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Január 22. – A Magyar Kultúra Napja
Kölcsey Ferenc 1823. január 22-én fejezte be a Himnusz

Felkészítő nevelő: Oborzilné Enyedi Klára tanítónő

megírását. Erre az eseményre emlékezve 1989 óta ezen a napon

A szereplő tanulók névsora:

ünnepeljük a magyar kultúra napját. A magyar kultúra egyidős

Lapu Fanni 6.b; Nádudvari Csilla 3.a; Szeleczki Judit 3.b;

Magyarországgal. A magyar nép életét, gondolatvilágát,

Szanyi Alexandra 6.b; Balogh Zsolt 3.a; Fazekas Ticián 3.b;

hovatartozását, helyét a világban kultúránk ismerete adja.

Sebők Ingrid 6.b; Kiss Laura 7.o; Szeleczki Andrea 3.b;

Kultúránk mutatja, bizonyítja eredetünket, létünket.

Bódi Laura 3.b; Budai Anna 7.o; Kóródi Sándor 3.b;

A kultúra a művelődésre való folyamatos igény. Kölcsey verse

Nagy Károly Gergő 3.b; Farkas Győző 7.o;

Erkel Ferenc zenéjével vált nemzeti himnuszunkká. Ez a mű a

Buránszki András 8.a; Kóródi Renáta 3.b; Farkas Milán 3.b

magyar tiszteletadás jelképe.

Iskolánkban a felső tagozatosok műsorukkal ízelítőt adtak a
népköltészeti, népzenei értékeinkből. A 3. évfolyamosok
népviseleti ruhába öltöztek és néptánccal színesítették a
megemlékezést. Az évfordulóval kapcsolatos megemlékezésünk
is alkalmat adott arra, hogy nagyobb figyelmet szenteljünk
évezredes hagyományainknak, gyökereinknek, nemzeti tudatunk
erősítésének, felmutassuk és továbbadjuk a múltunkat idéző
tárgyi és szellemi értékeinknek.
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Népdaléneklő verseny
„A zene az életnek olyan szükséglete, mint a levegő.
Sokan csak akkor veszik észre, ha már nagyon hiányzik.”
Kodály Zoltán
Iskolánk Humán munkaközössége az idén is megszervezte a
népdaléneklő versenyt. 2016. január 12-én 14 órakor a központi
iskola könyvtárában 27 énekelni szerető diák várta izgatottan,
hogy bemutathassa a szabadon választott népdalát.
A zsűri elnöke Makra András kunszentmártoni zenetanár volt.
Sokat segített a döntésben Gere Lajosné óvónő és Benke Jánosné
tanítónő. Egyénileg és csoportosan is jelentkezhettek a

Csoport:

versenyzők.

1. helyezés: Sebők Ingrid, Lapu Fanni, Szanyi Alexandra 6.b

Rövid beéneklés, daltanulás után a harmadikosok kezdték a

Különdíj: Murányi Norbert, Buránszki András 8.a

versenyt. A szereplők bátran, pontos szövegtudással, tiszta
énekléssel lepték meg a zsűrit. A következő eredmények

Emléklapot kaptak:

születtek:

Farkas Ramóna 3.a, Nagy Evelin 3.a, Nádudvari Csilla 3.a,

3.-4. osztály

Szénási Rebeka 3.a, Papp Viktória 3.a, Bódi Laura 3.b, Farkas

1. helyezés: Radácsi Róbert 4.o.

Milán 3.b, Nagy Károly Gergő 3.b, Kolompár Sándor 4. o.,

2. helyezés: Sári Anita 3. a

Farkas Gabriella 5.a, Kovács Napsugár 5.a, Rostás Alexandra

3. helyezés: Kóródi Renáta 3. b.

5.a, Szántó Adrienn 5.a, Révész Dóra 6.a, Farkas Evelin 7.o.,
Rostás Angyalka 8.a, Szántó Cintia 8.a
Felkészítő tanárok: D. Kis Zsoltné, Oborzilné Enyedi Klára,
Deák Júlia
Gratulálunk minden versenyzőnek a szép versenyzésért!

Tisztelt Adózó Állampolgár!

5.-6. osztály
1. helyezés: Lapu Fanni 6.b
2. helyezés: Buránszki Andrea 6.a
Sebők Ingrid 6.b
7.-8. osztáky

Kérjük, hogy 2016-ban is használja ki
azt a lehetőséget, hogy felajánlhatja
személyi jövedelemadójának 1 %-át,
valamely civil szervezet számára.
Kérjük, hogy az Öcsödi Ifjúsági
Természet- és Környezetvédelmi
Alapítványt válassza, amelyet 1992ben hoztunk létre az öcsödi általános
iskolások támogatására.
ADÓSZÁMUNK: 18821543-1-16

1. helyezés: Budai Anna 7. o.
2. helyezés: Murányi Norbert 8.a
Buránszki András 8.a

Jordán Katalin
a kuratórium elnöke
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KARÁCSONYI TÁNCEST

Koncert az iskolában

A karácsonyi programsorozat részeként tanulóink a Szilver
táncoktatásnak köszönhetően 2015. december 16-án a Műv-

A Chován Kálmán Alapfokú Művészeti Iskola Öcsödi
tagozatának Karácsonyi hangversenye 2015. december 15-én
este volt a József Attila Általános Iskola aulájában. A szépen
feldíszített helyszín hangulatát fokozták a növendékek
produkciói. A gyerekek zongorán, hegedűn, furulyán és rézfúvós
hangszereken adták elő ismert és ismeretlen szerzők műveit. A
diákok tanáraikkal együtt zenélve is a pódiumra álltak.
A műsor a téli ünnepkörre való felkészülés jegyében zajlott. A
közönség nagy tapssal jutalmazta a gyerekek szereplését, akik
között igazi tehetségek is voltak.
Köszönet illeti a felkészítő tanárokat: Cseh Andrást, Soós Tibort,
Vas Istvánt és a szorgalmas növendékeket a szép élményért.
További sikereket kívánunk!

elődési Házban léptek fel.
Budainé Bajzáth Ibolya köszöntötte a rendezvény valamennyi
résztvevőjét. Elmondta, hogy Mayerné Zsíros Gabriella
táncpedagógus kezdeményezésére került megrendezésre az első
Karácsonyi Táncest 2013 decemberében hagyományteremtő
céllal. Szólt az igazgatónő arról is, hogy a rendezvény teljes
bevétele a korábbi évekhez hasonlóan most is az iskolai
diákönkormányzaté, felhasználásáról a tanulók döntenek.

