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Községi karácsonyfa és az összefogás története
Advent idején egy kicsit mindenki magába zárkózik,
nosztalgiával gondol saját régi karácsonyaira. Felidézi
önmagában, vagy éppen családjának meséli el a régi idők ünnepi
szokásait, gyermekkori karácsonyi élményeit. Most, amikor már
az ünnepi fények kihunytak, a karácsonyi áhítat már egyre
halványabb, az elmúlt ünnep idejéből szeretnénk egy csodás
történetet elmesélni.
Többéves álmunk vált végre valóra december 21-én. Sokat
beszélgettünk a klubfoglalkozásainkon arról, hogy hogyan
lehetne a község lakosait egy kicsit összehozni, kimozdítani az
embereket a szürke hétköznapokból, a mindennapi gondoktól
egy kicsit megszabadítani őket. Ilyenkor mindig felmerült, hogy
az adventi időszak erre nagyon jó lehetőség lenne. Ami még egy
éve is csupán álom maradt, ezen a télen megvalósult!
2016. novemberének második felében, amikor már lassan az év
vége közeledett, a kapuban toporgott a karácsony, elszántan
vágtunk bele az álmunk megvalósításába. Mindazt, ami ezután
következett, mi magunk sem hittük volna el, ha valaki ezt előre
megmondja! Advent idején a befelé fordulás, a csodavárás
mellett a szeretet lángja is erősebben ég mindenki szívében. Ezért
volt különösen nagy öröm számunkra, hogy klubunk hívószavát
oly’ sokan – önkormányzat, civil szervezetek, magánszemélyek
– nagy örömmel fogadták.
S mi volt az a hívószó, ami varázserőként hatott? A karácsonyfa!

Arra voltunk kíváncsiak, hogy szeretnék-e a lakosok, ha a mi
falunknak is lenne egy közösen díszített karácsonyfája. Civil
szervezeteket, magánembereket kérdezve, mindenki lelkesen
támogatta ötletünket. Kiderült számunkra, hogy régi vágya ez
településünk lakóinak. Ezen felbátorodva a képviselőtestületet is
megkérdeztük. A fogadtatása körükben is nagyon kedvező volt.

Már a testületi ülésen sok-sok ötletet, tanácsot kaptunk tőlük a
szervezéssel kapcsolatban. Sőt, már az időpontot is akkor,
közösen választottuk ki. Már másnap lelkesen hozzáfogtunk a
kivitelezéshez. A Községgondnokság vezetőjével közösen
megkerestük a fa legkedvezőbb helyét, ahol a dolgozók el is
kezdték a fenyőtartó alapozását, és a fát felajánló Szilágyi Imre
telkén kiválasztották a község fenyőjét. Kiplakátoltuk a faluban,
óvodában és iskolában hirdettük, hogy minél többen
értesülhessenek a fadíszítés idejéről. Kértük a lakosokat, hogy
mindenki készítse el saját karácsonyfadíszét, ha szeretné vele
szebbé tenni a fenyőt. A gyerekek versmondással, énekekkel
készülhettek. Mi is elkészítettük a díszeket a klubban,
megbeszéltük a szervezési feladatokat. Az előkészületek során
számunkra egyre nyilvánvalóbbá vált, hogy a fadíszítés sikerét
mindenki szívügyének tekinti. Sorra érkeztek a különféle
felajánlások, mellyel mindenki az összefogásban, összetartásban
való hitét fejezte ki. Jó érzés volt megtapasztalni, hogy sokan
hiszünk még az együvé tartozás erejében! Amikor elérkezett a
várva várt nap, már a meghirdetett három óra előtt sokan voltak
a téren. Kellemes karácsonyi dalok varázsolták elő az ünnep
hangulatát. Finom forró tea és forralt bor, ropogó tűz melege
vigyázott ránk, hogy meg ne fázzunk a nagy hidegben. Nagyon
sokan hozták el - kicsik és nagyok egyaránt - saját díszeiket, hogy
feltegyék a fára.
folytatás a 4. oldalon

Öcsödi Hírek 2

Polgárőrség hírei
Értékeltük a 2016 –os évet
2017. február 04 –én tartotta az Öcsödi Polgárőr és Tűzoltó
Egyesület évzáró és nyitó vacsoráját.
A rendezvényt megtisztelte jelenétével, Erősné dr Boldizsár
Diána jegyző asszony és férje, Kecse László járási koordinátor
és Zsigri Márta polgárőr, Bagyin Pál Úr és felesége és a
Kunszentmárton Város rendőrkapitányság kollégái.
Egy polgárőr közösség életében ezek az alkalmak fontosak,
hiszen a polgárőrök munkája az önkéntességen alapszik,
fizetségük a közösség és társadalom elismerése, bizalma és
megbecsülése.
A megnyitó beszédemben értékeltem és összefoglaltam a
szervezetünk működésének 2016 –os évet érintő legfontosabb
eredményeit, valamint a tapasztalatokat.

A 2016 –os év a szolgálati órák számát tekintve rekord év lett,
az igazolt szolgálati órák száma 3154 órában realizálódott. Ez
egy kimagasló eredmény, amely mögött nagyon sok munka,
egyéni teljesítmény és lemondás áll. A vezetőség nevében
megköszöntem valamennyi polgárőr munkáját.
Nem csak az én véleményem az, hogy a tavaly üzembe állított
gépjármű hozta meg a kedvet a szolgálathoz. Az autó működése
és üzemeltetése folyamatos. Az autóval végre egységes
arculattal jelenünk meg Öcsöd bel- és külterületén.
Az Egyesületünk pénzügyi helyzete kiegyensúlyozott volt 2016
–ban, a működéshez szükséges valamennyi forrás rendelkezésre
állt. A Belügyminisztériumi támogatások adják továbbra is a
bevételeink gerincét, nagyságrendileg 380 ezer Ft összegben, de
pozitívum, hogy az adó 1 % -ból is rekordévet zártunk 209.000,Ft –os összeggel. 2016 –ban emelkedt a magánszemélyek által
adott támogatások összege is.
Remélem, hogy egyszer sikerül a működésünkhöz szükséges
valamennyi forrást a magánszemélyek támogatásából
biztosítanunk.
A 2016. évben a rendőrséggel, mint kiemelt stratégiai
partnerünkkel a kapcsolattartás és közös munka zavartalan volt;
új színt vitt az együttműködésbe a belterületi kamerarendszer

munkába állítása is, hiszen a felvételeket a polgárőrségünk
kezeli.
A polgárőreink biztosították az önkormányzat rendezvényeit, de
segítséget nyújtottunk a helyi civil szervezeteknek is.
Igyekeztünk 2016-ban is teljesíteni az OPSZ és Megyei Polgárőr
Szövetség által elvárt célkitűzéseket. Megköszöntem az
önkormányzat anyagi és erkölcsi támogatását is.
Hozzászólásukban Molnár András alpolgármester úr és Kecse
László járási koordinátor is megköszönte az Egyesületünk
munkáját és elismerően szólt a polgárőrökről.

A vacsora kellemes hangulatban telt. Ez úton is szeretném
megköszönni a segítségüket a szervezőknek, Bolyán Anikónak,
Csontos Anikónak, Molnár Andrásnak, Szilágyi Imrének,
Komlós Lajosnak.
Bata Péter
elnök

Jelentkezzen Polgárőrnek
Az Öcsödi Polgárőr és Tűzoltó Egyesület bűnmegelőző munkája
megvalósításához várja minden segíteni kész öcsödi lakos
közreműködését.
Minden jelentkezőt szeretettel várunk, aki:
büntetlen előéletű,
tizennyolcadik életévét betöltötte,
elfogadja a szervezet alapszabályát,
vállalja, hogy folyamatosan részt vesz a polgárőrség
tevékenységében,
jelentkezését írásban jelzi.
Amit a szervezetünk ajánlani tud:
Az önkormányzat és a lakosság elismerése és megbecsülése.
Jelentkezni az alábbi elérhetőségeken lehet:
Bata Péter elnök
Öcsödi Polgárőr és Tűzoltó Egyesület
(5451 Öcsöd, Kossuth tér 1.)
Tel: +36/56-310-001
Polgárőrség
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Polgárőrség hírei
Jöttünk, láttunk, győztünk….
2016. augusztus 06 –án nagy létszámmal vettünk részt a
Tiszaföldváron megrendezett VII. Kunszentmárton Járási
Polgárőr Nap elnevezésű családbarát rendezvényen.
A szervezők változatos programokkal és vetélkedőkkel várták a
kistérség polgárőr szervezeteit.
Az ünnepélyes megnyitón az Országos Polgárőr Szövetség
képviselői elismeréseket adtak át a kunszentmártoni járás
polgárőreinek. Nagy örömünkre Erdei Ferenc polgárőr társunkat
is kitüntették.

A megnyitót követően kezdetét vették a vetélkedők, ahol a
hagyományokhoz híven nagyon szépen szerepeltek a
polgárőreink. A csapat ellátásáról Kovács János szakácsunk
gondoskodott.

Elért eredményeink:
Név

Versenyszám

Varga Attila

közlekedési vetélkedő

helyezés
1.

Molnár András
Csontos Anikó
Kecskés Csaba
Molnár András
Szoboszlai István
Csapatban
„Vaddisznópörkölt –
Az öcsödi vadon
legjava!”
Szakács: Kovács János

közlekedési vetélkedő
célba dobás
lövészet
íjászat
gránát dobás

2.
3.
3.
3.
3.

főzőverseny

3.

Egy nagyon kellemes és eredményes napot töltöttek együtt az
egyesületünk polgárőrei és családtagjaik.

Polgárőrség

Ház eladó!
Öcsöd Köztársaság út 45.
szám alatti ingatlan eladó!
Érd.: 0630/515-7202
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folytaás az 1. oldalról
A gyerekek szeme örömtől csillogott, amikor a fához léptek!
Mire eljött a közös éneklés, verselés ideje, már teljesen megtelt a
tér az érdeklődőkkel! Olyan jó volt látni a sok mosolygós arcot,
a gyerekek önfeledt örömét, amikor felgyulladtak a
gyertyalángok, amikor a csillagszórók ontani kezdték a
sziporkáikat! Akkor ott sokan hittük, hogy együtt lenni jó, hogy
a közösség ereje az egyén életét is szebbé teszi. Jó volt
megtapasztalni, hogy egy jó cél érdekében szívesen fogunk
össze. A fenyőfa mellett gyertyát gyújtottunk, hogy az együttlét,
az ünnepvárás öröme mellett a fellobbanó fény mindenki
szívében békét, meghittséget, szeretetet ébresszen. Bízunk
benne, hogy ennek a napnak az ünnepi hangulatát, a szeretet
lángját mindenki magával vitte emlékeiben és szívében, hogy az
ebben az évben is velünk legyen. Talán akkor lesz miből erőt
gyűjtenünk, ha nehézségekbe ütköznénk. Kívánjuk, hogy tartson
ki a fény egészen az idei év végéig, a következő közös falusi
karácsonyunkig!

