Öcsödi Hírek
XXV. évfolyam 175. szám

2016. július

Ára: 100 Ft

Az öcsödi gázkutak termelésbe állításának ünnepélyes
megnyitója
Öcsöd közigazgatási területén 2013-ban kezdődtek meg a
szénhidrogén iránti kutatások, 2014., 2015. években több
helyen történtek próbafúrások. A fúrások eredményeiről
szóló előzetes hírek már az elején bizakodásra adtak okot;
azok kitermelhető földgáz jelenlétéről szóltak.
2016. július 14-én Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat
Képviselő-testületével

részt

vettünk

az

Öcsöd-K-2

gyűjtőállomás kútavató ünnepségén (a „Horgában”).
Az a megtiszteltetés ért, hogy Gajus Scheltema, Hollandia
magyarországi nagykövetével, valamint David LeClair, az
O&GD Central Kft. ügyvezető igazgatójával együtt
vághattam át a beruházás megvalósulását szimbolizáló

Túlzás nélkül jelenthetem ki, hogy Öcsöd Nagyközség

szalagot.

életében történelmi jelentőségű beruházás került átadásra.
Településünk a helyi iparűzési adó útján fog részesülni a
földgáz termelés hasznaiból. A befolyt adóbevételeket
Öcsöd

Nagyközség

további

fejlesztésére,

lakosai

életminőségének javítására fordíthatjuk.

Öcsöd területén 3 db gázkutat állítottak termelésbe,
amelyekből a gázt Gyomaendrődre szállítják tisztításra; és
ezt követően vezetik be a Gyomaendrőd-Városföld

A

távvezetékbe, amiről Öcsöd is kapja a földgázt. Tekintettel

szénhidrogén kitermelésére.

arra, hogy ez jó minőségű gáz, javulni fog a lakosság által

Az O&GD Central Kft-nek jó munkát és további sikereket

felhasznált gáz fűtőértéke is. A 3 kút napi össztermelése

kívánunk!

200.000 m3.

területen további kutatások várhatók folyékony

Tisztelettel:
Molnár Bálint
polgármester
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Születésnapi ünnep a Nyugdíjasklubban
Egy híján 100 éves édesanyánkat, Izbéki Gábornét, a falu
számára Rózsika nénit ünnepeltük július 5-én a
nyugdíjasklubban. Mama az alapításától kezdve aktív tagja a
klubnak, ha csak teheti ma is megy a rendezvényekre. A klub
vezetője, Tóth Antalné, Esztike ünnepi bevezetője után
községünk alpolgármestere, Molnár András mondott egy, az
ünnepelt életéhez méltó,szép köszöntő beszédet.

Élete nagy részét aztán Öcsödön élte le, itt ment férjhez Izbéki
Gábor községi kertészhez a II.világháború kellős közepén 1944ben, s itt nevelték fel, innen taníttatták három gyereküket. A hat
unoka is sok nyarat töltött náluk a Batthyányi utcai házban,
kertben. Ennek köszönhetően nekik is, de már a tíz dédunoka
többségének is igen erős kötődése van a faluhoz, örömmel
jönnek, és nyaralnak a Dédinél.
Így aztán a Népdalkör műsorának második részét, az öcsödi
népdalcsokrot édesanyánkkal együtt mi, testvérek is szívesen
hallgattuk.

Tóth Antalné Esztike ünnepi megnyitója
Az Öcsödi Hagyományőrző Népdalkör fellépése két kedves
kislány, Szatmári Regina Fanni és Karai Noémi énekével, majd
Regina Fanni meglepetés citerajátékával kezdődött, aki a három
előadott dalt kifejezetten születésnapi köszöntőként választotta
és tanulta be erre a napra.

A Népdalkör előadása
A pezsgős köszöntő után nagy sikert aratott Tóthné Esztike
versfelolvasása. Dr. Mészáros Sándor Köszöntő című verse egy
bölcs üzenet minden magas kort megért 80-tól 100 évesnek, így
az ünnepeltet is serkenti a 100. év további jó megélésére szerettei
körében.
Édesanyánk, s az egész család nevében köszönjük Tóthné
Esztikének és aktív csapatának a szervezést, a Népdalkör szívet
melengető, remek előadását, a szép virágokat és a végén a közös
nótázást.

Mama, a fellépő kislányokkal és Enyediné Jutkával, a
Népdalkör vezetőjével
Az immáron aranyokleveles Népdalkör egy mezőtúri
népdalcsokorral, közte az ünnepeltnek különösen kedves kunsági
népdalokkal kezdett, mert tudják, hogy ő Mezőtúron született az
I. világháború idején és a mai napig kötik őt az emlékek ehhez a
városhoz.

