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IX. Körös-Zugi Hagyományörző Fesztivál és Elszármazottak Találkozója
Öcsöd
2017. augusztus 4-5.
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.
Aki augusztus 5-én kint volt a ligetben az hozzájárult ahhoz,
hogy a rendezvényünk sikeres volt. Köszönet azoknak, akik
bátran felvállalták a főzést és a zsűri általi megmérettetést. Idén
11 csapat indult a főzőversenyen és 14 sütemény kategóriában.
Természetesen köszönetet 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
Nemes Lajos és családja Molnár Pataki Bt.
Gál Imréné
Szilvási János
Dezső Jenőné
Kardos Imre
Tóth Endréné
Rónyai László
Roma Egyesület
Zsadon János
Török Sándorné
Rolle Paul Walter
3 A Takarékszövetkezet Agrothermal Kft.
Gál Imre
Kóródi Lajos
Balogh Zoltán
Bagyin Pál és felesége
Hegedűs Sándorné
Rasztik József
Rácz Béláné
Dékány András
Bácsvíz Zrt.
Katona István
Szilágyi Imre (barkácsbolt)
SADE Magyarország Kft.
Harangzugi Horgász Egyesület
POLI KONTAKTBAU Kft
Art-Kelim Kft (Békésszentandrás)
Pénteken délután a Fesztivál beharangozó programja délután 4
órakor a József Attila Emlékháznál kiállítás megnyitóval
kezdődött. „A puszta világa” című kiállítást megnyitotta
Benedek Csaba a Szolnoki Damjanich Múzeum munkatársa.
Fellépett az Öcsödi Hagyományőrző Népdalkör és a
Zalaszentlászlói Mákvirág Népdalkör.

Az ünnepélyes megnyitó műsorát Jordán Ágnes muzeológus
vezényelte le. Ezután a Művelődési Házban a hagyományokat
követve, komolyzenei hangverseny volt.
Közreműködött:
Hadady László oboaművész, Dr. Varga Zoltán kürtművész és
Jandó Jenő zongoraművész.

A nagy teremben Kézimunka kiállítást rendezett az öcsödi
Hagyományőrző Kézimunkaszakkör idei munkáikból.
Szombaton délelőtt a ligetben elkezdődött a főzés, a kézműves
sátorban a különböző tevékenységek.
folytatás a 2. oldalon
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folytatás az 1. oldalról
11 órakor Molnár Bálint polgármester és R. Fekete Lajos
Hosszúmező polgármestere megkoszorúzta az Önkormányzat
épületének falán elhelyezett újratelepülési Emléktáblát.

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

Ezután a felnőtteknek is szóló műsorok következtek.
Egész napos programok 11 órától:
Kispályás labdarúgás indult Danciu Dániel bíráskodása mellett.
A népi együttesek közül az Öcsödi Hagyományőrző Népdalkör
rendhagyó fellépése fergeteges sikert aratott, dalcsokor helyett
egy Öcsödi lakodalmast adtak elő.

Ebbe a műsorba kapcsolódtak be a Zalaszentlászlói Mákvirág
Népdalkör tagjai és előadták népdalaikat.

A gyerekek kézműveskedhettek, ugráló várban játszhattak és a
felállított „mobil vidámparkban” mindenki megtalálhatta a
számára kedves elfoglaltságot, horgászhattak, kirakózhattak is.
Egész délután nagyon szép arcfestéseket csinált Molnár Ildikó.
Igazán sokoldalú program várta a kicsiket és nagyokat egyaránt.
Az idén is elkészült a szalmalabirintus, a tervezés és a kivitelezés
Csontos Anikónak, Bolyán Anikónak és Nádudvariné Jónás
Anikónak a fantáziáját és ügyességét dicséri. Az „Öcsödi
Labirintusnak” most hazai lett a fővédnöke: Paradicsom Lali, aki
üde színfoltja volt a ligetnek a gyerekek nagy örömére.
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A moderntánc bemutatóra Szolnoki profi társastáncosok
fergeteges standart és latin táncokkal készültek.

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

Immár az is hagyomány a fesztiválunkon, hogy az Öcsödi
Nyugdíjasklub tánccsoportja két koreográfiával készült,
Losoncziné Szilágyi Ildikó vezetésével. Először a hideg
Oroszországba repítettek el bennünket táncukkal utána a forró
Afrikába. A sikerük csak évről-évre nő.

Ezután a gyerekeké volt a színpad, Molnár Orsi gyermekműsora
következett, aki a kicsiket varázsolta el dalaival.

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.

„Öcsöd Nagyközségért díszoklevelet”
vehetett át:
IZBÉKI GÁBOR
újságíró, műsorszerkesztő, Öcsödről elszármazott lokálpatrióta
a magyar és nemzetközi munkássága elismeréséért.

folytatás a 4. oldalon
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folytatás a 3. oldalról
az ÖCSÖDI NÉPDALKÖR
a népzenei hagyományok őrzése, továbbadása és népszerűsítése,
eredményes és példaértékű tevékenységük, hazai és határon túli
sikereik elismeréséért.

DANCIU DÁNIEL
pedagógus a településen élő gyermekek oktatása és nevelése
területén végzett kiemelkedő és példamutató munkája
elismeréseként.

NÁDUDVARI LAJOSNÉ
szociális gondozó, ápoló az Idősek Otthonában végzett több
éves gondozó, ápoló munkája elismeréséért.

BUDAI ILONA
sportoló a sport területén, kézilabdázóként majd edzőként elért
teljesítménye, magyar és nemzetközi sikereinek elismeréseként.
Távollétében a díszoklevelet lánya vette át.

az Öcsödi Szövöde dolgozói
Öcsöd Nagyközség hírnevének öregbítése érdekében, a kultúra,
a hagyományőrzés területén, a kézi szövésű egyedi szőnyegek
elkészítésében végzett kiváló teljesítményéért.
„Öcsöd Nagyközségért kitüntető díjat”
vehetett át
IZBÉKI FERENCNÉ
hímző, értékgyűjtő, alkotó, a magyar népi hímzéskultúra
terjesztésében kifejtett tevékenysége, híres kézimunkái
elismeréseként.
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Pedagógusnap alkalmából Polgármesteri dicséretben részesült:
CSIPAINÉ KÓRÓDI ILDIKÓ
óvodapedagógus, aki több évtizeden keresztül a gyermekek
érdekét mindig szem előtt tartva végzi feladatait. Lelkiismeretes,
odaadó óvodapedagógusi tevékenységet végez. A szülőkkel,
munkatársakkal való kapcsolatára a segítőkészség, eredményes
együttműködés jellemző. A nyelv és beszédfejlesztés területén
sok éve végez fejlesztő munkát, a gyermekekkel való szakszerű,
változatos tevékenységeket vezet. Intézményünkben a sajátos
nevelési igényű és a beilleszkedési, tanulási, magatartási
nehézségekkel küzdő gyermekkel kapcsolatos feladatokat
precízen, lelkiismeretesen koordinálja.
„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.:
lakótelep Öcsöd, Bajcsy Zs. út 57/a.
Rónyai Sándor, Öcsöd Vörösmarty út 22.
Szilágyi Imre Öcsöd, Kiss János sor 3/a. szám alatti lakosok.
EREDMÉNYHIRDETÉS
A Fesztiválon meghirdetett FŐZŐVERSENY EREDMÉNYE
A zsűri tagjai: Dr. Varga Zoltán, R. Fekete Lajos és Molnár
András alpolgármester volt.
HAGYOMÁNYOS FALUSI ÉTELEK:
Babgulyás – Jobbgulyás csapata
Harcsapaprikás tésztával – Kishableány /Nádudvari Rozália/
Halászlé – Horgászegyesület Közse csapata
Különdíj: Csülkösbableves - Nyugdíjasklub
EGYÉB ÉTELEK:
1.
Marhaláb és sertésláb pörkölt – P. Gábor
2.
Lecsó – Öcsödi Hagyományőrző Népdalkör
3.
Birkapörkölt – Hegedűs Norbert
Különdíj: Nyolcláb pörkölt – Bosszúállók csapata
SÜTEMÉNYEK:
1.
Almás lepény – Szilágyi Ildikó
2.
Újasszony kontyoló barack – Demjén Andrásné
3.
Diós- mákos-köles - Egészségklub
Különdíj: Túrós lepény – Pákozdi Antalné
Különdíj: Sárgabaracklepény – Krisztina Nyugdíjasklub
A KISPÁLYÁS LABDARÚGÁS EREDMÉNYE:
I.
helyezett: DREAM TEAM csapat
II.
helyezett: REÁL MADRID csapat
III.
helyezett: Két/harmad csapat
Minden díjazottnak ezúton gratulálunk és további sok sikert
kívánunk.
A program a MAGMA zenekar koncertjével folytatódott.

