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VII. Körös-Zugi Hagyományörző Fesztivál
és Elszármazottak Találkozója
2015. augusztus 14 - 15.
Nagy örömünkre szolgált, hogy az elmúlt 6 év tapasztalatait
alapul véve az idén is sikerült egy színvonalas rendezvényt
szervezni. Elmondhatjuk ezt saját tapasztalatból, de a sok pozitív
visszajelzésből is. A szervezők nevében azzal szeretném kezdeni
a beszámolót, hogy megköszönjem mindenkinek a részvételt, aki
augusztus 15-én kint volt a ligetben és hozzájárult ahhoz, hogy a
rendezvényünk ilyen jól sikerüljön, hiszen szervezhettünk volna
mi bármit, ha a közönség, a „falu” távol marad. A régi időket
felidézve kialakult az összefogás, és mint régen a falu aprajanagyja kivonult a ligetbe és nem csak mint néző, hanem aktív
résztvevőként hozzájárult a rendezvény sikeréhez. Külön
köszönet azoknak, akik bátran felvállalták a főzést és a zsűri
általi megmérettetést.
Természetesen köszönet illet meg mindenkit, aki a szervezésben,
a rendezésben, a lebonyolításban és bármilyen munkában részt
vett. Az idei rendezvényünket magánszemélyek és vállalkozók is
támogatták.
Köszönet képpen álljon itt a nevük:
Öcsödi Mezőgazda Kft.
Keviterv Akva Kft.
Agrothermal Kft.
Duna Aszfalt Kft.
Gál Imréné
Gönczi Imre
Aquaprofit Zrt.
A-HÍD Építő Zrt.

O&G Development Kft.
Molnár Bálint
Molnárné Kis Erika
Szilágyi Imre
Molnár András
Kunszentmárton és Vidéke Takarékszövetkezet
Kiss György cukrász
ART-KELIM Kft.
Tombolatárgy felajánlás is szép számmal érkezett, amit a
nyertesek nevében is nagyon köszönünk.
A Fesztivál beharangozó programjaként pénteken komolyzenei
hangverseny volt a Művelődési Házban a község lakosságának és
a
fesztiválra
már
megérkezett
vendégeknek.
A
nyitóhangversenyen előadóművész volt Szabó Teréz –
zongoraművész a Liszt Ferenc Zeneakadémia mestertanára; Kiss
Margit hegedűművész a Magyar Rádió Szimfonikus zenekarának
művésze, Varga Zoltán Liszt-díjas kürtművész a Magyar Rádió
Szimfonikus zenekarának művésze, a Liszt Ferenc
Zeneakadémia docense és közreműködött Kiss Varga Roberta –
hegedűn.
Szombaton a ligetben elkezdődött a főzés, a kézműves sátorban a
különböző tevékenységek. A délelőtt folyamán 9 órától a
Kunszentmárton Kistérségi Polgárőrnapra érkezett polgárőrök
népesítették be a Ligetet.
folytatás a 2. oldalon

Öcsödi Hírek 2
folytatás az 1. oldalról
A több településről érkezett csapatok különböző vetélkedőkön,
lövészeten és főzőversenyen bizonyíthattak és mérhették össze
tudásukat.
A délelőtt 11 órakor induló szokásos felvonulásunk idén kibővült
veterán és modern gépek felsorakoztatásával is. A
kunszentmártoni Fúvószenekar és a Zawojai Capella népi
együttes tagjai színesítették a Ligetbe vonuló menetet.

Küzdelem közben
Két órától a Csörömpölők élükön az Öcsödi születésű Nádudvari
Robival szórakoztatták a gyerekeket, húzták a talpalávalót,
megtáncoltatva még a jelenlévő felnőtteket is.

A kunszentmártoni Fúvószenekar
A gyerekek kézműveskedhettek, ugrálóvárban és trambulinon
ugrálhattak, mindenki megtalálhatta a számára kedves
elfoglaltságot.

Csörömpölők együttes
Ezután a felnőtteknek is szóló műsorok következtek. Fellépett a
helyi Nyugdíjasklub tánccsoportja két koreográfiával is.

Használatban az ugrálóvár
A Hunyadiak Örökében Történelmi Hagyományőrző Egyesület
tagjai Szentesről érkeztek és korhű jelmezben leleményes
játékokkal sok kicsi és nagyobbacska gyereket kápráztattak el
mutatványaikkal, produkciójukkal. Igazán sokoldalú program
várta a kicsiket és nagyokat egyaránt. A kispályán hat csapat
rúgta a labdát egész délután, eldöntve, hogy ki legyen a Fesztivál
győztes focicsapata.

A Nyugdíjasklub tánccsoportja
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A táncokat betanította Losoncziné Szilágyi Ildikó.
A délután folyamán fellépett a Szilver TSE öcsödi
versenytáncospárja Buránszki Andrea és Buránszki András.
Igazán pörgős és színvonalas ízelítőt adtak tánctudásukból.

Öcsödi Hagyományőrző Népdalkör

Buránszki Andrea és Buránszki András
Idén először látogatott el Öcsödre Gergely Sanyi motoros
kaszkadőr, aki három órától kápráztatta el tudásával a
nézőközönségét a Kossuth úton.

17 órától a díjak átadásáé volt a főszerep, a Képviselő-testület
idén is díjazta a szép házakat, szép utcákat és az Öcsödért
kitüntető díjakat is odaítélte.
A következőkben álljon itt a díjazottak névsora.:
Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 4/2006.
/I. 30./ önkormányzati rendelete alapján „Szép otthon, példás
porta” címet adományozott
Fazekas Bálint Öcsöd, Veresházi út 51/a.
Tóth László Öcsöd, Veresházi út 45/a.
Rácz Dezső Öcsöd, Bajcsy út 39/a.
Enyedi Dezső Öcsöd, Rákóczi út 29/a.
Rácz Gusztáv Öcsöd, Batthyány út 4/a. szám
alatti lakosnak, mert lakóházát, kertjét, udvarát a falusi
környezetnek megfelelő, és építési módtól függetlenül a
tisztaság, harmónia és rendezettség jellemzi.
Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 4/2006.
(I. 30.) önkormányzati rendelete alapján „Öcsöd szép utcája”
címet adományozott a
Veresházi út lakóinak,
mert utcájukat a falusi környezetnek megfelelő és építési módtól
függetlenül tiszta, harmonikus és rendezett megjelenés jellemzi.

