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Anyák napja
Anyák napja alkalmából köszöntök
minden kedves édesanyát, nagymamát, keresztanyát.
„Van-e olyan drágaköve a világnak,
Amilyen a szíve az édesanyának?
Ér-e annyit annak hideg ragyogása,
Mint az édesanya szelíd mosolygása?
Senkinek sem lehet olyan drágagyöngye,
Mint az édesanya értünk hulló könnye.
Mint az édesanya féltő, óvó karja,
Mely testünket, lelkünket védőn betakarja.”

Molnár Bálint
polgármester
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Elindult az Egészségház kivitelezése
2018. március 12-én ünnepélyes keretek között adtuk
át a kivitelezőnek a munkaterületet, miután az
egészségügyi szolgáltatások ideiglenes áthelyezése
sikeresen befejeződött. Az eseményen részt vett
Boldog István országgyűlési képviselő és Berecz Zsolt
a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés alelnöke.
A beruházás megkezdését jelképező idő kapszulát
közösen helyeztük el.
A TOP-4.1.1-15-JN1-2016-00007 azonosító számú
„Öcsödi egészségház komplex, energiatakarékos
felújítása" elnevezésű projektünk megvalósításához
60.747.679-Ft –ot kaptunk.
A beruházás jelenleg az előkészítés fázisában van, a
bontási munkálatokat végzik. A beruházás várhatóan
2018. július 31 –ig fejeződik be.

Molnár Bálint
polgármester
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Húsvéti készülődés
Hagyományteremtés céljából 2016. tavaszán, a falu történetében
először, tojásfát készítettünk.
A község lakosai ezt a kezdeményezésünket is nagy örömmel
fogadták, s ebben az évben immár a harmadik tojásfát díszítettük
fel közösen. A díszeket március 24-én a Művelődési Házban,
kézműves foglalkozás keretében készítettük el. Hívó szavunkat
sokan meghallották, gyermekek és felnőttek egyaránt lelkesen
szorgoskodtak. Nagy örömünkre társklubjaink tagjai, helyi és
vidéki gyerekek is eljöttek, hogy munkájukkal hozzájáruljanak
községünk fájának szépítéséhez. Kellett is a segítség, hiszen a
nagyra nőtt fára sok dísz kellett. Csodálatos tojásokat
készítettünk, többféle díszítési technikát tanulhattunk meg. Jóízű
beszélgetések, finom tea és húsvéti cukorka kóstolgatása tette
igazán kellemessé a délutánba nyúló kézműveskedést. Az
elkészült
hímes
tojásokkal,
nyuszikkal,
virágokkal
Nagypénteken díszítettük fel a csavart fűzfát, melyet a
karácsonyfa helyére a Kossuth téren állított fel a
Községgondnokság. Kellemes, ünnepváró hangulatban telt ez a
délután is. Nagyon jó volt látni, hogy sokan eljöttek megcsodálni
a község tojásfáját! Nagymamák, nagypapák, szülők jöttek; civil
társklubok tagjai tisztelték meg rendezvényünket.
Ezúton is köszönjük szépen mindenkinek a lelkes segítségét,
köszönjük a felajánlásokat: a fűzfát, a pulykatojásokat, a
csodálatos tojásdíszeket, a díszekhez való kellékeket, az anyagi
támogatásokat.
Ismét nagyon jó érzés volt az összefogást, az együttlét kellemes
érzését megtapasztalni. Köszönjük!

Molnár Andrásné
az Öcsödi Egészségklub nevében
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Március 15-i ünnepség

Költészet napi szavalóverseny

Iskolánk ebben az évben is ünnepi műsorral emlékezett
meg 1848. március 15-ről és az azt követő
szabadságharcról.
Március 15-e nemcsak a forradalom kezdetét jelenti, a mai
ember számára jelképpé is vált. Ezen a napon a szabadság,
a fejlődés, a nemzeti öntudat ébredését is ünnepeljük.
Olyan értékeket képvisel, melyekért napjainkban is
érdemes kiállni, mert örök érvényűek: az összefogás, a
kitartás, a tenni akarás, az egymás megbecsülése, a
hazaszeretet.

