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Vízen és két keréken…
Újra egy kellemes napot töltöttek együtt az Öcsödi Kerékpáros
Túraklub tagjai 2015. július 25–én. Kerékpáros túránk a
kunszentmártoni XII. Körösparti Sportnapra vezetett. Probléma
nélkül értünk a helyszínre, ahol már rotyogott a bográcsban a
kiváló ebéd.
A sportnap szervezői változatos programokat kínáltak, melyből
kiemelkedett az I. Kunszentmártoni Sárkányhajó verseny. A
sárkányhajókat a Békési Kajak - Kenu Club biztosította.
De mi is az a sárkányhajó? Itt segítségül hívjuk az internetet
és a wikipédiát:
A története: A sárkányhajózás sportja Dél-Kínából származik.
Több mint 2000 éves története Csü Jüan legendájához
kapcsolódik. Innen ered a hagyomány és Kínában azóta is
minden évben - az ötödik holdhónap 5. napján - megtartják a
sárkányhajó ünnepet, amely nemcsak vízi versenyt, de hatalmas
ünnepséget, színpompás felvonulást is jelent.
A hajóról:
- A hajótest 12,49 méter, a sárkányfejjel és farokkal
együtt 13,5 méter hosszú, szélessége 1,15 méter, súlya
250 kg lehet.
- A lapát hosszának 105 és 130 cm között kell lennie, a
toll szélessége 18 cm és szimmetrikus mindkét oldala,
amelyben kanál nem lehet. Európában is a hongkongi
szabvány az elfogadott, amely lefelé szélesedő tollú
kenu lapát.
- A versenyeken 18-20 lapátos két oldalt, egy dobos adta
ütemre és egy kormányos irányításával hajtja előre a
hajót. A dobos háttal a menetiránynak ülve elől foglal
helyet, a kormányos pedig hátul a hajó farában áll és a
rögzített kormánylapáttal kormányoz.

Versenyszabályok
- táv: 250 m és 500 m, 1000 m, 2000 m (körpályán)
- osztályok: nyílt (általában tiszta férfi), női és vegyes
osztály. A vegyes legénységben minimum 8, maximum
12 nőnek kell eveznie. A dobos és a kormányos lehet
ellenkező nemű is. 40 év feletti (senior) és 18 év alatti
(junior).
- legénység: 20 fő lapátos, 1 fő dobos, 1 fő kormányos
és 4 fő tartalék alkot egy legénységet (crew).
- Egy-egy ázsiai vagy óceániai sárkányhajó fesztiválon
több száz hajó küzd egymással és több ezren
szurkolnak nekik. Európában csak az 1980-as évek
végén kezdett ismertté válni a sportág.
Nagy izgalommal vártuk a versenyünket a csépai
önkormányzattal, változatos volt a 20 fős legénységünk
összetétele. A klubtársainkon kívül csatlakoztak hozzánk az
öcsödi önkormányzat munkatársai és az Öcsödi Polgárőr és
Tűzoltó Egyesület polgárőrei, valamint 4 fő kunszentmártoni
sporttárs. A csapat gerincét és a tapasztalatot ifj. Molnár Bálint
és két társa hozta, akik évek óta profi evezősök.
A hajóba szállást követően elfoglaltuk a kunszentmártoni hídnál
a start pozíciót. Egy sajnálatos rosszullét miatt a csapatunknak
vissza kellett evezni a mólóhoz. 1 fővel megfogyatkozva és 1
plusz fordulóval a karjainkban vágtunk neki a versenynek. A
szabályoknak megfelelően két futam volt és a futamidőket
átlagolták, a pálya teljes hossza 500 m.

folytatás a 3. oldalon
A képeket készítette: Angyal Orsolya
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Beszámoló
Az Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének
2015. április 30. napján megtartott soron kívüli üléséről
A napirend 1. pontja
Öcsöd
Nagyközségi
Önkormányzat
Képviselő-testülete
megtárgyalta és egyetért, hogy pályázatot nyújt be az Európai
Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó vidéki
gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások
fejlesztésére 2015-től igénybe vehető támogatások felhívására.
A napirend 2. pontja
Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Tóth
József Alapszolgáltatási Központ 22/2015. (II. 26.) számú
testületi határozattal módosított 48/2014. (VII.2.) számú testületi
határozattal elfogadott Szakmai Programját az előterjesztett
formában kiegészíti.
A napirend 3. pontja
Öcsöd
Nagyközségi
Önkormányzat
Képviselő-testülete
megtárgyalta és egyetértett azzal, hogy az önkormányzat
pályázatot nyújt be a 2015. évi nyári gyermekétkeztetés
biztosítására.
____________________________________________________

Beszámoló
Az Öcsöd Nagyközség Roma nemzetiségi Önkormányzata
Képviselő-testületének 2015. április 13. napján megtartott
soron kívüli üléséről
A napirend 1. pontja
Előterjesztések
Öcsöd Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzat
Képviselő-testülete a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi
CLXXIX. törvény 102. § (3) bekezdése alapján
jegyzőkönyvében rögzíti, hogy Kolompár Sándor nemzetiségi
önkormányzati képviselő a képviselői megbízatásáról lemondott.
Öcsöd Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzat
Képviselő-testülete az Öcsödi József Attila Általános Iskola
szakmai alapdokumentumának a beszédfogyatékos sajátos
nevelési igényű tanulók integrált nevelésével-oktatásával való
kibővítésével egyetért.
Öcsöd Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzatának
Képviselő-testülete a Szervezeti és Működési Szabályzat
módosítását az előterjesztett formában jóváhagyja.
Öcsöd Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzat
Képviselőtestülete megtárgyalta és egyetért, hogy Roma Ki Mit
Tud- ot szervez május 1.- én a Művelődési Házban, melyre
költségvetéséből 95.000 eFt- ot fordít.

Beszámoló
Az Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének
2015. május 14. napján megtartott üléséről
A napirend tárgyalása előtt interpelláció:
Gál Imréné: Interpellált a Veresházi- Dr. Papp András
útkereszteződés megsüllyedésével és a Veresházi úton
tapasztalható bűzzel kapcsolatosan.
Molnár András: Interpellált a Holtágat elválasztó terület
kaszálásával kapcsolatosan.
Interpellációkra válaszadás:
Molnár Bálint polgármester:
Az említett gerincvonalat ellenőrizzük, a garanciális bejárás
márciusban lezajlott, de ezt a szakaszt jelentjük újból. A bűzről
nem tudtuk, hogy visszatérő gond, jelezzük a problémát.
A Holtág melletti területet a Közútkezelő Zrt.- nek a feladata
kaszálni.
A napirend 1. pontja
A Képviselő-testület egyhangú szavazással /6 fő/ egyetért a
javaslattal és megalkotta a 2014. évi költségvetés módosításáról
szóló 12/2015./V. 18./ önkormányzati rendeletét.
A Képviselő-testület egyhangú szavazással /6 fő/ egyetért a
javaslattal és megalkotta a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról
szóló 13/2015. /V. 18./ önkormányzati rendeletét.
A napirend 2. pontja
Öcsöd
Nagyközségi
Önkormányzat
Képviselő-testülete
megtárgyalta és elfogadta a 2014. évben elvégzett
ellenőrzésekről szóló jelentést.
A napirend 3. pontja
Öcsöd
Nagyközségi
Önkormányzat
Képviselő-testülete
megtárgyalta és elfogadta, hogy pályázatot nyújt be a települési
önkormányzatok 2015. évi rendkívüli költségvetési támogatására
A napirend 4. pontja
Öcsöd
Nagyközségi
Önkormányzat
Képviselő-testülete
megtárgyalta és az előterjesztett formában jóváhagyja a
vagyongazdálkodási tervet.
A napirend 5. pontja
Előterjesztések
Öcsöd
Nagyközségi
Önkormányzat
Képviselő-testülete
megtárgyalta és egyetért, hogy saját költségvetése terhére 50.000
Ft-tal támogatja az Öcsödi Egészségklubot.
Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Öcsöd
Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött
együttműködési megállapodást az előterjesztett formában
jóváhagyja.
Öcsöd
Nagyközségi
Önkormányzat
Képviselő-testülete
megtárgyalta és egyetért, hogy saját költségvetése terhére
500.000 Ft-ot biztosít zongoravásárlásra.
Bővített árukészlettel várjuk régi és leendő vásárlóinkat
hétfőtől szombatig a Barkács Áruházban.
Új termékeink között
a fűrészárut
cementet
oltott meszet
gipszkartont
is megtalálja eddigi megszokott választékunk mellett.
Korábbi évekhez hasonlóan széles körű tanszerpalettával
várunk mindenkit az iskolakezdésre.
Beiskolázási utalványt is elfogadunk.
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Vízen és két keréken…
Mind a két futamban előttünk végeztek a csépaiak, de a
tapasztalatlanságunkra tekintettel büszkék lehetünk az elért
helyezésünkre. A tíz induló csapatból a 8. helyezést értük el
48,67 másodperces átlag idővel. Az oklevélen kívül fair play
díjat is kaptunk, mivel hátrányból teljesítettük a versenyt.
A nap további meglepetésekkel is szolgált, Rónyai Gábor és

kedves felesége által főzött pörkölt az első díjat kapta a
főzőversenyen.
Köszönet a szervezőknek, a résztvevő klubtársaknak és
segítőknek!
Reméljük, hogy jövőre is ilyen szép számmal tudunk részt venni
a rendezvényen.
Kasuba György

Beszámoló

A napirend 4. pontja
Előterjesztések
Öcsöd Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a
közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény előírásaira
hivatkozott jogi állásponton és szakértői szakmai értékelésen
alapuló Bíráló Bizottsági javaslat alapján az „Öcsöd
Nagyközség Önkormányzatának tulajdonát képező épületeire
fotovoltaikus rendszer telepítése kivitelezési szerződés
keretében” tárgyú lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményére
vonatkozó javaslatot, név szerinti szavazással jóváhagyja.
Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Bencsik
Károlyné 5451 Öcsöd, Hunyadi út 57. szám alatti lakos Öcsöd,
Széchenyi út 10. szám alatti ingatlanát terhelő 480.000 forint
összegű visszatérítendő belvíztámogatás követelését elengedi.
Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy
határoz, hogy az Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat tulajdonát
képező Öcsöd, Kodály Z. u. 17. /492 hrsz./ szám alatti ingatlan
13/70-d tulajdonrészét 37.143. Ft-ért eladja, Mucsi Attila Öcsöd,
Kodály Z. u. 17/a szám alatti lakosnak.
Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a
Kunszentmárton Város Önkormányzatával kötendő – a
közgyűjteményekről szóló – együttműködési megállapodást az
előterjesztés szerint elfogadja.
Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a
48/2013. (VI. 21.) számú határozatával elfogadott Helyi
Esélyegyenlőségi Programját áttekintette és felülvizsgálatát nem
tartja indokoltnak.
Öcsöd
Nagyközségi
Önkormányzat
Képviselő-testülete
megtárgyalta és az előterjesztett formában elfogadja a KörösTisza Menti Önkormányzatok Hulladékrekultivációs Társulása
Társulási megállapodása módosítását.
Öcsöd
Nagyközségi
Önkormányzat
Képviselő-testülete
megtárgyalta és jóváhagyta, hogy egy darab fényképezőgépet
vásároljon a Kunszentmártoni Rendőrkapitányságnak 40.000 Ft
értékben.
Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Végné
Lapu Juliannát az érdekképviseleti fórum tagját felmenti, helyette
Gál Imrénét kéri fel az érdekképviseleti fórum tagjának.
Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az
Értéktár Bizottság tagjának Gál Imrénét kéri fel.
Öcsöd
Nagyközségi
Önkormányzat
Képviselő-testülete
megtárgyalta és tudomásul vette a falunap szervezéséről szóló
beszámolót.

