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Adventi emlékek…
2016. decembere nagyon szép emlékként él sokunk szívében.
Végre, a mi falunknak is lett egy közösen díszített karácsonyfája!
Mindenki lelkesen támogatta ötletünket, régi vágya volt ez
településünk lakóinak. Az idei télen, immár harmadjára
díszítettük fel közösen a felajánlott fenyőt a Kossuth téren.
Községünk civil szervezetei, az önkormányzat, magánemberek
egyaránt szívügyüknek tekintették ezt az igazán családias, szép
rendezvényt! Nagyon sokan érdeklődtek, hogy mikor lesz a
fenyőfadíszítés, sokan ajánlották fel a segítségüket. A faállítás
előtt, egy hasonlóan kedves hagyománnyá váló, meghitt
délutánra vártuk a lakosokat. December 13-án a falu adventi
koszorújának az elhelyezésére került sor. Rácz Andrásné
kézügyességének köszönhetően szép koszorút állítottunk a
leendő karácsonyfa mellé. Gyertyát gyújtottunk, adventi
gondolatokkal
köszöntöttük
az
ünnepi
várakozást.
Rendezvényünket sokan megtisztelték: társklubok tagjai,
községünk lelkészasszonya, érdeklődő lakosok. Köszönjük a
szép adventi gondolatokat Csonki Antalnénak és Péntek
Ágnesnek, a helyszín előkészítését és dekorálását a
községgondnokságnak. Az általuk készített két hóember a nagy
hideg ellenére is méltón őrizte az adventi időszak ékeit.
A fenyődíszítés sikerét mindenki szívügyének tekintette. A sorra
érkező felajánlásokkal mindenki az összefogásban való hitét
fejezte ki. Amikor elérkezett a várt nap, a meghirdetett
időpontban már sokan voltak a téren. A karácsonyi dalok által
megalapozott ünnepi hangulatban nagy örömmel díszítették
kicsik és nagyok a formás fenyőfát. A feldíszített fa mellett egy
kis ünnepséggel igyekeztünk elővarázsolni a karácsonyt. A
műsort közös énekléssel kezdtük a jelenlévő napközis
gyerekekkel. A József Attila Nyugdíjasklub tagjai közül többen
is versekkel készültek. Szilágyi Antalné Karácsonyi üzenet című
szavalata után Molnár Bálint polgármester úr köszöntötte a
megjelenteket.

Ünnepi gondolatai után Héjjas Józsefné és Tóth Antalné
szavaltak egy-egy szép karácsonyi verset. A civil szervezetek
nevében Molnár Andrásné köszöntötte az ünnepet és a megjelent
érdeklődőket. Az ünnepvárás hangulatát Csonki Antalné és
Péntek Ágnes karácsonyi üzenete, majd Bereczki Istvánné
szavalata tette meghittebbé. A Hagyományőrző Népdalkör
karácsonyi dalcsokorral tette még szebbé községi
karácsonyunkat. Köszönjük, hogy lelkesen készültek erre a
napra, s dalcsokorral színesítették az ünnepséget. Ezután a
községgondnokság jelentős támogatásával egy kis ünnepi
„vacsorával” vendégeltük meg a jelenlévőket. Finom forralt bor,
forró tea, zsíros kenyér, és szaloncukor került az ünnepi
„asztalra”. Ropogó tűz melege vigyázott ránk, hogy meg ne
fázzunk a hidegben. A fenyőfa mellett csillagszórót 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!
Végezetül szeretnénk megköszönni mindenki lelkes támogatását.
Köszönjük, hogy sokan eljöttek! Köszönjük a Polgármesteri
Hivatal és a Községgondnokság dolgozóinak, hogy
rendezvényünk
megszervezésében,
lebonyolításában
a
kezdetektől fogva nagy segítségünkre voltak. Köszönjük a szép
fenyőt Pasztelyákné Izbéki Rózának, a finom teát és zsíros
kenyeret a községgondnokságnak, a népdalkörnek, a nyugdíjas
klub tagjainak, a papírfonó csoport és a hímző szakkör tagjainak.
Köszönjük az adventi koszorút és a sok fenyődíszt az
egészségklub tagjainak. Köszönjük a forralt bort Molnár Bálint
polgármester úrnak, Molnár András alpolgármester úrnak és
Lóczi Lajosnak. Köszönjük a szaloncukrot a Kisebbségi
Önkormányzatnak, a csodálatos díszeket Szilágyi Gábornak, a
papírfonó asszonyoknak, a hímzőkör tagjainak, a nyugdíjas
klubnak, az ügyeskezű gyerekeknek és felnőtteknek. Bízom
benne, hogy a felsorolásból nem hagytam ki senkit, hiszen olyan
sokan készítettek díszeket. Köszönet Erdei Györgyi tanító
néninek és napközis csoportjának, hogy eljöttek és aktívan részt
vettek a díszítésben. Köszönetünket szeretnénk kifejezni a verset
szavaló felnőtteknek, a Hagyományőrző Népdalkörnek, hogy
emelték a rendezvény ünnepi hangulatát.
Az öcsödi civil szervezetek nevében:
Molnár Andrásné
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Szépkorú Bíró Sándor köszöntése

TÁJÉKOZTATÓ TÜDŐSZŰRÉSRŐL

Január 2-án a falu egyik szép kort megért lakosát

A JNSZ-Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet
Tüdőgondozó Intézet és a Polgármesteri Hivatal értesíti a
lakosságot, hogy

köszöntöttük. Ezúttal a 90-ik életévét január 2-án
betöltő Bíró Sándort. Születésnapja alkalmából
Molnár Bálint polgármester úr virággal és borral
köszöntötte. Sándor bácsinak egy lánya, kettő
unokája és immár négy dédunokája van.
Jó egészséget, hosszú, boldog életet kívánunk neki
családja körében!

Kép: Csontos Anikó

Szerkesztőség

______________________________
TÁJÉKOZTATÓ
Tanácsadási rend I. körzet
Tóth Gyöngyi védőnő
Csecsemő - kisgyermek szaktanácsadás - Oltások
Kedd: 8.00-10.00
Várandóstanácsadás
Szerda: 8.00-10.00
Védőnői csecsemő - kisgyermek tanácsadás
Szerda: 13.00-15.00
Tanácsadási rend II. körzet
Végné Lapu Julianna védőnő
Csecsemő - kisgyermek szaktanácsadás - Oltások
Kedd: 8.00-10.00
Várandóstanácsadás
Kedd: 10.00-12.00
Védőnői csecsemő - kisgyermek tanácsadás
Kedd: 13.00-15.00
Védőnők rendelkezésre állási ideje:
Hétfő-péntek: 8.00-16.00

2019. február 5. napja és 2019. február 14. napja közötti
időben községünkben tüdőszűrés lesz.
A tüdőszűrés helye: Művelődési Ház (Hunyadi út 62.)
Szűrési időpontok:

Hétfő:
Kedd:
Szerda:
Csütörtök:
Péntek:

12:00 - 17:00 óráig
08:00 - 13:00 óráig
12:00 - 17:00 óráig
08:00 - 13:00 óráig
08:00 - 13:00 óráig

Az utolsó szűrési napon (2019. február 14. csütörtök) 12:00 óráig
tudják fogadni a lakosokat.
40 év alattiak esetében:
- orvosi beutalóval kérhető a szűrővizsgálat (azon személyeknél,
akiknek munkaalkalmasságuk megállapításához szükséges a
szűrő vizsgálat eredménye)
- térítési díjköteles 1700.-Ft/szűrés (kivétel a szakképzési
intézményekben és felsőoktatási intézményben oktatásban
részesülők szakmai alkalmassági vizsgálatához végzett szűrés)
- TAJ kártya bemutatása kötelező
40 év felettiek esetében:
- önállóan kezdeményezhető a szűrési vizsgálat
- térítésmentes
- TAJ kártya bemutatása kötelező

