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VII. Körös-Zugi Hagyományörző Fesztivál és Elszármazottak Találkozója
Öcsöd
2016. augusztus 12-13.
Nagy örömünkre szolgált, hogy az elmúlt évek tapasztalatait
alapul véve az idén is sikerült egy színvonalas rendezvényt
szervezni. Elmondhatjuk ezt saját tapasztalatból, de a sok pozitív
visszajelzésből is. A szervezők nevében azzal szeretném kezdeni
a beszámolót, hogy megköszönjem mindenkinek a részvételt.
Augusztus 13-án a ligetben megjelentek hozzájárultak ahhoz,
hogy a rendezvényünk sikerüljön. Köszönet azoknak, akik bátran
felvállalták a főzést és a zsűri általi megmérettetést. Idén csak 7
csapat főzött a ligetben és a nyugdíjasklub tagjai ismét kitettek
magukért, nagyon sok finomságot sütöttek és zsűriztettek le.
Természetesen köszönet illet meg mindenkit, aki a szervezésben,
a rendezésben, a lebonyolításban és bármilyen munkában részt
vett. Az idei rendezvényünket magánszemélyek és vállalkozók is
támogatták.
Köszönetképpen álljon itt a nevük:
Molnár Bálint
Molnárné Kis Erika
Molnár András
Komlós Lajos
Kiss György
Bata Imréné
Szilágyi Imre (barkácsbolt)
Török Sándorné
Rolle Paul Walter
Nemes Lajos és családja
Öcsödi Mezőgazda Kft.
Rónyai László
Molnár Pataki Bt.
3 A Takarékszövetkezet
ifj. Lakatos István
Agrothermal Kft.
Gál Imre
Gál Imréné
Kurucz Lajos
O&GD Central Kft.
Kóródi Lajos
Kisüsti Plusz Pálinkafőzde
Art-Kelim Kft (Békésszentandrás) Szöllősi Lajos
Pasztelyákné Izbéki Róza
Könnycsepp és Mosoly Alapítvány (Kecskemét)
A Fesztivál beharangozó programjaként Norvég képek című –
hangverseny volt diavetítéssel egybekötve. Közreműködött:
Kovács Levente zongoraművész és Sipos Gergő csellóművész.
Ezután Dr. Varga Zoltán kürtművész egyetemi tanár adott egy
rövid koncertet.
A hangverseny alatt fotókiállítás volt látható régi öcsödi
vonatkozású képekből, melyet Kovács Levente édesanyja
készített.

A nagy teremben Kézimunka kiállítást rendezett az öcsödi
Hagyományőrző Kézimunkaszakkör idei munkáikból.

Szombaton délelőtt a ligetben elkezdődött a főzés, a kézműves
sátorban pedig a különböző tevékenységek.
11 órakor Molnár Bálint polgármester és R. Fekete Lajos
Hosszúmező polgármestere megkoszorúzta az Önkormányzat
falán elhelyezett újratelepülési Emléktáblát.
folytatás a 2. oldalon
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folytatás az 1. oldalról

A kalandozás érdekesebbé tétele érdekében, különböző
feladatokat kellett megoldani a labirintusba tévedőknek, a sikeres
teljesítésért pedig ajándék járt. A közkedveltségét bizonyítja,
hogy délutánra több száz ajándék (mind amivel készültünk)
elfogyott. Spongya Bob szabója Nádudvariné Jónás Anikó volt.
A filmvászonról érkezett vendégnek annyira megtetszett a
községünk, hogy határozatlan ideig itt marad velünk, csak
kiköltözött a buszmegállóhoz. Azóta is töretlen a népszerűsége,
arra járó idegen autósok is megállnak egy közös fotó erejéig.

A traktoros felvonulás a Polgármesteri Hivatal – Kossuth út –
Liget útvonalon dübörgött végig a Kunszentmártoni
Fúvószenekar felvezetésével.

Ezután a felnőtteknek is szóló műsorok következtek.
Egész napos programok 11 órától:
Kispályás labdarúgás indult Danciu Dániel bíráskodása mellett.

A gyerekek kézműveskedhettek, ugrálóvárban játszhattak és a
felállított „mobil vidámparkban” mindenki megtalálhatta a
számára kedves elfoglaltságot. Igazán sokoldalú program várta a
kicsiket és nagyokat egyaránt.
Az idén üde színfoltja volt a ligetnek a messze földről hozzánk
érkezett filmcsillag: Spongya Bob. Ő volt a fő védnöke az
„Öcsödi Labirintusnak”, mely a leglátogatottabb része lett a
fesztiválunknak. A sok fénykép, ami ott készült gyerekekkel,
felnőttekkel mind ezt bizonyítja. A tervezés és a kivitelezés
Csontos Anikónak és Bolyán Anikónak a fantáziáját és
ügyességét dicséri. A tervezés után a kivitelezés rengeteg
nehézségbe ütközött, kezdve azzal, hogy nem volt senkinek
kisbálás szalmája. Mikor már lemondtunk a labirintus
megépítéséről akkor jött „mentőangyalként” Kóródi Lajos helyi
gazdálkodó, aki bebálázott 200db kisbála szalmát, leszállította a
ligetbe és felajánlotta a fesztiválra a falunak. Önzetlen
felajánlásáért külön köszönet illeti meg. A két Anikó alaprajza
szerint, irányításuk alatt a Községgondnokság emberei
megépítették a labirintust a gyerekek nagy örömére.

A Hunyadiak Örökében Történelmi Hagyományőrző Egyesület
tagjai Szentesről érkeztek és korhű jelmezben, leleményes
játékokkal sok kicsi és nagyobbacska gyereket kápráztattak el
mutatványaikkal, produkciójukkal.
Kutya bemutatót rendezett a Szolnok Városi Állatotthon
Alapítvány. A bemutató célja az volt, hogy felhívják a figyelmet
az örökbe fogadható kutyákra, a felelős kutya tartásra.