Gergely Sanyi motoros kaszkadőr
A
népi
együttesek
bemutatkozásán
az
Érkeserűi
hagyományőrzők és az Öcsödi Hagyományőrző Népdalkör

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi
kitüntető címek, díjak és elismerések alapításáról és
adományozásának rendjéről szóló 1/2005. /I. 31./ önkormányzati
rendeletének 3. §-a alapján

énekelt el egy-egy gyönyörű népdalcsokrot. A helyi
népdalosaink itt mutatkoztak be először a falunak az újonnan

„ÖCSÖD NAGYKÖZSÉGÉRT” díszoklevelet adományozott

vásárolt ruhájukban.
Három dal erejéig Szép Lídia is színpadra állt, aki Oroszlányba

SÉRÁNÉ DOMOKOS GYÖRGYI
művelődésszervezőnek

elszármazott volt öcsödi lakos.

a közgyűjteményi és művelődési feladatok lakosság érdekében
történő ellátásáért, a közművelődés területén a település
érdekében végzett több évtizedes kiemelkedő teljesítményéért.
folytatás a 4. oldalon
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folytatás a 3. oldalról

SÉRÁNÉ DOMOKOS GYÖRGYI
művelődésszervező
___________________________________________

TÓTH ANTALNÉ
Nyugdíjas Klub vezető
___________________________________________

MOLNÁR ANDRÁSNÉ
tanárnőnek

TÓTHNÉ NÁDUDVARI JUDIT
tanítónőnek

a település köznevelési tevékenységében, valamint a lakosság
érdekében végzett munkájáért, az oktatásügy területén a
gyermekek érdekében végzett több évtizedes kiemelkedő
teljesítményéért.

a település köznevelési tevékenységében, valamint a lakosság
érdekében végzett munkájáért, az oktatásügy területén a
gyermekek érdekében végzett több évtizedes kiemelkedő
teljesítményéért.

MOLNÁR ANDRÁSNÉ
tanárnő
___________________________________________

TÓTHNÉ NÁDUDVARI JUDIT
tanítónő
___________________________________________

TÓTH ANTALNÉ
Nyugdíjas Klub vezetőnek

LÉNÁRTNÉ UNGI ILDIKÓ
óvónőnek
a település köznevelési tevékenységében, valamint a lakosság
érdekében végzett munkájáért, az óvodáztatás területén a
gyermekek érdekében végzett több évtizedes kiemelkedő
teljesítményéért.

a Művelődési Házban működő Nyugdíjas Klubban, a lakosság
érdekében végzett munkája elismeréséért, a település
közművelődése területén végzett kiemelkedő teljesítményéért.
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Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi
kitüntető címek, díjak és elismerések alapításáról és
adományozásának rendjéről szóló 1/2005. (I. 31.) önkormányzati
rendeletének 1. §-a alapján
„ÖCSÖD NAGYKÖZSÉGÉRT”
kitüntető díjat adományozott
KOMLÓS LAJOSNÉ
jegyzőnek
a település fejlődését szolgáló életművéért, a nagyközség
érdekében a közigazgatás területén végzett több évtizedes
közéleti tevékenységéért.
LÉNÁRTNÉ UNGI ILDIKÓ
óvónő
___________________________________________
Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi
kitüntető címek, díjak és elismerések alapításáról és
adományozásának rendjéről szóló 1/2005. (I. 31.) önkormányzati
rendeletének 1. §-a alapján
„ÖCSÖD NAGYKÖZSÉG DÍSZPOLGÁRA”
címet adományozott
MOLNÁR BÁLINT
polgármesternek
a település fejlődését szolgáló életművéért, több évtizedes
közéleti tevékenységéért a nagyközség érdekében, aki gazdag
életútjával elősegíti a lakosság előrehaladását, növeli a település
hírét és tekintélyét, a település egyetemes értékeit, érdekeit,
tiszteletre méltóan szolgálja.

MOLNÁR BÁLINT
polgármester

KOMLÓS LAJOSNÉ
jegyző
A kitűntetések átadását követően a Zawojai Capella népi együttes
előadását láthattuk.

A Zawojai Capella népi együttes
folytatás a 6. oldalon

Öcsödi Hírek 6
folytatás az 5. oldalról
19 órától a Szent Márton Társulat Operett Gála című előadását
láthattuk és tapsolhattuk végig.
Idei nagy sikerű sztárvendégünk, akire nagyon sokan kíváncsiak
voltak: Vastag Csaba volt.

Sötétedés után 22.00 órakor kezdődött a tűzijáték, ami
megkoronázta a jól sikerült fesztivál programját.
Az esti táncmulatsághoz az Lesz Vigasz Zenekar - Nádudvari
Róbert vezetésével - szolgáltatta a zenét. Minden korosztálynak
és zenei ízlésnek próbáltak megfelelni. Fergeteges jó hangulatú
buli volt, a táncparkett zsúfolásig megtelt a táncolni szerető
párokkal. Egészen hajnalig tartott a jókedv.
A szervezők nevében reméljük, hogy mindenkiben kellemes
emlékeket hagyott a VII. Körös-Zugi Hagyományőrző Fesztivál
és már idén el kezdünk munkálkodni a VIII. Fesztiválunk
előkészületi munkáin, hogy legalább ilyen jól sikerüljön jövőre
is.
Még egyszer köszönjük a pozitív hozzáállást és a tevékeny
segítséget mindenkinek!
a Szervezők
Képek: Marton Mihály

Vastag Csaba

Állampolgársági eskü 2015. augusztus 14.-én
Hosszúmező testvértelepülésünk Képviselő-testületének egyik
tagja Havrics Emil állampolgársági esküjére került sor 2015.
augusztus 14.-én.
Havrics Emilt Magyarország Köztársasági Elnöke 2015. június
1. napján kelt okiratában honosította.
Az állampolgársági törvény értelmében a magyar állampolgárság
a polgármester előtt letett állampolgársági esküvel vagy
fogadalommal szerezhető meg.
Az ünnepélyes eskütételre Molnár Bálint polgármester előtt
került sor Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Házasságkötő
termében.

Képek: Csontos Anikó
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MEGHÍVÓ
„Nem az évek számítanak az életünkben,
Hanem az élet az éveinkben.”
/A. E. Stevenson/

Nagy szeretettel és tisztelettel várjuk községünk
időskorú lakosságát
2015. október 2-án
14 órai kezdettel
az
Idősek világnapja alkalmából
a Művelődési Ház nagytermében
tartandó

ÜNNEPSÉGRE.
Program:
 Idősek köszöntése
 József Attila Általános Iskola tanulóinak előadása
Molnár Bálint
polgármester
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MEGHÍVÓ
Öcsöd Nagyközség Önkormányzata
tisztelettel meghívja a község lakosságát
az Aradi Vértanúk kivégzésének
166. évfordulójára rendezendő
zenés, verses megemlékező ünnepségre.
Időpontja: 2015. október 6. (kedd) 13 óra
Helyszíne: Kossuth tér, Emlékpark
Megemlékező dokumentumműsort
adnak elő
az Öcsödi József Attila Általános Iskola tanulói
Az ünnepség zárásaként a kopjafákon elhelyezzük a megemlékezés
virágait és koszorúit.
Minden kedves érdeklődőt szeretettel várunk!
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Öcsöd Nagyközség Önkormányzata
tisztelettel meghívja a község lakosságát

2015. október 22-én
13 órakor az

1956-OS FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARC

emlékére rendezendő ünnepségre a
Művelődési Házba.

