Öcsödi Hírek
XXV. évfolyam 173. szám

2016. április

Ára: 100 Ft

„Jöjjön a tavasz, vesszen a tél!”
Télűzés Öcsödön
A farsang vízkereszttől hamvazószerdáig a húsvét előtti 40 napos
nagyböjt kezdetéig tartó időszak, a tavaszvárás ősi ünnepe. Olyan
időszak, amikor a hétköznapi élettől eltérő dolgok történhetnek,
a feje tetejére állhat a világ.
A farsangi játékok egyik jellegzetes csoportját alkotják a
maszkos alakoskodások, falujáró menetek, felvonulások. Ezt a
hagyományt elevenítettük fel az általános iskola tanulóival
február 26-án, péntek délután.
A készülődés hetekkel a farsangi ünnepség előtt elkezdődött,
mikor az osztályok megtudták, hogy milyen színben kell
elkészíteniük jelmezeiket. Délután 14 órakor a szivárvány
színeibe öltözve gyülekeztünk az iskola udvarán az érdeklődő
felnőttekkel együtt.

Vonultak a kalózok, múmiák, mikulások, portugál focisták, piros
kalapos lányok, fekete macskák. Láthattunk köztük jó és rossz
arcokat, akik most összefogva együttes erővel próbálják meg
elűzni a telet.

Hangulatkeltésként a 6. osztályosok csúfoló rigmusokról
tartottak egy színes bemutatót. A népies játékot modern tánc
követte. Ezután kezdődött az osztályok bemutatója: az 1.
osztályosok lila színbe öltözött varázslókat, a 2. osztályosok a
csodálatos kék színben pompázó ara papagájokat jelenítették
meg. A 3. évfolyamosok zöld kavalkádjában katonák, manók,
almák, pillangók, hercegnők vonultak. Az alsó tagozat
megkoronázásaként a 4. osztály focistái és pom-pom lányai sárga
színben öltözve öregbítették községünk hírnevét: Hajrá Öcsöd!
Nagy siker volt az 5. osztályosok „kukás” felvonulása. A 6.
évfolyam feketébe, a 7. pirosba, a 8. évfolyam pedig fehérbe
öltözött.

A felvonulás az alsó tagozatosok hangos kiáltozásával indult.:
„Jöjjön a tavasz, vesszen a tél!” Csörögtek a dobok, peregtek a
kereplők. Örömteli látvány volt a rengeteg, lelkes, tarka ruhás
gyerek. Majd másfél órás gyaloglás után tért vissza a farsangi
sokadalom a Központi Iskola épületébe.
folytatás a 3. oldalon
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Polgárőrség hírei
Szolgálati autó segíti
a polgárőrök munkáját

Kerékpárokkal gazdagodott
a Polgárőrség

Régi vágya teljesült az Öcsödi Polgárőr és Tűzoltó Egyesület
tagjainak, miután 2016. február 08–án üzemeltetésre átvehettük
Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat által megvásárolt
személygépkocsit. A használtan vásárolt autót, a jogszabályi
előírásoknak megfelelően felmatricáztuk és fényhíddal láttuk el.
Az autóval 2 hónapja látunk el járőr szolgálatot és növekvő
szolgálati óraszámokra tekintettel kijelenthetjük, hogy beváltotta
a hozzá fűzött reményeket.
Szeretnénk megragadni az alkalmat és megköszönni Öcsöd
Nagyközségi
Önkormányzat
Képviselő-testületének
a
támogatását!

2015. december 07-én Tiszaföldváron 2 db, új szolgálati
kerékpárt vehettünk át Kecse László járási koordinátortól. A
kerékpárok beszerzése a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Polgárőr Szövetség támogatásából valósulhatott meg. A
szolgálati kerékpárok a napi járőrözési feladatok ellátását segítik.
Ez úton is szeretnénk megköszönni Kolozsi József elnök és
Kecse László járási koordinátor Uraknak a megtisztelő
támogatásukat. Az Öcsödi Polgárőr és Tűzoltó Egyesületet Bata
Péter elnök, Öcsöd Nagyközségi Önkormányzatot Komlós Lajos
települési képviselő képviselte az átadáson.

Egyesület életéből

Polgárőrök jelentkezését várjuk

2016. február 05–én tartotta az Öcsödi Polgárőr és Tűzoltó
Egyesület egyesületi vacsoráját. A polgárőrök munkájukat
szabadidejükben, díjazás nélkül, a családi életük terhére végzik,
ezért ezek a közös vacsorák adnak lehetőséget a munkájuknak a
megköszönésére.
A vacsorát jelenlétével megtisztelte Molnár Bálint polgármester,
Molnár András alpolgármester és Komlós Lajos képviselő úr,
akik a részvételükön kívül anyagilag is hozzájárultak a vacsora
megszervezéséhez. Külön köszönöm Szilágyi Imre polgárőr
társunknak és családjának, valamint Csontos Anikó és Bolyán
Anikó polgárőröknek a szervezést és a támogatást.
Bata Péter
elnök

Az Öcsödi Polgárőr és Tűzoltó Egyesület bűnmegelőző munkája
megvalósításához várja minden segíteni kész öcsödi lakos
közreműködését.
Minden jelentkezőt szeretettel várunk, aki:
- büntetlen előéletű,
- tizennyolcadik életévét betöltötte,
- elfogadja a szervezet alapszabályát,
- vállalja, hogy folyamatosan részt vesz a polgárőrség
tevékenységében,
- jelentkezését írásban jelzi.
Amit a szervezetünk ajánlani tud:
Az önkormányzat és a lakosság elismerése és megbecsülése.
Jelentkezni az alábbi elérhetőségeken lehet:
Bata Péter elnök
Öcsödi Polgárőr és Tűzoltó Egyesület
(5451 Öcsöd, Kossuth tér 1.)
Tel: +36/56-310-001
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Itt meleg teával, uzsonnával, szendviccsel vártak minket az
SZMK-s szülők. A kisebbeknél nagy sikere volt a
zsákbamacskának, s közben fogytak a sütemények, szendvicsek.
Kis pihenő, feltöltődés után elkezdődött a tornateremben a
DISCO, ahol a gyerekek este 6-ig táncolhattak.

Köszönjük az SZMK tagjainak, a Polgárőrségnek, a
Rendőrségnek, a Roma Nemzetiségi Önkormányzatnak és
mindazoknak, akik anyagilag vagy idejüket áldozva
munkájukkal támogatták a rendezvényünket.
Zeitler Róbert Józsefné, Kapusi Margit

Február 25. a Kommunizmus Áldozatainak Emléknapja
„ A jövendő nemzedékek előtt kötelességünk feljegyezni a 20.
század bűneit és biztosítani, hogy azok soha nem
ismétlődhetnek.” /George W. Bush)
Az Országgyűlés 2000. június 13-án elfogadott határozatával
február 25-ét a Kommunizmus Áldozatainak Emléknapjává
nyilvánította.
Iskolánkban az idén az iskolarádió szakkörösei készítették az
ünnepi műsort. Az összeállításukban a következő vers is
elhangzott:
Illyés Gyula
EGY MONDAT A ZSARNOKSÁGRÓL
részlet…
„Hol zsarnokság van,
pattogtatott „vigyázz!”-ban,
ott zsarnokság van
„tûz!”-ben, a dobolásban,
nemcsak a puskacsõben,
s abban, ahogy a hullát
nemcsak a börtönökben,
gödörbe húzzák,
nemcsak a titkon
nemcsak a vallató szobákban,
nemcsak az éjszakában
félignyílt ajtón
kiáltó õr szavában,
ijedten
ott zsarnokság van
besuttogott hírekben,
mert ahol zsarnokság van,
nemcsak a füst-sötéten
minden hiában,
lobogó vádbeszédben,
beismerésben,
a dal is, az ilyen hû,
rabok fal-morse-jében,
akármilyen mû,
nemcsak a bíró hûvös
ítéletében: bûnös!
ott zsarnokság van
nemcsak a katonásan

mert ott áll
eleve sírodnál,
õ mondja meg, ki voltál,
porod is neki szolgál.”

