 órakor  
Március 11. péntek 17.15 órakor - Keresztút, 18.00 órakor Szentmise
Március 12. szombat 18.00 órakor Szentmise
Március 13. Nagyböjt második vasárnapja 9.00 órakor Szentmise
Március 18. péntek 17.15 Keresztút, 18.00 órakor Szentmise
Március 19. szombat Szent József 18.00 órakor Szentmise
Március 20. Nagyböjt harmadik vasárnapja 9.00 órakor Szentmise 
Március 25. péntek - Gyümölcsoltó Boldogasszony - Nagyböjti lelkigyakorlat - Bakos Rafael karmelita szerzetes 
atya vezeti 
17.15- Keresztút, 18.00 órakor Szentmise
Március 26. szombat - Nagyböjti lelkigyakorlat, 18.00 órakor Szentmise
Március 27. Nagyböjt negyedik vasárnapja - Lelkigyakorlat.
9.00 órakor Elhunyt Olti Balázs évf.
Lelkigyakorlat:
Idén tartunk nagyböjti lelkigyakorlatot március 25-e péntek estétől március 27 vasárnap délig. A lelkigyakor-
latot Bakos Rafael karmelita atya fogja tartani, aki idén a magyar püspöki karnak is tartja majd az éves lelki-
gyakorlatát. A lelkigyakorlat során az ember szeretetre való meghívottságáról és ennek fontosságáról fogunk 
tanításokat kapni. A téma feldolgozásában Rafael atya Dante Alighieri Isteni színjáték című művét fogja segít-
ségül hívni, amelyről Ferenc pápa azt nyilatkozta, hogy ez a mű „mindenkinél jobban ki tudta fejezni a költészet 
szépségén keresztül az isteni szeretet misztériumának szépségét”
A lelkigyakorlat péntek este kezdődik a hat órai misével és vasárnap délben zárul egy közös ebéddel. A részvé-
tel 10,000 Ft/fő-be kerül, ami a karmelita atya költségei mellett tartalmazza a többszöri közös étkezést is.
Figyelembe véve a lelkigyakorlatot tartó atya személyét és a téma különleges megközelítését a lelkigyakorlat 
országosan is meg lesz hirdetve. Ezért olyanok jelentkezését várjuk egyházközségünkből, akik az egészen részt 
tudnak és akarnak venni. A jelentkezési határidő március 5-e. március 10-e után ócsai hívek már nem tudnak 
jelentkezni, mert onnantól az országból jelentkezőket fogadjuk. A lelkigyakorlaton maximum 40 ember vehet 
részt. A jelentkezők részletes programleírást kapnak majd.
Imalánc
A tavalyi évhez hasonlóan újra imaláncot indítunk a nagyböjt alatt, amire egyszerre várjuk családosok és 
egyedülállók jelentkezését. A tavalyi évhez hasonlóan a jelentkező számának függvényében osztjuk fel a ne-
gyven napot egymás között és jár majd körbe családról családra a gyertya, aminek fényében Isten elé vihetjük 
örömeinket és félelmeinket, készítve magunkat a húsvéti találkozásra a feltámadott Jézussal. Tavaly a pandémia 
volt egy különleges oka az imaláncnak. Sajnos idén is van különleges imaszándékunk, ez pedig az orosz-ukrán 
konfliktus. Ezt az imaszándékot minden jelentkező hordozni fogja a negyven nap alatt. A gyertya a húsvéti 
vigílián kerül vissza a templomba, amikor is majd a húsvéti gyertyáról gyújtjuk meg és imádkozunk együtt a 
szándékainkért, remélhetőleg idén már személyes részvétellel.
Aki szeretne részt venni az imaláncban az a hátsó asztalon lévő papíron írja fel magát és elérhetőségét és 
keresni fogjuk a részletekkel. Az imalánc hamvazószerdával indul.

Üdvözlettel: Valerian atya

Ócsai Református Egyházközség
2022. MÁRCIUS havi gyülekezeti alkalmaink:

Ócsai Baptista Gyülekezet

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

Különleges alkalmaink: 
Presbiteri Evengélizációs Hétvége: Március 3.-án csütörtökön, 4.-én pénteken, 5.-
én szombaton 18 órakor Evangélizációs Istentiszteletek lesznek Templomunkban. 
VENDÉG IGEHIRDETŐK szolgálnak majd közöttünk ezeken az alkalmakon.
Március 6. – Böjt első vasárnapja – 10 óra – ÚRVACSORÁS ISTENTISZTELET A 
TEMPLOMBAN.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
Állandó alkalmaink:
Csütörtökön 18 órakor Központi Bibliaóra JELENLÉTI és közvetítés online 
gyülekezetünk Facebook oldalán, ami megosztásra kerül az Ócsai Reformátusok 
Csoportban is – Református Iskola Tanácsterem
Péntek 15 órától 17 óráig Konfirmációi előkészítő a Református Iskola 
Tanácstermében.
Péntek 16 órától Ifjúsági Bibliaóra a Református Iskola Gyermektermében.
Vasárnap 10 órakor JELENLÉTI Istentisztelet Templomunkban, amely közvetítésre kerül.
Vasárnap 10 órától jelenléti Gyermek Istentisztelet az Istentisztelettel egy időben - Református Iskola 
Gyermekterem.
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.