18:30-tól a Sztárvendég TOLVAI RENI lépett fel. Szilágyi Attila
táncdalénekes előadásával folytatódott a színpadi műsor.

Nyolc órakor a tombolasorsolás előtt az utolsó fellépő Komáromi
Pisti előadóművész volt, aki nagyon jó hangulatot csinált a bulira.
Hagyományosan 10 órakor kezdődött a zenés Tűzijáték, ami az
idén is nagyon színvonalas volt. A nap zárása pedig a hajnalig
tartó bál volta Lesz Vigasz zenekarral.

A IX. Körös-Zugi Hagyományörző Fesztivál és Elszármazottak
Találkozójának a programja, műsora minden korosztálynak és
zenei ízlésnek próbált megfelelni. Reméljük, jövőre újra
találkozunk, csak még többen……
A szerkesztők
Képek: Komáromi Roland

Öcsödi Hírek 6

Rózsika néni betöltötte a 100 évet
Emlékezetes ünnepségen köszöntötte a családja, a falu több
vezetője, illetve sok jó ismerőse Izbéki Gábornét, Rózsika nénit,
aki június 30-án megélte 100-ik születésnapját. A Batthyány
utcai házat, ahol Rózsika néni a papával, idősebb Izbéki
Gáborral, ahogy a falu hívta, a Kertész úrral felnevelte a három
gyereket, Rózát, Piroskát és Gábort, ünnepi díszbe öltöztették az
unokák és dédunokák. Az udvar fölé felengedett hatalmas, színes
lufik adták hírül, hogy itt bizony századik születésnapot
ünnepelnek.
A három gyerek mellett hat unoka és tíz dédunoka ünnepelte
Rózsika nénit, akinek külön öröm volt, hogy végre találkozhatott
a világ másik végébe, Ausztráliába szakadt Attila unokájának két
japán-magyar kislányával, Nicoval és Ninával. Megható volt
látni, ahogy a kis Nico odaült dédmamája mellé, és percekig
szorongatta megfáradt kezeit.
Műsort adott az ünnepségen az Öcsödi Hagyományőrző
Népdalkör, amely Rózsika néni mezőtúri szülőhelye előtt
tisztelegve túri népdalok közül válogatta össze repertoárját,
Kávási Sándor, mezőtúri énektanár gyűjtéséből.
A falu nevében meleg szavakkal köszöntötte az ünnepeltet
Molnár Bálint polgármester, aki átadta a szépkorúak számára
ilyenkor szokás kormányfői üdvözletet is.

módbeli tényezők, mint az egészséges táplálkozás, a jó környezet
és az egyéb kedvező életkörülmélnyek. Nos, Rózsika néni
esetében a hosszú életre utaló örökletes tényezők fennállnak,
mert szülei is csaknem 90 évet éltek meg, két testvére pedig 93
illetve 92 évet élt. Hogy milyen ritka ez a szép kor, azt bizonyítja,
hogy Magyarországon jelenleg körülbelül 1000-1500 ember él,
aki túl van a száz éven. A nyugodt életkörülmények nála viszont
sokszor bizony hiányoztak. Édesapja még az I. világháború
frontján szolgált, amikor született, férjét, Izbéki Gábort pedig a
eskövőjük után azonnal vitték a II. világháborús frontra. A
fiatalasszony pedig ott maradt a számára alig-alig ismert Izbéki
mamával és férje testvérével, Lidikával a községi kerti házban,
ahol akkor az Izbéki család lakott. Ott élte át az oroszok
bevonulását, férje szerencsés hazajövetelét a háborús fogságból,
majd később jött a Rákosi rendszer, és hát egyikről se állíthatjuk,
hogy nyugodt életkörülményeket teremtettek volna bárkinek is.
De Rózsika néninek van egy kiemelkedő túlélő tulajdonsága, az
hogy minden esetben kész volt elfogadni vagy legalábbis bölcs
nyugalommal tudomásul venni azokat a külső körülményeket,
amelyek végigkísérték az életét. A nehéz időszakokért később
azután bőven kárpótolták a gyerekek eredményei. A hatvanashetvenes években nem volt általános, hogy egy családból
mindhárom gyerek egyetemre menjen, azzal alapozza meg a
jövőjét. Ez persze azzal járt, hogy Rózsika néni hetekig nem látta
egyik gyerekét sem, sőt, telefon és internet híján néha hetekig
nem is tudott róluk szinte semmit.
Ahogy telt az idő, nyaranta az unokák népesítették be a kertet,
majd pedig elkezdhette számolni a sorba érkező dédunokákat.
Nagy bánatára az ő érkezésüket a papa, idősebb Izbéki Gábor már
nem érhette meg, lassan 30 éve, hogy ő nincs a családdal.
Rózsika néni az utóbbi 20 évben már csak nyaranta van Öcsödön,
a többi időt idősebb lányánál, Rózánál tölti Budapesten, és most,
hogy egészsége már nem a régi, szintén Róza az, aki gondját
viseli.

Molnár Bálint polgármester köszöntője
Az ünneplő seregletet Rózsika néni családja mindenféle
finomsággal kínálta, a sütemények közül kiemelkedett a
Szarvason készült 100 szeletes dobosrolád torta, a roládok
szintén a 100-as számot formálták.
A vendégek, közöttük Erősné dr. Boldizsár Diána jegyzőasszony,
Molnár András alpolgármester és felesége, Dr. Pataki István
háziorvos és felesége Éva doktornő, Tóth Antalné Esztike a
nyugdíjasklub vezetője, Bencsik Márta Népi Iparművész, Enyedi
Dezső vállalkozó, Szilágyi Imréék és Bata Gáborék, a
szomszédok, sorra köszöntötték Rózsika nénit. Batáné Erzsike,
akinek kicsi gyerekkorától a mai napig szomszédasszonya
Rózsika néni, egy különösen szép születésnapi köszöntő verset
mondott.
A vendégek közötti beszélgetésekben pedig rendre felvetődött a
kérdés, hogy vajon mi is a titka annak, hogy valaki ilyen nagy
kort ér meg. Rózsika néni fia, Gábor maga is feltette ezt a kérdést,
és kicsit utána olvasott a jelenségnek. Szakemberek friss kutatása
azt bizonyítja, hogy ehhez mindenképpen szükséges egy olyan
különleges és véletlenszerűen kialakuló génösszetétel, ami ezt
lehetővé teszi. Ha ez megvan, akkor jöhetnek az olyan élet-

Június 30-án, a 100. születésnapon
Rózsika néni! Boldog születésnapot kíván az egész falu!
Kívánjuk, hogy még minél tovább szerettei között élhessen!
A szép nap eseményeit Borbélyné Pákozdi Éva kapta lencsevégre,
aki már tizenöt éve nagy gondossággal fotózza az Izbéki család
találkozóit, nyári ünnepségeit.
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Egy kellemes előnyári délután

Köszönet

Az egyik kézimunka szakköri délután eljött hozzánk Molnár
András Alpolgármester Úr, és meghívta a Hagyományőrző
Kézimunka szakkör tagjait az ő lakására. Mi nagy örömmel
elfogadtuk ezt a kedves gesztust. A következő héten el is
mentünk. Fölajánlotta, hogy Izbékiné Kati nénit is elhozza, ha Ő
is el akar jönni, mivel Ő már nem tud hosszú távon közlekedni.
El is mentünk 14-en a meghívásra. A gyönyörű rendezett fás,
virágos kert, nagyon kellemes fogadtatást nyújtott számunkra. A
Házigazda és a felesége Gyöngyike betessékelt minket, a nagyon
szép kis házi múzeumba ahol jó volt látni a régi szerszámokat,
űrmérték mérőket, a földmérő ölet és a különböző háztartási
eszközöket. Vittünk a háziaknak egy csekély kis ajándékot is.
Bendéné Julika az öcsödi pereccel kedveskedett nekik. Ők meg
minket az András ágyas pálinkájával, finom süteménnyel és
sokféle üdítővel vártak. Elvittük a kézimunkáinkat, amit éppen
akkoriba készítettünk. Hoztak kész kézimunkákat is, és Andrásék
nagy tetszéssel nézegették őket. Ezután még nagyon jókat
beszélgettünk és nevettünk a különböző kis történeteken.
Gyorsan eltelt a délután. Haza indultunk és még napok múlva is
eszembe jutott az a sok régi eszköz, amit még mi is ismertünk, és
még van, amit használtunk is. Milyen jó hogy van, aki ezt
értéknek tekinti és nem holmi régi kacatnak. Jó volt látni a
tárgyak szép sorrendbe való elhelyezését és megbecsülését.
Köszönjük András ezt a szép előnyári délutánt.
Jó egészséget és további gyűjtőszenvedélyt kívánunk Neked és
családodnak.
Pákozdi Antalné a Hagyományőrző
Kézimunka Szakkör vezetője és tagjai

