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„Öcsöd turisztikai szemmel,
avagy miért érdemes Öcsödre jönni”
2016. április 15-16-án a Tourinform Szolnoki Irodája és az AbaNovák Agóra Kulturális Központ közösen megrendezte a 18.
Szolnoki Utazás Kiállítást és Vásárt.
A kiállítás alcíme: Díszvendég a Tiszazug
A rendezvény sorozatot Molnár Bálint polgármester úr a
Tiszazugi Önkormányzatok Társulásának elnöke nyitotta meg.
Beszédében hangsúlyozta az összefogás fontosságát a turizmus
fellendülése érdekében.

A szervezők a kiállítást úgy képzelték el, mint egy tanösvényt,
amin a látogató végig haladva megismerkedhet a Tiszazug összes
településével. Az Agóra Központ új épületének aulájából
elindulva minden helyiség, folyosó és terem egészen a régi AbaNovák Kulturális Központ épületéig kiállítási terület lett. A
településektől azt kérték, hogy rendezzenek be egy kis ízelítőt,
látványos és csalogató nevezetességeikről. Természetesen
Öcsödöt is felkérték a bemutatkozásra, mi egy előadótermet
kaptunk (körülbelül 23 m2 t). Nagy fejtörést okozott, hogy mit is
állítsunk ki, mi az, amit szívesen megmutatnánk a turistáknak, és
azt milyen formában vigyük el Szolnokra. Ezen kívül
összeállíthattunk Öcsödről egy bemutatkozó kisfilmet
PowerPointos vetítéssel és panoráma felvételekkel tettük
látványossá a bemutatót. Az Agóra központban van egy
panorámavetítő terem ahol ezeket a panorámaképeket vetítették
egésznap.(a kivetítő vászon kb 21m2). Csontos Anikó
vállalkozott rá, hogy fényképezőgépével bejárja a határt, felmegy
a templomtoronyba és onnan készít pár panoráma felvételt
Öcsödről és környékéről. Sajnos a toronyból a galambháló miatt
nem sikerült fényképeznie, de a településünket szegélyező
természeti értékekről nagyon szép felvételeket készített.

A kiállítás napján mi is beültünk megnézni az „öcsödi
panorámát”, ilyen nagyban hihetetlenül szép volt a Körös, a
Harangzug, a Holtágak stb. és környezetük. Öcsöd kisfilmje is
Csontos Anikó jóvoltából készült el. Az összegyűjtött régi és új
fényképekből összeállított egy közel 12 perces PowerPointos
vetítést, zenei aláfestéssel, érdekes váltásokkal, képfeliratokkal.
A képeken keresztül bemutattuk falunk múltját, régi épületeinket
a jelenlegi állapotukban egymás mellett, ezen kívül nagy
beruházásainkat, természetvédelmi területünk egyes részeit,
védett természeti értékeinket, vidékünkre jellemző őshonos
növényeinket és állatvilágunkat. Bemutattuk kulturális
hagyományunkat: a 40 éves Hagyományőrző Népdalkört, a 35
éves Hagyományőrző Kézimunkaszakkört, a Békésszentandrási
Szövőüzem Öcsödi Részlegét, néhány híres szőnyegét, valamint
a Körös-Zugi Hagyományörző Fesztivál és Elszármazottak
találkozóját, pár látványos képpel. A kiállítás mindkét napján
egész nap vetítettük kiállítótermünkben ezt a kisfilmet.
A kiállítás anyagának összegyűjtése közben voltak nagyon lelkes
segítőink, viszont voltak, akik teljesen elzárkóztak. Kiállítási
termünk berendezése során kiemeltük a kubikus múltunkat,
József Attila itt töltött éveit, kézimunkaszakkörünk
hagyományőrzését és a nagy múltú „szövődénk” munkásságát,
valamint helyi kézműveseink munkáit.

folytatás a 2. oldalon
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folytatás az 1. oldalról
Köszönjük Jordán Ágikának a József Attila Emlékház és
Helytörténeti
Gyűjtemény
muzeológusának
segítő
hozzáállását a múzeumi sarok anyagáért.

A Békésszentandrási Szőnyegszövőüzem jelenleg is aktívan
dolgozó helyi szövőnői: Baloghné Molnár Éva, Makai
Antalné, Erdei Lászlóné, Magyar Rozália, Pápai Imréné,
Bolyán Mihályné, Szopka Pálné lelkesen csatlakoztak az
ötletünkhöz, hogy bemutassuk a szőnyegszövés múltját és
jelenét.
Köszönjük nekik a rengeteg előkeresett régi és újabb fotót,
valamint a tulajdonukban lévő szőnyegeket, amelyeket
rendelkezésünkre bocsátottak. Itt kell megjegyezni, hogy
olyan sok anyagot kaptunk tőlük, hogy a helyhiány miatt
mindet nem is tudtuk kiállítani.

Felkerestünk két nyugdíjas szövőnőt Bíró Zoltánné Jutka
nénit és Fésűs Sándorné Maca nénit, akiktől a szőnyegkészítés
eszközeit, szövésmintákat és féltve őrzött szőnyegeket
kaptunk. Így be tudtuk mutatni a képek és eszközök
segítségével a szőnyegszövés folyamatát. Még egyszer
mindannyiuknak nagyon szépen köszönjük.

A kézimunkaszakkör tagjainak és vezetőjének Pákozdi
Antalnénak köszönjük a rendelkezésünkre bocsátott nagyon
szép kézimunkákat, melyet nagyon sokan megcsodáltak.
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Kiállításunknak részét képezte még két helyi kézműves,
Bencsik Márta népi iparművész szalmából és gyékényből
készített alkotásai és lánya Csonkiné Boldizsár Márta
gyöngyszövéssel készült ékszerei valamint csodálatos
mézeskalácsai. Őket is külön köszönet illeti meg segítő
közreműködésükért.

A Tiszazug bemutatásának része volt a gasztronómia helyi
jellegzetességeinek kóstolója, melyre a helyi Nyugdíjas
klubunk tagjai és vezetőjük Tóth Antalné igazi „öcsödi
perecet” sütött. A kóstolás során nagy sikert aratott, köszönjük
fáradozásukat.
A 18. Szolnoki Utazás Kiállítás és Vásár kulturális
programjának keretében egész napos szórakoztató műsor volt
a Hild téren. Itt is alkalmuk volt bemutatkozni a
településeknek helyi fellépők műsoraival. Öcsöd a 40 éves
Hagyományőrző Népdalkör „Öcsödi dalcsokrával” nevezett
be, amely sajnos a népdalkörösök betegsége miatt meghiúsult.
A kiállítás mindkét napján részt vettünk, a kiállítás anyagát
szóban kiegészítettük, a látogatók felmerült kérdéseire
válaszoltunk. A két nap alatt közel 5000 látogatója volt a
rendezvénynek, sokan megdicsérték a termünket. Voltak, akik
már ismerték településünket, ezért örültek jelenlétünknek,
voltak, azonban olyanok, akik a kiállítás hatására szeretnék
megismerni.

