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X. Körös-Zugi Hagyományörző Fesztivál és Elszármazottak Találkozója
Öcsöd
2018. augusztus 10 - 11.
Idén jubilált a fesztiválunk, immáron 10. alkalommal rendeztük
meg a hagyományainkra valamint a kubikos múltunkra épülő
Körös-Zugi rendezvényünket, ami a Falunap helyébe lépett

Köszönetképpen álljon itt a nevük:
3 A Takarékszövetkezet
Molnárné Kis Erika
Bácsvíz Zrt.

Molnár Pataki Bt

2008-ban. Az akkori Képviselő-testület egy csoportot alakított ki,
(szervező bizottságot) néhai Csikász Imre vezetésével. Ők

Bende Lajosné

Nemes Lajos

Csonki Antal és felesége

O&GD Central Kft.

fogalmazták meg a Fesztivál célkitűzéseit és formáját. A

Csonki Jenő és felesége

Öcsödi Mezőgazda Kft.

megújulás célja az volt, hogy az öcsödi emberek
megmozduljanak, képesek legyenek egy közös cél érdekében

Dezső Jenőné

Rab Katalin

Enyedi Dezső

Rasztik Józsefné

összefogni és a szervező előkészítő munkák után jóízűen együtt
szórakozni. A főzőverseny kiírásának nem titkolt célja az is volt,

Gál Imréné és férje

Rónyai László

Gönczi Imre

Rolle Paul Walter

hogy ha a ligetben minél többen főznek, annál kevesebb
embernek kell otthon maradnia főzni. Szerettük volna, ha szinte

ifj. Lakatos István

Szilágyi András

KALUTERM Kft

Szilágyi Gábor

mindenki részt vesz a rendezvényen. Az Elszármazottak

Kiss György

Szilágyi Imre (Barkácsbolt)

Találkozóját azért hoztuk össze a fesztivállal, hogy akik
hazalátogatnak szülőfalujukba, esetenként ne csak a rokonaikkal

Kisüsti Plusz Pálinkafőzde

Szilágyi Imre (Kiss János sor)

Komáromi Tamás

Török Sándorné

találkozzanak, hanem régi ismerősökkel, volt osztálytársaikkal,
elfeledett barátaikkal. Erre nagyon jó alkalomnak tűnt ez a

Komlós Lajos

Várunk Alapítvány

KÖRÖS-AQUA Kft

Vég András

fesztivál és a Liget pedig jó helyszínnek, ahol mindenki elfér.
Talán ez az üzenet nem mindenkihez jutott el, vagy csak mára

Molnár András

Vég István

Molnár Andrásné

Zubor Imre

már elfelejtettük.

Molnár Bálint

Zsadon János

Örömünkre szolgált, hogy az elmúlt évek tapasztalatait alapul
véve az idén is sikerült egy színvonalas rendezvényt szervezni. A

Pénteken a hagyományokat követve a Fesztivál beharangozó

szervezők nevében azzal szeretném kezdeni a beszámolót, hogy
megköszönjem mindenkinek a részvételt. Köszönet azoknak,

programja 18 órakor a Művelődési Házban, komolyzenei
hangverseny volt, melyen Molnár Bálint polgármester

akik bátran felvállalták a főzést és a zsűri általi megmérettetést,
idén 13 csapat indult a főzőversenyen és tizenöten a sütemény

megnyitotta a fesztivált.
Pasztelyákné Izbéki Róza a Pantó Antal Hagyományőrző

kategóriában.

Egyesület nevében köszöntötte a vendégeket, bemutatta a fellépő

Természetesen köszönet illet meg mindenkit, aki a szervezésben,
a rendezésben a lebonyolításban és bármilyen munkában részt

művészeket, köztük az öcsödi zenenövendékeket. Rostás Tiffany
és Losonczi Máté hegedűn játszott, zongorán kísért Vas István.

vett. Külön köszönjük Bolyán Sándornak, hogy önként vállalta a
fotózást. Mint a fesztivál hivatalos fotósa rengeteg képet

A koncerten több neves vendég művész is fellépett: Dr. Varga
Zoltán kürtművész, Gulyka Péter kürtművész és Patricia

készített, szinte minden mozzanatot megörökített, és még a
fellépőket videózta is, amiket a Facebookon az „Öcsöd

Ramírez-Gaston Costa zongoraművész.
Az esti műsor utolsó programjaként a Himnusz, valamint a

csoportban” meg lehet nézni. Rendezvényünket az idén is

Székely Himnusz közös éneklése volt, együtt a Hagyományőrző

támogatták magánszemélyek és vállalkozók is egyaránt.

Népdalkörrel.
folytatás a 2. oldalon…

Öcsödi Hírek 2
folytatás az 1. oldalról…

A gumikat Komáromi Tamás ajánlotta fel. A gyerekek és szüleik
nevében nagyon szépen köszönjük mindannyiuknak.

A nagy teremben Kézimunka kiállítást rendezett az öcsödi
Hagyományőrző Kézimunkaszakkör, a tagok idei munkáiból.
Szombaton délelőtt a ligetben elkezdődött a főzés, a kézműves
sátorban a különböző tevékenységek.
11 órakor Molnár Bálint polgármester
megkoszorúzták

az

Önkormányzat

falán

és

vendégei
elhelyezett

újratelepülési Emléktáblát.
A traktoros felvonulás a Polgármesteri Hivatal – Kossuth út –
Liget útvonalon dübörgött végig. Előttük
Fúvószenekar és Mazsorett csoport vonult.

az

Abonyi

Egész délután nagyon szép arcfestéseket készített Molnár Ildikó,
Szeleczki Viktória pedig csillámtetoválásokat vállalt. Igazán
sokoldalú program várta a kicsiket és nagyokat egyaránt.
A kispályás labdarúgás a nagy meleg miatt már reggel nyolckor
elindult, Danciu Dániel bíráskodása mellett.
Délután folyamán hazalátogatott Osztrovszki Ildikó zöldség- és
gyümölcsszobrász, aki egy sátorban bemutatót tartott nekünk.
Ildikó 54 ország 178 versenyzője között ezüstérmet szerzett a
németországi IKA Szakács- és Cukrászművészeti Olimpián. Az
idén készül a luxemburgi Szakács Világbajnokságra, amit
ugyanúgy 4 évente rendeznek meg, mint az Olimpiát.
A kulturális programot az Abonyi Fúvószenekar és Mazsorett
csoport bemutatója nyitotta meg a színpad előtt. Ők több év
kihagyás után tértek vissza hozzánk, jó volt látni újra az ismerős
arcokat és persze a fiatal generációt is. Ismét elkápráztattak
bennünket hozzáértésükkel és ügyességükkel.

A gyerekek, ugráló várakban és a felállított „mobil
vidámparkban” valamint népi játékokkal és különböző
járművekkel is játszhattak, mindenki megtalálhatta a számára
kedves elfoglaltságot. A játékokat és az ugráló várakat a
KALUTERM Kft ajánlotta fel, így a gyerekek egész késő estig
ingyen használhatták őket. Az aranyos gumi figurákból álló „cuki
vidámparkot” egy öcsödi kreatív csoportnak köszönhetjük, akik
az ötleteiktől a végső kivitelezésig mindent megcsináltak a
szabadidejük terhére, teljesen ingyen és bérmentve. A csoport
tagjai: Csontos Anikó, Bolyán Anikó, Szeleczkiné Zöldvári
Ágnes, Nádudvariné Jónás Anikó, Molnár András és Szilágyi
Gábor.