Mama Molnár András alpolgármesterrel
Emlékezetes szép délutánt töltöttünk együtt.
Pasztelyákné Izbéki Róza
Képek: Csontos Anikó
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Beszámoló
Az Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének
2016. május 31. napján megtartott közmeghallgatással
egybekötött üléséről
A napirend 1. pontja:
Tájékoztató a 2015. évi gazdálkodásról és a 2016. évi
költségvetésről
Molnár Bálint polgármester: A képviselő-testület 2015. évben
16 ülést, 6 soron kívüli és 1 közmeghallgatással egybekötött ülést
tartott. 41 napirendet tárgyalt meg, 145 határozatot hozott és 19
rendeletet alkotott. A munkatervben meghatározott feladatokat
elvégezte és az aktuális feladatokról döntött. Az önkormányzat
bizottságai a tervnek megfelelően működtek és véleményezték a
képviselőtestület elé kerülő döntéseket. A Társadalompolitikai
bizottság 2 ülést tartott, megtárgyalt 4 napirendi pontot és 4
határozatott hozott.
A Társadalompolitikai és Pénzügyi Bizottság 8 együttes ülést
tartott, megtárgyalt 22 napirendi pontot és 22 határozatot hozott.
A képviselő-testületi és a bizottsági ülések minden esetben
határozatképesek voltak.
2015. évi bevétel 1.278.487.000 Ft volt, ebben benne van a
tévesen utalt 382 millió Ft, amit tovább küldtünk az
Ivóvízminőség-javító Társulásnak. A működési bevétel 171.877
eFt-ban valósult meg, ebből a Községgondnokság és Könyvtár
bevétele 79.412 eFt. Közhatalmi bevételeink összesen 55.774
eFt. Helyi adó 50.194 eFt, ebből a kommunális adó 14.264 eFt,
iparűzési adó 35.930 eFt, átengedett gépjármű adó 4.621 eFt.
410.566 eFt-ot kaptunk támogatás címen, ebből a nyári
gyermekétkeztetés 6.188 eFt. 4.8 milló Ft kaptunk szociális
tűzifa pályázaton, amiből szenet vásároltunk. Szennyvízcsatorna
pályázatban 2.7 milló Ft bevételt számoltunk el 2015-ben.
Földalapú Támogatást igénybe vettük, 5.2 millió Ft-al növelte a
bevételünket. Szennyvíz csatorna pályázat elszámolása kapcsán
276.555 eFt-ot kaptunk. 32 millió Ft-ot nyertünk napelem
pályázaton, amiből 6 intézményünkre szereltünk fel napelemet.
Parlagfű mentesítésre is minden évben pályázunk, erre 195 eFt
kaptunk.
Az elmúlt évben sem kellett hitelt felvennünk. A csatornázás
befejezéséhez a pályázati lehetőségeket kihasználva nem volt
szükség hitel felvételre. A csatornázás önerejét 10.000Ft/ingatlan
érdekeltségi hozzájárulásra tudtuk csökkenteni.
Felhalmozási bevételeink közé tartozik, hogy eladtuk a Peugeot
kisbuszunkat, a szippantót ez 6.930 eFt bevételt jelentett.
Nyertünk egy mikrobuszt pályázaton.
Kovács Mihály volt öcsödi lakos az Idősek Otthona támogatására
2 millió Ft adott.
Játszótérre a lakosság 958.000 Ft gyűjtött össze, így az
önkormányzat segítségével megépült a játszótér, még szeretnénk
fejleszteni. Zongora vásárlására1.590 eFt-ot gyűjtöttek össze az
emberek.

A kiadásunk 1.260.711 eFt-ban valósult meg. Az önkormányzat
által folyósított ellátásokra 33.639 eFt-ot fordítottunk ebből eseti
pénzbeli ellátásokra 8.519 eFt-ot. Nyári gyermekétkeztetésre 260
főre 6.188 eFt kaptunk. Lakásfenntartási támogatást március 1-ig
adtunk, utána települési támogatásra módosította a jogszabály.
Február 28-ig 4 fő részére adtunk átmeneti segélyt, összesen
13.000 Ft került kifizetésre, temetési segélyt 7 főnek, szociális
kölcsönt 300.000 Ft-ot adtunk. Március 1-től eseti támogatást 10
fő kapott, temetési segélyt 750.000 Ft-ot és 4 főnek 240.000 Ft
szociális kölcsönt adott az önkormányzat. Egyszeri rendkívüli
támogatásként 77 fő részére 977.935 Ft-ot fizettünk ki. 435 főnek
nyújtottunk tüzelő támogatást, 3,5q szenet osztottunk ki. Az
idősek otthona fenntartására 70.735 eFt-ot, az óvoda
fenntartására 77.576 eFt-ot kapunk. Bölcsődét is üzemeltetjük
már két éve, erre 6,6 millió Ft-ot kapunk.
264.400 eFt feladat alapú támogatásban részesül az
önkormányzat, ezt a település üzemeltetésére, az iskola
üzemeltetésére,
az
egészségügyi
ellátásra
és
a
közfoglalkoztatásra használhatjuk fel. 48 főt alkalmaztunk
közmunka programban. Az összes önkormányzati épület rá van
kötve a csatornahálózatra. Építettünk a ligetbe egy új WC-t. Az
Árpád út 2. szám alatti önkormányzati ingatlant elkezdtük
felújítani.
Minden évben megrendezzük a falunapunkat, sok vállalkozó
támogatta. Az éjszakai orvosi ügyeleti ellátást több éve a
Tiszazugi Önkormányzatok Társulásában végezzük, az
Emergency Kft. látja el.
Az általános iskola üzemeltetése 15 millió Ft-ba került.
A szennyvízcsatorna beruházást 2015-ben befejeztük.
Befejeződött a hulladéklerakók rekultivációja. A 17 település
vonatkozásában ez 2.4 milliárd forint. 11 település csatlakozott
és ez az elmúlt év második felében be is fejeződött.
Másik fontos beruházás az ivóvízminőség javító program.
Kormányrendelet írja elő, hogy azoknak a településeknek ahol az
ivóvíz minősége nem felel meg a szabványoknak, meghatározott
időre el kell végezni a víz-minőség javítását. A társulásban 12
település működik együtt. A próbaüzem van folyamatban, 2016.
december 31-ig be kell fejezni ezt a beruházásunkat.
2016.-ban a bevételt 520 millió Ft-ban tervezzük a pályázatok
nélkül. Beadtuk a pályázatot belvíz elvezető árkok további
kiépítésére, egészségház felújítására. Pellettáló üzem építésére is
be szerettük volna adni a pályázatot, de az adott feltételeket nem
tudjuk biztosítani. Kis naperőmű építésére szeretnénk még
pályázni.
A kiadásainkat 550 millió Ft-ban terveztük meg.
A csatornázás önerejét 10.000Ft/ingatlan érdekeltségi
hozzájárulásra tudtuk csökkenteni. A Víziközmű Társulatot meg
kívánjuk szüntetni, ennek egyik feltétele a nullás mérleg. A
visszafizetések folyamatban vannak, a visszafizetés feltétele,
hogy rá legyen kötve az ingatlan a csatornahálózatra. 946 főnek
fizettük vissza, 135 fő nem fizetett semmit, 18 fő nem érte el a
10.000 Ft befizetési összeget, 70 főnek még él a Fundamenta
szerződése,
folytatás a 4. oldalon
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folytatás a 3. oldalról
ezt meg kell szüntetni és csak utána tudjuk visszafizetni a pénzét.
71 fő nem kötött rá, nekik talajterhelési díjat kell fizetnie. 195 főt
nem tudunk elérni.
Átszervezés alá került a hulladékszállítás, NHKV Rt. fogja egész
országban szedni a hulladékdíjat. Bácsvíz Zrt. számlázása
pontatlan.
A közvilágításban korszerűsítést hajtunk végre.
A Posta jelezte, hogy sok házon nincs kitéve házszámtábla, ami
a kézbesítéseket nehezít, kérek, mindenkit helyezze ki.
Lomtalanítást tervezünk még erre az évre, elektronikus
eszközökre.