Iskolánk hagyományaihoz híven az idén is megrendezte
költészet napi szavalóversenyét.
2018. a „Családok éve”, ezért mind a kötelező, mind a
szabadon választott versek témája ehhez a témakörhöz
kapcsolódott.
Az alsós tanulók versenye április 5-én, délután volt. A
produkciókat 3 tagú zsűri értékelte. Papp Bálintné, Jordán
Ágnes és Séráné Domokos Györgyi 24 előadás közül
választotta ki a legjobbakat. A végeredmény a következő
lett:
1-2. osztály:
I. Tóth Nikolett 2.a
II. Burai Olívia 2.b
III. Zubor Fruzsina 1.o.
Különdíj: Benke Tamás 2.a
3-4. osztály:
I. Gajdos Viktor 4.b
II. Farkas Tibor 3.a
III. Komlós Lajos 3.b
Különdíj: Kovács Viola Vanessza 3.a
Minden tanuló kapott emléklapot, a helyezést elérő diákok
pedig egy-egy könyvvel gyarapíthatták könyvtárukat.
A versenyzőknek gratulálunk, és további sikereket
kívánunk!

A 4. osztályosok műsora ezen értékek megjelenítésére
törekedett az előadott versek, dalok segítségével.
Szereplők: Csufor Ramóna Vivien, Fazekas Angelika
Mercédesz, Józsa Natasa, Kolompár Leila, Kolompár
Natália Mercédesz, Kolompár Vivien, Komlós Balázs,
Szénási Bianka, Gajdos Viktor, Kolompár Sándor Kevin,
Kolompár Zsolt, Kóródi Nóra, Török Alexandra
A műsort összeállították és betanították: Benke Jánosné és
Osztrovszkiné Bata Gyöngyi tanítónők
A dekorációt készítette: Nádudvari Piroska tanítónő
Munkájukat segítették: Kóródi Anita, Nyemcsok Andrea,
Tóthné Nádudvari Judit

Sulihír
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Tanoda Hírek

Tájékoztató a veszettségről

Január és Február hónapban megrendezésre került családi
napunk, melyen a kedves vendégeinknek forró tea, bejgli, farsang
jegyében fánk, jelmez készítés és azt követően közös étkezés,
beszélgetés a szülőkkel, melyet nagyon élvezett mindenki.

Az Öcsödi Hírekben közölt „Tájékoztató a megfelelő
állattartásról” c. íráshoz szeretnék állatorvosi véleményt
mondani.
A tájékoztató célja védeni a közegészségügyet és
állategészségügyet egy gyógyíthatatlan betegség, a veszettség
ellen, ami sajnos hazánkban is állandó veszélyt jelent.
Hogyan keletkezik ez a betegség?
Nálunk a rókák az okozói. Illetékesek évente immunizálják a
rókákat csalétekbe helyezett oltóanyaggal, de – sajnos - nem
minden állat jut ehhez.
A beteg róka kezdetben tünetmentes, csupán a magatartása
változik meg. Végtelenül megszelídül. Bemegy lakott területre,
engedi magát érinteni, megfogni. A kutyák megtámadják ezeket
a rókákat és így megfertőződnek a veszettség vírusával, ugyanis
a szelíd róka is fertőz. A veszettség nem csupán harapással,
hanem érintéssel is fertőz. - Tanzániában és Angolában láttam
embereket meghalni ebben a szörnyű betegségben. Megrázó
élmény volt, napokig a hatása alatt voltam.
Érdemes felidézni a 70-es években még öcsödi praxisom idején
megtörtént eseményt.
Vadászok látszólag egészséges rókákat kilőttek, majd lebőrözték
őket azzal a céllal, hogy kikészíttetik ezeket. A rókák tetemét
megvizsgálták. Valamennyi fertőzött volt veszettséggel! Az
összes vadász haladéktalanul védőoltásban részesült, így nem
történt katasztrófa.
Kérek ezért mindenkit, ne gondolja azt, hogy a Polgármesteri
Hivatal fenyegette a lakosságot a felhívással. Védeni akarja a
lakosságot egy szörnyű és gyógyíthatatlan betegségtől.
Dr. Molnár János
gyémántdiplomás főállatorvos

Tisztelt Lakosság!
Februári kirándulásunk Gyulai Várfürdőben történt, ahol a
tanodások nagyon jól érezték magukat.