A műsorban szerepeltek:
Zongora: Budai Anna; Budai Dániel; Suki Nándor; Révész Dóra
Furulya: Hegedűs Brigitta; Mészáros Ingrid; Szanyi Alexandra;
Török Orsolya

Tanulóink két előadáson mutatták be tánctudásukat. Változatos
koreográfiákat adtak elő az alsó tagozatos osztályok a nézők
örömére. Gyönyörködhettek a külön táncosok produkcióiban is.
Közülük már többen versenyeken is összemérik tudásukat, ebből

Trombita: Lapu Fanni; Szűcs Roland

kapott a közönség látványos ízelítőt.
Az adventi készülődés hangulatát fokozta Kovács Napsugár
szavalata, továbbá a Mikulásparádé és a Karácsonyi tánc, hogy
csak néhányat említsek. Különleges műsorral „kopogott” a
színpadon Rózsa Éva 4. osztályos Néptánc csoportja. Ők Kanász
botolót adtak elő, amely igen nagy koncentrálást igényelt a
pontos ritmus miatt.
Sokan

izgultak,

hogy

melléjük

áll-e

a

szerencse

a

tombolasorsolás során. Köszönet illeti mindazokat, akik
felajánlásaikkal biztosították a nyereményeket.
Gratulálunk a szereplő tanulóknak, hogy színvonalas
tánctudásukat elénk tárták! A program szervezéséért és sikeréért
köszönet Mayerné Zsíros Gabriellának és segítőinek, valamint az
iskola dolgozóinak. Ezúton köszönjük meg a közönség vastapsát
illetve a Polgárőrség munkáját.
Tóthné Nádudvari Judit

Kürt: Szűcs Patrik
Hegedű: Farkas Gabriella; Józsa Natasa; Kecskés Dóra; Kecskés
Evelin; Kiss Erika; Losonczi Máté; Péntek Teodóra; Szegény
Nikoletta
Tóthné Nádudvari Judit
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Decemberi jeles napok
Az év utolsó hónapja rendkívül gazdag eseményekben, jeles
napokban. Szeretjük és várjuk. Érdekes ünnepek során hozza el.

HOGYAN JÖN A MIKULÁS?

kiosztotta a csomagokat, az elsősökhöz személyesen is szólt,
megdicsérte őket, egyeseket jó tanáccsal látott el. A gyerekek
saját készítésű rajzokkal ajándékozták meg Őt. Csomagbontás
után következett a szórakozás: páros, egyéni táncverseny, közös
buli.

„Van, ahová szánon jön,
van, ahová hintón,
van, ahová repülőn
s van, hova sítalpon,
ha kell, hajón utazik,
s bizony az sem ritka,
hogy gyalogol ide-oda –
s hogy ér oda mindenhova
csupán egyetlen éjszaka:
maradjon a titka!”
Lévay Erzsébet
December 4-én délelőtt a 8. évfolyam télapója három barátságos
krampusz kíséretében meglátogatta az alsós osztályokat,
valamint a település néhány közintézményét.
A 14 órakor kezdődő központi rendezvényen több érdekes,
szórakoztató feladat várt a 4-8. osztályokra: a csoportok humoros
bemutatkozása, Télapó szépségverseny, Télapó-totó és
feladatsor, zenefelismerés, karaoke.
Általános derűt és felszabadult nevetést varázsolt a 8. évfolyam
műsora, melyben összekötő szöveg és találó zenék kíséretében a
tanulók különböző télapó-karaktereket jelenítettek meg.

A nevelőtestület és a tanulók összefogásának köszönhetően
feledhetetlen, jó hangulatú, örömteli délután volt mind a három
helyszínen.
Jakab István, Kapus Margit, Tóthné Nádudvari Judit
A karácsonyt megelőző hetekben jobban figyelünk egymásra,
készülődünk, izgulunk. A várakozás ideje alatt apró ajándékokkal
kedveskedünk egymásnak, hogy kimutassuk szeretetünket.
DECEMBER
„December az ünnepről szól, akkor szép, ha hull a hó
úgy jó, ha van meleg szoba, a bejgliben sok dió.
Jó dolog a sok ajándék, de figyeld a szemeket,
meglátod, a legnagyobb kincs az őszinte szeretet.
Szerencsére fér a szívbe óriási nagy adag,
s minél többet adsz belőle, neked annál több marad!”
K. László Szilvia

A Mikulás érkezése izgalommal teli esemény minden gyermek
számára. Így volt ez a Deák úti és Juhász Béni úti iskolában is. A
tanulók dallal fogadták a Mikulást. A napközis csoportok
műsorral kedveskedtek neki: verseket mondtak, énekeltek,
táncoltak, jeleneteket adtak elő. A szereplés után a Mikulás

December 18-a tanítás nélküli munkanap volt az általános
iskolában. Délelőtt a művelődési házban készülődött a tanuló
ifjúság a Fenyőünnepre. A műsort a 3. évfolyamos tanulóknak és
felkészítőiknek (D. Kis Zsoltné, Horváth Istvánné, Erdei
Györgyi, Szegény Andrea) köszönhetjük.
A gyerekek a színpadra varázsolták a tél örömeit és szépségeit:
verseik a télről, a szélről, a hidegről, a hóesésről és a szánkózásról
szóltak. Eljátszották a hógolyózást, hóemberépítést, nyuszik,
mókusok félelmeit. A manók tánca és a beszélő hóember
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színesítette a produkciót. Ezt követte Móra Ferenc: A didergő
király című verses mese előadása.

Szeretet nélkül az emberek elhidegülnek egymástól. A szeretet
úgy fűzi össze az embereket, mint egy láthatatlan fonal.
Köszönjük e remek, szívhez szóló műsort!
Juhász Gyula: Karácsony felé „részlet”
„Legyünk hát jobbak, s higgyünk rendületlen,
S ne csak így decemberben.”

A Fenyőünnep kézműves foglalkozásokkal folytatódott, ahol a
gyerekek karácsonyi díszeket és ajándékokat készítettek nevelőik
irányításával változatos módon. Bízunk benne, hogy a saját
készítésű alkotásaikkal örömet szereztek családjuknak is.

A nézőket magával ragadta a gyerekek lenyűgöző szerepjátéka és
a történet mondanivalója.

A karácsony az egész világon a béke, az öröm, a szeretet ünnepe.

Tóthné Nádudvari Judit
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Verseny a szép magyar beszédről
Hagyományainkhoz híven a Humán munkaközösség az Gajdos Ramóna (5.a),
idén is megszervezte a Szép Magyar Beszéd verseny Török Orsolya (6.a),
Szanyi Alexandra (6.b),

iskolai fordulóját.

Az 5-6. osztályos gyerekek egy szabadon választott, eredeti Szegény Nikolett (6.b),
magyar 20-21. századi prózai stílusában megírt szöveggel, Kiss Laura (7.o),
míg a 7-8. osztályosok esszével vagy tanulmányrészlettel Suki Nándor (7.o),
Bódi Evelin (8.a),

készültek.

Buránszki András (8.a)
A megmérettetésre december 9-én 14 órakor az iskola
könyvtárában került sor. A tizenhat ünneplőbe öltözött, Az 5-6. osztályos korcsoportban:
olvasni szerető kisdiák izgatottan hallgatta a megnyitó I. helyezett: Sebők Ingrid (6.b)
gondolatokat, majd a sorszám húzásának megfelelően

II. helyezett: Kovács Napsugár (5.a)

felolvasták a választott, azt követően a szervezők által III. helyezett: Szántó Adrienn (5.a)
kijelölt kötelező szöveget.
A 7-8. osztályos korcsoportban:
I. helyezett: Szántó Laura (7.o)

A zsűri tagjai a következők voltak:

Pappné Németh Rozália, iskolánk nyugdíjas magyar II. helyezett: Bódi Alexandra (8.a)
III. helyezett: Suki Krisztián (8.a)

szakos tanára,
Kurenda Zsanett angol–német szakos tanárnő,
Osztrovszkiné Bata Gyöngyi tanítónő.