Február 25-én emlékezünk a több tízezer, családjától elválasztott
és kényszermunkatáborba hurcolt honfitársunkra, a koholt vádak
alapján mészárszékre küldött emberekre, az ellenállóként
mártírhalált halt hősökre!
Ezen a napon idézzük mindazok emlékét, akik az
erőszakrendszer áldozataivá váltak, családtagjaikra és
szeretteikre, akiket a kommunista rezsim meghurcolt és
kiszolgáltatott. És ezen a napon emelt fővel emlékezhetünk
mindenre, mert egy letűnt rendszer bűneit emlegetjük, amelyet a
nemzet kitartása és a szabadság iránti olthatatlan vágya örökre
eltemetett.
A műsorban szereplő tanulók:
Budai Anna 7. o, Kiss Laura 7. o,
Kerekes Orsolya 7. o, Farkas Evelin 7. o,
Farkas Rita 7. o, Lapu Fanni 6. b,
Szanyi Alexandra 6. b, Sebők Ingrid 6. b,
Farkas Gabriella 5. a, Gácsi Viktória 5. b,
Szeleczki Veronika 5. b,
Felkészítő tanár: Bertókné Enyedi Éva

Bertókné Enyedi Éva
tanárnő
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Március 15-i műsor: Öcsöd 1848-1849.
Öcsöd 1848-ban mintegy 5200 lelket számláló kisközség volt. A
forradalom és szabadságharc napjaiban jelentős áldozatokat
hozott a falu. A fegyverrel küzdő honvédek és gerillák száma
legalább 300 főre tehető. Annak ellenére, hogy a falu nem vált a
fő események színterévé, mégis igen sok nehéz napot kellett
átvészelnie. A szabadságharc ideje alatt élte a sokszor félelemmel
teli, szürke hétköznapokat, de ugyanakkor biztos hátországa volt
az élvonalban harcolóknak. Akár az élelmezés biztosítására, akár
a sebesültek részére mázsaszám gyártott tépésre, akár a harang
katonai célokra való átadására, vagy akár a pénzalap
megteremtésének adakozására gondolunk is. Igyekeztek minden
kívánságot teljesíteni, hiszen „Veszélyben a haza!”.

A szövegkönyv elkészítéséhez a tényeket Enyedi Antalné, Tolnai
Gábor és Oláh György feldolgozásaiból merítettünk. Sok
segítséget kaptunk Jordán Ágnes néprajzostól, melyet ezúton is
köszönünk.
Előadásunkat színesítették a helyi Hagyományőrző Népdalkör
öcsödi katonadalai, nagy tisztelettel fejezzük ki hálánkat szíves
közreműködésükért.

A 4. osztály műsora ezeknek a néhai öcsödieknek állított emléket
a tények, és a képzelet segítségével. Az akkori református
lelkész, Juhász Béni elképzelt visszaemlékezései segítségével
idézték meg a szereplők a történéseket.

Köszönjük a színvonalas háttereket Farsang Miklósnak és Kóródi
Évának, a kellékeket és színpadi ügyeletet Csonki Erikának,
Osztrovszki Viktóriának, a technikai kivitelezést Kóródi
Lajosnak, a minőségi hangosítást Komlós Lajosnak, a Központi
Iskola kiállításának korhű reprodukcióinak kinyomtatásáért
Séráné Domokos Györgyinek.
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Március 15-i műsor: Öcsöd 1848-1849.
A szereplő gyerekek névsora:
Bankó Bianka, Kovács Attila Herceg, Borbély István Bence,
Molnár Maxim, Budai Dániel Sándor, Radácsi Róbert, Fazekas
Regina, Sziládi Gergő, Jakab Patrik László, Szűcs Roland Erik,
Jónás Szilveszter, Török Balázs László, Kiss Erika Blanka,
Török Virág Nikolett, Kiss Zoltán Dániel, Tuskán Erik,
Kolompár Sándor, Vigh Milán

Osztrovszkiné Eszteró Ildikó és Rózsa Éva tanítók
Az ünnepi műsort követően a megemlékezés koszorúit helyezték
el a Kossuth téren a Petőfi szobornál.

A nap folyamán a bölcsődések és az óvodások is elhelyezték a
Kossuth téren a saját maguk készített zászlókat, papírvirágokat.
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Kézimunka kiállítás

2016. március 19-én /szombaton/ 14 órai kezdettel a Művelődési
Házban került sor a Hagyományőrző Kézimunka Szakkör
tagjainak szervezésében a hagyományos kézimunka-kiállításra és
teadélutánra.

Nagyon sokan voltak kíváncsiak a rendezvényre, melyet a
kézimunka szakkör vezetője Pákozdi Antalné nyitott meg. A
Hagyományőrző Népdalkör dalcsokrával folytatódott a
teadélután, akik a résztvevőket is megénekeltették egy közös
dallal, melynek szövegét előre mindenkinek kiosztották. A közös
dal után a tagok unokái léptek fel.

Részvételével megtisztelte a rendezvényt a Polgármester, az
Alpolgármester, valamint a Képviselő- testület tagjai.

A délelőtti órákba már nagy volt a sürgés-forgás a Kultúrházban,
a szakkör tagok közül voltak akik teát főztek, mások a
nagyteremben vasalták és rendezték a tavalyi évben készített
csodaszép kézimunkáikat, melyeket a kiállítás keretében
megcsodálhattunk.

Országh László ünnepi köszöntőjével fokozta a rendezvény
színvonalát, méltatva az öcsödi asszonyok kitartását, és hűségét
a hagyományokhoz, valamint szorgalmukat, amivel évről-évre
sok szép kézimunkát készítenek.
Az ünnepi hangulatot fokozta Kovács Péter zenész mulatós
egyvelege, amire többen táncra perdültek.
Minden vendéget finom kuglóffal, házi süteménnyel és teával
kínáltak.
Hagyományosan a kézimunka szakkör tagjai készítik el otthon, a
finomabbnál-finomabb házi süteményeket.
Nagyon sok szép kézimunkát és egyéb tárgyat ajánlottak fel
tombolatárgynak, amire igen nagy volt az érdeklődés.
Megköszönjük a szakkör tagjainak ezt a szép tartalmas délutánt,
további sikeres munkát és jó egészséget kívánunk.
Rónyai Gáborné
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Nőnap

KÖSZÖNET
Februárban igazi meglepetés érte a Népdalkör tagjait. Két
személytől kaptunk adományt, melyet tiszta szívből
köszönjük Tóth Lászlónénak és Gere Lajosnak.
Ezúton szeretnénk írott formában is megköszönni a tavalyi
évben kapott adományt, - melynek segítségével zavartalan
a Népdalkör működése – Pasztelyák Ivánné (Izbéki Róza),

A nők iránti tisztelet és megbecsülés kifejezésének napja.
Ez alkalomból köszöntötte az alpolgármester úr a
községünkben működő klubok vezetőit egy-egy szál
virággal, melyet ezúton köszönünk. Igazi meglepetés volt!
Nemes gesztus, követendő példa. Köszönjük Bandi!
Köszönettel: a Népdalkör, a Kézimunka Szakkör és a
Nyugdíjas klub

Bene Robi, Gál Imre, Molnár Bálint.

NÉPDALKÖR

NÉPDALKÖR

Öcsödi Egészségklub
„Nyelvünkben az igazság”
Ezzel a címmel tartott előadást közösségi házunkban február 16án Zentai Ákos. Hogy a címben mennyi igazság rejlik, azt
minden érdeklődő megtudhatta, aki megtisztelte jelenlétével az
előadást. Külön öröm számunkra, hogy a környező településekről
is ellátogattak hozzánk.

Programajánló
A közeljövőben számos hasznos és érdekes programot
tervezünk, melyek pontos idejéről és helyéről a községben
elhelyezett plakátjainkról értesülhetnek.
Áprilisban kerül megrendezésre:
- Háztartási praktikák nagyanyáink tisztítószereivel
- Zentai Ákos soron következő előadása
- Biokertészet, tavaszi teendők vegyszermentesen
Májusra tervezett programjaink:
- Bakos Judit természetgyógyász előadása az optimális
anya-gyermek kapcsolat fontosságáról
- Kerékpáros kirándulás a környező kunhalmokhoz,
ismerkedés azok történelmével
Júniusi tervünk:
- Ősi keleti gyógymódok 1. rész

A magyar nyelv különlegesen szép, dallamos nyelv. Talán nincs
is másik olyan, melynek szókincse ennyire árnyaltan ki tudja
fejezni az ember gondolatait, érzéseit. Az előadó számos kérdésre
igyekezett bizonyítékokkal alátámasztva válaszokat adni. Mi az
igazság a magyar nyelvről? Mit bizonyít önmagában a magyar
nyelv létezése? Egy sajátos észjárásnak köszönhető az a sok
magyar találmány? Melyik nyelven érthető meg a világ
működése? Az előadó által feltett kérdésekre összefüggések,
magyarázatok segítségével kaphattak válaszokat a megjelentek.
Zentai Ákos ezen előadásával egy sorozatot indítottunk el. A
következő előadását a húsvéti készülődés jegyében tartotta.