Beszámoló
Az Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének
2016. június 13. napján megtartott megtartott soron kívüli
üléséről
A napirend 1. pontja:
Öcsöd
Nagyközségi
Önkormányzat
képviselő-testülete
megtárgyalta és jóváhagyta a 7/2016./I.28./ testületi határozata
alapján a szünidei gyermekétkeztetés díja 570 Ft/adag /ÁFÁ-val
növelt összeg/.
A szünidei gyermekétkeztetés az önkormányzat által fenntartott
Bázis Konyha közreműködésével történik a tavaszi, téli
szünetekben, a nyári szünetben vásárolt szolgáltatással.
A napirend 2. pontja:
Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta és egyetért azzal, hogy az általános iskolába járó
gyermekek részére, a gyermekek biztonságos elhelyezése és
napközbeni ellátása érdekében 2016. június 20.-július 15-ig nyári
napközit szervez.
Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért
azzal, hogy a feladat ellátása pedagógusokkal kötött megbízási
szerződéssel, 2000 Ft/óra megbízási díjjal kerüljön ellátásra.

KIBŐVÜLT VÁLASZTÉKKAL VÁRJUK KEDVES
RÉGI ÉS ÚJ VENDÉGEINKET,
A JÓKER

SÖRÖZŐ-KERT-BE

Kínálatunk:
 lángos /csak 10 óráig/
 hamburger
 melegszendvics
 gyros
 pörköltek
 frissensültek
 A kertben FAGYLALT

A napirend 2. pontja:
Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta és jóváhagyta az Öcsöd Nagyközség
közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett
intézkedésekről és az ezzel kapcsolatos feladatokról szóló
beszámolót.
A napirend 3. pontja:
Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta és elfogadja az Öcsöd Nagyközségi
Önkormányzattal és Öcsöd Nagyközség Roma Nemzetiségi
Önkormányzat között kötött együttműködési megállapodást az
előterjesztett formában.

Boldog István
országgyűlési képviselő
közterületi fogadóórái

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
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Beszámoló
Az Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestületének
2016. június 27. napján megtartott üléséről
A napirend tárgyalása előtt interpellációk:
Szanyi András: Interpellált az ivóvíz minőségével valamint a
település vagyongazdálkodásával kapcsolatos előterjesztés
felülvizsgálatával kapcsolatosan.
Gál Imréné: Interpellált a Veresházi út elején található járda
állapotával, újtelepi iskolánál a kerékpárút kijelölésével valamint
a Vörösmarty úti óvodánál forgalom lassító elhelyezésével
kapcsolatosan.
Péterfy Tamás: Interpellált a Bokányi út és a 44-es utak
kereszteződésében a látási viszonyokkal kapcsolatosan.
Interpellációkra válaszadás:
Molnár Bálint polgármester: Nem fejeződött be az
Ivóvízminőség-javító Program, december 31. a határidő.
Erősné dr. Boldizsár Diána jegyző: Szeptemberben fogjuk
tárgyalni az önkormányzat vagyongazdálkodását.
Lóczi Lajos az Öcsödi Községgondnokság és Könyvtár vezetője:
Felfestjük a kerékpárút jelző csíkot. A Veresházi úton megnézzük
a járdát és megcsináljuk. A Vörösmarty úti óvoda elé
megcsináljuk a fekvő rendőrt. A Bokányi úton kivágjuk a bokrot.
A napirend 1. pontja:
Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta és elfogadta a gyermek és ifjúságvédelmi feladatok
ellátásáról szóló beszámolót azzal, hogy elismerését fejezi ki a
területen dolgozók munkájáért.
A napirend 2. pontja:
Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta és elfogadta a 2015. évben elvégzett
ellenőrzésekről szóló jelentést.
A napirend 3. pontja:
Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta és tudomásul vette a falunap megszervezéséről
szóló javaslatot.
A napirend 4. pontja:
Előterjesztések
A Képviselő-testület megalkotta a kiadások készpénzben történő
teljesítésének eseteiről szóló 10/2016./VI.29./ önkormányzati
rendeletét.
Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta és elfogadta, hogy a Körösi Vízgazdálkodási
Társulat részére 2016. évben 103.265 Ft tagi befizetést teljesít.

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta és egyetért, hogy Farkas Mártonné Öcsöd,
Köztársaság út 30. szám alatti lakos étkezési térítési díj
elengedésére vonatkozó kérelmét elutasítja.
Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy
határozott, hogy az önkormányzat tulajdonát képező Öcsöd,
Hunyadi út 58/b szám alatti ingatlant eladja 400.000 Ft-ért.
Feltétele, hogy az albérleti díjat és a törlesztő részletet is fizetni
kell, ameddig a törlesztő részlet le nem telik.
Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy
határozott, hogy az önkormányzat tulajdonát képező Hunyadi út
49. szám alatti ingatlant nem kívánja értékesíteni.
Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta és egyetért, hogy Farkas Jánosné Öcsöd, Táncsics
út 43. szám alatti lakosnak az önkormányzattal szemben fennálló
tartozásának mérséklésére vonatkozó kérelmét elutasítja, de
hozzájárul ahhoz, hogy a tartozást havonta 2000 Ft-tal törlessze.
Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta és elfogadta a 2015. évi gyámhatósági munkáról
szóló beszámolót.
Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta és egyetért, hogy támogatja a Kerékpáros Túra
klubbot 30 db póló vásárlásával.
Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta és egyetért, hogy az Önkormányzat pályázatot
nyújtson be rendkívüli önkormányzati támogatásra, ennek
keretében a rendkívüli szociális támogatásra.
Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta és egyetért, hogy az Öcsöd, Dózsa Gy út 42. szám
alatti Egészségházat helyi védelem alá helyezi.
Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta és nem kíván együtt működni a Várunk
Alapítvánnyal a „Védőháló az öcsödi családokért” című pályázat
megvalósítása során.
A napirend 5. pontja:
Jelentés a két ülés közötti munkáról
Május 31-én volt a Közmeghallgatással egybekötött ülésünk.
A mozgássérültek 20 éves évfordulójára rendezett rendezvényen
részt vettem.
A jásszentandrási polgármester temetésén vettem részt.
Az éjszakai ügyelet kapcsán egyeztetésen vettem részt az
Emergency Kft.-vel.
Szolnokon jártam egyeztetésen a Megyei Önkormányzatnál,
pályázatokkal kapcsolatban.
Május 22-én három társulási ülés volt.
Délelőtt a Tiszazugi Önkormányzatok Társulása soron kívüli
ülése volt a hulladékszállítási szerződés módosításával
kapcsolatban.
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Öcsödi Kerékpáros Túraklub hírei
Az Öcsödi Kerékpáros Túraklub tagjai 2016. július 23-án
egy kellemes napot tölthettek a Kunszentmártonban
megrendezett XIII. Körös Parti Sportnapon. A túra 7.30-kor
vette kezdetét, a biztonságos átjutásban az Öcsödi Polgárőr
Egyesület polgárőrei segédkeztek, a bringásainkat járőr
autóval kísérték el a helyszínig.