Képek: Csontos Anikó

Még egyszer szeretnénk megköszönni mindenkinek, aki
valamilyen formában hozzájárult Öcsöd bemutatásához és
turisztikai szempontból vonzóbbá tételéhez.
A Könyvtár dolgozói
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Beszámoló
Az Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének
2016. március 31. napján megtartott üléséről
A napirend tárgyalása előtt interpellációk:
Gál Imréné: Interpellált a dr. Pap András út állapotának
javításával, a Művelődési Házban megrendezésre kerülő
nőnappal, valamint a temetőben kerékpártároló elhelyezésével
kapcsolatosan.
Szanyi András: Interpellált a Keskeny úton lévő járda állapotáról
valamint a szennyvíz beruházás érdekeltségi díj visszafizetésével
kapcsolatosan.
Péterfy Tamás: Interpellált a nagy buszmegállónál lévő padka
állapotával kapcsolatosan.
Interpellációkra válaszadás:
Lóczi Lajos Községgondnokság és Könyvtár vezetője: Temetőbe
rakunk ki bicikli tárolót.
A Keskeny úton megcsináljuk az átjárót útalappal.
Molnár Bálint polgármester: Megkérdeztem Séráné Domokos
Györgyit megkereste-e valaki, hogy plakátolja ki a március 5-i
műsort, de nem kereste meg senki. Legközelebb oda figyelünk
erre. Folyamatban van az érdekeltségi hozzájárulások kifizetése.
A Fundamenta Lakáskassza levont a befizetett összegből
számlavezetési díjat és még egyéb költségeket. Mindenkinek oda
adjuk kifizetéskor a részletesen levezetett kivonatot. A holnapi
nappal újra indul a kifizetés. A buszmegállónál a padkát
megcsináljuk. A dr. Papp András úton a garanciális javítás
folyamatban van, azt követően megvizsgáljuk újra és
amennyiben szükséges javítunk rajta mi is.
A napirend 1. pontja:
Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta és az előterjesztett formában elfogadta az Öcsöd
Nagyközségi Önkormányzat 2016. évi közbeszerzési tervét.
Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta és az előterjesztett formában elfogadta az Öcsöd
Nagyközségi Önkormányzat Közbeszerzési szabályzatát.
A napirend 2. pontja:
Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta és megalkotta az Avar és kerti hulladék égetés
valamint szabadtéri tűzgyújtás helyi szabályairól szóló
6/2016./IV.1./ önkormányzati rendeletét.
A napirend 3. pontja:
Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta és elfogadta a 2016. évi szolgáltatási önköltséget és
nem emeli a térítési díjakat.
A napirend 4. pontja: Előterjesztések
Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az

Öcsödi
József
Attila
Általános
Iskola
szakmai
alapdokumentumának a mozgásfogyatékos sajátos nevelési
igényű tanulók integrált nevelésével-oktatásával való
kibővítéséről szóló előterjesztést megtárgyalta és elfogadta.
Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta és elfogadta, hogy a Körösi Vízgazdálkodási
Társulatot 2016. évben 144 (e) Ft-tal támogatja az
Önkormányzat.
Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy
határozott, hogy az önkormányzat tulajdonát képező Öcsöd,
Petőfi S. út 15. szám alatti /1158 hrsz./ ingatlant 700.000 Ft
értékben eladja Farkas Zsolt Öcsöd, Petőfi út 27. szám alatti
lakosnak.
Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta és megalkotta települési környezet védelméről
szóló 3/2013.(II.4.) sz. önkormányzati rendelet módosítására
szóló 7/2016./IV.1./ önkormányzati rendeletét.
Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta és jóváhagyta a Tóth József Alapszolgáltatási
Központ Szakmai Programjának módosításáról szóló
előterjesztést.
Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta és jóváhagyta az Öcsödi Községgondnokság és
Könyvtár alapító okiratának módosításáról szóló előterjesztést.
Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta és jóváhagyta a Zöld Erdő Hagyományőrző és
Szociális Egyesülettel történő együttműködést, azzal hogy
anyagi felelősséget az önkormányzat nem vállal a pályázat
megvalósítása során.
A napirend 5. pontja:
Jelentés a két ülés közötti munkáról
Február 23-án volt az utolsó testületi ülésünk.
Víziközmű Társulat ülése volt, ahol a Víziközmű Társulat
megszüntetéséről döntöttünk.
Február 29-én tárgyaltam a fő kivitelező vezérigazgatójával az
ivóvízminőség-javító program kapcsán.
Március 19-én kézimunka kiállításon vettem részt.
Március 22-én a Közvill Zrt. igazgatójával találkoztam.
Március 23-án volt egy EU-os számvevőszéki ellenőrzésünk az
ivóvízminőség-javító program kapcsán. Mindent rendben
találtak. Csaba Mártonnal beszéltem a Településrendezési terv
aktualizálásáról és módosításáról.
Március 31-én Szolnok Agóra Központban jártam.
Egyéb kérdés:
Molnár András: Lehetne-e lámpát tenni a játszótérhez, mert
nagyon sötét van.
Egyéb kérdésre válaszadás:
Molnár Bálint polgármester: Igen, tervbe van és a kamera
kihelyezése is.
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Beszámoló
Az Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének
2016. május 19. napján megtartott üléséről
A napirend 1. pontja:
Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért
a javaslattal és megalkotta a 2015. évi költségvetésről szóló
1/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet módosítására szóló
8/2016./V.23./ önkormányzati rendeletét.
Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért
a javaslattal és megalkotta a 2015. évi költségvetés
végrehajtásáról szóló 9/2016./V.23./ önkormányzati rendeletét.
A napirend 2. pontja:
Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete:
1. Pályázatot ír ki a Tóth József Alapszolgáltatási Központ
vezetői álláshelyére.
2. A pályázati felhívást az előterjesztés mellékletében
foglaltak szerint jóváhagyja.
3. Felkéri a jegyzőt, hogy a pályázat közzétételéről
intézkedjen.
A napirend 3. pontja: Előterjesztések
Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Öcsöd,
külterület 0663 hrsz-ú ingatlanon elhelyezett ivóvízvezetékszakasz ingyenes önkormányzati tulajdonba adásáról szóló
előterjesztést megtárgyalta és elfogadta.
Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta és jóváhagyta, hogy kettő darab fényképezőgépet
vásároljon
a
Kunszentmártoni
Hivatásos
Tűzoltóparancsnokságnak.
Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta és egyetért, hogy a Holtág Alapítvány helyett az
Öcsödi Ifjúsági Természet- és Környezetvédelmi Alapítványnak
adja a 100.000 Ft-ot és még 50.000 Ft-al támogatja.
Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta és egyetért, hogy támogatja 100.000 Ft-al Ország
László könyvének megjelenését.
Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta és egyetért, hogy támogatja 100.000 Ft-al Bali
István könyvének megjelenését.
Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta és egyetért, hogy a szolnoki Hetényi Géza Kórház
gyermekosztályát 15.000 Ft-al támogatja.
Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta és elismeri, hogy egyetemleges felelősséggel
tartozik a Kodály Zoltán út 22/a szám alatti volt önkormányzati
ingatlanra vonatkozó 19.668 Ft-os, Bácsvíz Zrt felé történő
tartozás kiegyenlítéséért.
Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta és egyetért, hogy Öcsöd közigazgatási területén
létrehozandó Naperőmű-park építési beruházáshoz megkezdje az
előkészítési munkálatokat (engedélyezés, tervezés). Az
előkészítési munkálatok költségeit az Önkormányzat felvállalja,
de a kifizetését 2 részletben 2016. - 2017. költségvetési évben
kívánja kifizetni.
Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete

megtárgyalta és egyetért, hogy be kívánja adni a Pellettáló üzem
építéséről szóló pályázatot.
A napirend 4. pontja:
Jelentés a két ülés közötti munkáról
Március 31-én volt az utolsó ülésünk.
Április 12-én a kunszentmártoni tűzoltó parancsnokkal
egyeztettem a Tiszazug Tűzoltója cím átadása kapcsán.
Április 14-én Aquaprofittal egyeztettem.
Április 15-én Szolnokon voltunk a Tiszazug Bemutatkozik című
kiállításon. Én mutattam be a Tiszazugot az oda látogatóknak.
Április 19-én az Emergency képviselőjével egyeztettem.
Április 20-án az Ivóvízminőség-javító Programot ellenőrizték.
Április 30-án Izbéki Imrénét köszöntöttem 90. születésnapja
alkalmából.
Május 2-án a Bácsvíz Zrt. tájékoztatót tartott Kunszentmártonon.
A nemzeti hulladék szállító ügyvédjével, az ügyvezetővel és két
szakemberrel egyeztettem a szelevényi hulladéklerakóval
kapcsolatban.
Május 9-én három társulási ülés volt.
Május 11-én TÖOSZ elnökségi ülés volt Budapesten.
A Bácsvíz Zrt. közgyűlésén részt vettem.
Május 18-án Pellettáló üzemet megnéztük Zamárdin.
Május 19-én Kunszentmártonban megnéztük a Pannóniánál a
pellett üzemet.
Egyéb kérdés:
Gál Imréné: A sportpálya épülete nagyon rossz állapotban van.
Mi lesz vele?
Egyéb kérdésre válaszadás:
Molnár Bálint polgármester: Állagmegóvást tudunk rajta
csinálni.
Egyéb bejelentés:
Molnár András: A Népdalkör szakmailag megmérette magát
Szolnokon és arany fokozatot ért el. A képviselő-testület nevében
szeretnék nekik gratulálni.
A szennyvízhálózat kiépítéséről szeretnék beszélni, ami legalább
három cikluson keresztül húzódott. Kezdődött a tervezéssel,
lakossági fórumokkal, költségekkel és hogy mennyi önrészt
fizessen a lakosság. Ez a kezdeti időszakban közel 180.000 Ft
volt. A kivitelezés sem volt egyszerű feladat, hiszen az egész
településen egy év alatt kellett kiépíteni a hálózatot.
Logisztikailag sem volt könnyű a helyzet, hiszen egyszerre több
kivitelező dolgozott különböző helyszíneken. A beruházás
határidőre elkészült és az idő előrehaladásával a lakossági terhek
is jelentősen csökkentek. A beruházás végére az újabb pályázati
lehetőségeket is kihasználva előbb 30.000 Ft-ra majd 10.000 Ftra csökkent a lakossági önrész. Ez a lakosságnak nagy
könnyebséget jelentett, a visszakapott pénz kifutotta a portán
lévő rákötést. Amit tőmondatokban elmondtam, arról
polgármester úr órákat tudna mesélni, ő kezdetektől az átadásig
vitte végig ezt a projektet. Az ő munkája, kitartása nélkül ez a
beruházás nem valósulhatott volna meg. Ezt az elhivatottságot
szeretnénk megköszönni a település lakosságának nevében egy
szerény kis ajándékkal.
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Beszámoló

Beszámoló

Az Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének
2016. március 11. napján megtartott soron kívüli üléséről

Az Öcsöd Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzat
Képviselő-testületének 2016. február 2. napján megtartott
üléséről

A napirend 1. pontja:
Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta a javaslatot és megalkotta a 2016. évi
költségvetésről szóló 1/2015./II.27./ önkormányzati rendelet
módosítására szóló 5/2016./III.18./ önkormányzati rendeletét.

A napirend 1. pontja:
Öcsöd Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzat
Képviselő-testülete 2016. évi költségvetését az előterjesztés
szerint jóváhagyta.

A napirend 2. pontja:
Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta és elfogadta Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat
törzskönyvi nyilvántartási adatairól szóló 4/2014. (I. 30.) számú
testületi határozata módosítására tett javaslatot.

A napirend 2. pontja:
Öcsöd Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzata
Képviselő-testülete megtárgyalta a Jász-Nagykun-Szolnok
Megyei Kormányhivatal Törvényességi Felügyeleti Osztálya
által a 2015. december 9-i zárt ülés jegyzőkönyvére tett
törvényességi felhívást és az abban foglaltakkal egyetért.

Beszámoló
Az Öcsöd Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzat
Képviselő-testületének
2016. április 1. napján megtartott üléséről
A napirend 1. pontja:
Horváth Zsolt Nemzetiségi önkormányzati képviselő eskütétele.
A napirend 2. 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 Miklósné nemzetiségi
önkormányzati képviselő a képviselői megbízatásáról lemondott.
A megbízatás megszűnésének időpontja az írásbeli nyilatkozat
átvételének napja, 2016. év március hó 18. nap.
Öcsöd Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzata
Képviselő-testülete megtárgyalta a Jász-Nagykun-Szolnok
Megyei Kormányhivatal Törvényességi Felügyeleti Osztálya
által a 2016. február 16-i Képviselő-testületi ülésen elfogadott
határozatokra (31/2016. (II.16.), 32/2016. (II.16.), 33/2016.
(II.16.) tett törvényességi felhívását és az abban foglaltakkal
egyetért.
Öcsöd Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzatának
Képviselő-testülete megtárgyalta és jóváhagyja, hogy saját
költségvetése terhére 30.000.- Ft értékű mobiltelefont vásárol,
amelyet személyi használatra kiad Horváth Zsolt nemzetiségi
képviselő részére.
Öcsöd Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzatának
Képviselő-testülete megtárgyalta és jóváhagyja, hogy saját
költségvetése terhére 40.000.- Ft értékű sportfelszerelést vásárol
roma gyerekeknek.

Öcsöd Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzatának
Képviselő-testülete megtárgyalta és jóváhagyja, hogy saját
költségvetése terhére 30.000.- Ft – 35.000.- Ft fordít a
Nemzetközi Roma napról történő megemlékezésre.
Öcsöd Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzatának
Képviselő-testülete megtárgyalta és jóváhagyja, hogy saját
költségvetése terhére 10 család számára kiscsirkét vásárol.
Öcsöd Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzatának
Képviselő-testülete megtárgyalta és jóváhagyja az Öcsödi József
Attila Általános Iskola szakmai alapdokumentumának a
mozgásfogyatékos sajátos nevelési igényű tanulók integrált
nevelésével-oktatásával való kibővítéséről szóló előterjesztést.
Öcsöd Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzatának
Képviselő-testülete a Zöld Erdő Hagyományőrző és Szociális
Egyesülettel együttműködik a „Védőháló a családokért” című
pályázat megvalósításában.
Beszámoló a két ülés közötti munkáról
Kolompár Henriett elnök: A beküldött 2015. évi jegyzőkönyvek
alapján megállapításra kerültek a 2016. évi működési támogatás
alapját képező pontok, ami megyei szinten a legjobb, 44 pont.
Most várjuk ennek a forintosítását. Tombola tárgyakat vittünk a
kunszenti roma napra, az óvodai, iskolai farsangi rendezvényeket
támogattuk, tisztasági csomagot eljuttattuk az óvodába.
Megkezdtem a szociális földprogram lebonyolítását. Felmértem
már a kiscsirkék, a táp beszerzési árát, valamint felkerestem
azokat a családokat, akik bevonásra kerülnek a programba. A
beadott pályázatokról még semmit nem tudok.
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Rendőrségi Hírek
Közlemény
Új megbízott vezető a Kunszentmártoni
Rendőrkapitányság élén.
Dr. Urbán Zoltán rendőr ezredes, a Jász-Nagykun-Szolnok
Megyei Rendőr-főkapitányság vezetője 2016. május 1-jei
hatállyal megbízta a Kunszentmártoni Rendőrkapitányság
kapitányságvezetői feladatok ellátásával Simon Imre rendőr
alezredest, a Fegyverneki Rendőrőrs őrsparancsnokát.