Polgármesteri Hivatal

Boldog István országgyűlési képviselő
közterületi fogadóórája
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Tisztelt Lakosság!
Ezúton szeretnék beszámolni az Öcsödi Holt-ág Alapítvány
2018. évi munkájáról.
Kora tavasszal beszéltem a vízkezelő (ATIVIZIG)
alkalmazottjával. Arra kértem, hogy ne szívassák le a vizet olyan
nagymértékben, ahogyan azt az elmúlt években is
megtapasztalhatták. Hiszen a forró nyári hónapokra nem
elegendő a mederben lévő víz mennyisége, és „felforr” a holtág.
Kérésemet sajnos nem teljesítették, ezért az elmúlt nyár végére is
bekövetkezett, amitől tartottam. Sajnos, ilyen alacsony vízállás
mellett nádvágó hajót sem tudunk vízre bocsájtani.
Ezt a problémánkat az országgyűlési képviselőnknek is jeleztem.
Egyúttal egy másik, sokakat érintő kéréssel is hozzá fordultam.
A kerékpárút kiépítésével kapcsolatban szerettem volna a
képviselő úrral egyeztetni. Erre a megbeszélésre kétszer is
kaptam tőle időpontot, de halaszthatatlan feladatai miatt idővel
mindkettőt lemondta. A titkárnőjével való megegyezésünk
alapján, majd kapok egy újabb időpontot. Ez még a mai napig
nem történt meg, de mondani szokás, a remény hal meg utoljára.
Így még bizakodom.
A kerékpárúttal kapcsolatban azonban pozitív lépésekről tudok
beszámolni. A Kerékpáros Túraklub vezetőjének, Kasuba
Györgynek a kezdeményezésére, az öcsödi, a kunszentmártoni, a
békésszentandrási, a szarvasi és a cserkeszőlői civilszervezetek
együtt petíciót írtak a kerékpárügyi kormánybiztosnak. A
szervezetek külön is megfogalmazták, hogy miért is lenne fontos
a térségnek a hiányzó kerékpárútszakasz megépítése
településünk és Kunszentmárton, valamint Békésszentandrás
között. Tavaly ősszel Békésen rendezték meg a Körösök Völgye
Turisztikai Találkozót, melynek kettős célja van: a vízi és a
kerékpáros turizmus fejlesztése. A találkozón Révész Máriusz
kerékpárügyi kormánybiztos is előadást tartott. Ezen a
rendezvényen személyesen tudtam neki átadni a civilszervezetek
petícióját. Tekintettel arra, hogy a Körösök Völgyében már csak
nálunk nincs kerékpárút, esélyünk lehet ennek megépítésére. A
Turisztikai Találkozó végén minden résztvevő önkormányzatot
felkértek a szervezők, hogy írásban fogalmazzák meg azokat a
kéréseiket, melyek véleményük szerint hozzájárulhatnak a térség
turisztikai fejlődéséhez. Öcsöd önkormányzata a hiányzó
kerékpárútszakasz megépítését kérte. Az idősek otthonának
átadó ünnepségén részt vett Boldog István országgyűlési
képviselő is, aki támogatásáról biztosított a kerékpárutakkal
kapcsolatban.
A beszámolóm kissé eltért a holtág alapítvány munkájának
ismertetésétől, de a két téma, éppen a helyi turizmusfejlesztés
szempontjából, szorosan összefügg, így az alapítványnak is
szívügye. Az elmúlt évben tovább folytattuk a holtág partjának
rendbetételét. Azt hiszem, ennek leglátványosabb eleme, a
„Csíkász tér” kitakarítása volt. Folytattuk a játszótérrel szembeni
park fásítását is.

Hat darab földlabdás, többéves hársfát ültettünk a már
meglévőkhöz, darabonként 8000,- Ft értékben. Az elmúlt év
folyamán többen jelezték, hogy a parkunk fejlesztését
favásárlással segítenék. A hársfákat az ő felajánlásaikból
vásároltuk. Név szerint Nemes Lajos (2 db), Gál Imréné, Szilágyi
Imre (barkácsbolt), Zuborné Bíró Enikő, Molnár András. Ezúton
is szeretném megköszönni nekik. Egy kertipavilont is
megrendeltünk, már kifizettük, de a felállítását az idén tavasszal
tervezzük a park fái közé.
Természetesen tudom, hogy ezekkel a megtett intézkedésekkel
nem fog jobb lenni a víz minősége. Az Önök személyi
jövedelemadójának 1%-ából (ami 150000-200000,- Ft) nem
tudjuk a mederkotrást és a vízcserét megoldani. De az Önök által
felajánlott pénzt igyekszünk minél hasznosabb dolgokra
fordítani. Azt is be kell látni, hogy amióta a NAV készíti az
adóbevallásokat, egyre kevesebb ember fordít időt a személyi
jövedelemadó felajánlására. Így az öcsödi civilszervezetek is
egyre kevesebb pénzhez jutnak. Kérem Önöket, hogy
adóbevalláskor figyeljenek az adójuk 1%-ának felajánlására,
lehetőleg valamelyik helyi alapítvány részére. Ha egyetértenek
az Öcsödi Holt-ág Alapítvány céljaival, akkor kérem, bennünket
támogassanak.
Terveink a 2019-es évre: továbbra is figyeljük a pályázatokat.
Igyekszünk minden lehetőséget megkeresni és kihasználni, hogy
segítsük a vízminőség javulását. Folytatni akarjuk a vízpart
rendbetételét, valamint a park fejlesztését.
Kérem a falu lakosságát, vigyázzunk együtt az elültetett fákra!
Hagyjunk majdan utódainknak örökül gondozott, szép
környezetet! Minden apró megtett intézkedés ezt segíti! Segítsék
a munkánkat, mert csak együtt, összefogva lehet jobb, élhetőbb a
településünk!
Végül szeretném megemlíteni, hogy alapítványunk március 9-én
nőnapi bált szervez. A bevételt a park fejlesztésére fordítjuk.
Bízom benne, hogy minél többen eljönnek a rendezvényünkre,
hogy egy kellemesen, jó hangulatban eltöltött estével is a közjót
szolgálhassák.
Tisztelettel:
Az Öcsödi Holt-ág Alapítvány nevében
Molnár András

ADÓSZÁMUNK:
18842494-1-16
ÖCSÖDI HOLT-ÁG ALAPÍTVÁNY
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Báloztunk a belterületi kamerákért
Az Öcsödi Polgárőr és Tűzoltó Egyesület sikerrel rendezte meg
a belterületi kamerarendszer bővítésére a jótékonysági
szilveszteri bált. A pénzbeli felajánlásokból és tombola jegyek
megavásárlásából 116.180,- Ft gyűlt össze. A hangulatfelelős
Nagy Zsolt (Szentes) zenész volt, a birkavacsorát Rónyai Gábor
és kedves felesége készítette. Nagyon sok tombola felajánlást
kaptunk, amely véleményem szerint az összefogást
szimbolizálja.
Ezúton is szeretném az Öcsödi Polgárőr és Tűzoltó Egyesület
nevében megköszönni mindazoknak a megtisztelő támogatását,
akik pénzbeli, vagy tombola felajánlásokkal támogatták
jótékonysági rendezvényünket.
Álljon itt a nevük köszönetképpen:
Art-Kelim Békésszentandrási
Szőnyegszövő és Kereskedelmi Kft.

Komlós Lajos és Komlós Lajosné
Körös-Pharma Kft
Lapu Lajos és Lapuné Stranszky Erika
Lukács Lajos és Lukács Lajosné
Molnár András és Molnár Andrásné
Molnár Bálint és Molnárné Kis Erika
Mucsi Attila és Mucsi-Erdei Andrea
Nagy Sándor és Bolyán Anikó
Nagy Zsolt
Öcsöd Nagyközség Roma Nemzetiségi
Önkormányzata
Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat
Öcsödi Horgász Egyesület
Öcsödi Községgondnokság és Könyvtár

Barkács Áruház - Szilágyi Imre és Szilágyi Imréné

Rab Ferenc és Rab Katalin

Bata Imréné

Rónyai Gábor és Rónyai Gáborné

Bata Péter és Angyal Orsolya

Ruha Shop - Dezső Gézáné

CEWE Magyarország Kft

Savella Jánosné

Csontos Anikó

Szeleczkiné Zöldvári Ágnes Beatrix

Csontos Antalné

Sziládi Dániel és Sziládiné Olasz Márta

Demjén Lajos és Demjén Lajosné

Szilágyi Imre és Szilágyi Imréné

Dóczi Antal és Dóczi Antalné

Tolnai Ferenc és Tolnai Ferencné

Erős Mihály és Erősné dr. Boldizsár Diána

Vitkó Gyula

Fruit Duó KKT.

Zubor Imre és Zuborné Bíró Enikő

Goods Market
Halászcsárda Vendéglő
Izbéki Ferenc és Izbéki Ferencné
Kedves öcsödi hölgyek
Kerékpáros Túraklub

Szeretném megköszönni továbbá Bolyán Anikó, Csontos Anikó,
Molnár András, Szeleczkiné Zöldvári Ágnes szervező
társaimnak és családtagjainak a rengeteg munkát!
Együtt Öcsöd közbiztonságáért!