A
„Holt-ág”
Alapítvány
az
Önök
személyi
jövedelemadójának egy százalékából az elmúlt
adóévben 219 500 Ft-ot kapott. Kuratóriumunk nevében
szeretném megköszönni felajánlásaikat. Kérjük, ebben
az évben is támogassák alapítványunkat adójuk egy
százalékával, hogy továbbra is cselekedni tudjunk a
Holt- ág megmentéséért, a vízpart szépítéséért, a
játszótérrel szembeni közpark kialakításáért.
Adójuk egy százalékának felajánlásához
adószámunk:
18842494-1-16 „ Öcsödi Holt-ág Alapítvány”
Köszönettel: Molnár András
kuratóriumi elnök

Kolompár Sándor
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Nem hal meg az, ki milliókra költi.
Pedagógusnak - a nemzet
napszámosának
lenni
egyenértékű áldozatvállalás a
megértés és a meg nem értés
őrlő kövei között. Szakmai
pályafutása során Dióssy
Tiborné / Szaszkó Klára
tanárnő is e gondolatiságot
valósította meg. Azonban a
Sors keze ezt a gazdag életutat tragikus hirtelenséggel
megszakította és nemcsak közvetlen környezetének, de egykori
diákjainak is nehéz elfojtani, elviselni a szunnyadó és felfeltörő érzelmeiket.
Egy ember életét nem lehet pár leírt gondolattal összefogni, de
emlékezni rá, talán igen. Egykori tanítványaként (1965-1970)
engedtessék meg, hogy emlékező gondolataimat megosszam, és
mindnyájan tisztelettel meghajtjuk fejünket a pedagógus, az
édesanya, és nagymama előtt.
Matematika és fizika szakon végzett, de nekünk az akkori
tantárgy megnevezéssel számtant és mértant tanított.
Megjelenése mindig a jó ízlést sugallta. Tanítványaival szemben
közvetlen és korrekt volt, ugyanakkor a tanórákon feleltetés előtt
természetes módon izgultunk. Azonban ez az izgalom soha nem
alakult tartós gátlássá, szorongássá, hisz megmagyarázhatatlan
nyugalom vette körül. Még a rossz tanulók is biztonságban
érezhették magukat a közelében. Személyiségében olyan
pedagógus volt, mint egy második szülő, aki nem csak az
oktatásunkban, de olykor-olykor a magánéleti problémáinkban is

Beszámoló
Az Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének
2018. január 18. napján megtartott soron kívüli üléséről
A napirend 1. pontja:
Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta és egyetértett Simon Imre r. alezredes 2018. február
1-i hatállyal történő kinevezésével.
A napirend 2. pontja:
Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete,
pályázatot kíván benyújtani a Földművelésügyi Minisztérium a
zártkerti besorolású földrészletek mezőgazdasági hasznosítását
segítő, infrastrukturális hátterét biztosító fejlesztések
támogatására elnevezésű, ZP-1-2017 kódszámú pályázati
felhívására.
A tervezett projekt elnevezése: Az öcsödi Harangzugi zártkertek
infrastrukturális fejlesztése.
A napirend 3. pontja:
Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta és a 2018. I. félévi munkatervet az előterjesztett
formában elfogadta.
A napirend 4. pontja:
Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
pályázatot kíván benyújtani a „Lakhatási körülmények javítása”
elnevezésű EFOP-2.4.2-17 kódszámú felhívásra.

szerepet vállalt. Magas színvonalon tanított. Tekintélyét nem
dorgálással, nem a tanuló címkézésével vívta ki, hanem a
szeretetével és az odaadó türelmével. Tanári tekintélye nem
tanulható, nem a külső megjelenésével sugározta, nem függött a
tanári hatalmától, hanem az egyéniségéből fakadt. Utat mutatott
számunkra, felelősség-tudatra nevelt és terelt bennünket a
„nagybetűs Élet” felé. Egyformán bánt mindenkivel, figyelt a
különbségekre,
igazságosan
osztályozott.
Bízott
a
tanítványaiban, s ebből adódóan kizárta azt, hogy hazudozzunk,
s mindig őszinték voltunk vele szemben. Nem véletlen tehát,
hogy pedagógiai tevékenységével még évtizedek távlatából is
soha ki nem törlődő kedves emlékeket hagyott bennünk.
Az öcsödi tanítványok százai nevében, osztozunk férje,
gyermekei, unokái, szerettei, pedagógus társai és ismerősei
fájdalmában. A nagy magyar költőnk, Arany János idézett
soraival, könnyezve és fájó szívvel búcsúzunk SZERETETT
TANÁRNŐNKTŐL, akit mélyen a szívünkbe zártunk és emléke
bennünk él tovább.
"Nem hal meg az, ki milliókra költi
Dús élete kincsét, ámbár napja múl,
Hanem lezárva ami benne földi,
Egy éltető eszmévé finomul,
Mely fennmarad és nőttön nő tiszta fénye,
Amint időben, térben távozik,
Melyhez tekint fel az utód erénye:
óhajt, remél, hisz és imádkozik."
dr. Oláh Antal
A pályázat keretében az alábbi szociális bérlakásokat érintő nem
építési engedély köteles beruházások támogathatóak:
- nem engedély köteles beruházások tervezése
- felújítás, átalakítás, korszerűsítés
- energiahatékonyság javítása
- komfortfokozat növelés
A napirend 5. pontja:
Öcsöd
Nagyközség
Önkormányzata
az
Öcsödi
Községgondnokság és Könyvtár Intézmény módosító okiratát,
illetve az egységes szerkezetű alapító okiratát az előterjesztés
szerint fogadta el.