Nagyon köszönjük a finom mézeskalácsot Karakas Rékának és
Gergőnek, valamint nevelő szülőjüknek. Nagy köszönetünket
szeretnénk kifejezni a verset szavaló gyerekeknek: Serkédi
Viktóriának, Kovács Napsugárnak, Tajdi Ildikó Csillának,
Szántó Adriennek és Karakas Rékának.

Végezetül szeretnénk megköszönni mindenki lelkes támogatását.
Köszönjük, hogy oly’ sokan eljöttek! Köszönjük a Polgármesteri
Hivatal és a Községgondnokság dolgozóinak, hogy
rendezvényünk
megszervezésében,
lebonyolításában
a
kezdetektől fogva nagy segítségünkre voltak. Segítségük nélkül
nem is tudtuk volna ilyen színvonalasan megszervezni.
Köszönjük a gyönyörű fenyőt Szilágyi Imrének (Barkács bolt), a
finom teát a Bázis konyha dolgozóinak, a forralt bort Molnár
Bálint polgármester és Molnár András alpolgármester úrnak.
Köszönjük Gál Imréné települési képviselő anyagi támogatását,
a szaloncukrot Csonki Antalnak és feleségének, valamint a Roma
Nemzetiségi Önkormányzatnak.

Köszönjük a Hagyományőrző Népdalkörnek, hogy énekükkel
emelték a rendezvény ünnepi hangulatát.

Az Öcsödi Egészségklub
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Beszámoló
Az Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestületének
2016. november 7. napján megtartott üléséről
A napirend tárgyalása előtt interpellációk:
Molnár András interpellált a Bácsvíz Zrt.-vel kapcsolatosan, hogy a
munkájuk során nem állítják vissza az utak eredeti állapotát,
valamint a Széchenyi és a Szabadság út sarkán található nyitott
aknával kapcsolatosan.
Interpellációkra válaszadás:
Molnár Bálint polgármester: A Bácsvíz Zrt.-vel beszélünk a
problémák miatt, felhívjuk a figyelmüket a Széchenyi és Szabadság
út sarkán lévő aknát fedjék le.
A napirend 1. pontja:
Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestülete megtárgyalta
és elfogadta a 2016. évi költségvetés 01-07. hónapi teljesítéséről
szóló tájékoztatót az előterjesztés szerint.
A napirend 2. pontja:
Öcsöd
Nagyközségi
Önkormányzat
Képviselő-testülete
megtárgyalta és elfogadta az Alapszolgáltatási Központ munkájáról
szóló 2016. évi beszámolót.
A napirend 3. pontja:
Öcsöd
Nagyközségi
Önkormányzat
Képviselő-testülete
megtárgyalta és jóváhagyta az önkormányzat fenntartásában lévő
intézmények – Szivárvány Óvoda és Bölcsőde, Öcsödi
Polgármesteri Hivatal - hatósági ellenőrzéséről készült
beszámolót.
A napirend 4. pontja:
Előterjesztések:
Öcsöd
Nagyközségi
Önkormányzat
Képviselő-testülete
megtárgyalta és elfogadta a Tiszazugi Ivóvízminőség-javító
Önkormányzati Társulás, Társulási megállapodás módosításáról
szóló előterjesztést.
Öcsöd
Nagyközségi
Önkormányzat
Képviselő-testülete
megtárgyalta és elfogadta a Bácsvíz Zrt. Gördülő Fejlesztési Tervét.
Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy
határozott, hogy Öcsöd Hunyadi Mátyás út 64. szám alatti, 1894 m2
alapterületű ingatlanból 900 m2 területet nem vásárolja meg.
Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy
határozott, hogy Öcsöd belterület 1716 hrsz-ú, „kivett lakóház,
udvar, gazdasági épület” művelési ágban nyilvántartott,
természetben 5451 Öcsöd, Vörösmarty út 43. szám alatt található
ingatlant 6.000.000 Ft vételárért megvásárolja azért, hogy
faluházat alakít ki belőle. A vételi ajánlatát 2016. november 30-ig
tartja fent a képviselő-testület.
Öcsöd
Nagyközségi
Önkormányzat
Képviselő-testülete
megtárgyalta
és
egyetértett,
Budainé
Bajzáth
Ibolya
intézményvezető pályázati kiírás nélküli ismételt vezetői
megbízásával 2017-2022 közötti időszakra.

A napirend 5. pontja:
Jelentés a két ülés közötti munkáról
Molnár Bálint polgármester a napirendi ponthoz kapcsolódóan
az alábbiakat mondta el:

Szeptember 28-án volt az utolsó testületi ülésünk.
Október 3-án megtartottuk az Idősek Napját.
Október 5-én a Szolnoki Klikk vezetője és munkatársai voltak
nálam az iskola átadásával kapcsolatban.
Október 11-én TÖOSZ ülés volt Budapesten.
Október 12-én az Aquaprofit igazgatója járt nálam.
Október 14-én tartotta az Öcsödi Nyugdíjas Klub a
megalakulásának 25 éves évfordulóját.
Október 18-án volt a belvíz elvezető csatornák ellenőrzése.
Október 19-én Szolnokon katasztrófa védelmi gyakorlat volt.
Október 20-án társulási ülést tartottunk.
Október 27-én Kunszentmártonban jártam, a testületi ülésen
vettem részt.
Október 28-án Rónyai Gábor bácsit köszöntöttük 90.
születésnapján.

Beszámoló
Az Öcsöd Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzat
Képviselő-testületének
2016. december 14. napján megtartott üléséről
A napirend 1. pontja:
Öcsöd Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzatának
Képviselő-testülete megtárgyalta és tudomásul vette a
nemzetiségi önkormányzat 2016. évben végzett munkájáról szóló
tájékoztatót.
A napirend 2. pontja:
Előterjesztések:
Öcsöd Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzat
Képviselő-testülete megtárgyalta és egyetértett, hogy hajvágót,
hajvasalót és hajsütőt vásárol 20.000 Ft értékben a feladatalapú
támogatás terhére.
Öcsöd Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzatának
Képviselő-testülete megtárgyalta és jóváhagyta, hogy
szaloncukrot oszt a falu karácsonyfája állításakor december 21én és szalagot vásárol karácsonyfadísz készítésére.
Öcsöd Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzatának
Képviselő-testülete jóváhagyta, hogy a Hitgyülekezete Szeretet
Szolgálata Kecskeméti Szervezettől kapott adomány szállítási
költsége a Roma Nemzetiségi Önkormányzatot terhelje, a
feladatalapú támogatás terhére.
Öcsöd Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzat
Képviselő-testülete megtárgyalta és egyetértett, hogy Tanoda
megnyitót szervez melyre 35.000 Ft-ot fordít a feladat alapú
támogatás terhére.
Öcsöd Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzat
Képviselő-testülete megtárgyalta és egyetértett, hogy Tanoda
megnyitójára 15.000 Ft értékben játékot és ruházatot vásárol a
feladat alapú támogatás terhére.
Öcsöd Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzat
Képviselő-testülete megtárgyalta és egyetértett, hogy Óév
búcsúztató estet szervez melyre 50.000 Ft-ot fordít a feladat alapú
támogatás terhére.
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Beszámoló
Az Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestületének
2016. november 30. napján megtartott üléséről
A napirend tárgyalása előtt interpellációk:
Péterfy Tamás interpellált a településen elszaporodott patkányok
miatt, a Deák úti iskolánál lévő nagy fával kapcsolatosan,
valamint a Damjanich utat és az Aulich utat összekötő út
állapotával kapcsolatosan.
Molnár András interpellált forgalomlassító helyreállításával
kapcsolatban.
Gál Imréné interpellált a hal bolt épületének tulajdonjogával
kapcsolatosan.
Interpellációkra válaszadás:
Molnár Bálint polgármester: Minden lakosnak saját magának
kell gondoskodnia a patkányok irtásáról.
Írtunk levelet a közútnak, a válaszuk az volt, hogy a közbeszerzés
még nem zárult le és addig nem tudják kijavítani a forgalom
lassítót.
A halbolt a mi tulajdonunk.
Damjanich út és az Aulich út összekötő szakaszát, ha lesz
pénzünk egyszer, megcsináljuk szilárd burkolatú úttá.
Lóczi Lajos az Öcsödi Községgondnokság és Könyvtár vezetője:
A Deák úti iskolánál megnéztük a fát, nem balesetveszélyes.
A napirend 1. pontja:
Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta és elfogadta az adóztatás helyzetéről szóló
tájékoztatót.
A napirend 2. pontja:
Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért
a javaslattal és megalkotta a 2016/2017. évi fűtési idényre a
szociális célú tüzelőanyag juttatás megállapításáról szóló
13/2016. (XII.2.) önkormányzati rendeletét.
Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért
a javaslattal és megalkotta az önkormányzat tulajdonában lévő
lakások és helyiségek bérletéről, valamint az elidegenítésükre
vonatkozó
szabályokról
szóló
12/2014.(XII.19.)
sz.
önkormányzati rendelet módosításáról szóló 14/2016. (XII.2.)
önkormányzati rendeletét.
A napirend 3. pontja:
Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta a Körös-Tisza Menti Önkormányzatok
Hulladékrekultivációs Társulása társult önkormányzatai
közötti, a KEOP-2.3.0/2F/09-11-2011-0002 azonosító számú
projekt és a KEOP - 7.2.3-0-2008-0036 azonosító számú
projekt által létrejött vagyon megosztásáról szóló
megállapodást.
A napirend 4. pontja:
Előterjesztések
Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete döntése
alapján 2016. évben a szociális keret terhére 1 millió Ft összegű