A

versenyzőket

két

korcsoportban

értékelték.

A

legfontosabb szempontok a szövegértés, szöveghűség, A kerületi fordulón Sebők Ingrid és Szántó Laura
hangképzés, hangsúlyozás, a természetes beszéd voltak.

képviselik iskolánkat.

Szép teljesítményért emléklapot kaptak:

Gratulálunk a versenyzőknek!

Ajtai Angéla (5.a),
Farkas Gabriella (5.a),

Humán munkaközösség
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Beszámoló
Az Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének
2015. november 19. napján megtartott üléséről
A napirend tárgyalása előtti interpellációk:
Gál Imréné: Interpellált a lomtalanítással kapcsolatosan.
Interpellációkra válaszadás:
Molnár Bálint polgármester: Eldönti a képviselőtestület, mikor
legyen lomtalanítás és saját autóval elhordjuk a szemetet.
A napirend 1. pontja:
Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta és elfogadta az adóztatás helyzetéről szóló
tájékoztatót.
A napirend 2. pontja:
Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta és elfogadja a szociális igazgatási feladatok
ellátásáról szóló beszámolót.
Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének a
pénzben és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló
2/2015.(II.27.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról szóló
18/2015.(XI.23.) önkormányzati rendeletet megvitatta és
elfogadta.
A napirend 3. pontja:
Előterjesztések:
Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a
kisajátításról szóló 2007. évi CXXIII. törvény 2.§ e) pontja, 4.§
(1) bekezdés da) alpontja alapján az Öcsöd külterület 0167/2
hrsz-ú, „kivett út” művelési ágban nyilvántartott 434 m²
területű
ingatlant
közérdekű
célból
(közlekedési
infrastruktúra fejlesztése), a közúti közlekedésről szóló 1988.
évi I. törvény 29.§ (1b) bekezdés a) pontja, valamint a 32.§ (1)
és (3) bekezdése értelmében térítés nélkül a Magyar Állam
tulajdonába adja.
Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a
kisajátításról szóló 2007. évi CXXIII. törvény 2.§ e) pontja, 4.§
(1) bekezdés da) alpontja alapján az Öcsöd külterület 0153/2
hrsz-ú, „kivett út” művelési ágban nyilvántartott 149 m²
területű
ingatlant
közérdekű
célból
(közlekedési
infrastruktúra fejlesztése), a közúti közlekedésről szóló 1988.
évi I. törvény 29.§ (1b) bekezdés a) pontja, valamint a 32.§ (1)
és (3) bekezdése értelmében térítés nélkül a Magyar Állam
tulajdonába adja.
Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a
kisajátításról szóló 2007. évi CXXIII. törvény 2.§ e) pontja, 4.§
(1) bekezdés da) alpontja alapján az Öcsöd külterület 0388/1
hrsz-ú, „kivett út” művelési ágban nyilvántartott 45 m²

területű
ingatlant
közérdekű
célból
(közlekedési
infrastruktúra fejlesztése), a közúti közlekedésről szóló 1988.
évi I. törvény 29.§ (1b) bekezdés a) pontja, valamint a 32.§ (1)
és (3) bekezdése értelmében térítés nélkül a Magyar Állam
tulajdonába adja.
Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a
kisajátításról szóló 2007. évi CXXIII. törvény 2.§ e) pontja, 4.§
(1) bekezdés da) alpontja alapján az Öcsöd külterület 0395/1
hrsz-ú, „kivett út” művelési ágban nyilvántartott 61 m²
területű
ingatlant
közérdekű
célból
(közlekedési
infrastruktúra fejlesztése), a közúti közlekedésről szóló 1988.
évi I. törvény 29.§ (1b) bekezdés a) pontja, valamint a 32.§ (1)
és (3) bekezdése értelmében térítés nélkül a Magyar Állam
tulajdonába adja.
Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a
kisajátításról szóló 2007. évi CXXIII. törvény 2.§ e) pontja, 4.§
(1) bekezdés da) alpontja alapján az Öcsöd külterület 0147/2
hrsz-ú, „kivett út” művelési ágban nyilvántartott 593 m²
területű
ingatlant
közérdekű
célból
(közlekedési
infrastruktúra fejlesztése), a közúti közlekedésről szóló 1988.
évi I. törvény 29.§ (1b) bekezdés a) pontja, valamint a 32.§ (1)
és (3) bekezdése értelmében térítés nélkül a Magyar Állam
tulajdonába adja.
Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a
kisajátításról szóló 2007. évi CXXIII. törvény 2.§ e) pontja, 4.§
(1) bekezdés da) alpontja alapján az Öcsöd külterület 0402/1
hrsz-ú, „kivett út” művelési ágban nyilvántartott 1995 m²
területű és 0402/3 hrsz-ú, „kivett út” művelési ágban
nyilvántartott 5432 m2 területű ingatlant közérdekű célból
(közlekedési infrastruktúra fejlesztése), a közúti közlekedésről
szóló 1988. évi I. törvény 29.§ (1b) bekezdés a) pontja,
valamint a 32.§ (1) és (3) bekezdése értelmében térítés nélkül a
Magyar Állam tulajdonába adja.
A napirend 4. pontja:
Jelentés a két ülés közötti munkáról
Október 30-án volt az utolsó ülésünk.
November 6-án Nagyréven szerveztek a polgármestereknek
találkozót.
November 11-én ivóvízminőség javító koordinációs ülést
tartottunk.
November 12-én a közreműködő szervezetnek voltunk egy
egyeztető ülésén.
November 14-én Szolnokon összehívták az 1990-ben
megválasztott polgármestereket.
November 16-án egyeztettünk a Közvill Zrt.-vel.
November 17-én TÖOSZ elnökségi ülésen vettem részt.
November 18-án Gödöllőn egy ünnepségen vettem részt, amit a
Magyar Önkormányzatok Szövetsége szervezett.
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Beszámoló

háziorvosokat az általuk bérelt Öcsöd, Juhász Béni út 7. szám
alatti önkormányzati ingatlan vonatkozásában lakbér
mentességben részesíti.

Az Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének
2015. december 17. napján megtartott üléséről

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének az
önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek
bérletéről, valamint az elidegenítésükre vonatkozó szabályokról
szóló 12/2014. (XII.19.) sz. önkormányzati rendelet
módosítására szóló 19/2015.(XII.21.) önkormányzati rendeletét
az előterjesztett formában elfogadta.