Rónyai Gábor és neje által készített „Sziken nevelkedett
birkagulyás,

házi

csipetkével”

elnevezésű

ételkölteményünk a főző versenyben az első helyen
végzett.

Amíg az ártér fái alatt rotyogott a finom birkagulyás, addig
idén is megmérettük magunkat a sárkányhajó versenyben.
A tavalyi évhez képest ugyan alacsonyabb létszámmal
jelentünk meg,

de a versenyben

kiegészültünk a

polgárőrökkel, öcsödi fiatalokkal, öcsödi származású
rendőrökkel, katasztrófásokkal, valamint néhány fő csépai
idegenlégióssal.

A futamunkban sikerült legyőznünk az ellenfelünket és 1
perc 20 mp –es időeredménnyel az összesített versenyben
a 4. helyezést értük el.

A kellemes napot egy biztonságos hazatéréssel koronáztuk
meg.
Kasuba György
Képek: Erdei Ferenc
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Sulihír
A gyereknap

Zöld Projekt
Hagyományainkhoz híven az idei tanévben is megszerveztük a

Egy diákközgyűléssel indult a nap, amelyen
Zöld Projektet. A Víz Világnapjától a Madarak és Fák Napjáig
beszámoltunk a diákönkormányzat egész éves terjedő időszakban változatos programokkal vártuk tanulóinkat.
munkájáról. Itt az igazgatónő válaszolt kérdéseinkre. Minden évfolyam túrázott, ásványgyűjtő kirándulást
Ezután a Suli-Buli Rádió adást tartott, amit a
megnyitó követett. A tájékoztató után volt egy kis
bemelegítés, majd elkezdődtek a versenyek.
Meglepetésként a tanárok jégkrémmel kedveskedtek
nekünk, a Szülői Munkaközösség tagjai pedig
palacsintát sütöttek számunkra. A délelőtt
tartalmasan telt, és sok jó eredmény született. Az
eredményhirdetés után sokan vidáman, éremmel a
nyakunkban indultunk haza.
Szanyi Alexandra és Lapu Fanni 6.b

szerveztünk, az érdeklődő tanulók pedig kísérleteket tekinthettek
meg a központi iskolában.
Az osztályok között vetélkedő-sorozatot indítottunk. A
vetélkedőbe négy feladat pontszáma számított bele:
 Víz és Föld elméleti verseny
 Madarak és Fák környezetvédelem elméleti verseny
 elemgyűjtés
 kupakgyűjtés
A verseny a következő eredménnyel zárult:
Alsó tagozat:
I. 3.b; II. 1.b; III. 2.b-3.a; IV. 1.a; V. 2.a; VI. 4.o.
Felső tagozat:
I. 5.b; II. 7.o; III. 6.b; IV. 8.b; V. 8.a; VI. 5.a; VII. 6.a

II. Öcsödi Rovásírás Verseny
2016. április 12-én, az elmúlt tanévhez hasonlóan az Öcsödi
József Attila Általános Iskola rovásírás versenyt rendezett a
hagyományos József Attila Hét keretén belül. A verseny elnöki
tisztét, nagy örömünkre, Dr. Tarnóczy Zoltán tanár úr vállalta,
aki régi rovásíró.
A versenyen a kunszentmártoni, a békésszentandrási és a helyi
általános iskola tanulói vettek részt. Kunszentmártonból 9,
Békésszentandrásról 7 fő. Iskolánkat Nádudvari Csilla, Szénási
Rebeka (3. o.); Borbély István Bence, Molnár Maxim, Vígh
Milán (4. o.); Gajdos Bianka Ramóna (5. o.) és Budai Anna
Brigitta (7. o.) tanulók képviselték.
Az ünnepélyes megnyitó után a Juhász Béni úti épületben zajlott
a feladatok megoldása. Három részből állt a verseny: rovásról
latinra átírás, latinról rovásra átírás és szövegértés. Erre 45 perc
állt mindenkinek a részére. Különdíjért összerovásos feladatot
kaptak a gyerekek, melyet nem volt kötelező megcsinálni.
Ezután a feladatok javítására került sor, melyet a felkészítő
nevelők bevonásával az értékelő bizottság tagjai végeztek.

Míg a javítás zajlott, a gyerekek szendvicset és süteményt ehettek
az ebédlőben, majd Erdei Györgyi, Farkas Tibor és D. Kis Ferenc
vezetésével különböző foglalkozásokon vehettek részt
(szalmafonás, fára égetés, íjászat).