Öcsödi Hírek 3

Idén is hazajött Oroszlányból Szép Lídia népdalénekes, aki két
szép dalt énekelt nekünk.

Az Öcsödi Nyugdíjasklub tánccsoportja egy új koreográfiával
készült Losoncziné Szilágyi Ildikó vezetésével.

Nagy örömünkre szolgált, hogy újra láthattuk táncolni az öcsödi
Sántha fiúkat: Sántha Roland és Miskolczi Nóra, valamint Sántha
Norbert és Terbán Ágnes profi társastáncosok fergeteges standart
és latin táncbemutatóval készültek.

Molnár Bálint Polgármester köszöntötte a vendégeket, a fesztivál
résztvevőit és a közönséget. Ekkor került sor a különböző
versenyek eredményhirdetésére és a Képviselő-testület által
odaítélt díjak, oklevelek kiosztására.

A népi együttesek közül az Öcsödi hagyományőrző népdalkör és
az Érkeserűi hagyományőrző népdalkör adott elő egy-egy
népdalcsokrot.

folytatás a 4. oldalon
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folytatás a 3. oldalról
„Öcsöd Nagyközségért” díszoklevelet vehetett át
KASUBA GYÖRGY
Kerékpár Klub vezetője
a Kerékpár Klubban, a lakosság érdekében végzett munkája
elismeréséért

______________________________________
„Öcsöd Nagyközségért” kitüntető díjat adományozott
BENCSIK MÁRTA
népi iparművésznek
a szalma- és csuhéfonó népi iparművészet értékeinek
gyarapítása érdekében végzett magas szintű, igényes
teljesítménye, magyar és nemzetközi sikereinek elismeréseként
______________________________________
SZILÁGYI IMRE
egyéni vállalkozó
a lakosság érdekében végzett munkája elismeréséért
Távollétében a díszoklevelet fia, ifj. Szilágyi Imre vette át.

Távollétében a díszoklevelet lánya Csonkiné Boldizsár Márta
vette át.

______________________________________
BAGYIN PÁL
a Harangzugi üdülő közösségért tett munkájáért

Pedagógusnap alkalmából Polgármesteri dicséretben részesült:
Vig Imréné
Az öcsödi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde dolgozója, aki 35 éve
óvodapedagógusként dolgozik községünkben. Ez idő alatt
kiemelkedő munkát végzett a gyerekek között a csoportban,
aktívan bekapcsolódott az intézményben folyó különféle
feladatokba, így a gyermekvédelmi munkába, minőségbiztosítási
csoport tevékenységébe, hosszú évek óta a vezető helyettesi
feladatokat is lelkiismeretesen ellátja. Munkájára a precízség,
kreativitás, a hihetetlen teherbírás, a kitartás és a szülőkkel,
kollégáival való jó kapcsolat jellemző. Fiatal és kezdő
kollégáinak jó példát mutatott, hasznos tanácsaival segítette
beilleszkedésüket, ennek a szép hivatásnak a megszeretését. A
rábízott hallgatókat többször mentorként támogatta.
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Az elkövetkező években legyen még sok öröme munkájában,
ehhez kívánunk neki jó egészséget!
D. Kis Zsolt Sándorné
Osztálytanító, az Öcsödi József Attila Általános Iskola dolgozója
24 éve. Kiemelkedő nevelő-oktató munkát végez, szakmai
tevékenységét a kiegyensúlyozottság, precízség jellemzi.
Lelkiismeretes, következetes osztályfőnöki tevékenységének
köszönhetően tanítványai szorgalma és magatartása kimagasló.
Aktívan vett részt az intézményfejlesztési projektben, az
intézményi önértékelés bevezetésében.
Magas színvonalú pedagógiai munkáját köszönjük.

EGYÉB ÉTELEK, SÜTEMÉNYEK:
1.
Reform sütemény – Öcsödi Egészségklub
2.
Harangzugi költemény - Csupor
3.
Túrós lepény – Pákozdi Antalné
A kispályás labdarúgás eredménye:
I.
helyezett: DREAM TEAM csapat
II.
helyezett: Öcsödi Csípős csapat
III.
helyezett: KÁOSZ csapat
Minden díjazottnak ezúton gratulálunk és további sok sikert
kívánunk nekik.
A program a Kunszentmártoni Fúvószenekar fellépésével
folytatódott, majd Gergely Sanyi motoros kaszkadőr bemutatója
kápráztatta el a közönséget a Köztársaság

Kézsmárkiné Szabó Ildikó
Az Öcsödi József Attila Általános Iskolában magyar nyelv és
irodalmat és angol nyelvet tanít 10 éve. Magas színvonalú
szakmai munkát végez, intézményünk nyelvoktatásában
meghatározó szerepet játszik. Állandó szakmai fejlődését
folyamatos önképzéssel valósítja meg. Nevelő munkájában
következetes,
tanítványaival
megértő,
türelmes.
Az
intézményfejlesztési projekt és az intézményi önértékelés
kidolgozásának aktív résztvevője volt.
Kiemelkedő szakmai tevékenységét, nevelő-oktató munkáját
köszönjük.
Szintén Polgármesteri dicséretben részesültek az Öcsödi
Polgárőr és Tűzoltó Egyesület tagjai, munkájuk elismeréséül,
akik máig aktívan tevékenykednek Polgárőrként, ezzel elősegítve
településünk közbiztonságát:
Kostyó István
Kiss Ferenc
Erdei Ferenc
„Szép otthon, példás porta” címet vehettek át, akiknek
lakóházát, kertjét, udvarát a falusi környezetnek megfelelő és
építési módtól függetlenül a tisztaság, harmónia és rendezettség
jellemzi.:
Csontos Antalné Öcsöd, Széchenyi út 62/a.
Szilágyi Imre Öcsöd, Batthyány L. út 9.
Nemes Lajos Öcsöd, Vörösmarty M. út 26.
Izbéki Gáborné Öcsöd, Batthyány L. út 10.
Rácz István Öcsöd, Kodály Z. út 11.
Nagy Bálint Öcsöd, Kodály Z. út 3. szám alatti lakosok.
Eredményhirdetés
A Fesztiválon meghirdetett FŐZŐVERSENY EREDMÉNYE
A zsűri tagjai: Gönczi Imréné, Molnárné Kis Erika és Molnár
András alpolgármester volt.
HAGYOMÁNYOS FALUSI ÉTELEK:
Húsos káposzta – Nyugdíjasklub Öcsöd
Marha pörkölt – Kovács János
Gombás vaddisznóragu – NUSIK