2016. augusztusában felejthetetlen három napot töltöttünk egy
festői szépségű zalai faluban, ahol a zalaszentlászlói Mákvirág
Népdalkör tagjai, Harth Ferenc és neje, Izbéki Ilona, illetve az
önkormányzat vendégei voltunk.
Idén –meghívásunkra-a Hagyományőrző Fesztiválra ők
látogattak el hozzánk. Három napot tartózkodtak ők is falunkban.
A József Attila Emlékházban a pusztáról szóló kiállítás
megnyitóján közösen betyárdalokat énekeltünk citerakísérettel.
A Falunapon is sor került közös éneklésre.
Úgy érezzük, jó hangulatú napokat töltöttünk együtt, melyhez
hozzájárultak önzetlen segítőink is. Itt szeretnék köszönetet
mondani Molnár Bálint polgármester úrnak, Molnár András
alpolgármesternek, az önkormányzat dolgozóinak, Lóczi
Lajosnak, a községgondnokság vezetőjének és munkatársainak a
vendégek szíves fogadásáért; Szilágyi Imrének (Barkácsbolt),
Pasztelyák Ivánnénak, Gál Imrénének és Rácz Andrásnénak a
segítséget.
Köszönet a népdalköri tagok férjeinek, családtagjainak, akik
nemcsak ezen a találkozón, hanem egész évben segítik
munkánkat. A mostani vendéglátásban való részvételért külön
köszönet Enyedi Dezsőnek, Osztrovszki Imrének, Bene
Róbertnek, Osztrovszki Sándornak, Gere Lajosnak, Bata
Gábornak, valamint a Népdalkör minden tagjának, akik anyagi
hozzájárulásukkal, munkájukkal, a finom ételekkel, italokkal,
süteményekkel segítették a vendéglátást.
„Így tovább, asszonyok, ez igazi csapatmunka volt!”

TÁJÉKOZTATÓ
Az Öcsödi Ifjúsági Természet- és Környezetvédelmi Alapítvány a
2017. április 18-i ülésén döntött a rendelkezésére álló
pénzösszeg célirányos felosztásáról a kérelmek figyelembevételével.
A következő döntés született:
Osztálykirándulások:
1. évfolyam
10 500 Ft
2. és 3. évfolyam
30 000 Ft
4. évfolyam
16 000 Ft
5. és 6. évfolyam
17 500 Ft
7. évfolyam
9 000 Ft
8. évfolyam
10 000 Ft
Összesen:
93 000 Ft
Zöld projekt
35 000 Ft
Tanév végi jutalmazás
40 000 Ft
Üdítő
20.000 F
Összesen:
188 000 Ft
A pénz kiosztására április második felében került sor. Annak
felhasználása számla és elszámolás
(írásbeli) köteles a megadott időpontig. A kuratórium
titkárához (Osztrovszkiné Eszteró Ildikó) kell
eljuttatni (Köztársaság út 37-39. )
Az alapítvány kuratóriuma

Bata Gáborné, a Hagyományőrző Népdalkör vezetője

Boldog István
országgyűlési képviselő
közterületi fogadóórái
2017-ben
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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Hatvanöt éves osztálytalálkozó
Már tavaly szóba került Tóth Sanyiék látogatásakor, hogy
nagyon szeretne még egy osztálytalálkozót összehozni itt,
Öcsödön – a szülőfalunkban. Piroska rögtön felajánlotta a
segítségét, Sanyiék ugyanis Fóton laknak Erzsikével, a
feleségével.
Kezdődött a szervezés,- meghívások, - június tizedikére.
Sokan ígérték, eljönnek. Indult iskolaterem kérésével, megkaptuk a Juhász Béni úti iskolát – köszönjük!
Előre bejelentették érkezésünket a vendéglátóhelyre, ebédet
rendeltek.
Elérkezett a nagy nap, szállingóztak szép sorjában az
iskolatársak. Székesfehérvárról, Csopakról, Pest környékéről,
Nyíregyházáról, Szegedről, - hogy csak az ország legtávolabbi
részeit említsem.
Tóth Sándor köszöntött szép, tartalmas, rögtönzött beszédével
mindnyájunkat. Úgy éreztük, mintha külön-külön szólt volna
hozzánk! Megilletődötten ültünk a – mostanra szépen
felújított, kibővített, - valamikori iskolánk padjaiban.
Gyertyagyújtással, - egy kis csenddel – megemlékeztünk már
nem élő osztálytársainkról, kedves régi tanítóinkról.
Közben meghívásra megérkezett Polgármesterünk, Molnár
Bálint.
Bemutatkozott az Őt nem ismerő iskolatársaknak. Beszédébe
belefoglalta munkásságát, azon keresztül kis falunk életét,
jelenét, elképzelését terveiről, a jövőről. – Köszönjük!
Az osztályfőnöki óra levezetését Szűcs Margitka vállalta
magára. Szívesen tette, hisz hosszú, évtizedekig, - nyugdíjba
vonulásáig - tanítónőként tevékenykedett. Közben felkért
engem, olvassam fel arra az alkalomra írt néhány soromat.
Felolvastam.
Majd jöttek szép sorjában a volt diákok életbeszámolói.
Családról, munkáról, ki hol találta meg a helyét a világban, az életben. Ez nagyon érdekelt engem, - ahány ember, - annyi
történet, annyi sors.
Utána elmentünk ebédelni, a finom falatok közben
megoldódtak a nyelvek. Jó lett volna hosszabbra nyújtani az
akkor már kötetlen beszélgetéseinket, de sajnos ez a nyári
hosszú nappal is egyszer végéhez közeledik, - következett a
búcsúzkodás, - haza kell még jutni!
Kedves Sanyi, kedves Piroskám, kedves Margitkám!
Köszönjük, nektek ezt a szép napot, hogy vettétek a
fáradságot, amivel megörvendeztettetek minket, - hogy még
egyszer, talán utoljára – találkozhattunk!

Találkozónkra
„Eljöttünk, hogy felüdüljünk,
Egymásnak újra örüljünk.
Felidézni ifjúságunk,
Mitől már oly messze járunk.
De itt, ez a néhány óra,
Emlékeztet szépre, jóra,
Amit együtt megélhettünk,
Minek sokszor örülhettünk!
Őszülő fejünkkel újra,
Még egy kicsit összebújva
Kérdezzük, hogy emlékszel még?
Hogyne, hiszen most volt - nemrég!
Oly jó visszaemlékezni,
Sok csínytevést felidézni.
Nyolcvan évünk közelében,
Vagy, ha már átléptük éppen
De még lelkünk, elménk tiszta,
Utunk elhoz ide, - vissza,
Adjunk hálát, hogy még élünk,
Még néhány szép évet remélünk!
Viszontlátással búcsúzzunk,
Honvágyunkkal hazahúzzunk!
Még néhányszor találkozzunk!
Bár szép csendben jár az óra,
Ha majd üt az utolsóra,
Elmegyünk a hívó szóra.”
Nemes Lajosné Aponyi Julianna
Öcsöd, 2017-06-10
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Események a Nyugdíjas Klub életéből
Mottó: életet az éveknek!
Amikor eljönnek a nyugdíjas évek, igyekszik az ember a hátralévő életében is minőségi életet élni. Ezt biztosítja
számunkra a Nyugdíjas Klub számtalan összejövetelével, íme egy pár az elmúlt időszakból.

Az Új kenyér tiszteletére

Részvétel a Hagyományőrző Fesztiválon

A Nyugdíjas Klubban hagyománnyá vált, hogy minden évben
augusztus 20-a körül megemlékezünk az új kenyér ünnepéről.
Így történt ez most is, hogy Klubnap keretén belül, az új kenyér
tiszteletére kis megemlékezést tartottunk. Beszerzésre került
Kardos Imre által egy szép nagy kerek kenyér és nemzetiszínű
szalaggal átkötve az asztal közepét díszítette. Tóth Antalné
Esztike a Nyugdíjas Klub vezetője köszöntötte a megjelent klub
tagjait. Megemlékezés hangzott el az új kenyérről és elmondta a
Régi Magyar Miatyánkot, valamint Bereczki Istvánné Marika is
mondott verset.