tüzelő vásárlást – barnakőszén – biztosít szociális rászorulók
részére.
Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy
határozott, hogy Öcsöd belterület 1716 hrsz-ú, „kivett lakóház,
udvar, gazdasági épület” művelési ágban nyilvántartott,
természetben 5451 Öcsöd, Vörösmarty út 43. szám alatt
található ingatlant 6.000.000 Ft vételárért megvásárolja 2017ben azért, hogy vendégházat alakít ki belőle.
Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta és egyetértett a Klebelsberg Intézményfenntartó
Központ által készített megállapodással és vagyonkezelési
szerződéssel.
Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
pályázatot kíván benyújtani „A vidéki térségek kisméretű
infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak fejlesztésére
Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak
kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erőés munkagépek beszerzése” elnevezésű, VP6-7.2.1-7.4.1.2-16
kódszámú pályázati felhívás - külterületi helyi közutak – 1.
célterületére.
A pályázat keretében a tulajdonában lévő, Öcsöd, külterület
0155, 0198, 0184 hrsz –ú mezőgazdasági út pályaszerkezetét
kívánja felújítani.
A beruházás tervezett bekerülési költsége bruttó 100.000.000,-Ft,
a költség tartalmazza a projekt előkészítés költségeit.
A pályázati kiírás szerint a támogatás intenzitás maximum 90 %,
ezért figyelemmel a tervezett bruttó bekerülési költségre, a 10%
önerőt saját éves költségvetése terhére biztosítja.
A Képviselő-testület megbízza a polgármestert a pályázat
előkészítésével, benyújtásával, továbbá az út felújításában
érintett földtulajdonosok felkeresésével, valamint adott esetben
az önerő biztosításához nyújtott hozzájárulások beszedésével.
Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta a Tiszazugi-Leader Nonprofit Kft. kérelmét, és a
meglévő működési hitelszerződés szerinti hitelösszeg
rendezéséhez 330.000 Ft összegben hozzájárul.
A napirend 5. pontja:
Jelentés a két ülés közötti munkáról
Molnár Bálint polgármester a napirendi ponthoz kapcsolódóan
az alábbiakat mondta el:
November 7-én volt az utolsó testületi ülésünk.
November 10-én Tiszakürtön vettem részt három település
összevont testületi ülésén.
Ezen a napon a szociális, egészségügyi és kulturális dolgozóknak
tartottunk egy kis ünnepséget, hogy megköszönjük éves
munkájukat.
November 18-án az ivóvízminőség-javító programmal
kapcsolatban jártam a minisztériumban.
November 22-én Örkényben tartottunk társulási ülést.
Szolnokon jártam az NSZSZ-nél az ivóvízminőség-javító
programmal kapcsolatban.
November 24-én Kunszentmártonban a rendőrségi fórumon
alpolgármester úr vett részt.
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Kivitelezők jártak nálam, akik megnyerték az M44-es út
kivitelezáésánek egy szakaszát.
November 25-én a Várlak Alapítványtól voltak nálam a Tanoda
program miatt.
November 29-én a tűzoltók jártak nálam, hajótestet szeretnének
venni, ehhez kérnek anyagi támogatást. Az önkormányzat
nyugdíjasainak tartottunk egy kis ünnepséget.
Egyéb bejelentés:
Erősné dr. Boldizsár Diána jegyző: Múlt héten kedden kaptuk a
határozatot, hogy a Kiritónál lévő tanyán sok liba elpusztult és
megállapították, hogy madárinfluenza. 3 km-es körzeten belül
védőkörzetet, 10 km-es körzeten belül megfigyelési körzetet
rendeltek el, ezt kitábláztuk, kiplakátoltuk. Pénteken Dr.
Csernóczkiné Dr. Viszkok Márta állatorvos jelezte, hogy a

Kodály úton is madárinfluenza miatt pusztultak el a szárnyasok.
Elrendelte, hogy a falu területén össze kell írni a szárnyasokat.
Azóta nem történt bejelentés megbetegedésről. Holnap reggel
végig mennek a településen állatorvosok, és amelyik háznál
szárnyas van, ott mintát vesznek az állatokból.
Molnár András: Az egészségklub szeretné felállítani a falu
karácsonyfáját.
Molnár Andrásné: az Öcsödi Egészségklub vezetője: Nincs
fenyőfánk az a baj. Óvoda és iskola vezetőjét megkerestük,
támogatják a kezdeményezésünket. December 16-én délután az
óvodásokkal, iskolásokkal feldíszítenénk egy fát.
Molnár Bálint polgármester: December 21-én délután legyen a
fa feldíszítése.

Beszámoló

értékben vásárol digitális fényképezőgépet a feladatalapú
támogatás terhére.
Öcsöd Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzat
Képviselő-testülete megtárgyalta és egyetértett, 4.000 Ft értékű
tombola tárggyal a Luca napi bálat a feladatalpú támogatás
terhére támogatja.
Öcsöd Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzat
Képviselő-testülete megtárgyalta és egyetértett a 10.000 Ft
tisztasági felszerelés vásárlásával az Öcsödi Szivárvány Óvoda
és Bölcsőde részére, feladatalapú támogatás terhére.
Öcsöd Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzat
Képviselő-testülete megtárgyalta és egyetértett, hogy 5.000 Ft
értékű ajándékcsomaggal jutalmazza meg Kolompár Lászlónét,
Kolompár Renátát és Farkasné Kolompár Emíliát a Roma
Nemzetiségi Önkormányzat a feladatalapú támogatás terhére.
Öcsöd Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzat
Képviselő-testülete megtárgyalta és egyetértett a fenyőünnepség
megrendezésével, amire 50.000 Ft-ot fordít a feladatalapú
támogatás terhére.
Öcsöd Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzat
Képviselő-testülete megtárgyalta és egyetértett az Öcsödi
Polgármesteri Hivatal dolgozóival karácsonyi ünnepség
megrendezésére, melyre 20.000 Ft-ot fordít a feladatalapú
támogatás terhére.

Az Öcsöd Nagyközség Roma Nemzetiségi
Önkormányzat Képviselő-testületének
2016. november 10. napján megtartott üléséről
A napirend 1. pontja:
Öcsöd Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzatának
Képviselő-testülete a 2016. II. félévi munkatervét megtárgyalta
és jóváhagyta.
A napirend 2. pontja:
Öcsöd Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzat
Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.
törvény 34. § alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f)
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2016. évi
költségvetésről szóló 27/2016.(II. 02.) számú nemzetiségi
határozatát az előterjesztés szerint módosítja:
Öcsöd Nagyközségi Roma Nemzetiségi Önkormányzat
Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta a 2016. évi
költségvetés 01-09. hónapi teljesítéséről szóló tájékoztatót az
előterjesztés szerint.
A napirend 3. pontja:
Előterjesztések:
Öcsöd Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzat
Képviselő-testülete megtárgyalta és egyetértett, Budainé Bajzáth
Ibolya intézményvezető pályázati kiírás nélküli ismételt vezetői
megbízásával 2017-2022 közötti időszakra.
Öcsöd Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzat
Képviselő-testülete megtárgyalta és egyetértett, hogy a
Művelődési Házban megtartott nyári tábor terembérleti díját
kifizeti, melynek összege 20.000 Ft a feladatalapú támogatás
terhére.
Öcsöd Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzatának
Képviselő-testülete megtárgyalta és jóváhagyta, hogy a
feladatalapú támogatás terhére 65.000.- Ft-ot fordít a
Hagyományőrző Roma nap megtartására.
Öcsöd Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzat
Képviselő-testülete megtárgyalta és egyetértett, hogy 25.000 Ft

Boldog István
országgyűlési képviselő
közterületi fogadóórái
2017-ben
április 27., június 22., augusztus 24, október 26.,
december 21.
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. december 21. napján megtartott üléséről
A napirend tárgyalása előtt interpellációk:
Molnár András interpellált a településen lévő kóbor kutyákkal
kapcsolatosan.
Interpellációkra válaszadás:
Lóczi Lajos az Öcsödi Községgondnokság és Könyvtár vezetője:
Sokat a kóbor kutyákkal kapcsolatban nem tudunk tenni. Ha
szólnak és be tudjuk fogni a kutyát, akkor megtesszük, de sok
esetben mire kimegyünk a kutya eltűnik.
A napirend 1. pontja:
Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta
és
elfogadta
Öcsöd
Nagyközségi
Önkormányzatának a 2016. évi pályázatok helyzetéről készült
beszámolóját.
A napirend 2. pontja:
Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az
önkormányzat
intézményeiben
alkalmazandó
nyersanyagnormáról szóló előterjesztést megtárgyalta és
elfogadta.
Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért
a javaslattal és megalkotta a személyes gondoskodást nyújtó
gyermekjóléti
alapellátásokról
szóló
11/2014./XII.19./
önkormányzati rendelet módosításáról szóló 15/2016.(XII.23.)
önkormányzati rendeletét.
Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért
a javaslattal és megalkotta a köztemetőről és a temetkezés
rendjéről szóló 13/2014. (XII.19.) számú önkormányzati rendelet
módosításáról szóló 16/2016./XII.23./ önkormányzati rendeletét.
A napirend 3. pontja:
Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta a Tiszazugi Ivóvízminőség-javító Önkormányzati
Társulás, társult önkormányzatai közötti, a KEOP-1.3.0/2F/092011-0002 azonosító számú ivóvízminőség-javító projekt által
létrejött vagyon megosztásáról szóló megállapodást.
A napirend 4. pontja:
Előterjesztések:
Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta és elfogadta Öcsöd településrendezési tervének
módosítására tett javaslatot. A Képviselő-testület felhatalmazza
a polgármestert, hogy a módosítást kezdeményező
vállalkozókkal egyeztetve indítsa meg a településrendezési terv
módosítására vonatkozó eljárást és megállapodást kössön a
költségek viselésére.
A napirend 5. pontja:
Jelentés a két ülés közötti munkáról
Molnár Bálint polgármester a napirendi ponthoz kapcsolódóan
az alábbiakat mondta el:

December 13-án TÖOSZ elnökségi ülésen vettem részt.
Kunszentmártonban a Rendőrkapitányságon voltam átadni a
Tiszazug Rendőre kitüntetést.
November 29-én a tűzoltók jártak nálam, hajótestet szeretnének
venni, ehhez kérnek anyagi támogatást. Az önkormányzat
nyugdíjasainak tartottunk egy kis ünnepséget.
Egyéb kérdés:
Molnár András: Az elektromos hulladékok elszállításával
kapcsolatban sikerült e valamit intézni. A Vörösmarty úti
ingatlant sajnos nem sikerült megvennünk. A piactéren keresztül
közlekednek, ez ügyben tudunk e tenni valamit? A
buszmegállóba mikor lesz a pad kirakva.
Molnár Bálint polgármester: Nem szállítják el az elektromos
hulladékot. Kitáblázzuk és kikarózzuk, csak ennyit tudunk tenni.
Lóczi Lajos az Öcsödi Községgondnokság és Könyvtár vezetője:
megvan a pad, csak az aggregátor elromlott és így jelenleg nem
tudjuk lerögzíteni.