18:30-tól Szilágyi Attila táncdalénekes előadásával folytatódott
a színpadi műsor. Hét órakor a Sztárvendég, a PRINCESS
együttes lépett fel.

A tombolasorsolás előtt Tassony Balázs és Zalay Lídia volt,
Operett Gála című előadásukkal.
Már hagyományosan 22 órakor kezdődött a zenés Tűzijáték, ami
az idén is nagyon színvonalas volt. A nap zárása pedig a Bál, ami
hajnalig tartott.
A VII. Körös-Zugi Hagyományörző Fesztivál és Elszármazottak
Találkozójának a programja, műsora minden korosztálynak és
zenei ízlésnek próbált megfelelni. Reméljük, jövőre újra
találkozunk, csak sokkal többen……
A szervezők
Képek: Marton Mihály
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Digitális fényképezőgépek
adományozása
Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2 db
digitális fényképezőgép megvásárlása és átadása mellett döntött
a
mezőtúri
és
kunszentmártoni
Katasztrófavédelmi
parancsnokságnak.
Az átadásra 2016. augusztus 05 –én került sor a Községházán. A
fényképezőgépeket Liszkai Zoltán tűzoltó ezredes (Mezőtúr) és
Földi Zsolt tűzoltó alezredes (Kunszentmárton) Uraknak adtam
át.

Balogh Józsefné 100. születésnapja
Balogh Józsefné sz: Révész Lídia 1916. 08. 16-án Öcsödön
született, jelenleg a Tóth József Alapszolgáltatási Központ
Idősek Otthona lakója. 100. születésnapját szerető és népes
családja – gyermekei unokái, dédunokái, rokonai körében
ünnepelte.
Az ünnepségen Pityuka nénit Molnár Bálint Polgármester, és
Erősné dr. Boldizsár Diána Jegyző köszöntötte. Polgármester Úr
átadta a szépkorúakat megillető, Orbán Viktor Miniszterelnök
által aláírt emléklapot, valamint az Öcsödi Nagyközségi
Önkormányzat emléklapját és virágcsokrát. Az ünnepségre az
alkalomhoz illően feldíszített és megterített Idősek Otthona
társalgójába került sor. A kerek évfordulón az ünnepeltet
köszöntötték a családtagokon és rokonokon kívül az idősek
otthona dolgozói és lakói is.
A megemlékezés nagyon jó hangulatban telt, amely meghatotta a
100 éves Pityuka nénit.

A fényképezőgépeket a napi munkájuk során (pl: helyszínelés)
tudják hasznosítani a tűzoltók.
Molnár Bálint
polgármester

Beszámoló
Az Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestületének 2016. szeptember 5. napján megtartott soron
kívüli üléséről
A napirend 1. pontja:
Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta és elfogadta a szavazatszámláló bizottsági tagok
megválasztásáról szóló előterjesztést.
A napirend 2. pontja:
Öcsöd Nagyközség Önkormányzata a települési önkormányzatok
2016. évi rendkívüli költségvetési támogatására vonatkozó igény
benyújtásáról a működőképesség megőrzése érdekében szóló
előterjesztést megtárgyalta és elfogadta.

A résztvevőknek ezúton kívánjuk megköszönni, hogy
jelenlétükkel megtisztelték ezt a nem mindennapi eseményt, a
csodálatos csokrokat és ajándékokat, és mindazoknak a
munkáját, akik hozzájárultak, hogy az ünnepségre alkalomhoz
illő környezetben kerülhessen sor.
A családtagok és az Idősek Otthona nevében
Fotó Borbélyné Pákozdi Éva
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Pató Miklósné 90. születésnapja

Rónyai Találkozó Öcsödön

Pató Miklósné sz: Debreceni Gizella, 1926. 09. 25-én

A VII. Rónyai Találkozó ismételten Öcsödön lett megrendezve
2016. augusztus 27-én szombaton. Az előkészületek már jóval
korábban elkezdődtek, júniusban már felkerült a meghívó az
internetre, zárt csoportunkba a Rónyai Klubba. Elég nehézkesen
indult a jelentkezés, de a végén 65 fő jelent meg. Örültünk, hogy
voltak olyan családok, akik először vettek részt a találkozón.
Délelőtt 10 órától volt a gyülekező, ekkorára felkerültek a
családfák a falra, mindenki megkereshette a sajátját. Ebéd előtt
volt filmvetítés az egyik család mutatta be őseit, majd egy
szentesi lakos Maczelkáné által készített természeti fotósorozatot
láthattuk. Az ebéd ebben az évben rendhagyó volt, nem mi
főztünk, hanem Rákóczifalváról rendeltünk ebédet a Csüllög és
fia KFT-től. A menü raguleves, marhapörkölt galuskával és
savanyú uborka. A visszajelzések alapján nem cselekedtünk
rosszul csak dicséretet kaptunk, mindenki elismeréssel beszélt az
ebédről. Ebéd után a szokásos vetélkedő következett, melyet
csoportvezetőnk Rónyai Ferenc készített és vezetett le. A késő
délutáni órákig mindenki elbeszélgetett, hisz nagyon sokan csak
ekkor találkoznak. Emlékül mindenki kapott egy kulcstartót
melynek egyik oldalán egy Öcsödről készült fotó, másik oldalán
pedig a találkozó megnevezése volt.