Villanyszerelést
vállalok!
Dóczi László
Tel: 06 30 420 37 63
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Népdaléneklő verseny
„A magyar népdal- Kodály Zoltán szerint- az egész magyar lélek
tükre, a magyar nyelvvel egyidős, a magyarság történelme során
kialakult évszázados, évezredes használatában csiszolódott
népzenei hagyomány, anyanyelvünkhöz hasonló érték. Benne
mindannyian magunkra ismerhetünk, belőle mások is
megismerhetnek bennünket.”
Versenyünk és az érdeklődés is azt bizonyította, hogy a mai
generációtól sem áll távol a népdalok világa.
A Humán munkaközösség évek óta megszervezi a felső
tagozatosok számára a népdaléneklő versenyt. Az idei azért volt
rendhagyó, mert a 3. és a 4. osztályosok is versenybe szállhattak
és a szülők, a hozzátartozók, az érdeklődő közönség számára is
nyitottá tettük a rendezvényünket. A versenyre 2018. február 26án délután került sor a Művelődési Házban.
Nagy örömünkre szolgált, hogy az Öcsödi Hagyományőrző
Népdalkör elfogadta a felkérésünket, és gyönyörű műsorukkal
emelték a verseny színvonalát. Ezúton is szeretnénk
megköszönni a támogatásukat, lelkes hozzáállásukat. Hálásak
vagyunk Enyedi Sándornénak a két gyönyörű könyvért, amit
felajánlott a díjazottak számára. Köszönjük az általuk készített
finom süteményeket, amivel megvendégelték a jelenlévőket. A
népdalkör vezetője Bata Gáborné, a művészeti vezető: Enyedi
Dezsőné.
A rendezvényünket a Chován Kálmán Alapfokú Művészeti
Iskola diákjai néptánccal színesítették. A fellépők: Máté Szabina,
Zeitler Zsófia és Gácsi Gergő voltak.
Minden versenyző diák két népdallal készült. A zsűri tagjai
Enyedi Dezsőné nyugdíjas énektanárnő, Gere Lajosné óvónő és
Osztrovszkiné Eszteró Ildikó tanítónő voltak.

A következő eredmények születtek:
3-4. évfolyam: I. helyezett: Török Szabolcs 3.b
II. helyezett: Sápi Dzsenifer 3.b
III. helyezett: Jakab Tifani 3.b
5-6. évfolyam: I. helyezett: Kóródi Renáta 5.b
II. helyezett: Szűcs Roland 6.o.
III. helyezett: Farkas Ramóna 5.a
7-8. évfolyam: I. helyezett: Kolompár Ivett 7.a
II. helyezett: Lapu Fanni 8.b
III. helyezett: Ajtai Angéla Leila 7.a