Karácsonyunk az Idősek Otthonában
Néhány évvel ezelőtt úgy döntöttünk, hogy az évente
megrendezésre
kerülő
Községi
Egészségnapon
masszőreink jótékonysági céllal dolgozzanak, s az így
összegyűlt lakossági felajánlásokat minden évben más-más
célra fordítsuk. A régebbi jótékonykodásainkról mindig
beszámoltunk a lakosoknak a helyi újságban. Így történik
ez ebben az évben is.
Nagy örömmel tudatjuk a kedves érdeklődőkkel, hogy az
elmúlt év egészségnapján összegyűlt adományt (ahogy
arról már beszámoltunk) az idősek otthonában élőknek
szántuk. Összesen 29000 Ft értékben tudtunk az ott
lakóknak személyre szóló ajándékcsomagot készíteni,
mellyel a karácsonyukat szerettük volna szebbé,
meghittebbé tenni. Tudjuk, hogy az intézmény dolgozói
mindent megtesznek a gondoskodásra szorulókért.
Karácsonykor is szép ünnepséget szerveznek számukra.
Odaadó munkájukat ezúton is szeretnénk megköszönni.
Az összeállított karácsonyi csomagokat december 22-én
délután vittük be az intézménybe, ahol már vártak
bennünket. Nagy szeretettel és örömmel fogadták
klubtagjainkat minden szobában. Az öröm és köszönet
mosolyát csaltuk mindenki arcára. Ha csak néhány percre
is, de sikerült egy kicsit visszavarázsolnunk a régi
karácsonyok hangulatából a meglepetés pillanatait.
Köszönjük az intézmény vezetőjének, hogy lehetővé tette
számunkra azt, hogy meglepetésben részesíthettük az
intézmény lakóit, hogy átélhettük az ajándékozás örömét
mi is.
Az Öcsödi Egészségklub
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Nádudvari Károly 90. születésnapja
Nádudvari Károly 1926. 12. 27-én született Öcsödön. Egész életét itt töltötte, a mai napig is otthonában él.
A 90. születésnapját népes családja: szerető gyermeke, menye,
unokái és azok feleségei valamint dédunokái körében ünnepelte.
Az ünnepségen Molnár Bálint polgármester Úr is köszöntötte a
születésnapost és átadta a szép korúakat megillető Orbán Viktor
miniszterelnök által aláírt emléklapot, valamint Öcsöd
Nagyközségi Önkormányzat ajándékát.
A születésnapi megemlékezés jó hangulatban telt, az ünnepelt
nagyon örült a köszöntésnek.

Ezúton is kívánnak Neki jó egészséget és további szép éveket
gyermeke, menye, unokái és azok feleségei, valamint dédunokái!

Öcsödi Polgárőr és Tűzoltó Egyesület
Tisztelt Támogató!
Az Öcsödi Polgárőrség működéséhez keresünk
támogatókat.
Amennyiben lehetősége van, támogassa adója 1%-val
az egyesületet.
A rendelkező nyilatkozatára az alábbi adószámot írja:

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

CSALÁDI EGÉSZSÉGNAP AZ
ISKOLÁBAN
Október 8-án, szombaton szerveztük meg iskolánkban a
harmadik családi egészségnapot. Bár az időjárás nem nagyon volt
kedves hozzánk, ez nem szegte kedvünket, hiszen az előző
évekhez hasonlóan, most is sokan tisztelték meg jelenlétükkel
rendezvényünket. Elmondhatjuk, hogy családi egészségnapunk
immár hagyománnyá vált.
A kissé mostoha időjárás ellenére ebben az évben is igyekeztünk
sok-sok érdekes, változatos játékkal, tevékenységgel készülni,
hogy mindenki –kicsik és nagyok egyaránt- megtalálhassa a
számára érdekeset és vonzót. A mozgás mindig hasznos és
örömteli időtöltés kortól függetlenül. S az a lehetőség, hogy a
gyermekek szüleikkel együtt tehették ezt, nem csak a testnek,
hanem a léleknek is hasznára vált. Hiszen együtt lenni, közös
élményeket szerezni mindig nagyon jó! A rendezvényünk
megnyitóval kezdődött, amit egy közös reggeli torna követett. Ez
után indultak a programok. A tornateremben csapatjátékokat
szerveztünk, melyen a gyerekek szüleikkel együtt
versenyezhettek.
A
lányok
édesanyjukkal
együtt
kosárlabdázhattak. A fiúk édesapjukkal focizhattak. De lehetőség
volt önismereti játékokon is kipróbálni magunkat, zumbázni,
rókára vadászni, asztaliteniszezni, játékos feladatokat megoldani,
mini kalandparkban ügyeskedni, a Pilates alapjaival
megismerkedni. Az egészségmegőrzés érdekében egészséges
termékekkel és ételekkel ismerkedhettek meg az érdeklődők. A
finom falatok kóstolásában nagy segítségünkre volt az Öcsödi
Egészségklub.
Ízletes
zöldségsalátával
kedveskedtek,
vitaminturmixot készítettek, s a felnőtteknek még egészséges
kávét is kínáltak. A nap fáradalmait az ebédlőben berendezett
teaházban pihenhettük ki gyógyteák kortyolgatása közben.
A helyi védőnő vérnyomás-és vércukormérést, az Egészségklub
gyógy- és talpmasszázst, svéd frissítő masszázst biztosított az
érdeklődők számára.
Az Öcsödi Kerékpáros Túraklub kerékpáros ügyességi versenyt
szervezett, melyen mindenki a saját kerékpárjával vehetett részt.
A pályára lépés előtt az iskolarendőr minden tanuló kerékpárját
átvizsgálta, s az esetleges hiányosságokról írásban is értesítette a
szülőket. A kerékpáros verseny díjazásához a kunszentmártoni
kapitányságtól kaptunk hasznos tárgyakat (kerékpárlámpa,
láthatósági mellény), melyet ezúton is köszönünk.
Köszönjük mindenki támogató tevékenységét. Köszönet Végné
Lapu Julianna védőnőnek, Fazekas Zoltán iskolarendőrnek, az
Öcsödi Egészségklub tagjainak: Csonki Antalnénak, Gál
Józsefnének, Komlós Lajosnénak, Rácz Andrásnénak, Molnár
Gyöngyinek, Faludi Gábornak. Köszönet az Öcsödi Kerékpáros
Túraklub tagjainak: Kasuba Györgynek, Kóródi Andrásnak,
Molnár Andrásnak. Köszönjük a helyi polgárőrök, Barta Ildikó,
Erdei Ferenc, Kostyó István segítségét. Köszönjük iskolánk volt
tanulóinak a szervezésben nyújtott segítséget.
Tartalmas és szép napot töltöttünk el együtt a családokkal,
településünk szakembereivel, civil szervezeteivel. Jövőre
találkozzunk ugyanitt!

Sulihír
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Európai Mézes Reggeli Öcsödön
Az Országos Magyar Méhészeti
Egyesület és a Földművelésügyi
Minisztérium az idén 2016.
november 18-án rendezte meg az
Európai
Mézes
Reggeli
programot.
Magyarország első alkalommal
2014. november 21-én csatlakozott az Európai Mézes Reggeli
programhoz, ekkor az Ország teljes területén 67 iskola
csatlakozott a kezdeményezéshez, 2015-ben pedig már több mint
500 helyszínen tartottak Mézes Reggelit.
A kezdeményezés célja a méhek és az egészséges életmód
népszerűsítése, a helyben termelt élelmiszerek megismertetése.
Egy alkalom, amikor az ország összes megyéjében a helyi
méhészek bevonásával a méhekről, a magyar, s ezen belül a helyi
termelői mézekről van szó.
Budai Róbert helyi méhész kezdeményezésére idén iskolánk is
bekapcsolódott a programba.

Néhány eszközt meg is lehetett nézi: pergető, hálós méhészkalap,
füstölő, stb. Hangsúlyozta, hogy a méhek munkája jelentősen
hozzájárul a környezetvédelemhez és a biológiai környezet
változatosságához. Az előadás végén többféle mézet
megkóstolhattak a tanulók.

Az európai mézes reggeli program egyik fontos célja
népszerűsíteni az általános iskolás gyermekek körében a
mézfogyasztást és az egészséges táplálkozást, hogy mézkedvelő
fiatalokká, majd rendszeres mézfogyasztó felnőttekké váljanak.
E cél érdekében tevékenykedett ma intézményünkben Budai
Márta és Budai Róbert, köszönjük munkájukat.

Sulihír

Tisztelt Adózó Állampolgár!
Kérjük, hogy 2017-ban is használja ki
azt a lehetőséget, hogy felajánlhatja
A telephelyenként megtartott előadásában beszélt a gyerekeknek személyi jövedelemadójának 1 %-át,
a méhészkedésről, a méhekről, a mézfajtákról, arról, hogy milyen
valamely civil szervezet számára.
egészségesek a méhészeti termékek. Felhívta a gyerekek
figyelmét a reggeli fontosságára és az egészséges táplálkozásra, Kérjük, hogy az Öcsödi Ifjúsági
Természet- és Környezetvédelmi
Alapítványt válassza, amelyet 1992ben hoztunk létre az öcsödi általános
iskolások támogatására.
ADÓSZÁMUNK: 18821543-1-16