Öcsödön született. A Tóth József Alapszolgáltatási
Központ Idősek Otthona lakója. 90. születésnapját szerető
rokonai, az Idősek Otthona lakói és dolgozói körében
ünnepelte.
Az ünnepségen Gizike nénit Molnár Bálint Polgármester,
és Erősné dr. Boldizsár Diána Jegyző köszöntötte.
Polgármester Úr átadta a szépkorúakat megillető, Orbán
Viktor Miniszterelnök által aláírt emléklapot, valamint az
Öcsödi Önkormányzat virágcsokrát. Az ünnepségre az
Idősek Otthona társalgójában került sor.

A megemlékezés nagyon jó hangulatban telt, az Ünnepelt
nagyon örült a köszöntésnek.
Gizike néninek ezúton kívánunk jó egészséget és további
szép éveket!
A családtagok és az Idősek Otthona nevében
Kép: Csontos Anikó

Felhívás
Bizonyára már tapasztalták, hogy az Izbéki-féle temetőben
korlátoztuk az autóforgalmat, mivel az utóbbi időben nagyon
elszaporodott a lopás és az illegális hulladéklerakás. E miatt
sorompó került elhelyezésre, és nyitvatartási időn kívül a
nagykapu zárva van.
A temető nyitva tartása: reggel 7 órától délután 16 óráig.
Ezen időponton kívül a kültéri parkolókat lehet igénybe venni.
Természetesen a kiskapu gyalogosan igénybe vehető bármikor.
Megértésüket köszönjük!

Öcsödi Községgondnokság és Könyvtár

Rónyai Gáborné

Felhívás
Sajnálattal tapasztaltuk, hogy az utóbbi időben már rendszeresen
a kihelyezett konténerek mellett és egyéb elhagyott helyeken
állati tetemek és vágásból származó hulladékok kerülnek
elhelyezésre.
Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy a háztartásban keletkezett
állati tetemeket és vágásból származó hulladékokat (baromfi,
sertés, juh, stb) a GYEPMESTERI TELEPEN az erre a célra
rendszeresített
hulladékgyűjtőedényzetbe
térítésmentesen
helyezhetik el.
Ló és szarvasmarha tetem elhelyezéséhez külön engedély
szükséges.
Köszönjük szíves együttműködésüket!
Önkormányzat
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Börzsöny és a Dunakanyar
Ha ősz akkor kirándulás! Így volt ez most is a nyugdíjas klubban.
Régóta terveztük már, ha őszre fordul az idő, akkor szervezünk
egy kirándulást a Dunakanyarba. Így került sor szeptember 20án erre a kirándulásra. Megrendeltük az autóbuszt és 50 fővel
elindultunk (nem túl korán) reggel 6 órakor. Egy kis pihenővel
egyenesen a Börzsönybe vezetett az utunk, mégpedig
Kismarosra. Innen 10 órakor indultunk az Erdei Kisvasúttal
Királyrétre. Szép erdei úton a Zúgó patak völgyében haladva
megérkeztünk a legszebb kirándulások kiinduló pontjához
Királyrétre. Rövid sétával itt még megtekintettük a helyi horgász
tavat és a kiránduló központot. Az autóbusz már várt ránk, hogy
Vácra, a gyönyörű barokk városba vigyen bennünket.
Vácon a Rév állomáson kiszálltunk az autóbuszból és rövid
sétával közelítettük meg a város egyik legszebb háromszög alakú
barokk főterét. A szépen kialakított hangulatos főtéren
felkerestük a Pannónia Házat a Művészeti Gyűjtemények
Múzeumát, amelynek az udvarán gyönyörködhettük Vertel
Andrea keramikus művész alkotásaiban. Majd a múzeum benti
termében az európai öntöttvas művesség remekeit láttuk.
Vác a legrégebbi egyházpüspökségek egyike. Már a középkorban
is az egyházi, gazdasági és kulturális központ volt. A város még
mindig magában hordozza ennek jegyeit, ezért érdemesnek
találtuk, hogy felüljünk egy városnéző kisvonatra és így tekintsük
meg a főtér nevezetes épületeit. Áthaladtunk az egyedülálló
műemlék Diadal ív alatt, amit 1764-ben Mária Terézia
fogadására építettek. Városnéző kisvonatunk elvitt egészen a
Székesegyházig. Itt búcsút intve neki megláthattuk a késő barokk
stílusban épített szép nagy székesegyházat, püspöki palotát és a
teret körül övező épületeket.

A székesegyházat nem csak kívülről, hanem belülről is
megcsodálhattunk. Bizton állíthatjuk, hogy ország egyik
legszebb szentélyében léptünk be.
Miután áhítattal megcsodáltuk és kigyönyörködtük magunkat a
székesegyházban, indultunk tovább Vácrátótra a Nemzeti
Botanikus Kertbe. Az arborétum az ország legnagyobb, s egyben
a leggazdagabb hazai élő növény gyűjteménye található itt. A jó
levegőn sétálva gyönyörködhetünk a 27 hektáros kert több
évtizedes fáiban és a magával ragadó természeti látvány
lenyűgöző volt. Megnéztük a 2009-ben átadott 480
négyzetméteres üvegházi gyűjteményt, a kaktuszházat. Ekkor
már jól elhaladt az idő és elindultunk hazafelé.
Minden idők legszebb és legtartalmasabb kirándulása volt ez,
köszönjük a szervezőknek és az idegenvezetőnknek is
Marikának!

