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Ára: 100 Ft

Kedves Öcsödi lakosok!

Minden évben eljön a karácsony.
Békét és reménységet hoz
mindnyájunk életébe e néhány nap.
Várva a napra, meggyúlnak a gyertyák,
az ünnep varázsa megszépíti napjainkat.
Mentovics Éva:

Karácsonyi jókívánság
Szent karácsony beköszöntött,
pompázatos ruhát öltött.
Oly szaporán, mint a zápor,
ezer csillag hull a fáról.
Örömkönnyek hullnak egyre,
s pottyannak a kis kezekre.
Fenyőfánkat körbeálljuk,
és egymásnak azt kívánjuk:
E szép este minden fénye
adjon erőt az új évre.
Minden napja legyen ünnep,
melengesse kis szívünket.

E néhány gondolattal kívánok mindenkinek Békés, Boldog Karácsonyt és
sikeres, egészségben gazdag Új Esztendőt!
Molnár Bálint
polgármester
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Beszámoló
Az Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének
2014. október 22. napján megtartott alakuló üléséről

A napirend tárgyalása
A napirend 1. pontja
Molnár Bálint polgármester és az önkormányzati képviselők Török Sándorné,
Gál Imréné, Komlós Lajos, Molnár András, Szanyi András, Péterfy Tamás eskütétele.
A napirend 2. pontja
Molnár Bálint polgármester programjának ismertetése. Az elkövetkező ciklusban, mint ahogy eddig is, a legfontosabbnak tartom az önkormányzat kötelező
feladatainak megfelelő ellátását. Ezek a
feladatok az egészségügy, az óvodai nevelés, iskola üzemeltetés, az idősek támogatása, kommunális feladatok. Törekszünk ebben a ciklusban is a pályázatok
beadására és ahhoz a saját erő biztosítására. Elkezdődött az Ivóvízminőség-javító program műszaki kivitelezése is. Folyamatosan figyelemmel kísérjük a pályázati
kiírásokat és a lehetőségekhez mérten pályázni kell. Ebben a ciklusban szeretnénk
megvalósítani egy játszótér építését,
Kunszentmárton-Öcsöd, illetve Békés�szentandrás-Öcsöd vonalon kerékpárút
kiépítését, pelletáló üzem létrehozását,
geotermikus energia lehetőségének kihasználását, napelemek további kiépítését
az intézményekre és a belterületi vízrendezést. A pelletáló üzem nagy segítséget
nyújtana a munkanélküliség visszaszorításában, munkát biztosítana a közmunkaprogram résztvevőinek is. Fontosnak

tartom a településkép szebbé tételét és
megtartását utcabútorzat beszerzésével,
útfelújítással és a közterületek karbantartásával. A Családsegítő és Idősek Klubja
épületének felújítására nagyon nagy szükség van. Az előző ciklusban sikerült pályázattal egy grédert vásárolnunk, mellyel
próbálunk javítani a földutak minőségén.
Öcsöd Holtágának tisztítására, karbantartására, felújítására több időt és energiát kell szentelnünk. Figyelemmel kísérjük
az idegenforgalmi jellegű pályázatokat is.
Továbbra is támogatjuk a civil szerveze-

teket. Fontosnak tartom a közbiztonság
helyzetének optimalizálását. Községünkben már megkezdődött a gázkutatás, mely
remélem sikerrel zárul, és ezzel plusz
iparűzési adóhoz juthatnánk.
A napirend 3. pontja
Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat
Képviselő-testülete a Magyarország Önkormányzatairól szóló CLXXXIX. törvény 74.§ (1) bekezdésében biztosított
hatáskörében eljárva Molnár András önkormányzati képviselőt alpolgármesterré
választotta.
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Beszámoló
Az Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének
2014. október 22. napján megtartott alakuló üléséről
A napirend 4. pontja
Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat
Képviselő-testülete a polgármester munkabérének, költségtérítésének megállapításáról szóló napirendi pontot megtárgyalta és elfogadta.
A napirend 5. pontja
A Pénzügyi Bizottság megválasztása,
nem képviselő bizottsági tag eskütétele.
Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Pénzügyi Bizottság elnökének: Török Sándorné önkormányzati

képviselőt; tagjainak: Péterfy Tamás önkormányzati képviselőt, Gergulics Andrásné nem települési képviselőt választja
meg.
A napirend 6. pontja
A Társadalompolitikai Bizottság megválasztása, nem képviselő bizottsági tag
eskütétele. Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Társadalompolitikai Bizottság elnökének: Szanyi András önkormányzati képviselőt,
tagjainak: Gál Imréné önkormányzati

Tisztelt Választópolgárok!
Kedves Öcsödiek!
Tisztelettel köszönöm meg azt a bizalmat
és támogatást, melynek köszönhetően újra
Öcsöd polgármestere
lehettem. Gratulálok a
megválasztott képviselő testületi tagoknak!
Tudom, hogy Velük és
Önökkel
együttműködve felelősen és eredményesen fogunk településünkért dolgozni.
Üdvözlettel:
Molnár Bálint
polgármester

képviselőt, Komlós Lajos önkormányzati
képviselőt, Bodor Éva nem települési képviselőt, Pap Bálintné nem települési képviselőt választja meg.
A napirend 7. pontja
Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat
Képviselő-testülete tudomásul veszi az
önkormányzati képviselők jogairól és kötelezettségeiről, a szervezeti és működési szabályzat előkészítéséről, a képviselői
tiszteletdíjakról szóló tájékoztatót.
Képek: Csontos Anikó

Tisztelt Öcsödiek!
Ezúton szeretném megköszönni, hogy szavazataikkal támogattak és Önök által bejuthattam az újonnan megalakuló képviselő-testületbe.
A sors és egy végzetes baleset úgy hozta, hogy a képviselő-testület az alakuló ülésén megválasztott alpolgármesternek. Olyan
gyorsan jöttek az események, hogy időm sem volt sokat gondolkodni. Azt azonban tudom, hogy szeretnék megfelelni az Önök
által kinyilvánított bizalomnak, minél többet tenni a falunkért, a
lakosokért. Ehhez szeretném kérni az Önök segítségét. Segítsenek ötleteikkel, tanácsaikkal, s ha kell, tetteikkel, hogy biztonságosabb, szebb és tisztább településen élhessünk!
Hiszem, hogy ezeket községünk minden lakója akarja. Ha
pedig akarjuk, akkor reményeim szerint teszünk is érte. Önmagam úgy jellemezném, hogy nem a szavak, hanem inkább a tettek embere vagyok. Ezért csatlakozom minden építőjellegű kezdeményezéshez. Ha kell, fizikai munkámmal is szívesen segítek
egy-egy jó cél megvalósításának érdekében. Ezért kérem Önöket, forduljanak hozzám bizalommal! Lehetőségeimhez mérten
igyekszem segítségükre lenni. A következő évekre településünk
minden lakójának sok erőt, jó egészséget és kitartást kívánok.
Tisztelettel:
Molnár András
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Beszámoló

Az Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat
Képviselő-testületének 2014. szeptember 11. napján megtartott üléséről
A napirend tárgyalása előtt interpelláció:
Gál Imréné: Interpellált megsüllyedt az útszakaszokkal, a Széchenyi Deák F. út kereszteződésének beláthatóságával valamint
a ligettel szemben található gazos a területtel kapcsolatosan.
Balogné Kóródi Lenke: Interpellált a kerékpárúttal valamint a
Deák F. úton található belvízelvezető árok tisztításával kapcsolatosan.
Interpellációkra válaszadás:
Molnár Bálint polgármester: Az említett problémákat ellenőrizzük és javítjuk.
A napirend 1. pontja
Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és jóváhagyta a 2014. II. félévi munkatervet.
A napirend 2. pontja
Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta a 2014. évi költségvetés I. félévi teljesítéséről szóló beszámolót.
A napirend 3. pontja
Előterjesztések:
• Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
a termőföld haszonbérleti díj módosításáról szóló előterjesztést megvitatta és elfogadta.
• Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete csatlakozik a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázati rendszerhez és az általános szerződési feltételeket elfogadja.
• Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
a Tiszazugi Önkormányzatok Társulása társulási megállapodása módosítását elfogadja.
• Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
az Öcsödi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde Alapító Okiratának módosításáról szóló előterjesztést megvitatta és elfogadta.
• Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta és elfogadta a Kunszentmártoni Hivatásos
Tűzoltó-parancsnokság 2013. évi, valamint a 2014. I. félévi tevékenységéről szóló beszámolót.
A napirend 4. pontja:
Jelentés a két ülés között történt fontosabb eseményekről.
A napirendi pontok megtárgyalása után a két ülés között végzett munkáról beszámolt Molnár Bálint polgármester:
Július 2-án volt az utolsó testületi ülésünk.
Július 3-án köztisztviselői ünnepséget rendeztünk.
Július 8-án társulási ülésen voltam.
Július 24-én az ELMIB képviselőjével találkoztam, felbontottuk a közvilágítási szerződést.
Július 26-án nyugdíjas búcsúztatáson vettem részt.
Július 29-én Dr. Brejtner Dáviddal találkoztam, aki az ivóvízminőség-javító programban vezeti a fúrásokat. Fejlesztési támogatást ajánlott fel.
Július 30-án társulási ülés volt.
Augusztus 7-én soron kívüli ülést tartottunk, illetve a szentesi
uszoda avatásán vettem részt.
Augusztus 12-én a Választási Bizottság eskütételére került sor.
Augusztus 13-án hulladékrekultiváció ellenőrzés volt.
Augusztus 14-én ülést tartottunk a szennyvízkiépítéssel kapcsolatban.
Augusztus15-17 a VI. Körös- Zugi Hagyományörző Fesztivál
és Elszármazottak találkozóját rendeztük meg.
Augusztus 21-én soron kívüli ülést tartottunk.
Augusztus 22-én az Egészségklub rendezvényén vettem részt.
Augusztus 26-án vacsorát adtunk a falunapon dolgozóknak.
Augusztus 27-én társulási ülésen voltam.
Szeptember 1-én a tanévnyitón vettem részt.
Szeptember 2-án a Megyei Önkormányzatnál jártam, ahol a
következő európai uniós ciklus pályázatairól volt szó.
Szeptember 9-én társulási ülésen vettem részt.

Beszámoló
Az Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat
Képviselő-testületének
2014. szeptember 24. napján
megtartott soron kívüli üléséről

A napirend 1. pontja

Előterjesztések:
• Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testülete
megtárgyalta és egyetértett azzal, hogy a 2014. évi szociális nyári gyermekétkeztetés előlegként felvett és felhasznált összege különbözetét: 108.680,- Ft-ot az állami
költségvetésnek visszafizeti. Ugyanekkora összegben az
állami támogatás előirányzatáról lemond.
• Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta és egyetért azzal, hogy az intézmények
energetikai felújítására pályázatot nyújtson be.

Beszámoló
Az Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat
Képviselő-testületének
2014. október 06. napján megtartott
soron kívüli üléséről
A napirend 1. pontja

Előterjesztések:
Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testülete pályázatot nyújt be a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatására.

Tisztelt Szavazópolgárok,
kedves Lakosok!