Júliusban:
- Ősi keleti gyógymódok 2. rész
- Ősi hagyományos gyógynövényes krémek, valamint
modern natúr kozmetikumok készítése

Várunk minden kedves érdeklődőt!
Öcsödi Egészségklub
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Öcsödi Egészségklub
Húsvéti készülődés
A tavasz és a húsvét közeledtével testi, lelki felfrissülésre
invitáltuk a kedves érdeklődőket. Február 23-án egy beszélgetést
szerveztünk, mely során hasznos tanácsokat, ötleteket kaphatott
mindenki arról, hogy hogyan szabadítsa meg szervezetét a tél
folyamán felszaporodott méreganyagoktól. Megtudhattuk, hogy
hogyan lehetünk üdébbek és frissebbek, egészségesebbek a
természet kincseivel: a gyógy- és fűszernövényekkel. A
beszélgetés során mindenki elmondhatta a saját, jól bevált
praktikáit. A kötetlen beszélgetés közben különféle gyógyteákat
kóstolgattunk.
Március 19-én került megrendezésre Zentai Ákos második
előadása. Az ünnepi készülődés jegyében a húsvéti
népszokásokról, azok eredetéről hallhattunk sok-sok
érdekességet.

Közvetlenül az előadás után alkotóházzá változott át közösségi
házunk. Ünnepi asztal- és ablakdíszeket, kopogtatókat
készíthetett minden kézműveskedni vágyó gyermek és felnőtt.

Szebbnél szebb hozzávalókból válogathatott mindenki kedve és
ízlése szerint. A lelkes vállalkozók a papír kosárfonás fortélyait
is megtanulhatták, de megismerhettek számos hagyományos és
modern tojásdíszítési technikát. Nagyon kellemes hangulatú

délután volt. A kreatív ötletek megvalósítása közben finom
süteményt és ízletes teát fogyasztottunk. Az elkészített díszekkel
mindenki saját otthonát ékesíthette, de jutott belőle a szülőknek,
a nagyszülőknek is.

Nagyon köszönjük meghívott vendégeinknek kreatív
segítségüket, támogatónknak a felajánlásaikat, mellyel
rendezvényünket gazdagították, annak sikerét segítették.
Köszönjük minden jelenlévő gyermeknek és felnőttnek a lelkes
munkálkodást.
Hagyományteremtés céljából tojásfát készítettünk. A fa
elkészítésében, díszítésében gyermek és felnőtt egyaránt részt
vett. Az általuk díszített tojások, elkészített nyuszik, virágok
felkerültek a fűzfaágra, melyek bizonyítják kézügyességüket. A
falu tojásfáját jelképesen az önkormányzat kertjében helyeztük
el, ahol mindenki megcsodálhatta. Nagy öröm volt számunkra,
hogy óvodás és iskolás csoportok is megnézték. A kezdeti
lelkesedés hatására elhatároztuk, hogy jövőre még szebb és még
nagyobb tojásfát készítünk, ezzel kívánva a község lakóinak
kellemes ünnepet.

Öcsödi Egészségklub
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Rendőrségi Hírek
Más illemhelyét tüzelte el

Javaslataink a következők:

Szétbontotta egy öcsödi ház kerti illemhelyiségét, valamint ólját
és kivágta az udvaron lévő gyümölcs-, illetve ecetfákat, hogy
eltüzelje azokat egy helyi fiatalember.
A sértett az egyik reggel vette észre, hogy lakatlan házának
portáján tolvaj járt. A rendőrök megállapították, hogy az
ismeretlen az elmúlt napokban bement az udvarra, ott
szétbontotta a fából készült, kerti illemhelyiséget és az ólat, majd
kivágta az udvaron lévő birsalma-, illetve ecetfákat .
A rendőrök pár órán belül azonosították a helyi tizennégy éves
fiút,
akit
elő
is
állítottak
a
Kunszentmártoni
Rendőrkapitányságra. Kiderült, hogy a fiatal az ellopott
gerendákat, deszkákat eltüzelte, azonban a frissen kivágott fákat
megtalálták nála. Ezeket lefoglalták, és visszaadták eredeti
tulajdonosának

Egészséges bizalmatlansággal és óvatossággal fogadják a
váratlanul érkező idegeneket!
Ne engedjenek be idegeneket a házukba, lakásukba, udvarra,
bármilyen hivatalos ügyre hivatkoznak is, bármilyen jó üzletet
kínálnak, vagy éppen segítséget kérnek! (Aki tesztessége
szándékkal, hivatalosan érkezik az megfelelő módon fogja is
igazolja magát.)
Ne higgyen minden csábító lehetőségnek, a szolgáltatók soha
nem térítenek vissza pénzt személyes megkereséssel.
Ha mégis beengednek valakit, lehetőleg úgy tegyék, hogy ne
egyedül tartózkodjanak otthon, hanem hívják át a szomszédot,
vagy legyen ott valaki, akiben megbízhatnak, és ne engedjék
egyedül mozogni a lakásban!
Mielőtt beengednék őket, győződjenek meg arról, hányan
vannak, mivel érkeztek, kérdezzék ki őket, kérjenek tőlük
igazolványt!
Otthon ne tartsanak nagy mennyiségű készpénzt, jelentős
értékeket!
Otthon tartózkodás esetén is tartsák zárva a lakás ajtót és kaput!
Ha egy mód van rá, kérjék, hogy a nyugdíj, egyéb várható
jövedelem pénzintézethez, számlára érkezzen!
Ha nem biztosak abban, hogy az, aki hivatalos embernek mondja
magát, valóban az, és az igazolványa alapján nem tudják
eldönteni ki ő, kérjenek segítséget! (telefonon ellenőrizzék a
személyüket)
Figyeljék meg a kéretlenül látogató idegeneket, ha mód van rá
írják fel gépkocsijuk rendszámát!
Amennyiben – a megtett óvintézkedései ellenére – mégis
bűncselekmény áldozatává válik, kérjük, hogy haladéktalanul
értesítse a rendőrséget (107, 112), hiszen így nagyobb esély
nyílik az elkövető/k felkutatására és felelősségre vonására,
valamint az eltulajdonított érték visszaszolgáltatására. Javasoljuk
továbbá, hogy a bűncselekmény bejelentését követően, vegyék
igénybe az áldozatsegítő szolgálat nyújtotta lehetőségeket.

Trükkös tolvajok
avagy a könnyelműség nehéz időket hozhat
A „trükkös lopások” vonatkozásában kijelenthető, hogy az
elkövetői oldal részéről az ötletek tárháza végtelen, így a
módszerek taxatív felsorolása és tipizálása helyett sokkal
fontosabb az elkövetés lényegi körülményeinek kiemelése.
A helyszíneken az esetek döntő többségében (ha nem is egy
időpontban, de) több személy jelenik meg, akik valamilyen
indokkal bejutnak az ingatlanba, majd jellemzően egy hihető
ürügy – pl. közüzemi díj visszatérítés – címén arra késztetik a
sértettet, hogy nagyobb címletű pénzt vegyen elő, ezáltal felfedve
a megtakarított készpénz rejtekhelyét. Az elkövetők általában
hirtelen és hihetetlenül sok információt zúdítanak a sértettre,
elterelve annak figyelmét vagy a kilátásba helyezett haszon
reményében – pl. ajándéktárgy, jó üzlet – elaltatva annak
gyanakvását, bizalmatlanságát és a kellő pillanatban meglopják.
Szintén gyakori elkövetési magatartás, az elsősorban a házaló
árusokra jellemző, agresszív, erőszakos fellépés, melynek
eredményeképp a sértettek a pszichés nyomásnak engedve
válnak áldozattá, egyrészt kiszolgáltatottságuk tudatában,
másrészt a mielőbbi „szabadulás” reményében.

Fontos az idősek biztonsága
Az idős kor gyakori velejárója lehet a hallás és a látás
képességének romlása, a fizikai gyengeség és a figyelem
tompulása. A szépkorúak - mozgásszervi és egyéb problémáik
miatt - gyakorta több időt töltenek az úttesten való áthaladással.
A kijelölt gyalogos-átkelőhelyen való átkelésnél gyakran
bizonytalanok, nehezen mérik fel a járművek távolságát,
sebességét. A gyalogos baleseteknél gyakran előforduló ok, hogy
parkoló autók, vagy egyéb akadály mögül, hirtelen lépnek le az
úttestre. Az idősebbek és a gyerekek időnként meggondolatlanul
utánozzák mások szabálysértő magatartását.
A legnagyobb baj, hogy az idős emberek gyalogosan közlekedve
egy balesetnél viszonylag kisebb behatás következtében is
nagyobb fizikai sérülést szenvednek el. Éppen ezért fogadjanak
meg néhány hasznos tanácsot a balesetek elkerülése érdekében:
- Mindenkor ügyeljenek a megfelelő észlelhetőségükre!
Különösen a téli, tavaszi időszakban kerüljék a sötét tónusú
ruházat viselését!