Csoportos kategóriában:
I. helyezett: Lapu Fanni, Sebők Ingrid és Szegény Nikoletta 8.b
osztályos tanulók
II. helyezett: Zámbó Bianka és Bodnár Evelin 3.b osztályos
tanulók
III. helyezett: Kolompár Ivett, Kecskés Dóra, Farkas Gabriella és
Ajtai Angéla Leila 7.a osztályos tanulók
Szépen szerepelt: Zámbó Jázmin 4.a, Kóródi Nóra 4.b, Török
Alexandra 4.b, Zámbó Mária 4.b, Rostás Kamilla 4.b, Farkas
Rubina Angéla 4.b, Lakatos Loretta Fortuna 4.b, Vince Vanessza
4.a, Szénási Bianka 4.a, Fazekas Angelika 4.a, Csufor Vivien
4.a, Kolompár Vivien 4.a, Kolompár Leila 4. a, Szénási Rebeka
5.a, Sári Anita 5.a, Nagy Evelin 5.a, Kecskés Evelin 5.b, Török
Luca 5.b, és Rostás Alexandra Tünde 7.a osztályos tanulók.
Minden versenyzőnek, felkészítő pedagógusnak köszönjük a
munkáját. A díjazottaknak gratulálunk!

Területi szavaló- és énekverseny
2018. március 12-én iskolánk felső tagozatos diákjai részt vettek
a cibakházi Damjanich János Általános Iskola által szervezett
területi szavaló- és énekversenyen.
A rendezvényen több mint hatvan tanuló mutatta be tehetségét a
délután folyamán. Versmondóink egy szabadon választott
költeményt szavaltak el, az énekesek 48-as népdalokat mutattak
be a zsűrinek.
Farkas Milán 5.b, Kóródi Renáta 5.b, Kovács Attila Herceg 6.o.,
Kolompár Sándor 6.o., Szűcs Roland 6.o., Ajtai Angéla Leila 7.a,
Kolompár Ivett 7. a, Szanyi Alexandra 8.b, Szegény Nikoletta
8.b, Lapu Fanni 8.b és Sebők Ingrid 8.b osztályos tanulók
képviselték iskolánkat a versenyen.
Kovács Attila Herceg versmondó III. helyezést, Kóródi Renáta
és Szűcs Roland énekesek különdíjat, Kolompár Ivett és Lapu
Fanni III. helyezést értek el énekükkel.
Felkészítő tanáraik: Deák Júlia, Rózsa Éva, Osztrovszkiné Bata
Gyöngyi, Jakab István.
Gratulálunk a szép eredményekhez!
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Beszámoló
Az Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének
2018. március 1. napján megtartott üléséről
A napirend 1. pontja:
Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
egyetértett a javaslattal és megalkotta a 2018. évi költségvetésről
szóló 1/2018.(III.5.) önkormányzati rendeletét.
A napirend 2. pontja:
Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta és az előterjesztett formában elfogadta Öcsöd
Nagyközségi Önkormányzat 2018. évi közbeszerzési tervét.
A napirend 3. pontja:
Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta és elfogadta az Öcsödi Községgondnokság és
Könyvtár kulturális intézményeinek 2018. évi közművelődési
tervéről, munkatervéről és beszámolójáról szóló javaslatot az
előterjesztés szerint.
A napirend 4. pontja:
Előterjesztések
Öcsöd Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

Beszámoló
Az Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének
2018. március 21. napján megtartott soron kívüli üléséről
A napirend 1. pontja:
Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
egyetértett a javaslattal és megalkotta a személyes gondoskodást
nyújtó szociális ellátásokról szóló 3/2015.(II.27.) önkormányzati
rendelet módosításáról szóló 2/2018.(III.22.) önkormányzati
rendeletét.
A napirend 2. pontja:
Előterjesztések
Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
egyetértett a javaslattal és megalkotta a talajterhelési díjról szóló
9/2015.(III.27.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló
3/2018.(III.22.) önkormányzati rendeletét.
Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
egyetértett a javaslattal és megalkotta a személyes gondoskodást
nyújtó gyermekjóléti alapellátásról szóló 11/2014.(XII.19.)
önkormányzati rendelet módosításáról szóló 4/2018.(III.22.)
önkormányzati rendeletét.

Beszámoló
Az Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének
2018. március 19. napján megtartott soron kívüli üléséről
A napirend 1. pontja:
Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a
választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 24. § (1)
bekezdése alapján a nemzeti szavazatszámláló bizottságok tagjait
az előterjesztés szerint választotta meg.