Őket moderntánc bemutató követte. A testvértelepülésünkről
Érkeserűből érkezett Népdalkör nagyon szép dalcsokorral
kedveskedett az öcsödi embereknek.
Idén is hazajött Oroszlányból Szép Lídia népdalénekes, aki két
szép dalt énekelt nekünk. Ezt követően Bereczki Istvánné
szavalatát hallgathattuk meg az új kenyérről.
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15 órától a Kacagó bábszínház előadása volt a színpadon
megtekinthető, Piroska és a farkas címmel. A gyerekműsor után
már a több éves hagyományokra visszatekintő, de mindig
megújuló nyugdíjasaink táncos műsora következett. Most is két
koreográfiával

készültek,

Losoncziné

Szilágyi

Ildikó

„Öcsöd Nagyközségért” díszoklevelet
vehetett át
HEGEDŰS ZOLTÁN
a falu szebbé tételéért végzett társadalmi munkájáért.

vezetésével. A második produkciójukba bevonták az unokáikat
is. A közönség nagy örömmel fogadta Őket, sikerük töretlen.
Gratulálunk, és jó egészséget kívánunk nekik.

16 órakor Molnár Bálint Polgármester köszöntötte a vendégeket,
a fesztivál résztvevőit és a közönséget. Ekkor került sor a
különböző versenyek eredményhirdetésére és a Képviselőtestület által odaítélt díjak, oklevelek kiosztására.
„Öcsöd Nagyközségért” kitüntető díjat
vehetett át
PASZTELYÁK IVÁNNÉ
a település érdekében végzett aktív közösségi munkájáért

„Öcsöd Nagyközségért” kitüntető díjat
vehetett át
DR. VARGA ZOLTÁN
kürtművész
éveken át a falunapi koncertek szervezése kapcsán nyújtott
jótékony előadóművészi tevékenységéért, Öcsöd település jó
hírének továbbviteléért

folytatás a 4. oldalon…
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folytatás a 3. oldalról…

„Öcsöd Nagyközség Díszpolgára”
kitüntető címet vehetett át
DR. PATAKI ISTVÁNNÉ DR. MOLNÁR ÉVA
gyermek – és háziorvos
Öcsöd Nagyközség betegellátása terén végzett több évtizedes
gyermek- és háziorvosi tevékenységéért.
DR. PATAKI ISTVÁN
háziorvos
Öcsöd Nagyközség betegellátása terén végzett több évtizedes
háziorvosi tevékenységéért.

„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:
Kiss Judit Öcsöd, Keskeny út 8.
Dezsőné Rostás Ágnes Öcsöd, Széchenyi út 71.
Skultéti Zsuzsanna Öcsöd, Széchenyi út 24.
Erdei Sándorné Öcsöd, Thököly út 2.
Eredményhirdetés
A Fesztiválon meghirdetett főzőverseny eredménye
A zsűri tagjai: Dr. Varga Zoltán, Nyíri Sándor és Lemak Mihály
Rudolf volt.
HAGYOMÁNYOS FALUSI ÉTELEK:
1.Makranc – Pantó Antal Hagyományőrző Egyesület
2. Körömpörkölt csülökkel – Krajnyák Kitti
3.Harcsapörkölt – Harangzugi Baráti kör
Különdíj: Hallé – Öcsödi Horgászegyesület
SÜTEMÉNYEK:
1.Almás mazsolás – Skultétiné Tóth Klára
2.Vörös szilvás lepény – Nádudvari Bálintné Tincsi
3.Töpörtős papucs + pogácsa – Jordán Lajosné
Különdíj: Sajtos rúd – Bende Lajosné

Polgármesteri dicséretben részesült és elismerő oklevelet
vehetett át
Kapusi Margit pedagógus, aki az Öcsödi József Attila Általános
Iskola nevelőtestületének csaknem 30 éve megbecsült tagja.
Megértő, türelmes, következetes nevelő-oktató munkájának
köszönhetően osztályai, tanulócsoportjai tanulmányi eredménye
és magatartása kiemelkedő. Lelkiismeretes felzárkóztató és
tehetséggondozó munkát végez. Tanítványai tanulmányi- és
sportversenyeken, iskolai és községi műsorokon kiválóan
szerepelnek. Közösségépítő tevékenysége, tanítványaival,
szülőkkel, kollégáival való kapcsolata példaértékű. Magas
színvonalú pedagógiai munkáját köszönjük.
Rostás Sándorné óvodapedagógus a gyermekek érdekét mindig
szem előtt tartó színvonalas, lelkiismeretes nevelő munkájáért.
Több mint 10 éve színvonalas munkát végez intézményünkben.
Mindennapi munkája során mindent elkövet a gyermekek minél
eredményesebb fejlődése érdekében. Hatékonyan együttműködik
kollégáival és a szülőkkel. Az óvodában a mozgásos
tevékenységeket, valamint a gyermekek különböző versenyekre
történő felkészítését mindig eredményesen végzi. Munkája
színesítése érdekében képzéseken vesz részt, az ott elsajátított
ismereteket hatékonyan beépíti napi tevékenységeibe (pl.:
néptánc). A kirándulások megszervezésében aktívan részt vesz.
További munkájához jó egészséget, sok sikert kívánunk!

A kispályás labdarúgás eredménye:
I.
helyezett: ÖCSÖDI T-2 csapat
II.
helyezett: ÖCSÖDI CSÍPŐS csapat
III.
helyezett: REÁL csapat
Minden díjazottnak ezúton gratulálunk és további sok sikert
kívánunk.
A program nem a ligetben folytatódott, mert következett Gergely
Sanyi motoros kaszkadőr bemutatója a Kossuth úton.

Miután mindenki visszaérkezett az Öcsödi Hagyományőrző
Népdalkör rendhagyó műsorával folytatódott a kulturális
program. Őket Szilágyi Attila előadó művész követte. Az este
első sztárvendége Gergely Róbert énekes előadóművész volt, aki
operett slágerekkel szórakoztatta az öcsödieket.
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A tombolasorsolás után egy újabb sztárvendég az ABBA Sisters
formáció lépett a színpadra.

Már hagyományosan 10 órakor kezdődött a zenés Tűzijáték, ami
az idén még szebb volt, mint az előző években. A nap zárása
pedig a Bál a kunszentmártoni TanáRock együttessel, ami
hajnalig tartott, közben Mohácsi Brigitta énekes műsora egy kis
csúszással indult, mert a művésznő nem érkezett meg idejében,
de annál forróbb hangulatot teremtett.
A X. Körös-Zugi Hagyományőrző Fesztivál és Elszármazottak
Találkozójának a programja, műsora minden korosztálynak és
zenei ízlésnek próbált megfelelni. Reméljük, jövőre újra
találkozunk, csak még többen……
A szervezők
Képek: Bolyán Sándor

Nyugdíjasklub Hírei
XXI. Országos Nyugdíjas Találkozó
A Cserkeszőlői Önkormányzat és az Őszi Napfény Nyugdíjas
Egyesület 21. alkalommal rendezte meg az Országos Nyugdíjas
Találkozót 2018. június 2-án és 3-án, a Cserkeszőlői Gyógy és
Strandfürdőben. A rendezvényen az Öcsödi József Attila
Nyugdíjas Klub is részt vett 35 fővel.
A két napig tartó rendezvényen több mint 80 nyugdíjas klub
mutatta be produkcióit. Volt itt ének zene, tánc és sok vidámság.
Részünkről a tánccsoportunk a „Fesztivál” című táncot adta elő,
ami igen-igen nagy sikert aratott. Nagyon jól szórakozott a
közönség!
Közben pedig lehetett fürödni, ki-ki kedvére használhatta a
gyógymedencéket. Délben volt ebéd, lehetett választani a
különböző pörköltek között (úgymint birka-, marha- vagy
pacalpörkölt).
Délutánra maradt a tombolahúzás. Sok-sok nyeremény talált
gazdára.
Remekül éreztük magunkat és végül kaptunk egy díszoklevelet,
melyben megköszönték a Nyugdíjas Klubunk részvételét!