Öcsödön minden évben megrendezésre kerül a Körös-Zugi
Hagyományőrző Fesztivál és az Elszármazottak Találkozója.
Természetesen a Nyugdíjas Klub is aktívan részt vett az idei
rendezvényen. A hagyományos ételek főzőversenyére is
beneveztünk: Csülkös bablevessel, amit helyben, nagyüstben a
Szilágyi Antalné főzött. A zsűri különdíját érdemelte ki. A
klubtagság pedig jóízűen fogyasztott el. Szilágyi Ildikó pedig
meglepetés sütivel, almás lepénnyel kedveskedett, ami első
helyezést ért el. Több klubtagunk is benevezett süteményével a
versenyre, amiből számtalan díjas lett!

Régi Magyar Miatyánk
„Miatyánk Úristen, ki vagy a mennyekben,
Ne hagyjál bennünket pusztító könnyekben!
Fáradságos harcunk a szívednek tessék,
A Te áldott neved meg is szenteltessék!
Erős magyar hittel jöjjön el az ország,
Azaz ezer éves régi Magyarország!
Amiként a mennyben sírni sosem kellett,
Égjenek az álmok, amik ránk omlanak,
És a kenyerünket add meg nekünk holnap!
Add meg a száraz barna kenyerünket,
Kergesd el innen gaz elleneinket.
Ellenség ne lépjen többé magyar rögre,
Ez a mi kérésünk most,és mindörökre.
Ámen”

Nemcsak a főzésben csillogtattuk meg tudásunkat, hanem a tánc
együttesünk is bemutatott 2 táncot, mégpedig egy orosz táncot és
híven az összejövetel címéhez a FESZTIVÁL című táncot.
Mindkettő nagy sikert aratott.

Ezt követően megszegésre került az új kenyér, melyből mindenki
részesült!
A klubnap tovább folytatódott és lett még feltálalva zsíros-kenyér
paprikával, lilahagymával, amit jóízűen fogyasztott el mindenki.

A Nyugdíjas Klub Kézműves FONODA csoportja is kiállította
termékét, amellyel most találkozhatott először a nagy nyilvánosság.
Remek darabokat készítenek papírfonással!
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Paprikás krumpli főzés

Elismerés
A Vasutas Nyugdíjasklubok Országos Szövetsége Oklevéllel
ismerte el Tóth Antalné klubvezető nyugdíjas társaiért végzett
áldozatos munkáját. Az oklevél átadására Budapesten a Vasutas
Nap alkalmával rendezett ünnepségen került sor. Ezúton is
gratulálunk, további munkájához erőt, egészséget és további
lelkesedést kívánunk.

A Nyugdíjas Klub rendszeresen minden 2 hétben
összejövetelt tart, amolyan klubnapot. Itt mindenki
tájékoztatást kap, arról, hogy a klub életében milyen
események várhatók, milyen összejövetelekre, ünnepekre
számíthatunk az elkövetkezendő időszakokban. Ne legyen
ez a klubnap sem olyan egyhangú, ezért kitaláltuk, hogy
feldobjuk egy kis paprikás krumpli főzéssel. Volt, aki
segített

az

alapanyagok

beszerzésében,

a

krumpli

pucolásban, a terítésben, főzésben stb., így közös
összefogással egy nagybográcsban megfőtt az egyszerű, de
nagyszerű paprikás krumpli, amit jóízűen elfogyasztott a
társaság! Meglepetésünkre Szilágyi Antaléktól, kaptunk
görögdinnyét, ami nagyon finom és édes volt, jólesett az
elfogyasztott paprikás krumpli után!

Kirándulás Erdélybe
A Nyugdíjas klub lehetőséget kapott egy autóbuszos Erdélyi
kirándulásra. Erre a Mezőtúri Nyugdíjas klub tagjaival közösen
került sor. Innen 28 fő résztvevővel indult az autóbusz 2017.
augusztus 14-én. Áthaladva a határon már meg is kezdődött a
csodaszép emlékhelyek felkeresése, úgy mint:
Nagyszalonta: Csonka torony, Múzeum, Arany János újjáépített
háza.
Belényes felé haladva: a Medve barlang megtekintése.
Kiskohon: a Helytörténeti Múzeum.
Ezt követően érkezés a szálláshelyre Köröstárkányba. Itt
magánházaknál volt az elhelyezés 2-6 fős csoportokban. A
házigazdák nagyon kedvesen és szívélyesen fogadták a csoportokat.
Másnap Vajdahunyad vára és Déva vára volt az úti cél, majd ismét
vissza a szálláshelyre, ahol vacsorával várták a házigazdák a
kirándulókat.
Harmadik napon Nagyváradra érkezve: a Cifra palota, I. István kis
templom és a Nemzeti Színház megtekintése után hazafelé vezetett
az út.
Nagyon szép és tartalmas 3 napot hagytunk magunk mögött!
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Anyák napja 2017.
„Anyának lenni legjobb a világon, de az apákról sem
feledkezünk meg!” Ez volt a mottója a május 2-án
megtartott Anyák napi ünnepségnek a József Attila
Nyugdíjas Klubban. Erre az ünnepi összejövetelre
meghívott társ klubok tagjai is eljöttek, úgy, mint
Rákóczifalváról és Szentesről. Meghívásunkat elfogatta az
Önkormányzat képviselő testületéből Molnár András
alpolgármester úr és kedves felesége, valamint Gál Imréné,
aki nem csak képviselőként, hanem mint a nyugdíjas klub
tagjaként is ott volt.
Az ünnepség résztvevőit szeretettel köszöntötte Tóth
Antalné Esztike, a nyugdíjas klub vezetője. Egy nagyon
szép, ide illő verset olvasott fel, álljon itt ez a vers, hogy
mások is megismerjék:

S ha szomorú fejfán olvasod e nevet,
Virágos sírdombon a könnyed megered.
Van egy szó, van egy név, valóság, nem álom,
Nekem a legdrágább ezen a világon.
Ez a legforróbb szó, az én legszebb imám,
Amikor kimondom: anyám, édesanyám.
Mind ezek után az óvodások adtak egy szép kis ünnepi
műsort, Gere Lajosné Erzsike óvónő vezényletével. Volt
ebben vers, ének, tánc, amit a kis óvodások nagy
lelkesedéssel mutattak be. Aranyosak voltak, és a közönség
nagy tapssal jutalmazta meg Őket.

Nagy Ferenc: Édesanyám
Van egy szó, van egy név ezen a világon,
Melegebb, színesebb, mint száz édes álom.
Csupa virágból van, merő napsugárból.
Ha ki nem mondhatod, elepedsz a vágytól.
Tisztán cseng, mint puszták estéli harangja,
Örömében sir az, aki e szót hallja.
Ártatlan kisgyermek, csöpp gügyögő hangja,
Amikor gőgicsél, mintha volna szárnya.
Amikor a szíved már utolsót dobban,
Ez az elhaló szó az ajkadon ott van.
Mehetsz messze földre, véres harcterekre,
Ez a szó megtanít igaz szeretetre.
Bánatban, örömben - ver az Isten vagy áld,
Hogyha elrebeged, már ez is imádság.
És ha elébed jön könnyes szemű árva,
E szóra felpattan szíved titkos zárja.
Drága vigasztalás ez a szó, ez a név,
Királynak, koldusnak menedék, biztos rév.
Te vagy legboldogabb, nem gyötörnek gondok,
Ha keblére borulsz, és el kinek mondod?