Molnár Bálint polgármester úr 2018. évi szabadságának
ütemtervét az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadta.
A napirend 5. pontja:
Jelentés a két ülés közötti munkáról
Molnár Bálint polgármester a napirendi ponthoz kapcsolódóan
az alábbiakat mondta el:
Február 8-án volt az utolsó soros testületi ülésünk.
Február 13-án a Kunszentmártoni Rendőrkapitányságon a
Tiszazug Rendőre címet adtam át..
Február 14-én Budapesten jártam a TOP-os pályázattal
kapcsolatos problémák miatt.
Február 20-án a Gulyás Fesztivál szervezője járt nálam.
Február 24-én Cserkeszőlőben voltam alapkőletételen a Szinyei
Kastély felújítása kapcsán.
Február 27-én karácsonyi füzért vásároltunk.
Február 28-án az Egészségház felújításáról megbeszélést
tartottunk.
Egyéb bejelentés:
Molnár András: A lakosság véleménye és az én véleményem is
az, hogy az új orvosi rendelő helye nagyon szép és jó. Köszönetet
szeretnék mondani a magam nevében az Öcsödi
Községgondnokság dolgozóinak.
Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az
Öcsöd, Álmos út 1. szám alatti ingatlant nem kívánja elfogadni.
Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az 1/1
tulajdonában lévő, „Izbéki féle” temetőben a kápolna
megépítéséhez nem járul hozzá.
Öcsöd Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a
Hagyományőrző Kézimunkaszakkör működési célú kiadásaira
100.000 Ft pénzbeni támogatást nyújt, mely összegről 2018.
december 31. napjáig számlák benyújtásával köteles elszámolni.
Egyéb bejelentés:
Molnár Bálint polgármester: Az Egészségház felújításának
munkálatai megkezdődtek. A belvíz elvezető csatornák
felújításának nehézségeit leküzdöttük. Az Idősek Otthonának
felújításánál is nehézségekbe ütköztünk. A Veresházi út tovább
építésével kapcsolatban, megkeressük a földtulajdonosok
közösségét, hogy az önerőhöz járuljanak hozzá. A harangzugi út
építésével
kapcsolatban
kaptunk
hiánypótlást,
amit
benyújtottunk. A falunapra is adtunk be pályázatot. Volt egy
lehetőség ingyen wifi biztosítására erre is beadtuk a pályázatot.
A „Globalizáció hatásai” című pályázati lehetőség van még, de
javaslom, erre ne pályázzunk.

Hirdetés
Ház eladó Vörösmarty u. 6.
szám.
Érdeklődni: 70/5831844
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Beszámoló
Az Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének
2018. február 8. napján megtartott üléséről
A napirend tárgyalása előtt interpellációk:
Molnár András: Interpellált a településen található kóbor
kutyákkal kapcsolatosan.
Gál Imréné: Interpellált a Vörösmarty úti óvodánál a
parkolással, az ivóvíz minőségével, Komár László „Életmentő
emlékérem” kitüntetésével, valamint a Községgondnokság
traktorával kapcsolatosan.
Interpellációkra válaszadás
Molnár Bálint polgármester: Komár László az „Életmentő
emlékérem” kitüntetést megkapta.
A kóbor kutyákhoz újra kihívjuk a kutya összeszedő céget. Az
Öcsödi Hírekbe teszünk bele egy felhívást a helyes
kutyatartásról.
A víz azért dohos ízű, mert beindult a biológiai öntisztítási vegyi
folyamat.
Az óvodánál kialakításra fog kerülni egy parkoló, ez majd
megoldja a problémát.
Lóczi Lajos az Öcsödi Községgondnokság és Könyvtár vezetője:
Gallyat égetnek a közmunkások, azért járnak ki a határba a kis
traktorral.
A napirend 1. pontja:
Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta az önkormányzat 2018. évi költségvetését I.
fordulóban, a rendelkezésre álló információk alapján.
A napirend 2. pontja:
Előterjesztések
Öcsöd Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az
Öcsödi Kerékpáros Túraklub működési célú kiadásaira 100.000
Ft pénzbeni támogatást nyújt, mely összegről 2018. december 31.
napjáig számlák benyújtásával köteles elszámolni.