Simon Imre c. r. alezredes
Simon Imre rendőr alezredes 1996. július 1-jén lépett a rendőrség
kötelékébe. 1997. július 1-jétől a Kunszentmártoni
Rendőrkapitányság, Bűnügyi Osztályán nyomozóként, 2004.

május 1-jétől a Vizsgálati Alosztályon fővizsgálóként, majd
2007. március 1-jétől a Vagyonvédelmi Alosztályon kiemelt
főnyomozóként dolgozott és szerzett szakmai tapasztalatot.
Az alezredes 2007. március 16-tól a Kunszentmártoni
Rendőrkapitányságon már vezetőként tevékenykedett tovább.
Először a Bűnügyi Osztály, Vagyonvédelmi Alosztály
megbízott, majd kinevezett vezetője lett, 2008. január 1-jétől
pedig az osztályvezető-helyettesi feladatok ellátását bízták rá.
2009. május 1-jétől a BRFK Bűnügyi Szervek, Bűnügyi
Technikai Osztály, főnyomozója. 2010. október 1-jén tért vissza
a megyébe és a Törökszentmiklósi Rendőrkapitányság,
Fegyvernek
Rendőrőrs,
megbízott,
majd
kinevezett
őrsparancsnoka lett.
Kiemelt szakmai munkájának köszönhetően 2016. május 1-től a
Kunszentmártoni
Rendőrkapitányság,
megbízott
kapitányságvezetője.
Az alezredes 2003-ban szerzett diplomát a Rendőrtiszti Főiskola,
bűnügyi szakán. 2012-ben rendészeti szakvizsgát tett és 2014ben elvégezte a Rendészeti vezetővé képzőt.
Nőtlen, szabadidejében szívesen horgászik.

Fekete Tamásné c.r. őrgy.
kiemelt főelőadó

Zsebtolvajok
A zsebtolvajlás nem újkeletű a bűnöző életformát folytatók
számára. A zsebtolvajok egész évben „dolgoznak”.
Megjelenésükre
jellemzően
piacokon,
nagy
bevásárlóközpontokban és tömegközlekedési eszközökön,
illetve nagyobb tömeget vonzó eseményeken lehet
számítani.
Sajnos az utóbbi időben egyre több állampolgári bejelentés
érkezik, hogy zsebtolvajok áldozatává váltak. Az ilyen
esetek elkerülése érdekében szeretné praktikus ötletekkel
és tanácsokkal ellátni a rendőrség a lakosságot.
Fokozattan figyeljen értékeire, ha forgalmas helyen,
tömegben tartózkodik, utazik!
A pénztárcáját, bankkártyáját, mobiltelefonját tegye
biztonságos helyre!( pl.: kabát belső zsebe, kézitáska
belső része)
Ne tartson magánál sok készpénzt, vagy ha mégis,
egymástól elkülönítve tárolja!
A bankkártyát és a PIN-kódot soha ne tartsa egymás
mellett!

Közlekedjen úgy, hogy válltáskáját maga előtt fogja!
Ne tartson okmányokat, értékeket hátizsák, hátitáska
külső zsebeiben!
Tömegközlekedési eszközön fel- és leszállás közben
figyeljen környezetére is, táskáját, csomagját
lehetőleg szorítsa magához!
A bevásárlóközpontokban a táskáját, csomagját
mindig tartsa magánál!
Vásárláskor, az áru válogatásakor soha ne tegye le
táskáját, pénztárcáját a pultra vagy a
bevásárlókocsiba!
Gyorséttermekben, nyitott terű kávézókban ne
akassza a székre a táskáját, kabátját, mert ezt
kihasználhatják a tolvajok!
Ha hosszabb időn keresztül gyanúsan viselkedő
személyt lát maga mellett, ellenőrizze értékeinek
meglétét!
Bűncselekmény észlelésekor haladéktalanul hívják a
112-es központi segélyhívószámot!
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A KUBIKOSOKRÓL
/Elhangzott a KUBIKOS KIÁLLÍTÁS megnyitóján, Békésszentandráson, 2016. április 18-án./
Kik voltak a kubikosok, és mit csináltak, azt az idősebbek mind
tudják. A Magyar Néprajzi Lexikon így fogalmaz róluk: a német
„Kubikmeter” - köbméter szó első tagjából eredeztetik magát a
kubikos kifejezést. A kubikosok a mezőgazdasági és ipari
munkás közötti átmeneti típust képviselték, olyan szakosodott
vándormunkások
voltak,
akik
az
ármentesítési,
folyószabályozási, út- és vasútépítési, továbbá építkezési
földmunkákat végezték.
A szegedi Tömörkény István a következőképpen ír: „Ha hívják a
kubikost, megindul s megy, amíg oda nem ér, ahol az okosok úgy
találták ki, hogy az anyaföldet el kell hordani egy helyről másra.
Elmegy hazulról. Hogy három heti lesz-e a munka, vagy fél
esztendei, az mindegy. Ő az az ember, aki mindenét magával
viszi… A talicskában van egy zacskó tarhonya, kis készségben só
és paprika, amely fűszerszámok nélkül útnak indulni nem
tanácsos, továbbá szalonna, a pálinkás butykos, azok tetején a
gyékény meg a suba, még feljebb az ásó meg a lapát,… a talicska
nyelére van akasztva a bogrács. A bicska, a dohány, a pipa és a
masinatartó a zsebben van. Ez ama készség, amiben a
kubikosember akár több hónapos távollétre is elindul. Nem nagy
fölszerelés, de neki elég.”
A kubikos munkának nagy történelmi hagyományai voltak
ugyan, de csak a XIX. sz. közepétől, a vállalkozói rendszer
elterjedésével és szakmánybér (teljesítménybér: melyet
köbméterenként fizettek) általánossá válásával alakult ki 1-2
évtized alatt a hivatásos kubikosság.
E munkástípus kialakulása a hazai társadalmi – gazdasági
fejlődés és tegyük hozzá, a sajátos természeti körülmények
eredménye. Európában csak az olasz Pó völgyében volt hasonló
munkásréteg, ahol sterratore vagy bracciante névvel illették őket.
Dokumentumok állnak rendelkezésre a magyar kubikosok
Európa sok területén végzett munkájáról. Nagy becsülete volt a
kemény, erős, nagy földmunkabeli tapasztalatokkal rendelkező
alföldi
kubikosnak
Franciaországban,
Olaszországban,
Németországban, Ausztriában.
Mik voltak a már korábban említett sajátos magyar gazdasági –
társadalmi és természeti körülmények, amelyekben megszületett
a magyar kubikosság?
A Tisza és mellékfolyói minden tavaszi áradáskor óriási
területeket árasztottak el, tönkretéve a vetéseket, romba döntve
falvakat, városokat. Égető szükséggé lett folyóink szabályozása,
melyekkel korábban senki sem foglalkozott évszázadokon
keresztül, míg gróf Széchenyi István 1846 előtt nem
kezdeményezte az országgyűlésen. A Tisza szabályozása 1846ban megkezdődött.
A mérhetetlenül sok föld megmozgatásához, a védművek
kialakításához, megerősítéséhez tudásban, mennyiségben olyan
munkáskezek kellettek, amelyekhez talán csak az egyiptomi