A javítás és az eredmények egyeztetése után az
eredményhirdetésre került sor. Iskolánk tanulói jól szerepeltek.
Az alsó tagozatosok között Vígh Milán I. helyezést; az 5-6.
osztályosok között Gajdos Bianka Ramóna II. helyezést; míg a
7-8. osztályosok között Budai Anna Brigitta III. helyezést ért el.
A díjakat iskolánk Diákönkormányzata fizette, valamint a helyi
Hímző Szakkör tagjai, Csonki Noémi és Erdei Györgyi
készítették. Ezúton is szeretnénk megköszönni lelkes, segítőkész
munkájukat.
A jól sikerült rendezvényt a következő tanévben is meg
szeretnénk szervezni, azzal a reménnyel, hogy egyre több
jelentkezővel számolhatunk majd.
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Az Öcsödi József Attila Általános Iskola diákjainak
versenyeredményei a 2015/2016. tanévben
Verseny neve

Internetes Matematikaverseny

Ószőlői Matematikaverseny
Nemzetközi Kenguru
Matematikaverseny

Tanuló neve

Osztálya

Elért helyezés

Kovács Attila Herceg

4.o

11.

Szeleczki Veronika

5.b

4.

Kása Sándor Péter

5.b

6.

Kovács Tamara Vanda

6.b

2.

Szanyi Alexandra

6.b

3.

Lapu Fanni

6.b

4.

Vigh Milán

4.o

11.

Osztrovszkiné Eszteró
Ildikó

Kovács Tamara Vanda

6.b

14.

Karai Gáborné

Szanyi Alexandra

6.b

18.

Karai Gáborné

4.o

20.

Osztrovszkiné Eszteró
Ildikó

1.

Budainé Bajzáth Ibolya

2.

Farsang Miklós

Zrínyi Ilona Matematikaverseny Vigh Milán

"Lásd a világot!" tankerületi
természetismereti vetélkedő
Kunszentmárton
(csapatverseny)

Szövegértő verseny
Kunszentmárton

Szép magyar beszéd verseny
megyei döntő
"Mesék Világa"
Mesemondó Verseny
Érkeserű
József Attila Tankerületi
Szavalóverseny Öcsöd

Karai Gáborné

Budai Dániel Sándor

4.o

Molnár Maxim

4.o

Török Balázs László

4.o

Budai Anna Brigitta

7.o

Kerekes Anna Orsolya

7.o

Kiss Laura

7.o

Vigh Milán

4.o

2.

Kovács Attila Herceg

4.o

4.

Budai Dániel Sándor

4.o

12.

Kovács Tamara Vanda

6.b

1.

Jakab István

Szanyi Alexandra

6.b

3.

Jakab István

Sebők Ingrid Tímea

6.b

3.

Jakab István

Farkas Milán

3.b

2.

Horváth Istvánné

Vigh Milán

4.o

különdíj

Rózsa Éva

Farkas Milán

3.b

2.

Horváth Istvánné

Nagy Károly Gergő

3.b

3.

Horváth Istvánné

Kovács Attila Herceg

4.o

2.

Rózsa Éva

Farkas László Győző

7.o

3.

Kézsmárkiné Szabó Ildikó

4.o

1.

5.b

2.

7.o

3.

7.o

8.

Kézsmárkiné Szabó Ildikó

Farkas Milán

3.b

5.

Horváth Istvánné

Vigh Milán

4.o

6.

Rózsa Éva

Kovács Attila Herceg

4.o

12.

Rózsa Éva

Vigh Milán
2.Regionális Rovásírás Verseny
Gajdos Ramóna Bianka
Öcsöd
Budai Anna Brigitta
Simonyi Zsigmond Helyes-írási
Budai Anna Brigitta
Verseny megyei döntő
Területi olvasóverseny
Tiszaföldvár

Felkészítő nevelő

Rózsa Éva

Farsang Miklós
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Az Öcsödi József Attila Általános Iskola diákjainak
versenyeredményei a 2015/2016. tanévben
Verseny neve
Versmondó Verseny
Tiszaföldvár

Tanuló neve
Szántó Adrienn

Budai Anna Brigitta
Teleki TeVe Természettudományos vetélkedő Kerekes Anna Orsolya
(csapatverseny)
Kiss Laura
Megyei angol nyelvi verseny
Tiszaföldvár

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

Kunszentmártoni
Rendőrkapitányság
gyermekrajz-pályázata
Bendegúz Nyelvész Verseny
megyei fordulója

Felkészítő nevelő

5.a

3.

Rózsa Éva

3.

Farsang Miklós

20.

Varga Tamás

regionális
döntő 1.hely
országos
döntő 5.hely

Karai Gáborné

7.o
7.o
7.o
7.o

Szeleczki Veronika

5.b

Fazekas Andrea Magdolna

6.b

Kovács Tamara Vanda

6.b

Lapu Fanni

6.b

Szanyi Alexandra

6.b

Jordán Anna

1.a

Zeitler Róbert Józsefné
jutalom-ban
részesült

Farsang Miklós

Kiss Alexandra

5.b

Buránszki Andrea

6.a

Budai Anna Brigitta

7.o

5.

Kézsmárkiné Szabó Ildikó

Kolompár Natália Mercédesz

2.A

10.

Osztrovszkiné Bata
Gyöngyi

Gajdos Viktor

2.B

5.

Benke Jánosné

3.B

4.

3.B

4.

Mácsár Tamás

3.B

5.

Vigh Milán

4.o

13.

Kovács Attila Herceg

4.o

13.

Fazekas Tibor

3.B

44.

Farkas Milán

3.B

23.

Török Alexandra

2.B

5.

Benke Jánosné

2.A

13.

2.A

15.

Osztrovszkiné Bata
Gyöngyi

3.B

9.

Horváth Istvánné

Kovács Attila Herceg

4.o

25.

Rózsa Éva

Bárány Imre

6.B

Czakó Gábor

6.A

Farkas Roland

6.B

Pintér István Simon

5.A

körzeti torna
4.hely

Farkas Tibor

Rostás Richárd

5.A

Rostás Tamás

6.A

Kolompár Natália Mercédesz
Manó -Tanoda levelezőverseny
Vincze Vanessza Angyalka
Magyar nyelv
Szeleczki Judit

OTP-BOZSIK PROGRAM
III.korcsoport

Elért helyezés

Budai Anna Brigitta

Farkas Milán
Manó -Tanoda levelezőverseny
Szeleczki Andrea
Matematika

Manó -Tanoda levelezőverseny
Környezetismeret

Osztálya

Horváth Istvánné

Rózsa Éva
Budainé Bajzáth Ibolya
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Az Öcsödi József Attila Általános Iskola diákjainak
versenyeredményei a 2015/2016. tanévben
Tanuló neve

Verseny neve

OTP-BOZSIK PROGRAM
IV.korcsoport "B"

OTP-BOZSIK PROGRAM
IV.korcsoport "A"

Osztálya

Bárány Róbert

8.B

Buránszki András

8.A

Farkas Győző

7.o

Győri Kristóf

8.B

Osztrovszki Gábor

8.B

Rostás Tamás

6.A

Rostás Tibor

7.o

Farkas Lajos

8.a

Jakab János Csaba

8.a

Makai Márkó

7.o

Nagy János

7.o

Szántó Ferenc

8.a

Szitkó Róbert

8.b

Zámbó László

5.a

Elért helyezés

Felkészítő nevelő

körzeti torna
1.hely

Danciu Dániel

körzeti torna
2.hely

Danciu Dániel

Az elért eredményekhez gratulálunk mindenkinek.