Vendégségben a társklubok
2018. június 12-én a nyugdíjas klubunk vendégei voltak a
Békésszentandrási Mozgáskorlátozottak Nyugdíjas klub tagjai,
valamint a Kunszentmártoni nyugdíjas Klub tagjai.
Vendégfogadásuk a József Attila Művelődési Házban történt,
ahol a nagytermet előre feldíszítettük a saját klubtagjaink által
készített tárgyakkal. Így a kézimunka szakkör csodálatos
hímzésű terítői kerültek bemutatásra, valamint Szilágyi Antalné
képei és Tóth Lászlóné (Juci) festményei. Kiállításra kerültek
még a papírfonó szakkör csodás munkái is. Mindezeket most volt
rá lehetőségük egyszerre bemutatni a nagyközönség számára!
A Békésszentandrásiak énekkara egy „csokor” népdallal leptek
meg bennünket, de volt itt szóló ének, vers szavalat stb.

A táncklubunk ismét elkápráztatott minket, bemutatójuk után
pedig jött a finom ebéd, majd a tombolahúzás.
Sok-sok vidámsággal, mulatsággal, tánccal zárult a napunk, ahol
mindenki jól érezhette magát!

Emléklap a Vasutas Országos Szövetségétől
2018. június 21-én volt Budapesten a Vasúttörténeti Parkban
megemlékezés a „Három generációs programról”! Mivel a
Nyugdíjas Klubunk is az Országos Szövetséghez tartozik, ezért
meghívást kapott a rendezvényre. Ezen 6 fő vett részt és
Emléklappal tértek haza, amellyel köszönetüket fejezték ki az
évről-évre megrendezésre kerülő programjukon való
részvételért.
„Máskor is jöjj el hívó szavunkra, tarts velünk programjainkon,
mert a közös élmény megsokszorozza a hatást! Tegyél Te is
azért, hogy nemzedékek közötti kapcsolatok tovább erősödjenek
és legyen a generációk között tisztelet, megértés, segítés,
szeretet és gondolkodás!”

A 68-dik Vasutasnap
Nyugdíjas klubunk meghívást kapott július 5.-re a Vasutas
Nyugdíjas Klubok Országos Szövetsége által rendezett
„Nyugdíjasok vasutasnapja központi ünnepségére”, Budapestre a
Törekvés Művelődési Központba. Az Öcsödi Nyugdíjas Klubot
5 fő képviselte.
Az ünnepséget megnyitotta Borsi Sándorné elnök-helyettes
asszony. Köszöntötte a szövetséghez tartozó nyugdíjas klub
résztvevőit. Az ünnepi beszédet pedig Molnár Géza a Szövetség
elnöke tartotta. Rövid tájékoztatást adott a szövetség munkájáról,
a jelenlegi- és a várható helyzetről, változásokról. Ezt követően a
kitüntetéseket átadására került sor.
Az ünnepség befejezésekén a résztvevőknek ebéd volt.
Készítette Dezső Julianna nyugdíjas
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Öcsödi Kerékpáros Túraklub hírei
Ebben az évben első összejövetelünkre 2018. április 7-én került

2018. július 21-én a Kunszentmártoni Sport-és Sárkányhajó

sor. E napon túra nem volt, Kasuba György a túraklub vezetője

versenyen vettek részt tagjaink.

köszöntötte a megjelenteket, majd Jordán Ágnes vezetőségi tag
ismertette a már ismert programokat. Egy kellemes délután

Már korábban megkezdődött a szervezés, hogy településünkről
egy hajóra összejöjjön a 16 fő. Ez végül sikerült, így Öcsöd egy

eltöltése után kötetlen beszélgetéssel zárult az első találkozónk.
Az első túrára 2018. április 28-án került sor, Örménykútra

önálló csapatot tudott kiállítani.
Két futam volt, de sajnos dobogós helyezést nem sikerült elérni.

bringáztak tagjaink. Itt a falu- és civil napon vettünk részt. Igen
gazdag kulturális és egyéb program várta a megjelenteket.
Minden

klubtagunkat

egy

tányér

finom

gulyáslevessel

Békésszentandrási

Duzzasztóhoz

főző közül megszerezte az első helyet. Ez úton is gratulálunk

kirándultunk, ahova 45 felsős diákkal és kísérő nevelőikkel
kerekeztünk át. Az építményről színes beszámolót tartottak a

neki. Itt szeretnénk köszönetet mondani a YONG Hús Kft-nek,
akik adományozták részünkre a bográcsba valót.

vendégelték meg a házigazdák.

Nagy örömünkre szolgált, hogy szakácsunk viszont a közel 20
2018.

május

11-én

a

helyi dolgozók, bemutatták a duzzasztó működését, a
hajóelterelőt, valamint a halak ivására kijelölt kis szigetet.
Átsétáltunk a folyó Körös fölött épített átjárón is. Bemutatták a
2013-ban épült áramfejlesztőt, amely a lezúduló vízből fejleszt
áramot. Délben minden diákot frissen sült pizzával, almával és
ásványvízzel láttunk vendégül. Délután mindannyian elfáradva
tértünk haza.

2018. augusztus 11-én, a helyi falunapon képviseltette magát kis
csapatunk. Ekkor túra nem volt.

2018. július 14-én Kondorosra a Betyárnapokra bicikliztünk.
Igen színes programokat láthattunk a betyár élettel
kapcsolatosan. Megnéztük a Kondorosi Tájházat, valamint a
Csárdába kialakított múzeumot. Egész nap különféle
lovasbemutatók voltak, valamint sétakocsikázás.

A délelőtti főzőversenyre csapatunk is benevezett. Köszönetet
szeretnénk mondani a GOLD-FOOD Kft-nek, aki adományozta
részünkre a malachúst, amiből finom pörkölt készült. Szeretnénk
Vitkó Gyulának is köszönetet mondani a tagjaink részére
felajánlott italokért.
Szervezők
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2018/08/22
Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat

SAJTÓKÖZLEMÉNY
ÖCSÖD NAGYKÖZSÉG BEL ÉS CSAPADÉK-VÍZVÉDELMI RENDSZER FELÚJÍTÁSÁNAK II. ÜTEME
TOP-2.1.3-15-JN1-2016-00001
Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat 2017.05.31. napi hatállyal Támogatási Szerződést kötött a Nemzetgazdasági
Minisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatóságával a település csapadékvíz-elevezetés
fejlesztésének megvalósulása érdekében. A beruházás teljes összege bruttó 224.505.500,- Ft melynek 100 % -a
vissza nem térintendő támogatás.
Öcsöd Nagyközségben nincs kiépítve az egységes csapadékvíz elvezető hálózat. A belterületi úthálózat mentén földmedrű
csatornák, szikkasztó árkok vannak kialakítva, amelynek kb 50% - a felújításra szorul. A kezdeti csapadékvíz problémákat
szikkasztó árkok ásásával oldotta meg az önkormányzat, amely csak ideiglenes megoldást jelentett. A 2006 és 2010 évi
események rávilágítottak arra, hogy ezek az árkok minden szempontból alkalmatlanok a nekik szánt funkciók ellátására. A
2000-2001 évi belvizek alkalmával 25 épület lakhatatlanná vált, valamint 28 épület felújítása vált szükségessé.
Az összegyűjtött csapadékvíz főbefogadója az Öcsödi holtág, amelynek kapacitása megfelelő. A csapadékgyűjtő hálózaton
szivattyútelep nincs, a szükségessé váló belvízvédekezés során, illetve a befogadók magas vízállása esetén a vízátemelés
mobil szivattyúkkal történik.
2012-2013 években sikerrel valósítottuk meg az ÉAOP-5.1.2/D2/11-2011-0018 azonosító számú projekt keretében a
Belvízvédelmi rendszer kiépítése Öcsöd településen (I. ütem) tárgyú projektet, amely a leginkább veszélyeztetett
területrészen került kiépítésre.
Az összegyűjtött csapadékvíz elsődleges befogadója a Kiritó-Keleti belvízcsatorna, másodlagos befogadó a Hármas-Körös
Holtág, valamint a Kiritó-Keleti csatorna. A Kiritó-Keleti belvízcsatornába, mint befogadóba tiltós műtárgyakkal szabályozott
vízbevezetés valósul meg. A befogadó magas vízállásakor a gravitációs bevezetésnél lévő tiltók elzárásra kerülnek. A
felújítással érintett csapadékvíz hálózat összes hossza 11.187 fm. A tervezés során törekedtünk a vizek helyben tartására,
ezért a levezetésre kerülő csapadékvíz záprortározókba kerül bevezetésre, amely önkormányzati területen kerül
kialakításra (Öcsöd, 480 hrsz).
A projekt eredményeképpen kiépítésre kerül Öcsödön az egységes csapadékvíz elvezető hálózat, amely a lakosság
szempontjából is fontos fejlesztés. Reméljük, hogy a munkálatok kevés kellemetlenséggel járnak és elkészültekor együtt
örülhetünk ennek a településünk fejlődésében fontos mérföldkőnek. A bel- és csapadék-vízvédelmi rendszerének felújítása
mellett szeretnénk felhívni a figyelmet a csapadékvíz hasznosításának lehetőségeire és az ivóvízzel való takarékosság
fontosságára is, ezért szemléletformáló kampányt is indítottunk. Kérjük Ön is vigyázzon az egyik legfőbb értékünkre, a
vízre.
…. mert minden csepp számít!”
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Polgárőrség hírei
2018. július 26-án az Öcsödi Polgármesteri Hivatalban
infravörös éjjellátót és egy nagy teljesítményű lámpát

Az erdélyi kollégák egy rövid látogatást is tettek a
Polgármesteri
Hivatalban,
ahol
Molnár
Bálint

vehetett át a Polgárőrség Konfár György r. főtörzs

polgármesterrel fogadtuk őket.

őrmestertől.

Kötetlen beszélgetésben mutattuk be a települést, valamint
a helyi polgárőrségünk működését. A kollégákkal

Az

átadott

eszközök

nagy

mértékben

segítik

a

polgárőrségünk működését, hozzájárulnak az önállóan és
rendőrséggel végzett járőr szolgálataink hatékonyságának
növeléséhez.
Ezúton

szeretném

egy

„névtelen”

adományozónak

megköszönni nagylelkű felajánlását, valamint a közös
munkát a kunszentmártoni Rendőrkapitányság kollégáival.

ismertettük a belterületi kamerarendszer működését.
A zetelaki kollégák beszámoltak róla, hogy az egyesületük
3 éve alakult, a 4500 lélekszámú településen 200 fő aktív
polgárőr teljesít önkéntes szolgálatot. A működésükhöz
szükséges

eszközöket

és

felszereléseket

a

helyi

önkormányzat és a vállalkozások biztosítják. Gépjárművel,
segédmotorral és lovakkal is ellátnak szolgálatot, szinte a
nap 24 órájában, a helyi rendőrséggel a kapcsolatuk egyre
szorosabb.

Bata Péter
elnök
Képek: Csontos Anikó
FELHÍVÁS!
____________________________________________________________

2018. augusztus 29-én közreműködtünk az Országos
Polgárőr Szövetség, valamint a Megyei Polgárőr
Szövetség által koordinált, tapasztalatcsere programban. A
program keretében határon túli magyar települések
polgárőrei látogattak el a kunszentmártoni kistérségbe és
teljesíttetek közös szolgálatot a rendőrökkel és a
kistérségben működő egyesületek polgárőreivel.
A szolgálaton a vendégeket Tóth Tímea helyi körzeti
megbízott, valamint Erdei Ferenc és Szoboszlai István
öcsödi polgárőrök kísérték.

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat a települési környezet
védelméről szóló rendeletének 2. § (1) bekezdése előírja,
hogy a tulajdonos, résztulajdonos, használó köteles
gondoskodni mechanikus módon az ingatlana előtti fák,
bokrok nyeséséről, fű lekaszálásáról, gyommentesítéséről
az úttestig terjedő területen. A rendelet 2. § (2) bekezdése
alapján a kémiai beavatkozás kizárásával köteles eleget
tenni a gyommentesítésnek a tulajdonos, résztulajdonos,
használó.
Szíveskedjenek gondoskodni a közterület (zöldterület)
folyamatos gyommentesítéséről!
Öcsödi Polgármesteri Hivatal
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Évszázados hagyományaink...
Szeretnénk, hogy az életrajzok, történetek minél több
érdeklődőhöz eljussanak, ezért az Öcsödi Hírekben majd
folyamatosan közzétesszük ezeket.
Pasztelyákné Izbéki Róza

Pantó Antal
Ez év májusától új lendületet kap Öcsöd hagyományainak,
értékeinek őrzése, ápolása.
Megalakult a Pantó Antal Hagyományőrző Egyesület, a
Hagyományőrző Népdalkör, az Egészségklub és a Kerékpáros
Túraklub együttműködése alapján.
Az Egyesület céljai:
Kulturális és természeti örökségünk megóvása.
Térségünk népi hagyományainak, kultúrájának, építészeti
értékeinek megőrzése és terjesztése.
Hagyományőrző, kulturális, egészségtudatos programok
szervezése.
Gyermek/ifjúsági kulturális, szabadidős és sporttevékenységek
támogatása, az egészséges életmód népszerűsítése.
A község közösségi életének felpezsdítése családok bevonásával.
Az egyesület szervezőinek egyhangú döntésével és Pantó Antal
családjának teljes támogatásával vettük fel Pantó Antal nevét, aki
egész életében igen sokat tett a település kulturális életéért.
Nyugdíjasként alapító tagja lett a Honismereti Szakkörnek. Az
1976-ban létrejött Helytörténeti Gyűjtemény anyagának lelkes
gyűjtője és ápolója volt.
Igyekszünk méltó utódaként ápolni településünk hagyományait.
Egyesületünk első megjelenése az idei falunapon volt.
Közreműködtünk a péntek esti hangverseny szervezésében.
Örülünk, hogy az évek óta sikerrel fellépő budapesti
vendégművészek előtt két öcsödi zenetanuló növendék – Rostás
Tifani és Losonczi Máté – hegedűjátékát élvezhettük tanáruk,
Vas István zongorakíséretével.
Ugyancsak a falunapon jelentünk meg településünk jelentős
személyiségeinek első bemutatásával, kezdve Öcsöd 300 évvel
ezelőtti újjátelepítőinek névsorával.
Egyesületünk sátrában sok látogató olvasta, tanulmányozta, sőt
lelkesen fotózta az első tablókat.