Beszámoló

Felhívás

Öcsöd Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzata
Képviselő-testületének 2016. július 29. napján megtartott
soron kívüli üléséről
A napirend 1. pontja:
Előterjesztések
Öcsöd Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzat
Képviselő-testülete megtárgyalta és egyetért, hogy saját
költségvetéséből 20.000 Ft-ot biztosít a nyári tábor záró estjének
támogatására a működési célú támogatás terhére.
Öcsöd Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzat
Képviselő-testülete megtárgyalta és egyetért a Roma lányok
iskola elhagyásának megelőzése pályázat benyújtásával.
Öcsöd Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzat
Képviselő-testülete megtárgyalta és egyetért, hogy 5.000 Ft
értékű ajándékcsomaggal jutalmazza meg Kolompár Lászlónét
és Kolompár Andreát, a Roma Nemzetiségi Önkormányzat a
működési célú támogatás terhére.

Készítette: Dezső Julianna

Az őszi szünet hétköznapjain, november 2, 3, 4-én, (szerda,
csütörtök, péntek) délelőtt 10 órától kézműves foglalkozásra
hívom és várom a gyerekeket a Múzeumban.
Szeretettel várok minden érdeklődőt.
Jordán Ágnes

Hirdetés
Tányérlaposon zártkert épülettel
eladó!
Érdeklődni: 06306066879-es
telefonszámon.
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Beszámoló
Az Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének
2016. július 25. napján megtartott megtartott soron kívüli
üléséről
A napirend 1. pontja:
Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
megalkotta a települési szilárdhulladékkal kapcsolatos helyi
közszolgáltatás ellátásának és igénybevételének szabályairól
szóló 11/2015. (III.27.) sz. önkormányzati rendelet módosítására
szóló 11/2016./VII.26./ önkormányzati rendeletét.
A napirend 2. pontja:
Előterjesztések
Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
pályázatot ad be a 2016. évi közművelődési érdekeltségnövelő
támogatásra, s ehhez 200 eFt saját erő biztosítása a 2016. évi
költségvetésből.
Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Kiss
Edit tulajdonában lévő Öcsöd, Bercsényi sor 15. szám alatti
ingatlan felajánlását egyhangú szavazással levette a napirendi
pontról.
Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy
határozott, hogy Váradi Zsigmondné (Szül. név: Fésűs
Julianna) budapesti, Fésűs Béla Imre kanadai, valamint Fésűs
Éva Erzsébet budapesti lakosok által megvételre felajánlott,
Öcsöd belterület 1716 hrsz-ú, „kivett lakóház, udvar, gazdasági
épület” művelési ágban nyilvántartott, természetben 5451

Öcsöd, Vörösmarty út 43. szám alatt található ingatlant
5.000.000 Ft vételárért megvásárolja azzal, hogy faluházat alakít
ki belőle.
A vételárat 2 részletben egyenlíti ki, 2016. évben megfizet
3.000.000 Ft-ot, 2017. évben 2.000.000 Ft-ot.
Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
hozzájárul ahhoz, hogy Martfű Város Önkormányzata a már
megalakult
Tiszazugi
Önkormányzatok
Társuláshoz
csatlakozzon.
Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
hozzájárul ahhoz, hogy Rákócziújfalu Község Önkormányzata a
már megalakult Tiszazugi Önkormányzatok Társuláshoz
csatlakozzon.
Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért
azzal, hogy a Körös-Tisza Menti Önkormányzatok
Hulladékrekultivációs Társulása társulási megállapodása az
előterjesztés szerint változzon.
Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért
azzal, hogy a Tiszazugi Ivóvízminőség-javító Önkormányzati
Társulás társulási megállapodása az előterjesztés szerint
változzon.
Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete határoz
arról, hogy részt kíván venni a Nemzeti Szabadidős – Egészség
Sportpark Programban és támogatási kérelmet nyújt be sportpark
létrehozására.
Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Öcsöd
Nagyközségi Önkormányzat törzskönyvi nyilvántartási adatairól
szóló 4/2014. (I. 30.) számú testületi határozatát módosítja az
előterjesztés szerint.

Új kenyér ünnepe
Augusztus utolsó hetében a Nyugdíjas klub összejövetelén

Az ünnepi köszöntőt a klub vezetője Tóthné Esztike mondta el

megköszöntöttük az 50 éves házassági évfordulót ünneplő

és Héjjasné Julika.

klubtagjainkat: Szilágyi Antalt és nejét, Fazekas Gézánét és

Az ünnepelteknek ezúton is kívánunk hosszú, boldog életet!

férjét.

A klubnapon egyben megemlékeztünk az új kenyér ünnepéről is.
Ennek tiszteletére Bereczkiné Marika mondta el „A mindennapi
kenyerünk” című verset. Majd ezek után a szép nagy kenyeret
megszegtük, megkentük mangalica zsírral, amit Kardos
Imrééknek ezúton is köszönünk. Lilahagymával, paprikával,
paradicsommal, jóízűen elfogyasztottunk.
„A magyar embernek a kenyér az élet!
Becsüld meg hát a kenyeret
Neveld Te is a kenyér tiszteletére gyermekedet!
Adja meg az Isten a mindennapi kenyeredet!
Holtodig legyen kenyér a kezedben
Kenyeret adj te is gyermeked kezébe.”
(Írta ezt Snekszer Károly 2000-ben az új kenyér tiszteletére)
Készítette Dezső Julianna
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Beszámoló a Szociális földprogram sikeres pályázatáról
Az Öcsöd Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzat,
Kertkultúra és kisállattartás a Szoc – ALT – KKA – 2 – 0047 sz.
sikeres pályázatán van túl. A Nemzeti Rehabilitáció ás Szociális
Hivatal jóvoltából 30 hátrányos helyzetű roma családnak
tudtunk nagy segítséget nyújtani a mindennapi megélhetésben.
A családok egységesen baromfi és palánta csomagot kaptak,
amit a saját háztartásukban neveltek és termesztettek. Feltétel
volt a pályázatnak, hogy az érintettek egy 20 órás képzésen
vegyenek részt. A oktatást Lantos Zoltán agrármérnök úr
tartotta meg.