Tájékoztatás
Tisztelt Lakosság!

Tájékoztató az Ivóvízminőségjavító program helyzetéről!

Tapasztalhatják, hogy április 1-óta még nem kaptak A program befejezéséig Öcsöd ivóvize nem felel meg az
hulladékszállítási számlát. Ennek az az oka, hogy Európai Unió szabványainak, ezért nem iható. Erről a
jogszabályi változással a hulladékszállítás rendszerét lakosságnak tájékoztatást adtunk, illetve üzembe lett
átszervezték, létrehoztak egy központi koordináló állítva egy víztisztító konténer a Piactéren. A lakosság
szervet,
a
Nemzeti
Hulladékgazdálkodási ebből juthat egészséges ivóvízhez a program befejezéséig.
Koordináló és Vagyonkezelő Zrt.-t. Április 1-től ez a A befejezés várható időpontja 2016. december 30.
Koordináló szerv jogosult az egész országban Az utóbbi időben több lakossági panasz érkezett a
számlázni és beszedni a hulladékszállítási díjat. Erre vezetékből nyerhető víz minőségével kapcsolatosan.
a feladatra azonban technikailag még nem készültek

Tájékoztattuk a szolgáltatót a problémáról és kértük, hogy

fel, így a számlázást várhatóan augusztus hónapban

a rendszer átmosásával javítsanak az ivóvíz minőségén.

fogják elkezdeni. Addig kérjük a lakosság türelmét, a Kérjük, hogy az iváshoz és az étkezéshez a vizet a tisztító
hulladék elszállítását és a szállítási díjat ez nem konténerből vigyék a program befejezéséig.
befolyásolja.

Önkormányzat

Önkormányzat
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H U L L A D É K G Y Ű J T É S I T Á J É K O Z TAT Ó
Ezúton tájékoztatjuk Tisztelt lakossági partnereinket a 2016. június 01-től
a hulladékszállítási közszolgáltatásban bekövetkező változásokról.
RUGALMAS LOMTALANÍTÁS
Az Inno-Szolnok Nonprofit Kft. 2016. június 1-től egyéni lomtalanítás keretében szállítja el a lakossági háztartásokban keletkező
lomokat.
A lomtalanítás időintervallumát az egész évre kiterjesztjük. Bármely, az adott település kommunális hulladékgyűjtési napján
lehetősége van a lakosságnak az egyéni lomtalanításra, évi egyszeri alkalommal.
A lomtalanítás során ingatlanonként (lakásonként) maximum 3 m³ mennyiségig azon nagydarabos hulladékok kerülnek
begyűjtésre, amelyek a háztartásokban, az életvitelszerű használat mellett keletkező olyan lakossági hulladékok, amelyek mérete,
ill. súlya miatt nem helyezhetők el a lakossági hulladékgyűjtő edényekben.
A rugalmas lomtalanítás során:
a lomtalanítás nem egyszerre történik az egész településen, hanem egyénileg kérhető valamelyik háztartási
hulladékszállítással azonos napra (kuka ürítés napjára);
Lomtalanítás iránti igényét telefonon (20/271-0452, 20/426-4089, 70/703-5020), vagy személyesen ügyfélszolgálatunkon
kell jeleznie munkanapokon 8 és 16 óra között ügyfélkódja megadásával, legalább egy héttel a kívánt időpont előtt;
csak a díjhátralékkal nem rendelkező ingatlantulajdonosok vehetik igénybe a lomtalanítási szolgáltatásunkat.
a lomhulladék átadása közvetlenül történik a közszolgáltatónak, a lomhulladék közterületre nem helyezhető ki.
Munkatársaink csak az előre bejelentett címekről, a fenti feltételek mellett szállítják el a lomot.
Előnyei:
rugalmasság, az Önöknek megfelelő időpontban kerül sor a lomtalanításra,
az ingatlan elé nem kerül ki lom hulladék, így azt nem szórják szét illetéktelen személyek
Kérjük, hogy ne tegyen ki
zsákban elhelyezett kommunális hulladékot – ez nem tartozik a lom kategóriába
veszélyes hulladékot (pl. pala, festékes dobozok, olajos edények, gyógyszerek, akkumulátor stb.)
építési törmeléket, vállalkozási tevékenységből származó hulladékot (pl. autó alkatrészek, síküveg stb.)
gumiabroncsot
elektronikai hulladékot
faágakat, nyesedéket