- Láthatóságukat növeljék fényvisszaverő mellénnyel, vagy
egyéb ilyen (például: prizma) esz-közzel még azokon a helyeken
is, ahol jogszabály erre nem kötelezi! (például: korlátozott látási
viszonyok mellett lakott területen belül)
- Lehetőleg minden esetben a kijelölt gyalogos-átkelőhelyen
haladjanak át az úttesten! Ha erre nincs lehetőség, akkor
válasszanak biztonságos, sötétben is jól megvilágított helyet az
átkelésre! Lehetőség szerint ne egyedül kezdjék meg az átkelést
az úttesten!
- Legbiztonságosabban a járdán, a gyalogúton lehet gyalogosan
közlekedni, ha pedig ilyen az adott helyen nincs, akkor
haladjanak az úttest szélén, a forgalommal szemben! (ahol a
veszélyek észlelhetősége, valamint az elhárítás lehetősége jóval
nagyobb)
- Tartsák be a KRESZ által előírt közlekedési szabályokat!
Fekete Tamásné c.r. őrgy.
kiemelt főelőadó
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Rendőrségi Hírek
Felhívás biztonságos közlekedésre
A rendőrkapitányság illetékességi területén a tavalyi évben több
mint tíz olyan közúti közlekedési baleset történt, melyben
gyalogos vagy kerékpáros volt az érintett. Sajnos kettő esetben
az érintettek a baleset helyszínén életüket vesztették.
Hasonló
balesetek
megelőzésének
érdekében
a
rendőrkapitányság tájékoztató anyagaival és a különböző
rendezvények szervezésével kívánja felhívni a figyelmet.
A balesetek megelőzésében minden közlekedőnek szerepe van.
Nekik ismerni kell a szabályokat, a saját életük, testi épségük
megóvása érdekében kell azokat alkalmazni! A tavalyi évben
történt baleseteket elemezve megállapítható, hogy az emberek a
szabályokkal tisztában vannak, azonban azokat nem
megfelelően, vagy egyáltalán nem alkalmazzák.

Évértékelő értekezlet a Kunszentmártoni
Rendőrkapitányságon
A Kunszentmártoni Rendőrkapitányság 2016. február 19-én
megtartott értekezleten Egedi István rendőr ezredes, rendőrségi
főtanácsos, kapitányságvezető értékelte a kapitányság 2015. évi
munkáját. Az évértékelő elöljárói dr. Urbán Zoltán rendőr
ezredes, rendőrségi főtanácsos, megyei rendőrfőkapitány és dr.
Varga Koritár Attila Pál címzetes rendőr alezredes, megbízott
bűnügyi rendőrfőkapitány- helyettes voltak.
A kapitányságvezető a következőkben értékelte a 2015. évet:
A rendőri szervek illetékességi területének járásokhoz igazítása
kapcsán a Kunszentmártoni Rendőrkapitányság illetékességi
területéhez került 2015. július 1-jei hatállyal Tiszaföldvár város,
míg Mesterszállás és Mezőhék település a Mezőtúri
Rendőrkapitánysághoz került integrálásra. Az illetékességi
területváltozásnak
köszönhetően
a
Rendőrkapitányság
illetékességi területe 50 négyzetkilométerrel csökkent ugyan, a
lakónépessége azonban megközelítőleg 10.000 fővel, 30%-kal
nőtt. A különböző fórumokon történő önkormányzati,
intézményi és lakossági véleménykifejtések alapján az
illetékességi területváltozás zökkenő nélkül megtörtént, a
lakosság szubjektív közbiztonságérzetében negatív változás nem
volt tapasztalható.
A Rendőrkapitányság nyomozati munka színvonalának
megtartására, illetve emelésére tett törekvései eredménnyel
jártak, az illetékességi terület változása ellenére 10 %-kal
csökkent a regisztrált bűncselekmények, valamint 12 %-kal a
legjelentősebb kategóriát képező lopások száma, jelentősen
javult a lakosság bűncselekményi érintettsége.
Jelentős mértékben javult a kiemelt és a közterületi
bűncselekmények, a rablások és zárt gépjármű feltörések
nyomozati eredményessége, illetve a lopások, betöréses lopások
eredményessége is.

Fogadjanak meg néhány hasznos tanácsot!
A kerékpár kötelező tartozékokkal legyen felszerelve!
Korlátozott látási viszonyok között viseljenek fényvisszaverő
ruházatot!
Megfelelő

körültekintéssel

haladjanak

el

a

teherautók

környezetében!
A járdán és a gyalogos-átkelő helyeken a kerékpárt tolva
haladjanak!
Irányváltoztatási szándékukat időben és látható módon jelezzék!
Gyermekeiknek és unokáiknak mutassanak példát a szabályok
fokozott betartásával!
A közterületi szolgálat hatékonyabb szervezésével megvalósult a
települések állandó, vagy visszatérő ellenőrzéssel történő
lefedése, amelyben jelentős támogatást nyújtott az év első
felében a Készenléti Rendőrség vezényelt állománya. 2015.
évben az elmúlt hat év második legmagasabb közterületi
jelenlétét tudta biztosítani a Rendőrkapitányság.
Az országos és területi szinten elrendelt, a lakosság szubjektív
közbiztonságérzetét pozitív irányba befolyásoló fokozott
ellenőrzések és programok kedvező visszhangra találtak és
kimutatható a preventív hatás is.
A közterületi térfigyelő rendszerek üzembe állítása
nagymértékben segítette a megelőzést, illetve a jogsértések elleni
eredményes fellépést. Az erők, eszközök összehangolt
alkalmazásával, a polgárőr egyesületek, valamint az egyes
rendészeti feladatokat ellátó szervezetekkel és személyekkel
történő hatékony együttműködés a települések és külterületek
közbiztonságának további erősítését szolgálta.
Az értékelt időszakban a személyi sérüléses balesetek
tekintetében emelkedés volt tapasztalható. Számuk az előző évi
49-ről 53-ra nőtt. Megjegyzendő, hogy az emelkedést a
Rendőrkapitányság illetékességi területének módosítása okozta,
az újonnan illetékességhez tartozó területen bekövetkezett
balesetek nélkül csökkenés következett volna be.
A tulajdon elleni szabálysértések száma ugyan emelkedett, de a
lakónépesség emelkedése okán ezen jogsértési érintettség
csökkent. E szabálysértések felderítési mutatója az értékelt
időszakban szintén emelkedett.
Összességében a Kunszentmártoni Rendőrkapitányság az
értékelt időszakra tervezett, valamint az év közben felmerült
feladatait a társszervek, önkormányzatok és civil együttműködők
támogatása mellett sikeresen teljesítette.

Fekete Tamásné c.r. őrgy.
kiemelt főelőadó
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Beszámoló
Az Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének
2016. január 28. napján megtartott üléséről
A napirend tárgyalása előtt interpelláció:
Szanyi András: Interpellált az Árpád és Széchenyi út között a
Szabadság úton található elhanyagolt porta, valamint a Deák úti
iskolánál a konyha és a tantermek közötti féltető kialakításának
költségeivel kapcsolatosan.
Interpellációra válaszadás:
Molnár Bálint polgármester: Az Árpád és Széchenyi út között a
Szabadság úton lévő porta tulajdonosát felszólítjuk, ha nem
történik semmi, akkor összeszedjük a szemetet.
Először elkészítjük a költségvetést és utána megnézzük a Deák
úti iskolánál a féltetőt.
Lóczi Lajos a Községgondnokság és Könyvtár vezetője: A Deák
úti iskola épületén sokkal fontosabb lenne a nyílászáró csere.
A napirend 1. pontja:
Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta és a 2016. I. félévi munkatervet az előterjesztett
formában elfogadta.
A napirend 2. pontja:
Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta és elfogadta a 2016. évi közművelődési tervéről
szóló javaslatot az előterjesztés szerint.
A napirend 3. pontja:
Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta az önkormányzat 2016. évi költségvetését I.
fordulóban a rendelkezésre álló információk alapján.
A napirend 4. pontja:
Előterjesztések
Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta és elfogadta a Polgármesteri Hivatal
Esélyegyenlőségi
Tervének
felülvizsgálatáról
szóló
előterjesztést.

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta és elfogadta az Önkormányzat intézményei
alapító okiratainak módosításáról szóló javaslatot.
Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta és egyetért, hogy a szünidei gyermekérkeztetés
ellátását az étel elvitelével tudja biztosítani. A tavaszi, őszi és téli
szünetekben az Önkormányzat által fenntartott Bázis Konyha
közreműködésével, a nyári szünetben vásárolt szolgáltatással
történik a déli meleg főétkezés biztosítása.
Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta és egyetért, hogy a Dózsa Gy. út 42. szám alatt, az
I. számú körzeti rendelő helyiséget bérbe adja az OrtoProfil Kft.nek ortopédiai szakrendelés megtartására.
Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta és egyetért, hogy Molnár András alpolgármester
tiszteletdíja 2016. februártól bruttó 132.353 Ft.
Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta és egyetért, hogy Molnár Bálint polgármester 2016.
évi cafeteria kerete 193.200 Ft.
A napirend 5. pontja:
Jelentés a két ülés közötti munkáról
December 17-én volt az előző ülésünk.
Az év végén a pályázatok lezárása és elszámolása megtörtént.
Kétpón TOP és TIOP pályázatokról tájékoztattak minket.
Január 13-án TÖOSZ elnökségi ülés volt.
Hozam Klub tartott egy fórumot.
Január 27-én a Holtág Alapítvány kuratóriumi ülésén vettem
részt.
A szilveszteri bálból 100.000 Ft-ot utaltak a szervezők a játszótér
számlájára. Ezúton köszönöm a bál szervezőinek, többek között
egyik munkatársunknak a munkáját.