Ezt követően a társ klubok tagjai részéről is elhangzottak
az anyákat köszöntő nagyon szép versek, valamint
Bereczkiné Marika is egy szívhez szóló verssel ajándékozta
meg a résztvevőket.
Kisvártatva megérkezett a finom ebéd, majd ezt követte a
zene és a tánc. Volt tombolahúzás is, ahol nagyon értékes
tárgyakat sorsoltak ki. Nagyon sok volt közte, amit a klub
tagjai kézzel készítettek és felajánlottak. Köszönet érte!
Végezetül mindenki kapott egy nagyon szép cserepes
virágot, begóniát.
Készítette Dezső Julianna nyugdíjas
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Beszámoló
Az Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének
2017. június 8. napján megtartott üléséről
Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
A napirend tárgyalása előtti interpellációk:
Molnár András: Az I. világháborús szobor körül a korlátot megtárgyalta és egyetértett, hogy az Öcsöd, Dózsa Gy út 42.
fessük le zöldre. A pályázatról van e valami hír? A Petőfi szobor szám alatti Egészségház utcai homlokzatát helyi védelem alá
körüli korlátot és a hivatal virágos kertje körüli korlátot fessük le, helyezi.
mert már nagyon kopott.
Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
Péterfy Tamás: A Liget színpadját fel lehetne egy kicsit újítani. pályázatot nyújtott be az első világháború történelmi emlékeit
őrző emlékművek rendbetétele, renoválása, helyreállítása
Interpellációkra válaszadás:
Molnár Bálint polgármester: Az I. világháborús emlékmű témában a Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom
pályázatának az eredményét jövő héten tudjuk meg, akkor Kutatásáért Közalapítvány által kiírt KKETTKK-CP-02 jelű
megoldódik a korlát lefestése, ha nyertes lesz a pályázat. A pályázati felhívására. A pályázat keretében az Öcsöd belterület 7
Polgármesteri Hivatal virágos kertje körüli és a Petőfi szobor helyrajzi számú, saját tulajdonú ingatlanon álló, az első
korlátját lefestjük. A falunapra a Liget színpadát mindig ki világháborúban elhunyt öcsödi hősök nevét tartalmazó szobor
szoktuk festeni, ha lesz rá pénz akkor felújítjuk.
emlékművet és a környezetét kívánja renoválni, helyreállítani. A
Lóczi Lajos az Öcsödi Községgondnokság és Könyvtár vezetője: pályázatot a kiíró szervezet 1.000.000 Ft összegű vissza nem
Nagyon sokat kellene rákölteni a színpadra, hogy szebb legyen.
térítendő támogatásban részesítette. A Képviselő-testület a
felújításhoz szükséges önrészt, minimum 200.000 Ft összegben,
A napirend 1. pontja:
Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete legfeljebb 388.000,- Ft összeg erejéig biztosítja, az
egyetértett a javaslattal és megalkotta a 2016. évi költségvetés önkormányzat saját költségvetése terhére. A Képviselő-testület
végrehajtásáról szóló 9/2017.(VI.08.) önkormányzati rendeletét. megbízza a polgármestert a támogatási szerződés
előkészítésével,
benyújtásával,
valamint
a
felújítás
A napirend 2. pontja:
Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete lebonyolításával.
megtárgyalta és elfogadta a Magyar Államkincstár ellenőrzési Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
anyagát.
pályázatot ad be a 2017. évi közművelődési érdekeltségnövelő
Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete támogatásra.
megtárgyalta és egyetértett a vizsgálat megindításával az A napirend 5. pontja:
ellenőrzési jelentésben foglaltak végett.
Jelentés a két ülés közötti munkáról:
Molnár Bálint polgármester a napirendi ponthoz kapcsolódóan
A napirend 3. pontja:
Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbiakat mondta el:
megtárgyalta és elfogadta a Falunap megszervezéséről szóló Április 27-én volt az utolsó soros testületi ülésünk.
beszámolót.
Április 29-én Polgárőrség ünnepségén vettem részt.
A napirend 4. pontja: Előterjesztések
Május 2-án társulási ülést tartottunk.
Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Május 3-án Jászberényben voltam a megyei tűzoltó napon, ahol
egyetértett a javaslattal és megalkotta a településfejlesztéssel és átadtam a megye tűzoltója kitüntető címet. A régi
településrendezéssel, a települési arculati kézikönyvvel és a kunszentmártoni parancsnoknak Havasi Balázsnak egy
településképi rendelettel összefüggő partnerségi egyeztetés díszkardot adtam át.
szabályairól szóló rendelet megalkotására szóló 10/2017.(VI.08.) Május 4-én a Bácsvíz Zrt. évzáró mérleg értékelésén vettem
önkormányzati rendeletét.
részt. Délután ivóvíz koordinációs ülés volt.
Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy Május 11-én Bácsvíz közgyűlése volt.
határozott, hogy az önkormányzat tulajdonát képező Öcsöd, Szolnokon jártam a főépítésznél a naperőművek megépítése
Bajcsy Zs. út 45. szám alatti /1586 hrsz./ ingatlant 350.000 Ft miatt.
értékben kívánja értékesíteni.
Május 16-án ivóvíz koordinációs ülés volt.
Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy Május 17-én Kecskeméten jártam egy főépítésszel tárgyaltam,
határozott, hogy az önkormányzat tulajdonát képező Öcsöd 2905 hogy elvállalná-e az Arculati Kézikönyvünk elkészítését.
hrsz alatti ingatlan 1/1-d részét 528.000 Ft értékben kívánja Az Egészségház kivitelezésének előkészítésével kapcsolatban
értékesíteni az Öcsödi Agrár Kft. részére.
tárgyaltunk vállalkozókkal.
Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Május 23-án TÖOSZ elnökségi ülésen vettem részt.
megtárgyalta és elfogadta a 2016. évi gyámhatósági munkáról Május 24-én a létesítési vízjogi engedélyek kiviteli terveinek
szóló beszámolót.
elkezdésével kapcsolatban tárgyaltam, hogy tudjunk előre lépni
Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a belvíz elvezető felújításában.
megtárgyalta és egyetértett, hogy az Öcsödi Holt-ág Alapítványt Május 25-én a megyei főépítésznél jártam.
150.000 Ft-tal támogatja.
Május 31-én három társulási ülés volt.
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Az Öcsödi József Attila Általános Iskola diákjainak versenyeredményei a 2016/2017. tanévben
Verseny neve

Internetes Matematikaverseny

Ószőlői Matematikaverseny

Nemzetközi Kenguru
Matematikaverseny
Zrínyi Ilona Matematikaverseny

"Lásd a világot!" tankerületi
természetismereti vetélkedő
Kunszentmárton

Szövegértő verseny
Kunszentmártonban

Körzeti történelem verseny
Kunszentmárton (csapatverseny)
Simonyi Zsigmond Helyesírási
Verseny megyei döntő
Szép magyar beszéd verseny

Tanuló neve

Osztálya

Elért helyezés

Szeleczki Andrea

4.b

18.

Vigh Milán

5.o

19.

Kovács Attila Herceg

5.o

18.

Szeleczki Veronika

6.b

1.

Kása Sándor Péter

6.b

4.

Szanyi Alexandra

7.b

4.

Kovács Tamara Vanda

7.b

5.

Lapu Fanni

7.b

9.

Szeleczki Andrea

4.b

17.

Kovács Attila Herceg

5.o

18.

Török Balázs

5.o

21.

Kovács Tamara Vanda

7.b

3.

Karai Gáborné

Vigh Milán

5.o

13.

Kiss Istvánné

Kovács Tamara Vanda

7.b

16.

Karai Gáborné

Kása Sándor Péter

6.b

11.

Szeleczki Veronika

6.b

21.

Kondacs Mária, Karai
Gáborné

Budai Dániel Sándor

5.o

Molnár Maxim

5.o

3.

Farsang Miklós

Vigh Milán

5.o

Kovács Tamara Vanda

7.b

Lapu Fanni

7.b

3.

Kiszelné Pigler Anna

Szanyi Alexandra

7.b

Szénási Rebeka

4.a

3.

D. Kis Zsoltné

Török Balázs László

5.o

5.

Vigh Milán

5.o

2.

Kása Boglárka Andrea

6.b

4.

Szeleczki Veronika

6.b

1.

Budai Anna Brigitta
Kiss Laura

8.o
8.o

7.
8.

Kézsmárkiné Szabó Ildikó

Budai Anna Brigitta

8.o

Kerekes Anna Orsolya

8.o

3.

Farkas Tibor

Kiss Laura

8.o

Budai Anna Brigitta

8.o

11.

Kézsmárkiné Szabó Ildikó

8.o

megyei 1.

Budai Anna Brigitta

országos: bronzkoszorús Kazinchy
jelvény
6.a
megyei 3.
megyei 1.

Kézsmárkiné Szabó Ildikó

8.o

Kézsmárkiné Szabó Ildikó

Kovács Napsugár Edina
Bendegúz Nyelvész Verseny

Budai Anna Brigitta

Mesével kerek a világ!
Vigh Milán
mesemondó verseny
Kovács Napsugár
Kunszentmártonban
Damjanich napok szavalóverseny
Ajtai Angéla Leila
Cibakházán

országos 11.

Felkészítő nevelő

Karai Gáborné

Horváth Istvánné
Kiss Istvánné

Rózsa Éva
Jakab István

Jakab István

5.o

különdíj

Rózsa Éva

6.a

2.

Jakab István

6.a

különdíj

Jakab István
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Az Öcsödi József Attila Általános Iskola diákjainak versenyeredményei a 2016/2017. tanévben
Damjanich napok énekverseny
Cibakházán
József Attila Tankerületi
Szavalóverseny Öcsöd

3.Regionális Rovásírás Verseny
Öcsöd
Területi olvasóverseny
Tiszaföldvár
Teleki TeVe Természettudományos vetélkedő
(csapatverseny)

Szűcs Roland

5.o

3.