Kiss György és Kiss Györgyné
Kolop Tünde

Bata Péter
elnök

Komáromi Judit

Beszámoló
Öcsöd Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzat
Képviselő-testületének 2018. március 28. napján megtartott
üléséről
A napirend 1. pontja:
Előterjesztések
Öcsöd Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzatnak
Képviselő-testülete megtárgyalta és jóváhagyta, hogy a 2017. évi
feladat finanszírozás terhére 40.000,- Ft-ot fordít a Romák
Világnapja alkalmából (április 7.) megrendezésre kerülő
rendezvényére. Amennyiben károkozás történik az Öcsödi
Művelődési Házban, azt a Roma Nemzetiségi Önkormányzat
kifizeti.
Öcsöd Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzatának
Képviselő-testülete megtárgyalta és jóváhagyta, hogy a 2017. évi

feladat finanszírozás terhére 5.600,- Ft-ot fordít a megrendezésre
kerülő húsvéti bálra evőeszköz bérlésre. Öcsöd Nagyközség
Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete
megtárgyalta és jóváhagyta, hogy a 2017. évi feladat
finanszírozás terhére 40.000,- Ft-ot fordít székek, asztalok
vásárlására.

Beszámoló
Öcsöd Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzat
Képviselő-testületének 2018. március 1. napján megtartott
üléséről
A napirend 1. pontja:
Öcsöd Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzatnak
Képviselő-testülete Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat 2018.
évi költségvetését véleményezte és javasolta jóváhagyását.
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József Attila Emlékhelyek szakmai találkozója Makó
2019. január 14-én, hétfőn került sor a József Attila Emlékhelyek
szakmai találkozójára, immár Makón. Az öt József Attila
kiállítóhelyet bevonó 2020. áprilisától induló programterv a
2019. májusi balatonszárszói első találkozás óta sokat változott,
finomodott. A tervezett cél, hogy a látogatók egy év alatt bejárják
az öt emlékhelyet: Budapest - Gát utca, Öcsöd, Makó,
Szabadszállás, Balatonszárszó. Nem csak a jövőbeli
látogatóknak, de az egyes emlékhelyeken dolgozóknak, a
szakmabelieknek is sok érdekességet tartogatnak az ilyen
lehetőségek, ugyanis még mi sem jártunk egymás kiállítóhelyein.
Makói vendéglátóink a szakmai tanácskozás után rövid gyalogos
városi sétára invitáltak jobban megismerni Makó múltját és
jelenét. Makón jó néhány Makovecz Imre tervezte épület áll.
Ezek közül kettőbe pillanthattunk be: a fürdőbe, illetve az építész
halála miatt sokáig tervben maradt, de most felépülő új könyvtár
épületébe is. A nap zárásaképpen a helyi múzeum irodalmi
kiállítóhelyére, az úgynevezett Espersit-házba is ellátogattunk.
József Attila 14 évesen, édesanyja halála után félárván érkezett
Makóra 1920 őszén, ahol az akkor nyolcosztályos gimnázium
ötödik osztályába iratkozott be. Mivel korábban polgári
iskolában járt, két tantárgyból, latinból és matematikából
különbözeti vizsgát kellett tennie. Itteni tanárai külön
foglalkoztak az egyébként szorgalmas diákkal. Emiatt legtöbb
osztálytársa nem kedvelte, strébernek titulálták. Osztályfőnöke,
Eperjesi Kálmán így jellemezte diákját: „Tehetséges,
kötelezettségtudó, bátor fellépésű, a versíráshoz nagy hajlama
van.” Még két tanárával, Tettamenti Bélával és Galamb Ödönnel
is szoros kapcsolatba került, akik atyáskodó gondoskodással és
szeretettel vették körül. A gimnázium hatodik osztályát jeles
tanulóként fejezte be.
A tanév végén feltehetően szerelmi csalódás miatt
öngyilkosságot kísérelt meg (60 darab aszpirint vett be). Az
akkor kollégista fiú az internátus igazgatójának lányába, Gebe
Mártába lett szerelmes, a lány nem viszonozta érzelmeit. A
szerelmes gimnazista rendszeresen küldte verseit a kiszemelt
lánynak: hol az ajtó alatt becsúsztatva, hol a Gebe fiúk által. Az
öngyilkossági kísérlet után Attilát kicsapták a kollégiumból.
Ezután került makói támogatójának, Espersit Jánosnak a házába,
ahol majd félévig lakott. Espersit a kicsapás után megkérdezte
tőle, hogy hová szándékozik költözni, mire a fiatal így felelt: „Ide
János bácsihoz, megleszek az alsó épületben.” Így is történt.
József Attila magántanuló lett, és a 7. és 8. gimnáziumi
osztályokat összevonva végezte el. Napközben az Espersit-ház
dolgozószobájában tanult és olvasott, verseket írt éjfélig,
hajnalig, majd nappal aludt. József Attila itt találkozott Espersit
lányával, Máriával (becenevén Cacával). Szállásadója így
mutatta be őket egymásnak. ,,Bemutatom a kislányom. Neked
pedig a jövő Petőfi Sándorát.” A bemutatás után az apa magukra
hagyta a fiatalokat. Attila megkérte a lányt, hogy üljön le és egy
papírlapot vett elő.

A lány azt gondolta, hogy portré készül róla, ám a fiatal fiú A
leányszépség dicsérte című verset adta át Cacának. Az Attilánál
idősebb lány nem vette komolyan Attila közeledését. Attila
érzékeny volt, és hajlamos a végzetes cselekedetekre: a legkisebb
őt ért sérelem miatt is elkapta az indulat. Espersit Mária (Caca)
mesélte el később, hogy egyszer megjegyzést tettek Attila
frizurájára, miért nem megy el megnyiratkozni. A sértett fiú
lerohant a szobájába és mire utánarohantak, már lelocsolta a fejét
petróleummal, és a kezében volt a gyufa. Espersit János makói
ügyvéd, politikus, lapszerkesztő, a helyi irodalmi élet és
művészek lelkes támogatója volt: több író, költő, festő
vendégeskedett nála, néhányan huzamosabb ideig ott is laktak.
Mind nagy hatással voltak a fiatal József Attilára.
Az ifjú próféta következő plátói szerelme Erdei Kató volt: neki a
kerítésen át dobálta papírgalacsinokra írt verseit. Attila szintén
viszonzatlan makói szerelme volt Saitos Gyula újságíró élettársa
Valéria, a Ria- versek ihletője. 1922-re már szegedi és makói
lapok közlik verseit és azok kritikáit. Fogadtatásuk nagyon jó
volt. Első verseskötete, a Szépség koldusa 1922 karácsonyán,
Szegeden látott napvilágot, mely nagyobb példányszámban jelent
meg, mint a későbbi kötetek. Előszavát Juhász Gyula írta:
„Emberek, magyarok, íme, a költő, aki elindult magasságba és
mélységbe, József Attila, szeressétek és fogjátok pártját neki.”
Attila középiskolai tanulmányait Budapesten fejezte be, a
Werbőczy gimnáziumban tesz érettségit. Elhagyja Makót: itt
született a szerelmes verseken kívül két emblematikus vers is: a
Megfáradt ember és az Elköszönő szelíd szavak című költemény.
József Attila 1923. júniusig élvezte az ügyvéd vendégszeretetét.
Később még többször visszatért ide. A makói Espersit-ház
korabeli kéziratokkal, könyvekkel, fényképekkel, festményekkel
és berendezési tárgyakkal fogadja az ide betérőket. Bemutatja
Espersit János baráti körét, Juhász Gyulát és Móra Ferenc makói
kötődését, illetve József Attila költői pályájának indulását is.