Az Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének
2015. június 25. napján megtartott üléséről
A napirend tárgyalása előtt interpelláció:
Péterfy Tamás: Interpellált egy önkormányzati tulajdonú
ingatlannal valamint a játszótér építésével kapcsolatosan.
Molnár András: Interpellált a hétvégén történt balesettel
kapcsolatosan.
Török Sándorné: Interpellált
karbantartásával kapcsolatosan.

az

utak

felújításával,

Interpellációkra válaszadás:
Molnár Bálint polgármester:
Az Arany J. út 3. szám alatti ingatlan az önkormányzat tulajdona.
Rendbe fogjuk tenni.
Meg fogjuk keresni a balesetet okozó személyt, hogy térítse meg
a kárunkat.
970.000 Ft van a játszótér számláján, ebből még nem tudjuk
elkezdeni a beruházást.
Az utakat garanciálisan kell kijavítani a kivitelezőknek. Hétfőn
kezdi a Tief-Terra Kft. az aszfaltozást, a Sade Kft. is elkezdi jövő
héten a helyreállítást.
A napirend 1. pontja
Öcsöd
Nagyközségi
Önkormányzat
Képviselő-testülete
megtárgyalta és jóváhagyta az Öcsödi Polgármesteri Hivatal
2014. évi tevékenységéről szóló beszámolót.
A napirend 2. pontja
Öcsöd
Nagyközségi
Önkormányzat
Képviselő-testülete
megtárgyalta és jóváhagyta az Öcsödi Községgondnokság és
Könyvtár tevékenységéről szóló beszámolót.
A napirend 3. pontja
Öcsöd
Nagyközségi
Önkormányzat
Képviselő-testülete
megtárgyalta és az előterjesztett formában elfogadja Öcsöd
Nagyközség Közbiztonsági és Bűnmegelőzési koncepcióját.
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Zongorát vásárolt Öcsöd
Szilágyi Imre (Öcsöd Batthyány út 7.) és Enyedi Dezső
kezdeményezésére adománygyűjtés kezdődött egy zongorára,
mely méltón szolgálja a helyi koncerteket és az öcsödi
zeneiskolás gyerekek tanulását. A Képviselő-testület támogató
határozata után Szilágyi Imre erőt és energiát nem kímélve,
minden helyi vállalkozót személyesen felkeresett és megkérte
őket,
hogy
pénzbeli
adományukkal
támogassák
a
zongoravásárlást. Lelkesedésének köszönhetően rekordidő alatt
összegyűlt 1 935 000 Ft.
2015. június 27-én 17 órai kezdettel komolyzenei hangverseny
volt a Művelődési Ház nagytermében, amelyen felavatásra került
az adományokból vásárolt „Öcsödi Zongora”. Ezt a koncertet
Csikász Imre alpolgármester emlékére ajánlottuk közeli
születésnapja alkalmából.
Az emlékkoncert időpontjában a helyszínen Kiss-Varga Daniella
rajzaiból és festményeiből volt kiállítás.
Műsor:
Frédéric Chopin: f-moll Fantaisie Op. 49
W.A.Mozart: Esz-dúr Trio 1.t.
Fr.Strauss: Nocturno
V. Bujanowsky: Espana
G. Bizet: Trio
Varga Zoltán: Improvizáció
P. Dukas: Villanelle
Varga Zoltán: Ballada (in memoriam Csikász Imre)
M. Marais: Le Basque
John Rutter: Angels Carol
Közreműködött:
Sebestyén Ernő hegedűművész, a müncheni Zeneakadémia
nyugalmazott professzora,
Patricia Ramírez-Gastón (Peru) zongoraművész,

Beszámoló
Az Öcsöd Nagyközség Roma nemzetiségi Önkormányzata
Képviselő-testületének
2015. május 18. napján megtartott soron kívüli üléséről
A napirend 1. pontja
Előterjesztések
Öcsöd Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselőtestülete az Öcsöd Nagyközségi Önkormányzattal kötött
együttműködési megállapodást az előterjesztett formában
jóváhagyja.
Öcsöd Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzatának
Képviselő-testülete az Öcsödi József Attila Általános Iskola
Szülői Munkaközösségével kötött együttműködési megállapodást
az előterjesztett formában jóváhagyja

Gulyka Péter kürtművész, a Hamburger Symphoniker szóló
kürtöse,
Varga Zoltán kürtművész, a Liszt Ferenc Zeneakadémia docense.
Minden fellépőnek és a szervezőknek nagyon köszönjük ezt az
igazán nagyon jól sikerült estét, külön köszönjük Patriciának
hogy művészien megszólaltatta az összefogásból vásárolt öcsödi
zongorát.
Az adományozók névsora, akiknek ezúton is köszönjük:
Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat 345.000,Bárány Lajosné 300.000,Kurucz Lajos 20.000,Molnár Bálint és neje 100.000,Molnár András 20.000,Szilágyi Imre 100.000,Lakatos Sándor 20.000,Agrothermail Kft. 100.000,Jambrich András 20.000,Enyedi Dezső és neje 100.000,Csonki Jenő 20.000,Dr. Tallián Tibor 75.000,Zsadon János 20.000,Bíró Antal 50.000,Kisüsti Plusz 20.000,Paszterlyákné
Tóth Endre 10.000,Izbéki Rózsa 50.000,Budai András 10.000,Dékány András 50.000,Tolnai Ferenc 10.000,Nemes Lajos 50.000,Kálmán Gyula 10.000,Rasztik József 50.000,Rab Katalin 10.000,NRG-AGENT Kft. 50.000,Zubor Imre és neje 10.000,Mezőgazdasági vállalkozó 50.000,Dr. Rónyai Ferenc 25.000,Vég András és neje 10.000,Ilona Malom Kft. 25.000,Lénártné Ungi Ildikó 5.000,Dr. Pataki István 25.000,Dóczi Lajos 5.000,Dr. Molnár Éva 25.000,Kozák Mária 5.000,Dr. Pataki Mihály 25.000,Izbéki Gáborné 5.000,Kiss Imre 20.000,Kürthy Imre Istvánné 20.000,Kunszentmárton és vidéke Taksz. 20.000,ifj. Lakatos István 20.000,Nádi Sándor és neje 20.000,AGRO-GENIT Kft.-Lakatos Gusztáv 10.000,-

Gyermeknap az iskolában
Az idei gyermeknapot a szülők felé nyitottá tettük. A tanulóink
szüleikkel együtt játszhattak, szórakozhattak. Rendezvényünket
történelmi hagyományok felelevenítésével tettük rendhagyóvá.
Ebben nagy segítségünkre voltak a Hunyadiak Örökében
Történelmi Hagyományőrző Egyesület tagjai, akik a
tantestülettel közösen számos érdekes, játékos állomáson
biztosították a gyerekek önfeledt szórakozását.
A programunkon résztvevő gyerekek, felnőttek nagyon jól
érezték magukat. Lelkesen gyűjtötték az állomásokon a
tallérokat, számos hagyománnyal és régi népi játékkal
ismerkedhettek meg. Célunk volt, hogy mintát adjunk a
szabadidő hasznos eltöltésének módjáról, amely reméljük a
jövőben példaként szolgál.
Köszönettel tartozunk támogató segítségéért:
Kolompár Henriett elnök asszonynak és az Öcsödi Roma
Nemzetiségi Önkormányzatnak, Farkas István elnök úrnak és a
szülői munkaközösségnek és mindazoknak, akik támogatták
rendezvényünket
Sulihír
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Beszámoló
Az Öcsöd Nagyközség Roma nemzetiségi Önkormányzata
Képviselő-testületének
2015. május 26. napján megtartott soron kívüli üléséről
A napirend 1. pontja
Előterjesztések
Öcsöd Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselőtestülete megtárgyalta és egyetért, hogy 15.000.- Ft értékben
etetőket és itatókat vásárol a Szociális Földprogram- Kert,
kultúra és kisállat program megvalósításához.
Öcsöd Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselőtestülete megtárgyalta és egyetért, hogy feljelentést tesz a
szarvasi Dolce Vita Pizzéria ellen diszkrimináció miatt az
Egyenlő Bánásmód Hatóságnál. Az esetleges útiköltséget a
Roma Nemzetiségi Önkormányzat saját költsége terhére
biztosítja.
Öcsöd Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselőtestülete megtárgyalta és egyetért, hogy a T-Home szolgáltatóval
internet előfizetésre 2 éves hűségnyilatkozatot köt. Az internet
előfizetés havidíja az első 12 hónapban 4.127.- Ft/hó, a 13.
hónaptól 8.255.- Ft/hó. Az előfizetés díját a Roma Nemzetiségi
Önkormányzat saját költségvetése terhére biztosítja.
Öcsöd Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselőtestülete megtárgyalta és egyetért, hogy 14 óvodás ballagó roma
gyermeknek ajándékoz tolltartót 15.000.- Ft értékben az
önkormányzat saját költségvetése terhére.
Öcsöd Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselőtestülete megtárgyalta és egyetért, hogy a ballagó roma diákokat
és azokat, akik még nem ballagnak, de osztályelsőként zárják a
tanévet 2.000.- Ft-os Goods Market vásárlási utalvánnyal
ajándékozza meg. A vásárlási utalványra 28.000.- Ft-ot biztosít a
Roma Nemzetiségi Önkormányzat a saját költségvetéséből.
Öcsöd Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselőtestülete megtárgyalta és egyetért, hogy az Emberi Erőforrások
Minisztériuma
megbízásából
az
Emberi
Erőforrás
Támogatáskezelő által hirdetett pályázathoz a 2015/2016.
tanévben az Útravaló - MACIKA Ösztöndíjprogram
esélyteremtő, Út a középiskolába és Út az érettségihez
alprogramjaiban való részvételhez a roma nemzetiségű
diákoknak segítséget nyújt.
Öcsöd Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselőtestülete megtárgyalta és egyetért, hogy Kolompár Henriett
elnök képviseli az önkormányzatot a 3 napos romániai
nemzetiségi tréningen. A Roma Nemzetiségi Önkormányzat
30.000.- Ft-ig átvállalja a tréning költségeit.
Öcsöd Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselőtestülete megtárgyalta és egyetért, hogy előadást szervez
serdülőknek a drogról, a drog mellékhatásairól és a deviáns
viselkedésről. Az előadásokat a Dr. Bugyi István Kórház
pszichiátere tartja. Az előadások megrendezésére az
önkormányzat saját költségvetése terhére 30.000-ot biztosít.
Öcsöd Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzatának

Képviselő-testülete jóváhagyja, hogy a Mátrix Közhasznú
Alapítványtól kapott adomány szállítási költsége a Roma
Nemzetiségi Önkormányzatot terhelje. Az adomány szállítási
költsége 30.000.- Ft.
Öcsöd Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzatának
Képviselő-testülete megtárgyalta és jóváhagyja, hogy a nyári
szünetben hetente, kéthetente 2 órás asztalitenisz foglalkoztatást
szervez Danciu Dániel tanár úr
vezetésével roma gyerekeknek. A tehetséges gyerekekből egy
asztalitenisz csapatot állít össze a Roma Nemzetiségi
Önkormányzat. A foglalkozáshoz szükséges asztalra 44.500.- Ftot, a kiegészítő felszerelésekre 7.500.- Ft-ot biztosít az
önkormányzat saját költségvetése terhére.
Öcsöd Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzatának
Képviselő-testülete megtárgyalta és jóváhagyja, hogy pályázatot
nyújt be az Országos Cigány Misszió segítségével a svájci
Protestáns Egyházak Segélyszervezete és a magyarországi
Református Egyház által meghirdetett játszóházak, tanodák
létesítésére. A megpályázható támogatás összege maximum 8
millió Ft.
Öcsöd Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzatának
Képviselő-testülete megtárgyalta és jóváhagyja, hogy roma
hagyományőrző napot rendez. A roma hagyományőrző napra
80.000.- Ft-ot, a kecskeméti Vadaspark és Malom Központ
látogatására 70.000.- Ft-ot biztosít saját költségvetése terhére.
Öcsöd Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzatának
Képviselő-testülete megtárgyalta és jóváhagyja, hogy a Magyar
Élelmiszerbankkal szerződést köt. Az élelmiszer kiosztása a
közösségi házban lesz. Az ételek megfelelő tárolására, hűtésére a
Roma Nemzetiségi Önkormányzat 30.000.- Ft-ot biztosít saját
költségvetése terhére.
Öcsöd Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzatának
Képviselő-testülete megtárgyalta és jóváhagyja, hogy Holokauszt
megemlékezést rendez a közösségi házban augusztus 2.-án. A
megemlékezést Nagy Viola tartja. A megemlékezés grillezéssel,
szalonnasütéssel zárul. A Roma Nemzetiségi Önkormányzat a
megemlékezésre 30.000.- Ft-ot biztosít saját költségvetése
terhére.
Öcsöd Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzatának
Képviselő-testülete megtárgyalta és jóváhagyja, hogy képviselteti
magát a Falunapon és indul a főzőversenyen. A költségek
fedezésére 80.000.- Ft-ot biztosít az önkormányzat.
Öcsöd Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzatának
Képviselő-testülete megtárgyalta és jóváhagyja, hogy a
mélyszegénységben élő roma gyermekeknek 2.000.-Ft/fő
értékben augusztus második felében tanszertámogatást biztosít.
Az önkormányzat 20 gyermeket támogat, összesen 40.000.- Ft
értékben.
Öcsöd Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzatának
Képviselő-testülete megtárgyalta és jóváhagyja, hogy
szemétszedési akciónapot szervez önkéntesekkel, azzal a céllal,
hogy a diákok iskolába járás alkalmával ne szemeteljenek az
utcákon.
folytatás a 6. oldalon
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folytatás az 5. oldalról
Öcsöd Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzatának
Képviselő-testülete megtárgyalta és jóváhagyja, hogy
családlátogatás keretén belül felhívja a szülők figyelmét a
tisztálkodásra, hajápolásra, a megfelelő higiéniára. A szükséges
ápoló szerek megvásárlására az önkormányzat 15.000.- Ft-ot
fordít saját költségvetése terhére.
Öcsöd Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzatának
Képviselő-testülete megtárgyalta és jóváhagyja, hogy saját
költségvetése terhére 27.000.- Ft értékű mobiltelefont vásárol,
amelyet személyi használatra kiad Kolompár Miklós nemzetiségi

képviselő részére.
Öcsöd Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselőtestülete a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX.
törvény 102. § (3) bekezdése alapján jegyzőkönyvében rögzíti,
hogy Kracsek János nemzetiségi önkormányzati képviselő a
képviselői megbízatásáról lemondott.
Öcsöd Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselőtestülete a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX.
törvény 102. § (3) bekezdése alapján jegyzőkönyvében rögzíti,
hogy Romhányiné Rostás Éva nemzetiségi önkormányzati
képviselő a képviselői megbízatásáról lemondott.

TÁJÉKOZTATÓ

Rendőrségi hírek

Az Öcsödi Ifjúsági Természet- és Környezetvédelmi Alapítvány
a 2015. április 27-i ülésén döntött a rendelkezésére álló
pénzösszeg
célirányos
felosztásáról
a
kérelmek
figyelembevételével.
A következő döntés született:
Osztálykirándulások:
1. évfolyam

13.500 Ft

2. évfolyam

18.500 Ft

3. évfolyam

11.000 Ft

4. évfolyam

16.500 Ft

6. évfolyam

13.000 Ft

Összesen:

72.500 Ft

Zöld projekt

45.000 Ft

Tanév végi jutalmazás

50.000 Ft

Üdítő

20.000 Ft

Irodaszer
Összesen:

3.000 Ft
190.500 Ft

A pénz kiosztására május első felében került sor. Annak
felhasználása számla és elszámolás (írásbeli) köteles a megadott
időpontig. A kuratórium titkárához (Osztrovszkiné Eszteró
Ildikó) kell eljuttatni (Köztársaság út 37-39.)
Az alapítvány kuratóriuma

FELHÍVÁS!
A települési környezet védelméről szóló Önkormányzati rendelet
előírja, hogy a tulajdonos, résztulajdonos, használó köteles
gondoskodni mechanikus módon az ingatlana előtti fák, bokrok
nyeséséről, fű lekaszálásáról, gyommentesítéséről (kémiai
beavatkozás kizárásával) az úttestig terjedő területen.
Szíveskedjenek gondoskodni a közterület (zöldterület)
folyamatos gyommentesítéséről!
Polgármesteri Hivatal

Külföldivel szemben intézkedtek
A Kunszentmártoni járőrök 2015. április 18-án 23 óra 55 perckor
Öcsöd belterületén egy férfit igazoltattak. A külföldi nem tudta
magát igazolni, elmondta, hogy okmányait korábban elveszítette.
A Kunszentmártoni Rendőrkapitányság a 48 éves férfi ellen
külföldiek rendészetével kapcsolatos szabálysértés elkövetése
miatt indított eljárást.
Mezőgazdasági gépeket lopott
Lakossági bejelentésre érkeztek a járőrök Öcsöd település egyik
utcájába, ahol a lakók egy gyanús járműre figyeltek fel 2015.
április 28-án 13 óra 30 perc körüli időben. A rendőrök – a
bejelentésben megadott helyszín közelében - ellenőrizték az
autómentőt és az abban tartózkodó három férfit. A férfiak
elmondták, hogy az autómentőn található kistraktort, két
fűkasza-adaptert, egy vetőgépet, egy műtrágyaszórót, egy
fűnyíró motort, egy rotációs kapát és egy motor alkatrészeit V.
László öcsödi lakostól vásárolták, aki interneten hirdette a
gépeket. A vásárlók a hirdetésre jelentek meg a 30 éves férfi
otthonánál, ahol az árut kifizették, majd éppen el akarták
szállítani, amikor a járőrök megállították őket. A rendőrök a
beszerzett adatok és információk alapján megállapították, hogy
V. László a gépeket korábban a szomszédos ingatlanról
tulajdonította el. A járőrök V. Lászlót lopás bűntett
elkövetésének megalapozott gyanúja miatt otthonában elfogták, a
Kunszentmártoni Rendőrkapitányságra előállították, ahol a
nyomozók gyanúsítottként kihallgatták. A rendőrség a
mezőgazdasági gépeket lefoglalta.

Tájékoztatás
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy az Öcsödi Hírek
összeállatása és kiadása ettől a számtól kezdve megváltozik. Az
újság szerkesztése, tördelése és nyomtatása az Önkormányzat
irodájában történik.

Szerkesztőség
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Pedagógus Nap
Az Öcsödi Polgármesteri Hivatal és a Kunszentmártoni
Tankerület idén is közös szervezésben vendégelte meg
pedagógusnap alkalmából a helyi iskola, óvoda és bölcsőde
hajdani és mai dolgozóit. Az ünnepi műsort ezúttal Karai
Gáborné igazgatóhelyettes állította össze a helyi gyerekek:
bölcsődések, óvodások és iskolások szereplésével. A műsor hűen
tükrözte az öcsödi gyerekek tehetségét, volt jelenet, vers, ének,
tánc, és hangszeres bemutató.
Ezt követően idén sem
maradhatott ki a kiemelkedően teljesítő dolgozók díjazása. A
kitüntetéseket Molnár András alpolgármester, Vass Zoltán
tankerületi igazgató valamint Budainé Bajzáth Ibolya adták át.
A Pedagógus Nap alkalmából a KLIK Elnöke által
adományozott emléklapokat az Öcsödi József Attila Általános
Iskola és a Szivárvány óvoda és Bölcsőde alábbi dolgozói
vehették át pedagógusnap alkalmából.
Bertókné Enyedi Éva történelmet, testnevelést, erkölcstant
tanító kolleganőnk, 22 éve intézményünk dolgozója.
Magas színvonalú szakmai munkája mellett a humán
munkaközösség vezetőjeként rendkívüli szervezőképességéről is
tanúbizonyságot tett többek között például a tankerületi
szavalóversenyek alkalmával. Példamutató hozzáállással,
lelkiismeretességgel látja el feladatait, készíti fel tanítványait
egy-egy iskolai vagy községi szintű előadásra. Osztályfőnökként
közösségteremtő munkáját áthatja a gyermekszeretet.
Tanítványaival, a szülőkkel, az iskola dolgozóival való viszonya
példaértékű.
Osztrovszkiné Eszteró Ildikó tanító, jelenleg napközis nevelő,
25 éve iskolánk dolgozója, Hihetetlen aktivitással, rendkívüli
energiával, nagy alapossággal látja el feladatait. Sokoldalú
egyéniség, mindig törekszik a megújulásra. Kiváló szakmai
munkája mellett kiemelkedő a nevelőtestületen belüli tenni
akarása. Több éve hatékonyan és eredményesen irányítja az alsós
munkaközösség munkáját.
Molnár Andrásné tanító, nyelv- és beszédfejlesztő pedagógus,
szakvizsgázott gyógypedagógus, 30 éve intézményünk
dolgozója.