A napirend tárgyalása előtti interpellációk:
Molnár András: Interpellált az ivóvíz minőségével valamint a
Művelődési Ház hátsó lépcsőfelmenőjével kapcsolatosan.
Gál Imréné: Interpellált a külterületi földutak állapotával
valamint a dr. Papp András úton közlekedőkkel kapcsolatosan.
Interpellációkra válaszadás:
Lóczi Lajos a Községgondnokság és Könyvtár vezetője: Pótolni
fogjuk a Művelődési Házban a korlátot.
Molnár Bálint polgármester: A konténer a piactéren azért van,
hogy onnan lehet egészséges tiszta vizet vinni. Az
ivóvízminőség-javító program befejezésével jobb lesz a víz
minősége és tisztasága is.
Jelezni kell Csontos Anikónak a földtulajdonos nevét, aki
felszántja az utat is és mi felszólítjuk.
Az új közmunkaprogramban megpróbáljuk megoldani a földutak
karbantartását.
Megnézzük, mit lehet tenni a Móricz út és a Veresházi úton.
A jövő év elején szervezhetünk lomtalanítást, akkor megoldódhat
a falevelek elszállítása is.
A napirend 1. pontja:
Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta és elfogadta az önkormányzat 2016. évi belső
ellenőrzési tervet.
Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat 2016. évi belső ellenőrzési
tervének javaslatában nem szereplő ellenőrzésekre a
Képviselőtestület, a Pénzügyi Bizottság, a polgármester, a jegyző
és az intézményvezetők kezdeményezésére kerülhet sor.
A napirend 2. pontja:
Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta és elfogadta a pályázatok helyzetéről szóló
beszámolót.
A napirend 3. pontja:
A Járási Hivatal tájékoztatása a Kunszentmártoni Kormányablak
kialakításával kapcsolatban
Molnár Bálint polgármester: Úgy alakult, hogy a mai napon van
a Kormányablak hivatalos átadása, így a hivatalvezető asszony
nem tudott megjelenni és megtartani a beszámolót.
A napirend 4. pontja:
Előterjesztések:
Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta és elfogadta, hogy a jelenleg praktizáló

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
elfogadta a Szép Lídia Oroszlány, Dózsa Gy. út 14. szám alatti
lakos által adományozott, Öcsöd belterület 1673 hrsz-ú, „kivett
lakóház, udvar, gazdasági épület” művelési ágban
nyilvántartott, természetben 5451 Öcsöd, Hunyadi Mátyás út
49. szám alatt található 1401 m2 területű ingatlant.
Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az
Öcsödi Polgárőr és Tűzoltó Egyesülettel történő
együttműködés ügyében a következő határozatot hozta:
 Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestülete az előterjesztett együttműködési
megállapodást jóváhagyja.
 Felhatalmazza a polgármestert a megállapodás
aláírására.
Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az
öcsödi Önsegítő Egyesülettel történő együttműködés ügyében
a következő határozatot hozta:
 Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestülete az előterjesztett együttműködési
szándéknyilatkozatot jóváhagyja.
 Felhatalmazza a polgármestert a szándéknyilatkozat aláírására.
Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a
VÁRUNK Alapítvánnyal történő együttműködés ügyében a
következő határozatot hozta:
 Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestülete az előterjesztett együttműködési
szándéknyilatkozatot jóváhagyja.
 Felhatalmazza a polgármestert a szándéknyilatkozat aláírására.
Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta és elfogadta a Tóth József Alapszolgáltatási
Központ Szakmai Programjának módosítását.
Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy
határozott, hogy 2015. december 31. napjától Öcsöd
Nagyközségi Önkormányzat vagyona Öcsöd Nagyközségi
Önkormányzat, mint tulajdonos könyveibe kerüljön felvételre.
Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Öcsöd
Nagyközségi Önkormányzat törzskönyvi nyilvántartási adatairól
szóló 4/2014. (I. 30.) számú testületi határozata módosítására az
alábbi határozatot hozta:
A határozat 1. pontjában szereplő kormányzati funkciók közé az
alábbi kormányzati funkciók felvétele:
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„041237 közfoglalkoztatási mintaprogram
102020 időskorúak, demens betegek tartós bentlakásos feladatai
091140 óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai”
A napirend 5. pontja:
Jelentés a két ülés közötti munkáról
November 19-én volt az előző ülésünk.
November 20-án Békéscsabán jártam jegyző asszonnyal és a
pénzügyi előadónkkal. Aláírtam a szerződést a kisajátított
ingatlanokkal kapcsolatban.
November 21-én volt Öcsöd 300 éves évfordulója.
November 23-án a három társulásnak tartottunk ülést.
November 24-én az önkormányzat nyugdíjasainak tartottunk egy
kis megemlékezést.
November 27-én Budapesten a Nemzeti Fejlesztési
Minisztériumnál jártunk az ivóvízminőség javító programmal
kapcsolatban.
November 30-án Leader ülésen voltam Kunszentmártonban.
December 2-án tartottuk a hulladéklerakók műszaki átadását.
December 3-án Kunszentmártonban voltam, átadtam a Tiszazugi
Települések Szövetsége nevében a Tiszazug Rendőre címet.

December 5-én a Református Egyház felkért, hogy az adventi
ünnepségen köszöntsem a résztvevőket.
December 7-én sajtótájékoztató volt az ivóvízminőség-javító
programmal kapcsolatban.
December 8-án az ÁNTSZ megvizsgálta a vízművet.
December 9-én koordinációs ülés volt az ivóvízminőség-javító
program kapcsán.
Délután Martfűn, Tiszaföldváron és Csépán is megjelent az
ÁNTSZ.
December
11-én
Budapesten
voltam
aláírni
a
szerződésmódosítást a minisztériumban.
December 14-én volt a záró rendezvény a hulladék rekultivációs
programban részt vevő kivitelezőknek és önkormányzatoknak.
December 15-én egyeztetést tartottam a kivitelezőkkel az
ivóvízminőség-javító programmal kapcsolatban.
Délután Kunszentmártonban a Bácsvíz Zrt. egy tájékoztatót
tartott.
December 16-án TÖOSZ elnökségi ülés volt Budapesten.
December 17-én Karcagon tájékoztató volt az uniós
pályázatokról. Kormányablak átadásán vettünk részt jegyző
asszonnyal.

Beszámoló

Beszámoló

Az Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének
2015. december 29. napján megtartott soron kívüli üléséről

Öcsöd Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzat
Képviselő-testülete 2015. november 10. napján
megtartott üléséről

A napirend 1. pontja:
Döntés pénzben nyújtott szociális ellátásokról
Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta és jóváhagyta, hogy méltányosságból 2015.
decemberében, egyszeri rendkívüli települési támogatásban
részesít 245.000 Ft összegben 8 olyan családot, ahol beteg
gyermeket nevelnek. 10.000 Ft összegben 48 fő rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményben részesülő nagy családost,
valamint 21 fő egyedülálló kisnyugdíjast. A Képviselő-testület
felhatalmazza a polgármestert a támogatásokkal kapcsolatos
határozatok meghozatalára.

Beszámoló
Öcsöd Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzata
Képviselő-testületének Közmeghallgatással egybekötött 2015.
december 9. napján megtartott üléséről
A napirend 1. pontja:
Öcsöd Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzatának
Képviselő-testülete megtárgyalta és tudomásul vette a
nemzetiségi önkormányzat 2015. évben végzett munkájáról szóló
tájékozatót.
Öcsöd Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzatának
Képviselő-testülete a Mátrix Közhasznú Alapítvánnyal kötött
együttműködési megállapodást az előterjesztett formában
jóváhagyta.