Megemlékező dokumentumműsort adnak elő
az öcsödi általános iskola tanulói.

Rendezvényünkre szeretettel várunk minden érdeklődőt!

Öcsödi Hírek 10

Izbéki-támogatás a falumúzeumnak
Az Izbéki családok találkozójával gazdagodott idén a Falunap
rendezvényfolyama. Háromszáz éve, 1714–15-ben, amikor a
Rákóczi-féle szabadságharc kölcsönös dúlásai után ismét, és
immár véglegesen újratelepült a falu, a Túrról visszatért nyolc
családfő között ott volt Izbéki István is, aki a rendelkezésre álló
információk szerint a mai Izbéki családok alapítója volt.
Az egyéb rendezvények szervezésében tapasztalatot szerzett
Izbéki Róza (Pasztelyákné) ezt az évfordulót használta
apropóként arra, hogy a Dávid- és Rónyai-találkozók mintájára
felvesse az Izbéki családok találkozójának ötletét. A
szervezésben partnerre talált az önkormányzatban, Molnár Bálint
polgármester biztosította a találkozó számára a sátrat és a
szolgáltatásokat, és köszöntötte is a mintegy 100 összegyűlt
Izbékit és Izbéki-leszármazottat.
Az öcsödi újságban és más fórumokon meghirdetett találkozóra
érkeztek vendégek az ország minden részéből, Zalától
Veszprémen, Budapesten Debrecenen, Szolnokon, Mezőtúron,
Tiszaföldváron, Martfűn, Mesterszálláson és Szentesen át Pécsig,
kiegészülve természetesen a ma is Öcsödön élő Izbékikkel. A
legifjabb vendég a hároméves Izbéki Hédi volt Szentesről, a
legidősebb pedig a 98 éves Izbéki Gáborné, a sokak által jól
ismert Rózsika néni volt Öcsödről.
A program két előadással indult. Előbb Szabó Ferenc és Benedek
Gyula levéltáros
dokumentumgyüjteményei alapján Öcsöd
történetének néhány részletével ismerkedtek meg a résztvevők,
majd a szervező Izbéki Róza ismertette az öcsödi parókián és
egy-két más helyen összegyűjtött adatokat az Izbéki-családfáról
és az Izbéki név szláv eredetéről.
„1749-től, amikor elkezdődött a református parókián az
anyakönyvezés, lényegében pontosan feltárható a család ágabogainak alakulása, és nincs annak ellentmondó adat, hogy a mai
Izbékik ne az 1714–15-ben a faluba visszatért Izbéki István
örökösei lennének. Az adatok feldolgozásának azonban még csak
a kezdetén tartunk” – foglalta össze kutatásainak lényegét.

Az előadások után Lóczi Lajos, a községgondnokság vezetője
meghozta a vendégeknek a Falunapra is főzött marhapörköltet,
ami mellett még hideg sültek, saláták és a Kiss cukrászda rétesei
alkották az ebédet, étkezés alatt és után pedig köszöntötték
egymást a rég nem látott ismerősök, az ismeretlenek pedig
barátkoztak a többiekkel. A részvevők egy csoportja Jordán
Ágnes vezetésével megnézte a József Attila Múzeumot, miután a
Székesfehérváron orvosként dolgozó Izbéki Ferenc és a
Veszprémből érkezett Izbéki Gáborék javaslatot tettek arra, hogy
az Izbéki-találkozó résztvevői támogassák valami módon a
múzeum bővítését, fejlesztését. Ezt a vendégek egyhangúan
megszavazták, és végül a tombolából összejött néhány tízezer
forintnyi összeget első adományként azonnal fel is ajánlották a
múzeum javára.
Az Izbéki-találkozó szervezésében részt vett még Bata Gáborné
Izbéki Erzsi, Izbéki Ferenc és Izbéki Benjámin.
Izbéki Gábor

Az első Izbéki-találkozó résztvevői

Előtérben Izbéki Ferenc Szegedről és Izbéki Gergely
Debrecenből

A képeket készítette: Borbélyné Pákozdi Éva

Izbéki Róza a családfavázlatot ismerteti
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Kunszentmárton Kistérségi Polgárőr Találkozó
Idén Öcsöd Nagyközség lett a házigazdája a Kunszentmárton
kistérségi polgárőr találkozónak. A találkozót 2015. augusztus
15 –én a VII. Körös-Zugi Hagyományőrző Fesztivállal
párhuzamosan, a József Atilla Népligetben rendeztük meg. A
rendezvényt 2010 óta szervezik a kistérségünk polgárőr
egyesületei, ezért nagy megtiszteltetés, hogy idén Öcsöd adhat
otthont az eseménynek.
A rendezvényt Molnár Bálint polgármester úr nyitotta meg,
beszédet mondott Egedi István r. ezredes úr, Józsa István a JászNagykun Szolnok Megyei Polgárőr Szövetség Felügyelő
Bizottságának elnöke, valamint Kecse László a Kunszentmárton
járás koordinátora.
A megnyitót megtisztelte jelenlétével Wenner-Várkonyi Attila
Kunszentmárton Város polgármestere, Fazekas János
Kunszentmárton Város alpolgármestere és Dr. Hoffmann Zsolt
Kunszentmárton Város jegyzője.
A vetélkedők a megnyitót követően kezdődtek, az alábbi
versenyszámokban mérhették össze az erejüket és ügyességüket
a megjelent 6 egyesület polgárőrei:
- autós közlekedés vetélkedő. A pályát a kunszentmártoni
polgárőr szövetség kollégái rendezték be a járási koordinátor
jóváhagyásával. A versenyhez szükséges gépjárművet a
cserkeszőlői önkormányzat biztosította, melyet ez úton is, külön
megköszönünk.
- gumicsizma dobálás Cserkeszőlői Polgárőr Egyesület
szervezésében.
- légpuska lövészet Cibakházi Polgárőr Egyesület szervezésében.
- Polgárőr TOTÓ a polgárőr törvényről.
- főzőverseny: a polgárőr egyesületek a Fesztivál főzőversenyébe
is nevezhettek.
A versenyszámokban 14.00 órakor hirdettünk eredményt,
mellyel a találkozó hivatalosan lezárult, de kértük a Kedves
Vendégeket, hogy lehetőség szerint kapcsolódjanak be a KörösZugi Hagyományőrző Fesztivál színes programjaiba.
A találkozóval kapcsolatosan nagyon sok pozitív visszajelzést
kaptunk, reméljük, hogy sikerült hozzájárulnunk a Fesztivál
sikerességéhez, valamint javítottuk és erősítettük a lakosság
körében a polgárőrség és rendőrség társadalmi megítélését.