Folyamatosan igyekszik tovább képezni magát, magas szintű
szakmai tudását nem csak a fejlesztő és rehabilitációs
foglalkozásokon alkalmazza, hanem kollégáinak is önzetlen
segítséget nyújt. Hosszú évek óta iskolánk ifjúságvédelmi
felelőse, munkáját empátiával, példaértékű lelkiismeretességgel,
az akadályok leküzdésével, töretlenül végzi. Tanítványaival, a
szülőkkel kialakított kapcsolata megalapozott bizalmi viszony.
Karai Gáborné 33 éve intézményünk dolgozója. Hosszú időn
keresztül volt a reál munkaközösség vezetője, majd 2012 óta
igazgatóhelyettesként végzi lelkiismeretes munkáját. Ebben a
tanévben több mint két hónapig kellett helyettesítenie az
intézmény vezetőjét. Kiemelkedő szakmai tevékenységét,
helytállását köszönjük.
Tolnai Éva 1980 óta, 35 éve iskolatitkár az öcsödi iskolában,
már 7 iskolaigazgató keze alatt dolgozott. A megnövekedett
feladatokat hatalmas szakmai tapasztalattal a háta mögött,
töretlen erővel végzi. Mindig lehet rá számítani. Ahhoz, hogy az
elmúlt több, mint két hónap problémamentesen lezajlott Ő is
nagymértékben hozzájárult. Lelkiismeretes munkáját köszönjük.
Gergulics Andrásné, Mancika 35 éve dolgozik az öcsödi
óvodában, mely idő alatt több generáció került ki a kezei alól.
Nevelőmunkáját a kezdetektől a végtelen gyermekszeretet,
odaadás, vidámság jellemezi. Pedagógiai munkájában mindig a
gyermekek érdeke áll a középpontban, jó ötletei és
szervezőkészsége, optimista életszemlélete segítségére van a
kollégáinak. Ezek a pozitív személyiségjegyek is befolyásolták
pályája alakulását, amikor 20 évvel ezelőtt a nevelőtestület
bizalmát elnyerve őt bízták meg a vezetői feladatokkal.
Az azóta eltelt 20 évben kollégái bizalma töretlen maradt. Az
óvodában folyó tartalmas nevelőmunkát folyamatosan segítette,
mindig lehetőséget adott a kollégái szakmai továbbfejlődésére,
saját maga is példát mutatva. A pedagógusok munkáját segítő
technikai dolgozók munkáját mindig elismerte, nagyra értékeli.
Az óvoda társintézményeivel is folyamatosan kommunikál,
velük jó kapcsolatot ápol. Munkatársnői kívánják, hogy ez a
töretlen lelkesedés, energia kísérje pályája hátralévő éveiben!
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Az Öcsödi József Attila Általános Iskola diákjainak
versenyeredményei 2014/2015. tanévben
Osztály

Elért helyezés

Felkészítő nevelő

Vigh Milán
Borbély Bence
Budai Anna
Mátéfi Dalma
Szeleczki Veronika
Rostás Patrik
Gérecz Kevin
Lapu Fanni
Szanyi Alexandra
Kovács Tamara Vanda
Vigh Milán
Szeleczki Veronika
Kovács Tamara Vanda
Horváth Andrea
Török Dominik

Tanuló neve

3.o
3.o
6.B
8.A
4.B
4.A
4.A
5.B
5.B
5.B
3.o
4.B
5.B
8.B
8.B

1.
2.
1.
1.
4.
19.
8.
8.
9.
7.
16.
6.
20.
14.
19.

Rózsa Éva

Szeleczki Veronika

4.B

2.

Szeleczki Veronika
Kása Sándor Péter
Kovács Tamara Vanda
Budai Anna
Lakatos Vanessza
Tóth Ildikó
Karai Tímea
Szanyi Alexandra
Farkas Győző
Suki Nándor
Mátéfi Dalma
Tóth Ildikó
Gajdos Viktor
Farkas Győző
Mátéfi Dalma
Fazekas Andrea Magdolna
Sántha Roland
Serkédi Jenő
Török Orsolya Fanni
Lapu Fanni
Czakó Gábor
Révész Dóra

4.B
4.B
5.B
6.B
6.B
8.B
5.A
5.B
6.A
6.A
8.A
8.B
1.B
6.A
8.A
5.B
5.B
5.A
5.A
5.B
5.A
5.A

8.
22.
1.
3.
3.
4.
dicséret
dicséret
2.
3.
1.
különdíj
3.
2.
1.
1.
1.
1.
2.
4.
6.
8.

Budai Anna

6.B

16.

Kása Boglárka

4.B

8.

Gajdos Bianka Ramóna

4.B

14.

Radácsi Zsófia
Tóth Ildikó
Horváth Andrea
Murányi Evelin
Török Dominik
Farkas Győző
Suki Krisztina
Mátéfi Dalma
Budai Anna
Mátéfi Dalma
Skultéti Viktória
Szénási Rebeka
Sári Tamás
Kása Boglárka
Mátéfi Dalma
Oborzil Anna
Rostás Arnold
Mátéfi Dalma
Oborzil Anna
Losonczi Máté
Budai Anna
Horváth Andrea
Gajdos Viktor
Szénási Rebeka
Nádudvari Csilla
Farkas Milán
Légrádi Máté
Mácsár Tamás
Szeleczki Andrea
Fazekas Regina
Török Balázs László
Kovács Attila Herceg
Vigh Milán
Szilágy István

8.B
8.B
8.B
8.B
8.B
6.A
7.A
8.A
6.B
8.A
8.B
2.A
2.A
3.o
8.A
8.B
8.A
8.A
8.B
8.A
6.B
8.B
1.B
2.A
2.A
2.B
2.B
2.B
2.B
3.o
3.o
3.o
3.o
2.A

Verseny neve
Öcsödi Rovásírás Verseny

Országos Internetes
Matematika Verseny

Ószőlői Matematika Verseny

Nemzetközi Kenguru Matematikaverseny
Zrínyi Ilona Matematikaverseny
Szövegértő verseny Kunszentmárton
Szép magyar beszéd verseny
megyei döntő

Számadó Ernő Szavalóverseny
Érkeserű

Tankerületi Szavalóverseny Öcsöd

Országos Honismereti Tanulmányi Verseny

Simonyi Zsigmond Helyesírási
Verseny megyei döntő
Területi olvasóverseny
Tiszaföldvár
Teleki Történelem Verseny Mezőtúr
Teleki TeVe - Természettudományos vetélkedő
(csapatverseny)
Damjanich napok
Területi szavalóverseny Cibakháza
Damjanich napok
Területi énekverseny Cibakháza
"Élj biztonságban" rajzverseny
"Lakóhelyem közlekedése gyermekszemmel"
rajzverseny
"Lásd a világot" természetismereti vetélkedő

Tankerületi Történelem csapatverseny
Bendegúz Nyelvészverseny megyei fordulója

Manó-Tanoda
Matematika

Manó-Tanoda Környezetismeret

Farsang Miklós

Karai Gáborné

Osztrovszkiné Eszteró Ildikó
Kapusi Margit
Karai Gáborné
Kondacs Mária
Kapusi Margit
Kapusi Margit
Rózsa Éva
Jakab István
Jakab István
Kézsmárkiné Szabó Ildikó
Rózsa Éva
Jakab István
Kézsmárkiné Szabó Ildikó
Benke Jánosné
Jakab István
Kézsmárkiné Szabó Ildikó

Bertókné Enyedi Éva

Jakab István
Kapusi Margit

4.

Farkas Tibor

2.

Farsang Miklós

2.
különdíj
különdíj
3.
3.
2.
különdíj
különdíj
különdíj

Jakab István
Kézsmárkiné Szabó Ildikó
Cseh András

Farsang Miklós

2.

Farsang Miklós

5.

Farkas Tibor

5.
6.
3.
4.
4.
6.
9.
8.
9.
10.
11.
13.
14.
13.

Jakab István
Kézsmárkiné Szabó Ildikó
Benke Jánosné
D.Kis Zsoltné

Horváth Istvánné

Osztrovszkiné Eszteró Ildikó
Erdei Györgyi
,
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Az Öcsödi József Attila Általános Iskola diákjainak
versenyeredményei 2014/2015. tanévben
Manó-Tanoda
Magyar nyelvtan

BankVelem Pénz Okos Kupa
országos pénzügyi verseny

K&H Vigyázz! Kész, Pénz!
országos pénzügyi vetélkedő regionális döntő

Fogyasztóvédelmi vetélkedő
7 fordulós országos csapatverseny

OTP-BOZSIK PROGRAM
IV.korcsoport

OTP-BOZSIK PROGRAM
IV.korcsoport

Diákolimpia – Teremfoci
IV. korcsoport

Vincze Vanessza Angyalka
Józsa Natasa
Török Alexandra
Mácsár Tamás
Szeleczki Judit
Karikó-Tóth Anikó
Murányi Evelin
Török Dominik
Fazekas Andrea Magdolna
Kovács Tamara Vanda
Lapu Fanni
Szanyi Alexandra
Budai Anna
Kiss Laura
Rebi Roland
Skultéti Viktória
Török Dominik
Mátéfi Dalma
Kovács Tamara Vanda
Szőke Ivett
Fazekas Andrea Magdolna
Szanyi Alexandra
Lapu Fanni
Balogh Zsolt
Szilágyi István
Farkas Milán
Fazekas Tibor
Mácsár Tamás
Borbély Bence
Radácsi Róbert
Tuskán Erik
Török Balázs László
Rostás Tamás
Bódi Zsolt
Makai Márkó
Szántó Ferenc
Bárány Róbert
Farkas István
Győri Kristóf
Osztrovszki Gábor
Rosás Arnold
Csikai Dénes
Jakab Martin
Mátéfi Dalma
Csikai Dénes
Rostás Arnold
Győri Kristóf
Bárány Róbert
Osztrovszki Gábor
Farkas István

Az eredményekhez gratulálunk.