Jordán Katalin
a kuratórium elnöke
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Decemberi programok az iskolában
December a gyermekek számára az izgalommal teli várakozás
hónapja. A hónap elején a Mikulás hozza el nekik ajándékait,
karácsonykor pedig minden családban az ő meglepetésük a
legfontosabb. Az iskolánkban is programok kapcsolódnak ezekhez
az ünnepekhez. A felső tagozaton hagyományainkhoz híven az idén
is a 8. osztályosok feladata volt a Mikulás-nap megszervezése.
December 6-án a reggeli órákban hat krampusz kíséretében elindult
a Mikulás ajándékosztó útjára. Újszerű módon kerékpárral látogattak
el a gyerekek az Önkormányzat, a Gamesz, a Könyvtár, az Idősek
Otthona lakóihoz, a Báziskonyha dolgozóihoz és a tagiskolák
tanulóihoz. Igyekeztek versekkel, dalokkal jó hangulatot teremteni.
A Központi Iskolában 14.00 órakor az aulában gyűltek össze a
tanulók, hogy megtekintsék a műsort, ami az énekkarosok csengő
hangú dalával kezdődött, majd a nyolcadikos lányok táncával és az
osztály humoros jelenetével folytatódott. A program második
részében az osztályok különböző állomásokon mérhették össze
ügyességüket, kreativitásukat, tudásukat. Zárásként minden osztály
bemutatta a Mikuláshoz írt dalát, versét.
Ezen a napon nagy-nagy izgalommal várták a Mikulást a Deák úti és
a Juhász Béni úti iskolákban is. Vidám dallal fogadták.
A napközis csoportok műsorral készültek: versekkel, énekekkel,
jelenetekkel. A szereplés után a Mikulás elővette a listáját,
egyenként szólított mindenkit és kiosztotta a csomagokat. A
gyermekek közül sokan rajzokkal kedveskedtek neki. Csomagosztás
után következett a szórakozás: a játékos vetélkedő és a közös buli.
Az együttes várakozás, közös verselés, éneklés marandó élményt
nyújtott gyereknek, felnőttnek egyaránt.
A karácsonyt megelőző heteket emelkedett várakozás, izgatott
készülődés jellemzi. Ez érthető volt a mi iskolánkban is. A tanulók a
kézműves foglalkozásokon karácsonyi díszeket készítettek,
melyekkel ünnepi köntösbe öltöztették az előtérben elhelyezett
fenyőfákat.
Köszönjük Szilágyi Imre és Vég István uraknak a felajánlott
fenyőfákat, mellyel fokozták a karácsonyi várakozás örömét.
A programsorozat folytatásaként december 21-én, a 2016-os év
utolsó tanítási napján, a 3. évfolyamosok Karácsonyi műsort adtak
elő a Művelődési Házban az iskola tanulóinak. Sok kelléket és
összehangolt színpadi mozgásokat igénylő műsort láttunk. A
nézőket elvarázsolta a gyerekek lenyűgöző szereplése. Gratulálunk
nekik!
Szereplők névsora:
Csufor Ramóna Vivien 3.a, Fazekas Angelika Mercédesz 3.a, Józsa
Natasa 3.a, Kolompár Leila 3.a, Kolompár Natália Mercédesz 3.a,
Kolompár Vivien 3.a, Komlós Balázs 3.a, Szénási Bianka Beatrix
3.a, Török Vivien Tünde 3.a, Gajdos Viktor 3.b, Kolompár Sándor
Kevin 3.b, Kolompár Zsolt 3.b,
Kóródi Nóra 3.b, Lakatos Loretta Fortuna 3.b, Török Alexandra 3.b.
Felkészítő nevelőik: Osztrovszkiné Bata Gyöngyi, Benke Jánosné,
Tóthné Nádudvari Judit, Nádudvari Piroska tanítónők, Szegény
Andrea pedagógiai asszisztens.
A műsort az énekkarosok csodaszép karácsonyi dala zárta, mely
békét varázsolt mindnyájunk szívében.
Karácsonyi táncbemutató
2016. december 14-én a karácsonyi programsorozat részeként
Karácsonyi táncestet rendeztünk a Művelődési Házban. Iskolánkban
Mayerné Zsíros Gabriella, a Szilver Alapfokú Művészet Oktatási
Intézmény táncpedagógusa látja el a táncoktatás feladatát. A diákok

testnevelés órákon és délutáni foglalkozásokon sajátítják el a tánc
alapjait.
Tanulóink két előadáson mutatták be a tánctudásukat. Szemet
gyönyörködtető ruhákba öltözve, változatos koreográfiákat adtak
elő. Az est színvonalát emelte a külön táncosok produkciója. A
szülők is nagy érdeklődést mutattak az esemény iránt, zsúfolásig
megtelt a Művelődési ház. A közönség vastapssal jutalmazta a
színvonalas bemutató minden csoportját, szereplőjét.
A végén, a gyertyagyújtás pillanata emelte az adventi készülődés
hangulatát, meghitté varázsolta az estét. A tombolasorsolás pedig
nagy izgalomban tartotta a közönséget, mindenki reménykedett a
szerencsében. Látványos, sikeres est volt, reméljük jövőre is
gyönyörködhetünk a tanulók színvonalas produkcióiban.
Karácsonyi hangverseny
A Chován Kálmán Alapfokú Művészeti Iskola öcsödi tagozatának
növendékei karácsonyi hangversenyükkel tették emlékezetesebbé az
ünnepvárást, melyre december 20-án került sor a Központi Iskola
aulájában. A diákok meghitt zenei összeállítással köszöntötték a
résztvevőket és a tél legszebb ünnepét.
A hangversenyre a tanulókat a zeneiskola tanárai készítették fel Cseh
András, Soós Tibor, Vas István. Voltak egyéni produkciók
különböző hangszereken (hegedű, furulya, zongora, kürt, trombita),
de a diákok tanáraikkal együtt is felléptek. Az est zárásaként három
magyar karácsonyi ének csendült fel a szolfézs csoportok
növendékeinek előadásában. A felejthetetlen élményt nyújtó
előadást a közönség nagy tapssal jutalmazta.
Szép magyar beszéd verseny
Hagyományainkhoz híven a Humán munkaközösség az idén is
megszervezte a Szép Magyar Beszéd verseny iskolai fordulóját.
December 14-én 14 órakor az iskola könyvtárában 14 felső tagozatos
diák mérte össze tehetségét a kifejező olvasás terén.
A zsűri tagjai a következők voltak: Nemesné Murányi Rozália
magyar szakos tanár, Horváth Istvánné és Osztrovszkiné Bata
Gyöngyi tanítónők.
A versenyzőket két korcsoportban értékelték. A legfontosabb
szempontok a szövegértés, szöveghűség, hangképzés, hangsúlyozás,
a természetes beszéd voltak.
Az 5-6. osztályos korcsoportban:
I. helyezett:
Kovács Napsugár Edina
6.a
II. helyezett:
Kása Boglárka
6.b
III. helyezett:
Kovács Attila Herceg
5.o.
A 7-8. osztályos korcsoportban:
I. helyezett:
Budai Anna Brigitta
8.o.
II. helyezett:
Sebők Ingrid Tímea
7.b
III. helyezett:
Szántó Laura Julianna
8.o
Szép teljesítményért emléklapot kaptak:
Kiss Erika Blanka
5.o.
Vígh Milán
5.o.
Bíró Noémi Vanda
6.b
Szántó Adrienn Lilla
6.a
Buránszki Andrea
7.a
Karai Tímea
7.a
Szanyi Alexandra
7.b
Kovács Tamara Vanda 7.b
Gratulálunk a versenyzőknek!
Sulihír
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TÁJÉKOZTATÓ
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy Öcsöd Nagyközségi
Önkormányzat 9/2015. (III.27.) számú, talajterhelési díjról szóló
rendelete értelmében 2017. évben talajterhelési díj kivetésére
kerül sor azon kibocsátók (ingatlanok) esetében, amelyek a
műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nincsenek rákötve.
A talajterhelési díjat a kibocsátónak vagyis akinek a nevén a
fogyasztásmérő (vízóra) van, kell megállapítania, bevallania az Önkormányzat által rendszeresített formanyomtatványon- és
megfizetnie (önadózás) a tárgyévet követő év március 31-ig. A
bevallás és az alapján fizetendő talajterhelési díj befizetésének
nem teljesítése esetén mulasztási birság kiszabására kerül sor. A
kibocsátó
fizetési
kötelezettségének
keletkezéséről,
módosulásáról vagy megszűnéséről az erre okot adó tény,
körülmény bekövetkezésétől számított 15 napon belül köteles
bejelentést tenni az önkormányzati adóhatóságnál.
A fizetendő éves talajterhelési díj összege jogszabályban
meghatározott képlet alapján számítandó, mely szerint a
talajterhelési díj fajlagos értéke: 1 m3 × 1200,-Ft/m3 × 1,5=
1800,-Ft.
A talajterhelési díj alapja a szolgáltatott, vagy egyedi
vízbeszerzés esetében a méréssel igazolt felhasznált, illetve
mérési lehetőség hiányában az átalány alapján meghatározott víz
mennyisége, csökkentve a külön jogszabály szerinti locsolási
célú felhasználásra figyelembe vett, valamint az ivóvízvezeték
meghibásodása
következtében
elszivárgott
vízmennyiséggel. Egyedi vízbeszerzés esetén (nem ivóvízrendszerből nyert víz) a felhasznált vízmennyiség átalány
mértékét a rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.
A talajterhelési díj alapja tovább csökkenthető azzal a számlákkal
igazolt mennyiséggel, amelyet a kibocsátó szennyvíztárolójából
olyan arra feljogosított szervezettel szállíttat el, amely a
folyékony hulladék jogszabályi előírások szerinti elhelyezését
igazolja.
A rendelet szerint mentes a talajterhelési díj megfizetése alól
-az a lakossági és nem lakossági kibocsátó, aki/amely 2015.
augusztus 1-ig a kiépült szennyvízcsatorna-hálózatra
rácsatlakozott,
b) az az egyedül élő kibocsátó, aki 65. életévét betöltötte, továbbá
azok a 70. életévüket betöltött házastársak az életkor betöltését
követő hónaptól, amennyiben a környezetterhelést kibocsátó
ingatlan kizárólagos tulajdonosai, bérlői, illetve haszonélvezeti
joggal rendelkezői, és akik ezen jogukat gyakorolják.
c) akinek a Bácsvíz Zrt. által megküldött számla alapján a
tárgyévre vonatkozóan nincs fogyasztása
50%-os talajterhelési díjkedvezményt kap:
- különös méltánylást érdemlő esetben (baleset, haláleset, elemi
kár vagy létfenntartást veszélyeztető körülmény megléte,
bekövetkezése) a kibocsátó kérelmére,
- családban élő esetén a háztartás egy főre jutó nettó átlagos havi
jövedelme tárgyévben nem haladja meg az öregségi nyugdíj

mindenkori legkisebb összegének 150%-át, egyedülálló esetén a
nyugdíjminimum 200%-át,
70%-os talajterhelési díjkedvezményt kap:
- az a lakossági kibocsátó, akinek méréssel igazolt éves
vízfogyasztása 12 m3 és 24 m3 között van,
- családban élő esetén a háztartás egy főre jutó nettó átlagos havi
jövedelme tárgyévben nem haladja meg a nyugdíjminimum
összegét, egyedülálló esetén a nyugdíjminimum 150%-át.
- 80 %-os talajterhelési díj fizetési kedvezményre jogosult az a
lakossági kibocsátó, akinek
a) a szennyvízcsatorna-hálózatra történő rácsatlakozása
műszakilag megvalósítható, de csak kerti csappal rendelkezik, és
az ingatlanban nincs fürdőszoba,
b) méréssel igazolt éves vízfogyasztása nem haladja meg a 12 m3t,
A kedvezményre és mentességre vonatkozó igényt, kérelmet
legkésőbb a tárgyév március 31-ig kell benyújtani az azt igazoló
dokumentumok csatolásával.
- Nem terheli díjfizetési kötelezettség azt a kibocsátót, aki külön
jogszabályok
szerint
egyedi
szennyvíz-elhelyezési
kislétesítményt, illetve egyedi szennyvíztisztító kisberendezést
alkalmaz és a kibocsátás közvetlen környezetében a kibocsátó
által létesített megfigyelő objektumban a talajjal kapcsolatban
lévő felszín alatti vízben a kibocsátó által évente vizsgált nitrát,
ammónium, szulfát, klorid tartalom egyik komponens
tekintetében sem haladja meg 20% –al a 2005. évben, illetve a
közcsatorna üzembe helyezését követő hónapban végzett
alapállapot felmérés keretében mért értéket.
Polgármesteri Hivatal