Jordán Ágnes muzeológus
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Beszámoló
Az Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
2018. május 25. napján megtartott üléséről
A napirend tárgyalása előtti interpellációk:
Molnár András: Interpellált a híd felől az út melletti területtel
kapcsolatosan.
Gál Imréné: Interpellált az Izbéki féle temető kerítésével, a
Művelődési Ház állagával, valamint a Bázis Konyha mögött
található ingatlanon tartott állattartással kapcsolatosan.
Interpellációkra válaszadás:
Molnár Bálint polgármester: Írunk levelet a közútkezelőnek,
hogy tegye rendbe az utat az öcsödi híd előtt.
Lóczi Lajos az Öcsödi Községgondnokság és Könyvtár vezetője:
Igen hiányzik egy 50 méter kerítés, pótoljuk. A Művelődési Ház
folyosóját szék és asztal raktárnak használjuk, ezért szakadtak
szét a függönyök és ezért körülményes a takarítás is. Veszünk új
függönyöket.
dr. Strassburger Gyöngyi helyettesítő jegyző: A Bázis Konyha
mellett lévő ingatlanhoz kimegyünk szemlére.
A napirend 1. pontja:
Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta és elfogadta a gyermek és ifjúságvédelmi feladatok
ellátásáról szóló beszámolót azzal, hogy elismerését fejezi ki a
területen dolgozók munkájáért.
A napirend 2. pontja:
Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
egyhangúan egyetértett a javaslattal és megalkotta a 2017. évi
költségvetésről szóló 2/2017./III.14./ önkormányzati rendelet
módosítására szóló 6/2018.(V.28.) önkormányzati rendeletét.
Öcsöd
Nagyközségi
Önkormányzat
Képviselő-testület
egyhangúan egyetértett a javaslattal és megalkotta a 2017. évi
költségvetés végrehajtásáról szóló 7/2018.(V.28.) önkormányzati
rendeletét.
A napirend 3. pontja:
Előterjesztések
Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 98512.
jelű kerékpárút 0+000-0+038 km számú szakaszát átadja a
Magyar Közút Nonprofit Zrt. részére.
Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Tolnai
Éva (Öcsöd, Deák F. út 28/A) New York-i maratoni
futóversenyen való részvételét, 150.000,- Ft-al támogatja.
Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a
harangzugi telektulajdonosok 100.000,- Ft-os támogatását
tisztelettel veszi, de nem tart rá igényt, mivel a ZP-1-2017
kódszámú pályázat nem nyert.
Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a
pályázati eljárást eredményesnek nyilvánította. Az eljárás
nyertesének az ERNŐKER Kereskedelmi Kft.-t (4735
Szamossályi, Kossuth Lajos út 37.) jelölte meg, a pályázatban
vállalt feltételek szerint. A 2.500.000,- Ft pályázati biztosítékot a
pályázati kiírás alapján megfizette, ez az összeg a vételárba
beszámításra kerül. Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat
tulajdonában lévő Öcsöd külterület 02/4, 02/5, 02/6 hrsz-ú
ingatlanát a kivett területté nyilvánítás után értékesíti
25.000.000,- Ft vételárért.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződés aláírására.
Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a
közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény előírásaira
hivatkozott jogi állásponton és szakértői szakmai értékelésen
alapuló Bíráló Bizottsági javaslat alapján a „Vállalkozási
szerződés az Öcsöd 0198 hrsz. és 0184 hrsz. ingatlanokon
található útszakaszok felújítására” tárgyú lefolytatott
közbeszerzési eljárás eredményére vonatkozó javaslatot
jóváhagyja.
A Képviselő-testület ezen döntése eredményeként akként
határoz, hogy az Önkormányzat a nevezett tevékenységre
vonatkozó szerződést a Soltút Kft. (6320 Solt, Kecskeméti út
34.) ajánlattevővel köti meg.
A Képviselő-testület mindezen megelőző döntéseire tekintettel
felhatalmazza az Önkormányzat önálló aláírási joggal rendelkező
polgármesterét, hogy az Önkormányzat képviseletében eljárva a
nevezett tárgyi felkéréssel, a Soltút Kft. (6320 Solt, Kecskeméti
út 34.) ajánlattevővel, az „Öcsöd 0198, 0184 helyrajzi
számokkal jelölt külterületi mezőgazdasági út felújítása”
projektre vonatkozó jogszabályokkal és rendelkezésekkel
összhangban álló szerződés aláírása érdekében a szükséges
intézkedéseket tegye meg.
Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a
közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény előírásaira
hivatkozott jogi állásponton és szakértői szakmai értékelésen
alapuló Bíráló Bizottsági javaslat alapján „Öcsöd Nagyközség
bel- és csapadék-vízvédelmi rendszer felújításának II. üteme”
tárgyú közbeszerzési eljárás eredményére vonatkozó javaslatot
jóváhagyta.
A „KÖRÖS-AQUA” Kft. (5561 Békésszentandrás, Szentesi út
4.) ajánlattevőt a fenti tárgyú közbeszerzési eljárás nyertesévé
hirdeti, tekintettel arra, hogy a legjobb ár-érték arányt tartalmazó
ajánlat a cég nevéhez fűződik.
A Képviselő-testület ezen döntése eredményeként akként
határoz, hogy az Önkormányzat a nevezett tevékenységre
vonatkozó szerződést a „KÖRÖS-AQUA” Kft. (5561
Békésszentandrás, Szentesi út 4.) ajánlattevővel köti meg.
A Képviselő-testület mindezen megelőző döntéseire tekintettel
felhatalmazza az Önkormányzat önálló aláírási joggal rendelkező
polgármesterét, hogy az Önkormányzat képviseletében eljárva a
nevezett tárgyi felkéréssel, a „KÖRÖS-AQUA” Kft. (5561
Békésszentandrás, Szentesi út 4.) ajánlattevővel, az „Öcsöd
Nagyközség bel- és csapadék-vízvédelmi rendszer
felújításának II. üteme” projektre vonatkozó jogszabályokkal
és rendelkezésekkel összhangban álló szerződés aláírása
érdekében a szükséges intézkedéseket tegye meg.
A rendelkezésre álló nettó 162.850.000,- Ft + Áfa anyagi
fedezetre; valamint a nettó 169.150.000,- Ft + Áfa elfogadott
ajánlati árra tekintettel, „Öcsöd Nagyközség bel- és csapadékvízvédelmi rendszer felújításának II. üteme” projektjéhez
[TOP-2.1.3-15-JN1-2016-00001], saját éves költségvetése
terhére, illetve a projekt költségvetésében szereplő maradvány
összegek átcsoportosításával további nettó 6.300.000,- Ft + Áfa,
azaz összesen bruttó 8.001.000,-Ft támogatást biztosít.
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Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta és egyetértett a Tóth József Alapszolgáltatási
Központ Szervezeti és Működési Szabályzatának a
módosításával.
Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta és egyetértett az Öcsödi Községgondnokság és
Könyvtár, és az Öcsödi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde
Szervezeti és Működési Szabályzatának a módosításával.
Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta és nem köti meg az Információbiztonsági Felelős
Megbízási Szerződést a Közinformatika Kft.-vel.
Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Rostás
Zoltán Öcsöd, Árpád út 35. szám alatti lakos 347.720,- Ft összegű
tartozását nem engedi el, a részletfizetés lehetőségét továbbra is
biztosítja.
A napirend 5. pontja:
Jelentés a két ülés közötti munkáról
Molnár Bálint polgármester a napirendi ponthoz kapcsolódóan

az alábbiakat mondta el:
Április 17-én a Tornacsarnok építésével kapcsolatban bejárás
volt az iskolában.
Ezen a napon részt vettem a Pantó Antal Egyesület
megalapításán.
Április 25-én Földtulajdonok gyűlésén vettem részt, ahol
döntöttek, hogy 2.500.000,- Ft-ot adnak a Veresházi út
felújításához szükséges önerőhöz.
Május 7-én Közmeghallgatással egybekötött ülésünk volt.
Május 8-án TÖOSZ elnökségi ülésen vettem részt.
Május 16-án Kunszentmártonon voltam, a Bácsvíz Zrt.
beszámolót tartott a 2017. évi költségvetésükről.
Május 17-én Naperőmű építése kapcsán, a három földterületünk
eladására beérkezett pályázatok felbontás volt.
Május 23-án Bíráló Bizottsági ülés volt a Veresházi út
közbeszerzésével kapcsolatban.
Május 24-én a Bácsvíz Zrt. küldöttgyűlésén vettem részt,
Kecskeméten.

Tisztelt Olvasó!

hogy így lesz ez a jövőben is, amivel hozzájárulunk ügyfeleink,
a megye lakóinak elégedettségéhez.
Az alkalmat megragadva kívánok Önöknek eredményekben,
sikerekben gazdag, boldog új esztendőt!