Anyák napja
a nyugdíjas klubban
2015. május 5-én került sor az anyák napi ünnepségre az öcsödi
Nyugdíjas klubban. Nagyon szép műsorral köszöntötték az
Általános Iskola tanulói az anyákat, nagymamákat. Sőt a
nyugdíjasok között is volt aki szép verset mondott.
Vendégek is voltak a mezőhéki és a szentesi városi nyugdíjas
klub tagjai. Ők is hoztak műsort, (verset, éneket) egész kis
előadás kerekedett ki ebből.
Volt tombola, tánc és mulatozás, és a végén mindenki kapott egy
szép cserép virágot, begóniát!
Dezső Julianna Nyugdíjas

1.A
1.A
1.B
2.B
2.B
8.B
8.B
8.B
5.B
5.B
5.B
5.B
6.B
6.B
6.B
8.B
8.B
8.A
5.B
5.B
5.B
5.B
5.B
2.A
2.A
2.B
2.B
2.B
3.o
3.o
3.o
3.o
5.A
6.B
6.B
7.A
7.B
7.B
7.B
7.B
8.A
8.A
8.A
8.A
8.A
8.A
7.B
7.B
7.B
7.B

4.
7.
2.
19.
12.

Osztrovszkiné Bata Gyöngyi

12.

Karai Gáborné

Benke Jánosné
Horváth Istvánné

3.
Karai Gáborné
4.

6.
Karai Gáborné
6.

Őszi-téli teremtorna 4. Tavaszi
terem-torna 2.

Farkas Tibor

1.

Danciu Dániel

2.

Danciu Dániel

Sulihír
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Beszédfejlesztés az óvodában
Pedagógiai
programunkban
elsődlegesen
a
játékra
összpontosítunk, mert ez az óvodás gyermek alapvető
tevékenysége, személyiségfejlődésének meghatározó színtere. A
játék a szocializációs készség kialakulását, emberi tulajdonságok
különbözőségének megismerését, az alkalmazkodó képesség
fokozatos kialakulását eredményezi. A játékban különböző
személyiségjegyek érzelmi, erkölcsi, akarati élet tulajdonságai
fejlődnek. A játék elválaszthatatlan a mozgástól, a mesétől, az
anyanyelvi neveléstől és a környezetünkről szerzett ismeretektől.
A játék a gyerek számára élményforrás, a tanulás, a készség,- és
képességfejlesztés leghatékonyabb módja. A gyermek úgy tanul,
hogy játszik.
Az óvodában a tanulás folyamatos, jelentős részben utánzásos,
spontán tevékenység. A gyerek, játék közben észrevétlenül tanul,
de az óvónő irányító, kezdeményező, tudatos tervszerű
tevékenysége fontos szerepet játszik.
A beszéd elsajátításához, az anyanyelvi továbbfejlesztéséhez
nélkülözhetetlen a társadalmi környezet-> a család. Az óvodába
kerülő gyermek a szüleit, azok szokásait, viselkedési módját
utánozva, sajátítja el a nyelvi, nyelvhasználati mintákat,
viselkedési normákat. Mivel az óvodai nevelés a családi
nevelésre épül, ezért az óvodának szociális és nevelési funkcióját
tekintve szoros kapcsolatot kell fenntartani a családdal. Ahhoz
hogy, gyerekeink érthetően tudják kifejezni gondolataikat,
pontosan értsék azt, amit nekik mondanak, oda kell figyelni a
beszédfejlődésükre.
Miért olyan fontos, hogyan alakul a gyermekeink beszéde? Az
anyanyelvi szint megfelelő fejlettsége nélkülözhetetlen az
olvasás,
írás
tanulásához
és
ismeretszerzéshez.
Mondatalkotásakor helyesen használja a végződéseket, a
szavakat helyes nyelvtanisággal fűzze mondattá, kérdésekre oda
illő választ tudjon adni. Érthetően ejtse a szavakat, tisztán,
hibátlanul képezzen minden hangot. A hibásan ejtett hangok
ugyanis lassítják az olvasás, írás, tanulás ütemét, pontosságát,
ami a sikertelenség érzését növeli a gyermekben.
Ma a családok másként élnek. Gyermekeink szabadidejét
zömmel a televízió, számítógép előtti üldögélés teszi ki. Jó
esetben érzelemdús, a gyermeki lélekre pozitívan ható filmeket
néznek, események befogadóivá válnak, közben nem fejlődik az
aktív szókincsük, képi fantáziájuk szintén passzív lesz, hiszen
kézhez kapnak minden illusztrációt, gyakran lélekromboló
stílusban. Ez sajnos azt eredményezi, hogy az iskolába lépő
gyermek kevés szó jelentését érti pontosan. Többségük számára
nehézséget jelent összefüggően mondatokban beszélni egy
képről, mondókákat, verseket, meséket önállóan elmondani.
„Az óvodai anyanyelvi nevelés általános célja a 3-7 éves
gyermek beszédészlelésének, beszédmegértésnek fejlesztése,
változatos módszerekkel, anyanyelvi játékokkal, különböző
tevékenységi
formákkal,
spontán
beszédhelyzetekkel,
beszédaktivitásuk fokozása, nyelvi és kommunikációs képességek
kibontakoztatása az iskolaérettség követelményeinek

megfelelően. „ (Dankó Ervinné)
Az óvodai nevelés során fontos feladatunk az életkori
beszédhibák kialakulásának megelőzése felismerése, korrekciója,
javítása szakember közreműködésével. A hangfejlesztés és
hangrögzítés ugyanis logopédus segítségét igényli. Beszédjavítást
végző szakember a nyelv és beszédfejlesztő pedagógus is.
Munkáját a logopédus közvetlen szakmai irányításával végzi.
Megkönnyíti a logopédus munkáját, így egyre több gyerek
kerülhet ép beszéddel iskolába, mely a tanulási siker alappillére.
A programunkat szem előtt tartva a fent leírtakat figyelembe véve
a szakmai munka színvonala és eredményessége érdekében,
olyan továbbképzésekre jelentkeztünk, amelyek segítik a
mindennapi zökkenőmentes munkánkat. A kolleganőm Lénártné
Ungi Ildikó, a mese világához közel álló bábjátékot választotta,
mivel a bábjátékban a gyermek világa, mese-játék kel életre
népszerű megfogalmazásban és én pedig a nyelvi és
beszédfejlesztő szakot végeztem el.
Jó együttműködés jellemzi a kapcsolatunkat, az óvodánkba 2 éve
utazó gyógypedagógus, logopédussal. Azokat gyermekeket látja
el, amelyeknek a Szakértői Bizottság, Nevelési Tanácsadó
szükséges fejlesztést javasolt. A gyermekekkel kapcsolatban
kérdéseinkkel bármikor fordulhatunk hozzá, mindig segítséget
kapunk tőle. Szakmai munkánkat pozitívan segíti.
A korszerű anyanyelvi kommunikációs képességfejlesztésben
többféle módszer alkalmazható, melyek a gyermek egész
tevékenységrendszerében felhasználhatók. Egyik anyanyelvi
fejlesztő játék. Előnye: Többször is játszhatók, a nap bármely
szakaszában beilleszthetők a napirendbe, többféle tevékenység
keretében is alkalmazhatók. Már 3 éves korban játszhatjuk
egyszerű formáit, életkori és egyéni sajátosságok figyelembe
véve egyre nehezebb játékokat válogathatunk. A gyerekek,
játékos formában, élményeket szerezve ismerik meg
anyanyelvüket, jó lehetőséget kínálnak arra, hogy tapasztalatokat
szerezzünk a gyerek nyelvi képességéről. Szükséges ehhez, az
óvónő mintaszerű beszéde, anyanyelvi szeretete, helyzet
felismerő képessége, tapintatos hiba javítása, dicsérete, biztatása,
így eredményesen tudjuk alkalmazni ezeket a játékokat. Ezzel
fejlesztjük: a téri tájékozódást, hallási figyelmet, ritmusérzéket,
emlékezetet, figyelmet, a beszéd alaki, tartalmi elemeit. Ezt
minden óvónő tudatosan beépíti a munkájába.
Az óvodai anyanyelvi nevelés töretlen megvalósításához az
irodalom hallgatása – a mese a vers szeretete, az anyanyelvi és
kommunikációs fejlesztés képessége legváltozatosabb éltetője
(dramatizálás, bábjáték, legváltozatosabb eljárásai) gyermeki
versmondás, képekhez kapcsolódó módszeres megoldások a játék
sok változata 3-7 évesek irodalmi élményeiből, fantázia
gazdagságából fakadnak. Az óvónő kompetenciája: „A mi
küldetésünk nevelésre, fejlesztésre szól, érezzük hát át fejlesztő
pedagógusi létünk fontosságát!” Szakács Mihályné dr. főiskolai
tanár szavaival zárom cikkemet.
Csipainé Kóródi Ildikó
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Bábozzunk!”