„Nagylelkű adomány”
Öcsödről elszármazott Kovács Mihály településünk A falunkból eltávozott és tehetősebb volt öcsödiek
díszpolgára

2015-ben

a

Tóth

Otthonának

2

Ft

támogatást

millió

József

Idősek közül egyedül Ön gondol ránk. Mi is hasonló
utalt

át szeretettel

alapítványán keresztül.
Öcsöd

Nagyközség

gondolunk

Önre

és

ismételten

megköszönjük az ajándékát.
Önkormányzata

nevében

köszönöm, hogy már több éven keresztül gondol és

Molnár Bálint

támogatja a település idős lakosságát, szebbé téve

polgármester

mindennapjaikat.
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Beszámoló

A napirend 3. pontja:
Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi
Az Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének adókról szóló 9/2014.(XI.21.) számú önkormányzati
rendeletének módosításáról szóló 3/2016./II.25./ önkormányzati
2016. február 23. napján megtartott üléséről
rendeletet megtárgyalta és elfogadta.
A napirend 4. pontja:
A napirend tárgyalása előtt interpellációk:
Molnár András: Interpellált a Művelődési Házban lévő kisterem Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az
festésével, rágcsáló irtással, a kerékpárútra kihelyezett négy önkormányzat közművelődési feladatiról, ellátásának módjáról
oszlop eltávolításával, valamint a lomtalanítás időpontjával és a közösségi színterek használatának szabályairól szóló
14/2014.(XII.19.)
számú
önkormányzati
rendeletének
kapcsolatosan.
módosításáról szóló 4/2016./II.25./ önkormányzati rendeletét
megtárgyalta és elfogadta.
Interpellációkra válaszadás:
Lóczi Lajos Községgondnokság és Könyvtár vezetője: A A napirend 5. pontja:
Előterjesztések
kisterem festésére év vége felé kerül sor.
Molnár Bálint polgármester: A kerékpárút karói nem Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy
balesetveszélyesek, nem vesszük ki. A lomtalanítás áprilisban határozott, hogy az Öcsöd 0421/8 hrsz. ingatlanra nem gyakorol
elővásárlási jogot.
lesz, mi fogjuk elhordani.
Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy
határozott, hogy az önkormányzat tulajdonát képező Öcsöd,
A napirend 1. pontja:
Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Petőfi S. út 15. szám alatti /1158 hrsz./ ingatlant 700.000 Ft
megtárgyalta és jóváhagyta az Öcsöd Nagyközségi értékben kívánja értékesíteni.
Önkormányzat 2016. évi költségvetési tervét az alábbi Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Öcsöd
Nagyközségi Önkormányzat törzskönyvi nyilvántartási adatairól
javaslatokkal:
Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete szóló 4/2014. (I. 30.) számú testületi határozata módosításáról
megtárgyalta és egyetért, hogy a kerékpár klubot 100.000 Ft-al szóló előterjesztést megtárgyalta és elfogadta.
A napirend 6. pontja:
támogatja.
Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Jelentés a két ülés közötti munkáról
megtárgyalta és egyetért, hogy a népdalkört 40.000 Ft-al Január 28-án volt az utolsó testületi ülésünk.
Február 3-án Szolnokon jártunk, egy támogatásokkal kapcsolatos
támogatja.
ismertetőn. Ezen a napon volt egy KSZ ellenőrzés a
hulladékrekultiváció lezárásával kapcsolatban.
A napirend 2. pontja:
Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Február 4-én Cserkeszőlőben megyei TÖOSZ rendezvényt
talajterhelési díjról szóló 9/2015.(III.27.) számú önkormányzati szerveztünk.
rendeletének módosításáról szóló 2/2016./II.25./ önkormányzati Február 8-án Víziközmű Társulat közgyűlése volt.
Február 15-én Társulási ülések voltak.
rendeletet megtárgyalta és elfogadta.
Február 16-án Budapesten TÖOSZ ülésen vettem részt.

Hírdetés

Öcsödi Polgárőr és Tűzoltó Egyesület

Deák F. út 55. szám alatti ház eladó
Érdeklődni lehet telefonon: 0620/293-8007
______________________________
Ház eladó Öcsöd Árpád út 16. szám alatt
Érdeklődni:
0670/403-2202
0670/931-2698

Az Öcsödi Polgárőrség működéséhez keresünk támogatókat.
Amennyiben lehetősége van, támogassa adója 1%-val az
egyesületet.

Tisztelt Támogató!

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 13

Beszámoló
Az Öcsöd Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzat
Képviselő-testületének
2016. január 27. napján megtartott üléséről
A napirend 1. pontja:
Öcsöd Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzatának
Képviselő-testülete a 2016. I. félévi munkatervét az előterjesztett
formában jóváhagyja.
A napirend 2. pontja:
Öcsöd Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzatának
Képviselő-testülete Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat 2016.
évi költségvetését véleményezte és javasolja jóváhagyását.
A napirend 3. 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 Renáta nemzetiségi
önkormányzati képviselő a képviselői megbízatásáról lemondott.
A megbízatás megszűnésének időpontja az írásbeli nyilatkozat
átvételének napja, 2016. év január hó 7. nap.
Öcsöd Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzatának
Képviselő-testülete a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi
CLXXIX. törvény 107. § (3) bekezdése alapján tudomásul veszi
Kolompár Miklós nemzetiségi önkormányzati képviselő
köztartozásmentes adózói adatbázisba történő felvétele
igazolását.
Öcsöd Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzatának
Képviselő-testülete megtárgyalta és egyetért, hogy a
Kunszentmártoni Hagyományőrző Roma Napra 22.000 Ft
értékben tombola tárgyat vásárol.
Öcsöd Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzatának
Képviselő-testülete megtárgyalta és egyetért, hogy 70.000 Ft
értékben adományoz rászoruló nagycsaládosoknak tűzifát.
Öcsöd Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzatának
Képviselő-testülete megtárgyalta és jóváhagyja, hogy saját
költségvetése terhére 35.000.- Ft értékű mobiltelefont vásárol,
amelyet személyi használatra kiad Kolompár Henriett
nemzetiségi elnök részére.
Öcsöd Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzatának
Képviselő-testülete megtárgyalta és jóváhagyja, hogy saját
költségvetése terhére 25.000.- Ft értékű mobiltelefont vásárol,

amelyet személyi használatra kiad Kolompár
nemzetiségi képviselő részére.

Miklósné

Öcsöd Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzat
Képviselő-testülete megtárgyalta és egyetért, hogy az Öcsödi
Szivárvány Óvoda és Bölcsőde farsangi rendezvényeit saját
költségvetéséből, 20.000 Ft értékben támogatja.
Öcsöd Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzat
Képviselő-testülete megtárgyalta és egyetért, hogy saját
költségvetése terhére 23.000 Ft-ot fordít mikrohullámú sütő
vásárlásra.
Öcsöd Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzat
Képviselő-testülete megtárgyalta és egyetért, hogy saját
költségvetése terhére 10.000 Ft-ot fordít a Roma Nemzetiségi
Önkormányzat iroda helyiségének otthonosabbá tételére.
Öcsöd Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzat
Képviselő-testülete megtárgyalta és egyetért, hogy saját
költségvetése terhére 4db Dettol fertőtlenítőszer vásárol az
Öcsödi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde részére.
Öcsöd Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzat
Képviselő-testülete megtárgyalta és egyetért saját költségvetése
terhére tisztasági felszerelés vásárlásával az Öcsödi Szivárvány
Óvoda és Bölcsőde részére.
Öcsöd Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzat
Képviselő-testülete megtárgyalta és egyetért, hogy az Öcsödi
József Attila Általános Iskola farsangi rendezvényét saját
költségvetéséből, 10.000 Ft értékben támogatja (üdítő).
Öcsöd Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzat
Képviselő-testülete megtárgyalta és egyetért, hogy pályázatot
nyújt be weboldal készítésére.
Öcsöd Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzatának
Képviselő-testülete megtárgyalta és tudomásul vette, hogy
Holokauszt megemlékezés megtartására került sor a közösségi
házban január 26.-án.
Öcsöd Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzatának
Képviselő-testülete a Kunszentmártoni Roma Nemzetiségi
Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodást a
mellékelt formában jóváhagyja.
Öcsöd Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzatának
Képviselő-testülete a Békéscsabai Cigány Lakosok Egyesülettel
kötött együttműködési megállapodást az előterjesztett formában
jóváhagyja.
Öcsöd Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzatának
Képviselő-testülete a Békéscsabai Roma Nemzetiségi
Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodást az
előterjesztett formában jóváhagyja.
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Öcsöd Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzat
Képviselő-testülete megtárgyalta és egyetért, hogy a saját

költségvetése terhére Kanalas László Öcsöd Deák F. út 20. szám
alatti lakosnak 10.000 Ft-ot ad az orvosi kezeléseinek segítésére.
Öcsöd Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzat
Képviselő-testülete megtárgyalta és egyetért, hogy a saját
költségvetése terhére Rostás Mónikának, Öcsöd Álmos út 8.
szám alatti lakosnak 5.000 Ft-ot ad gyermeke orvosi kezelésének
segítésére.
Öcsöd Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzat
Képviselő-testülete megtárgyalta és egyetért, hogy a saját
költségvetése terhére Jakab Gyöngyinek, Öcsöd Táncsics út 44.
szám alatti lakosnak 5.000 Ft szociális támogatás nyújt.