Szeretném ezúton is mindenkinek megköszönni, aki szavazatával, bizalmával megtisztelt és hozzájárult ahhoz, hogy települési képviselő lettem. Képviselőként azon fogok munkálkodni,
hogy Öcsödnek ne csak jelene, de jövője is legyen. A Képviselő-testületben minden lehetőséget megragadok annak érdekében, hogy községünk fejlődjön, szépüljön és élhetőbb település
legyen.
Még egyszer köszönöm, hogy megválasztottak képviselőnek!
Tisztelettel
Komlós Lajos

Influenza 2014-15.
Hosszabb ideje nem szólnak az influenzáról, annak
megelőzési lehetőségéről, a védőoltásokról. Ment a maga
útján. Nem volt kétséges a számunkra az oltások hatékonysága, mely bizonyítja, hogy jelentősebb járvány már
több mint 10 éve nem tudott kitörni országszerte és itt
nálunk Öcsödön sem. Most mégis azért szólunk, mert
csökken az oltást igénybe vevők száma, ami később vis�szaüthet. Ebben az évben egészségi állapottól függetlenül
térítésmentesen adható oltások korhatárát 65 évről 60 évre
szállították le. Reméljük ez is növeli az igénybe vevők számát, amit orvosi szempontból nagyon ajánlunk. Érdemleges szövődményt eddig nem észleltünk. Buzdításként
említem saját példánkat, az egészségügyi dolgozók oltják
egymást.
Várjuk az oltásra jelentkezőket a rendelőben.
Dr. Molnár Éva
Dr. Pataki István
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Beszámoló
Öcsöd Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzata
Képviselő-testületének 2014. október 27. napján
megtartott alakuló üléséről
A napirend 1. pontja
Nemzetiségi önkormányzati képviselők
Kolompár Henriett, Romhányiné Rostás
Éva, Jakab Jánosné, Kovács Lujza eskütétele.
A napirend 2. pontja
Nemzetiségi önkormányzat elnökének,
elnökhelyettesének megválasztása
Öcsöd Nagyközség Roma Nemzetiségi
Önkormányzatának Képviselő-testülete a Nemzetiségi Önkormányzat elnökének Kolompár Henriett nemzetiségi
önkormányzati képviselőt választotta
meg.
Öcsöd Nagyközség Roma Nemzetiségi
Önkormányzatának Képviselő-testülete a
Nemzetiségi Önkormányzat elnökhelyettesének Romhányiné Rostás Éva nemzetiségi önkormányzati képviselőt választotta meg.
A napirend 3. pontja
Öcsöd Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete
a Szervezeti és Működési Szabályzatát
megvitatta és jóváhagyja.
A napirend 4. pontja

Öcsöd Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi a nemzetiségi

önkormányzati képviselők jogairól és kötelezettségeiről szóló tájékoztatót.
Képek: Csontos Anikó

Beszámoló

Az Öcsöd Nagyközség Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. szeptember 09. napján megtartott ülésének

A napirend 1. pontja
Öcsöd Nagyközség Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.
törvény 34. § (1) bekezdés alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a
2014. évi költségvetésről szóló 4/2014.(II. 03.) számú nemzetiségi határozatának módosítását megvitatta és elfogadta.
A napirend 2. pontja
Öcsöd Nagyközség Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 2014.
I. félévi költségvetési beszámolójának elfogadásáról szóló javaslatot megvitatta és elfogadta.
A napirend 3. pontja
Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat 2014. I. félévi költségve-

tési beszámolójának véleményezéséről szóló beszámolót megvitatta és elfogadta.
A napirend 4. pontja
Előterjesztések:
Öcsöd Nagyközség Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és egyetért, hogy Roma Napot
szervez szeptember 14.-én a Művelődési Házban, melyre költségvetéséből 500.000 eFt-ot fordít.
Öcsöd Nagyközség Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi a Dicsőítő Est megrendezését,
amelynek programja: dicsőítés és imádkozás az Öcsödön működő egyházi felekezetekkel, a Mezőberényi és Nagykőrösi OMEGA gyülekezettel és a Szolnoki Evangélikus gyülekezettel.
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Idősek napja
Október elsején az Idősek Világnapját ünnepeljük. Az Öregek Nemzetközi
Napját az UNESCO vezette be 1991-ben.
Ez az ünnep az idősekért van, róluk szól.
Az idős embereket tisztelnünk kell. Tiszteletünk magában foglalja elfogadásukat,
támogatásukat, szeretetüket és annak érzését, hogy értékeljük őket.
Már hagyománnyá vált településünkön,
hogy évente egyszer ebből az alkalomból
az önkormányzat vendégül látja a nyugdíjasokat. A vendégeket az általános iskola második osztályos tanulói köszöntötték
műsorukkal, melyet Horváth Istvánné és
D.Kis Zsoltné tanítónők állítottak össze.
Verseiket, dalaikat október 15-én is előadták az idősek otthona lakóinak, ahová
évek óta szintén nagy örömmel készülnek
a gyerekek. Hasonló nagy szeretettel fogadták őket is, műsoruk után kedves vendéglátásban volt részük.
A Szerkesztők
Képek: Csontos Anikó

„Nagylelkű adomány”
Öcsödről elszármazott Kovács Mihály településünk
díszpolgára 2014. második felében a Tóth József Idősek Otthonának 1 millió Ft támogatást utalt át alapítványán keresztül.
Ezúton köszöni meg Öcsöd Nagyközség Önkormányzata a nagylelkű támogatást.
Alább közöljük Dr. Tolnay Gábor nyílt köszönő levelét.:
„Nyílt levél Kovács Mihály úrnak Londonba. Tisztelt Kovács úr, Kedves Miska! Mi, öcsödi idősek, nagyon köszönjük, hogy minden évben gondol ránk és támogatja
életünket, szebbé teszi mindennapjainkat. A falunkból
eltávozott és tehetősebb volt öcsödiek közül egyedül
Ön gondol ránk, még a 88. életévében is. Mi is hasonló
szeretettel gondolunk Önre és ismételten megköszönjük ajándékát. Mind Önre, mind kedves családjára az
Isten áldását kérjük.
Szeretettel:
az Idős Öcsödiek.”

ÖCSÖDI HÍREK 7

Nyugdíjas klub kirándulása
Egerbe és Bükkzsércre
Még fel sem jött a nap az égre mikor a nyugdíjas csapatunk
elindult (51fő) kirándulni a Bükk-hegységbe. Először Egerbe érkeztünk. Itt szabadon választott mindenki magának programot,
elfoglaltságot, de azért zömmel együtt haladtunk a Kossuth úton
végig. Itt útba ejtettük a Megyeházát, ahol Fazola Henrik által
készített egyedülállóan szép kovácsoltvas kapuit csodálhattuk
meg. Tovább haladva felkerestük a Marcipán múzeumot, ahol
Kopcsik Lajos Oscar-díjas mestercukrász mintegy 150 „édes” alkotását tekintettük meg, köztük a híres barokk szobát. Ez után
már sok időnk nem maradt, de igyekezetünk, hogy időben elérjünk a Bazilika déli orgona hangversenyét. Így nem csak a Bazilikát néztük meg belülről, hanem még az orgona hangjában is
gyönyörködhettünk.

Sajnos az alkonyat egyre inkább közeledett így mi is útra keltünk és elbúcsúztunk a vendéglátóinktól, s elindultunk hazafelé.
Már csak Bogácson álltunk meg a pincesornál, hogy némi vörösbort vételezzünk. Bőven lement már a nap a horizont széléről
mikor hazaérkeztünk.
Emlékezetes szép kirándulás volt. Az időjárás is nekünk kedvezett. Szeretettel fogunk emlékezni erre a feledhetetlen napra!
Készítette:
Dezső Julianna
		
nyugdíjas

Rövid egri tartózkodásunk után Bükkzsérc felé vettük az
utunkat és 3 éves meghívásnak tettünk eleget. Molnár Bálint
polgármester úr hívta meg a nyugdíjas klub tagjait a saját házához és pincéjéhez. Nagyon szívélyes fogadtatásban volt részünk,
ebéddel vártak bennünket és finom kemencében sült kaláccsal.
Jól is esett már az ebéd mindenkinek, csúszott rá a finom Bükkzsérci bor!
Ebéd után, felmentünk a hegyre a borospincékhez, ahol csodálatos kilátás nyílt a Bükk hegységeire (az Ódor hegyre, a Patkó
hegyre) és magára a falura is, amely egy völgyben húzódik meg.
Több pincét is meglátogattunk, kóstolgattuk a finom nedűket
még dalra is fakadt a társaság.

Sajtóközlemény
Jász- Nagykun Szolnok Megye kéményhasználói!
Mint bizonyára értesültek róla, a kéményseprő-ipari közszolgáltatást ez idáig ellátó szolnoki Fűtéstechnika Kft. felszámolásra került. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 2014. november 03. naptól kezdődően
– mellékelt határozat szerint - Társaságunkat, a kecskeméti
székhelyű, állami, önkormányzati tulajdonosi struktúrával bíró
FILANTROP Környezetvédelmi és Fűtéstechnikai Nonprofit
Kft-t jelölte ki J-N-SZ. megye 78 településén a kéményseprőipari közszolgáltatás feladatának ellátására.
A szolgáltatás átvétele jelenleg zajlik.
A munkavállalók felvétele, munka- és védőruhával, eszközökkel való ellátása, az ügyintézési irodák helyeinek meghatározása, azok teljes felszerelése szintén most történik.
Célunk a kéményseprő-ipari közszolgáltatás folytonosságának mihamarabbi zökkenőmentes helyreállítása.
Elképzeléseink szerint az eddigi struktúra megtartásával
továbbra is négy (Szolnok, Karcag, Mezőtúr, Jászberény) ki-

rendeltséggel és ügyintézési helyszínnel kívánjuk fenntartani
a szolgáltatást.
A továbbiakban felmerülő változásokról, a kialakuló elérhetőségi útvonalról az ügyfeleket és a településeket is honlapunkon kívánjuk tájékoztatni.
Honlapunk elérhetősége:
www.filantrop.org
A szükséges kéményvizsgálatok megrendelésével és a sormunka tevékenységgel összefüggő munkavégzésekkel kapcsolatos igényeiket a filantrop@filantrop.org e-mail címre
legyenek szívesek megküldeni. Ezen felül a 76/322-321–es telefonszámon is fogadjuk jelzéseiket.
A teljes körű szolgáltatás megindulásáig a lakosság és az
ügyfelek megértését és türelmét kérjük.
Dongó József
FILANTROP Kft.
ügyvezetője
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40 éves az Öcsödi Hagyományőrző Népdalkör
„Szép magyar dal, drága nyelvünk, hordjon szárnyán dalos lelkünk!”