„

„A bábjáték csodás világ, és egyúttal a csodák világa. (…) Érték
és öröm az, amit kapunk tőle, és amit adhatunk másoknak
általa.” /Vízvári László: Nevelés kézzel/bábbal c. könyv/
Amikor Az Öcsödi Szivárvány Óvoda Pedagógiai Programját
megírtuk, kollégáimmal kiemelt területként jelöltük meg a
mindennapi mesét. Mindannyian egybehangzóan fontosnak
tartjuk nevelő munkánkban a mese személyiségfejlesztő
szerepét. Annál is inkább, hiszen felgyorsult, elgépiesedett
világunkban, a családban igen kevés helyen mesélnek
rendszeresen a gyerekeknek, a közös beszélgetés is háttérbe
szorul.
A gyermek világképe: a mese. A mesékben hall először a
gyermek a „valódi” valóságról. A jó és a rossz világnak ezt a
szorongató ellentétét a mese oldja fel a gyermek életében. A
gyermek innen nyer erőt, vigasztalást, biztatást kap a napi
élethelyzetekhez. A mese – ezek mellett – dallamos, ritmikus
nyelvezetével, az egyszerű mondatszerkezetekkel érthetőbbé és
megfoghatóbbá teszi számukra a világot.
Minden nap legalább 3 mesét hallanak az óvodások, csoporton
belül többféle módszerrel közelítünk egy-egy meséhez.
Csoportomban a Madárkában, hosszú évek óta legalább egy
hétig meséljük ugyanazt a mesét a délelőtt folyamán, így segítve
a minél mélyebb bevésődést, élményfeldolgozást, ismeretek
rögzítését.
Gyakran kötjük össze a mesélést más területekkel a komplexitást
figyelembe véve a még hatékonyabb fejlesztést segítendő, így az
ének-zenével, ábrázolással, környező világ megismerésével. Az
élmények, vagyis az érzésekkel átszőtt együttes tapasztalatok
adják a kisgyermekkori tanulás tartalmait és helyes formáit,
módszereit.
Ebben
az
életkorban
a
tapasztalatok
megszerzésének, ösztönös megérzésének kiemelt és szinte az
egyetlen igaz lehetősége a játék. Mivel a bábozás is játék ezért
tartottam mindig fontosnak, azt is, hogy minél többet megtudjak
róla.
Kezdő óvónő koromtól próbáltam munkámban a bábozást
alkalmazni - több-kevesebb sikerrel -, míg nem pár éve bábjáték
szakvizsgát szereztem, így egyre tudatosabban hívtam segítségül.
A báb nevelőértéke abban rejlik, hogy a gyermekekben
felfokozott érzelmeket kelt és mély nyomokat hagy, így a
nevelés számos területén kiváló eszköz a gyermekek
személyiségének
formálására.
Nekünk
óvó
néniknek
segítségünkre lehet a gátlások oldásában, a közösségbe való
beilleszkedésben, egy-egy téma sikeres feldolgozásában, a
pozitív személyiségjegyek erősítésében. Próbálom a bábot az
óvodába lépés első pillanatától használni: a gyerekekkel játszott,
volt, hogy mesélt nekik, énekelt, táncolt, vigasztalt, dicsért,
biztatott, simogatott.
A csoportomban a gyerekekkel gyakran készítünk bábokat
versekhez, dalokhoz vagy egy-egy mese szereplőit elkészítve,
díszletet hozzábarkácsolva kezdődhet a bábozás.

A mese eljátszása a gyerekek előadásában – profin
Készítettem már fakanálból, origami technikával papírból,
tojástartóból, parafa dugóból, nemezből, termésekből,
terményekből stb. bábokat melyekkel szintén szívesen
kezdeményeztem bábozást, de a gyerekek is egyre többször
rögtönöznek paraván mögötti vagy asztali (szőnyegen) bábozást,
akár az eredeti mese szöveget követve, vagy saját szavaikkal
újraalkotva a történetet, de lehet, hogy egy kitalált mese
kerekedett ki általuk.
Már 6. éve működik óvodánkban egy „Báb-mozgató” csoport,
melyen a mindenkori iskolába készülőket külön foglalkozásra
összegyűjtöm, és kreatív alkotó munkába kezdünk ilyenkor.
Nagyon-nagy várakozással tekintenek ezekre az alkalmakra a
gyerekek, tudják, hogy kis közösségünk együtt munkálkodása
mindig valami maradandót nyújt számukra. Kötjük a
foglalkozást az épp aktuális ünnephez, népi hagyományok
ápolásához vagy csak egy kedves meséhez, vershez.
Fontosnak tartom a tehetséggondozást is, hiszen gyakran csak a
felzárkóztatástól hangos a szakma, de végre kiemelt helyre került
a valamely területen kiemelkedő képességek ápolása, fejlesztése
is országos fórumokon.
Így az idei nevelési évben ezzel a területtel foglalkoztam, segítve
ezzel az egyéni képességek kibontakoztatását. Mivel a három
csoportból jöttek össze a bábmozgatóra az ábrázolásban a
legügyesebbek, gyorsan közösséggé is kellett formálódnunk. A
közösen végzett munka nyomán alakulnak társas kapcsolataik,
még a magatartásbeli problémákkal küzdő gyerekek is kitartóan,
nagy figyelemmel dolgoznak – rövidebb-hosszabb ideig – még
akkor is, ha egyébként nem jellemző rájuk a tartós figyelem,
fegyelem és a kitartás. Azaz öröm, hogy fontos eleme vagyok
egy csapatnak, számítanak a munkámra pozitívan hat a
személyiségükre.
A gátlásos, visszahúzódó gyermek bátrabb, nyíltabb lesz az által,
hogy kreatív alkotó munkába mélyedhet, amiben ügyesebb
társaitól.
folytatás a 12. oldalon
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folytatás a 11. oldalról

Dolgos kezek tejfölös pohárból varázsolnak Mikulást.
A báb „mögé” bújva az anyanyelvi nevelés terén jelentős
fejlődést indít, kommunikációs készsége fejlődik, beszéde
gördülékenyebb lesz, szókincse, kifejező készsége a mese
szövegéből gazdagodik, javul az artikulációjuk a gyerekeknek,
hangképző szerveik ügyesednek, de előfordult, hogy a dadogó
gyerek a bábbal a kezében folyékonyan beszélt.

Öcsödi Holt-ág Alapítvány
Néhány gondolatban szeretnék beszámolni alapítványunk első
féléves tevékenységéről.
Az év eleji kuratóriumi ülés úgy határozott, hogy tovább
folytatjuk a tavaly megkezdett nádvágást a folyó falu alatti holt
szakaszán. Az elmúlt évben kitermelt nádat februárban három
helyszínen égettük el. Két helyszínen a vízügy közhasznú
dolgozói, egy helyszínen pedig az alapítványunk társadalmi
munkában végezte az égetést. Az idei nádvágást szintén az
ATIVIZIG hajója végezte, amely április 24-én érkezett, s három
napig dolgozott nálunk. Ez idő alatt végig vágtuk a tavalyi vágás
után kinőtt zöld hajtásokat, ami szerencsére nem volt sok. Az
elmúlt évben a magtárig jutottunk el a vágással, most onnan
folytattuk egészen a szivattyútelepig. A nád partra gyűjtésében a
vízügy közhasznú dolgozói segítettek.

TÁJÉKOZTATÁS
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a Polgármesteri
Hivatalnál települési támogatás igényelhető!
Támogatásra jogosult az a személy:

aki a kérelem benyújtását megelőzően legalább hat
hónappal a lakóhelyre bejelentkezett, és a lakás közüzemi
számlái (pl. villanyszámla, gázszámla, vízdíjszámla) a kérelem
benyújtását megelőzően legalább hat hónappal a kérelmező,
vagy a vele közös háztartásban élő nevére szólnak, és az
alapdíjon felül fogyasztást is tartalmaznak.

akinek a háztartásában az egy fogyasztási egységre

Kolléganőm Csipainé Kóródi Ildikó végzett nyelv- és
beszédfejlesztő pedagógus, akivel karöltve, egymás munkáját
segítve végezzük a fejlesztéseket.
A bábok, díszletek, kellékek készítésekor a kéz finom mozgása
az olló használatával, a ragasztással, tépéssel, hajtogatással,
festéssel, varrással fejlődik. Forma- és arányérzékük,
színérzékük, szem-kéz koordinációjuk, tapintásos észlelésük,
pontosságuk, kitartásuk, figyelem összpontosításuk, jobb-bal
irányok tudatosulnak, téri tájékozódó képességük mind-mind
fejlődik, problémamegoldó gondolkodásuk, kreativitásuk, önálló
feladatvégzésük fejlődése nagyban elősegíti az iskolára való
felkészülést.
Azaz esztétikai élmény, amit átél ilyenkor, aki a tevékenységben
részt vesz – akár alkotóként, akár nézőként – szintén a pozitív
személyiségformálás része. Hiszem, hogy ezek a gyerekek még
felnőtt korukban is szívesen fognak emlékezni ezekre az óvodás
élményekre, mint ahogy mindannyian szívünkbe zártuk azokat a
meséléseket, amit édesanyánktól, nagymamánktól vagy óvó
néninktől kaptunk gyerekkorunkban. Örömmel tölt el, hogy soksok év múlva ezek a gyerekek is kedves emlékként őrzik a „Bábmozgatós” foglalkozásokat.
Lénártné Ungi Ildikó óvó néni
Szinte teljes mértékben sikerült a vízből kitermelniük a kivágott
nádmennyiséget. A part szélére motorcsónakkal toltuk ki a nádat,
melyben Zubor Imre, Ollé István (a Mezőgazda Kft. arra a napra
biztosította a fizetését) segített nekem. Szilágy Imre (asztalos)
10000 Ft-tal támogatta a motorcsónak üzemanyag költségeit.
Ezúton is szeretném megköszönni a támogatását és mindenki
segítségét.
Az elkövetkező időszakra is megszülettek már a terveink. A
most kitermelt nádat a tél folyamán szeretnénk elégetni. Jövőre a
part parkosítását tervezzük. Szeretnénk folyamatosan kaszálni a
füvet, hogy a gaz ne lepje el újra a területet. Ezzel is szeretnénk
hozzájárulni ahhoz, hogy településünk szebb, élhetőbb legyen.
Ehhez a község lakóinak segítségét is szívesen vesszük.
Ennyiben szerettem volna beszámolni alapítványunk ez évben
végzett eddigi munkájáról és közeli terveiről.
Az Öcsödi Holt-ág Alapítvány kuratóriumának nevében
Molnár András kuratóriumi elnök
jutó havi jövedelem nem haladja meg a 71.250 forintot, és a
háztartás tagjai egyikének sincs vagyona.
A támogatás legkisebb összege 2.500 forint.

aki egy személyes háztartásban él és az egy fogyasztási
egységre jutó jövedelme nem haladja meg a 99.750 forintot,
vagyona nincs.
A támogatás összege 2.500 forint.
A települési támogatás egy évre kerül megállapításra.
A jogosultság feltételeiről az igény benyújtásakor teljes körű
felvilágosítást kapnak Molnár Magdolna szociális előadótól.
Polgármesteri Hivatal
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Közérdekű közlemény
Tisztelt Ügyfeleink!
Önök is bizonyára tudják, hogy a víziközmű-szolgáltatásról szóló jogszabályi előírások szerint
lehetőségük és egyben kötelezettségük is a településükön megépült csatornahálózatra
rákötni, a BÁCSVÍZ Zrt. által nyújtott csatornaszolgáltatást igénybe venni.
Munkatársaink a csatorna rákötések ellenőrzése céljából fel fogják keresni az ingatlan
tulajdonosokat 2015. augusztus 3. és augusztus 14. között
(reggel 8 és este 8 óra közötti időben).
Ezzel egyidejűleg a vízmérők leolvasását is el fogják végezni – az ekkor rögzített mérőállás
lesz a csatornaszolgáltatás számlázásának nyitó adata.
Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy kollégáink fényképes igazolvánnyal rendelkeznek.