ZÖLDHULLADÉK SZÁLLÍTÁS
2016. június 01-től új rend szerint történik a zöldhulladékok átvétele.
Zöld hulladékok közé tartoznak a levágott gallyak, fűnyesedék, egyéb növényi részek, avar hulladék.
A zöld hulladékok átvétele szelevényi telephelyünkön (Tiszazugi Regionális Hulladékkezelő Telep, Szelevény, 065/8 hrsz.) fogadjuk
maximum 1 m³ mennyiségig 8:00 és 15:30 óra között az alábbi napokon:
Augusztus 10 (szerda)
Szeptember 7 (szerda)
Október 5 (szerda)
November 2 (szerda)
December 21 (szerda)
Amennyiben ágakat kíván beszállítatni, kérjük azokat maximum 1 m-es nagyságúra darabolva átadni.
A zöldhulladék átvétele során kérjük, hozza magával lakcímkártyáját. Zöldhulladékot csak a díjhátralékkal nem rendelkező
ingatlantulajdonosoktól tudunk átvenni.
Köszönjük segítő együttműködését!
Inno-Szolnok Nonprofit Kft.
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Öcsödi kis sajtótükör
A következőkben rövid képzeletbeli utazást teszünk településünk
múltjában, pontosabban annak sajtótörténetében. Azt már
elöljáróban le kell szögeznünk, hogy Öcsödön sohasem
működött nyomda, így a periodikákat más településeken
nyomtatták. Sajátos és egyedülálló a helyi sajtótörténet abból a
szempontból is, hogy elég későn, csak a Horthy-korszakban
jelentek meg az első helyi lapok. Ugyanakkor azt is látni fogjuk,
hogy igen színes és szerteágazó kínálat alakult ki az 1930-as évek
elején.
A legelső ismert helyi lap, az Öcsöd és Vidéke 1922. augusztus
20–1926. december 17. között jelent meg. Alcíme kezdetben:
Társadalmi, szépirodalmi és közgazdasági lap, az 1923. április
29-i számon: Politikai, szépirodalmi és közgazdasági hetilap volt.
A felelős szerkesztő Tóth Pál, 1926. november 28-án Pajtás
Gyula, a szerkesztő Tolnay Antal Gábor, a főmunkatárs 1922.
október 29–november 19. között Dobos Gyula, a felelős kiadó
Tóth Pál, 1926. november 28-án Szabó János volt. A lapot
előállította Müller Károlyné szarvasi üzeme, az 1922. október 15i számot özv. Csasztvan Györgyné ugyancsak szarvasi nyomdája,
viszont az 1924. december 21-i számot már Wolf Dezső
kunszentmártoni nyomtatóüzeme. A lapnak rendkívüli
kiadásáról is tudunk. Az 1926. december 9-i 3. szám a következő
fölhívást tartalmazza: Szavazzon a választókerület az
Egységpárt-ra.
A következő néhány év helyi sajtótermék nélkül telik el. Mígnem
az Öcsöd és Vidéke 1930. okt. 14–1931. okt. 7. között mint
hetilap nem lát napvilágot. (Az egyébként 1938-ig megjelenő lap
címe 1931. október 14-én a következőre változott: Kőrös–
Tiszavidék. Ettől kezdve Kunszentmártonban jelent meg.) Az
öcsödi megjelenés évében a felelős szerkesztő Cs. Szabó Lajos,
a főszerkesztő Molnár Jenő, a felelős kiadó és az előállító egy
személyben Lakatos József kunszentmártoni nyomdász volt.

A lapnak volt állandó rovata is „Öcsödi hírek” címmel. Sőt
melléklapjai is voltak.
Az Öcsöd–Kunszentmárton–Tiszazugi Kacsák 1930. júl. 17–
1931. aug. 2. között „szükség szerint” jelent meg, 1931. október
26-tól Kacsák címmel. A másik melléklap, a Kiskacsa 1931 és
talán
1936.
között
rendszertelenül
jelent
meg
Kunszentmártonban és Öcsödön egyaránt.
A következő helyi lap nemcsak évtizedeket váratott magára,
hanem egy teljesen új politikai-ideológiai korszak idején, a
szocializmus időszaka alatt jelent meg. Az Öcsödi Híradó
egyetlen ismert száma 1955. július 17-i dátummal látott
napvilágot. Kiadója a Szolnok Megyei Párt-végrehajtó Bizottság
Mezőgazdasági Osztálya, felelős kiadója Karsai Mihály, nyomta
a Szolnoki Nyomdaipari Vállalat (Szolnok).
(Forrás: Arató Antal–Szász Andrásné: A Szolnok megyei hírlapok
és folyóiratok bibliográfiája (1868–1972). Szolnok, 1976. 105–
107, 74. p.)
A település életében ismét eltelik néhány évtized, sőt az egész
szocialista időszak is újabb helyi periodika nélkül. Aztán a
rendszerváltozás után indult útjára az Öcsödi Hírek című helyi
lap. (Internetes forrás: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Digitális
Hírlap és Folyóirattár. http://portal.vfmk.hu/0801) A
nagyközségi önkormányzat negyedévente megjelenő lapját az
Öcsödi Községgondnokság és Könyvtár munkatársai szerkesztik,
és a helyi önkormányzat irodájában 600–650 példányban készül.
A helyi lap terjedelme változó, ára 2015 szeptemberében 100,
decemberben 150 Ft volt. (Öcsödi Hírek, XXIV. évf., 169. sz.,
2015. szeptember és 170. sz., 2015. december)
Kis Krisztián Bálint
történész (Szolnok)

Rendőrségi Hírek
kell-e hosszabb várakozásra. Javasolt igénybe venni az
Az erős felmelegedés nagyon megviseli az emberi ezen célra kifejlesztett
„RUTIN” elnevezésű mobil applikációt. Ha teheti,
szervezetet, így arra kérjük a közúti közlekedés valamennyi 
résztvevőjét, hogy jobban figyeljenek oda magukra és akkor a kora délelőtti órákban vagy késő délután utazzon.
egymásra is az utakon. A hőségben megnő a reakció idő, a Amennyiben az utazás nagy távolságra történik, tartsanak
koncentrálás is nehezebben megy, a megszokottnál több pihenőt és frissítsék fel magukat légkondícionált
helyiségekben (üzemanyagtöltő állomásokon)!
figyelmetlenebbek, türelmetlenebbek lehetünk.
Amennyiben gyermek is tartózkodik a

Ha bárki hosszabb útra indul, hűtött vizet 
mindenképpen tegyen az autóba, fogyasszon elegendő gépjárműben, még nagyobb körültekintéssel induljanak el,
folyadékot és az utazás során lehetőleg kényelmes, illetve hiszen ők is nehezen viselik a nagy meleget, és ha
megállnak, a gyermekeket egy percre se hagyják a
szellős ruházatot viseljen!

Elindulás előtt lehetőleg tájékozódjon arról, hogy kocsiban!
várható-e forgalom korlátozás, útlezárás, illetve számítani A túlzott koffeintartalmú italok fogyasztása sem javasolt.