Deák Júlia

Farkas Tibor
Gajdos Viktor
Ajtai Angéla Leila
Szanyi Alexandra
Vigh Milán
Gajdos Ramóna Bianka
Budai Anna Brigitta

2.b
3.B
6.a
7.b
5.o
6.B
8.o

1.
1.
különdíj
3.
különdíj
3.
1.

Radácsiné Pákozdi Ágnes
Benke Jánosné
Jakab István
Jakab István

Farkas Milán

4.b

10.

Horváth Istvánné

6.

Karai Gáborné

3.

Karai Gáborné

regionális döntő 4. hely

Karai Gáborné

regionális döntő 1. hely
országos döntő 5. hely

Karai Gáborné

regionális döntő 2. hely

Karai Gáborné

Kovács Tamara Vanda
Lapu Fanni
Szanyi Alexandra
Fazekas Andrea Magdolna
Kovács Tamara Vanda
BARTHAMOZAIK jártassági
Lapu Fanni
vetélkedő Szentes (csapatverseny)
Szanyi Alexandra
Szőke Ivett

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

KASSZA ÁSZA pénzügyi
vetélkedő Mezőtúr - Teleki

Szénási Rebeka
Szikágyi István
Nagy Károly Gergő
Szeleczki Andrea

4.a
4.a
4.b
4.b

Kása Sándor Péter
Szeleczki Veronika

6.b
6.b

Kása Boglárka Andrea

6.b

Nádudvari Dóra

6.b

Gácsi Viktória

6.b

Fazekas Andrea Magdolna

7.b

Kovács Tamara Vanda

7.b

Lapu Fanni

7.b

Szanyi Alexandra

7.b

Kovács Tamara Vanda
Lapu Fanni
Szanyi Alexandra

7.b
7.b
7.b

3.

Karai Gáborné

1.a-b

1.

Rózsa Éva, Kóródi Anita

Kovács Attila Herceg

5.o

13.

Bertókné Enyedi Éva

Kolompár Natália Mercédesz

3.a

11.

Komlós Balázs

3.a

19.

Osztrovszkiné Bata
Gyöngyi

Gajdos Viktor

3.b

8.

Benke Jánosné

Lakatos Loretta Fortuna

3.b

10.

Tóth Nikolett

1.a

2.

Kóródi Gréta
Benke Tamás
Nagy Bálint József

1.
1.
1.

2.
5.
6.

Benke Jánosné
Osztrovszkiné Bata
Gyöngyi
Osztrovszkiné Eszteró
Ildikó

Pápai Bella

1.

6.

Vincze Vanessza Angyalka

3.a

14.

"Az egészség öröme"
Napközis csoport
Iskolagyümölcs program pályázata
Országos Honismereti Verseny
(internetes)

Manó -Tanoda levelezőverseny
Matematika

Manó -Tanoda levelezőverseny
Magyar nyelv

7.b
7.b
7.b
7.b
7.b
7.b
7.b
7.b

Farsang Miklós

Oborzilné Enyedi Klára
Osztrovszkiné Bata
Gyöngyi
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Az Öcsödi József Attila Általános Iskola diákjainak versenyeredményei a 2016/2017. tanévben
SPORTEREDMÉNYEK

Diákolimpia Futsal IV. korcsoport
fiú

OTP-BOZSIK PROGRAM II.
korcsoport fiú

OTP-BOZSIK PROGRAM III.
korcsoport fiú

OTP-BOZSIK PROGRAM IV.
korcsoport fiú

OTP-BOZSIK PROGRAM III.
korcsoport lány

Diákolimpia Asztalitenisz IV.
korcsoport (csapatverseny)
Diákolimpia Mezei futás III.
korcsoport lány

Diákolimpia Mezei futás IV.
korcsoport lány

Kosárlabda B-33 IV. korcsoport
lány

Kosárlabda B-33 IV. korcsoport fiú

Bódi Zsolt
Karikó-Tóth Imre
Makai Márkó
Nagy János
Pintér István Simon
Rostás Brendon

7.a
7.a
8.o
8.o
6.a
8.o

Rostás László
Rostás Richárd
Rostás Tibor
Farkas Milán
Fazekas Tibor
Horváth Attila
Karakas Gergő
Mácsár Tamás
Nagy Károly Gergő
Rostás Zsolt
Bárány László
Budai Dániel Sándor
Kolompár Sándor
Molnár Maxim
Rostás Zsolt
Szántó Károly
Török Balázs László
Tuskán Erik
Zámbó László
Bódi Zsolt
Karikó-Tóth Imre
Makai Márkó
Nagy János
Pintér István Simon
Rostás Brendon
Rostás László
Rostás Richárd
Rostás Tibor

8.o
7.a
8.o
4.b
4.b
4.a
4.a
4.b
4.b
4.b
6.b
5.o
5.o
5.o
6.a
6.a
5.o
5.o
6.a
7.a
7.a
8.o
8.o
6.a
8.o
8.o
7.a
8.o

Bankó Bianka
Török Virág
Karakas Réka
Kecskés Dóra
Nádudvari Dóra
Rostás Alexandra
Rostás Mercédesz
Buránszki Andrea
Makai Márkó
Rostás Brendon
Rostás Tibor
Gácsi Viktória
Kása Boglárka Andrea
Kovács Napsugár Edina
Nádudvari Dóra
Budai Anna Brigitta
Kerekes Anna Orsolya
Lapu Fanni
Szanyi Alexandra
Budai Anna Brigitta
Kerekes Anna Orsolya
Lapu Fanni
Szanyi Alexandra
Nagy János

5.o
5.o
4.a
6.a
6.b
6.a
6.a
7.a
8.o
8.o
8.o
6.b
6.b
6.a
6.b
8.o
8.o
7.b
7.b
8.o
8.o
7.b
7.b
8.o