Emlékezünk!

F E L H Í V Á S !

Beszámoló
Az Öcsöd Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzat
Képviselő-testületének
2016. február 16. napján megtartott üléséről
A napirend 1. pontja:
Előterjesztések

Először is az óvó nénimre
emlékezem, majd a munkatársamra, kollégámra –
akivel 17 évig dolgoztam –,
majd pedig egy igaz, egyenes
emberre, barátra, akit szinte
Anyámként tiszteltem, szeret–
tem.
Horváth Gézáné Szabó Erzsébet 1942. május 27-én született
Gyulán. Szülővárosában végezte el 1959-ben az óvónőképzőt,
majd ez év augusztusától Öcsödön kezdett el dolgozni. Egy rövid
kis kitérő kivételével – Tiszainokán –, egészen 1997
decemberéig, nyugdíjba vonulásáig az öcsödi óvodákban – I. és
II. számú –, dolgozott. Bár nem tősgyökeres öcsödi, élete
legjelentősebb eseményei is ehhez a településhez kötötték.
Gondolok itt a házasságkötésére és gyermekei születésére. A több
évtized alatt vezető óvónőként és beosztott óvónőként egyaránt
dolgozott. Bármilyen feladattal bízták meg, azt mindig
lelkiismeretesen, precízen, a gyerekek érdekeit szem előtt tartva
végezte. Nagyon jó kézügyességgel rendelkezett, szépen tudott
rajzolni, festeni, kézimunkázni. Szeretett énekelni, valamint
meséivel a csodák birodalmába repítette a gyerekeket…

„Meséltél és meséltél
igazakat, szépet,
kívántam, hogy a meséd
sose érjen véget.
Mit adtam én cserébe?
Te azt sose kérted,
de talán a két szemem
elárulta néked.”

2016. február 12-én veszítettük el, májusban lett volna 74 éves!
Főhajtással: Gere Lajosné

ÉRTESÍTJÜK A LAKOSSÁGOT,
HOGY A
2016. ÉVI LOMTALANÍTÁST
AZ
ÚJTELEPI ÉS VÁNCSODI TELEPÜLÉS RÉSZEN
2016. április 18-án
(HÉTFŐ) TARTJUK
A KESERŰI TELEPÜLÉS RÉSZEN
2016. április 19-én
(KEDD) TARTJUK
KÉRJÜK A LAKOSSÁGOT, HOGY A FELESLEGESSÉ
VÁLT HÁZTARTÁSI TÁRGYAKAT, ESZKÖZÖKET
HELYEZZÉK KI, LEGKÉSŐBB A SZÁLLÍTÁS
MEGKEZDÉSÉNEK IDŐPONTJÁIG
07.00 ÓRÁIG
A LAKÓHÁZUK ELŐTTI KÖZTERÜLETEN
SZÁLLÍTHATÓ FORMÁBAN ÚGY, HOGY A KÖZÚTI
KÖZLEKEDÉST NE ZAVARJA!
NEM KERÜL ELSZÁLLÍTÁSRA:







VAS ÉS FÉMHULLADÉK,
VESZÉLYES HULLADÉK
(PL. AUTÓ GUMI, AKKUMULÁTOR, HŰTŐ,
MOSÓGÉP, TV, GÁZTŰZHELY STB.)
KERTI HULLADÉK (FALEVÉL, GALLY STB.)
ÉPÍTÉSI TÖRMELÉK
A
HÁZTARTÁSI
HULLADÉK
(AZ
A
SZOKÁSOS MÓDON ÉS IDŐBEN KERÜL
ELSZÁLLÍTÁSRA.)
POLGÁRMESTERI HIVATAL
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Boldog István
országgyűlési képviselő
közterületi fogadóórái
április 28., június 23., augusztus 25.,
október 27., december 22.
Minden alkalommal a Coop ABC előtt
9:00 órától.
Mindennapos fogadóóra:
email:
boldog.istvan.fogadoora@gmail.com
tel: 20/380-0709

Molnár János:
Állatorvos voltam Afrikában
4. rész folytatás
De az elnök két napig volt csak Morogoroban. Az állatot el kellett
helyezni. Rám gondoltak. Ebéd utáni szunyókálásból riadtam fel.
Jeeppel hozták a kecskét. Még időben megakadályoztam, hogy
levegyék a kocsiról. Mondtam, hogy nálam nincs lehetőség az
állat elhelyezésére és azon kívül a feleségem is nagyon féltékeny
lesz. Jót nevettek és elmentek.
A bushbaby esete is humoros volt. Két héttel azelőtt kezdtem el
működésemet, amikor egy reggel amerikai útépítő munkás
keresett meg. Világbank szponzorálásával autóút épült Zambia
fővárosa Lusaka és Dar-es-Salam között. Zambiának sok
rézbányája van, tengere nincs, az utak nagyon rosszak, nehéz volt
az ércet a tengerhez szállítani. Amerikai cég építette az utat.
Előadta az amerikai, hogy megy haza szabadságra és vinne egy
bushbaby-t. Engedélyt kért a szállításra. Nem tudtam, hogy
miféle állat a bushbaby de kivágtam magam mondván, hogy
megvizsgálom a lehetőségeket, jöjjön vissza másnap. Gyorsan
hazamentem, elővettem az irodalmat. Macska nagyságú
félmajomról van szó, éjszakai állat és a bab sírásához hasonló
hangja van. Másnap hozta a férfi a babyt. Elmagyaráztam,
hogyan rögzítse a veszettség ellni oltáshoz. Rosszul rögzítette, őt
megharapta, engem nem, de beoltottam. Kapott engedélyt.