Tisztelettel kérjük, hogy segítsék munkatársaink munkáját,
együttműködésüket előre is köszönjük.
Kérdés esetén ügyfélszolgálatunk a 40/40-30-20-as telefonszámon, illetve az
ugyfelszolgalat@bacsviz.hu e-mailcímen áll szíves rendelkezésükre.

Öcsödi Hírek 14

Izbéki-találkozó Öcsödön
Kedves Izbékik és Izbéki Társak!
Köszönjük a jelentkezéseket! Az Izbéki családok találkozója
augusztus 15-én, szombaton lesz 10 órától a Ligetben. A
rendezvény egybeesik az elszármazottak szokásos évi
összejövetelével, de attól függetlenül zajlik. Tájékoztatjuk a
résztvevőket, hogy a rendezvény önköltséges lesz, de a sátorról,
étkezésről gondoskodó szervezők igyekeznek a kiadásokat
szerény keretek között tartani.
Az éppen 300 évvel ezelőtti időszak meghatározó volt
községünk életében, hosszú évek után ekkor települt újjá a falu.
Az első régi/új telepesek között volt Izbéki István, aki levéltári
adatok szerint nyolcadmagával Mezőtúrról (Túrról) költözött
Öcsödre 1714-ben, és egy ideig a falu bírója is volt.
Családi, rokoni kapcsolataink, az öcsödi anyakönyvek, no meg
internetes böngészés alapján ismert tény, hogy a „nagy” Izbéki
család az elmúlt 300 évben, sok-sok generáció alatt gyorsan
bővült, igen nagyra nőtt. Izbékiek, a család leszármazottai ma
már nagy számban élnek falunk határain jóval túl is, mindenfelé
szétszóródva országban-világban.

Öcsödi Rovásírás Verseny
Iskolánk 2015. április 21-re rovásírás versenyt szervezett, melyet
négy megyében hirdettünk meg. A meghirdetést követően hat
iskolából 20 versenyző jelentkezett, hogy kipróbálja magát.
Gyuláról 2, Hódmezővásárhelyről 4, Békésszentandrásról 5,
Kunszentmártonból és Mezőtúrról 1-1 fő. Iskolánkat hét tanuló
képviselte, megérdemlik, hogy név szerint is megemlítsük őket:
Mátéfi Dalma 8.o., Budai Anna Brigitta 6.o., Török Dominik
8.o., Losonczi Máté 8.o., Kézsmárki Bence 8.o., Vigh Milán 3.o.,
Borbély István Bence 3.o.
A fent említett napon 14 órától kezdődő versenyen három
kategóriában mérkőztek meg a versenyzők egymással. 3-4.
osztály, 5-6. osztály és a 7-8. osztály eltérő nehézségű
feladatokkal találta szembe magát. A feladatok megoldására 45
perc állt rendelkezésre mindenkinek, melyet a többségnek ki is
kellett használnia. Azok, akik hamarabb befejezték összerovásos
feladatot kaptak, melynek megoldásáért különdíjat sorsoltunk ki
a verseny végén.
A verseny végeztével a feladatlapok javítása kezdődött, melyet
négyen végeztünk el. Amíg ez tartott a vendégeket
megvendégeltük, majd a tanulóknak különböző elfoglaltságokat
biztosítottunk. Ebben segítségünkre volt Erdei Györgyi, aki
szalmafonást, Gál Nóra, aki az íjászatot és Farkas Tibor, aki fára
égetést vezetett a tanulóknak.
A verseny díjazásában segítségünkre volt iskolánk
Diákönkormányzata (7000 Ft), Földi Imre (esztergált serlegek és
faragott kulcstartók) valamint jómagam (faragott plakettek)
formájában.
Az eredményhirdetésre fáradtan, de annál nagyobb izgalommal
készülődött mindenki. Minden résztvevő és kísérő nevelő

Augusztus elején értesítünk minden érdeklődőt a részletes
szervezési tudnivalókról.
A kapcsolattartáshoz feltétlenül kérjük az Öcsödön élő Izbékiket
is, hogy a telefonszámukat és ha van, e-mail címüket adják meg
a szervezőknek.
Szeretettel várunk és üdvözlünk mindenkit!
A szervezők
Izbéki Róza/Pasztelyák Ivánné Öcsöd/Budapest
Email: rozi.pasztelyak@t-email.hu
Telefon: +36 30 644 90 85
Izbéki Erzsébet/Bata Gáborné Öcsöd
Postacím, ill.személyesen:
5451 Öcsöd, Batthányi L.u.12/a
Telefon: +36 30 970 57 09
Izbéki Ferenc Öcsöd
Email: izbeki52@citromail.hu
Telefon: +36 70 421 29 23
Izbéki Benjámin
Telefon: +36 30 218 98 77
Izbéki Gábor Budapest
Email: gabor.izbeki@gmail.com
Telefon: +36 30 990 04 98
emléklapot és kulcstartót kapott. A verseny helyezettjei oklevelet
és a fent említett tárgyak egyikét kapták. Ezeket Vass Zoltán
Tankerületi igazgató Úr osztotta ki.
Az eredmények:
I. korcsoport:
1. hely: Vigh Milán (Öcsöd), felkészítő: Rózsa Éva,
2. hely: Borbély Bence (Öcsöd), felkészítő: Rózsa Éva.
II. korcsoport:
1. hely: Budai Anna Brigitta (Öcsöd),
felkészítő: Farsang Miklós,
2. hely: Serfőző Anna (Gyula), felkészítő: ifj. Gyarmathy Zsolt,
3. hely: Ferenczi Gabriella (Gyula)
felkészítő: ifj. Gyarmathy Zsolt.
III. korcsoport:
1. hely: Mátéfi Dalma (Öcsöd), felkészítő: Farsang Miklós,
2. hely: Demcsák Emese (Békésszentandrás),
felkészítő: Farsang Miklós,
3. hely: Farsang Emese (Kunszentmárton),
felkészítő: Farsang Miklós.
A versenyen két különdíjat osztottunk ki. Összerovás: Mátéfi
Dalma (Öcsöd), legszebb írás: Gombos Alexandra
(Hódmezővásárhely), felkészítő: Héjjáné Hódi Ilona.
A verseny megszervezésében, lebonyolításában nyújtott önzetlen
segítségükért minden kedves kollégámnak és a Tankerület
vezetésének köszönetet mondok.

Farsang Miklós
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József Attila-hét az általános
iskolában
Hagyományainkhoz híven iskolánk idén is megrendezte a humán
munkaközösség vezetésével a József Attila-hetet, melynek
keretében rajzversenyt és szavalóversenyt hirdettünk.
A gyerekek a kötelező versekhez készítettek rajzos
illusztrációkat, melyeket négy kategóriában értékeltünk. A
jutalmazott műveket az iskola aulájában tekinthették meg az
érdeklődők.
1-2. osztály: Petőfi Sándor: A Nap
I.
Kóródi Renáta 2.b
II.
Nádudvari Csilla 2.a
III.
Domokos Bence 2.a
3-4. osztály: Petőfi Sándor: Anyám tyúkja
I.
Kása Boglárka 4.b
II.
Rostás Patrik 4.a
III.
Farkas Gabriella 4.a
5-6. osztály: József Attila. Nem tud úgy szeretni
I.
Budai Anna 6.b
II.
Sziládi Dániel 6.b
III.
Kiss Laura 6.b
7-8. osztály: József Attila: Ime, hát megleltem hazámat
I.
Rostás Angyalka 7.a
II.
Bódi Alexandra 7.a
Versmondó versenyünkön 14 tanuló szavalta el a kötelező
művek után kedvenc verseit a zsűrinek és az érdeklődő
szülőknek.

Kedves Öcsödiek!
Ebben az évben is megrendezzük a Körös-zugi Hagyományőrző
Fesztiválunkat és az Elszármazottak találkozóját. Az érdeklődők
ebben az újságban olvashatják a tervezett programokat. Tudom,
nem vagyunk egyformák. Van, akinek tetszenek, s van, akinek
nem a rendezvény programjai. De azt is tudom és hiszem, hogy
ezt a napot mi, a településünk lakói tehetik szebbé,
mozgalmasabbá és egyben emlékezetesebbé. Azt szeretnénk, ha
mindenki arra gondolna, hogy ez a nap a miénk: az öcsödieké és
a településünkről elszármazottaké. Ezért most arra ösztönzök
mindenkit, hogy jöjjenek ki minél többen a József Attila
Népligetbe augusztus 15-én. A rendezők nevében is kérem a
község valamennyi civil szervezetét, a baráti társaságokat, hogy
minél többen főzzenek közösen finomabbnál finomabb ételeket.
Segítsék megvalósítani
rendezvényünk fő célját, a
hagyományőrzést! Mutassuk meg fiataljainknak, az idelátogató
vidékieknek, hogy milyen is a mi hagyományos, falusi
ízvilágunk! Ismerje meg minden érdeklődő a hagyományos
kézműves tevékenységeinket! Mutassunk példát az összefogásra!

Itt a következő eredmények születtek:
1-2. osztály:
I.
Gajdos Viktor 1.b
3-4. osztály:
I.
Bíró Noémi Vanda 4.b
5-6. osztály:
I.
Farkas Győző 6.a
II.
Szanyi Alexandra 5.b
III.
Karai Tímea 5.a
7-8. osztály:
I.
Mátéfi Dalma 8.a
II.
Suki Krisztlna 7.a
III.
Bárány Nóra 7.b
Azok a tanulók, akik első helyezést értek el az iskolai fordulón,
az immár második alkalommal megrendezett Tankerületi József
Attila Szavalóversenyen képviselték iskolánkat. Április 9-én
nyolc környékbeli település diákjai mutathatták meg
tehetségüket. A 32 versenyző közül sokan nagyon színvonalasan,
érett előadóként szerepeltek. Az alsó tagozatosok zsűrijében
Nagy Judit, Nemesné Murányi Rozália és Gere Lajosné, a
felsősöknél Rasztik Józsefné, Séráné Domokos Györgyi és
Kurenda Zsanett vett részt.
Iskolánk tanulói közül itt is többen jó helyezést értek el. Gajdos
Viktor 3., Mátéfi Dalma 1. lett, Farkas Győző pedig különdíjat
kapott.
A József Attila-hét befejezéseként április 10-én a múzeumnál a
felső tagozatos diákok színvonalas műsort adtak elő, mellyel
méltóképpen emlékeztünk meg a költészet napjáról.
A tanulókat Jakab István tanár úr készítette fel.
A versenyzőknek és a szereplőknek is gratulálunk, és további
sikereket kívánunk!
a humán munkaközösség tagjai
Mozogjunk, sportoljunk magunk és mások örömére! Vegyen
részt minél több család a mókás vetélkedőn! Most a családok is
együtt tölthetnek el egy szép napot.
A gazdasági helyzetünk miatt, a jobb megélhetés reményében
településünkről is sokan kényszerültek külföldön munkát
vállalni. Ez nagy lemondással is jár, hiszen távol vannak a
családjuktól, barátoktól a messzi idegenben. A településünkről
elszármazottak mellett a külföldön dolgozók napja is lehetne ez a
nap. Milyen jó lenne, ha a mostanira és az elkövetkező
falunapokra úgy tudnák időzíteni a szabadságukat, hogy minél
többen itthon lehessenek, részt vehessenek a rendezvényen!
Családjuk mellett a barátaikkal, ismerőseikkel találkozhassanak,
beszélgethessenek, hogy minél jobban feltöltődve tudjanak
elindulni újra a messzeségbe.
Reméljük, hogy a programok közül mindenki megtalálja a
számára megfelelőt, amihez nagyon jó szórakozást kívánunk.