piramisok építői voltak foghatók. Így születtek meg a magyar
kubikosok névtelen ezrei.
A nincstelen zsellér, a kevés földet magáénak tudó, vagy épp a
cselédsorba süllyedő lakosság nagyon keservesen tudott megélni
az olyan idényjelleggel adódó munkákból, mint az aratás, őszi
betakarítások. Egy-egy idénymunka között hónapok teltek el, és
a kampányszerűen, gyorsan jelentkező feladatokra nagy
tömegben verbuválódtak az emberek. A gyorsan, pár heti
elvégzett munkából keresett kevéske pénz hamar elfogyott, és a
családokra ínséges hónapok vártak. A kicsiny saját parcellák-ha
volt ilyen-nem hozták be a mindennapi kenyérre valót. A
kubikosság létrejöttét egyfelől az ínség, másfelől az árvizek
okozta csapások is sürgették. Az árvíz, ami addig csak szenvedést
hozott, vagy a növekvő iparosodás, a vasút soha nem látottgondolt lehetőséget adott: kenyérkeresetet a kialakuló
kubikosoknak. A vasúti nyomvonal, az alappálya elkészítése, a
vasúti töltések emelése, tömörítése jelentős és szakszerű
földmunka befektetését igényelte. A hazai folyószabályozási
munkák majd száz évig tartottak az 1800-as évek közepétől. Az
árvízvédelmi töltésekhez szükséges földet egyrészt a töltés
tervezett helye mellet ásták ki: így keletkeztek a kubikgödrök.
Ma a gátak folyó felőli oldalán km-eken át kubikgödrök
sorakoznak.
A Hármas-Körös igen kis esésű, törmeléket nehezen szállító és a
szabályozás előtt a kanyarulatok domború oldalán nagy
mennyiségben hordalékot lerakó folyó volt, és ezt a jellegét csak
a szabályozások átvágásai módosították. Kanyarulatai mind
hatalmasabbak, ahogy a folyó a Tisza felé közeledik.
Köröstarcsától Öcsödig a szabályozáskor 21 kanyart vágtak le.
Köröstarcsa és Gyoma közé ebből 7 átvágás jut. A kanyar és
elvágás között a hosszkülönbség 3,9-szeres. Gyoma és Szarvas
között 11 átvágás történt. Ezek az elvágások 6,8-szor rövidebbek,
mint az eredeti kanyarok. Szarvas és Öcsöd között 3 elvágást
hajtottak végre, és az így nyert hosszkülönbség 8,5-szeres. Látjuk
tehát, hogy a kanyarok megnagyobbodása a nagyobb vízbőséggel
és a kisebb eséssel van kapcsolatban. Ezért vannak a legnagyobb
kanyarulatok a Szarvason túli szakaszon a Tisza felé haladva.
Országunk szinte minden területén szükség volt kubikmunkára,
igaz leginkább a folyók mentén, hiszen itt folyt a legádázabb
küzdelem a vizekkel. Legfőképpen Békés megye (Körösök
mente), a Tisza menti Szolnok, Szentes, Csongrád,
Hódmezővásárhely, Szeged és környéke (Tápé és Dorozsma) és
a Jászság szolgáltatta a legtöbb kubikost.
A már korábban említett Tömörkény István így ír a kubikos
ember kinézetéről: „… erős, sőt igen erős ember, de a csontok
meg-meggyöngülnek. A lábaival semmi baj, a kubikosok bírnak
gyalogolni reggeltől napestig, emellett tolják a talicskát…,
hanem a felsőbb csontok nem maradnak meg a maguk
valóságában, a vállak megroskadnak, a hát kipúposodik, a nyak
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meggörbed, és a fej mindig csak a földet nézi. A földet, amelyből
él.”
A kubikolás emberi erővel végzett munka volt: a paraszti
szerszámokat (ásó, lapát, csákány és talicska) a lehető
legtökéletesebbre fejlesztették. Többfajta kubikos talicska
létezett az országban, de a XX. sz. első harmadában az ún.
szentesi típusú talicskát szabványosították. Ez a talicska típus
ismeretes mifelénk is, mert könnyebb, mint a többi típus.
Kerekének célszerű elhelyezésével súlyelosztása kedvező: az
összsúly 70%-a jut a kerékre, csak 1/3-át kell emelni. A
kubikosok eme kenyérkereső eszközéről szól az alábbi humoros
történet:
- Hová mész?
- Hát- aszongya -megyek a szőlőbe.
- Tajicskával mész?
- Avval mék.
- Hozol valamit?
- Nem hozok én!
- Hát viszel valamit?
- Nem viszek én semmit.
- Hát akkor már viszed a tajicskát?

baba) hagytak. Ez a kiásott gödör közepén az eredeti talajszintig
meghagyott földoszlop volt. Ennek magassága adta a
mérnököknek a szintezéshez számolni a kitermelt föld
mennyiségét. Időnként kis csalással éltek a kubikosok: növelték
a babát. Ez azt jelentette, hogy éjjel dróttal átvágták a baba oszlop
tetejét, földdel alápakolták, hogy magasabb legyen. Karót vertek
bele, hogy el ne dőljön, majd a tetejére óvatosan visszahelyezték
a füves tetejű eredeti földet. Így a szintező mérnök ehhez a
magassághoz mérte a volt talajszintet s ez alapján fizették őket.
Az 1950-es évekig a földmunkák nem igen voltak gépesítve: a
kézi munka olcsó volt. A gépesítés a klasszikus kubikos szakma
végét jelentette. Azért 1945 után még néhány nagyobb
munkalehetőséghez jutottak: háborús káros helyreállítása, nagy
beruházások (út –, alagút -, csatornaépítések, metróépítés,
halastavak létesítése, polgári- és katonai repterek építése,
régészeti feltárások földmunkái).
A XX. sz. második felének nagy árvizeikor már nem lehetett
hallani kubikosokról. Szerszámaik, talicskáik más funkciót
kaptak.
Jordán Ágnes muzeológus

- Viszem, mer megszoktam .
Jellemző és minden kubikos vidéken ismert a mondás a pórul járt
emberre, hogy „Na, átesett, mint…-i ember a talicskán.” A
talicskatolást megkönnyítette a nyakló vagy úrhám. Ezt a vállra
úgy helyezték, hogy az első fele előre, a másik fele hátra essen.
Anyaga bőr vagy gurtni. A nyakló végére erős zsinórt vagy szíjat
erősítenek, ezt rakják a talicska szarvára.
„ A kubikos az egyetlen állat, akivel nem húzattyák, hanem
tolattyák a fődet…”- mondták.
A lovas kordé olyan kétkerekű szállítóeszköz volt, amivel a
kiásott földet távolabbra tudták hordani még a gépesítés
megjelenítése előtt.
A kubikosok 20-25 fős csapatban, bandában dolgoztak. Vezetőt –
bandagazdát – jelöltek ki, akinél kritérium volt a jó számolás és
tárgyalóképesség. Nem különült el a munkától sem. A munkáról
újságból, hallomásból vagy kidoboltatott toborzás útján szerzett
tudomást. A bandagazda saját vagy a banda által összeadott
költségen a munkahelyére utazott, hogy tájékozódjon a
körülményekről és a kereset felől. Majd nekilátott a banda
összeállításának, előnyben részesítve rokonait, ismerőseit.
Takarékosságból kialakultak az egy fedél alatt háló
kunyhótársaságok és a közösen főző szakácspartik a kubikosok
között. Nehogy arra gondoljanak, hogy partikat rendeztek,
hanem kis közösségben, partikban főztek.
A kubikosok sík talajon könnyebb és több munkát végezhettek,
de erős emelkedőn a földdel megrakott talicska tolásához már
segítség kellett: ilyen esetben a kubikos 10-14 éves fiát vagy 1216 éves lányát ún. „csikót” fogott a talicska elé.
Az említett bandagazda is együtt dolgozott kubikos társaival, de
ő ellenőrizte a mérnökök számolását, hogy be ne csapják őket.
Időnként nekik, a kubikosoknak is sikerült becsapniuk a
mérnököket. A tavak, kubikgödrök ásásakor „figurát” (buba vagy

SAJTÓKÖZLEMÉNY
A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 2016
áprilisától biztosítja az intézmények számára a működést
kiegészítő
ellátmányt,
amelynek
összege
intézményenként havonta 50.000,- Ft. Ezt az összeget az
illetékes tankerület biztosítja készpénzfelvétel vagy postai
kézbesítés útján. Ez a havonta megújuló keretösszeg az
azonnal
esedékessé
váló,
átutalással
nem
rendezhető rendkívüli kiadások fedezésére szolgál. A
felvett összeggel az arra jogosult személynek 30 napos
határidővel kell elszámolnia.
Az állami intézményfenntartó a kiegészítő ellátmány
mellett természetesen folyamatosan biztosítja az iskolák
megfelelő színvonalú és biztonságos működéséhez
készpénzben szükséges pénzügyi forrást is, amely az
intézmények számára eseti igényléssel folyamatosan
elérhető. A fenntartó a havonta igényelhető, azonnali
megoldást igénylő kiadások kifizetésére szánja a fenti
összeget, ezen felül biztosítja a keretet a tankerületek
részére a felmerülő szállítói számlákra, és tervezetten
rendezi a fennálló tartozásállományt, amely az elmúlt
másfél hónap alatt jelentős mértékben csökkent.