Tisztelt Lakosság!
A
„Holt-ág”
Alapítvány
az
Önök
személyi
jövedelemadójának egy százalékából az elmúlt adóévben
235.000 Ft-ot kapott. Kuratóriumunk nevében szeretném
megköszönni felajánlásaikat. Kérjük, ebben az évben is
támogassák alapítványunkat, adójuk egy százalékával,
hogy továbbra is cselekedni tudjunk a Holt- ág
megmentéséért.
Adójuk egy százalékának felajánlásához adószámunk:

18842494-1-16
„Öcsödi Holt-ág Alapítvány”
Köszönettel: Molnár András
kuratóriumi elnök
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Öcsödi Kerékpáros Túraklub hírei
A klub az elmúlt évben első összejövetelét 2016. április 9-én
szombaton tartotta. A rendezvény napirendje a 2015-ös 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. Tájékoztatást adott az ismert
programokról.
Az első biciklis túrára 2016. május 07-én szombaton került sor
az Egészségklub közös szervezésében. 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 ez a
program nem valósult meg a rossz időjárás miatt.
Tiszaföldvár 2016. június 12. Szép időben indultunk Földvárra:
délelőtt bekukkantottunk a lovasnapra, azután a Városi Galériába
ahol megcsodálhattuk Erdős Hanna világbajnok cukrász cukorba
álmodott remekműveit, és a helyi amatőr képzőművészek
alkotásait /festmények, grafikák, fafaragások, hímzések… stb/.
Délutánra maradt a Tiszazugi Földrajzi Múzeum és a Kossuth
Ház megtekintése. Utóbbit néprajzi- helytörténeti és
természettudományos látványraktárként rendezték be. Már
korábban is jártunk itt és jó volt látni a fejlesztéseket. Elfáradva,
süti és fagyi elfogyasztása után tértünk haza.
Múzeumok Éjszakája – nagy kihívásnak tettünk eleget, az
éjszakai túrával megtekintettük a Mini Magyarország
makettparkot Szarvason éjszakai megvilágításban 2016. június
25-én, ezt tetőztük egy Békésszentandrási Csücsök csárdában
elfogyasztott vacsorával, és éjjel 11 órára szerencsésen
hazaérkeztünk. Velencei kirándulás július 5-6-7.
Cserke Vitéz Nap 2016. július 17. Cserkeszőlő: e rendezvényt a
rossz időjárás miatt a rendezők nem tartották meg.
Az Öcsödi Kerékpáros Túraklub tagjai 2016. július 23-án a
Kunszentmártonban megrendezett XIII. Körös Parti Sportnapon
vett részt. A tavalyi évhez hasonlóan ez évben is megmérettettük
magunkat a sárkányhajó versenyben. Összesített versenyben a 4.
helyezést értük el. Szakácsunk által készített „Sziken nevelkedett
birkagulyás, házi csipetkével” elnevezésű ételkülönlegessége a
főzőversenyen, az első helyen végzett.
2016. augusztus 6-án Szarvason a IV. Szarvasi Horgász és
Gasztronómiai Napon vettek részt klubunk tagjai. E nap fő
programjai voltak a különböző kiállítások /kézműves, ipari és
kisállat/, a főzés, és kulturális műsorok. Csapatunk a
főzőversenybe nevezett be. Különböző halételeket lehetett főzni
és ezeket díjazták is. Mi Körösi halászlét készítettünk és igen
szép eredményt értünk el, 16 csapatból a III. helyezettek lettünk.
Sport- és Vitaminnap Békésszentandrás augusztus 13. A
hagyományoknak megfelelően a klub tagjai részt vettek e
rendezvényen igaz csökkentett létszámmal, oka az volt, hogy
egybeesett az időpontja a helyi Falunappal. Előző évekhez
hasonlóan a klubtagjainkat a Békésszentandrási Mozgáskor-

látozottak Egyesülete látta vendégül. Szilvanap Szarvas
szeptember 10. A Szarvasi Nagycsaládosok Egyesülete
meghívására érkeztünk e rendezvényre. Szarvas város országos
hírű rendezvényére az egész országból voltak látogatók, sőt még
külföldről is. Minden ember kortól és nemtől függetlenül talált
látnivalót és foglalatosságot magának.
2016. szeptember 17-én a Kunszentmártoni Városnapra volt
meghívása kis csapatunknak. Egy civil szervezet ebéddel várta
tagjainkat, így főzésre nem került sor e rendezvényen. Sajnos
nagyon kevesen jöttek el a Városnapra, pedig színvonalas műsor
volt egész nap. Kora reggel horgászversennyel kezdődött a
program. Utána kezdődött a halfőző verseny. 40-50 bográcsban
gőzölgött a finomabbnál-finomabb halétel. De nem volt kötelező
halat főzni, bármilyen ételt lehetett készíteni, de csak a
halételeket díjazták. Egész nap kulturális műsorok voltak
hallhatók a Városháza előtt felállított színpadon.
2016. október 15. Békésszentandrás Kubikosnap. A
hagyományos kubikosnapi koszorúzást és megemlékezést a
szervezők mindig a Duzzasztóműnél tartják. Mi is egy
koszorúval emlékeztünk meg az öcsödi kubikosokról. A
koszorúzás előtt részt vettünk a készülő Tájház műszaki
átadásán.
E rövid összefoglalóval szerettük volna ismertetni a tavaly évi
programjainkat, és kedvet csinálni a helyi kerékpárosoknak, hogy
ők is bekapcsolódhassanak 2017-es év hasonló programjaira.
Az Öcsödi Kerékpáros Túraklub célkitűzései:
* településünk és környékének természeti és kulturális értékeinek
megismerése,
* a lokálpatriotizmus erősítése,
* a szabadidő testmozgással egybekötött tartalmas eltöltése.
Öcsödi Kerékpáros Túraklub Tagjai

Köszönet!
Tóth István öcsödi lakos, aki szabad idejében hangszereket
készít, Öcsöd községnek adományozott hangszereiből egy teljes
kollekciót, ami azóta a könyvtárunk falát díszíti. Ez úton is
köszönjük neki!
Szerkesztőség
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Tájékoztatás a szolgáltatott ivóvíz minőségéről
Tisztelt Lakosság!
Örömmel tájékoztatom Önöket, hogy a „Tiszazugi
Ivóvízminőség-javító
Projekt”
elnevezésű
beruházás
próbaüzeme településünkön sikeresen lezárult. A víztermelő
kutakból termelt víz tisztítására a vízműtelepen megtörtént az új
tisztítási technológia üzembe helyezése.

Bízom benne, hogy az új vízminőség mihamarabb megszokottá
válik, addig pedig szíves megértésüket és türelmüket kérem.

Bizonyára Önöket is megnyugvással tölti el, hogy a beruházás
révén a vízszolgáltatás színvonala emelkedik és a település
lakossága mindenkor minőségileg megfelelő és egészséges
ivóvízzel lesz ellátva.
Egy hosszú, gyötrelmes, olykor már kilátástalan út végére ért a
településünk, ugyanakkor az öcsödi siker, továbbra is csak rész
siker, hiszen a térségben még további 10 településen nem
teljesültek a projektben meghatározott üzemeltetés feltételei.

Mint azt a BÁCSVÍZ Zrt szolgáltató is jelezte előfordulhat, hogy
az új tisztítási eljárást követően a hálózatba bocsátott víz fizikai
tulajdonságaiban (pl. ízében, szagában) némileg eltér az Önök
által megszokott tisztítatlan víztől, de szeretném hangsúlyozni,
hogy – épp az új technológiának köszönhetően - a szolgáltatott
ivóvíz minősége minden paraméterében megfelel a vonatkozó
201/2001. (X. 25.) Kormányrendeletben foglalt előírásoknak.
A BÁCSVÍZ Zrt a víz minőségét folyamatosan ellenőrzi éppúgy a tisztítási technológiánál, mint a hatóság által a
vízhálózaton kijelölt mintavételi helyeken.

Versenyt futunk az idővel, de bízom benne, hogy a Társulásunk
a kivitelezőkkel, szolgáltatókkal, hatóságokkal vállvetve minden
településen sikerre fogja vinni a projektet.
Molnár Bálint
polgármester
Tiszazugi Ivóvízminőség- javító Társulás elnöke
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Felhívás
Az Öcsödi Ifjúsági Természet- és Környezetvédelmi Alapítvány
törvényi kötelezettségének tesz eleget ezzel a felhívással.
A személyi jövedelemadó 1%-ának felajánlásából származó
összeg felhasználásához várjuk a javaslatokat.
Kérjük, mindenki írásban jelezze szándékát, milyen programhoz,
tevékenységhez kéri az alapítvány anyagi segítségét, illetve
milyen összeget igényelne hozzá.
A kérelmet az alapítvány kuratóriuma bírálja el aszerint, hogy
milyen összeg áll rendelkezésre, illetve a program, tevékenység
mennyire illeszkedik az Öcsödi Ifjúsági Természet- és
Környezetvédelmi Alapítvány profiljába.
A javaslatokat az alapítvány titkárának (Osztrovszkiné Eszteró
Ildikó) kell leadni.
Leadási határidő: 2017. április 15.
A hattagú kuratórium április végéig dönt a kérelmek
elfogadásáról, melyről az érintetteket 2 héten belül értesíti. Ennek
felelőse a kuratórium titkára.
Az alapítvány elvárja, hogy a sikeres pályázók részletes írásbeli
beszámolót készítsenek tárgyév augusztus 31-ig, illetve a
megadott időpontig, melyet a kuratórium titkárának kell leadni
(Köztársaság út 37-39.).