Öcsöd Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az
Öcsödi József Attila Nyugdíjasklub működési célú kiadásaira
100.000 Ft pénzbeni támogatást nyújt, mely összegről 2018.
december 31. napjáig számlák benyújtásával köteles elszámolni.
Öcsöd Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az
Öcsödi Egészségklub működési célú kiadásaira 100.000 Ft
pénzbeni támogatást nyújt, mely összegről 2018. december 31.
napjáig számlák benyújtásával köteles elszámolni.
Öcsöd Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a
Hagyományőrző Népdalkör működési célú kiadásaira 100.000 Ft
pénzbeni támogatást nyújt, mely összegről 2018. december 31.
napjáig számlák benyújtásával köteles elszámolni.
Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületete a
Magyarországi Reménység Egyház részére felajánlja megvételre
a tulajdonában lévő Öcsöd, Petőfi S. út 47. szám alatti ingatlanát.
Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Skultéti
Erik Öcsöd, Budai N. A. út 33. szám alatti lakos részére a
tulajdonában lévő Öcsöd, Liszt F. út 1. (934 hrsz) szám alatti
ingatlanát értékesíti 1.000.000 Ft vételárért.
Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Burai
Csaba által felajánlott Öcsöd, Bem út 37. szám alatti ingatlant
nem fogadta el.
Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az
ERNŐKER Kereskedelmi Kft. (4735 Szamossályi, Kossuth
Lajos út 37.) részére a tulajdonában lévő Öcsöd külterület
02/4,02/5, 02/6 hrsz-ú ingatlanát a kivett területté nyilvánítás
után értékesíti 25.000.000 Ft vételárért.
Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a
választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 24. § (1)
bekezdése alapján a szavazatszámláló bizottságok tagjait és
póttagjait az előterjesztés szerint választotta meg.
Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta és elismerte, hogy egyetemleges felelősséggel
tartozik a Bajcsy Zs. út 1/4. szám alatti önkormányzati ingatlanra
vonatkozó 28.866 Ft-os, Bácsvíz Zrt felé történő tartozás
kiegyenlítéséért.

Köszönetnyilvánítás
„...mikor a testem fájdalomtól
roskadozva vittem,
váratlanul és csendesen átölelt az
Isten....”
Mamától Ady nyomán
KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Köszönetet mondunk Mindenkinek, különösen Pataki Doktor
Úrnak és a kedves segítő gondozónőknek, akik Édesanyánk
életének utolsó öcsödi hónapjait végigkísérték és
fáradhatatlanul ápolták, gondozták őt.
Köszönjük a lelki gondozást és a méltóan szép búcsúztatót
lelkészünknek, Péntek Ágnesnek.
Legyen e pár sor köszönet és hála Mindazoknak, rokonoknak,
szomszédoknak, barátoknak és jó ismerősöknek, akik
szeretetük, tiszteletük jeléül részvétüket fejezték ki és
Édesanyánkat, Izbéki Gábornét, fájdalmunkban osztozva,
utolsó útjára elkísérték.
A gyászoló család

Köszönetet mondunk minden kedves rokonnak, barátoknak,
ismerősöknek, jó szomszédoknak, volt munkatársaknak,
valamint mindazoknak, akik ismerték és tisztelték
Pappné Németh Rozáliát
búcsúztatására eljöttek, mély fájdalmunkban osztoztak.
Férje és gyermekei

Megemlékezés
Nagy Józsefné Komlós Mária
halálának 5. évfordulója alkalmából
„Annyira szerettem volna még élni,
a betegséget legyőzni.
Búcsúztam volna tőletek,
de erőm nem engedett.
Így búcsú nélkül elmegyek,
Szeressétek egymást,
mert én már nem leszek”
Fájó szívvel emlékeznek rá gyermekei, unokái és Tonka
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Köszönetnyilvánítás

Megemlékezés

Megtört szívvel mondunk köszönetet, minden kedves
rokonnak, barátnak és ismerősnek, szomszédoknak, valamint
mindazoknak, akik
Rónyai Antalt
ismerték és szerették,
utolsó útjára elkísérték, sírjára koszorút, virágot helyeztek,
fájdalmunkban osztoztak.
A gyászoló család

Molnár József
halálának 10. évfordulójára
„Megpihenni tértél fájdalmat elhagyva,
Melyet türelemmel viseltél magadba.
De emlékeddel szívünkben maradtál,
Számunkra Te soha meg nem haltál!”