1904-1990
Villanyszerelő, üzlettulajdonos, fontos helyi közéleti szereplő.
Szarvason tanulta ki a villanyszerelő szakmát (1918–1925).
1925–1948 között a békésszentandrási, majd a Hungária
Villamossági Rt. alkalmazottja. Ezzel egyidejűleg villamossági
és kerékpárszaküzlete és javító műhelye is volt. 1943-1953
között önálló kisiparos, a Hungária Villamossági Rt. területi
szerelője. 1953-1965 között az Öcsödi Vegyesipari KTSZ tagja
villany - és kerékpárszerelőként.
1934-1948 között a helyi Iparoskör alelnöke, 1934-1968 között
műkedvelő színjátszó csoportok vezetője, rendezője. 1945–1958
között a községi Sportkör vezetője. Tevékenyen részt vett a falu
villamoshálózatának kiépítésében. Igen sokat tett a település
kulturális életéért. Nyugdíjasként alapító tagja lett a Honismereti
Szakkörnek. Az 1976-ban létrejött Helytörténeti Gyűjtemény
anyagának lelkes gyűjtője és ápolója volt. Közéleti munkájáért
több kitüntetésben részesült.
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Évszázados hagyományaink...
kiállítására kötelezte községünket. Az 1848-49-ben bátor kiállású
Az újranépesedett Öcsöd
lelkipásztor előtt az utókor egy róla elnevezett utcával tiszteleg
családfőinek összeírása
településünk központjában.
1716-ból
Izbéki István bíró
Tolnai János
Szűcs György
Pap András
Takács János
Ökrös György
Nádudvari János
Nádudvari István
Sülye Mihály
Konczi Márton
Sánta Tamás
Csekő Gáspár

Csató János
Faggyas István
Petes István
Tóth Mihály
Szabó István
Német Mihály
Vérten György
Német István
Török István
Csala István
Szabó Miklós
Kerekes Gáspár

Juhász István

Páczai Mihály

1759–1846
tudós református lelkipásztor és esperes
A Komárom megyei Radványban született, de még gyermekként
került Szentesre. Itt végezte alapfokú tanulmányait, majd innen
került a Debreceni Kollégiumba, ahol közép- és felsőfokú
tanulmányait folytatta. Teológiai tanulmányait azonban már nem
Debrecenben fejezte be, hanem külföldön, svájci akadémiákon
pallérozta tudását: Bázelben, Lausanne-ban, Genfben és Bernben,
ahonnan majd csak 1790-ben tért haza Magyarországra. 1791-ben
Mezőtúrra került segédlelkésznek, 1792–1809 között Gyulán
szolgált lelkészként.
Gyulai szolgálata után 1809-ben került Öcsödre. 1812-ben a BékésBánáti Református Egyházmegye főjegyzője lett, majd 1815.
október 23-án az egyházmegye esperese. Az ő esperesi idejében
történt a reformáció 300-ik évfordulójának megünneplése is. Ereje
gyengülését érezve, 1836-ban mind lelkészi, mind esperesi
hivataláról lemondott.
Utódja fia, Juhász Benjámin lett, aki 1836–1850 között szolgált
lelkészként a helyi református gyülekezetben.

1865–1944
tanító, helyi közéleti szereplő
A szilágysági Hadadon született. Elemi iskolába Hadadon és
Zilahon járt. Gimnáziumba és tanítóképzőbe Zilahra került, ahol
1889-ben

végzett.

Két

évet

Hadadon

majd

1891-től

Sátoraljaújhelyen működött. Öcsödre 1892-ben került és 1942-ig
tanított, a községi iparos tanonciskola igazgatója is volt. 36 évig
volt a pedagógiai pályán. A Függetlenségi Kör és a Szarvasi
Járási Állami Tanító Kör elnöke, a helyi olvasókör jegyzője volt.
Margit nevű lánya követte apját a tanítói pályán. Diákjai közé
tartozott az 1911-1912-es tanévben az elsős elemista József
Attila. 1918–1919-ben politikai szerepet is vállalt. Verseket írt, a
helyi újságot szerkesztette. Sőt tankönyvet is írt: Földrajzi
bevezetés, tekintettel Öcsöd nagyközség viszonyaira címmel.

Juhász Benjámin (Béni)

„Duda” Izbéki Sándor

1809–1880
református lelkész
Juhász Béni lelkész édesapja gyulai szolgálati idején született és
még ugyanabban az évben, egészen kicsi gyermekként került
Öcsödre. Az ő lelkészi idejére esett az 1848-1849-es forradalom
és szabadságharc. Öcsödön 1848. április 7-én alakult meg a
Nemzetőrség. Majd egy újabb toborzással a gyalogosok mellé
lovas nemzetőröket is szerveztek. Juhász Béni mint tábori pap is
a nemzetőrök közé állott. Minden bizonnyal a szószékről is
lelkesítette a helybelieket, és a saját vállalása is hathatós lehetett,
mert Öcsödről 132 nemzetőr szállt táborba, ebből 50 lovas, holott
a vármegye csak 30 nemzetőr

1821-1910
Életében a falu egyik legvagyonosabb és legtekintélyesebb
polgára volt. Többször volt községünk bírója, és a református
gyülekezet gondnoka.
1869-ben az ő és felesége, Makai Zsuzsánna adományából
készült el a templomunk orgonája, mely Bakos Károly ceglédi
orgonaépítő mester munkája. Izbéki Sándor „Duda”
ragadványnevét az orgonaépítés során kapta. Gyermeke nem
lévén végrendeletében 200 000 koronát adott jótékony célokra.
100 000 koronát a községnek, és ugyanennyit a helyi református
gyülekezetnek. Így akarta honorálni azt a felé irányuló bizalmat,
mellyel a község és a gyülekezet illette őt. A falu közelében lévő
földjéből vásártér és temető lett.
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Évszázados hagyományaink...
Utóbbit ma is Izbéki-féle temetőnek hívjuk. Az 1884-ben létesült
Dr. Baky Endre
gödénylaposi iskola új épületét 1914-ben a gyülekezet az Izbékiféle hagyatékból építtette.

József Attila és József Etelka Öcsödön
1910– 1912

József Attila és fiatalabb nővére Etus, életének meghatározó
élménye volt az Öcsödön lelencként töltött két esztendő.
Miután apjuk 1908-ban elhagyta családját, az anya, a Mama sorsa
szakadatlan hányattatás volt.
Ettől kezdve a családfenntartó szerep az édesanyának jutott, aki
látástól–vakulásig dolgozott családjáért. A két kisebb, Attila és
Etus a budapesti gyermekmenhely központjából Gyulára, az
ottani menhelyre, majd három nap után, 1910. március 21-én
Öcsödre kerül, egy idősödő házaspárhoz, Gombai Ferencékhez.
József Attila 5-7 éves korát töltötte távol anyjától. Ekkor szakadt
ki az apja távozása után mind nehezebbé váló otthoni
körülmények közül. A család hiánya, a számára idegen
környezet, a városi gyermek számára nem természetes paraszti
munka, az itt ért sérelmek, a lelenc lét, a sok kisebb gyermeki baj,
amikkel nincs kihez fordulni, mély nyomokat hagynak a
szeretetéhes kisfiúban. Etus könnyebben veszi a dolgokat.
A költő Öcsödön sajátította el az írás-olvasás tudományát.
Egykori iskolája ma múzeumnak ad helyet.