Paradicsom és paprika palánta kiosztása

Oktatás a Művelődési Házban

Az elültetett palánták

Kolompár Henriett
elnök
Roma Nemzetiségi Önkormányzat
Képek: Kolompár Henriett

Baromfi kiosztása

Öcsödi Romatábor
Az Öcsöd Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzat a NEMZ
– TAB – 16 - -0269 pályázat keretein belül megvalósíthatta a
nyári táborát. Az öcsödi József Attila Áltanos Iskola tanulói közül
választottunk ki 15 hátrányos helyzetű roma gyermeket, akiknek
2016. július 25 – 31. között, hét napon keresztül, a Művelődési
Házban szerveztünk foglalkozásokat. Pedagógusként Nagy Viola
is részt vett a programban. Cigány népismeret, cigány irodalom,
rajz, ének, tánc, sport foglalkozásokat tartottunk számukra.
Különböző városokba látogattunk el a gyerekekkel, ami

feledhetetlen élményt nyújtott számukra / Szarvas, Szeged,
Tiszakürt/. Színdarabbal is készültünk a szülőknek, amit lovári
nyelven adtak elő a gyerekek a „Romeo és Júlia” regényből.
Kolompár Henriett
elnök
Roma Nemzetiségi Önkormányzat
Képek: Kolompár Henriett
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Öcsödi Romatábor

Tiszakürti kalandpark

Nagy Viola pedagógus rajz órája

Rómeó és Júlia színdarab
Szarvas – Vizi szinház

Zárónap a Táborban
Szegedi Vadaspark
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Tájékoztatás
Öcsöd

Nagyközségi

Önkormányzat

Képviselő-testülete

Az igényelhető mennyiség az önkormányzat 2015. évi átlagos

pályázatot nyújtott be a 2016/2017. évi fűtési idényre a

közfoglalkoztatási létszám adatának, illetve a 2016. január 1-ei

települési

lakosságszámból a 80 év feletti korcsoportos adatának együttes

önkormányzatok

szociális

célú

tüzelőanyag

vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatására.

száma alapján kerül meghatározásra.

A 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C.

Az önkormányzat 2015. évi átlagos közfoglalkoztatási létszám

törvény alapján az 5000 fő lakosságszámot meg nem haladó

adata: 50 fő, 2016. január 1-ei lakosságszámból a 80 év feletti

település,

korcsoportos adat: 150 fő, összesen 200 fő támogatására

települési

tűzifavásárláshoz

vagy

önkormányzat

szociális

szénvásárláshoz

célú

kapcsolódó

nyújthatott be pályázatot az Önkormányzat.

támogatásra pályázhat.

Önkormányzat

Rendőrségi Hírek
Bűnmegelőzési tanácsok
A besurranó tolvajok ellen védekezni kell! Kérjük, fogadják meg
a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság
tanácsait!
A felügyelet nélkül hagyott ingatlanok a nyári szezonban is a
besurranók, betörők célpontjaivá válhatnak. Kérjük, fogadják
meg tanácsainkat, hogy a nyár valóban a pihenés és feltöltődés
időszaka legyen!
- Tanácsoljuk, hogy a nyílászárókon alkalmazzanak megfelelő
minőségű mechanikai berendezéseket! Zárak, redőnyök, rácsok
felszerelésével jó eséllyel megakadályozható, hogy illetéktelen
jussanak be otthonaikba!
- A besurranások megelőzése érdekében akkor is zárják be a
kertkaput, bejárati ajtót, ha otthon tartózkodnak és lehetőség
szerint éjszakára se hagyják nyitva a földszinti lakások, házak
ablakait, ajtóit!
- Biztonságosabbá tehetik ingatlanjaikat, ha a mechanikai
védelem kialakításán túl elektronikai védelmi eszközöket is
alkalmaznak. Szereltessenek fel riasztóberendezést! Tovább
fokozhatja
a
biztonságot,
ha
diszpécser-,
illetve
„vonulószolgálattal” rendelkező vagyonvédelmi cégre bízza
értékei védelmét.
- Az ingatlannál elhelyezkedő sűrű bokrok és az épülethez közeli

fák a betörőnek, besurranó tolvajnak akár fedezéket is
nyújthatnak, ezért fontos, hogy a növényzet megfelelő
ritkításáról, nyírásáról a tulajdonos intézkedjen. Lehetőleg
létráját is tartsa zárható helyen!
- Távollétére, nyaralására utaló bejegyzéseket, fotókat ne töltsön
fel a közösségi oldalakra!
- Ha hosszabb időre elutaznak, kérje meg rokonait, vagy barátait,
esetleg szomszédját, hogy postaládáját rendszeresen ürítsék! Egy
teletömködött postaláda felhívhatja a tolvajok figyelmét, hogy a
tulajdonos távol tartózkodik lakásától.- Csatlakozzanak a SZEM
mozgalomhoz! A szomszédok sokat tehetnek egymás értékeinek
megóvása érdekében!
- Értékesebb és könnyen mozgatható műszaki és egyéb használati
tárgyait ne hagyja őrizetlenül, készítsen értékleltárt, jegyezze fel
azonosítóikat, illetve fotózza le azokat! Az egyedi azonosítóval
nem rendelkező berendezéseket, tárgyakat jelölje meg (például
UV filc, bármilyen más nehezen eltávolítható jel- vagy jelsor)!
Amennyiben mégis megtörténik a baj, és bűncselekmény
áldozatává válik, azonnal értesítse a rendőrséget a 112-es
segélyhívón!