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ
sajtóiroda
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In memoriam Esztike néni!

„Úgy elmegyek, hírt se hallasz felőlem!"
Így is történt. 2015 június 12-én örökre elbúcsúztunk
Esztike nénitől.
Életem első munkahelyén Ő volt a személyzeti vezető - később
kiderült, ő is TÚRI diák-.
Vidám alaptermészetű, határozott egyenes jellem. Nyitott volt a
jó ötletekre, amivel segítette a közösség fejlődését, a szereplés
színvonalát emelte. Nem rejtette véka alá a véleményét,
nemtetszését. Mindig elérte célját. Viszonzásul elvárta Tőlünk is
a Népdalkör tagjaitól az őszinte véleményt, amit sokszor nem
kapott meg. Nem tudni az okát, miért volt könnyebb a
véleményünket " kapun kívül" megbeszélni. Sokszor nem
könnyítettük meg a dolgát. - Sajnálom-. Gyarlóak vagyunk mi
emberek.
"És akinek szép a lelkében az ének,
Az hallja a mások énekét is szépnek".
/Babits M./
Fáradtságot nem ismerve tette a dolgát, mint minden klubvezető.
Sokszor sok helyre jó hírét vitte a falunknak, elismerést,
köszönetet mégis kevés embertől kapott. Ki tudja, miért?
Az Ő nevéhez fűződik az első "Elszármazottak Találkozója."
Még az a lázas izgalom, ami a szervezés alatt volt a
Dalkörösökön, nem lehet elfelejteni. A Népdalkör életében
szomorú év volt a 2015-ös év, hiszen 2015. április 30-án elhunyt
Szabó Ferencné, Ica néni. Oly sok alkalommal színesítette és
emelte színvonalát szavalatával egy-egy találkozónak. Julika
nénit is elveszítettük. Együtt ballagtak a foglalkozásokra.
Hiányuk nagy űrt hagyott a Népdalkör életében. Az " Öreg óra
énekét "/Dzsida J./ már az égiekben szavalja Ica néni, Esztike
néni ott is szépnek hallja a mások énekét a régi "Pávásokkal"
együtt.
" Amott legel, amott legel,
Amott legel, hat pej csikó magában."
Még mindig fájó szívvel gondolok rájuk.
Enyedi Sándorné

Országos Minősítőn a Népdalkör
A Nemzeti Művelődési Intézet és a Jász- Nagykun- Szolnok
Megyei KÓTA népzenei minősítő hangversenyt rendezett 2016.
április 23-án a szolnoki Vásárhelyi Pál Közgazdasági
Szakközépiskolában.
A minősítési rendszer szakmai értékeléssel és minősítési
fokozatok adományozásával segíti a minőségi művészeti
tevékenységet és a hagyományápolást.
A területi ill., az országos minősítésre szép számmal jelentkeztek
a megyéből szólisták, kórusok, dalkörök – hangszeres kísérettel
és anélkül-, citerazenekarok.
Az előadásokat elismert szakemberekből álló zsűri bírálta el:
Vajna Katalin zenepedagógus, kóruskarnagy, dr. Lengyel
Erzsébet karnagy, intézményvezető, Kovács László népzenész,
hangszerkészítő.
Az eredményhirdetés során a zsűri elnöke kiemelte, hogy az
előadók magas szakmai színvonalon teljesítettek, ill. üdvözölte a
produkciók sokszínűségét is.
A Népdalkör az országos minősítésen vett részt. Ezt a tavalyi
területi minősítőn elért Dicséretes fokozat tette lehetővé. Az
országos szinten elérhető szakmai fokozatok: Bronz, Ezüst,
Arany, Aranypáva-díj.
Nagy örömünkre a zsűri Arany fokozattal értékelte előadásunkat.
Úgy érezzük, hogy ezzel az elismeréssel megtérült a gyakorlások
során befektetett munka és idő. Különösen kedves ez az
eredmény azért is, mert a minősítő előtti hetekben a dalköri tagok
többsége légúti betegségekkel küszködött, kétséges volt, hogy
egyáltalán fel tudunk-e lépni.
Ezzel az elismeréssel megerősödve, újult erővel folytatjuk a
tanulást, gyakorlást zenei vezetőnk, Enyedi Dezsőné Klárika
irányításával.
Talán nem túlzás, ha a következő minősítőre még magasabbra
tesszük magunknak a képzeletbeli lécet: célunk az Aranypáva-díj
elnyerése!
Osztrovszkiné Bata Gyöngyi
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TÁJÉKOZTATÓ
Az Öcsödi Ifjúsági Természet- és Környezetvédelmi
Alapítvány a 2016. április 28-i ülésén döntött a
rendelkezésére álló pénzösszeg (tőke) célirányos
felosztásáról a kérelmek figyelembevételével.
A következő döntés született:
Osztálykirándulások:
1. évfolyam
13.600 Ft
2. évfolyam
12.400 Ft
3. évfolyam
14.000 Ft
4. évfolyam
8.000 Ft
5. évfolyam
6.800 Ft
6. 7. 8. évfolyam
31.000 Ft
Összesen:
85.800 Ft
Ásványgyűjtő kirándulás
20.000 Ft
Zöld projekt
30.000 Ft
Tanév végi jutalmazás
35.000 Ft
Akvárium fenntartása
5.000 Ft
Üdítő
20.000 Ft
Összesen:
195 800 Ft
A pénz kiosztására május első felében került sor. Annak
felhasználása számla és elszámolás (írásbeli) köteles a
megadott
időpontig.
A
kuratórium
titkárához
(Osztrovszkiné Eszteró Ildikó) kell eljuttatni (Köztársaság
út 37-39.)
Az alapítvány kuratóriuma

Boldog István
országgyűlési képviselő
közterületi fogadóórái

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

Öcsödi Kerékpáros Túraklub hírei
A klubunk első összejövetelét 2016. április 9-én, szombaton
tartotta. E napon túra nem volt. A rendezvény napirendje a 2015ös év lezárása, majd a 2016-os év programjainak ismertetése volt.
A délután 13 órakor kezdődő rendezvényt Kasuba György a klub
elnöke nyitotta meg. Köszöntötte a Békésszentandrási
Mozgáskorlátozott Egyesület megjelent képviselőit, valamint a
klub tagjait. Ismertette a 2015-ben megvalósult programokat,
valamint a klub pénzügyi helyzetét. E napirend lezárása után
megnyitotta a 2016-os évet, közölte az ismert programokat, majd
átadta a szót Jordán Ágnesnek, aki bővebben kifejtette a
meghívásokat.
Az előterjesztések lezárása után az új tagok felvételére került sor.
Örömmel közöljük, hogy ez évben eddig 14 fővel növekedett a
klub létszáma.
Ezután egy bejelentésre került sor, Török Sándorné különböző
elfoglaltságai miatt lemondott vezetői beosztásáról, eddigi
munkáját egy ajándékkosárral köszöntük meg.
Ezt követően a klubtagok megvendégelésére került sor.
Itt szeretnénk megköszönni annak az öcsödi lakosnak az
adományát, aki egy vágóbirkát ajánlott fel a klub tagjai részére.