1854–1929
orvos
Kunszentmiklóson született régi nemesi családból, mely 1649ben kapta a „Csobánczkeszi” előnevet. Középiskoláit
Kunszentmiklóson, Iglón és Kecskeméten, egyetemi
tanulmányait Budapesten végezte. Mint segédorvos vett részt
1878-ban
a
Monarchia
boszniai
okkupációjában
(megszállásában). Orvosi oklevelét 1883-ban szerezte meg, majd
a budapesti Rókus Kórház másodorvosa lett, 1884-ben pedig
megválasztották Öcsödre községi orvosnak. 1909-ben
tiszteletbeli járásorvossá, 1924-től tiszteletbeli megyei főorvossá
nevezték ki. 1928-ban 44 évi szolgálat után nyugdíjba vonult, ám
magánorvosi szolgálatát tovább folytatta.
Tisztét ritka pedantériával, nagyfokú kötelességtudattal és
lelkiismerettel látta el. Hosszú működése alatt a falu
közegészségügye sokat fejlődött. Sikerült keresztülvinnie a
település szempontjából szükségesnek tartott egészségügyi
újításokat. Az ő kezdeményezésére rendezte be a község 1886ban az első járványkórházat. Akkoriban még ismeretlennek és
modernek számító zárt, halottszállító kocsit szereztetett be.
Figyelme kiterjedt az utcák, udvarok tisztán tartására, az óvoda,
iskolák, húsárusok, italmérők tisztaságára.
Az I. világháború alatt a helyi Vöröskereszt kórházát vezette, és
sok sebesült gondos ellátásával tette emlékezetessé nevét.
Érdemei elismeréséül megkapta a Vöröskereszt II. osztályú tiszti
jelvényét.
Egykori lakóházának hatalmas telkén épült fel az új, Vörösmarty
úti óvoda. A házhoz, melyet 2016-ban lebontottak, gyönyörű kert
tartozott.

Öcsödi Hírek 12

Évszázados hagyományaink...
Dr. Papp András

ifj. Oláh Sándor

1897-1966
községi orvos
Szülei egyszerű emberek voltak. A hatgyermekes család zöldség
– és gyümölcstermesztésből élt. Már a helyi elemi iskolában
felfigyelt Páczai Mihály tanító úr a tehetséges kisgyermekre, és
javasolta további taníttatását. Végül a tantestület hathatós
közbenjárására a szarvasi gimnáziumba, majd a budapesti orvosi
egyetemre került, ahol tanulmányait szülőfaluja ösztöndíjjal
támogatta. 1924-ben diplomázott. Tanársegédi állással kínálták
az orvosi egyetemen, ezt nem fogadta el, visszatért Öcsödre, ahol
1925. július 1-től magánorvos, 1928-tól községi ügyvezető orvos
lett. Az OTI körzeti orvosa, a községi egészségvédelmi szolgálat
vezetője. Dr. Baky Endre mellett nagy szerepe volt a járványos
betegségek visszaszorításában. Kezdeményezésére bevezették
településünkön az egészségügyi rendőr intézményét. Orvosként
gondja volt közegészségügyi szempontból a tiszta, és jó
minőségű ivóvíz- szolgáltatásra.
Élénk közéleti tevékenységet fejtett ki: a községi képviselőtestület és számos egyesület tagja (pl. Levente Egyesület), 1933tól a Polgári Kaszinó elnöke. Egykori házát és rendelőjét a
községi tanács megvásárolta. A ház falán 2012 óta emléktáblával
tisztelgünk munkássága előtt.

1923–1989
kertésztanár, szakíró, költő
Bár Zalaegerszegen született, szülőföldjének mégis Öcsödöt
vallotta, ahol övéi nézték a Körös tükrében a tovaúszó fellegeket,
ha a kertmívelés pihenőiben felsétáltak a gátra. Gimnáziumi
tanulmányait Szarvason kezdi, majd Szeghalmon fejezi be.
Szeghalmon az iskolai önképzőkör aktív tagja itt írja első verseit.
Családi indíttatásból 1942-ben beiratkozik a Kertészeti
Akadémiára. Innen diákként viszik el katonai kiképzésre
nyugatra, ahol amerikai fogságba esik. Hazajövetele után
folytatja tanulmányait és 1947-ben mérnöki oklevelet szerez.
1947-ben a szeghalmi mezőgazdasági iskolába, 1949-től a fertődi
kertészeti szakközépiskolába kerül tanítani. Közben ezüst- és
aranykalászos gazdatanfolyamokat szervezett és vezetett. Ekkor
írt versei az íróasztal fiókjába kerülnek.1957-ben lemond tanári
állásáról és 1958-ban családjával Pestre kötözik, ahol vezetőként
is kertészeti vonalon tevékenykedik. Néha–néha megjelennek
versei, de többnyire most is íróasztalának ír. Szakkönyveket,
tankönyveket is ír. Nyugdíjasként újra tanított. Két fia apjukat és
nagyapjukat követve szintén a kertészeti szakma folytatása
mellett döntött. Oláh Sándor íróasztalának írt versei csak halála
után jelentek meg kötetbe rendezve.

Oláh Sándor

Tóth József

1891-1979
községi kertész - „Olákertísz”

1902-1971
tanító iskolaigazgató
Gádoroson született, Szentesen gimnáziumot, Kiskunfélegy–
házán tanítóképzőt végzett. Diplomája megszerzése után
Öcsödre került tanítónak. Volt leventeoktató, a Munkásdalárda
vezetője, népművelési előadások előadója. 1928-tól többször volt
a helyi iskola igazgatója, 1958 – 1963 között a Művelődési Ház
igazgatója. 1964-ig tanított.

Tóth Józsefné
szül. Doszlop Nagy Jusztina

Mezőtúron járt gimnáziumba, utána a kertészeti kísérleti állomás
növendéke két évig, ahol oklevelet nyert. 1919-ben választották
meg községi kertésznek. Az Olvasókör jegyzője is volt.
Faiskolájával 1926-ban bronzérmet nyert. 1931-től 4 holdon
önálló konyha-, virág – és gyümölcskertészetet működtetett.

1887-1977
óvónő
1908-ban Hódmezővásárhelyen diplomázott. 1908-tól több mint
40 évig volt óvónője településünknek.
A Tóth házaspár lakóházukat Idősek Otthona céljaira ajánlotta
fel. Az intézmény 2005-ben az adományozó, Tóth József nevét
vette fel.
Folytatás …
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Buránszki József: Az Elátkozott Hölgy
„Hevesen lüktetett szívem, s épp faragtam bohó rímem,
'Hogy eszembe ötlött az éj, mely rég üldözi önvalóm;
Elmémben számos varázst táncolt a haldokló parázs
Halkan; s szállt egy apró darázs, s miként elérte ajtóm,
Másfelé suhant tova. Alighogy elérte ajtóm
Elment, s én nem tudtam hova.

Kíváncsiságom megmaradt, s egy szellő magával ragadt
Pontosan bejáratom elé. Csodálkozottan álltam
Ajtóm küszöbén, s lábaim útnak indultak vágyaim
Beláthatatlan álmain, által a havon. Fáztam;
Engedetlen vittek tova. Testem izzott s jeges lázam
Sem múlt...talán immár soha...

Vele röppent valami más: talán a temérdek varázs,
Mely éltemben nem kísért, mégis az egyedüli volt:
Jött, ha sóvárogva hívtam; vagy ha rémeimmel vívtam.
S ha néha kellett, sírtam; ő mégsem csak engem okolt,
Nem ő nem tette soha. Elment, vele a völgy is omolt.
Omolt, s én nem tudtam hova.

Utam a Hölgy felé tartott. Közeledtem: ismét hangzott
A dal, mégis másképp, mint ezelőtt. Lassan mellé értem;
Szándékom volt hazahívni, s otthon majd megírni, az
Est esetét, s közben szívni egyet pipámból-véltem.
Ám Ő nem lassított, noha, többször gálánsan kértem:
Továbbment, s nem tudtam hova.

Ó, a völgy, mely mindig várt ott, s velem sírt, ha könnyben látott,
Szívemnek támaszt nyújtott, ha más nem ez álnok világban.
Kit az érzés öltöztetett, mely mindenkor körbevett,
S végül hantba dönthetett. Ritkán láttam csak virágban:
Fényben tündökölt, noha, ritkán volt ő csak virágban,
Csak ritkán így ment el tova.