Figyelem!!! Hamarosan feltűnnek a tüzelőt árusító házalók
Sokan még a nyáron, jóval a fűtési szezon előtt megvásárolják a
téli tüzelőt. A kisebb településeken és falvakban már ilyenkor
feltűnnek a tüzelőt árusító házalók. A kényelmes vásárlási
lehetőség elsősorban időseknek, vagy a szállításhoz megfelelő
járművel nem rendelkezőknek csábító lehet, főleg ha az ajánlott
vételár is kedvező.
A tapasztalatok azonban azt mutatják, hogy a házaló árusok nem
minden esetben tisztességesek. Gyakran megkárosítják a
gyanútlan embereket, amihez különböző módszereket
alkalmaznak. Leggyakrabban a megvásárolt - azaz kifizetett mennyiség jelentősen elmarad a ténylegesen lepakolt fa
mennyiségétől. Hiába a vevő előtt elvégzett mérés, a csalárd
szándékkal érkező házalók jól tudják, hogyan játszhatják ki a
vásárló figyelmét.

Vásárlásnál a lehető legkörültekintőbben járjanak el, kizárólag
ellenőrzött helyről, ismert kereskedőktől vásároljanak.
A trükkös tolvajok nem csak tűzifa eladással, hanem a
legkülönfélébb
indokokkal
próbálkozhatnak,
hogy
tisztességtelenül pénzhez jussanak. Valamilyen ürüggyel
kérhetik bebocsátásukat az otthonukba, ahol aztán
megszerezhetik pénzüket vagy egyéb értéktárgyaikat.
Minden évben több ilyen jellegű bűncselekménnyel kapcsolatos
bejelentés érkezik.
Kérjük, hogy bármilyen kedvezőnek is tűnik az ajánlott
vételár, ne dőljenek be a csalóknak! Ha gyanús körülményt
észlelnek, tegyenek bejelentést a 112-es segélyhívószámon.
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Molnár János:
Állatorvos voltam Afrikában
7. rész folytatás
Legnagyobb problémát a veszettség jelentette. Elegendő
oltóanyag állt rendelkezésre, de kötelező oltás nem volt. Évente
400-450 embert mart kutyát kellett megfigyelés alá vonni és 100120 veszett kutyát találtam évente, sőt emberek is meghaltak
ebben a szörnyű betegségben. Például 1991-ben 38-an.
A veszettséggel nekem is volt egy rázós esetem. Szombatonként
nem volt rendelés, de magánszorgalomból és egyedül dolgoztam.
Egyszer jött egy tulaj palotapincsijével. Az állat egyik szeme a
szemüregen kívül volt és már nekrotizálódott. A gazdi elmondta,
hogy néhány hete vett egy másik kutyát és az megütötte a pincsit.
Ettől van a sérülés. Kértem a vásárolt kutya oltási könyvét. Nem
volt, de a tulaj bizonygatta, hogy oltva volt. Eltávolítottam az
elhalt szemgolyót, de mivel nem volt felcser, aki a kötözést
szokta végezni, levettem a gumikesztyűt és kötöztem. Néhány
nap múlva jött a gazdi, hogy a vásárolt kutya izgatott és esz a
földet. Azonnal bekötöztettem a gazdi hét tagú családját pedig,
beoltattam veszettség ellen, én pedig elmentem a francia kolónia
klinikájára és felvettem a sorozatoltást veszettség ellen. A
vásárolt kutya néhány nap múlva kimúlt.
A televízióban és a rádióban beszéltem erről a szörnyű
betegségről és a kötelező oltás fontosságáról, de elutazásomig
semmi nem történt.
Szakmai érdekesség, hogy diagnosztizáltam ragdós tüdőlobot az
ország elnökének, Dos Santosnak 120 db-os szarvasmarha
állományában, amit rezidenciája ellátására tartott. Ez a betegség
nálunk az 1800-as évek második felében jelentkezett utoljára.
Megdöbbentem, amikor hívtak az elnökhöz! El kellett
mondanom, hogy mi ez a betegség és hogyan keletkezett, ugyanis
az Unita kezét látták, gyanították benne. Megnyugtattam a
kétkedőket, hogy most nem az Unita a bűnös. Oltatlan állatokat
vásároltak, ezek hurcolták be a kórt.

Hetente több hajó érkezett élelmiszerekkel megrakodva.
Kollégám dr. Katungu mondta, hogy mindenfajta élelmiszerből
mintát kell vennünk vizsgálatra, én meg csak álltam „mint Kati a
ligetben”, ugyanis semmiféle labor nem volt, a mintákat maguk
között osztották el. Nekem is ajánlottak, de köszönettel nem
kértem, egyetlen alaklom kivételével. Akkor francia roguefort
sajt érkezett. A „mintát” felbontották és kezdték szidni a rohadt
franciákat, hogy ilyen ronda penészes sajtot küldtek. Dr. Katungu
szólt a felcsernek: „vidd a szemétbe”, de én közbeléptem.
„Álljatok meg! A magyaroknak perverz az étvágyuk, szeretik az
ilyet.” Több magyar család örült és ette a sajtot.
Külföldiek részére volt egy nagy áruház, ahol mindent lehetett
vásárolni dollárért. Például 20kg-os ládákban magyar
rövidkarajt. Ennek útja érdekes. A magyar cég eladta egy
hollandnak, az meg egy portugálnak, a portugál eladta
Angolának. Ilyen egyszerű.
Angolai praxisom érdekessége volt, hogy kérésre követségekre,
külföldiekhez, az angolai gazdagokhoz házhoz mentem. Pénzt
nem fogadhattam el a szerződés alapján, de ajándékot igen. Így
volt olyan eset, hogy lakásunkban 10-15 márkás ital is összejött.
Ilyenkor felpakoltam és mentem a piacra. A kofák már ismertek
és kiabáltak: „doktor nekem adja, én többet adok”. Ezek a túrák
lényegesen növelték jövedelmemet.
Cabindai utazás