Tanzániában oroszlán farkát is gyógyítottam. Az országos
ünnepségek idején egy mutatványos érkezett, elmondta, hogy van
egy oroszlánja és ennek a farkán seb van. Kérte, hogy kezeljem.
Az állat egy kb. 5 méter átmérőjű ketrecben a rács mellé simulva
feküdt. A tulaj nyitotta az ajtót és udvariasan előre engedett volna,
de én felemeltem a kezem és mondtam. Nem megyek be. De hát
nagyon szelíd az állat, kölyök kora óta nálam van, mondta.
Elhiszem, mondtam, de én még nem mutatkoztam be neki.
Menjen be maga és nyújtsa ki a farkát. Így is lett.
Mérnök honfitársam látogatott meg bennünket Judyval. Egyik
nap barátom gépkocsijával elütött egy az úttesten átszaladó
majmot. Kiszállt, sajnos már nem élt az állat, de a mellén a
szőrzet között egy pici állat mozgott. Megsajnálta, hazavitte,
gondozták. Érkezésük után kérdeztem: hát Judyt nem hoztátok?
Itt van felelte a feleség. A haja között volt. Később a
találószekrényen apró drazsékat találtam. Jó hogy nem kaptam be
egyet. Judy drazsék voltak. Judy később ivaréretté lett és
agresszív. Barátom a budapesti állatkertnek ajándékozta.
Egyszer meghívott bennünket „csoki-doki”. A fővárosi kórház
igazgatója volt, Magyarországon tanult, magyar feleséget vitt
haza.
folytatás a 16. oldalon
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folytatás a 15. oldalról
Pálcikán sütött húsdarabkákkal kínáltak. Finom volt. Marika a
feleség megkérdezte: „ János tudja, hogy mit ettek?” Gondolom
borjút, feleltem. Kecske volt, mondta Marika. Kénytelen voltam
dupla italt ráönteni, mert megmozdult a gyomrom.
Közel hozzánk lakott a norvég közgazdász Haswell úr, magyar
feleségével. Gyakran összejöttünk és sakkoztunk. Egyik
alkalommal kérdezte tőlem. Érdekli magát a csimpánzok
szexuális élete? Érdekel feleltem. Akkor megajándékozom egy
erről szóló könyvvel. Köszönöm elfogadom, mondtam. Elment
és rövidesen visszajött. A könyv norvég nyelven íródott. Haswell
úr, – mondtam, több nyelvet tudok, de sajnos a norvég nincs
közöttük. Ja, mondta, akkor hozok angol nyelvűt. Hozott, de én
már sejtettem, hogy „vállon felül” baj van nála. Egyik éjszaka
dörömböltek az ajtón. Haswell volt. „Engedjen be – kiabálta –
meg kell beszélnünk, hogy ez a gazember Kadhafi mit művel.”
Nem engedtem be, csak nyugtattam, hogy majd holnap
megbeszéljük, most aludni kell. Nagyon nehezen elment.
Hajnalban rohant hozzánk Erzsike a feleség, hogy a férje késsel
fenyegeti. Magunknál tartottuk. Tőlünk telefonált a norvég
követségre, ahonnan még aznap eljöttek és elszállították.
Szegényen az izolációs szindróma tünetei jelentkeztek. Van aki
nem tudja elviselni a szokott környezet hiányát, különösen nem
Afrikában.
Morogorohoz közel van a Mikumi-nemzeti park. 705 km² -nyi
területű, gazdag állatvilággal rendelkezik. A park területén csak
gépkocsival szabad közlekedni, kiszállni tilos. 1,5 méter magas
döngölt földúton lehet haladni. Egy honfitárssal mentünk
Mikumiba. Ő haladt elöl. Egy kanyar után meg kellett állnunk,
mert egy baby elefánt állt az úton, mögötte a mama. Megálltunk,
vártunk, de nem mozdultak. Barátom dudált, mire a mama
leengedte a füleit, ami az idegesség jele is lehet. Kiabáltam a
honfitársamnak, ne dudálj, mert szétlapítják a kocsikat velünk
együtt. Végre elmentek előlünk. Tovább haladva barátom kiabált.
„Nézd a fa alatt oroszlánok hűsölnek.” Elővettem a masinát, hogy
fényképezzek, de a feleségem nagyot kiáltott: csukd be az
ablakot! Tőlünk 2 méterre 3 nőstényoroszlán jelent meg.
Csúnyán néztek és morogtak. Pechünkre egy duda (vízáteresztő
cső) felett álltunk meg, ebben pihentek az állatok és a gépkocsi
hangjára jöttek elő.
Jármű hiányán kívül fő problémám az volt, hogy a felcserek
nagyon utálták azt a kevés munkát is, ami volt. Egyszer
mérgemben rájuk dörrentem: „you are testicle scraping people”.
(tökvakaró népség vagytok), de már meg is bántam a sértést. Nem
haragudtak meg, tetszett a megállapítás, nevetgéltek.
2 év alatt némi keveset elértem, annak ellenére, hogy segítséget
nem kaptam. Nem csak én voltam így. Beszéltem japán
kertésszel, finn közgazdásszal, dán mérnökkel, holland orvossal.
Mindnyájan erről panaszkodtak. Érthetetlen volt számomra
mindez.
Tanzánia a világ 20-ik legszegényebb országa közé tartozik,
szakembere kevés. Idejönnek segíteni külföldről és ők nem
használják fel a tudást.

Tanzán anya
Erről is beszélt Julius Nyerere elnök 1975-ben a parlamenti
választások kampányában, mondván: „A kormány politikája
helyes, de végrehajtásában komoly hiányosságok vannak a
vezetők gyengesége miatt. Továbbá: „Sok vezető teher a nép
nyakán, és tevékenysége csak abból áll, hogy szavakkal eteti a
népet.” A Mezőgazdasági Minisztériumban tartott gyűlésen
kijelentette: „Az ország mezőgazdasági helyzete mit sem
változna, ha a minisztérium összes vezetőjét azonnal
elbocsátanám.”
(A Daily News hírül adta, hogy a kijelentés mélyen
megdöbbentette a személyi állományt.)
A választások után a minisztert leváltották. Hivatalos adatok
szerint Tanzánia művelhető földterületeinek csupán 8-9%-a van
művelve! Még ezt a kis területet is, csak őskori módszerekkel
„művelik”. Hosszú hegyes bottal lukat szúr a paraszt a földbe,
beszórja a magot és lábával betemeti a lukat. Gyomirtás,
trágyázás nincs. Legközelebb akkor jelenik meg, ha törni lehet a
kukoricát. Ekkor minden nap megjelenik és néhány csővel
eltávozik.
1975-ben holland szakértők készítették el az „Integrated Plan for
Morogoro Region” című munkát. Ebből valók az alábbi adatok:
A tanzán paraszt naponta csupán 2 órát dolgozik! Ezért a
kereskedelmi forgalomba kerülő állati eredetű élelmiszerek
fogyasztása év/személy a következő: tej 0,89 liter, marhahús:
1,65 kg, juh-kecskehús: 1 dkg, sertéshús: 8 dkg, baromfi: 2 dkg,
tojás 2,29 db, vaj, sajt: 0.
Kijelentették – és ez igaz – hogy, nem fehérje hiány, hanem
abszolút fehérje éhség van. Még banánfogyasztás is minimális,
pedig a banán itt úgy terem, mint a fű, csak le kell szedni.
A Nyugat nagy összegekkel „segíti” az afrikai országokat. Ez
teljesen hibás gyakorlat, mert a pénzt a vezetők saját céljaikra
fordíthatják nem pedig országuk fejlesztésére. Tanítani kellene a
helyes földművelési stb. technikákat. Ezzel javulna az emberek
élete.
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Sikerült eredményeket elérnem az ott töltött két év alatt
Az országos börtönparancsnok segítséget kért tőlem. Öt
szarvasmarhatartó telepük van. Rendszeresen fürösztik az
állatokat, de ennek ellenére pusztulnak. Afrikában több, a
kullancsok által terjesztett súlyos betegség van. Ezek ellen
rendszeresen dip-ben fürösztik az állatokat 1-2 hetente egyszer.
A dip egy kb. 15 méter hosszú, 2 méter széles földbe ásott árok,
olyan mély, hogy a benne lévő kullancs ellenes oldat az állat
fejéig érjen. Ezen hajtják keresztül az állatokat. Megállapítottam,
hogy alacsony az oldatok koncentrációja. Részleget hoztam létre,
amely rendszeresen beállította a koncentrációt. Az elhullások
megszűntek. A parancsnok megköszönte a segítséget. (Ez volt az
egyetlen köszönet amit kaptam).
Elvégeztem a vágóhíd felülvizsgálat, javasoltam új vágóhíd
építését magyar közreműködéssel. A Világbank szponzorálásával
építendő két tehenészeti telep helyét kijelöltem.
Javaslatot tettem a magyar Phylaxia által gyártott oltóanyag
bevezetésére. A Tanzán Állattenyésztők Egyesülete II. Országos
Konferenciájára dolgozatot készítettem a ragadós száj- és
körömfájás elleni védekezés lehetőségeiről.

Szerződésem lejárta előtt hosszabbítást ajánlottak fel, de
feleségem nem akart maradni, mert akkor született első unokánk
és látni akarta. Bementem a fővárosba, hogy elköszönjek a
minisztériumban. Ezalatt a kocsit feltörték, táskám elvitték benne
négy tekercs előhívandó filmmel.
Hazafelé Frankfurtba repültünk, onnan vonattal Branschweigbe
és átszállással Wolfsburgba. Kubából hazatérve szintén ezt az
utat választottam, mert a gyár 20% kedvezményt adott a helyben
átvett kocsikra a diplomatáknak. Igaz, én csak „hülye vidéki
állatorvos” vagyok egyes kollégáim szerint, mégis kaptam
igazolást.Kuba után is a Hotel Európában szálltam meg. Egy
éjszakára most is ezt terveztem.
A Wolfsburgba tartó vonaton megszólított egy német férfi, látta,
hogy külföldiek vagyunk. A társalgás nehezen ment, mert
németül keveset tudok. Próbálkoztam több nyelvvel, de az illető
csak németet beszélt. Annyit megértettem, hogy nem ajánlotta a
Hotel Európát. Ennek ellenére Wolfsburgban taxiba szálltunk és
mikor a sofőrnek bemondtam a címet furcsán nézett, de elvitt
bennünket. A „szálloda” zárva volt, csengettem. Kijött egy
lengén öltözött kövér nő és többször mondta: „nein hotel”. Már
értettem. Nejemet kuplerájba vittem.
folytatás…