A napirend 1. pontja:
Öcsöd Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzatának
Képviselő-testülete a 2015. II. félévi munkatervét az
előterjesztett formában jóváhagyta.
A napirend 2. pontja:
Öcsöd Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzatának
Képviselő-testülete a 2015. évi költségvetés I. félév
teljesítéséről szóló jelentést jóváhagyta.
A napirend 3. pontja:
Előterjesztések:
Öcsöd Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzatának
Képviselő-testülete 2015. november-decemberben tervezett programokat megtárgyalta és jóváhagyta.
Öcsöd Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzatának
Képviselő-testülete a FIROSZ-al kötött együttműködési
megállapodást az előterjesztett formában jóváhagyta.
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Tisztelt Lakosság!
A „Holt-ág Alapítvány” az önök személyi jövedelemadójának
egy százalékából az elmúlt adóévben 401 ezer forintot kapott.
Kuratóriumunk nevében ezúton is szeretném megköszönni a
felajánlásaikat. Kérjük, ebben az évben is támogassák
alapítványunkat adójuk egy százalékával! A felajánlásaikból
összegyűlt összeg biztosan a falunkban marad, amit igyekszünk
hasznos célokra fordítani.
Szeretném a tisztelt lakosságot tájékoztatni az alapítványunk
pénzügyi helyzetéről. Az elmúlt évben 300.000Ft-ot fordítottunk
nádvágásra. Bevételünk a személyi jövedelemadó egy
százalékából és adományokból származott. A már említett
401.000 Ft mellett adományként Zöldvári Lászlótól 20.000 Ft-ot,
Szilágyi Imrétől (barkácsbolt) 10.000 Ft-ot kapott az alapítvány.
Köszönjük az ő felajánlásaikat is. Záró egyenlegünk 2015.
december 31-én 501.000 Ft volt.
A januári kuratóriumi ülésen az idei tervekről is határozat
született. Döntésünk alapján a holt-ág partrendezését szeretnénk
végrehajtani. A Juhász Béni úti orvosi lakástól a magtárig
tervezzük kitakarítani a vízpartot, amit folyamatosan rendben is
tartanánk. Ehhez számítunk az ATIVIZIG közhasznú dolgozóira,
a település közmunkásaira és a lakosság segítségére is. A parton
lévő magtár tulajdonosa is ígéretet tett az épület környékének
rendbetételére, ápolására.
2015-ben jelentkeztünk a MOL zöldövezeti pályázatára, sajnos
az első fordulón nem jutottunk tovább. A pályázat segítségével a
falunk egyik legszebb kilátással rendelkező helyén, a piaccal és
a játszótérrel szemben szerettünk volna egy közparkot létrehozni,

amely egyben közösségi tér is lehetne. Őshonos magyar fákat,
bokrokat telepítettünk volna, sétáló utakat terveztünk s azok
mellé padokat.
Terveztünk egy tűzrakó helyet is kiépíteni, ahol bográcsozni,
szalonnát sütni is lehetett volna. Erre a tervünkre idén is keressük
a pályázati lehetőséget, de ha nem sikerül, akár települési
összefogással is létre hoznánk. A megvalósulás első lépése a park
tervezése, melyhez várunk ötleteket, rajzokat. A kivitelezésben
számítunk az önkormányzat, a vállalkozók, a civilszervezetek, a
lakosság és az Öcsödről elszármazottak segítségére, mely
történhet egy-egy fa, bokor vagy pad felajánlásával is. Így
valóban egy igazi közösségi tér jöhetne létre!
A kuratórium ülésén távlati célként felmerült egy tanösvény
létrehozásának ötlete is, ami indulhatna a piactértől. Tervezett
útvonala: holt-ág partja, magtár, élő folyó gátja, gátőrház, híd,
Harangzug, Harangzugi-gátőrház. Ennek megvalósításához a
Körös-Maros Nemzeti Parktól kérhetnénk segítséget.
Röviden ennyiben szerettem volna munkánkról, terveinkről
beszámolni. Segítségüket, ötleteiket várom az alábbi
elérhetőségeken:
mol.62@freemail.hu vagy 06/30-493-0438

Adójuk egy százalékának felajánlásához
adószámunk: 18842494-1-16
„Öcsödi Holt-ág Alapítvány”
Tisztelettel: a kuratórium nevében
Molnár András
kuratóriumi elnök

Állampolgársági eskü
Ferenczi Sándorné Öcsöd Thököly út 3. szám alatti lakos
állampolgársági esküjére került sor 2016. január 20. napján.
Ferenczi Sándorné Gyergyószentmiklóson született. 27 éve él
Magyarországon. Településünkre 4 éve költözött.
Magyarország Köztársasági Elnöke 2015. november 19. 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.
Polgármesteri Hivatal
Képek: Erdei Andrea
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Szalagos farsangi fánk
Hozzávalók

Kis adagokban kisütjük őket a nem túl forró olajban. Ha az olaj
túl forró, akkor a fánk nagyon sötét lesz, és nem tud a szalag sem
kialakulni szépen. Az első oldalukat kb. 1 percig sütjük, majd
megfordítjuk őket, és további 1-2 percig sütjük. És ami nagyon
lényeges. A sütést úgy kezdjük, hogy a fánknak az az oldala
legyen alul, amelyiken a lyuk van, a második lényeges dolog,
hogy ezt a lyukas felét, fedővel lefedve süssük, ettől lesz szép
szalagos a fánk. Mikor megfordítjuk őket a másik oldalukra,
akkor már fedő nélkül süssük készre a fánkokat. Figyelem!
Mindig annyi olajban süssük, hogy a fánk lebegjen, ne érjen a
serpenyő aljára, mert akkor is könnyen megég. Sütés közben
folyamatosan nézzük a fánkokat, hogy szép világosak
maradjanak.
Az elkészült szalagos, farsangi fánkokat a szalvétával fedett
tálcára szedjük, majd porcukorral leszórjuk, és baracklekvárral
töltve tálaljuk.

Elkészítés

Jó étvágyat!

A fánkhoz
500 g búzaliszt (BL55)
220 ml 2,8%-os tej
40 g élesztő (friss)
50 g porcukor
60 g vaj
5 db tojássárgája
A sütéshez
étolaj
A díszítéshez
sárgabarack dzsem
porcukor

A langyos tejet, a porcukrot, az élesztőt egy edénybe kimérjük,
és hagyjuk 15 percig pihenni, hogy felfusson.
A lisztet egy edénybe tesszük. A lisztre öntsük rá az élesztős tejet,
a puha vajat, és a tojások sárgáját. Egy fakanállal keverjük össze
a tésztát, majd az asztalra kivéve addig gyúrjuk, míg teljesen sima
nem lesz.
Az így kapott tésztát tegyük vissza a tálba, takarjuk le, és meleg
helyre téve kelesszük duplájára. Ez minimum 30 perc.
Ha a tészta megkelt, vékony liszten nyújtsuk ki, majd hajtsuk
félbe, és nyújtsuk bő másfél ujjnyi vastagságúra és egy 6-8 cm
átmérőjű kiszúróval szaggassuk ki a fánkokat. A maradék tésztát
összegyúrjuk, újra kinyújtjuk, és kiszaggatjuk.
Most a fánkok közepét ujjunkkal elvékonyítjuk. A lyukkal lefelé
fordítjuk az asztalon, és letakarjuk egy konyharuhával. Ezután a
fánkokat 25 percig kelesszük!

Rendőrségi Hírek

Öcsödi Polgárőr és Tűzoltó Egyesület
Tisztelt Támogató!