Szeretnénk
köszönetet
mondani
mindazoknak,
akik
hozzájárultak a rendezvény megszervezéséhez:
Molnár Bálint polgármester úrnak és Öcsöd Nagyközség
Önkormányzat Képviselő-testületének,
Molnár András alpolgármester úrnak,
Kolozsi Józsefnek a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Polgárőr
Szövetség elnökének,
Kasuba Györgynek az Öcsödi Kerékpáros Túraklub vezetőjének
és tagjainak,
Szilágyi Imre polgárőrnek,
Komlós Mihálynak és feleségének,
Osztrovszkiné Bata Gyöngyinek,
Kurucz Lajosnak és Bata Imrénének,
Egedi István ezredes úrnak és a Kunszentmártoni
Rendőrkapitányság munkatársainak, valamint az öcsödi körzeti
megbízottaknak,
Az Öcsödi Polgármesteri Hivatal dolgozóinak,
Az Öcsödi Községgondnokság és Könyvtár vezetőjének és
kollégáinak,
Szokolai Lajos Cserkeszőlő Község polgármesterének,
Kecse László járási koordinátornak és a Tiszaföldvári Polgárőr
Egyesület polgárőreinek,
Kocsis János elnöknek és a Cserkeszőlői Polgárőr Egyesület
polgárőreinek,
Kovács Andornak és a Cibakházi Polgárőr Egyesület
polgárőreinek,
Holló István elnöknek és a Kunszentmártoni Polgárőr Egyesület
polgárőreinek, valamint minden, itt név szerint fel nem sorolt
segítőnek.
Végül de nem utolsó sorban az Öcsödi Polgárőr és Tűzoltó
Egyesület polgárőreinek és családtagjainak.
Bata Péter
elnök
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2015. 08. 14.
Öcsöd Nagyközség Önkormányzata

SAJTÓKÖZLEMÉNY
BEFEJEZŐDÖTT A NAPELEMEK TELEPÍTÉSE
A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program Irányító Hatóság
2015.01.19 –i döntésével 30.284.744,- Ft összegű támogatásra érdemesnek ítélte a „Napelemes
mintaberuházás Öcsöd Nagyközség egyes közintézményein” című KEOP-4.10.0/N/14-2014-0438 azonosító
jelű pályázatunkat.
A 2014. évben benyújtott pályázat célja Öcsöd Önkormányzatának 6 intézményében napenergia-hasznosító
(fotovoltaikus) rendszerek kiépítése. Ezek az intézmények: Egészségház, Idősek Otthona, Juhász Béni és
Köztársaság úti iskola, Köztársaság és Vörösmarty úti óvoda. A projekt keretében az intézmények villamos
energia igényének részleges kiváltása valósul meg. A projekt közvetlen célja az intézmények számára való
költséghatékony működési környezet megteremtése, azok működési költségeinek jelentős csökkentése. A
beruházás hatására a jelenleg fogyasztott villamos energia jelentős hányadát napelemes rendszerek termelik
majd meg, tekintettel arra, hogy a létrehozandó rendszerek kizárólag saját energiaellátásra vannak tervezve,
azok tervezett energiahozama alatta marad az intézmények jelenlegi átlagos villamos fogyasztásának. A
vételezés továbbra is hálózatra való csatlakozáson keresztül történik majd. A kivitelezéssel megbízott cég,
2015.08.14 –én a napelemek és inverterek telepítését határidőben befejezte. A projekt műszaki és pénzügyi
zárása folyamatban van.
Projektadatok:
Projekt megnevezése: Napelemes mintaberuházás Öcsöd Nagyközség egyes közintézményein
Projekt azonosító száma: KEOP-4.10.0/N/14-2014-0438
Támogatási konstrukció: Környezeti és Energia Operatív Program
Támogató: Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Környezetvédelmi és Energiahatékonysági
Programokért Felelős Helyettes Államtitkárság, 1111 Budapest, Fő utca 44-50.
A támogatás összege: 30.284.744,- Ft

Operatív
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„Napelemes mintaberuházás Öcsöd Nagyközség egyes
közintézményein”
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BELTERÜLETI
KAMERARENDSZER ÖCSÖDÖN

MEGKEZDŐDIK
A CSATORNADÍJ FIZETÉS!

Mint arról a korábbiakban is beszámoltunk Öcsöd Nagyközségi
Önkormányzata pályázati támogatást nyert a belterületi
kamerarendszer kiépítésére. A Belügyminisztérium bruttó
3.474.854,- Ft összeggel támogatta a fejlesztést. A pályázat
műszaki tartalma az alacsonyabb összegű támogatásra, valamint
az előírt kötelező műszaki előírásokra tekintettel átdolgozásra
került. A rendszer kiépítése várhatóan 2015. szeptember
hónapban fejeződik be az alábbi telepítési helyszíneken:

A BÁCSVÍZ Zrt. tájékoztatása alapján a Magyar Energetikai és

Benzinkút (Deák/Bem út)- 2 db kamera
Buszmegálló (Deák/Kossuth út) - 2 db kamera
Községháza (Kossuth tér) - 2 db kamera
Kossuth/Rákóczi út kereszteződés - 2 db kamera

Lakossági: 196,- Ft/hó

Közmű-szabályozási Hivatal településünkre az alábbi ideiglenes
szolgáltatási díjakat állapította meg:
BRUTTÓ ALAPDÍJ (Ft/hó)
Vízmérő mérete: NA 13- NA 25
Nem lakossági: 260,- Ft/hó

FOGYASZTÁSSAL ARÁNYOS BRUTTÓ DÍJ (Ft/m3)
Lakossági díj: 409,- Ft/m3

A kiépítésre kerülő rendszert további 8 db kamerával lehet
bővíteni a jövőben.

Intézményi díj: 483,- Ft/m3

2 db telepítési helyszín esetében Eon engedélyeztetés szükséges,
illetve a módosított műszaki tartalom miatti egyeztetés
folyamatban van a Belügyminisztériummal, illetve az illetékes
szolnoki Rendőrkapitánysággal.