Olvasható az idézet az 1882-ben alakult öcsödi Iparos Dalárda zászlójára kötött egyik szalagon, amit a Helytörténeti
Gyűjteményben őrzünk, az alapítók csoportfényképével. A megsárgult, régi képen egyszerű emberek, iparosok, elöljárók
és községi vezetők láthatók, akik rezzenéstelen arccal néznek a fényképezőgép
lencséjébe.
A dalos kedvű iparosokhoz pár év múlva csatlakozott egy férfikórus, majd az
1900-as évek elején megalakult a színjátszó kör is. Az I. világháborúig töretlen
sikerrel működött a csoport, majd 1926ban megalakult a Munkás Dalárda is. Később a csoportok egybeolvadtak s Iparos
és Munkás Dalárda néven további szép sikereket arattak. Azonban a II. világháború szétszórta ezeket embereket, alább hagyott a nótás kedv.
1945 után a hagyományok ápolása is az
emlékek eleven nosztalgiája buzdította az
öcsödieket, akik összecsoportosultak a
Kultúrházban egy jókedvű társasággá. A
túlélők közül negyven fiatal, nő, férfi és
néhányan a régiek közül újra alakították a
műkedvelő csoportot.
Ez a csoport a zenélés, a dalolás mellett
színdarabok előadását is műsorra tűzte.
Vezetőjük Pantó Antal iparos ember volt,
akinek igen jó érzéke és kedve volt a szervezéshez, rendezéshez. Még vidéki szereplésekre is eljutottak, Pl. a „Ludas Matyi”, a „János vitéz” vagy a „Falu rossza”
című színdarabokkal. Mivel dalos kedvű
tagság volt, igyekeztek minél több dalt
betanulni és a lakosságot is szórakoztatni.
Igen nagy sikerrel színvonalas műsorokat
rendeztek.
Az 1960-as évek közepétől alább hagyott dalos kedv: megszűnt ez a csoport
is. Ennek számtalan oka volt: ki vidékre
került, ki beteg lett, ki meg már a kora
miatt nem vállalta a mókázást. Szép lassan az együtt zenélés, nótázás szelleme

elszunnyadt, a csoport teljesen feloszlott.
De nem sokáig…
Vass Lajos karnagy 1969-70-ben rendezte meg a „Röpülj Páva” vetélkedő-sorozatot a Magyar Televízióban. E nagy
sikerű műsor hatására lendült fel hazánkban újra a népzenei mozgalom. A következő években egyre-másra alakultak pávakörök, népdalkörök- és kórusok, népi
táncegyüttesek az egész ország területén.
1974 őszén, a Tiszazug sarkában, községünkben is elkezdődött valami. Mint
őszi szél, úgy támadt fel a gondolat, hogy
az öcsödi ember szeret is tud is szépen szórakozni, dalolni, mulatni, s ennek már közel száz éve tanújelét adja. Nálunk is újra
felzendült a sok szép népdal és citeraszó…
Az újra induló népzenei mozgalom hatására Gere Tibor Művelődési Otthon
vezető javaslatára 1974. november 1-jén
5-6 fős csapat szerveződött egy „népdalos csoport” alakítására. Számba vették,
hogy kiket lehetne meghívni. A megbeszélést tett követte, és a kis csapat rövid
időn belül összeverbuvált 20-30 főt (köztük néhány korábbi műkedvelőt), majd
1974. november 25-én (hivatalosan 19 fővel) megalakították a Pávakört, vezetőjük
Enyedi Antalné tanítónő lett. A szervezés
közben kiderült az is, hogy községünkben
nagy múltja van a citera, furulya, köcsögduda (néhányan még tárogatózni is tudtak) hangszerek ismeretének, így a citerásokat Csonki Sándor „hangolta” össze
és vezetésével bontogatni kezdték ők is a
szárnyaikat.
Csonki Sándor a citerajáték ismeretét
családi környezetéből (mint a többiek is)
és a tanyavilágban korábban még szokásos szomszédolások alkalmával, önszorgalommal sajátította el. Ma már közel 80
ember mondhatja el, hogy Sanyi bácsitól
tanult citerázni és többeknek ő készítette
el az úgynevezett „öcsödi citerát”. Ez a citera valahogy másabb, szebben szóló volt

számunkra, mint a másoké. Az első ös�szejöveteltől kezdve a Pávakör hangszeres
együttesként szerepelt. Főleg a jellegzetesen öcsödi citera hangja kísérte, de szólt a
pásztorfurulya és a köcsögduda is. A Pávaköri létszám kb. 20 fő, a zenekari létszám kb. 10 fő volt ekkoriban. A műsoron
pásztordalok, lakodalmi dalok, szerelmes
csokrok, mulatozó dalok, béres – kubikos
– summás dalok voltak.
1975-ben került a csoportba Hegedűsné Marika néni – az ő keze alatt is szépen
tudott szólni a citera. Jani bácsi - a férje
-, meg a köcsögduda kezelésének és készítésének volt nagy mestere. Ők ketten hamarosan a Pávakör nótafái lettek. Nagyon
sok szép régi népdalt hoztak magukkal és
adtak át a nótát szeretőknek.
Az elkövetkező években a „Pávások”
az idősektől is gyűjtötték, tanulták a több
száz népdalt. Leírták ezeket, rendszerezték őket, de a kottaismeret hiányában a
dallam csak az emlékekben élt. Az emlékek idővel elmúltak, kifakultak, így elég
kevés maradt az utókornak.
Az Öcsödön ismert népdalok gyűjtésében olyanok is segítettek, akik nem jártak
rendszeresen a Pávakörbe. Leírták a szöveget, eldalolták a dallamot és vitték tovább. Meg kell jegyezni, hogy különösen
érdekesek és szépek (dallamosak) az általuk előadott dalok azért is, mert van egy
jellemző tájszólásuk. Így már kevesen beszélnek más településen.
Az „i” betű és a leírhatatlan „e” betű
használata a szavakba építve, ezek a betűk egész más színezetet adnak ugyanannak a népdalnak, mintha irodalmi nyelven mondanánk. (Az Öcsödön jellemző
szóhasználatban pl. a ló, az lú.) „Ezt nem
lehet tanítani, ebbe bele kell születni.” –
szokták mondani a szakemberek egy-egy
zsűrizéskor, ettől válik ízessé az öcsödi
dal. Ezt az elődeinktől megörökölt jellegzetes kifejezésekkel tűzdelt szöveget dalaikban igyekeznek megőrizni és továbbadni.
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1975. augusztus 20-án az első sikeres
fellépésüket - néhány hónapos együtténeklés után - Tiszakürtön „bronz” fokozattal értékelték, majd „ezüsttel” folytatták, és követte az „arany” fokozat. Ezt
egymás után hatszor is megvédték. Legutóbb 2004-ben Kunhegyesen a Kóta
(Magyar Kórusok és Zenekarok Szövetsége) szervezésében minősültek „arany”
fokozattal.
Az 1978-as törökszentmiklósi „kiváló”
minősítés után többször voltak Kiskőrösön minősítést kérni, ahol mindig „jó”, illetve „ezüst” minősítést értek el. Közben a
Kóta budapesti központja megváltoztattat
a minősítések rendszerét, és bevezette az
„arany”, „ezüst” és „bronz” fokozatokat.
Ugyanitt, 1992-ben az országos Ki Mit
Tud?-on Nívó díjjal jutalmazták műsorukat. A 9. országos minősítésen (1996ban) Martfűn „arany” fokozatot és „arany
páva” díjat kaptak. A 10. országos minősítésen 1999-ben Tiszakécskén „arany”,
2001-ben Martfűn „arany” és idén Kunhegyesen „arany” minősítésben részesítették őket.
A hetvenes évek végén (1976-77) sikerült egy serdülőkorú 10-15 fős vegyes
(fiúk, lányok) tánccsoportot is életre hívni. A csoportba még Mesterszállásról is
érkeztek fiatalok. Tanulták népdalainkat,
a táncolták a csárdás sokféle változatát, és
a végén kedvet kaptak más vidék táncaihoz is. A három együttes 50 tagja közel 10
évig dolgozott össze. Egész estét betöltő
műsoraik voltak, amivel tudták szórakoztatni a közönséget vendéglátóik hívására,
akár a környező falvakban, akár távolabb.
Leghíresebb műsorszámuk az 1987-ben a
Szolnoki Szigligeti színházban nagy sikerrel előadott „Öcsödi este” volt. De híresek voltak még a „Pásztorbál”, a „Csigavég-taposó” valamint a „Tavaszi délután”
című műsoraik. A tánccsoport 1988-ban
megszűnt, de Pesti Ildikó tanítónő még
ugyan abban az évben az általános iskola 30 diákjából megalakította az Ifjúsági

Néptánccsoportot. Ezek a fiatalok 1990ig táncoltak, szerepeltek és versenyeztek.
1980-ban a község megalapította az
„Öcsöd Nagyközségért” kitüntető díjat,
amit első alkalommal a Pávakörnek adományoztak: „A község kulturális életében
végzett kiemelkedő tevékenységéért.”
1981-ben szintén „Öcsöd Nagyközségért” kitüntetést kapott Pantó Antal, aki
az 50-es években a színjátszó kört vezette és mindvégig a művelődés és a kultúra
útját egyengette Öcsödön. Pantó bácsi a
Helytörténeti Gyűjtemény egyik alapító
tagja is volt Margó néni mellett.
1982-ben az akkori kultúrház igazgató
felkérésére Csonki Sándor az ifjabb korosztályt, a gyerekeket kezdte el tanítani, a
zene, a citera szeretetére. Sok fiatalt igyekezett beavatni a citeratanulás fortélyaiba. Sanyi bácsinak több általános iskolást
is sikerült megnyerni a hangszer és népdalkedvelők táborába. Voltak évek, amikor 10 fiatal is együtt citerázott és dalolt
a zenekarban.
1983-ban pedig Enyedi Antalné –
Margó néni, a Pávakör vezetője részesült
kitüntetésben a több évtizedes kulturális
tevékenységéért.
1994 fordulópont volt az együttes életében. Nem csak azért, mert második
alkalommal is megkapták az „Öcsöd
Nagyközségért” kitüntetést, hanem mert
Pávakörből átalakultak Hagyományőrző
Népdalkörré.
2002-ben Csonki Sanyi bácsi a település művelődéséért, hagyományőrző kultúrájáért végzett áldozatos munkájáért;
majd a következő évben Mészáros Józsefné, Esztike néni a település művelődésért,
hagyományőrző kultúrájáért vehetett át
az elismeréseket.
Az eltelt 40 év alatt dalaikkal, dalcsokraikkal sokfelé eljutottak és vendégszerepeltek a kötelező minősítéseken túl. Né-

