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ELEKTROMOS HULLADÉKGYŰJTÉSI 
AKCIÓ 

 
 
 
A ROLFIM Kft. és Ócsa város Önkormányzatának szervezésében elektromos és elektronikai 
hulladék berendezés (e-hulladék) gyűjtést szervez, amely során INGYEN leadhatja összegyűlt 
e-hulladékát. 
Az e-hulladékgyűjtés ideje: 2023. március 25., (szombat), 08:00-12:00-ig 
Az e-hulladékgyűjtés telepített gyűjtőhelye: 2364 Ócsa, Bajcsy-Zsilinszky utca 2  
 
Mi az e-hulladék gyűjtési akció célja? 
Gyűjtés szervezői elkötelezett hívei a környezet védelmének, ezért szeretnék elérni, hogy 
szélesedjen az újrahasznosítható hulladékok begyűjtésének köre. Az e-hulladék különleges 
gyűjtést és kezelést igényel - azaz nem gyűjthető a háztartási vegyes hulladékkal. Az 
elektronikai hulladékok a sok újrahasznosítható másodnyersanyag mellett számos mérgező 
anyagot – nehézfémet (ólom, kadmium, higany, króm) is tartalmazhat, amelyek a környezet 
számára nagy veszélyt jelenthetnek. Az e-hulladék másodnyersanyagokat is rejt, amelynek 
jelentős része újrahasznosítható. Ennek ellenére nagy részük ma mégis hulladéklerakókba, 
erdőszélekre, illegális lerakókba, vagy illetéktelen kezekbe kerül. 
A cél az, hogy az e-hulladék minél nagyobb mértékben hasznosuljon, illetve a benne található 
környezetre, emberre veszélyt jelentő mérgező anyagok ellenőrzött körülmények között 
kerüljenek ki környezetünkből. 
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. 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 06-30-942-4026, 06-30-
319-2381-es telefonszámon lehet! 
 
 
Együttműködésüket előre is köszönjük, 
 

 
 

 



Ismerjük meg
Ócsa értékeit!

Az Ócsai Polgári Kulturális Egyesület (OPKE)
közös sétára hív minden érdeklődőt!

Első alkalommal megismerkedünk településünk templomaival.
Találkozzunk 2023. március 25-én 9:30 órakor Találkozzunk 2023. március 25-én 9:30 órakor 

a Baptista Imaházban!a Baptista Imaházban!
Ezt követően meglátogatjuk a Római Katolikus Templomot.Római Katolikus Templomot.

Végül bemutatjuk a Műemlék Református Bazilikát.Műemlék Református Bazilikát.
Mindenkit szeretettel várnak a szervezők:

Pappné Hajdu Katalin OPKE elnöke,
Bereczkyné Magyar Mária OPKE tag, Ócsa díszpolgára,

Szöllősiné Panyik Ida OPKE vezetőségi tagja

2023. március 25. 9:30

ÓCSAI
NÉPSZOKÁSOK

BŐVÍTETT KIADÁS

2023. MÁRCIUS 10.
17.00-KOR

KÖNYVBEMUTATÓ

ÓCSAI TÁJHÁZ - VENDÉGKAPUS HÁZ
(LŐRINC U. 3.)



ERZSIVIRÁG
ÓCSA

             06 20 373 01 37
Csokor, esküvői dekor, koszorúk, virágbox, kiszállítás

A hét minden napján! 

Itt keress: Ócsa, Köztársaság tér 2. 
a játszótérnél

ELKÖLTÖZTÜNK!

ÚJ HELYEN 
változatlanul várnak a virágok!

Erzsi Virág, Ócsa                erzsiviragboltja

erzsiviragboltja@gmail.com

RENDELÉS: 



KERTVÁROS 
SZOCIÁLIS KÖZPONT 

Nagy Nóra Bihari Ákos Göbölös Gréta

Barkoczi Sándorné



KÖVESSÉK TOVÁBBRA IS
KÖZÖSSÉGI  MÉDIA
FELÜLETE INKET
A LEGÚJABB TARTALMAKÉRT!

COME ONE,

COME ALL!

RSVP 229-2934-391

Bár a téli időjárás nem volt alkalmas az oly nagyon 
várt szánkózásra, hógolyózásra, hóember építésre, 
csupán az eső esett igen sokat, azért mi nem bú-
sultunk. Mert képzeletünk, kreativitásunk, mese és 
dalszeretetünk messzi tájakra repített bennünket. 
Kiderült bizony, hogy még jeget is tudunk csinálni, 
ha nagyon akarjuk, sőt pingvintotyogással járunk, 
ha kell, vagy jegesmedve, barnamedvetalpon - erő-
sítve talpboltozatunkat -, Eszkimó módra fókára 
vadászunk.
Február 2-át már az egész ovi nagyon várta. Les-
tük, vajon kisüt-e a nap, s visszabújik-e a medve 
a barlangjába. Szinte minden csoportban készült 
medvebarlang különböző textúrájú anyagokból. Az 
újrahasznosítás jegyében Tesco-s kartondobozt vá-
lasztottak legtöbben, s együtt festettük, építettük a 
gyerekekkel. Bizony, megtapasztaltuk a munka ne-
hézségét, akárcsak az iglu építésénél, amikor igen 
nehezen ragasztottuk össze a jégkockákat.
Az óvoda udvarán megjelentek a kis hóvirágok is. 
Több csoport indult hóvirág-lesre, hogy biztosak 

legyünk, közeledik a tavasz!