Rostás Brendon
Rostás László
Rostás Tibor

8.o
8.o
8.o

körzeti 4. hely

Danciu Dániel

körzeti 4. hely

Farkas Tibor

körzeti 4. hely

Farkas Tibor

körzeti 1. hely

Danciu Dániel

körzeti 2. hely

Danciu Dániel

megyei 3. hely

Danciu Dániel

megyei 5. hely

Danciu Dániel

megyei 5. hely

Danciu Dániel

területi 5. hely

Danciu Dániel

területi 5. hely

Danciu Dániel
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Beszámoló
Az Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. június 12. napján megtartott közmeghallgatással
egybekötött üléséről
bírság bevétel, egyéb közhatalmi bevételből a teljesítés 2.199 eFt.
A napirend 1. pontja:
Tájékoztató a 2016. évi gazdálkodásról és a 2017. évi Önkormányzatok költségvetési támogatása 2016. évben 303.310
költségvetésről.
eFt volt.
Molnár Bálint polgármester: A képviselő-testület 2016. évben Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása a 2016. évi
14 ülést, 2 soron kívüli és 1 közmeghallgatással egybekötött ülést bérkompenzáció, a szociális célú tűzifavásárlás támogatása –
tartott. 42 napirendet tárgyalt meg, 129 határozatot hozott és 16 működési célú költségvetési támogatás -.
rendeletet alkotott. A munkatervben meghatározott feladatokat A helyi önkormányzatok felhalmozási célú kiegészítő
elvégezte és az aktuális feladatokról döntött. Az önkormányzat támogatása a közművelődési érdekeltségnövelő támogatás –
bizottságai a tervnek megfelelően működtek és véleményezték a pályázat útján igényelt -.
képviselőtestület elé kerülő döntéseket. A Társadalompolitikai Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatási keretéből 8 eFt
bizottság 1 ülést tartott, megtárgyalt 2 napirendi pontot és 2 összegű támogatást kaptunk működőképesség megőrzését
határozatott hozott. A Társadalompolitikai és Pénzügyi Bizottság szolgáló támogatás címen - tévesen kiutalt állami támogatás
9 együttes ülést tartott, megtárgyalt 21 napirendi pontot és 21 utalási költség megtérítése - .
határozatot hozott. A képviselő-testületi és a bizottsági ülések A Munkaügyi Központtól közfoglalkoztatásra 56.631 eFt
minden esetben határozatképesek voltak.
érkezett.
Érdekességképpen el szeretném mondani, hogy 1985-ben 4800 Elkülönített állami pénzalapból – MVH – igényeltük meg a
fő volt a lakosságszám. 2016-ban 3389, 2017-ben 3365, 23 fővel földalapú támogatást: 8.581 eFt. Ingatlan értékesítéséből 737 eFt
csökkent a lakosság száma. 38 születés volt 2016-ban, 56-an bevételünk volt 2016. évben.
meghaltak, 89-en elköltöztek, 84 fő költözött Öcsödre. 0-14 év A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat Parlagfű
között 533 a gyermekek száma, 14-17 év között 152, 18-59 év Mentesítési Alapjából 67 eFt érkezett.
között 1817, 60-80 év között 756 és 80 év fölött 143. 2017-ben Öcsödről elszármazottak Baráti Köre és lakossági befizetés
tölti Izbéki Gáborné a 100. életévét.
falunapi rendezvényre: 134 eFt. Vállalkozásoktól 883 eFt
A 2016-os évet pénzmaradvánnyal tudtuk zárni. Adtunk bérbe érkezett a Falunapi rendezvényre. A Víziközmű Társulat 2016.
területet, adtunk el földet, de a legnagyobb bevételünk az évben a számláján lévő befizetéseket: 23.419 eFt-ot áttette az
iparűzési adóból keletkezett a gáz fúrások eredményeként. A önkormányzat által nyitott Víziközmű elnevezésű alszámlára.
feladatfinanszírozás úgy működik, hogy az önkormányzat, amit Még mindig van olyan személy, aki nem jött be a pénzéért. Aki
saját bevételként megteremt egy területen, arra a feladatra az most szeretné beköttetni a szennyvizet, annak be kell fizetnie a
állami normatívát annyival csökkentik.
10.000 Ft-ot, utána meg kell terveztetni a Bácsvíz Zrt.-vel a
Bevételeink teljesítése 2016. évben 650.348 eFt volt, a teljesítés bekötést, ezután a Bácsvíz Zrt. ajánl kivitelezőt, aki megcsinálja
107 %-os.
a bekötést. Aki nem köt rá a szennyvíz hálózatra, annak már
A Szivárvány Óvoda és Bölcsőde 2016. évi 573 eFt működési ebben az évben talajterhelési díjat vetettünk ki. A korábbi
bevételéből étkezési térítési díjbevétel: 363 eFt.
években a belvízkárosultaknak nyújtott támogatások
A közművelődési feladatokat érintően intézményi működési visszafizetése 2016. évben 115 eFt bevételt eredményezett.
bevétel a Művelődési Háznál a teremhasználati díj: 477 eFt, a Települési támogatást 419 főnek adtunk, átlagosan 4290 Ft-ot,
Könyvtárnál a beiratkozási díj és az internethasználat: 119 eFt, összesen 21.582 eFt kiadásunk keletkezett. Rendkívüli települési
valamint a Múzeumnál a belépőjegyekből származó 64 eFt támogatást 78 fő részére adtunk, 813.860 Ft. Szociális kölcsönt 4
díjbevétel. Helyi adókból a bevétel: 74.009 eFt volt 2016. évben. fő részére összesen 300.000 Ft, köztemetésre 5 főnél került sor
Magánszemélyek kommunális adójából 13.625 eFt, iparűzési 782.775 Ft-ba került. Tüzelő támogatást 176 főnek adtunk 2.880
adóból 60.384 eFt bevétel teljesült.
eFt, Bursa Hungarica ösztöndíjjal 4 főnek 10 hónap időtartamra
Önkormányzatnak átengedett közhatalmi bevételek 2016. évben 5.000 Ft-al segítettük. A kiadások 2016. évben 578.458 eFt-ban
4.562 eFt összegben realizálódtak. Önkormányzatnak átengedett teljesültek. Működési kiadásokra 545.639 eFt-ot használtunk fel
közhatalmi bevételek a gépjárműadó és a termőföld – a teljesítés 97 %-os -.
bérbeadásából származó jövedelem utáni adó. A gépjárműadóból A kiadásaink a kötelező feladataink ellátásából adódnak. Kettő
származó bevételek 2016. éves teljesítése 4.562 eFt – befizetett önként vállalt feladatunk van a bölcsőde és az idősek otthona.
gépjárműadó bevétel 40 %-a -. A termőföld bérbeadásából 2016-ban már plusztámogatást kaptunk a bölcsődére és ez évben
származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó 100 %-a a már kötelező feladatunk.
földterület fekvése szerinti önkormányzatot illeti meg. Pótlék,
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2016. januárjában beadtunk 3 pályázatot. Megnyertük a
pályázatot a bel-és csapadékvízvédelmi rendszer felújítás II.
ütemére, az egészségház energiatakarékos felújítására és az
idősek otthonának a szigetelésére.
Az I. világháborús emlékmű felújítására beadott pályázatunkról
ma kaptam a hírt, hogy megnyertük. A kátyúzást minden nyáron
csináljuk, járdákat újítunk fel. Öcsödön egy új tornacsarnok lesz
építve.
2017-re 557.257 eFt-al terveztük a bevételeinket. 11 millió Ft
mínusszal
terveztük
meg
a
költségvetést,
végül
pénzmaradvánnyal zártunk. Ha lehetőség nyílik, akkor adunk be
pályázatot, szeretnénk a piacteret felújítani.
A háziorvosaink előbb-utóbb nyugdíjba mennek, sajnos rosszak
a kilátásaink. Többször volt már kiírva pályázat országosan
háziorvos hiány van. Fogorvosunk helyettes fogorvos
Kunszentmártonból jár ki, volt egy jelentkező fogorvos, de
meggondolta magát és végül nem jött. 30 hulladéklerakót
rekultiváltunk
társulásban,
2015-ben
befejeztük.
Az
ivóvízminőség javító programon keresztül az ivóvizünk már szép
tiszta és egészséges, gondolom mindenki tapasztalta. Ezen a
programon keresztül rendbe raktuk a vízellátó rendszerünket,
Öcsödön már befejeződött, hónapok óta megvan az üzemelési
vízjogi engedély A Rákóczi út egy szakaszának és a Veresházi út
felújítására is beadtuk a pályázatot. Kerékpárútra is pályázunk, a
kettes központig szeretnénk megépíteni.
A falunap augusztus 5-én lesz, a sztárvendég Tolvai Renáta és
Komáromi István, a programalakulás még folyamatban van, de
tájékoztatni fogjuk a lakosságot.
Öcsöd
Nagyközségi
Önkormányzat
Képviselő-testülete
megtárgyalta és jóváhagyta a 2016. évi gazdálkodásról és a
2017. évi költségvetésről szóló tájékoztatót.

A napirend 2. pontja:
Beszámoló Öcsöd Nagyközség közbiztonságának helyzetéről, a
közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az ezzel
kapcsolatos feladatokról.
Simon Imre kapitányságvezető: 2015. júliusában illetékességi
területváltozás volt, Tiszaföldvár települést hozzácsatolták
Kunszentmártonhoz. Sokszorosára megnövekedett a feladat, de
sajnos ehhez a létszám nem növekedett. A közbiztonság
helyzetéről minden évben jelentést kell adnunk. A kiadott írásos
anyag tükrözi milyen tartalmas munkát végeztünk. Megyei
szinten nagyon jól teljesítettek a kollégák. A lakosság szubjektív
közbiztonság érzetét negatívan befolyásoló bűncselekmények
csökkentek. Nőtt az elfogások és előállítások száma, még úgy is,
hogy a kollégáimnak határszolgálatot kell ellátniuk. Eddig
kéthetente mentek határszolgálatot ellátni, már most hetente kell
menniük. Igyekszünk helyt állni, toborzó tevékenységet indított
a rendőrkapitányság. Öcsödön többször voltunk bűnmegelőzési
programokkal.
Országos szinten nem nagyon beszélhetünk kábítószer
bűnözésről. Egy új pszihotróp anyag van jelen pillanatban, ami
nem minősül kábítószernek. A büntetése se olyan, mintha
kábítószerrel való visszaélés történne. Ez ellen csak
összefogással tudunk tenni, a pedagógusok, a gyermekjólét,
családsegítő, önkormányzat, rendőrség, ami példaértékű lenne
Európában is. Szeretném megköszönni az együttműködést az
önkormányzatoknak,
polgárőr
egyesületnek,
civil
szervezeteknek és mindenkinek, aki segítette a munkánkat.
Öcsöd
Nagyközségi
Önkormányzat
Képviselő-testülete
megtárgyalta és jóváhagyta az Öcsöd Nagyközség
közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett
intézkedésekről és az ezzel kapcsolatos feladatokról szóló
beszámolót.