TÁJÉKOZTATÁS
KOMMUNÁLIS - ÉS GÉPJÁRMŰ ADÓRÓL
Kommunális adóval kapcsolatban az adóalany köteles az
adókötelezettségben
bekövetkező
változást,
így
a
tulajdonosváltozást 15 napon belül a helyi adóhatóságnál
bejelenteni. A változást a következő év első napjától kell
figyelembe vennünk.
Gépjármű adóval kapcsolatban a jármű tulajdonjogában
bekövetkezett változás bejelentésére a változástól számított
nyolc napon belül az eladó és a vevő is köteles. Amennyiben az
új tulajdonos (vevő) a bejelentési kötelezettségét elmulasztja,
vagy nem teljesíti és az eladás bejelentése sem történt meg, a
nyilvántartás szerinti tulajdonost (eladót) terheli a gépjárműadó
fizetési kötelezettség
Öcsödi Polgármesteri Hivatal

Tájékoztató
Tisztelt Lakosság!
Ezúton szeretnénk tájékoztatni a Tisztelt lakosságot, hogy 2017.
január 1-től a települési támogatás kifizetésére kettő nap áll
rendelkezésre. A kifizetés első napon az Öcsödi
Községgondnokság és Könyvtár épületében, második napon az
Öcsödi Polgármesteri Hivatal épületében történik. A kifizetés
időpontja előtte 1 hónappal már kifüggesztésre kerül a
Polgármesteri Hivatal és a Községgondnokság ajtaján.
Lehetőség van a települési támogatást folyószámlára kérni,
melyről nyilatkozni kell az Öcsödi Községgondnokság
ügyintézőjénél.
Akadályoztatása esetén meghatalmazással más személy is fel
veheti a támogatást.
A megadott időponttól eltérő időpontban nem tudjuk a kifizetést
teljesíteni!
Megértésüket köszönjük!
Öcsödi Polgármesteri Hivatal

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

Molnár János:
Állatorvos voltam Afrikában
9. rész folytatás
Angolai első éveimben Ladám volt. A ház udvarán parkoltam
éjjel, úgy gondoltam, így biztos helyen lesz, mert a házat éjjelnappal fegyveres őr felügyelte. Egyik reggel indulni akartam, de
nem tudtam. A kocsi szélvédője és akkumulátora hiányzott.
Bizonyára az őr is segített. Ezután a követség területén
parkoltam.
Egyszer várakoztam a minisztérium előtt és megjelent egy
tisztviselő, elkezdett ordítani: Todas as mujeres saö putas.
(Minden nő k***a). Ezt ordította rendületlenül, de érkezett két
rendőr és elvitték. Mondták, hogy elhagyta a felesége és

„becsavarodott”. Közben nagy zápor keletkezett és egy teljesen
meztelen hajléktalan a járda mellett hasalva itta az esővizet.
Döbbenetes volt.
Másik alkalommal, várakozás közben, két suhanc támadott meg.
Azt állították, hogy a repülőtér mellett majdnem elütöttem őket.
Nem is jártam arra. Követeltek egy összeget és az egyik már nyúlt
be a kocsiba, hogy kirántsa a slusszkulcsot. Én gyorsabb voltam.
Ököllel ráütöttem a kezére és előkaptam a pisztolyt, rájuk
ordítottam. Takarodjatok, vagy lövök.
folytatás a 16. oldalon
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folytatás a 15. oldalról
Megijedtek, elrohantak. Vízipisztoly volt, formalin oldattal
töltve. A formalin erős fertőtlenítő szer, szembe kerülve nagy
fájdalmat okoz.
Házgondnok is voltam Luandában
Ottlétünk utolsó évében észrevehetően erősödött az UNITA
jelenléte az élet minden területén. Ennek volt köszönhető az
alábbi esemény is. Lakóhelyünk földszintjén volt egy étkezde a
közelben lévő minisztériumok és egyéb állami intézmények
alkalmazottai részére. Sajnos szombat és vasárnap este másnap
reggelig különböző zenekarok részére kiadták a helyiséget,
bulizott az angolai nép. Nem túlzok, a fülünk fájt a rettenetes
zajtól, alvásról szó sem lehetett. Felkerestem a minisztériumban
az illetékes osztályvezetőt és panaszt tettem. Emlékeztettem a
magyar és angolai fél által kötött szerződésre, amiben vállalták,
hogy a szakértő részére megfelelő körülményeket biztosítanak a
munkához. A vezető nagyon barátságtalan modorban
visszautasított, hogy bármiben is segít, sőt kijelentette, hogy
kiköltöztet a lakásból a város szélén lévő konténer telepre.
Ezekben állandó volt a 40-45 fokos hőmérséklet,
légkondicionálás nem volt. Azt válaszoltam, nem költözök és
azonnal panaszt teszek a nagykövetemnél. Így is tettem.
Szerencsékre
kedvezően
oldódott
meg
a
helyzet.
Nagykövetségünk épületében két lakás volt, egyikben a
hivatalsegéd, másikban a gazdasági felelős lakott, de mindkettő
hazautazott már szabadságukat letöltendő. Így kénytelen volt hol
a nagykövet, hol a titkár őrizni az épületet, de hamarosan ők is
utaztak. Angolaira nem lehetett bízni az őrzést. A nagykövet
javasolta, azonnal költözzünk be valamelyik lakásba.
Köszönettel elfogadtuk a javaslatot. A gondnokság nem volt
megerőltető feladat. Fegyver volt, szerencsére soha nem volt rá
szükség. Ha telefonáltak valahonnan vettem az üzenetet, vagy
kérdésre válaszoltam. Mozgással járó egyetlen feladat az angolai
gépkocsivezető ki- és beengedése volt. Közforgalmú jármű nem
létezett, így akinek nem volt gépkocsija kénytelen volt
gyalogolni. A nagykövet engedélyezte a pilótáknak, ha jól látják
el feladataikat, akkor maszekolhatnak, saját zsebre vehetnek fel
stopposokat. A követség Toyota busza így állandóan üzemelt. Ez
volt a kecske is jól lakott és a káposzta is megmaradt esete.
A kórházi szakmai munkán kívül élveztem, hogy különböző
nyelveken beszélhettem. Egy alkalommal egy svéd nő jött be.
Portugálul nem beszélt. Franciául társalogtunk. Mondtam neki,
hogy svédül csak a himnuszukat tudom. Dü gamla dü fuja, dü
fjelhögamer …. mondtam tovább. Csodálkozott, kérdezte honnan
tudom? Mondtam, hogy 1945-ben a háború után éheztünk és a
Kölcsey gimnázium a Svéd Vöröskereszttől kapott élelmet.
Hálából megtanultuk és elénekeltük a himnuszukat.

Néhány szó a víz- és áramellátásról
Amikor már nagyon régen nem volt áram elmentem a
miniszterhelyetteshez – Mezőgazdasági Minisztérium – akinek a
három kaukázusi pásztor kutyáját folyamatosan kezeltem, és
kértem a segítségét. Azt mondta, másnap reggel 7-re menjek a
lakására, együtt elmegyünk az elektromos vállalathoz intézkedni.
Elmentünk. Délelőtt 10-től volt áram másnap reggelig. Elegem
lett az angolai segítségből. Nagykövetünkhöz fordultam. Segített.
A követségnek volt egy felesleges Honda generátora, amit olcsón
eladtak. Megszűnt a „nyomor”. Beszereltük a konyhába,
rettenetes hangja volt, de jó volt.
A víz nyerése még kacifántosabb volt. A 6. emeleten – ahol
laktunk – soha nem volt víz, csak a 3. emeletig volt „jó” a
nyomás. A 3. emeleten volt egy üres lakás a követségnek
fenntartva. Ide jártunk le mindig hajnalban és több fordulóval
vittük fel a vizet. Az elődöktől örököltünk 2 db 5 literes
demizsont és sok palackot. Egyik reggel azonban, mikor tettem
be a kulcsot a zárba, nyílt az ajtó. Megjelent egy angolai férfi. Én
rádörrentem: „ki maga, mit keres itt, ez a lakás a magyar
követségé!” Ő udvarias volt. Bemutatkozott. Mondta, hogy a
hadsereg századosa, 5 gyereke van, lakása nincs, ezért
beköltözött. Boa saude, boa sorte, para vocé (jó szerencsét, jó
egészséget és elmentünk). Ezután több napig követségünkről
hordtam a vizet. Kiváló testedzés volt. Végül megoldottuk a
problémát. A 3. emeleten egy másik lakásban egyedül lakott Hari.
Felesége már elutazott. Ő bolgár állampolgár, de örmény
nemzetiségű, kiváló ember volt. Amikor már jó barátok lettünk,
Hari megunta a kincseit. Szekrényében volt egy géppisztoly, 3 db
pisztoly sok lőszer. Felajánlott egy pisztolyt, de nekem csak víz
kellett. 70 dollárért vettem egy vízszivattyút. A lakások
konyháinak ablakai nem üvegesek voltak, hanem üreges téglák
és az épület külső falának részét képezték. Hatodik emeleti
konyhánk csapjára szereltük a szivattyút, egy megfelelő
hosszúságú csövet a külső falon levezettünk. Hari konyhájának
csapjára és amikor volt vízellátás, a hatodikon beindítottuk a
szivattyút. Volt víz.
Hari egy év múlva elutazott, mi gyorsan leköltöztünk a lakásába,
a szivattyút eladtuk egy kongói tanárnak, aki a helyünkre
költözött. Nagyon boldog volt.
Elborzasztó eseteket is okozott a vízhiány. Sok angolai lakos
egyszerűen az ablakon keresztül hajította ki az ürüléket. Egy
alkalommal mentem ki a kapun, előttem egy vietnami szakértő.
Épp jött egy „akna” lefelé, szegénynek a vállára. Elkezdett
kiabálni: „káká, káká”. A közelben lévő helyiek jót mulattak az
eseten.
Egyik nap az angolai házmester megállított: Doktor, olcsó kövem
(piedra) van, vegye meg”. Először nem tudtam, mi az a kő. Nyers
gyémánt (diamante) volt. Mondtam: „köszönöm, nincs rá
pénzem”.
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Nem egy külföldi került évekre angolai börtönbe mert gyémántot
vett. Gyakori volt a nyers gyémánt fekete kereskedelme. A nők
hüvelyükbe dugva csempészték ki és vitték Antwerpenbe eladni.
Néha orvos is voltam Angolában. A szomszédban lakó angolai
házaspár 5 éves gyermeke kahexiás (nagyon sovány) volt,
lehelete aceton szagú, feneke viszketett. Anyja panaszkodott,
hogy volt vele kórházban, de tömeg volt, nem került sorra. (Nincs
háziorvosi szolgálat). Súlyos fokú parazitás fertőzöttséget
állapított meg az állatorvos. Követségünkről hoztam gyógyszert.
A gyerekből három maréknyi orsóféreg (osearis) távozott.
Egy gyereknek pajtásai betörték a fejét. Lege artis (a mesterség
szabályai szerint elláttam, összevarrtam a sebet). Egy másik
házban lakó nő hasműtét után volt, de a varratokat 3 hét után sem
távolították el. Eltávolítottam.
Feleségem családi okok miatt öt hónapra hazautazott, de előtte
megtanított sütni-főzni.
Egy alkalommal láttam angolai péket dolgozni, tudtam, hogy a
liszt szitálása ismeretlen. Ami a lisztben van, megy a kenyérbe.
Feleségem hetente egyszer kenyeret sütött. Holland liszt és
francia száraz élesztő mindig volt a piacon.
Én is sütöttem kenyere. Egy alkalommal a nagykövet
panaszkodott, hogy három tizenéves lánya nyaggatja őt, mert
nagyon kenyeresek, de az üzletben napok óta nincs kenyér. Nem
tudni mi az oka ennek. Miért nem süttök? - kérdeztem. Nem
tudunk, volt a válasz. Rendelés után „megtámadtam” a
rezidenciát liszttel, élesztővel felszerelve és a nagykövet
feleségének bemutattam hogyan kell sütni. A lányok már nagyon
várták, mikor sül ki a kenyér. Gyorsan el is fogyott. Le is írtam
pontosan hogyan kell sütni a kenyeret.
Egy alkalommal egy minisztériumi barátnak és feleségének is
tartottam bemutatót.
Luandai pillanatfelvételek
Az utcákon állandóan voltak maszek pénzváltók. Egyszer
Joséval az egyik felcserrel autóztam. Mondtam neki, meglátva a
sarkon a pénzváltót, hogy megkérdezem, magyar forintért
mennyi kwanzát ad (még nem volt konvertibilis). Meghökkent,
nem tudta, kért, várjak, megkérdezi a főnököt. Nem váltott.
A piacon találkoztam az egyik honfitárs közgazdásszal. Kért,
várjam meg és együtt megyünk „haza”. Ültem a kocsiban,
vártam. Egyszer csak rohanva jött a barátom és torkaszakadtából
ordított magyarul! Fogják mag lopóóótt. Az angolaiak vihogtak.
Tudott portugálul, de a stressz miatt csak magyar szó jutott a
nyelvére. Letépték a karjáról az óráját.
Vidékről sok parasztcsalád bemenekült a városba és kalyibákban
éltek. Ablakból láttam, hogy egy teljesen meztelen 3-4 éves
forma gyerek guggol és végzi a dolgát, mellette pedig kistestű