Ballagtunk a sötétben, ketten, s csak néha-néha rezzent
Egy bokor: nem volt több nesz. Kérdések százai kavarogtak
Bennem. Miért ez éj, miért pont én?- ekkor csak gyengén
Megérintettem vállát. Kezei enyémin maradtak
S biccentett valahova. Megérkeztünk-ajaki kacagtakIgen, meg...s nem akárhova.

Téli éj volt -oly messze már-, nem rebbent már sem fénysugár,
S nem pislákolt már a parázs. Halk melódiát neszeltem
Küszöböm másik oldalán, s gondoltam: "Az éj hajnalán
Elmúlik, vagy hamarabb is talán"-ekként tereltem
Éberségem tova. S közelről üvegemre lehelve
Homály: nem láttam sehova.

Nyoma sem volt a télnek: épp alig éreztem a szélnek
Melegítő fuvallatát. Nem volt fa és nem volt semmi:
Csupán egy pad, közepén a tisztásnak: ült egy egyén,
Kinek ruhája, mint enyém: alig egy kabát és semmi.
Hátranéztem: üresség tova. Nem figyelt vissza senki:
Távozott. Nem tudom hova.

Ám nem halkult a dallam, s épp úgy szólt, hogy csak én halljam.
Erősödött a fuvallat, s így határoztam el ekkor:
"Lámpások már nem égnek kint, s ha egy röpke percre tekint
Csak ki szemem...", legyintettem, "Tán majd másnap, máskor"S hirtelen elhalkult a szoba. Köddé vált dalom ekkor:
Köddé vált...nem tudom hova.

Lehetőségem korlátozott: a Hölgy eltávozott,
S csupán egy pad várt engem. Így odasétáltam lassan.
Leülvén Ő kezet rázott: láttam rajta, hogy nem fázott,
Nem esett, ruhája mégis ázott; megszólalt halkan:
"Elment, ahová te is, tova"-felcsendült a dallam"Elment, s nem jön vissza soha".

Érdeklődésem egyre nőtt, s az érzés mind jobban gyötört,
Felfűtöttségem égbe tört, s nem bírtam tovább várni:
A párkányhoz közel húztam székem, s zsebembe nyúltam,
Hogy gyertyám hamar gyújtsam, mielőtt elkezdem kitárni
Ablakom szárnyait tova. Épp láttam még messze szállni:
Messze de nem tudtam hova.

Értelmet nyert a varázs: orrom előtt szállt egy darázs,
Mely ismerős volt számomra. Visszatért a Hölgy teljes
Pompában. Ajka vérvörösen csillogott, s hófehér
Arca mosollyal köszöntött. Kezét nyújtotta, s lelkes
Viszonzásul magam is: noha, idegen volt, teljes
Oltalmat éreztem, mint még soha.

Balra fordítottam fejem, s -most is- tisztán emlékezem:
Ott állt, oly mennyei pompában, mely rám még nem vetett
Fényt ezelőtt. Nehéz volt látnom: alig fénylett már a Hold,
Ki ez ördögi éjt birtokolt. Testét ében mez fedett.
Gondoltam: "Az éj asszonya"; ekkor előre léphetett.
Indult, s én nem tudtam hova.

S már kívülről szemléltem, miként házam elé értem:
Testem erejét elhagyva hanyatlott imádott karfám
Széléről a földre. Nem parázslott a tűzhely, s a bögre,
Melyet utoljára fogtam, széttörve hullott. Elhagynám
A helyet, de nem lehet még: visszatart egy kéz, bár megadnám
Magam: nem nagy tehetség.

Tudattalan vártam választ: mi a dal, mely engem bágyaszt,
S ki e Hölgy az ablak előtt? "Úgy, ha illik, válaszoljon!"
Kezdtem, s a Hölgy visszanézett Nem felelt és nem is kérdett.
Nyomban fordult, s tovább lépett. Nem úgy jött, hogy elraboljon,
S ne hozzon vissza már soha. Jött, hogy lássam s daloljon, s a
Dal ne lásson véget soha.

Váratlan pillanat: csókkal búcsúzik a Hölgy. Megszólal
A dallam még utoljára. Már nem remegek a hóban,
S érzem: nincs többé varázs. Az apró darázs elhagyja
A szerény lakást. Üresen áll, lélektelen, porban, s
Nem térek vissza soha.S tán a haragtól nem voltam józan,
Vissza már nem térek: soha.”
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Sulihír
Tanulói élménybeszámoló
„Nagyjaink nyomában”
Emlékszem a napra, amikor megtudtuk, hogy 2018. június 4-8-ig
(hétfőtől péntekig) a Határtalanul Program keretén belül
romániai, erdélyi tanulmányi kiránduláson vehettünk részt. A
csoportból csupán egy-két tanuló járt korábban Erdélyben,
akiknek többször is volt alkalma odalátogatni, ezért is fogadtuk
kitörő örömmel a kirándulás hírét. Még az sem lohasztotta le a
kedvünket, amikor tanáraink elmondták, hogy sok előzetes és
utólagos feladat vár ránk az utazás előtt. Lelkiismeretesen
készítettük elő kiselőadásainkat, válogattunk verseket és zenéket,
aktívan részt vettünk az előkészítő történelem-, rajz-, irodalom és
énekórákon. Gondolatban már végigjártuk azokat a helyeket,
ahol a családdal jártunk és emlékeztünk minden helyre, amikor
tanáraink elmondták, mely helyekre fogunk menni. Meséltünk is
ezekről a helyekről társainknak. Nagyon izgatottak voltunk
mindannyian.

Az út további része ismét hosszúnak tűnt, amikor a Királyhágóhoz érkeztünk. Itt alkalmunk nyílt az étkezésen kívül a
vásárlásra is. Késő este fáradtan érkeztünk meg kedves
vendéglátóinkhoz Cserefalvára. A kipakolás és a finom vacsora
után jól esett a pihenés.
2018. június 5. - Kedd

2018. június 4. - Hétfő
Eljött a nagy nap! Nagy az országunk és magyar szomszédaink
életében, lévén az Összetartozás napja és nagy az Öcsödi József
Attila Általános Iskola 7-8. osztályos tanulói számára is!
Indulunk Cserefalvára, Erdély szívébe! A buszunk 7 óra után
indult Öcsödről. A sarkadi reggelizést nemsokára a hosszadalmas
határátlépés követte, ami legtöbbünk számára újdonság volt.
Hosszú utazás után Nagyszalontára érkeztünk, ahol Arany János
szobrát tiszteltük meg koszorúval, verssel, kiselőadással. Ezután
a szülőháza helyén álló házat és kiállítást néztük meg, ahol a helyi
néni érdekes dolgokat mesélt a költő gyermekkoráról. Az
Elméleti Líceumban prezentációs bemutatóval és verssel
fogadott bennünket az aligazgató asszony és a hetedikesek.