E napon lett megfőzve az igazi öcsödi birkapörkölt, melyet
mindenki jóízűen elfogyasztott. A nap további meglepetése volt
a klubtagok által sütött sok finom házi sütemény.
Így zárult első rendezvényünk 2016-ban.
Az első biciklis túrára 2016. május 07-én, szombaton került sor
az Egészségklub közös szervezésével. Úti cél: Gödény-halom.
Reggel 8 órakor volt az indulás. Az időjárás kedvezett a túrához,
így több mint 10 fővel indultunk a békésszentandrási halomhoz.
A Kerékpáros Túraklub második túrájára 2016. május 14-én,
szombaton került sor.
Úti cél: Öcsöd-Szelevény Halesz Sportpálya. Sajnos e program
nem valósult meg az időjárás miatt.
Ennyiben szerettem volna ismertetni az Öcsödi Kerékpáros
Túraklub eddigi ez évi tevékenységét.
Minden lakost, aki szeret biciklizni, kirándulni szeretettel várunk
klubtagnak!
Rónyai Gáborné
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Iskolanyitogató 2016.
Sokan tudják, hogy nem könnyű óvodásból iskolássá válni, a jól
ismert óvodától, csoporttársaktól, a szeretett óvó néniktől
elbúcsúzni. Egy szinte teljesen új világ vár a nagycsoportokra
szeptembertől, az iskola, a tanító nénik ismeretlenek számukra.
A helyzet megkönnyítésére az óvoda és az iskola szoros
együttműködésre is szükség van.
2016. március 19-én Iskolanyitogatót szervezett a tanári kar a
leendő 1. osztályosoknak és szüleiknek.

Az iskolába lépéskor az igazgató néni és a leendő első osztályos
tanító nénik köszöntötték a vendégeket, s az ovisok egy
nyakláncot kaptak ajándékba, amibe a keresztnevük volt
beleégetve latin betűkkel és rovásírással is. A köszöntő után a
művészeti alapiskolák hangszer- és táncbemutatója, majd egy
rövid prezentáció következett az iskola életéből az interaktív
tábla segítségével. A délelőtt folyamán játékos angol, német
foglalkozásokon, interaktív és számítógépes játékokon,
tornatermi sorversenyeken vehettek részt. Megismerkedhettek a
jól felszerelt fejlesztő szobával is. Egy rövid szünetben a
pedagógusok által készített süteményekkel és ásványvízzel
frissíthették fel magukat. A program zárásaként az udvaron
hatalmas buborékokat varázsolt az egyik tanárnő, sőt a gyerekek
maguk is fújhattak kisebbeket.
Az iskolai ismerkedés után április 8-án a leendő elsős tanító
néniket hívták meg az óvodába, a szavalóverseny zsűrijébe. Ezen
a délutánon a nagycsoportosok versmondása után a
rajzkiállításon sokféle technikával készült alkotásokat is láthattak
az érdeklődők. Végül a versenyző ovisok egy gyönyörű és
nagyon finom torta és üdítő elfogyasztásával pihenhették ki a
fáradalmakat.
A gyerekekkel való ismerkedés az óvodai nyílt napokon
folytatódott. Április 11-20. minden csoportban fél 8-tól 10 óráig
figyelhették meg a tanítók őket a megszokott óvodai
környezetben, foglalkozásokon, játék közben.
Nemcsak a tanító nénikkel, hanem leendő iskolájukkal is
ismerkedhettek a gyerekek. Április 25-én az óvó nénik kísérték
el a Deák úti telephelyre őket. Ott megnézték az osztálytermeket,

ebédlőt, udvart. Játszottunk, énekeltünk, iskolás dolgokat (táskát,
tolltartót, könyveket) nézegettünk.
Azért, hogy tudják a szülők, jó kezekbe kerülnek gyermekeik,
június 8-án egy szülői értekezletet tartunk nekik, ahol jobban
megismerhettük egymást.
Augusztus végén a családlátogatások alkalmával négyszemközti
beszélgetésekkel
tájékozódunk
a
gyermekek
egyéni
sajátosságairól.

Reméljük, hogy szeptembertől kedves ismerősként üdvözöljük
egymást a tanévnyitó ünnepségen és zökkenőmentesen
kezdődhet az iskolai élet.
Sulihír
Felhívás!
A nyári szünetben minden pénteken délelőtt 10 órától
kézműves foglalkozásra hívom és várom a gyerekeket a
Múzeumba. Minden alkalommal a kézműveskedés mellett,
lehetőség nyílik társasjátékozni és a múzeum anyagával
ismerkedni.
Szeretettel várok minden érdeklődőt, Jordán Ágnes
muzeológus!
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Szilver Alapfokú Művészei Tánciskola Öcsödi tanulói
2016. május 25-én délután 14 órától került megrendezésre a
Szilver Alapfokú Művészeti Tánciskola vizsgabálja.
A délelőtti órákba a könyvtár dolgozói berendezték a Művelődési
Ház termét Mayerné Zsíros Gabriella tánctanárnő kérésének
megfelelően.
A gyerekek nagy izgalommal és lelkesedéssel várták, hogy
bemutathassák tánctudásukat.
14 órakor a Szilver Alapfokú Művészeti Tánciskola vezetője
Szathmári-Nagy Szilvia megnyitotta a rendezvényt, köszöntötte
az iskola igazgatóját, a megjelent szülőket, vendégeket, és a
fellépő gyerekeket. Az első részben az első és második
osztályosok mutatták be tánctudásukat. A csoportok
között különtáncosok tartottak bemutatót.
A műsor a következő volt:
1. A különtáncosok bécsi keringő
2. Versenyzők standard bemutató
3. 1.b osztály: kacsatánc, angolkeringő, cha-cha-cha, rumba,
country, petronella
4. 2.a osztály: angolkeringő, bécsi keringő, cha-cha-cha, rumba,
rocky, szamba
5. 1. a osztály: kacsatánc, angolkeringő, cha-cha-cha, rumba,
country, petronella
6. 2.b osztály: angolkeringő, bécsi keringő, cha-cha-cha, rumba,
rocky, szamba
7. Versenyzők latin amerikai bemutató
8. Öcsödi kísértet kastély

A második rész 15:30-kor kezdődött. Szintén a tánciskola
vezetője nyitotta meg és köszöntötte a megjelenteket. E részbe a
harmadik és negyedik osztályosok mutatták meg tudásukat. Ők
már gyakorlottabban mozogtak a táncparketten. Ekkor is
bemutatkoztak a különtáncosok is.
A műsor a következő volt:
1. 4. osztály nyitótánca a PALOTÁS
2. Az öcsödi kísértet kastély
3. Versenyzők latin amerikai bemutató
4. 3. b osztály: angolkeringő, bécsi keringő, cha-cha-cha, rumba,
rocky, szamba, tangó
5. 4. osztály társastánc bemutató
6. 3. a osztály: angolkeringő, bécsi keringő, cha-cha-cha, rumba,
rocky, szamba, tangó
7. Rózsa Éva tanárnő a negyedik osztályos fiúknak nagyon szép
koreográfiát tanított be(botos tánc)
8. Különtáncosok bécsi keringő
9. A versenyzők standard bemutatója
A fellépőruhákat a tánciskola biztosította a gyerekeknek, amivel
emelték a rendezvény színvonalát.
Minden tanuló nagyon lelkes és ügyes volt, bizonyítva ezzel
tánctanáruk Mayerné Zsíros Gabriella hozzáértését és kitartó
munkáját. Ezúton is köszönjük neki minden öcsödi lakos
nevében.
A Könyvtár dolgozói

Molnár János:
Állatorvos voltam Afrikában
5. rész folytatás
Újra itthon
Hazaérkezésem után folytattam a „szocializmus építését” és
reméltem, hogy termelőszövetkezettel nem lesz több bajom. Az
összes vezető „hűvösre” került. A főpénztáros engedélyt kért a
nyomozóktól, engedjék haza ebédelni. Nem ment vissza. Nikotin
oldatot ivott.
Sajnos volt egy másik tsz-em is. Gondoskodtak róla, hogy ne
legyenek
nyugodt
napjaim.
Tömegével
jelentettek
állatelhullásokat, kérték a kárjelentők kitöltését, hogy az Állami
Biztosító kifizesse a „kárt”. Pontosan vezettem munkanaplót. A
gyepmestert utasítottam, hogy a telepére szállított hullákról
pontos kimutatást vezessen. Csak a tényleges károkat igazoltam.
Szokás szerint feljelentettek. Az MSZMP járási bizottságának
titkára fenyegető levelet írt, amire én válaszoltam. Javasoltam,
ismerje meg a tényeket azután alkosson véleményt.
Amennyiben nem ezt teszi a Központi Bizottsághoz fordulok.
Néhány nap múlva levelet kaptam a titkártól, ebben jó munkát és
jó egészséget kívánt.