Bejött egy portugál a rendelőbe, elmondta, hogy Cabindában van
egy tehenészete, szeretné megvizsgáltatni tbc-re. Mondtam, hogy
rendben van, rendeltem itthonról reagenst, tuberkulint.
Cabinda egy enkláve Zaire-ban. Angolából csak repülővel, vagy
hajóval lehet odajutni.
Eljött az indulás ideje. Az angolai nemzeti légitársaság egyik
Holland edámi sajt ügye
Boeing 737-esével mentünk volna. Rajtam kívül még nyolc
minisztériumi „turista” is jött. Én a gép elején ültem, a pilóta
Egyik nap egy magas rangú hadtápos tiszt jelent meg a kabin ajtaja nyitva volt. Már régen ücsörögtünk, nem indultunk.
rendelőben, elmondta, hogy egy hajórakomány (!) holland sajt Benéztem, láttam, hogy a pilóta valamit szerel. Később jött valaki
érkezett a hadsereg részére, de ez penészes, nem fogyasztható. és egy kerek kosérnyi alkatrészt hozott be, a földön pedig több
Erről kért igazolást. Szegény angolai kollégám – „véletlenül” – repülőtéri személy álldogált. Nevetgéltek, ujjukkal a föld felé
jelen volt, de most hirtelen sürgős dolga akadt és lelépett. (Már mutogattak. Kezdtem nézni merre van a kijárat. Végül közölték,
néhány hete Luanda összes piacán olcsón lehetett venni 3 kg-os hogy műszaki hiba miatt csak másnap indulunk. Fellélegeztem.
kerek edámi sajtot.) Megnyugtattam a tisztet, hogy intézkedni Otthon nemsokára csöngött a telefon. Egy minisztériumi ember
fogunk és erre eltávozott. Bizottságot alakítottam a hivatalos volt. „Doktor, jön akkor holnap:” – kérdezte. Angolai géppel
személyekből (biztosító emberek stb.) és a város szélén egy soha, de vízibiciklivel szívesen megyek – mondtam. Így zárult a
pajtában találtunk is egy kupac – néhány mázsányi – sajtot. (A cabindai ügy.
többi a piaci kofáknál landolt.) „Átpasszoltam” a sajt-ügyet az
állami biztosítónak.
folytatás…
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Megemlékezés

Megemlékezés

Papp János

Majoros Antal

halálának 3. évfordulójára

halálának 2. évfordulójára

„Csak egyetlen perc volt, egyetlen pillanat,

„Bennünk él egy arc, egy végtelen szeretet,

Egy élet omlott össze ez alatt.

amit tőlünk soha senki el nem vehet.

Nyugodj csendesen, legyen békés álmod,

Telhetnek a hónapok, múlhatnak az évek,

Találj odafent örök boldogságot.”

szívből szeretünk, s nem feledünk Téged!”

Emlékezik Felesége és családja Fia és családja

Szerető felesége, gyermekei és unokái

Köszönetnyilvánítás
Ezúton szeretnénk köszönetet mondani
mindazoknak, akik szeretett halottunk,
APONYI ISTVÁN
temetésén megtisztelő jelenlétükkel osztoztak
fájdalmunkban.
A gyászoló család

Anyakönyvi hírek
Halálozások

közterületi fogadóórái

2016.
Júliusban
Jónás Ferencné Molnár Valéria
Rostás Sándor
Kolompár János
Papp Bálintné Kóródi Katalin
Farkas Bertalan

élt 68 évet
élt 79 évet
élt 83 évet
élt 91 évet
élt 62 évet

Szeptemberben
Cseri Mihály
Aponyi István
Bordács Ferenc

Boldog István
országgyűlési képviselő

élt 80 évet
élt 81 évet
élt 76 évet

Emléküket kegyelettel őrizzük.

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

Szeptemberben
Szarvason
Zsigmond Attila - Dezső Zsuzsanna

Július
Karai Bálint – Révész Marianna

Cserkeszőlőn
Karsai Zsolt – Rácz Barbara

Augusztus
Mucsi Attila – Erdei Andrea
Jónás József – Fekete Angyalka Piroska
Mészáros Tamás – Beri Dzsenifer
Szeptember
Dezső Dávid – Balogh Renáta

kötöttek házasságot

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

Születések
Tóth József - Izsó Melinda
MIRA MELINDA

2016. augusztusban:
Tolnai Imre - Karasz Ildikó
GERGŐ és NÓRA

Sutka Csaba – Rácz Renáta
MILÁN

Lakatos Miklós - Lakatos Edit
JÁZMIN SZAMANTA
Szeleczki Csaba - Pápai Mónika
BENCE
szeptemberben:
Rostás Miklós Roland - Bankó Ildikó
VALENTINA NATASA

nevű gyermeke született.
Nagy Imre - Molnár Zsuzsanna
ADRIENN

A legifjabb öcsödi polgároknak hosszú boldog
éveket kívánunk!

Öcsödi Hírek 16

Öcsöd Nagyközség Önkormányzata
tisztelettel meghívja a község lakosságát
2016. október 21-én (pénteken) 13 órakor az

1956-OS FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARC
emlékére rendezendő ünnepségre a Művelődési Házba.

Megemlékező dokumentumműsort adnak elő az öcsödi József Attila
Általános Iskola tanulói.
Rendezvényünkre szeretettel várunk minden érdeklődőt!
a Szervezők

ÖCSÖDI HÍREK A NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA
Szerkesztők: Csontos Anikó és Séráné Domokos Györgyi
A szerkesztőség címe: Öcsödi Községgondnokság és Könyvtár
5451 Öcsöd, Kossuth tér 1.; konyvtarocsod@gmail.com
A szerkesztőség nem feltétlenül azonosul a szerzők cikkeinek tartalmával és azokért felelősséget
nem vállal.
Készült: Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Irodájában - 650 példányban