Körözték, elfogták
A Kunszentmártoni Rendőrkapitányság munkatársai fogtak el
Öcsödön két körözött férfit. A rendőrök 2015. december 4-én a
délutáni és esti órákban igazoltatták a 27 éves öcsödi és a 40 éves
kevermesi férfit. Az ellenőrzéskor megállapították, hogy az
öcsödi férfit a Dabasi Járásbíróság, míg a kevermesi férfit a
Mezőkovácsházi Rendőrkapitányság körözte. A rendőrök L.L.
öcsödi lakost elfogták és előállították, majd őrizetbe vették. H.
Zs. 40 éves kevermesi lakos biztonsági intézkedés keretében a
Szentesi Kórházba lett beszállítva.
Fekete Tamásné c.r.őrgy.
kiemelt főelőadó

Az Öcsödi Polgárőrség működéséhez keresünk
támogatókat.
Amennyiben lehetősége van, támogassa adója 1%-val
az egyesületet.
A rendelkező nyilatkozatára az alábbi adószámot írja:

18830589-1-16
Majd kérjük a Rendelkező Nyilatkozat-ot tartalmazó
borítékra írja rá a nevét, lakcímét, adóazonosító jelét,
és így csatolja az adóbevallásához, vagy juttassa el azt
az adóhatósághoz.
Segítségét előre is köszönjük!
Polgárőrség

Öcsödi Hírek 12
„Az adatok a 2015. december 13.-i állapotot tartalmazzák. A menetrend változás jogát fenntartjuk.”

Öcsödi Hírek 13
„Az adatok a 2015. december 13.-i állapotot tartalmazzák. A menetrend változás jogát fenntartjuk.”

Öcsödi Hírek 14
„Az adatok a 2015. december 13.-i állapotot tartalmazzák. A menetrend változás jogát fenntartjuk.”

Öcsödi Hírek 15

A rendezőség

Öcsödi Hírek 16

Molnár János:
Állatorvos voltam Afrikában
3. rész folytatás
Végre megérkezett Desics Pista, elmentünk a lakásukra,
felpakoltuk a Toyotára a cuccot, a Toyota elment, mi még jó
sokáig beszélgettünk, mert tudtuk, hogy a VW most jött a
szervizből. Ráértünk. Végül elindultunk, feleségem és 10 éves
kislányom is velem együtt. Alig értünk ki a városból, érztem,
hogy a kocsi nem húz, végül meg is állt. Az út mindkét oldalán
őserdő volt, az úton nem volt forgalom. Nálunk egy csepp víz
sem volt, sem élelem. A tűző napon álldogáltunk. Nagyon
veszélyes volt, de végül ránk mosolygott a szerencse. Távolabb
feltűnt egy Landrover. Megállítottam. A gépkocsi megállt. Ketten
ültek benne, a gépkocsivezető és egy zambiai tisztviselő.
Bemutatkoztam, mondtam, hogy hova mennénk, és hogy a VW
cserbenhagyott minket. Kértem, hogy vontassanak el
Morogoróba. Mr. Kitanga szólt a pilótának, hogy igyekezzen, a
gépkocsivezető vontatókötélre vette kocsinkat és elvontattak
bennünket Morogoróba. Hálásan megköszöntem a segítséget,
mire Mr. Kitanga azt válaszolta, hogy ez emberi kötelessége volt.
Sokan nem cselekedtek volna így. Hazaérve azonnal felhívtam
Dar-t, a Tesco rezidensét, beszámoltam a Kaduri-afférról. Ő
rendelkezett, hogy azonnal írjak tiltakozó levelet Kaduri
főnökének, a megye elnökének. Megtettem. Az elnök néhány nap
múlva hívott és bocsánatot kért Kaduri viselkedése miatt. Ezután
Kaduri nagyon udvarias lett velem szemeben, de én megtartottam
a három lépés távolságot.
Még a VW-ről. A morogorói szerelő mutatta, hogy nem cseréltek
kuplungtárcsát Dar-ban, de megfizetették.
Elfoglaltam munkahelyemet, bemutatták beosztottjaimat, a 8
felcsert. Érdekes volt, hogy ők más-más törzsekhez tartoztak.
Tanzániában több mint 80 törzs van, különböző nyelvekkel és ha
nem tudnak angolul, vagy szuahéliül nem értik meg egymást.
Egyikük egy hehe törzsbeli sem angolul, sem szuahéliül nem
tudott. Ma sem értem, hogyan lehetett alkalmazva.
Ez a hehe fiú engem mze-nek szólított, nem tudtam, hogy ez mit
jelent. Egyik nap betévedt egy hehebeli angolul tudogató.
Kértem, hogy tolmácsoljon. Azért voltam mze (öreg) mert a
fejem teteje kopasz (34 éves voltam).
Mondtam magamban, hogy én majd „felvilágosítalak”.
Megmagyaráztam, hogy a fehér embernek a fülénél kezd nőni a
haja és halad felfelé. Jövőre már nekem is lesz ott haj. Nagyon
csodálkoztak.
Én is csodálkoztam, amikor átadtak 2 db 12 mm-es sörétes puskát
egy halom lőszerrel. Nagyon gyakoriak a veszett kutyák és
állatorvosi feladat a lelövésük.
Egyik puskát mindig otthon tartottam a rossz közbiztonság miatt,
időnként kimentem a ház elé és néhányat lőttem a levegőbe, hogy
ország-világ tudja itt fegyver van. A holland orvosnak nem volt.
Neki nem felelt meg a bútorzat, amit a tanzán állam adott és
Hollandiából hozatott.