BÁCSVÍZ Zrt. munkatársai augusztus hónapban leolvasták a

Molnár Bálint
polgármester

Vállalkozói díj: 483,- Ft/m3

Vízmérőóra állásokat. A leolvasott óraállástól kezdődően kell a
csatornadíjat fizetni.
Polgármesteri Hivatal

Molnár János:
Állatorvos voltam Afrikában
Az öcsödi embereknek ajánlom ezt az orvosi-állatorvosi krimit.
Azért tartom annak, mert pályafutásom alatt nagyon sok baj ért
amiatt, hogy mindig betartottam az írott és íratlan törvényeket.
Budapest, 2015. 05. 21.
Molnár János arany diplomás főállatorvos
1. rész
Diákéveim
1948-ban nyolcadikos gimnazista voltam, egy nagy öröm és egy
nagy bánat ért. Tanulmányi versenyt nyertem biológiából,
elhatároztam, hogy orvos leszek.
A gimnázium legjobb angolosainak egyike voltam, a British
Council megjutalmazott egy 1 hónapos úttal Angliába. Minden
készen állt az indulásra, amikor a Szövetségi Ellenőrző Bizottság
– melyben a szovjetek dirigáltak – megtiltotta az utat mondván,
hogy a British Council kémszervezet.
„Vigyáztak ránk.”
Katonaorvosnak készültem. 1949-ben elsőéves medikusként
felvettek a Honvéd Kollégiumba, amely a Kossuth Akadémia
területén működött. Szerződést kötöttem a HM-mel, hogy a
diploma megszerzése után 5 évig katonaorvos leszek. Vállaltam,
hogy nem nősülök meg tanulmányaim alatt. A HM fizette a
tanulmányokkal kapcsolatos összes költséget. Megemelt zsoldot
fizettek, katonaruhában jártunk az egyetemre. A másodév vége

felé történt az eset, amely jelentősen befolyásolja a
pályafutásomat. Parancsot adott a politikai tiszt, hogy keressem
fel xy őrnagyot akitől további eligazítást kapok.
Az őrnagy gyanúsan barátságos volt, közölte, hogy szigorúan
titkos feladattal bíz meg. Hozzátette, hogy amennyiben nem
teljesítem a parancsot. Leszerelnek, hogy együttműködök a
kémelhárítással.
Egyik feladatom a kollégium parancsnokának a megfigyelése
volt és havonta írásban jelenteni kellett. Én csak orvos akartam
lenni, tudtam, hogy a kémelhárítás soha nem fog „leszállni”
rólam. Undorodtam a „munkától”. Nem tudtam aludni, nem
tudtam tanulni, nyeltem a nyugtatókat, mint kacsa a nokedlit.
Állandóan törtem a fejem hogyan szabadulhatnék. A végső
elhatározást a következő esemény adta.
Abban az időben néhány hét alatt magas rangú tisztekké
„képeztek ki” egyeseket. A tisztavatás az akadémia udvarán
történt, erre a kollégistákat is kivezényelték. Révai Kálmán
vezérőrnagy, az Akadémia parancsnoka tartott beszédet. Néhány
héttel később kémtevékenység miatt kivégezték. Nem volt kém.
1950. június 20-án eltávozásra mentem és megnősültem. Már
néhány nappal később hívott a parancsnok, kérdezte, hogy mit
csináltam június 20-án. Csak annyit mondott: leszereljük. Egy
nappal később már nem voltam honvéd kollégista. Egy
beszervezett joghallgató nem azt tette, amit én.
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Az akadémia területén lévő akácos felkötötte magát.
Én jobban lettem, elhagytam a „dilibogyókat”. Nem leszek
katonaorvos, leszek civil orvos – mondogattam –, nem lettem.
Harmadév első felében történt Kórélettan előadásra mentünk,
amikor értesítést kaptam, azonnal menjek a Tanulmányi
Osztályra. Ott közölték: „felsőbb utasításra kizárnak az
egyetemről.”
Nehéz idők jöttek. Elvált szülők gyermekei voltunk
feleségemmel,
segítséget
nem
kaptunk.
Mindketten
segédmunkások lettünk. Sok zsíros kenyeret és rántott levest
ettünk. Végül jelentkeztem az állatorvosi egyetemre, sikerült, de
csak az első évre vettek fel, az elvégzett orvosi egyetemi évekből
csak a fizika és a kémia szigorlatot számították be.
Albérletben laktunk, egy fizetés erre ment el. Másodéves voltam,
amikor Etelka lányom megszületett. A feleségem, Piroska
adminisztrátor volt, de kérte, hogy tegyék át gépmunkásnak,
mert így nagyobb lett a fizetése. Az egyetemen végig jeles
voltam, a legnagyobb ösztöndíjat kaptam, de csak Piroska
segítségével tudtam diplomát szerezni. Ő volt a családfenntartó.
Devecser
1957-ben foglaltam el első munkahelyemet, Devecserben. Nem
tudhattam, hogy itt két katasztrófa is fog érni.
1959-ben 4 hónapos Mária lányunknak középfülgyulladása volt,
orvoskari évfolyamtársam, dr. Torma kezelte. Egyik alkalommal
nem voltam otthon amikor a kezelést végezte, hazaérve
észleltem, hogy Sevenal és Demalgonil injekciókból 1-1 ml-t
injektált. Cheyne-Stokes légzés jelentkezett (szippantotta a
levegőt, testhőmérséklet csökkent), rohantunk vele Budapestre a
Gagasi klinikára, ahol néhány nap múlva a gyermek exitált. A
klinika közölte, hogy súlyos műhiba történt, kérésemre eljárnak
az orvossal szemben. Nem akartam. A gyermekünket semmilyen
eljárás nem adhatta vissza. Egy év múlva derült ki, hogy dr.
Torma morfinista. A lelkiismereti nyomást nem bírva, szublimát
oldatot ivott és exitált.
Egyik szomszédom katonatiszt volt, de 1956 után leszerelték.
Sokat
beszélgettünk.
Említette,
hogy
milyen
sok
köpönyegforgató alak van, például a Járási Tanács
elnökhelyettese, pártbizottsági tag. Ez az ember a forradalom
alatt nyilatkozatot tett, felajánlotta
szolgálatait, kifejezte örömét, hogy az átkos Rákosi rezsimnek
vége. 1956 novembere után folytatta „jó kommunistaként”.
Juventus ventus, mondtam a havernak, szerezze meg a
nyilatkozatot. Ez sikerült. Odaadta nekem. Az elnökhelyettest
kirúgták az állásából és az MSZMP-ből is. Ellenem viszont
megkezdődött az „osztályharc”. Fülembe jutott, azt híresztelik
rólam, hogy üldözöm a kommunistákat.
Egyik alkalommal meleg nyári este volt, készítettem féléves
jelentéseimet és pihenésképpen az előszoba ajtajában
cigarettáztam. 5 lakásos földszintes házban volt a szolgálati
lakásom. Ahogy ott álltam , elhaladt előttem az egyik szomszédmunkásőr, pártbizottsági tag- és hangosan odaszólt nekem:

„rohadt fasiszta, b..d a k..va anyádat!”irtózatos düh fogott el,
mondtam neki, gyere be, ismételd meg.
Bátor volt, bejött, én pedig kétszer jó erősen állon vágtam.
Összecsuklott, elvesztette az eszméletét. Kihúztam őt az udvarra,
becsuktam az ajtót. Másik szomszédom észlelte az eseményeket,
elszaladt a közeli munkásőrségre és szólt, hogy ütik a
kollégájukat. Hamarosan ketten jöttek és a közben „felébredt”
társuk fegyverét elvették. Néhány nap múlva már nem volt
munkásőr. Pár nappal később találkoztam a másik körzeti
orvossal, aki megkérdezte: mit csináltál azzal a marhával?
Kétszeresére dagadt a feje. Mondtam, hogy fasisztának titulált és
szidta az édesanyámat, aki a II világháború alatt a főváros
ostroma alatt,, egy bombázásalkalmával három másik
családtagommal együtt egy ötemeletes ház alatt halt szörnyű
halált. Közvetlen szakmai felettesem mindig „bizonyított” a
hatalmasok előtt egy nagygazda gyermekeként. Ő a
„kollegialitás alapján” tücsköt-bogarat összehordott ellenem és
ennek
eredményeként
fegyelmi
úton
elbocsájtottak.
Fellebbeztem
a
minisztériumban.
Vizsgálat
történt,
megállapították, hogy a vádak nem elégségesek a felmondásra,
de javasolták, hogy változtassak munkahelyet, mert Devecserben
nem fognak békén hagyni, Szót fogadtam, de hatalommal
kapcsolatos illúzióim szertefoszlottak. Mondtam is Piroskának,
hogy legközelebb disszidálunk. Válasza nem tűri a
nyomdafestéket.
Devecserből Öcsödre kerültem körzeti állatorvosnak. Onnan
sikerült a Tesco által egyéves szerződést kapnom Kubába. Tesco
= Technical and Scientific Corporation rövidítése, a köznyelv
modern rabszolga kereskedőként emlegette őket. Magyar
szakembereket szerződtettek a „harmadik világ” országaiba.
Ezek az országok átlagban 4-5 ezer dollárt fizettek a Tesconak.
Ebből a szakértő 1000-1500 dollárt kapott, de még így is
megérte, mert az összegből kb. 50%-ot lehetett megspórolni.
Fájó volt, hogy a dollárfizetést nem számították be a
nyugdíjalapba. De a magyar leleményes. Abban az időben (196768) 1 dollárért 30 forintot adtak a bankban, de a szakértő 60-70
forintot csinált belőle. Nyugati árut nem lehetett vásárolni az
üzletekben. A szakértő viszont vásárolhatott a diplomata
boltokban cigarettát, italt stb. és a magántrafikosoknak adta el.
Mielőtt Kubába utaztam (1967) angolul és olaszul beszéltem.
Négy hónapos intenzív egyéni tanulás után úgy éreztem, hogy
spanyolul sem tudnak eladni.
Kubai kalandok
Havannába feleségemmel és 14, illetve 3 éves lányaimmal
utaztam. Prágáig egy IL 14-es géppel, onnan pedig a Cubana
légitársaság Bristol Britannia típusú gépével. Útközben 2
technikai megálló volt, először Észak-Írországban, Shennonban,
majd Új Fundlandon, Ganderben. 22 óráig tartott az út. A Cubana
gépén egy kubai közgazdász mellett ültem és örültem, hogy talán
most először fogok tudni beszélni spanyol anyanyelvű emberrel.
folytatás 16. oldalon

Öcsödi Hírek 16
folytatás az 15. oldalról
Companhero Morales nagyon kedves volt, szívesen beszélgetett,
de nem hitte el, hogy csak 4 hónapja tanulom a spanyolt.
(Kubában mindenkit companheronak elvtárs – szólítottak, a nők
companherák voltak.) Hosszú beszélgetés után kifogytam a
témákból és szerencsétlenségemre megkérdeztem, hogy mennyibe
kerül 1 tojás Kubában. Morales megmerevedett, azt mondta, hogy
fáradt, aludna. Tudtam, hogy megsértettem, de hogy mivel, azt
nem tudtam. Csak Havannában tudtam meg.
Bement a kubai az étterembe. Nagyon éhes volt. Rántott szeletet
kért a pincértől, de az sajnálattal közölte, hogy nincs. A vendég
ezután többféle húsételt rendelt, de a pincér mindegyikre közölte,
hogy nincs. Hát mit tud hozni? - kérdezte a vendég. A válasz:
tojásételt. A vendég kért 5 tojásból rántottát, majd felállt és az
asztal körül szambázni kezdett. A pincér meglepődve
megkérdezte: Mit ünnepel a companhero? A válasz: Most
ünneplem a tízezredik tojást, amit Fidel uralma alatt megettem.
Megtudtam, hogy Companhero Morales miért akart aludni.
Havannában egy hétig a 25 emeletes Hotel Habana Libre szálloda
20. emeletén laktunk. 2-3 nappal érkezésünk után felkeresett
bennünket két magyar, laboratóriumban dolgozó kollégám.
Nagyon kimértek, barátságtalanok voltak, azt firtatták, milyen
körülmények között kerültem Kubába. Több hónappal később lett
világos minden. Erről később számolok be. Kuba
állategészségügyi szolgálatáról el kell mondani, hogy Castro
hatalomra jutása után az állatorvosok nagy rész kivándorolt, ezért
NDK-s, magyar, és csehszlovák állatorvosokat szerződtettek.
Magyar gyakorló állatorvos csak én voltam, 9 többi magyar
kollégám laboros volt.

csak egy járda választotta el. Az épületben közért is volt
kizárólag külföldiek részére. Velem itt egy mulatságos eset
történt. Feleségem megkért, hogy menjek le az üzletbe.
Útközben jutott eszembe, hogy szatyrot nem hoztam magammal.
Sebaj, gondoltam, kérek egy zacskót a boltban. Mondtam a
főnöknek: „Tenga la bondad de darme una gran bolsa, porche he
olvidado en casa.” (Legyen szíves adjon egy nagy zacskót, mert
otthon felejtettem.)
A pasas meghökkent, majd elkezdett kacagni, leült és potyogtak
a könnyei. Bekiabált a raktárba: „gyere Maria” A boltos újra
megkérdezte: mit kíván a companhero? Megismételtem: Erre
Maria is elkezdett tombolni. Elvesztettem a türelmemet és rájuk
rivalltam: „Nem a cirkuszban vagyunk, min röhögnek?” Végre
lecsillapodtak és a pasas felvilágosított. A bolsa
Spanyolországban szatyrot jelent, itt viszont a női nemiszerv
vulgáris kifejezése. Tehát egy nagy p..t kértem. Kubában
cartucho a szatyor. Mondtam neki, hogy én spanyolországi
spanyolt tanultam, nem a kubai tájnyelvet, ebben maradtunk.
Munkahelyem Havanna, San Jose de las Lajas kerületében lévő
Laboratorio Vacional de Ivestigaciones Veterinarias nevű
intézményben volt, de valójában nem itt dolgoztam. Egy NDK-s
gyártmányú mikrobusszal jártam az országot egy NDK-s
kolléga és egy kubai felcser társaságában, aki a
gépkocsivezetőnk is volt. Bejelentésekre mentünk, vizsgáltunk,
kezeltünk. Nem ritkán több napos, sőt hetes kiszállásra is
mentünk. Feltérképeztük a gümőkór és brucellózis helyzetet.
Bejártam az egész országot. Egy alkalommal találkoztam Castro
bátyjával, aki egy mezőgazdasági szövetkezet vezetője volt.
Kérdeztem, hogy mikor találkozott Fidellel. Válasza
megdöbbentett, ugyanis azt mondta: „Fidel ijo de puta” (kurva
fia). Tátva maradt a szám. Megkérdeztem, hogy érti ezt, de nem
világosított fel. Másoktól tudtam meg, hogy Fidel Castro anyja a
családnak házvezetőnője volt.