Az új esztendő elején számba vesszük, mit végeztünk el a
mögöttünk lévő időszakban és átgondoljuk, milyen feladatok
várnak ránk a jövőben. Így tesszük ezt a Jász-Nagykun-Szolnok
Megyei Kormányhivatalban is.
A 2010-ben megkezdett modernizációs folyamat eredményeként
megyénkben is egy szerkezetében megújult, ügyfélbarát,
hatékony és olcsóbb kormányhivatali rendszer alakult ki és egy
egységesebb, koncentráltabb, átláthatóbb feladatellátás jött létre.
Az ügyfelek megkedvelték a kormányablakokat, ahol egy helyen
több ügy is elintézhető. A megyében 14 integrált ügyfélszolgálat
várja az állampolgárokat, azt szeretnénk, ha ez a szám néhány
éven belül 18-ra emelkedne.
A tervek között szerepel egy kormányablak busz beállítása is,
amely ugyanolyan szolgáltatást nyújt, mint az integrált
ügyfélszolgálat. Lényegében egy mozgó kormányablakról van
szó.
Az a célunk, hogy az állampolgárok egyre kevesebb idő alatt
érjék el az ügyintézési pontokat, illetve a lehető legközelebb
vigyük a közigazgatást, az állami szolgáltatásokat az
emberekhez.
Az ország előtt is újabb kihívások állnak. A kormány célul tűzte
ki, hogy húsz-harminc év múlva Európa egyik legélhetőbb
államává váljon Magyarország. Ehhez több területen várhatók
újabb döntések, mint pl. a családtámogatások rendszerének
erősítése, a gazdaságfejlesztés és a versenyképesség növelése, a
bürokrácia további csökkentése. Fontos terület a nemzeti
identitás, a kultúra, illetve az oktatás erősítése.
Mindez azért lényeges, mert a közigazgatásnak támogatnia kell
ezeket a törekvéseket. A megyei kormányhivatal munkatársai
eddig is megfeleltek a kihívásoknak, és biztos vagyok abban,

Dr. Berkó Attila
kormánymegbízott

Beszámoló
Öcsöd Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzat
Képviselő-testületének 2018. május 31. napján megtartott
üléséről
A napirend 1. pontja:
Öcsöd Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzat
Képviselő-testülete megtárgyalta és jóváhagyta a 2017. évi
költségvetés módosításáról, és a 2017. évi költségvetési
beszámoló elfogadásáról szóló javaslatot.
A napirend 2. pontja:
Öcsöd Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzat
Képviselő-testülete megtárgyalta és véleményezte az Öcsöd
Nagyközségi Önkormányzat 2017. évi költségvetése
végrehajtásáról szóló beszámolót és azzal egyetértett.
A napirend 3. pontja:
Előterjesztések
Öcsöd Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzat
Képviselő-testülete megtárgyalta és egyetértett, hogy az
internet előfizetés díját 2017.02.01-től 2017.12.31-ig a Roma
Nemzetiségi Önkormányzat saját költségvetéséből az
általános működési támogatás terhére biztosítja.
Öcsöd Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzat
Képviselő-testülete megtárgyalta és jóváhagyta, hogy a 2018.
évi feladat finanszírozás terhére 150.000.- Ft-ot fordít laptop
vásárlásra.
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Körutazás Észak-Olaszországban
III. befejező rész
Friuli-Venezia-Giulia
Ahhoz képest, hogy ez a hozzánk legközelebb eső olasz
tartomány, nem ismerjük igazán. Pedig Friuli az a hely, ahol –
mint általában Olaszországban – minden megvan: tenger, hegyek
és történelmi városok.
Udine
A Friuli-Venezia-Giulia tartomány székhelye mintegy 40 km-re
fekszik az olasz-szlovén határtól, történelmi belvárosának
felfedezése nagyon kellemes időtöltés.
Udinét a "kis Velence"-ként is szokták emlegetni, mivel több
olyan nevezetes épülete van, amely a lagúnák városára
emlékeztet. Ez nem véletlen, mivel Udine közel négyszáz évig
velencei fennhatóság alatt állt. Udine legszebb terén, a Piazza
della Libertán is minden Velencét idézi.
Egy szépen kialakított ösvényen sétáltunk fel a város dombjára,
ahonnan gyönyörű panoráma nyílik a környékre, még az Alpok
vonulatait is látni lehet.
A legendák Attilához kötik a domb keletkezését. A hunok vezére,
miután leigázta Aquileát, látni akarta pusztítása nyomait, ezért
megparancsolta katonáinak, hogy a sisakjukban hozzanak földet
és építsenek fel neki egy hegyet Udinében.
Megnéztük a gótikus stílusban épült katedrálist, melynek belső
díszítése barokk. A harangtorony és a nyolcszögletű keresztelő
kápolna is gótikus, 15. századi épületek.
Végül nagy sétát tettünk a hangulatos belvárosban, ahol egymást
érik a kávézók, bárok, éttermek és bevásárlóhelyek. Élveztük a
délutáni tipikus olasz forgatagot.

Cividale del Friuli
Egy nyomasztó délelőtt, a szomorú magyar vonatkozású I.
világháborús emlékekkel terhelt kobaridi látogatás után ejtettük
útba Cividalét. Az ősi városka ott fekszik, ahol a Júliai Alpok
előhegyei találkoznak a Friuli síksággal, ahol a smaragdzöld
Natisone folyó kilép a hegyek közül. A folyó szurdokának partján
alapította a városkát Julius Caesar. Máig egy kőből készült
átkelőhely mutatja egykori jelentőségét.

A jelenlegi híd a 15. században épült és a félelmetes Ponte del
Diavolo névre hallgat.

Az ősi város első nagy fénykorát a longobárdok idején élte, akik
568-ban érkeztek ide.
Hamarosan a város lett a longobárd hercegség székhelye.
Az egykor longobárd építészet és művészet a világon egyedülálló
formában maradt meg, a magasan a Natisone folyó fölött
emelkedő parton épült templomban. A nagyrészben a 9.
században épült templom belső díszítése, mozaikjai,
domborművei, stukkói, freskómaradványai különlegesen
értékesek.
2011-ben az UNESCO felvette a világörökségek közé a város
longobárd emlékeit.
Cividale büszke jelképe a Natisone folyón átvezető középkori
híd, mely eredetileg a 15. században épült. Az I. világháborúban
a visszavonuló olasz csapatok felrobbantották, később eredeti
formájában újjáépült. Nevének eredetére számtalan legenda
ismert. Az egyik szerint építtetői az ördöggel cimboráltak, hogy
időben elkészüljön az építmény. Egy másik monda szerint a
folyóban álló hatalmas sziklát, melyen a híd tartóoszlopa áll,
maga az ördög hajította a mederbe.
Nekünk is felejthetetlen élmény marad mind az ördöghídon való
séta, mind a bolyongás az óváros szűk utcácskáiban,
sikátoraiban.

Venzone, a levendulaváros
Igazi vidéki hangulatú, bájos városka.
Venzone középkori fallal körülvett festői fekvésű kisváros volt,
több XIV.-XV. századi egyházi és világi épülettel, ezek azonban
az 1976-os szörnyű földrengéskor nagyon súlyosan
megrongálódtak.
Az egész várost újjá kellett építeni, melyet 1990-re be is fejeztek,
méghozzá az eredeti anyagokból és az eredeti középkori
stílusban.
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A szűk, hangulatos utcákon, tereken sétálva nem is gondolná a
turista, hogy az épületek többsége csak 30-40 évvel ezelőtt épült.
Venzonét 2017-ben méltán Olaszország legszebb településének
választották.
Az elmúlt években a város köré levendulamezőket telepítettek és
levendula-boltokat nyitottak.

Itt minden a levenduláról szól, mi is vettünk szappant, finom
süteményt, sőt megkóstoltuk a levendulafagylaltot is.

Palmanova – a csillag alakú erődváros
Palmanova városa Olaszország északkeleti részén, a FriuliVenezia-Giulia autonóm régióban, Udine megyében fekszik, az
Adriai-tenger partjához közel. Az erődvárost a 16. században
alapították, amikor Friuli vidéke a Velencei Köztársaság
fennhatósága alatt állt. Szabályos 9-szögletű alaprajzát máig
épségben megőrizte.

A város alapkövét 1593-ban helyezték el. A velenceiek államuk
legnagyobb szárazföldi támaszpontjává akarták fejleszteni, de ez
a terv kudarcba fulladt. Az eredeti szándékról csak az óriási
méretű Főtér - Piazza Grande - tanúskodik, amelynek kiterjedése
a kisváros méreteihez képest aránytalanul eltúlzott. A városba
három nagy erődített városkapun - Porta Aquileia, Porta Udine
és Porta Cividale - keresztül lehet bejutni. Ezek megóvott
állapotban ma is megtekinthetők.
Az érdekes várossal egy kiadós séta során ismerkedtünk,
melynek szomorú aktualitást adott, hogy meglátogattuk a
Palmanova mellett található egyik legnagyobb I. világháborús
kegyhelyet is. A nagy háború során vált gyakorlattá, hogy az
elesetteket a frontvonalak közelében hantolták el.

