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TARTALOM

POLGÁRMESTERI 
KÖSZÖNTŐ

Tisztelt Ócsaiak!
Azt tartja egy mondás, hogy ami van, az már 
nincs. Azaz, amit megszereztünk vagy elkészí-
tettünk, az egy rövid idő után már olyan, mintha 
mindig is ott lett volna. Pedig nem. 
Van, amiért sokat és sokáig dolgozunk, és vannak 
olyan apró feladatok, amelyek elvégzése szinte 
észrevétlenül hat életünkre.
Így van ez egy település életében is. Léteznek 
nagy, mindenki szeme előtt lezajló változások, és 
akadnak kisebb, de jelentőségében szintén fontos 
átalakulások.
Ebben a kiadványban a 2022-es év, városunkban 
történt eseményeit foglaltuk össze az apróbbaktól 
az egészen nagyokig.
Lapozgassák, olvassák!
A bevezetőm végén pedig engedjék meg, hogy 
békés, szeretetteljes karácsonyt és boldog új évet 
kívánjak Önöknek!

Bukodi Károly
polgármester
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KÖZÖSSÉGKÖZÖSSÉG

46. ÓCSAI KULTURÁLIS NAPOK

4. TEJBEGRÍZ FESZTIVÁL

16. VÁROSI VIGASSÁG

VERSET A KAPURA! - a magyar költészet napja ócsán -

ADVENTI ABLAKOK



ZÖLDZÖLD

Környezetünk védelme és 
megóvása mindannyiunk 

közös érdeke!
 

Önkormányzatunk 
figyelembe veszi 

tevékenysége környezetre 
gyakorolt hatásait, és hozzá 
kíván járulni társadalmunk 
fenntartható fejlődéséhez.

 
Ennek működéséhez az Ön 
segítségére is szükségünk 
van, haladjunk együtt egy 

zöldebb jövő felé!

MUSKÁTLIVÁSÁR
2300 tő muskátli talált gazdára a 2022-es 
muskátlivásáron.
Köszönjük mindenkinek, aki ezzel is 
hozzájárult városunk virágosításá-
hoz, szépítéséhez!

SZELEKTÍV EDÉNYZETEK
A DTKH Nonprofit Kft. önkormány-
zatunk közreműködésével térítésmen-
tesen gurulós szelektív hulladékgyűjtő 

edényeket biztosított valamennyi hatá-
lyos szerződéssel rendelkező ócsai lakos/
háztartás részére.

FECSKEFÉSZEK PROGRAM
A fecskék védelmében Fecskefészek 
Programot” indítottunk, mely kereté-
ben összesen 50 db mesterséges mol-
nárfecskefészek került térítésmen-
tesen kiosztásra az arra előzetesen 
jelentkezett lakosok számára.



ZÖLDZÖLD

VÁROSUNK VIRÁGOSÍTÁSA

Programunkban célul tűztük ki városunk tereinek és egyes 
közterületi részeinek felújítását, azok szépítését és virágosítását. 
Ennek keretében újult meg az elmúlt években a Millennium tér, 
valamint a Trianoni emlékmű és környezete, továbbá ezen cé-
lok által vezérelve kerül sor évről évre a Bajcsy-Zsilinszky utca 

virágosítására is. 

A fentieken túl fontosnak tartjuk, hogy ne csupán az 
Önkormányzat tegyen lépéseket, hanem fontos, hogy a 

lakosság is bevonásra kerüljön!
Erre való tekintettel került meghirdetésre a Virágos Ócsáért és a 

Legszebb Konyhakertek pályázat.

VIRÁGOS ÓCSÁÉRT 2022

LEGSZEBB KONYHAKERTEK 2022



ÓCSA 2022
KÖZÖSSÉGET
ÉS VÁROST ÉPÍTÜNK!