hány település - a teljesség igénye nélkül
abból a 70-80 községből -, ahol nótáztak, táncoltak és öregbítették községünk
hírnevét: Kunszentmárton, Cserkeszőlő,
Szolnok, Gödöllő, Eger, Budapest (a Mezőgazdasági-, a Néprajzi Múzeumban),
Lakitelek, Kecskemét, Bogács, Tiszatenyő, Kengyel, Kenderes, Törökszentmiklós, Szarvas, Békésszentandrás, Cibakháza, Martű, Tiszaföldvár, Szeged. Szinte
a teljes jászságot és Alföldet bebarangolták. Tiszaszőlős, Abádszalók, Jászapáti, Túrkeve, Mezőtúr, Kondoros népdalköreivel sok éves barátságot kötöttek. Az
oroszlányi népdalkörrel pár éve vették fel
a kapcsolatot. Kötik őket az Öcsödről elszármazottak által adott lehetőségek. Felléptek már művelődési házakban, szüreti
mulatságokon, múzeumokban, szabadtéri rendezvényeken, történelmi megemlékezéseken, katonadal fesztiválokon, stb…
Minden évben átlag 8-9 meghívásnak tesznek eleget különböző témakörű
népdalcsokraikkal. De mindenhez pénz
kell, ebből eredően anyagi lehetőségeik
is szűkösek. Pártolójuk vagy patronálójuk
nincs, így többször saját költségükre tesznek eleget egy-egy meghívásnak.
Az együttes tagjai felett is eljárt az idő.
Az az 5-6 idős néni és bácsi, akik induláskor az alapító tagok közt voltak, és akiktől
szűkebb hazánk népdalkincseit igyekeztek összegyűjteni, sajnos már nincsenek
köztük. A kezdetkor induló, - általában
30-40 év körüli átlagéletkorú csoport tagjai mára bizony nyugdíjas éveiket élik. A
jelenlegi 15 tagú csoportban három fiatal
énekel velük, akire gyöngyszemekként
tekintenek az idősek, akiknek mindent
megtanítanak, és akik igyekeznek átvenni
a régi dalokat, régi dallamokat. Az együttes tagjai most is megerősítik hívó szavukat: további fiatalokat és idősebbeket is
várnak hozzájuk, és kérik, hogy ne bátor-
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talankodjanak, merjék ezt a szép szórakozást felvállalni, ismerjék meg népdalainkat. Kapcsolódjanak ki a mindennapok
gondjaiból és merítsenek közös erőt az
együttes dalolásból. Nem kell különleges
zenei tehetségnek lenni ahhoz, hogy valaki megpróbáljon nótázni, dalolgatni.
Népdalosainknak a 40 év alatt sok
szépben és jóban volt részük. Természetesen sok-sok munkával, - néha kudarccal
– gyakorlással, tanulással.
Nagyon sok hálával és köszönettel tartozunk Enyedi Antalné, Margó néninek,
aki az első pillanattól kezdve szervezte,
irányította a népdalkör útját és aki 1996ban átadta az irányítást Mészáros Józsefné
Esztike néninek. Margó néni kívánságának tett eleget a Pávakör, amikor azt kérte
tőlük, hogy: hallgassatok rám vegyétek fel
a hagyományőrző népdalkör címet.

Esztike néni nagy lelkesedéssel odaadással vezette a népdalkört, erős egyénisége átsegítette a nehézségeken is az
öcsödi hagyományőrzőket. kitartásának
és elhivatottságának köszönhető, hogy
Margó néni öröksége a népdalkör máig
működik és folyamatosan megújul. 2014
januárjában meggyengült egészsége miatt
átadta a vezetést Kerekes Évinek, aki fél
év után átadta édesanyjának Enyedi Sándorné Jutkának.
Az utóbbi öt évben is folytatják a hétfőnkénti összejövetelt és tanulnak, gyakorolnak, fellépések előtt soron kívül is. Az
utóbbi időben is évenként többször tesznek eleget meghívásoknak ezzel öregbítik a község hírnevét. Sajnos nem minden
felkérést tudnak teljesíteni, mert a költségek határt szabnak. Leginkább a közelebbi meghívásokat fogadják el, így több

2014. november 22-én szombat délelőtt ünnepeltük a
Múvelődési Házban megalakulásuk 40. évfordulóját.

Délelőtt 10 órakor kezdődött a Népdalköri Találkozó.
A műsor elején kivetítőn megnéztük az alapító tagokat, akik Budapesten 1993.
május 2-án a Mezőgazdasági Múzeum aulájában léptek fel, már mint aranypáva díjasok Margó néni vezetésével, Csonki Sanyi bácsi és Csíkász Anikó citera kíséretével. A meghatottságtól nagyon sok szempár elhomályosodott. Ezután
Gergulicsné Mancika műsorvezető hangja is el-el csuklott, nehéz volt a műsort
folytatni. Mancika bemutatta a Népdalkör el telt 40 évét majd az ünnepeltek előadták az első népdalcsokrukat. A köszöntések sorát Molnár Bálint polgármester
kezdte meg, aki először Mészáros Józsefné Esztike nénit köszöntötte majd egyenként a tagokat. Emléklapot, virágot és egy-egy erre az alkalomra készült dísztányért adott át. A jelenlévő népdalkörök a Nyugdíjas klub, a Kézimunkaszakkör
folytatta a köszöntést. A műsor a következő volt:
Mezőtúri MONGOL-AGRÁR ZRT Népdalköre
Balla Tibor tekerőlant
Nádudvari Benedek
Oborzil Anna ének
Kunmadarasi Népdalkör
Tóth Ildikó szavalat
Radácsi Zsófia furulyaszóló
Újszászi Népdalkör
Kovács Napsugár mesemondó
Szatmári Réka furulyaszóló
Öcsödi Hagyományőrzők
A rendezvény jó hangulatban telt.
Szerkesztők
Képek: Csontos Anikó

fele eljutnak. Az országos minősítéseken
kétévenként rendszeresen részt vesznek.
2012-ben Szolnokon „ezüst” fokozatot,
2014-ben Kisújszálláson „bronz” fokozatot kaptak. Jó egészséget, kitartást és sok
sikert kívánunk munkájukhoz.
A 40 éves Hagyományőrzők:
Baranyai Dezsőné
Bende Lajosné
Bene Ferencné
Demjén Andrásné
Enyedi Dezsőné
Enyedi Sándorné
Gere Lajosné
Légrádi Benjaminné
Nádudvari Lajosné
Pákozdi Antalné
Tóth Lászlóné
Mészáros Józsefné
Kerekes Éva

legalább 10 évig velük énekeltek:
Dézsi Ferencné alapító 25 évig
Kóródi Ferencné alapító 20 évig
Labanc Lajosné alapító 20 évig
Gácsi Ilona alapító 10 évig
Kovács Endréné
Boldizsár Julianna
Szabó Ferencné
Mikulai Mónika
Légrádi Lívia
És a halottaik
akik már nem lehetnek velük:
Enyedi Antalné
Gere Tibor
Balogh László
Balogh Lászlóné
Csonki Sándor
Borbély Imréné
Domokos Antal
Hegedűs Csaba
Hegedűs János
Hegedűs Jánosné
Horváth Gézáné
Jordán Lajos
Kovács Endre
Kovács Sándor
Kovács Sándorné
Labancz Gáborné
Labancz Gábor
László Gyula
Molnár Sándorné
Nyikos Lászlóné
Rácz Lajos
Szabó Ferencné Rácz Julianna
Révészné Zubor Lídia
Savella László
Szepesiné Szabó Mária
Szilágyi Gábor
Tolnai Zoltán
Vass Imre
Jónás Benjáminné
Gy. Molnár Imréné
Baranyai Lajosné
Tolnai Zoltánné
Ilosvay Józsefné
Dorogi Ferencné
Várszegi Sándorné
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Dédnagypapám 90. születésnapja
2014. november 30-án Szilágyi Imre szép kerek születésnapot ünnepelhetett családja
körében. Betöltötte a 90. évét. Ebből az alkalomból tekintsünk vissza a majd egy évszázados életútra unokája kalauzolásával.

1924. november 30-án született Szilágyi Imre Öcsödön. Egész életét a mai
napig végig kísérte munka. 1950. április
15-én összekötötte életét Erdei Ilonával,
két gyermekük született Imre és Zoltán.
A gyerekek is családot alapítottak, kirepültek a családi fészekből, de nem maradt
csöndes a ház, unokák és dédunokák kacajától hangos. Imre fiuk részéről 2 unoka,
négy dédunoka, Zoli fiuk részéről 4 unoka, 5 dédunoka született.
Dédpapa Pesten dolgozott, majd otthon tevékenykedett a ház körül. Máig
disznókat, juhokat nevel, és persze so-

hasem feledkezett meg a család központi szerepéről. Kapálja a zöldségeskertet,
közben egy-egy piros almát nyom a gyerekek kezébe…
Közel 50 évig foglalkozott seprűkötéssel, ami országszerte ritka mesterség.
Sokan fordultak hozzá, hogy megtanítsa
nekik a seprűkötés csínját-bínját. Rengeteg tapasztalatot szerzett élete során,
amit szívesen átad családtagjainak. Munkája, igyekezete meghozta gyümölcsét,
szeretetben, megértésben élnek együtt
dédimamával, szerető családjuk körében.
Dédimama gondoskodik a jó hangulatról
a családban, mindig jó kedvre derít minket. Isteni finom süteményeket süt, szappant főz, szilvalekvárt készít. És hatalmas
szíve van, amiből mindenkinek ad egy darabot. Eltelt a fejük felett sok esztendő,
könnyebbek, nehezebbek, de dédiék nem
változtak,: derűsek és dolgoznak. Ők az
én dédszüleim! Nem régiben, november
29-én ünnepeltük meg dédipapa 90. születésnapját. Erre a jeles alkalomra a Művelődési Házba szerveztünk ünnepséget,
ahol 100 vendég gyűlt össze, a nagycsalád és a meghívott vendégek, együtt adtuk át jókívánságainkat. Fiaik, menyeik,
unokáik, dédunokáik, testvérek és rég
nem látott rokonok is eljöttek, mindenki
meglepetésére dédimama amerikai húga
is hazalátogatott erre az alkalomra. Jó
kedvű hangos társaság, zeneszó, örömte-

li könnyek jellemezték a napot. Dédpapa
büszkén újságolta mindenkinek, hogy a
teremben négy Szilágyi Imre is jelen van,
négy generáción keresztül örökítette nevét, fiúra, unokára, dédunokára. Ez is egy
olyan nagy dolog, amit csak igen kevesen
mondhatnak el.
Molnár Bálint polgármester úr is köszöntötte dédit, beszédében elhangzottak
az elmúlt 35 év változásai. Az öcsödi származású vendégek párás szemmel hallgatták, mennyit fejlődött szülőfalujuk. Dédpapa számos ajándékot kapott, köztük a
polgármester úr a miniszterelnök által hitelesített oklevelet nyújtott át neki.
Nemcsak Atyus tortáján égtek a gyertyák, dédmama nemrégiben töltötte be
80. életévét, őt is felköszöntöttük. Illetve megemlékeztünk arról, hogy immár 64
éve élnek együtt, boldog házasságban.
Mindenki jól érezte magát és önfeledten táncolt a parketten.
Kedves Atyus és Dédi! Nagyon sok boldog, erőben, egészségben, családotok körében eltöltött születésnapot kíván nektek
az egész rokonság! Köszönjük mindazok
segítségét, akik részt, vettek a rendezvény
sikeres lebonyolításában.
Dédunokájuk Tóth Ildikó
Azt hiszem ennél szebb és meghatóbb
dolog, hogy a dédunoka ilyen szeretettel
és tisztelettel ír egy cikket a dédszüleiről a
helyi újságba nem sok van a világon. Mi is
csak csatlakozni tudunk a jó kívánságokhoz a szerkesztőség nevében.:
Kívánunk még nagyon sok aktív, boldog
évet erőben, egészségben, szeretetben!
A szerkesztők
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Tájékoztató