A palmanovai osztrák-magyar katonai temetőben több
öcsödiesen hangzó nevet láttunk, egyik családkutató útitársunk
pedig virágot is tudott elhelyezni egy közeli rokona emlékére a
temető kápolnájánál.
Aquileia
Idegenvezetőnk, aki Olaszországot különösen jól ismerő
történész, előzetesen sokat mesélt a római kori Aquileia és annak
későbbi, magyar vonatkozású történelméről.
Igy érthető, hogy csoportunk nagy várakozással érkezett a kis
városba.
Az Aquilis folyó mellett Kr. előtt 181-ben létesült római kolónia,
amely Augustus idején már a Venetia és Histria nevű régió
központja, a birodalom kilenc legfontosabb városának egyike
volt.
A tiltott keresztény hit a 2. században jelenik meg a városban. A
keresztényüldözésnek Constantinus 313-ban kiadott ediktuma
vet véget, utána templomok és kápolnák épülnek a mártírok
emlékére.
A 4. században az ariánus eretnekség fenyegeti az ortodox hitet,
aztán Constantinus utolsó leszármazottja, a hitehagyott Julianus
Apostata próbálja meg a pogány restaurációt.
Az 5. században a város püspökei a legnagyobb urak a Pósíkságtól egészen a Balatonig.
Aquileia a nyugat-római birodalom bukása után, a gót uralom
alatt is fontos tényező, de lakói elővigyázatosan megerősítik a
város kikötőjét, az Új-Aquileiának nevezett Gradót.
A 6. században Bizánc híres hadvezérei, Belizár és Narszesz
meghódítják a területet, de csak a partvidék marad tartósan a
birtokukban. Beljebb, a szárazföldön a lombardok rendezkednek
be két évszázadra, és Cividalét teszik meg a tartomány
székhelyének.
Hosszú ideig két aquileiai püspökség van: egy "bizánci"
Gradóban és egy "lombard" Cormonsban. Az új aranykor 774-től
jön el, amikor a város a frankok uralma alá kerül, és a nagy
műveltségű Paolinus, Nagy Károly pártfogoltja lesz Aquileia
pátriárkája.
A prosperitás éveinek a magyarok vetnek véget, akik 899 és 952
között tizenkétszer pusztítják végig a síkságot. A tartományt
akkoriban Vastata Hungarorum (magyarok által elpusztított)
néven emlegetik.
A 11. századtól a 15. századig a hercegség rangjára emelkedett
Aquileiai Patriarchátus a térség legnagyobb és legstabilabb
állama. A pátriárkák két évszázadig ghibellinek (császárpártiak),
aztán a pápához húzó guelfek jutnak hatalomra, akik nem tudják
megtartani a békét. Aquileia sokat szenved Udine és Cividale
elhúzódó háborújában, végül 1420-ban a hatalma csúcspontjához
közeledő Velence uralma alá kerül, és csillaga végérvényesen
lehanyatlik. A római kor százezres világvárosa ma már csak
nagyobbacska falu, mely ókori emlékein túl boráról nevezetes.
folytatás a 10. oldalon
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folytatás a 9. oldalról

A Bazilika ókeresztény mozaikjai messze földön híresek nagy
kiterjedésük és szépségük miatt.
A Bazilikától délre a római piactér, északra lakóházak
maradványai találhatók.
Meglátogattuk a régészeti múzeumot is, ahol Észak-Olaszország
legnagyobb ókori gyüjteménye található. A szobrok, portrék,
sirfeliratok mellett különösen szépek az üvegből, elefántcsontból
és borostyánból készült tárgyak.
A település központjában található ásatási terület és a
patriarchális bazilika 1998 óta szerepel az UNESCO
világörökségi listáján.
Grado
Utolsó állomásunk az Aquileia mellett fekvő Grado volt. A város
a trieszti öbölben, az Adriai-tenger partján fekszik, a térség
leghiresebb fürdőhelyeinek egyike.
A kisvárost körülbelül kétezer éve lakják, akkoriban Aquileia
kikötője volt, majd annak vetélytársává is emelkedett. A
történelmi belvárost (Grado Vecchia) az 5. században építették
ki, miután, 452-ben Attila hun király seregei elől, Velencéhez
hasonlóan, a környék lakossága Grado lagúnája szigeteire
menekült.
568-ban a longobárdok támadása miatt Friuli pátriárkája
székhelyét is ide telepítették át, ettől kezdve az egyházi építkezés
is fellendült. 875-ben a települést csak a velencei hajóhad tengeri
győzelme mentette meg a dalmát kalózok dúlásától. A 19. század
második fele óta közkedvelt fürdőhely.

Karácsonyi táncest
2018. december 10-én délután a Művelődési Házban tartottuk
már hagyománnyá vált táncbemutatónkat. A nagy érdeklődésre
való tekintettel két előadást szerveztünk. Erre az alkalomra a
nagyterem is ünneplőbe öltözött.
Az alsó tagozatos tanulók heti egy órában társas táncokat
tanulhatnak Balga Kristóftól, a Szilver Alapfokú Művészeti
Oktatási Intézmény táncpedagógusától. Diákjaink lelkesen
készültek, kitartóan gyakoroltak. Gyönyörű ruhákba öltözve
adták elő változatos koreográfiájú produkciójukat.
Az est meglepetéseként meglátogatta a gyerekeket a "Télapó",
aki táncával kedveskedett a gyerekeknek és a nézőknek, akik nem
fukarkodtak a tapssal.
Köszönetet mondunk: a Polgárőrségnek és Kiszelné Pigler
Annának, akik munkájukkal segítették, illetve emelték
rendezvényünk színvonalát.

Körutunk során sok finom olasz ételt kóstoltunk, vásároltunk.
A gradoi vásárcsarnokot személyesen is szívesen tudom ajánlani
minden arra járó utazónak. Remek a sajt, a prosciutto (sonka),
tésztaféleségek, száritott paradicsom, fűszerek választéka, és
kiváló a kiszolgálás és tanácsadás.

A szolnoki Családkutató Klub tagjaival 2017. szeptemberében
szerveztünk egy I. világháborús olasz-szlovén emlékutat.
Tisztelegve a Nagy Háborúban az Osztrák-Magyar Monarchia
hadseregében ott harcoló Nagyapáink emlékének, végigjártunk
sok megrendítő emlékhelyet, majd részt vettünk az évente
megrendezésre kerülő doberdói nagy nemzetközi ünnepi
megemlékezésen és koszorúzáson. Utunk során természetesen
nem hagyhattuk ki a programból Észak-Olaszország híres
nevezetességeinek, történelmi városainak meglátogatását. Az
olasz körutunkról szóló útibeszámolónkat ezzel a befejező
résszel zárjuk.
Pasztelyákné Izbéki Róza

Köszönet!
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Mozgássérült Egyesület
Öcsödi és Mesterszállási Csoportja 2018. október 27-én
tartotta meg az évértékelő összejövetelét.
A családias ebéden az Öcsödi József Attila Általános Iskola
tanulói adták elő kis műsorukat, melyet a jelenlévők nagy
szeretettel fogadtak. Köszönet a felkészítő tanároknak.
Az ebéd elfogyasztása után jó hangulatban telt a délután.
Köszönjük mindenkinek, aki valamilyen formában támogatta
a rendezvényünket és a csoport munkáját egész évben.
Izbéki Ferencné
csoportvezető

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

Sulihír

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
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Beszámoló
Az Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
2018. november 8. napján megtartott üléséről
A napirend tárgyalása előtti interpellációk:
Zuborné Biró Enikő képviselő: Miért távolították el a Központi
Iskola elől a szobrot és hova került?
Gál Imréné képviselő: A temetőben egy szakaszon még mindig
hiányzik a kerítés.
Interpellációkra válaszadás:
Molnár Bálint polgármester: Ledőlt a szobor és így levitték a
pincébe, vissza lesz rakva a helyére. Már elkezdték helyrehozni
a kerítést a temetőben.
A napirend 1. pontja:
Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta és elfogadja az Alapszolgáltatási Központ
munkájáról szóló 2017. évi beszámolót és elismeri a dolgozók
munkáját.
A napirend 2. pontja:
Előterjesztések
Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
áttekintette az Öcsödi Polgármesteri Hivatal Esélyegyenlőségi
Tervét és felülvizsgálatát indokoltnak tartja az előterjesztés
szerint.
A Képviselő-testület egyhangúan egyetértett a javaslattal és
megalkotta a 2018/2019. évi fűtési idényre a szociális
tüzelőanyag juttatás megállapításáról szóló 9/2018.(XI.9.)
önkormányzati rendeletét.
Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy
határozott, hogy az Öcsöd 0607 hrsz kivett út megnevezésű
ingatlant kiméreti földmérővel.
Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Jordán
Tamás Öcsöd, Kossuth út 29. szám alatti lakos részére a
tulajdonában lévő Öcsöd, Hunyadi út 29. (1244 hrsz) szám alatti
ingatlanát értékesíti 100.000,- Ft vételárért.
Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Rostás
Zoltán Öcsöd, Árpád út 35. szám alatti lakos 347.720,- Ft összegű
belvíztámogatás tartozását nem engedi el.
Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi.
CLXXXIX. törvény 88. § (2) bekezdésében és 91. § a.) pontjában
foglaltakra figyelemmel hozzájárulását adja a Körös-Tisza menti
Önkormányzatok Hulladékrekultivációs Társulása 2018.
december 31. napjával történő megszüntetéséhez, ezért a
Képviselő-testület jóváhagyólag elfogadja a társulás
megszüntetéséről szóló megállapodást.
Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi.
CLXXXIX. törvény 88. § (2) bekezdésében és 91. § b.)
pontjában foglaltakra figyelemmel hozzájárulását adja a
Tiszazugi Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás 2018.