Köszönetnyilvánítás

Megemlékezés

Megtört szívvel mondunk köszönetet, minden kedves
rokonnak, barátnak és ismerősnek, szomszédoknak,
mindazoknak, akik
Dorogi Ferencnét (szül. Bordács Lídia)
ismerték és szerették,
utolsó útjára elkísérték, sírjára koszorút, virágot helyeztek,
fájdalmunkban osztoztak.
„Lehunytad a szemed csendben elmentél,
szívedben csak az volt, hogy minket szerettél.
Soha nem pótol hiányodért semmi, fáj a szívünk nélküled élni.
Ha feljön a hold az éjszaka vándora,
vigyázzon rád az ég legszebb csillaga.”
Szerető gyermekei, unokái és dédunokái

Megemlékezés
Molnár Andrásné
Kóródi Eszter
halálának 1. évfordulójára
„Ne búsuljatok,
nekem már nem fáj semmi!
Ha eljön az este, csillagként
tudok Nektek üzenni.
Tekintsetek fel az égre,
Ott fogok ragyogni,
Szívetek egy darabja voltam,
amit nem lehet pótolni.”
Emlékezik szerető családja

Köszönetnyilvánítás
Köszönetet mondunk a rokonoknak, barátoknak,
ismerősöknek, szomszédoknak, hogy szeretett halottunk,
Molnár András
temetésén részt vettek, sírjára koszorút, virágot helyeztek,
részvétükkel fájdalmunkban osztoztak. Amíg szívünk dobog,
emléke bennünk élni fog.
A gyászoló család

Fájó szívvel emlékezik szerető családod

Hegedűs András
halálának 2. évfordulójára
„Álmodunk egy öregkort, gyönyörűt és szépet,
de a kegyetlen sors mindent összetépett.
Megállt a szív, mely élni vágyott,
pihen az áldott kéz, mely dolgozni imádott.
Nélküled szomorú és üres a házunk,
nem hisszük el, hogy téged már hiába várunk.”
Soha nem feledünk!
Szerető családod

Megemlékezés
Csontos Antal
halálának 25. évfordulójára
„Nyugodj csendesen, legyen békés álmod,
találj odafönn örök boldogságot.
Megpihenni tértél fájdalmat elhagyva,
melyet türelemmel viseltél magadban.
De emlékeddel szívünkben maradtál,
számunkra te soha meg nem haltál.”
Emlékezik szerető családja
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Anyakönyvi hírek
Halálozások
Februárban
Paulis Lajos
Balog Józsefné Boldizsár Jusztina
Molnár András
Rónyai Antal
Dorogi Ferencné Bordács Lídia
Olasz Sándor
Olasz Sándorné Rónyai Borbála

élt 94 évet
élt 74 évet
élt 80 évet
élt 71 évet
élt 87 évet
élt 75 évet
élt 73 évet

Márciusban
Rékasi Erzsébet
Kolárik Mihály Zsolt
Tóth András
Pappné Németh Rozália

élt 60 évet
élt 40 évet
élt 69 évet
élt 72 évet

Áprilisban
Karai Lajos élt

87 évet

Házasságkötés
„A boldogság szárnyán
immár ketten
repülünk tovább,
egy közös élet útján”
Márciusban
Kállai László – Tóth Linda
Kómár László – Csernus Krisztina

kötöttek házasságot.

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

Emléküket kegyelettel őrizzük.

Születések
Márciusban
Kurucz Lajos – Kiss Brigitta:
GRÉTA

Kis Ferenc – Szilágyi Zsuzsanna:
FLÓRA
nevű gyermeke született.
A legifjabb öcsödi polgároknak hosszú boldog életet
kívánunk!

Névadó
Mészáros Tamás – Beri Dzsenifer:
NOEL TAMÁS
Molnár Vince – Szántó Ildikó:
RÉKA MAJA
Lakatos Márkó – Jakab Mária:
MÁRKÓ NIKOLASZ

Áprilisban
Erős Csaba – Varga Dóra
Adél
nevű gyermekének Sziládiné Olasz Márta anyakönyvvezető
ünnepélyes keretek között névadó ünnepséget tartott.
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Anyák napi köszöntő
Minden kedves Édesanyának, Nagymamának,
Keresztanyának , Nagynéninek Boldog anyák napját kívánunk

Mécs László versével
„Hogyha minden csillag csupa gyémánt volna,
minden tavaszi rügy legtisztább gyöngy volna:
kamatnak is kevés, nagyon kevés volna.
Hogyha minden folyó lelkemen átfolyna
s ezer hála-malom csak zsoltárt mormolna,
az én köszönetem így is kevés volna.
Hogyha a föld minden színmézét átadom
az ő édességét meg nem hálálhatom.”
Szerkesztőség

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