Öcsöd csatornázása és
szennyvíztisztítása

Tisztelt Lakosság!
Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy az Öcsöd
csatornázása és szennyvíztisztítása elnevezésű KEOP1.2.0/2F/09-2010-0053 azonosító számú beruházás fizikai megvalósítása a végéhez közeledik.
A kivitelező a jelen tájékoztató elkészítéséig 26.680 m hosszúságú gerincvezetéket, 5 db átemelőt, valamint 1432 db bekötést
épített meg.
A rendszer a település egész területén próbaüzem alatt áll,
amely várhatóan 2014. december 15-én eredményesen fejeződik be. A kivitelezéssel érintett közterületek helyreállításának
a munkálatai is a végéhez közelednek. A kivitelező, az önkormányzat emberei és a műszaki ellenőr folyamatosan szemlézik a
területet. Jelenleg a keserűi településrészen folynak még helyreállítási munkálatok.
A műszaki átadás-átvétel határidőben, 2015. január 05 –én
kezdődik meg. A műszaki átadás-átvételt követően a rendszerrel
kapcsolatban felmerült esetleges garanciális problémák elhárítása biztosított lesz.
A Bácsvíz Zrt üzemeltető tájékoztatása alapján eddig mintegy
600 háztartás/intézmény kötött rá a rendszerre. A korábbiakban részletesen beszámoltunk a rákötés feltételeiről. A rákötésre
a 30.000,- Ft/ingatlan összegű érdekeltségi hozzájárulás megfizetését követően, a Viziközmű Társulat igazolása alapján kerülhet sor, illetve a rákötést követően az üzemeltetőt értesíteni kell.
Aki eddig nem tett eleget az érdekeltségi hozzájárulás megfizetésének, vagy nem építette ki a házi rákötést, kérjük, hogy
haladéktalanul tegyen eleget kötelezettségének. A környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény alapján az állampolgár, amennyiben a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem köt rá talajterhelési díjat kell fizetni, amelynek mértéke
1200 Ft/m3. A talajterhelési díj településünkön 2015. évben kerül bevezetésre.
A Bácsvíz Zrt folyamatosan ellenőrzi a házi rákötéseket és figyelemmel kíséri az üzemeltetést. Felhívom a figyelmüket, hogy
szigorúan tilos a csapadék, bel és talaj vizet a szennyvízkezelési
rendszerbe vezetni, mert ez a rendszer túlterhelését okozhatja.
Amennyiben az önkormányzat, vagy az üzemeltető ilyet tapasztal, bírsággal sújthatja a tulajdonost.
Gondoljanak arra, hogy ha üzemzavart okoznak, úgy annak
következményei a település valamennyi lakosát érinti.
Az eredményes műszaki átadás-átvételi eljárás lezárását követően a záró pénzügyi elszámolás benyújtásra kerül a Közreműködő Szervezetnek.
A hátralévő időben is azon dolgozunk, hogy pályázati támogatásokkal tovább csökkentsük a lakossági önerőt.
A műszaki tárgyú kérdéseiket, panaszukat az alábbi elérhetőségeken jelentsék be:
SADE-Magyarország Kft
Dél Területi Igazgatóság
Öcsödi Projektiroda
5451 Öcsöd, Kossuth L. u. 28.
Kapcsolattartó: Halász János, tel: 30/290-7812
Tief Terra Kft
5451 Öcsöd, Piactér
Kapcsolattartó: Kutasi Dániel, tel: 20/228-3233
A pénzügyi tárgyú kérdéseikkel az Öcsödi Víziközmű Társulathoz (5451 Öcsöd, Kossuth tér 1.) fordulhatnak. A kapcsolattartó elérhetősége: Erdei Andrea ügyintéző, tel: 56/310-001.
Üdvözlettel:
Molnár Bálint
polgármester

Megnyílt az Öcsödi
Tanoda!

Megnyitotta kapuját az Öcsödi Tanoda, ami hétköznap 2-6ig várja a gyerekeket. Célja a halmozottan hátrányos helyzetű és
nehezen tanuló gyerekek tanulmányi átlagának javítása. A tanodának 30 gyerekkel van szerződése, akiknek egyéni az igényeiknek megfelelő órarendje van. Mindennapi egyszeri étkezést is
biztosít az éppen ott lévő gyerekeknek. A tanoda keretein belül
nyáron két alkalommal egy hétre fogunk tábort szervezni a tagoknak és év közben több egy napos kirándulást is szervezünk.
Ennek fejében a tanulok vállalták azon tárgyakból való eredményeik javítását, amiből gyengébben teljesítenek. A tanodában
három foglalkoztató terem van, ahol tanulhatnak, gépezhetnek
és kézműves foglalkozásokban vehetnek rész. És amire nagyon
büszkék vagyunk a konditermünk ahol sportolhatnak is.
Kolompár Sándor
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KI ISMERI?
A településünkön nagyon sok tehetséges fiatal és felnőtt él, akik nevét, foglalkozását és eredményeit kevesen, vagy egyáltalán nem ismerik. Ezért elérkezett
az idő, hogy elindítsunk egy cikksorozatot, ahol bemutatjuk az öcsödi tehetségeket, a sport, a kultúra és a tudomány területéről.
Az általános iskolás gyermekeink által elért sport és tanulmányi érdemeiről
folyamatosan értesülhetnek a Tisztelt olvasóink, de újságunk elvétve számol
be más öcsödi, vagy öcsödi gyökerekkel rendelkező sportoló teljesítményéről.

A cikksorozatunk nyitányaként két
öcsödi, illetve öcsödi gyökerekkel rendelkező sportolót mutattunk be: Bíró
Sándor erős embert és Molnár Gábor
maratonúszót.
Mostani számunkba először Ifj. Szilágyi András többszörös Országos Bajnok,
világkupa győztes erőemelőről írunk, akire méltán lehetünk büszkék mi öcsödiek.
Ifj. Szilágyi András 22 éves jelenleg
Gödön él, Budapesten dolgozik a Belügyminisztériumban hivatali alkalmazott!
(hivatásos)
Séráné Domokos Györgyi: Először is szeretnék neked gratulálni a pozsonyi sikeredhez, ahol kategóriádban megnyerted a Világ
Kupát. Mondj egy pár szót magadról.
Szilágyi András: Szilágyi Andrásnak
hívnak, 1992. 10. 23-án születtem Szentesen. Iskoláim: József Attila Általános
Iskola Öcsöd, Vajda Péter Gimnázium és
Szakközépiskola Szarvas. Végzettségem
érettségi. Jelenleg Gödön élek és Vácra járok edzeni. Munkahelyem Budapest
Belügyminisztérium. Munkámhoz az iskoláimat, alkalmassági vizsgáimat Pesten
végeztem.
S.D.Gy.: Mikor és miért kezdtél el ezzel a
sporttal foglalkozni?
Sz.A.: Már 15 éves korom óta edzek,
de igazából ezzel a spottal az erőemeléssel
2 éve foglalkozom. Mindig is erősporttal
akartam foglalkozni és ez volt a legkézenfekvőbb, valamint volt szerencsém Szarvason a többszörös világ és Európa bajnok Fábri Jánossal, Vácott pedig a szintén
többszörös világ és Európa bajnok Árvai
Istvánnal edzenem, tőlük is kaptam ihletet.
S.D.Gy.: Mutasd be kicsit ezt a sportágat
az olvasóknak, azt hiszem, sokan nem va-

gyunk egészen tisztában azzal, mit is takar
az „erőemelő” kifejezés!
Sz.A.: Ez a sport 3 gyakorlatból áll, melyeknek az összetett eredményéből adódik
a versenyző végeredménye. Gyakorlatonként 3 fogás(emelési lehetőség)
van, az első az mindig eg y könnyebb
súly, amit biztosan sikerül megemelni,
mert ha valamelyik g yakorlatban nincs
ér vényes fogása az embernek, akkor
automatikusan kiesett a versenyből. A
versenyen a g yakorlatokat vezényszavakra végezzük (pl. guggolás, le, stb.),
mindenesetben 3 versenybíró van, ők
figyelik a gyakorlatok kivitelezésének
szabályosságát. A 3 gyakorlat a következő: guggolás, fekvenyomás, és a felhúzás vagy más nevén elemelés.

S.D.Gy.: Mennyit, hol és hogyan készülsz
egy - egy versenyre?
Sz.A.: Versenyeimre a felkészüléseket
alaposan meg szoktam tervezni, amint
vége az egyik versenynek már a következőig le van bontva az edzésmenet, ismétlésszám étrend stb… Versenyeimre Vácon
a Profi Fitnesz edzőteremben edzek heti 4
alkalommal, alkalmanként 2-3 órát.
S.D.Gy.: Mi kell ahhoz, hogy valaki erősember legyen?
Sz.A.: Ahhoz hogy erős legyen valaki legelső sorban a kitartás, türelem és az
alázatos munka szükséges.
S.D.Gy.: Melyik eredményedre vagy a legbüszkébb?
Sz.A.: Eddigi eredményeim: Országos bajnokság továbbiakba OB 2. helyezés, valamint háromszoros OB bajnok
3 súlycsoportban. Egy nemzetközi első
hely, valamint 2014. 11.25.-én sikerült a
Pozsonyban megrendezett világkupát is
megnyernem kategóriámban és abszolútban is, erre az eredményemre vagyok a
legbüszkébb.
S.D.Gy.: Mit szeretnél elérni ebben a
sportban?
Sz.A.: Még hosszú évekig szeretnék
versenyezni és a nemzetközi versenyeken
is szeretnék dobogóra állni.
S.D.Gy.:Mit üzennél annak az olvasónak,
aki ezzel a sporttal szeretne foglalkozni?
Sz.A.: Azoknak, akik ezzel a sporttal szeretnének foglalkozni, azt üzenném
hogy figyeljenek a gyakorlatok helyes kivitelezésére a sérülések elkerülése miatt!
Ne becsüljék le a súlyt, alázattal kemény
és kitartó munkával végezzék az edzéseket és mindenek előtt, szeressék ezt a
sportot! Végül, de nem utolsó sorban szeretnék köszönetet mondani családomnak
a támogatásért, barátnőmnek, aki edzéseimen végig jelen van, segít, támogat és
minden versenyemen értem szorít! ( Ő is
ezzel a sporttal foglalkozik OB 2. helyezett) és mindazoknak, akik segítenek felkészüléseim során!
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KI ISMERI?
Nem kisebb büszkeséggel és elismeréssel mutatjuk be a másik öcsödi származású fiatal tehetséget, aki a zene világában alkot maradandót, ezzel öregbíti
szülőfaluja hírnevét.
A Csörömpölő együttes dala lett a 2014 Legnépszerűbb Gyerekdala kategória
győztese
Nádudvari Robival beszélgettünk:

S.D.Gy.: Először is szeretnék neked és az
együttesednek gratulálni a legnépszerűbb dal
elnyeréséhez. Mikor alakultatok és milyen
célok fogalmazódtak meg bennetek?
N.R.: A Csörömpölők Együttes 2006
decemberében alakult azzal a céllal, hogy
élményt adjon, szórakoztasson, valamint
a maradandónak érzett értékeket (a zene
szeretete, a tánc közösségformáló ereje,
a mese varázsa) megtartsa és továbbadja.
Műsorainkkal szeretnénk minél több helyen, minél több gyerekkel (és szülővel)
megszerettetni a zenét, a táncot, a mesét.
S.D.Gy.:Hol zenéltek leginkább?
N.R.: Évek óta számos óvodában, iskolában, gyermekeknek szóló rendezvényen
megfordultunk, sok tapasztalattal gazdagodtunk és nem egy esetben barátokra is
szert tettünk. Célközönségünk elsősorban az óvodás és kisiskolás korosztály,
de szívesen muzsikálunk felnőtteknek is.
Fontos számunkra az élő zene. Mi szeretjük használni a hangszereinket és csak
élőben játszunk. Büszkék is vagyunk rá,
hogy több mint 700 élő koncertet adtunk
eddig!
S.D.Gy.:Saját dalokat vagy feldolgozásokat játszotok?
N.R.: Fellépéseinken legfőképp saját
szerzeményeket játszunk, de repertoárunkat folyamatosan bővítjük és színesítjük
ismert költők verseinek megzenésítésével,
mesékkel, játékos dramaturgiai elemekkel
és nem utolsó sorban népzenével.
S.D.Gy.:Hogyan tagolódnak műsoraitok és
milyen témában varázsoljátok el aktuális közönségeiteket?
N.R.: Műsoraink évszakokra és az évszakokhoz kapcsolódó különböző szokásokra, valamit ünnepekre tagolódik, de
sokszor az éppen aktuális, a mában játszódó eseményekre is alapozunk és ezt já-

tékos formában, egyfajta interaktív jelleggel, viccesen tálaljuk a közönségnek.
Műsoraink címei:
• Lovagolok fűzfasípot fújva (Kecskemét helytörténeti műsor gyerekeknek)
• Csimpilimpi hová mész? (Weöres
Sándor 100. születésnapjára)
• Rügyfakasztó vigadalom (Tavaszi
ráhangolódás)
• Hurrá itt a nyár! (Vakáció)
• Őszi Vigasságok
• Szüretelnek, énekelnek, láttál-e már
ennél szebbet
• Télen minden hófehér (ezen belül
külön Karácsonyi- és Mikulás műsor)
• Farsangi mulatságok
• Zenélj Velünk Európa (gyermekeknek szóló műsorunk elkalauzol Európa számos országának tánc- és
zenevilágába: Lengyel, ír, román,
magyar, német, angol, orosz, spanyol népdalok és megzenésített
versek segítségével).
• Vendégeink az állatok, essen le az
állatok! (Állatokról szóló zenés jókedv)
• Dunától Tiszáig, avagy hogyan találkozott a kanyargó Duna, a Szőke
Tiszával (környezeti nevelés óvodásoknak és kisiskolásoknak)
• Elveszett mesterségek
Ezen kívül felnőtteknek szóló műsorunk Szabó Lőrinc, Kányádi Sándor,
Petőfi Sándor, Buda Ferenc, Pál Lajos,
Weöres Sándor megzenésített verseire,
valamint több magyar népdal áthangszerelt változatára alapszik.
Nagy szeretettel tarunk moldvai táncházakat is!
S.D.Gy.:Kik a tag jai az együttesnek?

N.R.: Herédi Katalin - ének, cselló.
Sándor Erika - ének, hegedű. Nádudvari
Róbert - ének, gitár, mesemondó. Lőrincz
András - ének, ezeregy furulya, klarinét.
Szemlér Ákos - dob, zajkeltő eszközök
(agogo, darbuka, chime, tapan, cajon)
S.D.Gy.:Jelent-e már meg lemezetek?
N.R.: Természetesen igen. Az első lemez 2011-ben jelent meg, melynek címe 3
év 4 évszak. A második pedig éppen most
készült el, ennek a címe pedig az, hogy
Sercli! Azért is született ez a név, mert
nagyon sokoldalú a zenekar és csak egy
kis darabot tudunk erről az albumunkon
megmutatni.
S.D.Gy.:A fellépéseitek is bizonyára szaporodtak. Milyen új helyszínekre jutottatok
el itthon és külföldön?
N.R.: Nagyon sok helyre hívnak bennünket, amit ezúton is szeretnénk megköszönni! Remélem ez így lesz még sokáig! A kis falvaktól a nagy városokig
bármit említhetnénk, de nagyon nehéz
lenne bármelyiket is kiemelni. Szinte az
összes megyét bejártuk az országban, de
főleg a keleti országrészben vannak a fellépéseink. Ez persze nem azt jelenti, hogy
nyugatra nem járunk, csak kevesebbet. A
Velencei-tóra vagy a Balatonra például 2
éve mentünk először, de azóta is folyamatosan visszatérő vendégek vagyunk oda
különböző országos fesztiválokra! Külföldön is megfordultunk az elmúlt években.
Legfőképpen a magyar lakta területekről
kaptunk meghívást! Kárpátalján, Beregszászon volt több fellépésünk. Erdélyben
Marosvásárhelyen örvendeztettünk meg
kicsiket és nagyokat több koncerten. A
Vajdaságban Adán és Újvidéken adtunk
fergeteges koncerteket, valamint eljutottunk Belgrádba a Magyar Nagykövetségre is, ahol fantasztikus hangulat fogadott
bennünket. Terveinkben van, hogy Németországba és Angliába is elmegyünk
az ottani magyar gyerekeket és felnőtteket szórakoztatni, de ez rengeteg szervezést és egyeztetést igényel. Ezen kívül
meghívást kaptunk az Egyesült Államokba, hogy képviseljük hazánkat a Floridai
Magyar Napokon, mint fesztiválzenekar.
Ez Miamiban kerül megrendezésre 2015.
március közepén.
S.D.Gy.:Munkátokért kaptatok-e valamilyen elismerést?
N.R.: Nekünk a legnagyobb elismerés a
mosoly. Ha nevetés és vidámság van, akkor nem vagyunk rászorulva más elismerésre. Persze minket is elért a mostanában
oly divatos versenyláz, de nagyon jól jöttünk ki ebből a helyzetből. Sokat kérdeznek mostanában egy régi versenyről, amit
még 2007-ben nyertünk meg Kecskeméten. Ez a Házimuzsikálók Országos versenye volt, melyről a Közönség- és a Fesztiváldíjat is elhoztuk. Ez régen volt, de
ettől függetlenül nagy örömmel töltött el
bennünket a győzelem.
S.D.Gy.:Mostanában sokat hallottunk rólatok, és szurkoltunk is nektek. Részt vettetek a gyerekdalok családi fesztiválján, ahol
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KI ISMERI?
az év legnépszerűbb gyermekdala A kovács
című lett a Csörömpölőktől. Mondjatok el erről mindent, hadd tudják az olvasók!
N.R.: 2014-ben először rendezték meg
a Picur Viadalt, ami a gyermekzenekarok
országos versenyeként lett nagyon ismert
és népszerű. Ezen a versenyen 36 zenekar indult 83 dallal. Különböző kategóriákban hirdettek győzteseket. Díjazták a
legjobb dalt, legjobb zeneszerzőt, legjobb
szövegírót és a legnépszerűbb gyerekdalt.
16 produkció került be az élő döntőre valamint a közönségdíjas adhatott egy fél órás
koncertet a budapesti Petőfi Csarnokban.
A mi dalunk „A kovács” lett 2014 Legnépszerűbb Gyerekdala kategória győztese (csak zárójelben jegyezném meg, hogy
két dallal indultunk és a Haldorádó című
dalunk második lett) tehát a rengeteg elismerés mellett, amit kaptunk, mi adhattuk a koncertet is. Ez azért nagyon fontos,
mert mi lettünk a közönségdíjasok. Számunkra nem létezik nagyobb elismerés a
közönségdíjnál. Ők adnak erőt a mindennapi munkánkhoz. Ők a legnagyobb kritikusok és mi legalább úgy szeretjük a közönséget, mint ahogyan ők minket!
S.D.Gy.:Milyen volt a koncert Budapesten? Hogy éltétek meg?
N.R.: Nem a Budapest szó itt a varázslatos, mert havonta többször is megfordulunk a fővárosban, hanem az, hogy a gyerekek mellett, a rengeteg gyerekzenekar is
a nézőtéren figyelt bennünket. A koncerten persze ugyanúgy hoztuk a Csörömpölős stílusunkat, mint minden más fellépésen. Talán fura, de a legjobb az egészben
az volt, hogy sok zenekarral megismerkedhettünk, akik ugyanazt választották
életcéljuknak, mint mi. Olyan általunk
tisztelt és szeretett zenekarokkal kerültünk kapcsolatba, mint a Katáng- vagy
a Mintapinty zenekarok. Azt gondoljuk,
hogy a Viadalt bárki megnyerhette volna,
mert a színpadon látott produkciók azt
jelzik, hogy a magyar gyermekzenét játszó zenekarok jó irányban haladnak. Igényes, kidolgozott és szórakoztató zenét

játszanak. Fontos, hogy a közönség megtalálja ezeket a zenekarokat, mert a médiában nem sok teret kapnak. Van egy-két
felkapott együttes, akit mindenki ismer,
de nem csak ők jelentik ma Magyarországon a gyerekzenét! Nekik egyszerűen kiváló a marketingjük. Félreértés ne essék!
Teljesen megérdemlik a kitüntetett szerepet, mert rengeteget dolgoztak és dolgoznak érte, de van rajtuk kívül még legalább
20-25 olyan zenekar, aki ugyanezt a kitüntetett szerepet megérdemelné!
S.D.Gy.:Úgy tudjuk, hogy kaptatok egy
igen nívós elismerést a munkátokért Kecskemét városától! Meséljetek erről!
N.R.: Nehéz szavakat találni. Meglepődtünk. Civil kezdeményezésre felvételt nyertünk a Helyi Értéktárba, mégpedig Kulturális Örökség kategóriában! Ezt
a felvételt általában azok kaphatják meg,
akik egy egész életen át kiválóan teljesítenek a saját szakmájukban, ezért is furcsaés élménnyel teli számunkra, hogy egy 8
éves együttesként mi ezt megkaptuk. Rajtunk kívül eddig csak egyetlen zenekar
részesült ebben az elismerésben Kecske-

méten, az pedig a világ jazz regtime élvonalához tartozó Bohém Regtime Jazz
Band!
S.D.Gy.:Hogyan befolyásolja ez a siker a
további munkátokat? Mik a terveitek?
N.R.: Annyiban befolyásolja, hogy a
szervezők elhiszik, hogy érdemes a Csörömpölők Együttesben bízniuk és bármilyen rendezvényre elhívhatnak bennünket. Ez egy nagyon jó reklám nekünk. A
médiában eddig kevesebb szerep jutott
számunkra, de mióta a versenyről elhoztuk ezt a díjat nagyon sok újságban, rádióban, TV-ben megjelentünk és népszerűsítettük zenekarunkat. Természetesen ez
azzal jár, hogy a kereslet megnövekedett
irántunk és megállás nélkül csörög a telefon, aminek mi nagyon örülünk.
Legfőbb tervünk, hogy továbbra is mosolyt csaljunk az arcokra. De szeretnénk
minden felkérésnek eleget tenni, amit
kapunk. Célunk, hogy minél több helyre eljuttassuk ezt a sajátos, Csörömpölős
hangzást, ami minket jellemez, legyen ez
belföldön vagy külföldön.
Séráné Domokos Györgyi

Beköszönt az ősz – hasznos tanácsok közlekedőknek

Valamennyi járművezető számára fontos feladat az őszi közúti közlekedésre
való felkészülés, valamint a betakarítás
kezdetével az utakon több munkagéppel,
lassú járművel, valamint állati erővel vont
járművel találkozhatunk.
Az őszi hónapokban a közúti közlekedési balesetek jellemző oka, hogy a gépjárművezetők nem a megváltozott időjárási-,
látási- és útviszonyoknak megfelelően vezetik járműveiket. A legtöbb problémát
többnyire a változó tapadó képességgel
rendelkező útburkolat, valamint a romló látási viszonyok okozzák. Ezért lényeges, hogy minden járművezető megfelelően felkészítse járművét a megváltozott
körülményekre, mert az őszi közlekedési
viszonyok más járművezetői magatartást
követelnek.