Egy éjjel fegyveresek törtek be és mindent elvittek. Szerencsére
a holland családnak nem esett bántódása.
Munkámat két lerobbant terepjáróval kellett végeznem. Gyakran
mindkettő műhelyben volt. Volt eset, hogy úton ragadtunk, víz és
élelem nélkül a tűző napon a vadonban. Nem volt életbiztosítás.
Útközben egyszer „zabszem reakció pozitív” volt. Tehenészeti
telep helyét kellett kijelölnöm folyó mellett és őserdőn haladtunk
át. Egyszer csak azt láttam, hogy karvastagságú oszlopban cece
legyek repülnek felénk. Gyorsan becsuktuk a kocsi ablakait, a
velem lévő felcser ijedten mondta: „doktor menjünk innen
gyorsan, mert ez azt jelenti, hogy elefántok vannak a közelben,
szétlapíthatják az autót velünk együtt”. Szégyen a futás, de
hasznos. Nem lett baj.
A tanzán állam szerződésben vállalta, hogy megfelelő járművet
biztosít részemre. Nem biztosított. A megyei elnököt 3 levélben,
Kaduzit 2 levélben emlékeztettem vállalásukra, minden
eredmény nélkül. Kaduzinak viszont volt egy vadonatúj Volvója
és egy majdnem új Mercedese. A New Africa hotel előtt meg
kellett volna hunyászkodnom – akkor lett volna jármű a részemre
– de én elküldtem a pokolba. Jól tettem.
Tanzániában varázsló is voltam. Egy indiai kereskedőnél
vásároltunk és egy napon olajra volt szükség a konyha részére. A
kereskedő mondta, hogy jelenleg nincs, de holnap lesz. Igaz, ő
nem lesz az üzletben, de a segédje majd ad. Mutatta, hogy a pult
hátoldalán lesz. Másnap mentem a boltba, mondtam
Abdullahnak, hogy jöttem az olajért. Ő azonban széttárta a karját
és szuahéliül mondta: „hamna” (nincs). Összeszedtem kevéske
szuahéli tudásomat és a pult hátoldalára mutatva mondtam:
„lakimi holi hapo” (de van, ott). Abdullah lebénult, adta az olajat.
Közben odajött a másik segéd is, mondtam neki, hogy én nem
csak állatorvos vagyok, hanem varázsló is vagyok, ezért átlátok
a pulton. Ezután nagyon tiszteltek.
Életünk mindig eseménydús volt. Mondom egyszer a
feleségemnek, hogy „de jó lenne fasírtot enni”. Bizony válaszolta
a nejem, de nincs húsdarálónk. Sebaj mondtam az indiainál biztos
kapható volt. Sertéshús bőven volt, mert a közeli fegyenctelepnek
volt hizlaldája. Gyakran megpakoltam a VW-t és vittem Dar-ba a
kolóniának, mert ott soha nem volt friss sertéshús. (Ilyenkor a
család maradt, mert nem volt hely a VW-ben).
Reggel mondta a nejem: „ma fasírt lesz ebédre”. Délben siettem
a rendelőből haza. Nagyon vártam a kaját. Nekiültünk. Egyszer
csak valami kemény akadt a nyelvemre. Fémdarab volt a
húsdarálóból. Volt ott még sok más fémdarabka is. A daráló
valószínűleg a „népi kohóban” készült és az eljárás még nem volt
tökéletes.
Mi a mustáros kenyérhez folyamodtunk. Kutyánk nem jelezte,
hogy „gyártási hibás” a fasírt.
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Egyik Dar-es Salam-i látogatásunk alkalmával az élelmiszer
áruház hűtőládájában találtunk Hungarian sansages feliratú
fóliában sütnivaló kolbászt. Vettünk is két csomaggal. Morogoró
felé autózva már úgy voltam, mint Pavlov híres kutyája. A sült
kolbászra gondolván megindult a nyálelválasztásom. Nagyon
vártam a másnapi ebédet, de valamilyen rendkívül kellemetlen
szag fogadott. A kolbász készítője szegfűszeget is kevert a
masszába. Nem bírtunk enni a kolbászból, de az ebek örültek.
Ramadán sztori: Még nem érkezett meg a családom, amikor a
következő eset történt. Megyek haza és látom ám, hogy
Ramadáni mosogat, de a mosogató környékén az edények mellett
egy pár fekete félcipőm is díszeleg. Mondom Ramadáninak: „mit
csinálsz?” Mosogatok doctor fathe – így szólított. De mit keres
ott a cipőm? Azt is kitisztítottam – volt a válasz.
Feleségem nem tűrte meg szegényt a házban. Átminősítettük
shamba-boynak (kertésznek), de fizetése nem lett kisebb.
Nagyon ügyeltünk az egészségügyi szabályok betartására. A
trópusokon sokféle nyavalya leselkedik az emberre. Otthon

kaptunk sárgaláz, himlő és kolera elleni védőoltást, valamint
malária elleni profilaktumot amiből hetente egy alkalommal
kellett 1 szemet bevenni.
Csak palackos vizet ittunk, a csapvizet szűrtük, majd forraltuk és
csak fogmosásra és tej készítésére használtuk. A padozatot
naponta fertőtlenítő oldattal mostuk fel. Nem voltunk soha
betegek.
A tejet nagyon szeretjük. A közeli börtönfarm tehenészetéből
lehetett tejhez jutni, de a vizsgálatom szerint súlyosan fertőzött
volt tbc-vel, így nem vettünk tejet. Holland tejporból készített
tejet ittunk. Egyszer csak anyatej volt. Nagyon édes. Ennek is a
kutyák örültek, mi meg teát ittunk.
Humoros eset volt a Zanzibár elnökének ajándékozott kecske
esete. Tanganyika és Zanzibár egyesüléséből született meg
Tanzánia. Zanzibár elnöke lett az ország elnökhelyettese.
Nemzeti ünnep volt, ebből az alkalomból volt jelen az
elnökhelyettes is. Megajándékozták egy kecskével, ami nagy
érték, mert mindenen megél, amit más fajú állat elkerül.
folytatás…

TÁJÉKOZTATÓ
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy Öcsöd Nagyközségi
Önkormányzat 9/2015. (III.27.) számú, talajterhelési díjról szóló
rendelete értelmében 2016. évtől kezdődően talajterhelési díj
kivetésére kerül sor azon kibocsátók (ingatlanok) esetében,
amelyek a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára
nincsenek rákötve.
A rendelet szerint mentes a talajterhelési díj megfizetése alól az
a lakossági és nem lakossági kibocsátó, aki/amely 2015. június
30.-ig a kiépült szennyvízcsatorna-hálózatra rácsatlakozik.
A fizetendő éves talajterhelési díj összege jogszabályban
meghatározott képlet alapján számítandó, mely szerint a
talajterhelési díj fajlagos értéke: 1 m3 × 1200,-Ft/m3 × 1,5=
1800,-Ft.
Kérjük a Tisztelt Lakosságot, hogy amennyiben az ingatlan már
2015. évben is szennyvíz-hálózatra rákötött volt, de a közmű
szolgáltató Bácsvíz Zrt. rendszerében nem szerepel, tehát nem
számlázott eddig szennyvíz szolgáltatást, azt mindenképp
jelezzék a szolgáltató felé. Ellenkező esetben ugyanis
talajterhelési díjat kell kivetnünk, ami többszöröse a szennyvíz
szolgáltatás díjának.
A talajterhelési díj alapja a szolgáltatott, vagy egyedi
vízbeszerzés esetében a méréssel igazolt felhasznált, illetve
mérési lehetőség hiányában az átalány alapján meghatározott víz
mennyisége, csökkentve a külön jogszabály szerinti locsolási célú
felhasználásra figyelembe vett, valamint az ivóvízvezeték
meghibásodása
következtében
elszivárgott
vízmennyiséggel. Egyedi vízbeszerzés esetén (nem ivóvízrendszerből nyert víz) a felhasznált vízmennyiség átalány
mértékét a rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.