kutya egészen lehajolva a gyerek hátsójához – figyeli mikor jön
már.
Forgalmi lámpánál álltunk, sokáig. A közeli földszintes ház falán:
Ne hugyozz a falra” felirat volt.
1992 májusában lejárt a szerződésem, készültünk haza. Öt éven
keresztül embertelen körülmények között legjobb tudásom
szerint végeztem munkám.
Most megkaptam jutalmamat.
Utazáskor minden alkalommal a belga Sabena járataira kaptunk
jegyet. Most közölték, hogy csak én kapok. Feleségemnek és
gyermekemnek felajánlották az angolai légitársaságot.
Köszönettel visszautasítottam és 2000 dollárért vettem részükre
jegyet a Sabenára.
Szerződésem szerint fizetésem 80%-át US dollárban kapom, a
többit kwanzában az angolai fizetőeszközben. Mentem a bankba
az utolsó fizetésemért. Közölték, hogy kwanzában fizetnek,
dollár nélkül. Valósággal berontottam a bankigazgatóhoz,
hivatkoztam szerződéses kötelezettségükre. Hajthatatlan volt.
Renden van, mondtam. Nem utazok haza, hanem felkeresem dos
Santos elnököt, akinek állatait kezeltem és akivel rezidenciáján
személyesen is találkoztam és panaszt teszek. Ez hatott. Felvette
a telefont és utasította asz illetékest, hogy szerződésem szerint
fizessen ki.
Udvariatlan voltam, nem mondtam hogy bom dia (jó napot) és
szó nélkül megfordultam, jól becsaptam az ajtaját.
Így fejeződött be az állatorvosi krimi.
folytatás…

Felhívás
Sajnálattal tapasztaltuk, hogy az utóbbi időben
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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Megemlékezés
Molnár József
halálának 15. évfordulójára
„Bennünk él egy arc, egy meleg tekintet
Egy simogató kéz,egy sóhaj, egy lehelet
Bennünk él a múlt,egy végtelen szeretet
Amit tőlünk soha, senki el nem vehet
Egy a reményünk, mely éltet és vezet
Hogy egyszer még találkozunk veled!”
Emlékezik: Felesége és gyermekei

Megemlékezés
Kovács Jánosné
Kóródi Mária
halálának 1 éves évfordulójára
„ Köszönjük, hogy éltél és minket szerettél,
nem hagytál el minket, csak álmodni mentél.
Örök álom zárta le drága két szemed,
megpihenni tért dolgos két kezed.
Örök az arcod, s nem száll el szavad,
minden mosolyod a szívünkben marad.”
Szeretettel emlékezik Szerető családja

Megemlékezés
Szilágyi Imréné Erdei Ilona
halálának 1 évfordulójára
„ Fáj a szívünk, mert itt hagytál,
búcsú nélkül elaludtál.
Küzdöttél, de már nem lehetett,
most a csend ölel át és a szeretet.
Végleg elmentél hosszú utadra,
hangod nem halljuk többé már soha.
Fájó szívünk felzokog érted,
örökké szeretünk, nem feledünk téged.”
Emlékeznek szerető családja

Megemlékezés
Balla Márton
halálának 32.
és felesége
Balla Mártonné Erdei Mária
halálának 26. 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 gyermekei, unokái, dédunokái

Megemlékezés
Pápai Lajosné
halálának 6. évfordulójára
„ A búcsúszó, mit nem mondtál ki, elmaradt,
elmentél, de gondolatban örökre velünk maradsz.”
Emlékeznek gyermekei, unokái, dédunokái

Megemlékezés
Nagy Imréné Kézsmárki Erzsébet
halálának 1. évfordulójára
„Az idő elmúlhat, szállhatnak az évek,
Amíg élünk, szívünkben őrizzük drága emléked.”
Emlékezik szerető családja

Köszönetnyilvánítás
Megtört szívvel mondunk köszönetet minden kedves rokonnak,
barátnak, szomszédnak, munkatársnak, ismerősnek, valamint
mindazoknak, akik ismerték és szeretették
Komlós Lajosné
Szoboszlai Erzsébetet,
temetésére eljöttek, sírjára koszorút, virágot helyeztek.
A gyászoló család

Köszönetnyilvánítás
Fájó szívvel mondunk köszönetet mindazoknak a
rokonoknak, szomszédoknak, ismerősöknek, akik szeretett
édesanyánk
Balogh Józsefné Révész Lídia
temetésén részt vettek, utolsó útjára elkísérték, sírjára
koszorút, virágot helyeztek.
A gyászoló család

Köszönetnyilvánítás
„Nem látjuk már két szemét,
nem foghatjuk már két kezét,
nem vigyáz már többé miránk,
örökre elment a mi testvérünk.”
Megtört szívvel mondunk köszönetet mindazoknak a
rokonoknak, barátoknak, szomszédoknak, ismerősöknek,
valamint mindazoknak, akik szeretett testvérünk
Polczer Lajos
temetésére eljöttek, sírjára koszorút, virágot helyeztek, mély
fájdalmunkban osztoztak
A gyászoló család
Megemlékezés
Zsadon Antal
halálának 30. évfordulójára.
"Soha nem felejtünk,
szívünkben szeretünk,
Rád örökkön-örökké
emlékezünk!"
Szeretettel emlékeznek fiai és családjaik

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
Kovács Imre
temetésére eljöttek, sírjára koszorút, virágot helyeztek.
A gyászoló család
Köszönetnyilvánítás
Köszönetünket fejezzük ki minden kedves rokonnak,
barátnak, ismerősnek, munkatársnak, valamint mindazoknak,
akik ismerték és szerették
Zsadon Antalné
Ambrus Etelkát,
utolsó útjára elkísérték, sírjára koszorút, virágot helyeztek és
mély fájdalmunkban osztoztak.
A gyászoló család
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Megemlékezés

TÁJÉKOZTATÁS

Rostás Ferenc
halálának 2. évfordulójára
„ Két éve már, hogy örök álom
zárta le szemed,
szomorú az út, mely sírodhoz vezet.
Sohasem halványul szívünkben emléked
sohasem szűnik meg lelkünk
gyásza érted.”

A 2017. évi kéményseprő-ipari sormunka elvégzésének
tervezett ideje
Öcsöd településen
2017. február 20. – március 31.
2017. június 1. – július 31.
Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat

Emlékeznek szerető Felesége és családja

Anyakönyvi hírek
Halálozások
Novemberben:
Polczer Lajos Jenő

élt 50 évet

Decemberben:
Kovács Imre
Jakab Sándor
Zsadon Antalné Ambrus Etelka
Balogh Józsefné Révész Lídia
Szopka Jánosné Lazok Mária
Nádi Lajosné Demjén Lídia

élt 84 évet
élt 87 évet
élt 87 évet
élt 100 évet
élt 72 évet
élt 82 évet

Szeleczki Ádám

élt 71 évet

Januárban:
Zubor Bálintné Makai Julianna
Albelné Rácz Mária
Komlós Lajosné Szoboszlai Erzsébet
Tóth Ferencné Kató Éva Edit
Makó Istvánné Néveri Mária

élt 82 évet
élt 63 évet
élt 85 évet
élt 63 évet
élt 72 évet

Emléküket kegyelettel őrizzük.

Születések
Decemberben:
Dezső János - Jordán Viktória
HANNA ZOÉ
Mucsi Attila - Erdei Andrea
GERGŐ

Sebők Ferenc - Mészáros Mónika
IZABELLA
Januárban:
Csikai András - Szőgyör Katalin
ALBERT
Karai Bálint - Révész Mariann
GERGŐ
Dezső Zoltán – Hegedűs Nikoletta
LÉNA

Néveri Szilárd - Erdei Anetta
MÁTÉ
Dezső Dávid - Balogh Renáta
ALÍZ

nevű gyermeke született.
A legifjabb öcsödi polgároknak hosszú boldog életet
kívánunk!
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