A rendezők nevében: Molnár András

Öcsödi Hírek 16
Köszönetnyilvánítás

Köszönetnyilvánítás

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik

Köszönetet mondunk mindazoknak a rokonoknak,
barátnőknek, ismerősöknek akik

Mészáros Józsefné
Révész Eszter
temetésére eljöttek, vagy lélekben velünk voltak,
virágaikkal fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek.
Gyászoló család

Köszönetnyilvánítás
Köszönetet mondunk mindazoknak a rokonoknak,
barátoknak, ismerősöknek, jó szomszédoknak,
valamint mindazoknak, akik szeretett édesanyánk,
nagymamánk és dédnagymamánk
Kiss Imréné
Tálas Róza
temetésére eljöttek, sírjára koszorút,
virágot helyeztek mély fájdalmunkban osztoztak
„Úgy mentél el, ahogy éltél, csendben,
szerényen. Jóságos szíved pihenjen békében.”
Gyászoló család

Megemlékezés
Molnár Sándorné
Rácz Julianna
halálának 2. évfordulójára
„Nem látjuk már két szemét,
nem fogjuk már két kezét,
nem vigyáz már többé miránk,
örökre elment a mi Édesanyánk.”
Emlékezik szerető családja

Molnár Imréné
Tóth Erzsébet
búcsúztatásán rész vettek, utolsó útjára
elkísérték és fájdalmunkban osztoztak.
Gyászoló családjai és unokája

Megemlékezés
Lakatos Lajos
halálának 2. évfordulójára
„A fű, a fák, a nyíló kisvirág, a völgy,
a domb mind emlékeztet rád.
A Nap, a Hold csak rólad mesél,
mi volt, hogy volt, ezt suttogja a szél.
Tudjuk, hogy LELKED már más úton jár,
visszahozni téged többé nem tudunk már.
Az égiek oltáráról várjuk válaszod, segíts,
hogy eljusson hozzánk gondolatod.
Nyíljon az utadon millió virág,
legyen neked nyugodt a lelki világ.
Ragyogjon rád ezernyi csillag,
jóságos lelkeddel örökre velünk vagy.
Lelked, mint fehér galamb csendesen
messzire száll,
könnyes szemünk már soha nem talál.
Tudjuk, hogy a csillagok között a
legfényesebb
te leszel, utat mutatsz, mert szívünkben
örökké létezel.”
Emlékezik rád fájó szívvel feleséged Zsuzsa, gyermekeid,
unokád és barátaid és a testvérek, rokonok

Megemlékezés

Megemlékezés

Zubor Ferenc

Jordán Imréné
Nagy Krisztina

halálának 6. évfordulóján
„Te már alszol a zúgó lomb alatt,
Nem zavarjuk csöndes álmodat,
Sírodnál még állunk halkan, csendesen,
És nem feledünk Téged sohasem.”
Emlékezik: Felesége és családja

halálának 3. évfordulójára
„Nem látjuk már két szemét
Nem foghatjuk már két kezét
Nem vigyáz már többé miránk,
Örökre elment a mi édesanyánk.”
Emlékeznek: lánya Krisztina és családja
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Megemlékezés

Megemlékezés

Berényi István

Özv. Makai Sándorné
Murányi Eszter

halálának 8. évfordulójára
„Szívünkben maradsz, nem feledünk Téged,
hogy eddig velünk voltál, hálát adunk az égnek.
Úgy mentél el, ahogy éltél, csendben és szerényen.
Drága lelked nyugodjon békében.”
Emlékeznek: felesége és családja

Megemlékezés

halálának 5. évfordulójára.
„Ez a gyertya most érted égjen
Ki fent laksz már a magas égben.
Ki vigyázol ránk odafentről,
S lelkünkhöz szólsz a végtelenből.”
.Emlékeznek gyerekeid Eszter, Inci,
Öcsi, unokáid és dédunokáid

Köszönetnyilvánítás

Szerető jó szüleink halálának évfordulójára.
Édesapánk Gáll Imre
borbély és fodrászmester halálának 55.,
Édesanyánk Gáll Imréné
Hugyik Mária
halálának 35. évfordulójára.
Soha nem feledünk Titeket!
Fájó szívvel emlékeznek gyermekeik:

Köszönetet mondunk minden kedves rokonnak,
Polgármester úrnak és feleségének,
háziorvosainak Dr. Molnár Évának és Dr. Pataki Istvánnak
sok éves lelkiismeretes munkájukért,
a Temetkezési Vállalatnak és a Tiszteletes asszonynak,
valamint mindazoknak, akik szeretett
Bözsi mamánk
Fodor Sándorné Farkas Erzsébet

Marika, Imi

Megemlékezés
Pásztor Imre
halálának 20. és
Pásztor Imréné
Kiss Ilona
halálának 3. évfordulójára
„A múltba visszanézve valami fáj,
Valakit keresünk, aki nincs már.
Nélküled szomorú üres a házunk,
még most sem hisszük el, hogy hiába várunk,”
Szeretettel emlékezik a Zubor család

Megemlékezés
Rónyai Bálint
halálának 1. évfordulójára
„Hirtelen halálod megtörte szívünket,
örökké őrizzük drága emlékedet.
Kegyetlen a sors, hamar elvitt tőlünk,
de szíved emléke itt maradt közöttünk.
Örök az arcod, nem száll el szavad,
minden mosolyod a lelkünkben marad.”
El nem múló szeretettel emlékezik rád családod!

búcsúztatásán részt vettek, fájdalmunkban osztoztak.
Gyászoló család

Megemlékezés
Jordán Erika
halálának 25. évfordulójára
„25 éve már, hogy elöntötte szívünket a bánat,
nincs semmi a világon, ami ennél jobban fájhat.
Veled együtt volt teljes az életünk, hogy elmentél, elvitted örömünk.
Múlnak az évek, te nem vagy már velünk,
de tovább élsz szívünkben, soha nem feledünk.”
Szeretettel emlékeznek szüleid és testvéred
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Anyakönyvi hírek
Halálozások
Áprilisban

Karai Sándorné
Fekete Erzsébet
élt 92

Balogh Imre
élt 82 évet
Fodor Sándorné
Farkas Erzsébet
élt 78 évet
Szabó Ferencné
Komlós Ilona
élt 85 évet

Nádudvari Ferenc
élt 71 évet
Herczeg Mihály
élt 76 évet
Júliusban
Komlós Lajosné
Simkó Mária Magdolna
élt 88 évet

Májusban
Özv. Szűcs Ferencné
Tóth Mária
élt 81 évet

Pecz Ferencné
Rónyai Erzsébet Magdolna
élt 69 évet

Kardos Sándor
élt 90 évet

Kovács Lajosné
Nádudvari Rozália élt 85 évet

Kiss Imréné
Tálas Róza
élt 88 évet

Jordán Lajos
élt 80 évet

Júniusban
Mészáros Józsefné
Révész Eszter
élt 79 évet

Fésűs Sándorné
Boros Mária
élt 64 évet

Emléküket kegyelettel őrizzük.

Házasságkötés
Rónyai Ferenc – Juhász Márta

„A boldogság szárnyán
immár ketten
repülünk tovább,
egy közös élet útján”

kötöttek házasságot

25. éves házassági évforduló
Júniusban

Májusban
Révész Lajos - Ambrus Tünde
Tuncsik Csaba – Vajda Zsuzsanna
Molnár Gábor – Pápai Tünde
Júniusban
Tóth Károly – Rácz Bernadett
Jakab Attila – Kolompár Ilona Andrea

Pálinkás Béla – Csepcsényi Dóra
ünnepélyes keretek között megerősítették házassági
fogadalmukat
Sziládiné Olasz Márta anyakönyvvezető előtt.

Az Öcsödi Hírek szerkesztősége nagyon sok
boldogságot és további jó egészséget kíván
nekik!
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Anyakönyvi hírek
Születések
Márciusban

Gajdos János - Raffael Rozália
GIZELLA AJSA

Dezső Géza - Kovács Dóra
JANKA
Májusban

Kis Lipót - Molnár Tiffany
NIKOLASZ GUSZTÁV

Csikai András - Szőgyör Katalin
ANDRÁS

Hedrich István - Gácsi Beatrix
BELLA

Lakatos Ervin - Jakab Zsófia
RUBEN
Nagy Bálint - Rácz Erika
ISTVÁN BÁLINT
Kiss György - Lénárt Edina
GYÖRGY
Dezső Zoltán - Hegedűs Nikoletta
ZALÁN ZOLTÁN

Rostás Miklós Roland - Bankó Ildikó
ROLAND MIKLÓS
Benke Róbert - Szőgyör Anikó
HANNA
Kasuba András – Soós Ágnes
HUNOR ANDRÁS

Júliusban
Boldizsár Gábor - Rácz Mónika
BENCE

Farkas Gusztáv - Nagy Erzsébet
GUSZTÁV OTTÓ

A legifjabb öcsödi polgároknak hosszú boldog
éveket kívánunk!
Névadó
Révész Lajos - Ambrus Tünde
MÁTÉ LEVENTE
nevű gyermekét névadózta meg Sziládiné Olasz Márta
anyakönyvvezető ünnepélyes keretek között.

Helyesbítés!

Júniusban
Kovács János - Madarász Éva
ESZTER

Az újság előző számában hibásan jelentek meg egy újszülött és
szüleinek adatai, mert pontatlan adatokat adtam le az újság
szerkesztőségének. A figyelmetlenségem okozta esetleges
kellemetlenségekért elnézést kérek mind az újszülött
hozzátartozóitól, mind az újság szerkesztőitől.
Savella Károly - Molnár Jusztina
KORNÉL
Sajnálattal és megértésüket remélve: Végné Lapu Julianna védőnő
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