***
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 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 vagy ez évi egyházadójukat, tegyék ezt meg a lelkészi 

ügyeleteken, gondnoki órán vagy 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 gyülekezetünkre, családjainkra, közösségeinkre és alkalmainkra!  
Vigyázzunk egymásra és vigyázzunk magunkra! AZ ÚR legyen mindnyájunk őriző, gyógyító,  

megtartó, vigasztaló, vezérlő Pásztora! SDG!
Az Ócsai Református Egyházközség Elnöksége
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Sallay Mária anyakönyvvezető

DUGULÁSELHÁRÍTÁS
Falbontás nélküli,  

szakszerű gépi tisztítás.
Fábián István

06 20 317 0843
ÓCSAI KISBÍRÓ
Ócsa Város Önkormányzatának ingyenes lapja Megjelenik havonta 3420 példányban Kiadja: Ócsa Város Önkormányzata
Felelős kiadó: Bukodi Károly polgármester Szerkesztő: Paksi Zita Szerkesztőség címe: Egressy Gábor Szabadidőközpont, 
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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
Dr. Tóth Ágnes - 06 29 378 030 
hétfő-szerda-péntek 8.00-14.00, kedd-csütörtök 12.00-18.00 
Dr. Csapó Marcell - Tel.: 06 20/ 373 80 78
hétfő-szerda 12.00-18.00, kedd-csütörtök-péntek 8.00-14.00

Állatorvos
Dr. Pálinkó Attila
Cím: Ócsa, Magyar Sándor u. 15., Tel: +36-70/209-1019
Dr. Nagyiványi Pál - 06 30 951 78 67

Dr. Kardos József - 06 30 203 42 06

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 Szolgálat 
Tel.: 29/379-969 munkaidőn kívül: +36-20/510-4111
Vadkárok bejelentése: 06 20 455 0964 (Galambos László)

Fiziotherápia - Tel:  29/578-525

•  cserepes lemez fedés
•  széldeszkázás
• bádogos munkák
• beázások javítása
•  tetőszerkezet, eresz- 

csatorna javítása, cseréje
Alpin technikávAl Ács Kapocs Építő Kft.

kedvező árAk! 36-30/919-4694

SZAKKÉPZETT   

           MESTEREKÁCS, TETŐFEDŐ 

AlAPTól

           A TETőig

gEnErÁl-

        kiviTElEzéS

Haláleset:  
Név Születési idő Haláleset ideje
Bóné Lajosné Nagy Gizella 1937. július 20. 2022. január 4.
Mikolai István Károlyné Sztahó Terézia 1943. szeptember 7. 2022. január 6.
Kozma Istvánné Csampa Mária Ilona 1940. december 12. 2022. január 9.
Babics Józsefné Egyed Gizella 1939. június 21. 2022. január 12.
Vágó Balázs Lászlóné Rákossi Anika 1944. október 18. 2022. január 20.
Gula Sándor 1924. április 8. 2022. január 20.
Hegedűs Lajosné Révhegyi Erzsébet 1946. december 30. 2022. január 25.
Zupkó János Pálné Varga Mária 1948. április 18. 2022. január 27.

Esküvő: 
Angalét Bernadett – Horváth Dániel 2022. február 19.

Születések: 
Gyermek neve Születési idő
Barta Zsombor 2021. december 20.
Veres Alíz 2022. január 10.
Bánki Léda 2022. január 11.
Stopka Péter István 2022. január 18.
Kerepeczki Nara 2022. január 21.



A T-Roc modellek motorizáltságtól függő, kombinált átlagfogyasztása: 5,3 - 8,5 l/100 km, 
CO₂-kibocsátás 139 - 192 g/km. A megadott értékek a típusjóváhagyás során rögzített, gyá-
ri felszereltségekkel kerültek megállapításra, és a hirdetés feladásának időpontjában érvé-
nyesek. A nevezett értékek nem egyes járművekre vonatkoznak, nem részei a tájékoztató-
nak, hanem a különböző járműtípusok összehasonlítására szolgálnak, a 715/2007/EK 
rendelet jelenleg érvényes előírásainak megfelelően. Ezen értékeket egyes többletfelsze-
reltségek, tartozékok, valamint a vezetői szokások és egyéb, nem technikai jellegű tényezők 
(pl. környezeti feltételek) is befolyásolják. A képeken látható gépkocsik illusztrációk.

Az Ön Volkswagen márkakereskedője:

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

T-Roc készletről
Azonnal elvihető SUV  
a neked megfelelő színben  
és felszereltséggel

Széles 
választék
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