Alig vártuk Farsang napját, hiszen a néphagyomány 
szerint el kellet kergetnünk a telet. Ezt minden év-
ben nagyon lelkesen tesszük! Népi játékokkal, ala-
koskodással, hangoskodással teli az ovi ilyenkor. 
Nem rendezünk jelmezversenyt, inkább csak cso-
dáljuk, ki kinek vagy minek a bőrébe bújt. Előke-
rültek az óvó nénik által gyűjtött zajkeltő eszközök, 
kolompok, kereplők, fedők, no meg a sok finom 
falat. A Medve csoportban olyan, de olyan ronda 
kiszebáb készült, mégsem ijedtünk meg tőle, jól ki-
táncoltattuk az oviból, vigye a telet, ahová akarja!
Február 14-én, Bálint napján belehallgattunk a tél-
végi csendbe, s már tényleg hallható volt a madarak 
gyenge trillája. 19-én, Zsuzsanna napján a pacsirta 
dala szállt:
„Tavaszi szél vizet áraszt, virágom, virágom,
Minden madár társat választ, virágom, virágom..”

ALIG VOLT HÓ FEBRUÁRBAN, MÉGIS JÓ A Z ÓVODÁBAN

Jöjjön a tavasz, ne késsen ,Jöjjön a tavasz, ne késsen ,
múljon el a tél egészen!múljon el a tél egészen!
Fán gyümölcs pirosodjon ,Fán gyümölcs pirosodjon ,
ólban tojás sokasodjon!ólban tojás sokasodjon!
malac farka kunkorodjon , malac farka kunkorodjon , 
a kamrába kolbász lógjon! a kamrába kolbász lógjon! 
Bokron a nap rügyet bontson ,Bokron a nap rügyet bontson ,
Kertünk sok virágot ontson ,Kertünk sok virágot ontson ,
A jókedvünk szaporodjon ,A jókedvünk szaporodjon ,

búbánatunk elosonjon ,búbánatunk elosonjon ,
boroshordónk hasasodjon ,boroshordónk hasasodjon ,
tele hasunk dagadozzon!tele hasunk dagadozzon!
A sok bolond okosodjon ,A sok bolond okosodjon ,
minden okos bolondozzon ,minden okos bolondozzon ,
hidegtől többé ne féljünk ,hidegtől többé ne féljünk ,
aki nem ad , attól ne kérjünk ,aki nem ad , attól ne kérjünk ,
aki nem kér, annak is adjunk ,aki nem kér, annak is adjunk ,
jöjjön el a tavasz és vigadjunk!jöjjön el a tavasz és vigadjunk!

Janicsák István: Farsangi köszöntőJanicsák István: Farsangi köszöntő

Tóthné T. Ildikó



KEDVES ANNA!
VÁLTSD VALÓRA MINDEN ÁLMOD!
EREDMÉNYEKBEN, SIKEREKBEN ÉS GÓLOKBAN GAZ-
DAG, SÉRÜLÉSMENTES PÁLYAFUTÁST KÍVÁNOK ÓCSA 
VÁROS SPORTEGYESÜLETE NEVÉBEN!

Bukodi Károly polgármester,
ÓVSE elnöke





INTÉZZE PÉNZÜGYEIT TELEFONOS ÜGYFÉL-
SZOLGÁLATUNK SEGÍTSÉGÉVEL OTTHONÁBÓL!

0-24: +36/1-311-3110
További információ: www.takarekbank.hu/onhoz-a-legkozelebb
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APP

MINDEN EGYMINDEN EGY  
HELYEN!HELYEN!

HOLMI
A TELEPÜLÉSI APPLIKÁCIÓ

HÍREK ESEMÉNYEK INFÓK
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F O R D U L J
H O Z Z Á N K !

in
fo

@
m

ag
n

ad
ig

it
al

.h
u

m
ag

n
ad

ig
it

al
.h

u

M I É R T ?
Mert az alábbi területeken teljeskörűen
a rendelkezésedre állunk.

Minden megtalálható
nálunk, ami az
informatikával 

kapcsolatos.

Szaküzlet

2364 Ócsa, Bacsó Béla u. 13.

Szakszerviz

PC-ket, laptopokat,
konzolokat és 

mobiltelefonokat
javítunk.

Kreatív
ügynökség

Weboldalakat, logókat,
nyomdai anyagokat,

videókat és online 
hirdetéseket készítünk.