december 31. napjával történő megszüntetéséhez, ezért a
képviselő-testület
jóváhagyólag
elfogadja
a
társulás
megszüntetéséről szóló megállapodást. Öcsöd Nagyközségi
Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot nyújt be az OviSport Közhasznú Alapítvány pályázati felhívására.
A napirend 3. pontja:
Jelentés a két ülés közötti munkáról
Molnár Bálint polgármester a napirendi ponthoz kapcsolódóan
az alábbiakat mondta el:
Szeptember 26-án volt az utolsó soros testületi ülésünk.
Szeptember 27-én az Egészségház műszaki átadása volt.
Szeptember 28-án Lengyelországban voltunk.
Október 1-én megtartottuk az idősek napját.
Október 4-én Homokon voltam, ahol a Parlamenti képviselők
válogatottja futballozott.
Október 5-én az Aradi vértanukról megemlékezést tartottunk.
Október 10-én Kalocsán, TÖOSZ elnökségi ülésen voltam.
Október 12-én a Veresházi kövesút műszaki átadása volt.
Október 18-án a három társulásnak tartottunk társulási ülést.
Október 19-én az 56-os forradalomra emlékeztünk az Általános
Iskola tanulóinak ünnepi műsorával.
November 6-án a Magyar Államkincstár ellenőrzést tartott az
Egészségháznál.

Író-olvasó találkozó
Kötetlen beszélgetés
Tisztelettel meghívunk minden
kedves érdeklődőt
2019. március 22-én 17 órára
Vendégünk:
az Öcsödről elszármazott
Csikász Lajos történelmi regényíró
Helyszín: Művelődési Ház

Lakossági Tájékoztatás!
Azok a lakosok, akik nem vezetékes gázzal fűtik a
lakásukat, február hónapban megkapják (12.000 Ft
értékű) természetben átadott (szén, tűzifa, brikett,
palackos gáz) igényüknek megfelelően a tüzelő
támogatást. Az igényelt tüzelőt a helyi Tüzép
telepen fogják megkapni, aminek időpontjáról
értesítéssel leszünk.
Öcsödi Polgármesteri Hivatal
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Idősek napi megemlékezések
Az idősek előtti tiszteletünk jeléül idén két alkalommal adtunk
rövid megemlékező műsort. Október 1-jén és december 4-én a
szervezők meghívására a Művelődési Ház színpadán léphettek
fel a 2. osztályos tanulók. A gyerekek nagy izgalommal
készültek, hiszen először szerepeltek ilyen nagy közönség előtt.
Műsorunkat népi játékokból, mondókákból, névcsúfolókból,
dalos játékokból, versekből állítottuk össze. Néhány vidám és
megható percet szereztünk a részt vevő vendégeknek, akik nagy
tapssal köszönték meg a gyerekek köszöntőjét. Műsoraink után a
kisdiákok üdítőt, teát, kalácsot, sós süteményt kaptak, amit
ezúton köszönünk a vendéglátóknak, sőt még a Télapó is
megajándékozta őket egy-egy csokimikulással.
A szereplő gyerekek: Farkas Heléna Gréta, Farkas István Márió,
Farkas Kiara, Fazekas Alexandra Beatrix, Fazekas Lolita Lilla,
Józsa Barbara, Kolompár István Róbert, Kómár Adrienn,
Lakatos Lajos Rikárdó, Molnár Vanda Vivien, Rostás Gusztáv
Mánuel, Sziládi Adrienn, Zubor Fruzsina.
Felkészítő nevelők: Horváth Istvánné, D.Kis Zsoltné.

Zsúfolt volt a december, próbákkal is teli. Így közeledtünk a
karácsony felé, és ahogy rögzült a kis fejekben a szerep, úgy
lettek napjaink is egyre nyugodtabbak, csendesebbek.

Az utolsó nap mégis izgatottan adta elő a csoport egy
pásztorjátékba ágyazott, énekekkel átszőtt bábjelenetet: A szúrós
szőrű bárányokat. A két szúrós szőrű bárány történetét, akik
szégyenükben elszöktek a nyájtól, és a szeretet, az együttérzés,
vágyakozásuk a segítségnyújtásra csodát hozott számukra és az
isteni gondviselés selymessé tette bundájukat. Ők lettek a világ
legszebb bárányai, pásztoruk ajándéka, akik a legmelengetőbbek
lettek a kis Jézus számára.
E bájos kis bábjátékra a szereplő diákok szülei is meghívást
kaptak. A gyerekek örültek, hogy szüleik megnézik előadásukat,
hisz úgy érezték ez az ő ajándékuk, mely által az idén ők is
ünnepivé varázsolták a karácsonyt.

Meleg szeretettel!
Iskolánkban már hagyomány, hogy a téli szünet előtt egy szép
karácsonyi műsorral készülnek a 3. osztályosok társaiknak,
tanáraiknak. Ezért gyűltünk össze az idén is a községi
Művelődési Házban december 21-e délelőttjén.
A karácsonyt megelőző advent minden gyermek számára a
várakozás, készülődés időszaka. Iskolánkban a kicsiknek ez
mindig programokkal teli. Az idén is csillogó szemekkel festettek
színesre karácsonyfákat, melyeknek alja ajándékokkal volt
zsúfolt, készítettek téli képeket, ajándékokat. Az Adventi naptár
is a falon oly hívogató volt.
A 3. a osztályos tanulók izgatottságát az idén még az is fokozta,
hogy tudták az ünnepi műsorral most ők kedveskednek kicsiknek
és nagyoknak egyaránt. Kedveskednek a szó legnemesebb
értelmében, mert ebből senki sem akart kimaradni. Felcsillantak
a szemeik, mikor megtudták, bábozni is fogunk. Már első
osztályban is kedvelték ezt a foglalatosságot.

Ahhoz, hogy bábozhassunk egy paravánra is szükségünk volt,
melynek elkészítéséhez Kóródi Lajos bácsinak ezúton is
szeretnénk köszönetet mondani. Külön köszönetet mondunk még
Kóródi Anita néninek, aki segítette munkánkat.
Felkészítő nevelők: Rózsa Éva, és Oborzilné Enyedi Klára
A paraván előtti 8 tanuló és a paraván mögé „elbújt” 15 bábos és
énekes tanuló névsora:
Benke Tamás, Bodnár Szabrina, Burai Olívia, Durda Jázmin,
Farkas Gusztáv, Ferenc Klára, Hegedűs Csaba, Hegedűs Norbert,
Jakab Attila, Kiss Lajos Dominik, Kolompár Attila, Kolompár
Viktor, Komlós Gergő, Kóródi Gréta, Molnár Vince, Nagy Bálint
József, Pápai Bella, Rostás Dominik, Rostás Mirella, Rostás
Sándor, Szegény Sándor, Terkovics Orsolya, Tóth Nikolett.
Sulihír
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Beszámoló
Az Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
2018. szeptember 26. napján megtartott üléséről
Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi
önkormányzati képviselők jogállásának egyes kérdéseiről szóló
2000. évi XCVI. törvény 3. § (1) bekezdése alapján
jegyzőkönyvében rögzíti, hogy Péterfy Tamás önkormányzati
képviselő a képviselői megbízatásáról lemondott. A megbízatás
megszűnésének időpontja 2018. év szeptember hó 15. nap.
Loconcziné Szilágyi Ildikó a helyi választási bizottság elnöke:
Péterfy Tamás képviselő úr lemondott képviselői tisztségéről. A
helyi választási bizottság is értesült erről. 2018. szeptember 26.án megtartott ülésén, a 2014. évi jegyzőkönyv alapján
megállapította, hogy a választási törvény alapján a 2014-es
kislistás szavazásán a következő legtöbb szavazatot elérő
képviselő jelölt, (aki 378 szavazatot kapott) fog a helyébe lépni,
Zuborné Biró Enikő. A további munkájához sok sikert kívánunk,
és a megbízólevél átadásra került.
A napirend tárgyalása előtti interpellációk:
Gál Imréné képviselő: Az Egészségklub épületét a
Községgondnokság és Könyvtár egy kicsit javítsa fel, ha lehet.
Veresházi 23-27-ig három nagy kátyú van.
Veresházi úton lévő Coop bolt figyelmét fel kellene hívni, hogy
nagy a fű az udvaron. A garázsba be vannak dobálva a dobozok
és mindig nyitva van az ajtaja, nagyon tűzveszélyes.
Török Sándorné képviselő: Az Idősek Otthonánál folyik a
felújítás. Négy szobában a pvc-t ki kellene cserélni, mert nagyon
régi, elhasznált.
Interpellációkra válaszadás:
Molnár Bálint polgármester: Az Egészségklub épülete nagyon
rossz állapotban van, de amit tudunk, megcsinálunk rajta. Az
Idősek Otthonában, a 4 szobában a pvc-t lecseréljük újra. A Coop
boltot felszólítjuk írásban.
Lóczi Lajos Öcsödi Községgondnokság és Könyvtár vezetője:
Folyamatban van a kátyúzás, kijavítjuk a Veresházi utat is.
A napirend 1. pontja:
Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta és elfogadta az Öcsödi Községgondnokság és
Könyvtár 2017. évi tevékenységéről szóló beszámolót.
A napirend 2. pontja:
Előterjesztések
Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a
Pénzügyi Bizottság tagjának Zuborné Biró Enikő települési
képviselőt választotta meg.
Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
elfogadta a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság Kunszentmártoni Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság
2017. évi tűzvédelmi tevékenységéről szóló beszámolóját.