A talajterhelési díj alapja tovább csökkenthető azzal a
számlákkal igazolt mennyiséggel, amelyet a kibocsátó
szennyvíztárolójából olyan arra feljogosított szervezettel
szállíttat el, amely a folyékony hulladék jogszabályi előírások
szerinti elhelyezését igazolja.
A díjfizetési kötelezettség azt a kibocsátót terheli, akinek a nevén
a fogyasztásmérő (vízóra) van.
- 80 %-os talajterhelési díj fizetési kedvezményre jogosult az a
lakossági kibocsátó, akinek
a) a szennyvízcsatorna-hálózatra történő rácsatlakozása
műszakilag megvalósítható, de csak kerti csappal rendelkezik, és
az ingatlanban nincs fürdőszoba,
b) méréssel igazolt éves vízfogyasztása nem haladja meg a 12 m3t,
- 60 %-os kedvezményben részesül az a lakossági kibocsátó,
akinek méréssel igazolt éves vízfogyasztása 12 m3 és 24 m3 között
van.
A kedvezményre és mentességre vonatkozó igényt, kérelmet
legkésőbb a tárgyév március 31-ig kell benyújtani az azt igazoló
dokumentumok csatolásával.
- Nem terheli díjfizetési kötelezettség azt a kibocsátót, aki külön
jogszabályok
szerint
egyedi
szennyvíz-elhelyezési
kislétesítményt, illetve egyedi szennyvíztisztító kisberendezést
alkalmaz és a kibocsátás közvetlen környezetében a kibocsátó
által létesített megfigyelő objektumban a talajjal kapcsolatban
lévő felszín alatti vízben a kibocsátó által évente vizsgált nitrát,
ammónium, szulfát, klorid tartalom egyik komponens
tekintetében sem haladja meg 20% –al a 2005. évben, illetve a
közcsatorna üzembe helyezését követő hónapban végzett
alapállapot felmérés keretében mért értéket.
Polgármesteri Hivatal
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Megemlékezés
papánk Gajdos György
halálának 10. évfordulójára
„Itt hagytad azokat,
akiket szerettél.
Itt hagytad mindazt,
amiért küzdöttél.
Szívedben nem volt más,
csak szeretet,
szorgalom és munka volt egész életed.
Másképp lenne minden, ha velünk lennél,
ha szólnál, ránk nevetnél.
Szívünkben helyed nem pótolja semmi,
őrizzük emléked, nem fogunk feledni.”
Hiányzol nekünk!
Felesége, lánya és családja
Megemlékezés
Pápai Lajosné
Jónás Teréz
halálának 5. évfordulójára
„A csend ölel át és a szeretet,
csak az hal meg, akit elfelejtenek,
örökké él, akit nagyon szeretünk.”
Szeretettel emlékeznek gyermekei, unokái, dédunokái
Köszönetnyilvánítás
Köszönetet mondunk rokonoknak, ismerősöknek és
mindazoknak akik drága szerettünk
Karasz Józsefné
Kiss Mária
temetésén részt vettek, együttérzésüket fejezték ki, virágaikkal
és koszorúikkal mély fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek
A gyászoló család
Emlékezés
Krenács Mihály
1968-2014.
halálának 2. évfordulójára
„Úgy mentél el, mint a madár,
tőlünk el sem búcsúzhattál.
Fájó szívvel kérdezzük míg élünk,
kegyetlen sors, miért vetted el tőlünk?”
Fájó szívvel emlékeznek szerető édesanyád és testvéred

Emlékezés
Oláh Imréné
Rónyai Jolán
halálának 2. évfordulójára
„Az idő elmúlhat, szállhatnak az évek,
míg élünk őrizzük emléked.”
Emlékeznek lánya, veje, unokája és családja
Megemlékezés
Molnár Lajos
halálának 25. évfordulóján
„Te már alszol a zúgó lomb alatt,
Nem zavarjuk csöndes álmodat,
Sírodnál még állunk halkan, csendesen,
És nem feledünk Téged sohasem.”
Szerető felesége, fia és annak élettársa, lánya, veje és unokái
Megemlékezés
Molnár Józsefné
Vas Katalin és
Molnár József
halálának 25. évfordulójára
„Ne búsuljatok, nekem már nem fáj semmi!
Ha eljön az este, csillagként tudok Nektek üzenni.
Tekintsetek fel az égre, ott fogok ragyogni,
Szívetek egy darabja voltam, amit nem lehet pótolni!”
Emlékezik fia Molnár Imre, felesége és gyermekeik
Köszönetnyilvánítás
Megtört szívvel mondunk köszönetet minden kedves
rokonnak, ismerősnek, utcabelinek, valamint mindazoknak,
akik ismerték szeretett édesanyánk Csekő Antalné Szilágyi
Erzsébet temetésére eljöttek, sírjára koszorút, virágot
helyeztek
„Szíve pihenni tért ott lenn a mélyben,
Lelkére angyalok vigyázzanak fent az égben.
Ha feljön a Hold az éjszaka vándora,
Vigyázzon Rád az ég legszebb csillaga.”
A gyászoló család
Megemlékezés
Csontos Lászlóné
Olasz Margit
halálának
1. évfordulója alkalmából
„Bennünk él egy arc, egy meleg tekintet,
egy simogató kéz, egy sóhaj, egy lehelet.
Bennünk él a múlt, egy végtelen szeretet,
amit tőlünk senki soha el nem vehet.”
Szerető családja
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Anyakönyvi hírek
Halálozások

Házasságkötés

2015. novemberben:
élt 50 évet

Varga Imre

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

2015. decemberben:
Kurucz Ferencné Gál Mária

élt 86 évet

Szalánczi Miklós

élt 79 évet

2015. decemberben:

Komlós Sándorné Izbéki Julianna élt 93 évet
Zubor Ferencné Hemrik Mária

élt 66 évet

Csekő Antalné Szilágyi Erzsébet

élt 80 évet

Farkas Dóra – Ambrus Ferenc

Demjén Eszter

élt 78 évet

Magyar Hajnalka – Molnár László
2016.januárban:

2016. januárban:
Enyedi László

élt 82 évet

Tokaji Tímea – Kovács Mihály

Nagy Imréné Kézsmárki Erzsébet élt 65 évet
Szilágyi Sándorné Rácz Erzsébet élt 83 évet
kötöttek házasságot

Emléküket kegyelettel őrizzük.
Az Öcsödi Hírek szerkesztősége nagyon sok
boldogságot és további jó egészséget kíván
nekik!

Születések
2015. novemberben:
Perneki Ferenc - Tar Mónika
ZALÁN MARCELL

Pápai Sándor - Gácsi Annamária
SÁNDOR

2015. decemberben:
Jakab Attila - Takács Zsófia
BRÁJEN
Fazekas Róbert - Polczer Krisztina
RÓBERT IMRE
2016. januárban:
Gyóllai Richárd - Révész Erika
RICHÁRD

nevű gyermeke született.

A legifjabb öcsödi polgároknak hosszú boldog
éveket kívánunk!
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„A fonal formálja a szemet,
a kötés összekovácsolja a barátságot,
a kézimunka pedig összeköti a nemzedékeket.”
Karen Alfke

Meghívó

A Hagyományőrző Kézimunka Szakkör szeretettel
meghívja a község lakosságát
2016. március 19-én (szombaton) 14 órai kezdettel a
Művelődési Házban rendezendő

KÉZIMUNKA-KIÁLLÍTÁSRA
ÉS
TEADÉLUTÁNRA.
Fellép az Öcsödi Hagyományőrző Népdalkör
A zenét Oroszné Margó szolgáltatja.
Fellép az öcsödi Népdalkör.
belépődíj: 400 Ft.
Finom sütemény és értékes tombolatárgyak várják az érdeklődőket!
A Kézimunkaszakkör tagjai
ÖCSÖDI HÍREK A NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA
Szerkesztők: Csontos Anikó és Séráné Domokos Györgyi
A szerkesztőség címe: Öcsödi Községgondnokság és Könyvtár
5451 Öcsöd, Kossuth tér 1.; konyvtarocsod@gmail.com
A szerkesztőség nem feltétlenül azonosul a szerzők cikkeinek tartalmával és azokért felelősséget
nem vállal.
Készült: Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Irodájában - 650 példányban