Ősszel a látási viszonyok gyakran ros�szak, korán sötétedik, hosszabb ideig kell
használni a gépjármű világítóberendezéseit - ezért is nagyon fontos, hogy azok
megfelelően működjenek. A gépjárműveket ajánlatos alaposan átnézni, megvizsgálva minden biztonsági berendezést és
tartozékot. Sokan csupán az akkumulátor, a gumiabroncsok, a világítás és a fékrendszer ellenőrzésére figyelnek, holott
az őszi közlekedés fontos kelléke lehet a
jól működő ablaktörlő, a megfelelő ablakmosó folyadék vagy a páramentesítő. Próbáljanak meg fokozatosan alkalmazkodni
a megváltozott látási és útviszonyokhoz,
tekintettel a ködös, esős időjárásra.
Lassabb, körültekintőbb, előrelátóbb
vezetéssel előzzék meg a közlekedési baleseteket. Lakott területen kívül és belül

egyaránt vigyázzanak az úttest mellett
haladó gyalogosokra, valamint fokozott
figyelemmel legyenek a kijelölt gyalogos-átkelőhelyek, iskolák, buszmegállók
környékén figyelmetlenül az úttestre lépő
gyalogosokra.
A betakarítás kezdetével az utakon
több munkagéppel, lassú járművel, valamint állati erővel vont járművel találkozhatunk. A földekről az útra felhajtó munkagépek vezetői sokszor az előírásoktól
eltérően nem takarítják meg a járművük
kerekeit a rátapadt sártól, mely az úttestre kerülve balesetveszélyt jelenthet. Az
állati erővel vont járművek vezetői többször fényvisszaverő prizma, illetve világítás nélkül közlekednek szürkület után az
utakon, ezért célszerű a járművezetőknek
lassabban, körültekintőbben közlekedni.
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Rendőrségi hírek

Az Idősek Világnapja 2014. október 1.
A szépkorúak áldozattá válásának megelőzéséhez
társadalmi összefogás is szükséges

Népszámlálási adatok szerint ma Magyarországon minden ötödik ember időskorúnak számít, vagyis betöltötte a 60.
életévét. Az előrehaladott korban lévők
életkori, fizikai, mentális sajátosságaikból adódóan, és a társadalomban betöltött szerepüknél fogva sérülékenyebbek,
kiszolgáltatottabbak az átlagnál, ezáltal fokozottan veszélyeztetettek bizonyos
bűncselekményekkel szemben. Egészségi
állapotuk, sokszor magányos, elszigetelt
életmódjuk és anyagi lehetőségeik miatt
ugyanakkor kevésbé képesek a bűncselekmények elleni védekezésre.
A bűnügyi statisztikai adatok alapján
folyamatosan emelkedő tendenciát mutat
a szépkorúak sérelmére elkövetett bűncselekmények száma. Évente körülbelül 4050 ezer időskorú – az összes sértett egyötöde – válik bűncselekmény áldozatává.
Egyre többen esnek áldozatul betörőknek, besurranóknak, trükkös csalóknak,
tolvajoknak, rablóknak. A rendőrség felelősséget érez, és mindent megtesz annak érdekében, hogy ezen korcsoporthoz
tartozók ne váljanak áldozattá, illetve ha
bűncselekményt szenvedtek el, megfelelő
segítségben részesüljenek.
Az idősek sérelmére elsősorban vagyon
elleni bűncselekményeket, ezen belül lopást (trükkös-, besurranásos-, betöréses
lopások, zsebtolvajlás) továbbá csalást és
rablást követnek el. Az ilyen bűncselek-

ményes esetében nagy szerepet játszik a
sértetti közrehatás. Az elkövetők az áldozatok segítőkészségét, jóhiszeműségét
használják ki, hogy otthonukba különböző trükkökkel bejussanak és onnan elsősorban készpénzt, takarékbetétkönyvet,
ékszert tulajdonítsanak el. A szépkorúak
viszonylag könnyen kötnek ismeretséget, túlzott bizalommal, segítőkészséggel fordulnak az idegenek felé, ezáltal az
elkövetők nagyobb nehézség nélkül férkőzhetnek közelükbe. A témában készült
elemzések azt mutatják, hogy a lakásukban megtámadottak korábban már valamilyen módon kapcsolatba kerültek az
elkövetővel, illetve az elkövetői körhöz
tartozókkal, akik többnyire utazó árusként, házalóként, alkalmi munkavégzést
vállalva jelennek meg az idős emberek
környezetében.
A rendőrség kiemelt hangsúlyt helyez
az idősebb korosztály önvédelmi képességeinek fokozására, megelőzést célzó
előadásokat, tájékoztatókat tart, felhívásokat jelentet meg, továbbá közvetíti az
Áldozatsegítő Szolgálat, valamint a civil
szervezetek által nyújtott szolgáltatások
elérhetőségét. A megelőzés szempontjából a legfontosabb feladat láthatóvá tenni az áldozattá válás reális kockázatát,
és egyben megismertetni a korcsoporthoz tartozókat az elkerülés, a megelőzés eszközeivel, módszereivel. A szak-

emberek folyamatosan rendszerezik az
idősekre jellemző áldozati magatartásokat, feltárják a bűncselekmények létrejöttét elősegítő okokat, körülményeket. Az idős, védtelen emberek esetében
alapvető fontosságú a rendszeres segítő
célzatú ellenőrzés, a közvetlen és gyors
tájékoztatás. A közrendvédelmi szolgálat munkatársai ezért időközönként tájékoztatást, felvilágosítást, szükség esetén segítséget nyújtanak az idős emberek
lakásán. Az ellenőrző munkába bevonják
azokat a személyeket – többek között a
postást, háziorvost, szociális munkást és
a polgárőrség munkatársait – akik feladatukból adódóan napi kapcsolatban
állnak az idősekkel. Ma már minden
rendőrkapitányságon tevékenykedik áldozatsegítéssel foglalkozó szakember,
akinek nevéről, elérhetőségéről a rendőrség épületében elhelyezett plakátok adnak tájékoztatást. Segítségével lehetőség
nyílik oldott légkörben, eljárási kötöttségektől mentesen beszélgetni, tájékozódni, tanácsot kérni.
A szépkorúak áldozattá, sértetté válásának megelőzéséhez azonban a rendőrség megelőző intézkedései mellett elengedhetetlen az idősekre való fokozott
odafigyelés, törődés és társadalmi összefogás!
Fekete Tamásné r.őrnagy
kiemelt főreferens

Tájékoztatók
Tájékoztató kerékpárosok biztonságos
vezetésre képes állapotának
rendőrségi megítéléséről
A KRESZ legutóbbi módosítását követően többféle értelmezés jelent meg a kerékpárosok biztonságos vezetésére képes
állapotának rendőrségi megítélésével kapcsolatban. A rendőrség az alábbi gyakorlatot követi.
A hatályos KRESZ rendelkezése szerint kerékpáros esetében az ittasság akkor
valósít meg jogsértést, ha a kerékpáros e
miatt nincs a jármű biztonságos vezetésére képes állapotban, amely szabálysértésnek minősül. Ez alól kivételt képez,
ha valaki ittas állapotban legalább súlyos
testi sértést eredményező balesetet okoz,
amely bűncselekmény.
A fentieken kívül az a kerékpáros is
megsérti a jármű biztonságos vezetésre
képes állapotra vonatkozó előírásait, aki
egyéb okokra visszavezethetően egészségi, lelki, fizikai állapota miatt nem képes

a tőle elvárt időn belül a forgalmi helyzetet felismerni, arra megfelelően reagálni,
avagy a szükséges magatartást tanúsítani.
A kerékpáros ittasságának ellenőrzése
akkor indokolt, amennyiben a járművezető közlekedési magatartása, viselkedése
vagy testi tünetei alapján (mint, például a
kéz és a láb együttmozgásának nehézségei, egyensúlyzavar, állás-, járásképtelenség, kézremegés, akadozó beszéd, agres�szivitás vagy labilis érzelmi állapot) arra
lehet következtetni, hogy valamilyen vezetési képességre hátrányosan ható szer
fogyasztása miatt nincs a jármű biztonságos vezetésére képes állapotban.
A rendőrség továbbra is kiemelt fontosságú feladatának tekinti a közlekedők
biztonságát, a közúti közlekedési balesetek számának visszaszorítását.

Tájékoztató a vezetői
engedély érvényességi
idejéről
A jogosítvány több dátumot is tartalmaz. A vezetői engedély előlapján a 4(b).
rovatban a vezetői engedély érvényességi
ideje olvasható. Eddig az időpontig használható az okmány a személyazonosság
igazolására belföldön (a kiállítástól számított tíz év, a 70. életévüket betöltöttek
esetében határidő nélkül).
A vezetői engedély hátoldalán a 10.
oszlop a sikeres vizsga időpontját jelöli,
amikor jogosultságot szereztek az adott
kategóriára. Mellette a 11. oszlopban található kategóriánként a vezetési jogosultság érvényességi ideje. Ezen időpont
lejártát követően az adott kategóriára vonatkozó vezetési jogosultság megszűnik,
ugyan az okmány továbbra is érvényes lehet, de az csak személyazonosság igazolására használható.
Az érvényességi időpont a 2012. augusztus 24-ét követően kiadott vezetői
engedélyek esetében nap.hó.év formátumú, míg a korábban kiadott vezetői engedélyek esetében év.hó.nap. formátumú.
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Tök jó nap