Tájékoztató a Víziközmű Társulat megszüntetéséről és az érdekeltségi
hozzájárulások részleges visszafizetéséről
2010. április 12-én megalakult az Öcsödi Víziközmű Társulat a
szennyvíz csatorna-hálózat és szennyvíztisztító bővítés
megvalósítására. A Víziközmű Társulat meghatározta az
érdekeltségi hozzájárulás ingatlanonkénti értékét 165.800 Ft-ban.
Lehetőség volt ezt az összeget egy összegben, évente, négy év
alatt, és Fundamenta Lakáskassza megtakarításként 8 év alatt
befizetni. Ezt az érdekeltek nagy része el kezdte fizetni.
Az Önkormányzat folyamatosan figyelemmel kísérte a
beruházáshoz igénybe vehető önerő alap támogatási
lehetőségeket, a lakossági terhek csökkentésére. Több
alkalommal pályáztunk, melynek eredményeképpen sikerült
megnyerni a pályázathoz előírt önrészt. Ezzel lehetővé vált, hogy
a Víziközmű Társulat Közgyűlése döntsön arról, hogy a
befizetett érdekeltségi hozzájárulásokból a befizetőknek
visszatérítsen. Első ütemben 30.000 Ft/ingatlan összegben
határoztuk meg az érdekeltségi hozzájárulást. A különbséget
annak megfelelően, hogy ki mennyit fizetett be, visszaadtuk az
érintetteknek. A pályázatok további kedvező alakulásával újabb
lehetőség lett az érdekeltségi hozzájárulás csökkentésére. A
Közgyűlés újabb döntése alapján 10.000 Ft-ban határoztuk meg
az érdekeltségi hozzájárulást. Ezekből az összegekből a
Víziközmű Társulásat működési költségeit fedezzük.
A Közgyűlés határozhatott volna úgy is, hogy a befizetett
összeget bent tartjuk, és a jogszabályoknak megfelelően a
későbbi csatorna felújítására, karbantartására, szennyvíz-tisztító
karbantartására, belvíz elvezető árkok karbantartására használjuk
fel.

Sajnos a lakossági befizetések kedvezőtlenül alakultak, nagy
különbség van a befizetett összegek tekintetében. Jelenlegi állás
szerint 158 fő befizetése még nem érte el a 10.000 Ft-os összeget
sem Ezektől a személyektől, ha önként nem fizetik be, adók
módjára behajtjuk.
A 10.000 Ft feletti önrészeket 2016. március 31-ig 421 főnek
visszafizettük, a további visszafizetés folyamatban van.
Mindenkit írásban tájékoztatunk arról, hogy mikor jöhet be
felvenni a neki visszajáró pénzt.
A visszafizetés feltétele:
1. 10.000 Ft érdekeltségi hozzájárulás teljesítése
2. Rákötés a szennyvízcsatorna hálózatra
3. Igazolás a rákötésről
4. Az élő Fundamenta szerződés megszüntetése
Akinek Fundamenta megtakarítása volt, ott számolni kell a
számlavezetési díjak levonásával, amiről a visszafizetéskor
igazolást adunk át.

Kérjük a lakosság türelmét!
Molnár Bálint
polgármester
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Megemlékezés
Nagy Józsefné Komlós Mária
halálának 3. évfordulójára
„Itt hagyott minket csendesen,
Elvitte tőlünk a halál.
Nem hív magához senkit sem,
Nem szól, hogy valami fáj.
Üvöltenénk!! - ha hallaná,
… - hiába, nincs visszaút.
Fájdalmunkat mi oltaná?
Sírunk csak, nincs más kiút.

Megemlékezés
Berényi István
halálának 9. 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.”
Szeretettel emlékezik felesége és családja

Emlékezik párja Tonka, gyermekeik családjaikkal

Megemlékezés
Kecskés László
halálának 20. évfordulójára
„Megpihenni tértél fájdalmat elhagyva,
melyet türelemmel viseltél magadban,
de emlékeddel szívünkben maradtál,
számunkra Te soha meg nem haltál”
Emlékezik szerető felesége, fia Csaba és családja és nevelt
lánya Szőke Melinda és családja

Megemlékezés
Lénárt Istvánné
Németh Mária Magdolna
halálának 1. 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.”
Emlékszik szerető családja

Köszönetnyilvánítás
Fájó szívvel mondunk hálás köszönetet mindazoknak a
rokonoknak, barátoknak, szomszédoknak, ismerősöknek, akik
szeretett édesanyánk, nagymamánk
Török Józsefné
Kóródi Julianna
búcsúztatásán részt vettek, utolsó útjára elkísérték és
fájdalmunkban osztoztak.
A gyászoló család

Köszönetnyilvánítás
„Búcsú nélkül hagytál el bennünket, ez nagy fájdalmat okozott.
Hiányzol, de jóságod, szereteted élni fog bennünk. Míg e
földön élünk, nem fogunk feledni!”
Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik szeretett
halottunk
Nagy Imréné
Kézsmárki Erzsébet
temetésére eljöttek, utolsó útjára elkísérték, búcsúvirágaikkal
és együttérzésükkel fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek.

Köszönetnyilvánítás
Megtört szívvel mondunk köszönetet minden kedves
rokonnak, ismerősnek, utcabelinek, valamint mindazoknak,
akik ismerték szeretett édesanyánk
Borbély Péterné
Szabó Mária
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

Pihenjen békében nyughelyén.
- Bár elvárás a bánat,
Fájón, bénultan siratjuk ŐT,
DRÁGA ÉDESANYÁNKAT!!”

Szerető férje, gyermekei, unokái, testvérei azok családjai
Köszönetnyilvánítás
Hálás szívvel mondunk köszönetet közeli és távoli
rokonoknak, ismerősöknek, jó szomszédoknak, valamint
mindazoknak, akik drága halottunk
Kovács Jánosné
Kóródi Mária
temetésén részt vettek, koszorúikkal, virágaikkal
részvétnyilvánításaikkal mély fájdalmunkban osztoztak.
A gyászoló családja

Köszönetnyilvánítás
Köszönetet mondunk mindazoknak a rokonoknak,
barátoknak, ismerősöknek, jó szomszédoknak, valamint
mindazoknak, akik szeretett feleségem, édesanyánk,
nagymamánk és dédnagymamánk
Szilágyi Imréné Erdei Ilona
temetésére eljöttek, sírjára koszorút, virágot helyeztek mély
fájdalmunkban osztoztak
„Úgy mentél el, ahogy éltél, csendben, szerényen. Jóságos
szíved pihenjen békében.”
Gyászoló család
Köszönetnyilvánítás
Köszönetet mondunk rokonoknak, ismerősöknek és
mindazoknak, akik drága szerettünk,
Molnár Antal
temetésén részt vettek, együttérzésüket fejezték ki,
virágaikkal és koszorúikkal mély fájdalmunkat enyhíteni
igyekeztek.
A gyászoló család
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Anyakönyvi hírek
Halálozások

Házasságkötés

2016. februárban:
Horváth Gézáné Szabó Erzsébet

élt 73 évet

Lakatos Gáborné Rostás Ilona

élt 77 évet

Kiss Mihályné Daróczi Klára

élt 87 évet

Szilágyi Imréné Erdei Ilona

élt 81 évet

Kovács Jánosné Kóródi Mária

élt 67 évet

„A boldogság szárnyán
immár ketten
repülünk tovább,
egy közös élet útján”
2016. február

Domán Tiborné Dezső Ilona Sára élt 67 évet
Borbély Péterné Szabó Mária

Kovács Markó – Balogh Alexandra

élt 85 évet

2016. március

2016. márciusban:
Molnár Antal

élt 60 évet

Török Józsefné Kóródi Julianna

élt 65 évet

Skultéti Dezső

élt 83 évet

Emléküket kegyelettel őrizzük.

Tolnai Ferenc – Kézsmárki Katalin
kötöttek házasságot

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

Születések
Tóth Károly - Rácz Bernadett

2016. februárban:
Rostás Alex Zsolt - Rostás Mária

CSENGE

VALENTÍNÓ
2016. márciusban:
Rostás Pál - Suki Melinda Gina
PÁL EZÉKIEL
Rácz György - Bódi Klaudia

Kovács Márkó - Balogh Alexandra

ESZTER KLAUDIA

LARA

Ambrus Ferenc - Farkas Dóra

nevű gyermeke született.

RENÁTA

A legifjabb öcsödi polgároknak hosszú boldog
éveket kívánunk!
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Költészet napja
2016. április 11.
Szeretettel meghívjuk Öcsöd község lakosságát a
József Attila Emlékháznál
13 órakor
rendezendő

Költészet Napi Ünnepségre.
Az Általános Iskola tanulói előadásukkal emlékeznek
József Attila születésnapjára.
A műsor után elhelyezzük koszorúinkat az emléktáblán.
Azt követően 111 perces „Versmaratont”
tartunk a költő születésének 111. évfordulójára emlékezve.
Minden József Attilát kedvelő fiatalt és idősebbet
szeretettel hívunk és várunk verset olvasni – hallgatni.
Öcsödi József Attila Általános Iskola és a Könyvtár
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