Az uszoda közvetlenül a tenger mellett van
Végleges lakásunk egy 15 emeletes épület első emeletén volt. A
ház amerikai turistának épült, Pazar berendezéssel, közvetlenül a
tenger partján. 3 szoba, nappali, 2 fürdőszobával. Csak szakértők
laktak az épületben, a legkülönfélébb nációkból. Minden lakó
csendben élt, de ha kiabálást hallottunk, biztosak lehettünk benne,
hogy a „tettesek” magyarok, vagy szlovákok. Az épület mellett
közvetlenül a tengerparton 50 m-es úszómedence volt, a tengertől

A szerző középen kubai kollégákkal
A fővárostól 500 km-re Bayamoban voltunk egyhetes
kiszálláson. Ilyen alkalmakkor mindig vittem magammal magyar
konzervet és szalámit arra az esetre, ha a helyi konyha nem
nyerné el a tetszésemet.
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A szállodában nem működött a légkondicionálás, fülledt meleg
volt, nem tudtam aludni. Körfolyosós volt a szálloda, a korlátra
támaszkodva figyeltem, hogy a földszinten, szemben égett a
villany a szálloda konyhájában. Ilyesmit még soha nem láttam.
Hosszú asztalon tömegével sétáltak a hatalmas, kövér patkányok.
Próbáltam megszámolni őket, de húsznál abbahagytam. Soha
többet nem kértem az éttermi kosztból.
Egyik alkalommal Isla de la Juventud-on jártam. (Ifjúság
Szigete, régi neve Isla de Pinos.) A sziget Kubától délre fekszik,
10-15 percnyi repülőútra. Fővárosa Nueva Gerona, naponta van
járat Havannába. Mikor megtudták, hogy magyar vagyok,
közölték, hogy él itt egy magyar tehenes gazda. Meglátogattam
honfitársamat. 60 év körüli ember volt, és a nagy gazdasági
világválság idején egy Pápa környéki faluból került oda. Annak
ellenére, hogy több évtizede élt abban a környezetben, magyarul
nem tudott beszélni senkivel, mégis akcentus nélkül beszélte az
anyanyelvét. Kb. 50 tejelő tehene volt és a tejterméket hetente
vitte a havannai piacra. Beszélgetésünk közben érkezett hozzá a
szomszédja, egy kubai, akinek szintén volt tehenészete. Meg is
kérdeztem, hogy ő is szállít tejterméket Havannába? Ó nem,
válaszolta, mert az mucho trabajo (múcsó trabaho, sok munka).
A magyarnak nem volt mucho trabajo.
Havannában visszafelé olyan élményben volt részem, amiben
azelőtt soha, de remélem, hogy nem is lesz soha többé. IL 14-es
repülőgépen utaztunk és egy nagy trópusi viharba kerültünk. A
gép úgy zuhant lefelé, majd emelkedett, mint a tollpihe a
szélben. Halálfélelme volt mindenkinek. Én viszontláttam a
Nueva Geronában elköltött ebédet, de volt olyan utas is, akinek
alsóneműt kellett cserélnie.
Havannában a tömegközlekedés nagyon rossz volt.
Munkahelyemet nem lehetett buszon megközelíteni. Naponta
egy személyautóval szállítottak oda-vissza három másik
magyarral. Egy nap – nem tudom miért – egyedül utaztam a
kubai gépkocsivezetővel. Ó kérdezgetett a magyarországi
viszonyokról, többek között azt is tudakolta, hogy nálunk fizetike a túlmunkát. Mondtam, hogy természetesen fizetik. (Kubában
nem.) Másnap kubai kollégám dr. Marcos, a főnök megkérdezte:
„Juan te politizálsz?” Válaszoltam, hogy nem, sőt utálom is a
politikát. Közöltem, hogy a gépkocsivezető érdeklődött hazám
viszonyiról, csak erről adtam tájékoztatást. Kuba nem is került
szóba. Így hiába „köpött be” a gépkocsivezető, semmi probléma
nem származott a beszélgetésből.
Marcos kollégám kérésére – ha éppen nem volt hívás – dr.
Manninger Rezső járványtan professzornak könyvéből
fordítottam spanyolra a kért fejezeteket, mert szakirodalmuk
elavult volt.
Kubai emberekről
Annak ellenére, hogy nehéz körülmények között élnek
barátságosak, vidámak. Mindenkivel sikerült jó kapcsolatot
kialakítanom. Néhány jellemző eset. Dr. Cabrera kollégám egyik
nap szólt, hogy valamit akar mondani.

Mondjad Juan – mindenki keresztnevén szólította a másikat.
Nem értem – mondta –, hogy miért mondják rá rád a
laboratóriumban dolgozó magyar kollégáid, hogy te „hülye
vidéki állatorvos” vagy. Nagyot nyeltem, pár másodpercig
hallgattam, majd beszéltem neki a „turáni átokról”, arról, hogy
mennyi szenvedést és kárt okozott történelmünk folyamán a
széthúzás, a másik lenézése. Kubai munkám során – szégyen –
de mindig széles ívben elkerültem magyar kollégáimat. Kubában
nincs etnikai probléma. Egyik nap dr. Gonzalez kollégám
megkérdezte: „Mondd Juan, van nálatok állatkert?” Van bizony,
régi és nagy – feleltem. Csak azért kérdeztem – folytatta –, mert
küldenénk egy majmot és a mellettünk álló fekete felcserre
mutatott. Bennem megállt az ütő, de ők jót nevettek legjobban a
felcser kacagott.
Egyik nap guagua-n utaztam (ez az autóbusz havannai neve) a
fogorvoshoz. Csau színű félcipőt viseltem. Arra lettem
figyelmes, hogy az utasok nagyon néznek és nevetgélnek.
Elkezdtem hegyezni a fülem. Csak nem rólam beszélnek? Végül
már nem bírtam „cérnával” és mivel gyakran hallottam a
maricon (buzi) szót, megkérdeztem: „Miből gondoljátok, hogy
maricon vagyok?” A cipődről. Ez a szín a havannai homokosok
jelvénye. Többet nem vettem fel ezt a cipőt.
A fogorvos kiváló orvos volt – később ő is emigrált. Nem
pesoban kérte a díját. Mindig mondta, hogy milyen élelmiszert
kért.
Nemi erkölcs és szocialista erkölcs. Egyik nap Miranda a
felcserlány megszólított. Juan, a legközelebbi fiesta de perchara
meghívunk. Eljössz? Hallgattam, mert nem tudtam, hogy miről
van szó. Miranda megmagyarázta. Összejönnek, ruháikat a
fogasra akasztják. A többi már tudtam. Mondtam a leányzónak,
hogy otthon is van fogas, nem megyek, de azért köszönöm a
meghívást.
Havannában nem volt autóm, ezért gyakorta NDK-s kollégám
Helmut fuvarozott. Egyik alkalommal egy ház előtt elhaladva
Helmut szólt: „nézd egy posada van itt.” És, kérdeztem? Nálatok
és nálunk is vannak szállodák. Párok részére vannak és 1-2 órára
szobát lehet bérelni. Valóban, később tapasztaltam, hogy egyes
intézményekben sorállás is volt, olyan nagy volt a forgalom.
Kotonárus
Kubában nem gyártottak óvszert és egy élelmes magyar
szabadságról visszatérvén töménytelen nagy mennyiséget
„importált”. Jól ment az az üzlet, tolongott a nép a főváros egyik
főútján, de – fájdalom – az „erkölcsös” magyar vezetés gyorsan
feltette egy Prágába induló Cubana járatra. Másik honfitársunk –
horribile dictu – palacsintát készített és árult egyik utcasarkon. Ő
is hazautazott.