1987-ben ismét rám mosolygott a szerencse. Két éves szerződést
kaptam Angolába és ennek letelte után 3 évet az angolai államtól.
Angola
Az ország nagyon gazdag ásványi kincsekben. Dél-Afrika és
Zaire után a világ harmadik legnagyobb gyémánt kitermelője.
Hatalmas bányászható urán, arany, vas, réz, ólom, cink, mangán,
wolfram, ón, molibdén, nyersolaj, foszfát. Mindennek ellenére
borzalmas volt a szegénység, mert 30 (!) év óta háborúztak.
1961-ben kezdődött el a portugálok elleni függetlenségi háború,
1975-ben lettek függetlenek, attól kezdve polgárháború dúlt.
Saját maguk elpusztították az országot. Három szervezete volt a
függetlenségi háborúnak és most a legnagyobb az MPLA kizárta
a másik kettőt a hatalomból és a Szovjetunió és Kuba
támogatásával alakított kormányt. A kisemmizett Unita és az
FNLA az USA és Dél-Afrika támogatásával harcolt, sikeresen. A
„felperzselt föld” taktikáját alkalmazva mindent felgyújtottak,
romboltak a parasztokat elűzték földjeikről.
folytatás…
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Megemlékezés
Polczer Imre
halálának 4. évfordulójára
„ Rövid volt életem
hosszú lesz szenvedésed,
de ne sírj annyit, jó anyám!
A csillagok közül én
figyellek és vigyázok rád.
Pihenj kisfiam,
a göröngyös hant alatt,
adja meg a túlvilág azt,
amivel az élet adós maradt.”
Szeretettel emlékeznek édesanyja, lányai,
testvérei és unokahúgai

Megemlékezés
id. Csonki János
halálának 10. évfordulójára
„Szívünkben maradsz, nem feledünk Téged.
Hogy eddig voltál, hálát adunk az égnek.”
Emléked örökké őrizzük.
Felesége és fia
Megemlékezés
ifj. Csonki János
halálának 32. évfordulójára
„Az idő elmúlhat, szállnak az évek.
Amíg élünk, szívünkben őrizzük drága emléked. „
Édesanyád, testvéred

Köszönetnyilvánítás
Megtört szívvel mondunk köszönetet minden kedves
rokonnak, ismerősnek, utcabelinek, valamint mindazoknak,
akik ismerték szeretett férjemet
Hegedűs Andrást
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
Kóródi Zoltán
halálának 5. évfordulójára
„ Szomorú az út, mely sírodhoz vezet.
Ahol megpihen a dolgos két kezed.
Úgy mentél el, ahogyan éltél
csendesen, szerényen
A jóságos szíved nyugodjon békében.”
Szeretettel emlékeznek élettársa és gyermekei
Emlékezés
Gál József
halálának 7. évfordulójára
„ Egy tavaszi napon életed véget ért,
bánatot hagytál ránk. Örökre elmentél,
emléked itt marad, örökre velünk,
amíg mi élünk, te is élsz velünk.”
Felesége, fia, lánya és az unokák

Megemlékezés
Jordán Imréné
Nagy Krisztina
halálának 4. 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 lánya Krisztina és családja
Köszönetnyilvánítás
Köszönetet mondunk minden kedves rokonnak, barátnak,
ismerősnek, valamint mindazoknak akik
Majorné Tóth Emília
temetésére eljöttek, gyászunkban osztoztak
a gyászoló családja
Emlékezés
Révész Lajosné
Kálmán Lídia
halálának 6. évfordulójára
„ A búcsúszó, mit nem mondtál ki, elmaradt,
elmentél, de gondolatban
örökre velünk maradsz.”
Búcsúznak testvérei és azok családja
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Anyakönyvi hírek
Halálozások

Házasságkötés

2016. márciusban:
Fésűs Imréné Budai Julianna

élt 81 évet

áprilisban:
Major Józsefné Tóth Emília

élt 41 évet

Molnár Lajosné Gál Julianna

élt 60 évet

Szombat Lajos

élt 63 évet

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

Balla Antal

élt 67 évet

áprilisban:

Maróthi András

élt 90 évet

Gombai Ferenc – Jónás Judit
Erős Mihály – dr. Boldizsár Diána

májusban:

Rostás Miklós Roland – Bankó Ildikó Éva
Józsa Csaba – Szegény Erika

Kolop Antal

élt 64 évet

Rostás Gáborné Váradi Anna

élt 47 évet

júniusban:

Molnár Sándorné Kerekes Lídia

élt 86 évet

Oláh Antal – Polyák Gabriella

Boldizsár Gáborné Dobos Ilona

élt 73 évet

kötöttek házasságot

Kocsis Lajosné Papp Regina

élt 59 évet

Hegedűs András

élt 77 évet

Házasságkötésük 50. évfordulója alkalmából ünnepélyes

Kézsmárki István

élt 61 évet

keretek között

Komlós Béla

élt 83 évet

Makó Ferenc és Makó Ferencné

májusban:

fogadalmukkal és aláírásukkal megerősítették esküjüket
Sziládiné Olasz Márta anyakönyvvezető előtt.

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

Emléküket kegyelettel őrizzük.

Születések
Névadó

2016. áprilisban:
Erdei Tibor – Kmetykó Mónika
Zsuzsanna Nóra
Nádudvari Csaba - Tolnai Erika
Dóra

májusban:
Nagy Bálint József – Rácz Erika
István Bálint
júniusban:
Gyóllai Richárd – Révész Erika
Richárd
nevű gyermekét névadózta meg Sziládiné Olasz Márta
anyakönyvvezető ünnepélyes keretek között.

nevű gyermeke született.

A legifjabb öcsödi polgároknak hosszú boldog
éveket kívánunk!
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Művészeti Iskola táncverseny Szentes
2016. június 04-én Öcsödről két gyermekpáros vett részt
ezen a versenyen, az első osztályos páros Jordán Anna és
Farkas Tibor, és a negyedik osztályos Török Virág és
Kolompár Sándor.

Mindkét páros részt vett a standard és a latin kategóriában
is. Igen szép eredményeket értek el, az első osztályosok
gyermek I. nagyon kezdő standard kategóriában 30 páros
közül a 16-ok lettek, latin kategóriában pedig a 21-ek.

Családi ház

nagy telekkel eladó a Hunyadi utcában.
Érdeklődni:

06-70-613-4955

A másik páros gyermek II. standard kategóriában a
negyedik lett, latin kategóriába pedig ötödik helyezést ért
el.

Gratulálunk mindkét párosnak és további sok sikert
kívánunk.
A Könyvtár dolgozói

Kodály Zoltán utcában kétszobás, összkomfortos,
nagyon jó állapotú kertes családi ház frissen
festve, azonnal költözhető állapotban,
berendezéssel együtt eladó! Fűtése vegyes
tüzelésű- és gáz kazánnal is megoldott. A
felújított helyiségek új burkolatokat kaptak. Az
alsóépületek is nagyon jó állapotúak.
Irányár: 4,8M
Érd.: +36-30/657-9036
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