Molnár János:
Történetek „kalandozásaim” korából Kubában,
Tanzániában és Angolában
2. rész folytatás
Egyszer megállított egy maszáj férfi, amikor autóval igyekeztem
valahova. Kiderült, hogy ismerős, többször járt már a rendelőmben.
Keveset beszélt angolul, kérte, hogy vigyem el. Szívesen vinnélek,
mondtam neki, de a hosszú lándzsád nem fér be az autóba. Doe not
matter/ nem számít/ - mondta, majd kívül tartom. Így is lett. Autózott
a maszáj.
Tanzániai küldetésem befejeztével Frankfurtba repültünk, majd
Wolfsburgba, hogy átvegyük az új Golfot. Érdemes volt megtenni
ezt az utat, mert a gyár 20 % kedvezményt adott a helyben átvett
járműre, a Tesco pedig dollárban kifizette a repülőjegy árát Daier
Salamtól Budapestig.
A frankfurti repülőtéren történt egy malőr velünk, mozgólépcsőn
utaztunk lefelé, kezemben egy elefántcsont szobrokkal teli
bőrönddel és sajnos a bőrönd kinyílt, az összes szobor kihullott és
utazott lefelé velünk együtt, nagy feltűnést keltettünk.

Maszájok készítik a reggelit Tanzániában
folytatás…
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Köszönetnyilvánítás
Köszönetet mondunk minden kedves rokonnak,
ismerősnek, szomszédnak, valamint mindazoknak, akik
szeretett feleségem
Tolnai Lászlóné Kézsmárki Julianna
temetésén részt vettek utolsó útjára elkísérték, sírjára
koszorút, virágot helyeztek.
„Egy szál gyertya, mely lassan végig ég.
Egy élet, mely percek alatt véget ért.
Itt hagytad azokat, kik szerettek téged.
De emléked örökre a szívünkbe égett.”
Férje gyermekei és családja
Köszönetnyilvánítás
Hálás szívvel mondunk köszönetet minden közeli és
távoli rokonnak, szomszédoknak, jó ismerősöknek és
mindazoknak, akik szeretett halottunk
Nádudvari Lajos
temetésére eljöttek, sírjára koszorút helyeztek, mély
fájdalmunkba osztoztak.
„Úgy mentél el, ahogy éltél, csendben szerényen,
jóságos szíved pihenjen békében.”
A gyászoló család
Megemlékezés
Majoros Antal
halálának 3. évfordulójára
„Küzdöttél, de már nem lehet,
a csend ölel át és a szeretet.
Fájó szívünk felzokog érted,
örökké szeretünk, nem feledünk téged.”
Emlékeznek Felesége, gyermekei és unokái
Megemlékezés
Izbéki Antal
halálának 3. évfordulójára
„Hirtelen halálod megtörte szívünket,
örökké őrizzük drága emlékedet,
kegyetlen volt a sors, hamar elvitt tőlünk,
de szíved emléke itt maradt közöttünk.”
Szeretettel emlékeznek Felesége és családja
Megemlékezés
Zubor Ferenc
halálának 8. évfordulóján
„Múlnak az évek,
Te nem vagy már velünk,
de tovább élsz szívünkben és
csak rád emlékezünk.”
Szeretettel emlékeznek Felesége, gyermeke és családjai

Köszönetnyilvánítás
„Életünknek egész fénylő csillag voltál,
Itt hagytál bennünket, még csak nem is szóltál,
Most, hogy már kialudt az az áldott fényed,
Pótolhatatlan lesz a Te drága lényed.”
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik jelenlétükkel,
virágaikkal
Fazekas Zoltánt
búcsúztatásán megtisztelték, utolsó földi útjára
elkísérték, osztoztak bánatunkban.
A gyászoló család
Köszönetnyilvánítás
„Nem vársz már minket ragyogó
szemekkel.
Nem örülsz már nekünk szerető
szíveddel.
De egy könnycsepp a
szemünkben Érted él.
Egy gyertya az asztalon Érted ég.
Bennünk él egy arc, egy végtelen szeretet,
Amit tőlünk soha senki el nem vehet.
Telhetnek hónapok, múlhatnak évek,
Szívből szeretünk. s nem felejtünk Téged!”
Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik
szeretett gyermekünk
Zsadon Zsoltika
búcsúztatóján részt vettek, részvétükkel mély
fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek.
A gyászoló család
Megemlékezés
Serkédi Ferenc
halálának 27. és
Serkédi Ferencné Ungi Julianna
halálának10. évfordulójára
„Az emlékezéshez nem emlék, hanem szeretet kell,
s akit szeretünk, azt nem feledjük el.”
Szeretettel emlékezik fiuk Ferenc

Öcsödi Hírek 19

Anyakönyvi hírek
Halálozások
Májusban:
Dezső Imre
Kóródi Mihály István

Házasságkötés

élt 79 évet
élt 82 évet

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

Júniusban:
Molnár Ferencné Bordács Rozália élt 84 évet

Augusztusban:

Bartha Xavér – Ónodi Laura

Júliusban:
Kiss Mária
Rostás Julianna
Nádudvari Lajos
Zubor Antalné Ferenczi Jusztina
Fazekas Zoltán
Rácz Antalné Csekő Erzsébet
Szántó Bálint
Jordán Ambrus
Gácsi Julianna Ilona

élt 69 évet
élt 76 évet
élt 80 évet
élt 73 évet
élt 63 évet
élt 94 évet
élt 78 évet
élt 75 évet
élt 85 évet

Augusztusban:
Nádudvari Ferenc
Zsadon Zsolt
Zilahi Antalné Tomonyicka Ilona
Dezső Antal

élt 83 évet
élt 16 évet
élt 73 évet
élt 79 évet

Emléküket kegyelettel őrizzük.

kötöttek házasságot.

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

Névadó
Júniusban:
Zsadon Sándor – Ambrus Mónika
Barbara és Gergő
Júliusban:
Néveri Szilárd – Erdei Anetta
Máté
nevű gyermekét névadózta meg Sziládiné Olasz Márta és
Kissné Csontos Petra anyakönyvvezető ünnepélyes keretek
között.

Születések
Júliusban:
Kondi Kristóf - Fazekas Gréta
LILI
Csikász Pál - Szeleczki Edit
CSENGE

Rostás Norbert - Farkas Noémi
LAURENT NORBERT
Tóth Gergely - Dóczi Ildikó
LILIÁNA

Lakatos Lajos - Farkas Ibolya Kinga
RUBEN ENRÍKÓ
Augusztusban:
Ambrus Tamás - Karikó-Tóth Anikó
BENCE TAMÁS
Bódi Zoltán - Tusják Éva Viktória
PAMELA VIKTÓRIA

nevű gyermeke született.

Kanalas László - Rostás Ibolya
VANESSZA

A legifjabb öcsödi polgároknak hosszú boldog életet
kívánunk!
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Tisztelt Érintett Lakosság!
Örömmel tájékoztatom Önöket, hogy a sokéves munka
eredményeként a Tiszazugi Ivóvízminőség-javító program
befejeződött. 2017. augusztus 30-án megkaptuk a tiszaföldvári
vízmű üzemeltetési vízjogi engedélyét is. A program tervezése 8
éve kezdődött. A kivitelezés előkészítése után a nyilvános
közbeszerzést megnyerő Aquaprofit Zrt és az A-Híd Zrt-vel
2013. november 18-án aláírtuk a kivitelezési szerződést. A tervek
szerint három településen Martűn, Tiszaföldváron és Öcsödön
saját vízbázisra épült a program. Csépán három mélyfúrású kút
létesítésével regionális vízművet építettünk ki, amelyből nyolc
település kapja 46 km gerincvezeték kiépítésével a tisztított vizet.
Ennek megfelelően négy üzemelési vízjogi engedély
megszerzésével fejeződött be a projekt.

A program megvalósítása azt jelenti, hogy a térség egészséges és
biztonságos ivóvíz ellátása 20-30 évig biztosítva lesz. Negyven
ezer lakos számára.

A munkák végzése során az építkezés mellett a lakosságot
folyamatosan ivóvízzel kellett ellátni. Várható volt, hogy a
tisztító művekből kapott ivóvíz színe, szaga és élvezeti értéke
megváltozik és ezt a lakosság joggal szóvá is tette. Ez a változás
nem azt jelentette, hogy az ivóvíz minősége nem felelt meg az
uniós szabványoknak. Az üzemelési engedélyeket azt követően
adták ki az érintett hatóságok, hogy az ivóvíz a laboratóriumi
mérések alapján megfelel az előírásoknak. A próbaüzem
lezárásra került. Ezt követően az üzemeltetés sajátosságainak
megfelelően lehetnek a lakosság által érzékelhető változások.
Kérjük a lakosság megértését. A víz minőségét a szolgáltatók és
az érintett hatóságok folyamatosan ellenőrzik.

Ez Öcsöd vonatkozásában, mint egy kétszázötven millió forint
beruházást jelentett. Ezúton köszönöm meg mindenkinek a
munkáját, akik a program megvalósításáért segítséget nyújtottak.
Molnár Bálint
társulási elnök
Képek: Bata Péter, Csontos Anikó
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