Kánikulában az utakon
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Molnár János:
Állatorvos voltam Afrikában
6. rész folytatás
Az MPLA kormány csak a fővárost és környékét ellenőrizte.
Éjféltől reggel 6-ig kijárási tilalom volt, de sötétedés után már
nem volt tanácsos utcára menni. Vízszolgáltatás csak néhány
órára volt naponta, de megesett, hogy napokon át nem folyt víz a
csapból. Áramszolgáltatás is csak néhány órán át volt, de például
1990-ben 6 hónapig (!) nem volt áram.
Lakásunk egy 8 emeletes házban volt, 3 szoba összkomfort,
követségünktől 200 méterre. Ez nagy szerencse volt, ugyanis
vízhiány esetén onnan szereztem vizet. A követségen mindig volt
víz, mert a tűzoltóság egy üveg whiskyért hozott egy tartállyal,
ezt beleengedték a követség kis fürdőmedencéjébe, ezt
használták. A whisky „kemény valuta” volt, mert 1 üveggel
lehetett „vásárolni” 1 pisztolyt töltényekkel, 2-3 üvegért
géppisztolyt is.
A luandai állatkórház vezetője voltam, egy angolai kolléga és két
felcser segített, már amikor. A kolléga Prágában végzett, nem
nagyon szerette a praxist, mindig volt egyéb munkája.

A klinika takarítónője
Zömmel kisállat praxist folytattam, de volt sok kedvtelésből
tartott állat is, papagáj, kakadu, sőt csimpánz is. Gyakran
ivartalanítottam csimpánz hímeket. Cabindában, mely egy
enkláve Zaire területén, de Angolához tartozik, sok csimpánz él,
onnan szerzi be az angolai „elit”.
Egyikkel, Judyval, összebarátkoztam. Egy angolai pilótáé volt,
gyakran megjelent német juhász kutyájával a klinikán és ilyenkor
Judy felugrott a kutya hátára és lovagolt.

Judy kezelésre jön
Egy luandai fejesnek kellett a klinika gázolajjal működő
hűtőszekrénye és elvitte, ezért az oltóanyagot a követség egyik
hűtőszekrényében tároltam. Egyszer jött a pilóta Judyval és a
kutyával. A kutyát kellett beoltani. Mindnyájan mentünk a
követségre. A kocsiból kiszállva karomban vittem Judyt és a
kapuba érve mondtam: „Judy csengess be”. Becsengetett. Nagy
sikerünk volt a követségen, de a fekete titkárnő nagyot sikított,
mert Judynak mondtam: „Judy adj a néninek egy puszit.” Judy
ugrott a puszira, a néni bepánikolt.

Dajkálom Judyt
Állatkert is volt Luandában, nagyon kevés lakóval. Itt egyszer
műtenem kellett egy majmot. A portugál igazgató néhány napra
egy tigris ketrece mellé helyezte a cerkófot, az átnyúlkált, a tigris
pedig egy karját az alkar közepéig felfalta. A kis állat
meggyógyult, de később, mikor meglátott, kiabált és mutogatta a
karja helyét. „A portugállal kiabálj ne velem” – mondtam.

folytatás…
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Megemlékezés
Török József
(1947-1996)
halálának 20. évfordulójára.
„Bennünk él egy arc, egy végtelen szeretet,
amit tőlünk soha senki el nem vehet.
Telhetnek a hónapok, múlhatnak az évek,
szívből szeretünk, s nem feledünk Téged!”
Szerető családod

Köszönetnyilvánítás
Fájó szívvel mondok köszönetet mindazoknak a
rokonoknak, barátoknak, szomszédoknak,
ismerősöknek, akik szeretett feleségem
Erdei Gáborné
Tóth Erzsébet
temetésén részt vettek, utolsó útjára elkísérték,
sírjára koszorút, virágot helyeztek.
A gyászoló család

Megemlékezés

Megemlékezés

Izbéki Antal

Zubor Ferenc

„2 éve már, hogy nem vagy velünk,
azóta fáj nagyon a szívünk.
Amikor elmentél, nem búcsúztál el,
de a szívünkben örökre velünk maradtál.”
Emlékezik
szerető feleséged és családja

Családi ház

nagy telekkel eladó a Hunyadi utcában.
Érdeklődni:

06-70-613-4955

halálának 7. évfordulójára.
„Minden elmúlik, mint az álom,
elröpül mint a vándormadár,
csak az emlék marad meg a szívben
halványan, mint a holdsugár.”
Emlékeznek:
felesége, fia Ferenc és családja

Köszönetnyilvánítás
„Elmentél tőlünk, mint a lenyugvó Nap,
de szívünkben élsz és örökké ott maradsz.”
Megtört szívvel mondunk köszönetet mindazoknak
a rokonoknak, barátoknak, szomszédoknak,
ismerősöknek, valamint mindazoknak, akik
szeretett férjem, édesapánk, nagyapánk,
dédnagyapánk
Nádudvari Sándor
temetésére eljöttek, sírjára koszorút, virágot
helyeztek, mély fájdalmunkban osztoztak.
A gyászoló család
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Anyakönyvi hírek
Halálozások

Házasságkötés

2016. júniusban:
Rónyai Sándor

élt 65 évet

Szombat Antalné Daróczi Mária

élt 80 évet

Molnár András

élt 66 évet

Nádudvari Sándor

élt 85 évet

Id. Dóczi Lászlóné Molnár Sára

élt 86 évet

Gajdos Györgyné Spielmann Etelka

élt 72 évet

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

júliusban:

júliusban:

Vig Csaba – Fazekas Anett
Demjén Zsolt – Szegény Beáta

Erdei Gáborné Tóth Erzsébet

élt 74 évet

Karai István

élt 87 évet

Izbéki Sándorné Szegény Lídia

élt 93 évet

Jordán Imréné Dugár Ibolya

élt 70 évet

Emléküket kegyelettel őrizzük.

kötöttek házasságot

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

Születések
2016. áprilisban:
Gombai Ferenc - Jónás Judit
MARCELL
Kovács Erik - Kanalas Gizella

júniusban:

NATASA ALISA
Beri Chistopher - Végh Viktória

nevű gyermeke született.

ALISA AMIRA
Zsadon Sándor - Ambrus Mónika
GERGŐ

A legifjabb öcsödi polgároknak hosszú boldog
éveket kívánunk!
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Szerkesztők: Csontos Anikó és Séráné Domokos Györgyi
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