Ez év november 8-án – a tök havában
– a József Attila Általános Iskola szülői
munkaközösségének jóvoltából megrendezésre került a Tök jó nap a Művelődési házban. A rendezvény ötletét a szülői
munkaközösség egyik tagja javasolta, a
rendezvény nevét a szülők közösen találták ki. Az esemény célja az volt, hogy szorosabbá fűzze az iskolának, tanároknak
a diákokkal és szülőkkel való kapcsola-

tát. Ez a kötelék nélkülözhetetlen ahhoz,
hogy iskolán kívül és belül a családokkal
összefogva, eredményes munka folyjon a
gyerekek érdekében. A rendezvény egy lehetőség volt arra is, hogy növeljük a szülői
munkaközösség számláját, amellyel az iskolába járó tanulókat segítjük.
A családi napot lázas előkészületek
előzték meg. A délután 2 órakor kezdődő
rendezvényt Osztrovszkiné Bata Gyöngyi

nyitotta meg és köszöntötte a kedves vendégeket. A színpadon, a nap folyamán a
jelenlévők megtekinthették a táncos lábú
nagyik műsorát, majd a gyerekek bábelőadására is sor került. A rendezvényen jelen volt Rácz Lajos, aki zöldségfaragási
technikákat mutatatott be az érdeklődőknek. A gyerekek kipróbálhatták a Drótos
Tóthék Kincsestára által hozott népi játékokat is. A rendezvényen több programra
is sor került: volt arcfestés, kézműves foglalkozások, tombolasorsolás, és más érdekes tevékenységek. Tökfaragó verseny is
megrendezésre került, melyre egyénileg,
vagy akár csoportban is lehetett jelentkezni, végül a legjobbakat díjazták is.
Ismét sokan elősegítették a rendezvény
létrejöttét: szülők, nevelők, helybeli cégek
és magányszemélyek is.
Ezúton szeretnénk megköszönni a segítségek a szponzoroknak, segítőknek és
adományozóknak.
A rendezvény támogatói voltak:
AGROTHERMAL Kft, Boldog István,
Molnár Bálint, Napsugár Zöldséges, Tiszaföldvár és vidéke Coop Kossuth u. 15.,
Rab Katalin virágüzlete, Patkós Ignácné
Kínai üzlete, Melis Pékség Békésszentandrás, Kunszentmárton és Vidéke Takarékszövetkezet.
SZMK

Tisztelt Lakosság!
Karácsonyi ünnepekre
ismét van lehetösége
kedvezö áron,
frissen vágott vagy
földlabdás,
saját termesztésü
luc és ezüstfenyö
vásárlására.
Érdeklödni az öcsödi
Barkács Áruházban vagy
a 06/56 310-553-as
telefonszámon lehet.

Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és
Nagyon Boldog Új Évet kívánunk!
A Tóth József Alapszolgáltatási
Központ dolgozói

Ezúton kíván
az üzlet összes
dolgozója áldott,
békés Karácsonyt és
eredményekben gazdag
boldog új évet!
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A Tóth József Alapszolgáltatási
Központ hírei...

Az idősek otthonainak egyik fő feladata az otthonokban lakók
mentális gondozása is, melynek fő célja a lakók lelki egyensúlyának megtartása, a szabadidő kulturált eltöltésének biztosítása,
az ellátottak családi és társadalmi kapcsolatainak fenntartása, az
otthonon belül, illetve az otthonon kívül szerveződő kisközösségek, társas kapcsolatok kialakulásának, működésének segítése.
Ennek keretében megemlékezünk névnapokról, születésnapokról, tradicionális ünnepekről, többször tartunk vidám, játékos teadélutánokat, illetve mentálhigiénés munkatársunk
vezetésével lakóink kézműves foglalkozásokon, tornaórákon,
személyes- és csoportos foglalkozásokon, beszélgetéseken vehetnek részt.
Sajnos kirándulásokat szervezni ritkán van lehetőségünk, ám
minden évben, néhány fővel el tudunk, illetve el szoktunk menni a megyében működő idősek otthonainak találkozójára, melyet
minden évben más településen, más- más intézmény rendez meg.
Ezen a nyáron, 2014. június 24-én, lakóink közül Paulis Lajos, Kiss Antal és Virágos István egy emlékezetes napot tölthettek el Jászapátiban, a
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Idősotthonok Szépkorú, de
Ifjúszívű Lakóinak
XVI. Kulturális és
Sportversenyén, ahol
szép eredményt értek el. Mindhárman
szerepeltek a versenyeken, illetve Paulis Lajos bácsi második helyezést ért el a
sportversenyek közül a „Keresd a párját!” kategóriában.
Emellett Lajos bácsi
részt vett a kulturális versenyen is, ahol
magyarnóta előadásával első helyezést
ért el egyéni ének
kategóriában.
Lajos bácsi az eredményhírdetés után.
Az Alapszolgáltatási Központ keretein belül, az idősek otthonában működik az idősek klubja is, ahol klubtagjaink részére lehetőséget biztosítunk napközbeni tartózkodásra, pihenésre,
társas kapcsolatokra, alapvető higiéniai (fürdés, mosás) szükségletek kielégítésére, illetve igény szerint napközbeni étkezésre. A
nappali ellátás célja a hiányzó családi gondoskodás pótlása, az
ellátottak szociális helyzetének javítása, kulturált környezetbe
juttatása, egyedüllétük megszüntetése.
Az idősek klubjában is folyamatosan tartunk kézműves foglalkozásokat, illetve a közkedvelt tánccsoportos foglalkozásokat.
Tánccsoportunk fellépett 2014. augusztus 16-án a VI. KörösZugi Hagyományörző Fesztivál és Elszármazottak Találkozóján. Az ezen a rendezvényen aratott sikerünk után, nagy meglepetésünkre Gribek Lajos Úrtól a főzőverseny zsűrielnökétől
felkérést kaptunk, hogy képviseljük, illetve vigyük el Öcsöd jó
hírét a 2014. október 18-án, Kecelen megrendezésre kerülő Kárpát-medencei Pálinka-, Párlatverseny és Gasztrofesztiválra is,
ahol színpadi tánccal léptek fel a tánccsoport tagjai, és a meghirdetett pogácsa versenyre is benevezhettünk klubtagjaink által
sütött sajtos pogácsával és lakodalmas pereccel. A részvételért
emléklapokat és ajándékokat kaptunk.
Az elért eredményekhez gratulálunk, és további sikeres éveket kívánunk!
Losoncziné Szilágyi Ildikó
klubvezető

Köszönetnyilvánítás

„ Egy őszi napon életed véget ért,
bánatot hagytál ránk, örökre elmentél.
Emléked itt marad, örökre velünk,
amíg mi élünk, Te is élsz velünk”
Köszönetet mondunk mindazoknak,
akik szeretett halottunk”
SERKÉDI TIBOR
temetésén részt vettek, sírjára koszorút,
virágot helyeztek, részvétükkel fajdalmunkat
enyhíteni igyekeztek.
Szerető családod

Megemlékezés
KARDOS SÁNDORNÉ
Nemes Jolán
halálának 5. évfordulójára
„Megpihenni tértél fájdalmat elhagyva,
melyet türelemmel viseltél magadban,
de emlékeddel szívünkben maradtál,
számunkra Te soha meg nem haltál.”
Emlékezik
szerető férje és családja

Megemlékezés

Nagy Lajos
halálának 13. évfordulójára
„ Értünk éltél, bennünket szerettél,
elfelejteni téged soha nem lehet.
Te voltál a jóság és a szeretet.
Őrizzük drága emlékedet.”
Emlékezik
a szerető családja

Megemlékezés

„ Beszéltek rólam, hisz tudom,
mert én gondolatban mindig köztetek vagyok
Ne fájjon nektek, hogy már nem ragyogok
Ha rám gondoltok, soha ne sírjatok,
hiszen szívetekben mindig csak egy
szép emlék maradok.”
VÉRTEN ANTAL
halálának 4. évfordulójára
Emlékezik
a szerető család

Köszönetnyilvánítás

Köszönetet mondunk mindazoknak
a rokonoknak, barátoknak, ismerősöknek, akik

CSIKÁSZ IMRE
búcsúztatásán részt vettek, együttérzésükkel
fájdalmunkban osztoztak.
Gyászoló felesége és gyermekei
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Megemlékezés
NÁDUDVARI IMRE
halálának 7. évfordulójára
„Szemünkben látjuk arcodat,
fülünkben halljuk hangodat.
Bennünk így maradsz meg örökre,
örökké szeretve.”
Szeretettel emlékeznek
felesége, lánya, fiai, és családjuk

Megemlékezés
NÉVERI BÁLINT
halálának 3. évfordulójára
„ Nem múlnak el ők kik szívünkben élnek
Hiába szállnak árnyak, álmok, évek,
Ők itt maradnak bennünk csöndesen.”
Szerető felesége, lányai,
unokái és dédunokája

Köszönetnyilvánítás

Anyakönyvi hírek
Szeptemberben:

Októberben:

Szeptemberben:

Köszönetnyilvánítás

Megemlékezés

„ Állok ott, ahol a szobád van
Bíbor köd szitál
Csillagok hullnak
Születnek újak
És Te messze jársz....
Zöld csillag, kihunyt az égen
A csónak partot ért
Hideg csendben fekete minden
Legyen az álmod szép.”
Szomorúan emlékezünk
ZUBOR LAJOSNÉ
Nádudvari Lídia
halálának 6. évfordulóján
szerető férje, lánya,
veje és unokája

Csató Imre - Kiss Erzsébet
KRISTÓF
Kovács Tibor - Kurucz Réka
TIBOR
Rostás Csaba - Rafael Zsanett
CSABA

Csikász Gábor - Jónás Katalin
EVELIN
Fazekas Róbert - Polczer Krisztina
ALÍZ ESZTER
Novemberben:
Farkas Krisztián - Batánovics Ilona
AMIRA LOLITA
Révész Lajos - Ambrus Tünde
MÁTÉ LEVENTE

Köszönetet mondunk minden kedves rokonnak,
jó barátnak, jó szomszédnak, ismerősnek
valamint mindenkinek,
akik szeretett feleségem, édesanyánk
DEZSŐ ANTALNÉ
Jónás Etelka
temetésére eljöttek, sírjára koszorút,
virágot helyeztek, mély fájdalmunkban osztoztak
Dezső Antal és családja

Hálás szívvel mondunk köszönetet a rokonoknak,
testvéreknek, volt munkatársaknak,
a Kunszentmártoni Rendőrkapitányság és
a Szentesi Műszaki Ezred dolgozóinak,
akik szeretett feleségem
SZÁNTÓ IMRÉNÉ
Béres Mária
temetésén részt vettek, virágaikkal,
koszorúikkal enyhíteni próbálták fájdalmunkat.
A gyászoló család

Születések:

Októberben:

Novemberben:

Halálozás:
Tóth Irén
élt 43 évet
Szántó Imréné
Béres Mária Katalin
élt 57 évet
Dezső Antalné
Jónás Etelka
élt 72 évet
Csató János
élt 78 évet
Rónyai Lászlóné
Kiss Erzsébet
élt 68 évet
Kóródi Imre
élt 56 évet
Csikász Imre
élt 65 évet
Molnár Sándorné
Lazok Ilona
élt 75 évet
Kézsmárki Rozália
élt 73 évet
Huszti Lajos
élt 87 évet
Jónás Lászlóné
Vass Krisztina
élt 85 évet
Lénárt Ferenc
élt 82 évet
Lukács Antalné
Csikász Mária
élt 88 évet
Kocsis László
élt 63 évet
Molnár József
élt 42 évet
Molnár Gáborné
Erdei Julianna
élt 95 évet
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