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
csatlakozik a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíj rendszer 2019. évi fordulójára és az Általános
Szerződési Feltételeket elfogadta.
Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta és elfogadta, hogy a Körösi Vízgazdálkodási
Társulatot 2018. évben 168 E Ft-tal támogatja az Önkormányzat.
Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az
Öcsöd, Vigh I. út 2. (925/2 hrsz) szám alatti ingatlant nem kívánja
elfogadni.
Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Öcsöd
Nagyközségi Önkormányzat tulajdonában lévő 398, 0503, 05
hrsz-ú kivett csatorna megnevezésű ingatlanok kezelői jogát
átadta az Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóságnak.
Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az
előterjesztett pályázati felhívást tette közzé az Öcsöd
Nagyközség közigazgatási területén a települési és nem
közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtését,
elszállítását és ártalommentes elhelyezését végző közszolgáltató
kiválasztására. Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestülete felhatalmazta a Polgármestert, hogy levélben keresse
meg Kunszentmárton Város Önkormányzatát, azzal hogy
engedélyezze a tulajdonában lévő Szennyvíztisztító Telepre a
nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz beszállítását.
Jelentés a két ülés közötti munkáról
Molnár Bálint polgármester a napirendi ponthoz kapcsolódóan
az alábbiakat mondta el:
Május 25-én volt az utolsó soros testületi ülésünk.
Május végén, Balatonszárszón jártunk, a József Attila
Emlékhelyek találkozóján. Szabadszálláson szeptember 24-én
voltunk. November 12-én itt Öcsödön is lesz egy találkozó.
Tiszazugi Önkormányzati Társulási ülések voltak a nyár
folyamán több ízben is. A hulladékszállítással kapcsolatos
szerződések megkötése volt a téma.
Júliusban megegyeztünk a Szilasi Kft.-vel, hogy megcsinálják az
Egészségház felújítását.
Június 21-én megtartottuk a köztisztviselők napját.
Rákóczifalván tűzoltó ünnepségen vettem részt.
Július 11-én a Veresházi kövesút munkaterületének átadása volt.
Ebben a hónapban már el is készült az út felújítása.
Augusztus 8-án a Magyar Államkincstár utó ellenőrzést tartott.
Martfűn voltam, Öcsöd-Martfű között lévő 1 km-es felújított
útszakasz ünnepélyes átadásán vettem részt.
Augusztus 11-én megtartottuk a fesztivált, egy jól sikerült
rendezvény volt.
Szeptember 11-én TÖOSZ elnökségi ülésen vettem részt.
Szeptember elején Lengyelországban, Iwkovában jártunk a
Szilva napokon.
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Megemlékezés

Megemlékezés

Oláh Imréné

Balla Mártonné

Rónyai Jolán

Erdei Mária

halálának 5. évfordulójára

halálának 28. és

„Küzdöttél, de már nem lehet,

Balla Márton

a csend ölel át és a szeretet.

halálának 34. évfordulójára

Fájó szívünk felzokog érted

,,Ne hidd, hogy feledni fogunk,

örökké szeretünk

a sors bármerre vezet,

nem feledünk téged.”

emléked szívünkbe véssük
a szív pedig soha nem feled!”

Szeretettel emlékezik lánya, unokája és családja

Szeretettel emlékeznek gyermekei, unokái és dédunokái

Megemlékezés

Megemlékezés

Pápai Lajosné Jónás Terézia

Jónás Lajos

halálának 8. és

hálának 20. évfordulójára

Pápai Lajos

,,Istenem, súgd meg neki halkan,

halálának 26. évfordulójára

lágyan szólj hozzá, hogy ne zavarjam!

„ Fáj a szívünk, mert itt hagytál,

Álmomban keressen meg engem, még egyszer

búcsú nélkül elaludtál.

hadd láthassam, hadd öleljem!

Küzdöttél, de már nem lehetett,

Nem szólnék róla, hogy mélyen gyötör a bánat,

most a csend ölel át és a szeretet.

csak hadd láthassam még egyszer Édesapámat!

Végleg elmentél hosszú utadra,

Hadd legyen nekem ez a legszebb álmom súgd meg neki,

hangod nem halljuk többé már soha.

halkan, én mindennap várom.”

Fájó szívünk felzokog érted,
Fájó szívvel emlékezik

örökké szeretünk, nem feledünk téged.”
Szeretettel emlékeznek gyermekei, unokái és dédunokái

Felesége, gyermekei, hét unokája és hét dédunokája

Megemlékezés

Megemlékezés

Légrádi Benjámin

Ifj. Krenács Mihály

halálának 1 évfordulójára

halálának 5. évfordulójára

„Fáj a szívünk, mert itt hagytál

,,Várjuk, míg élünk, várjuk őt.

búcsú nélkül elaludtál.

Hátha egyszer ott áll az ajtónk előtt.

Küzdöttél, de már nem lehetett,

Aztán a valóság ránk szakad.

most a csend ölel át és a szeretet.

Lelkünk tovább fáj a kín alatt.

Végleg elmentél hosszú utadra,

Kiáltanánk, hogy ő is hallja odaát.

hangod nem halljuk többé már soha.

Hol vagy gyermekünk, nélküled üres a világ.

Fájó szívünk felzokog érted,

Várunk, ha nem jössz, mert nem jöhetsz.

örökké szeretünk, nem feledünk téged.”

Mi megyünk hozzád, ott leszünk veled.”

Szeretettel emlékeznek felesége, lánya, veje és unokái

Örökké szerető édesanyja és testvére
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Anyakönyvi hírek
Halálozások

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

Novemberben:
élt 63 évet
élt 66 évet

Makai Antal
Tóth Lajos
Decemberben:
Nádudvari Lídia
Légrádi Károly
Kurucz Ferenc
Kiss Imréné
Boldizsár Julianna

Decemberben:
Dezső János – Jordán Viktória Dóra

élt 90 évet
élt 78 évet
élt 60 évet
élt 85 évet

Januárban:
Aponyi Sándor – Gán Anita
kötöttek házasságot

Januárban:
K. Nagy Antal
Csikai Márton

élt 84 évet
élt 63 évet

Emléküket kegyelettel
őrizzük.

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

Születések
Novemberben:
Kelemen Zsolt - Balogh Krisztina
ZSOLT MARCELL

Bódi Zoltán - Tusják Éva Viktória
ZOLTÁN ERVIN

Kondi Kristóf - Fazekas Gréta
VIOLA

Dóczi Csaba - Födvári-Nagy Margit
ZALÁN CSABA

Horváth Mihály - Jónás Vanessza
MIHÁLY RAMIZ

Árvai Norbert - Romhányi Nikoletta
ANNA

Ambrus Ferenc - Farkas Dóra
IVETT

nevű gyermeke született.

Decemberben:
Kovács János - Kovács Gabriella
VÍTÓ
Rostás Pál József - Suki Melinda Gina
LARA

A legifjabb öcsödi polgároknak
hosszú boldog életet kívánunk!
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