folytatás a 18. oldalon
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folytatás a 17. oldalról
Ellátásunk
A kubai lakosság az alapvető élelmiszereket jegyre kapta és a
fejadagok kicsik voltak. Jegy nélkül csak gyümölcsöt,
zöldségfélét, tojást, kenyeret és dohányárút lehetett kapni.
Később már a kenyér és a dohány is jegyre ment. A szakértők
viszont a nagy üzletben – mert volt egy másik is – hetente annyit
vásárolhattak, ami 4-5 családnak is elegendő lett volna.
Mindenkinek volt egy kartonja, amin az összes áruféleség fel
volt tüntetve és az eladó mindig bejelölte, hogy a páciens mit
vett. Kezdetben csak annyit vásároltunk ami nekünk egy hétre
kellett, de „sasszemű” nejem észlelte, hogy az eladó sok mindent
bejelölt. Szólt nekem én meg kérdőre vontam az eladót. Ijedten
mondta, hogy a meg nem vásárolt cikkeket ők veszik meg.
Ekkortól változott a rendszer. Amit lehetett megvettünk és 3-4
kubai kollégát láttunk el hetente. Soha nem felejtem el a
következő esetet. Miro kollégám elmondta, hogy 3 éves kisfia
még soha nem evett csokoládét, nem is látott ilyesmit.
Következő héten vettünk a kicsinek egy nagy táblával. A gyerek
először csak bizalmatlanul nézegette, szagolgatta, jónak találta az
illatot és elkezdte enni. Fél táblával befalt, el kellett venni tőle,
nehogy rosszul legyen.
Érdekes epizód volt a cukornád aratása is. Kuba mezőgazdasága
monokultúrás.
Főtermény a cukornád, emellett a többi gazdasági terményt
sokkal kisebb mértékben termesztik, ez is egyik oka az ellátási
nehézségeknek. Amikor a cukornád aratható, sietni kell az
aratással, mert ha késlekednek, nagyot csökken a cukortartalom.
A termelők egyedül nem képesek a gyors aratásra, ezért ez
minden évben össznépi mozgalom. Mindenki megy aratni a
kányát (cana = cukornád). Nekem is szólt Marcos, a főnök:
„Juan jövő héten megyünk Matanzas megyébe egy hétre aratni a
kányát.” Felkészültem erre, mert a nagykövetség előre szólt, nem

Köszönetnyilvánítás
Köszönetet mondunk minden kedves rokonnak, ismerősnek,
barátnak, jó szomszédoknak, akik
Palatinus Sándorné
Kunstár Judit
búcsúztatására eljöttek és mély fájdalmunkban osztoztak.
Gyászoló férje és családja
Megemlékezés
Majoros Antal
halálának 1. évfordulójára
„ Egy éve már, hogy örök álom zárta le szemed,
szomorú az út, mely sírodhoz vezet.
Sohasem halványul szívünkben emléked
sohasem szűnik meg lelkünk gyásza érted.”
Szeretettel emlékezik felesége, gyermekei, unokái

mehetünk aratni. Ezért úgy vágtam ki magam, hogy mondtam:
„Pedro, nálunk Magyarországon puskával lelövik a kányát,
machetével nem tudom vágni.” Kollégám ledöbbent, elmondtam,
hogy mi is a kánya, amit lelőnek. Megoldódott a probléma, nem
mentünk aratni.

Siboney Indián ház a lagúnában
Egy nap a magyar kolónia tengerre szállt. Voltunk vagy
negyvenen. Kibéreltünk egy kis hajót, melynek padlóján vastag
üveglap volt, ezen keresztül lehetett megfigyelni a tenger
élővilágát.
folytatás…

Hírdetés
Öcsödön a Hunyadi utcában ház nagy
telekkel eladó!
Érd.: 70/232-3270

Megemlékezés
Izbéki Antal
halálának
1. évfordulójára
„ Az idő elmúlhat szállhatnak az évek
míg élünk velünk lesz fájó emléked.”
Szeretettel emlékezik felesége és családja

Öcsödi Hírek 19

Anyakönyvi hírek
Halálozások
Júliusban:

Rákos Józsefné
Szondi Katalin Klára
élt 61 évet

Palatinus Sándorné
Kunstár Judit
élt 74 évet

Vérten Antal Lajos
élt 66 évet

Bolyán Imre
élt 63 évet

Zubor Károlyné
Rónyai Margit
élt 80 évet

Augusztusban:
Tamási Pál
élt 91 évet

Emléküket kegyelettel őrizzük.

Házasságkötés
„A boldogság szárnyán
immár ketten
repülünk tovább,
egy közös élet útján”
Rácz Éva – Vereb Zoltán
Mészáros Mónika – Sebők Ferenc

Révész Erika – Gyóllai Richárd
kötöttek házasságot

Az Öcsödi Hírek szerkesztősége nagyon sok
boldogságot és további jó egészséget kíván
nekik!

Születések
Júliusban:

Rostás Csaba - Lakatos Klaudia
RAJMOND ISTVÁN
Karikó-Tóth Endre - Jordán Enikő
LUCA
Lestyán Mihály - Légrádi Lívia
MIHÁLY

Augusztusban:
Tóth Gergely - Dóczi Ildikó
GERGELY

Zámbó László - Jakab Gyöngyi
MÁRTON
nevű gyermeke született.

A legifjabb öcsödi polgároknak hosszú boldog
éveket kívánunk!
Névadó
Karikó-Tóth Anikó
Farkas Dóra – Ambrus Ferenc
Ferenc és Balázs
nevű gyermekeket névadózta meg Kissné Csontos Petra
anyakönyvvezető ünnepélyes keretek között.
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