Páran közülünk nem voltak elég fáradtak, mert még az éjszaka
közepén is hallottuk a hangjukat. Legtöbben azonban kipihenten
fogyasztottuk el a bőséges reggelit. A mai nap is több izgalmas
programot ígért. A parajdi sóbánya mindannyiunknak kuriózum
volt a buszjáratával, játszóterével, templomával, hatalmas
tereivel. Volt, aki még a falat is megnyalta! A frissítő fagyizás
után Székelyudvarhelyre vettük az irányt, ahol a szoborparkban
Wass Albert szobrát koszorúztuk meg, életéről hallgattunk
kiselőadást és egy megzenésített versét hallgattuk meg. Ezután
Szejkefürdőn 15 csodás székelykapu alatt áthaladva kaptattunk
fel. Orbán Balázsra emlékeztünk.
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Sulihír
Farkaslakán Tamási Áron sírjánál is tiszteletünket tettük. A sűrű
nap zárásaként Korondon válogathattunk a szebbnél szebb
ajándékok között a főutcán hosszan elhúzódó kirakodó sátraknál.
Alig vártuk a vacsorát és a pihentető alvást. A szálláson már
otthonosan éreztük magunkat.
2018. június 6. – Szerda
Szerda reggel már fáradtabban ébredt a csapat, pedig ez a nap
tűnt a legstrapásabbnak, ugyanis a Tordai hasadékhoz indultunk,
ahol tanár úr előadást tartott nekünk a hasadék élővilágáról.
Felfelé haladva félúton hatalmas esőbe és viharba keveredtünk,
ami még izgalmasabbá és emlékezetesebbé tette a túrát. Elázva
tértünk vissza a szállásra, így sajnos a sóbányát már nem tudtuk
meglátogatni. Délután azonban – már szárazan - ismét útnak
indultunk. Marosvásárhelyen látogatást tettünk a Bolyaiak
szobránál, sétáltunk a városban, körbejártuk a várat. Ezután még
vásárlásra is volt idő és lehetőség. Vacsora után közösen
értékeltük az elmúlt napokat, felhasználva úti jegyzeteinket.

2018. június 8. – Péntek
Indulás haza! Örültünk is, meg nem is. Tudtuk, hogy otthon
várnak a szeretteink, de nagyon jól éreztük magunkat, így nehéz
volt a búcsú. Útban hazafelé Kolozsvár volt a fő állomásunk, ahol
Mátyás király szobrának megkoszorúzása és az uralkodásáról
szóló kiselőadás meghallgatása után a Szent Mihály templomot
jártuk be. Ezután Mátyás szülőházához mentünk, majd utunkat
az ellenkező irányba folytatva a Házsongárdi Temetőben
Apáczai Csere János életéről emlékeztünk meg sírjának
megkoszorúzása közben. Iparkodnunk kellett vissza a buszhoz,
mert nagy vihar látszott közeledni. Hatalmas eső kerekedett, de
azt már jobbára a buszból néztük. Az ismerős Király-hágónál
még megpihentünk. Evés és vásárlás után indultunk tovább. A
határnál ismét sokat kellett várnunk, de tudtuk, hogy már közel a
cél. Szüleink és tanáraink 5 óra körül már az iskola előtt vártak
ránk! Volt nagy öröm!

2018. június 7. – Csütörtök
Az utolsó előtti napon szintén több helyszín várt ránk. A
legjobban Segesvár várnyegyede fogott meg bennünket, a kilátás,
a vártemplom a tornyával elbűvölő volt. Az ebéd elfogyasztása
után Petőfi útján haladva látogatást tettünk Székelykeresztúrra a
Gyárfás kúriához, ahol Petőfi utolsó éjszakáját töltötte a legendás
körtefa alatt. Versek és kiselőadások formájában emlékeztünk itt
és a sírhelyénél, Fehéregyházán is, ahol még az
emlékmúzeumban a segesvári csata terepasztalát is láthattuk egy
rövid kisfilm kíséretében. Ez a nap rövidebbnek, de tartalmasnak
tűnt. Hamarabb érkeztünk vissza a vacsora után, mert össze
kellett pakolnunk a hazaútra, a szobákat rendbe tenni és leadni az
élménybeszámolónkat tanárainknak.

Nagyon hálásak vagyunk a Határtalanul Programnak és
tanárainknak, hogy eljuthattunk Erdély ennyi gyönyörű helyére.
Biztosan mindig emlékezni fogunk erre a kirándulásra és
örömmel meséltünk és készítettünk prezentációt az 5. és 6.
évfolyamos tanulótársainknak, kedvet csinálva nekik ezzel az
elkövetkezendő kirándulásokhoz.
a kiránduláson részt vett tanulók
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2018. augusztus 28.
ÖCSÖD NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZATA
SAJTÓKÖZLEMÉNY
ELKEZDŐDÖTT AZ ÖCSÖDI VERESHÁZI KÜLTERÜLETI MEZŐGAZDASÁGI ÚT FELÚJÍTÁSA
Öcsöd Nagyközség Önkormányzata 2017. február 6-án támogatási kérelmet nyújtott be a Vidékfejlesztési
Program keretén belül a Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez,
állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése című, VP6-7.2.1-7.4.1.2-16
kódszámú felhívásra.
A kérelmet 2018. február 26-án jóváhagyta a Vidékfejlesztési Program Irányító Hatósága, így 90%-os
támogatottság mellett 89.817.690,-Ft EMVA forrásból származó támogatással megkezdődött a beruházás
megvalósítása.
A fejlesztés célja az Öcsöd külterületén található 0198 és 0184 hrsz –al jelölt, a mezőgazdasági területek és
tanyás ingatlanok megközelítésére szolgáló út burkolat felújítása.
A felújítás 1,923 km hosszan valósul meg, a burkolat szélessége 3,22 - 3,96 m. A tervezési szakasz
pályaszerkezete a helyszíni felmérés alapján: szórt alap és hengerelt aszfalt kopóréteg. A meglévő
pályaszerkezet a rajta haladó forgalmi terhelés hatására teljesen tönkrement az elmúlt években. A projekt
keretében helyszíni „remix” technológiás burkolat felújítás valósul meg, új aszfalt kopóréteggel. Ezzel a
technológiával homogén jó teherbíró alapréteg jön létre, melyre biztonsággal ráépíthető a kopóréteg és
biztosítható a burkolat tartóssága. A kivitelezési munkálatok 2018. július közepén kezdődtek és várhatóan 2018.
októberére befejeződnek.
A beruházás innovatív a település gazdasági életére, ugyanis a felújított külterületi utat nagyobb hatásfokkal
lehet bekapcsolni a település gazdasági életébe. A fejlesztés eredményeként a felújított útszakaszt a helyi
gazdasági szereplői új szállítási és közlekedési lehetőségként használhatják, amely pozitív hatással lesz a helyi
gazdaságra. A fejlesztés segíti a földtulajdonosokat a földterületük elérésében, földművelési tevékenységek
ellátásába.
A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg.
Kedvezményezett neve: Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat
Pályázati felhívás neve, kódszáma: a Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez,
állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése, VP6-7.2.1-7.4.1.2-16
A projekt címe: Öcsöd 0198,0184 helyrajzi számokkal jelölt külterületi mezőgazdasági út felújítása
A szerződött támogatás összege: 89.817.690,- Ft
A támogatás mértéke: 90 %
A projekt tervezett befejezésének dátuma: 2019. január 31.
A projektazonosító: 1826607938
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2018/08/22
Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat

SAJTÓKÖZLEMÉNY
ELKEZDŐDIK AZ IDŐSEK OTTHONÁNAK ENERGETIKAI KORSZERŰSÍTÉSE
A projekt keretein belül felújításra, energetikai korszerűsítésre kerül az Öcsöd, Hunyadi Mátyás u. 57. alatt működő Tóth
József Idősek Otthona. Az Önkormányzat célja olyan létesítmény kialakítása a fejlesztések által, amelyek megfelelnek a
jogszabályi előírásoknak, energiahatékonyan és költségtakarékosan üzemeltethetőek, maximálisan kielégítik a lakossági
igényeket. A beruházás eredményeként a munkakörülmények javulása és a szolgáltatások színvonalának emelkedése is
várható.
Az épületszerkezetek javításával, az elavult gázkazánok cseréjével, valamint napkollektor beépítésével a projekt keretében
jelentősen csökkenthető a fűtési energiaköltség, s ezzel együtt a projekt épületeinek széndioxid kibocsátása. Az
üzemeltetési költségek csökkenésének eredményeként megtakarított összeget a település önkormányzata más, fontos
fejlesztési célokra fordíthatja.
A gazdaságos üzemeltetés megtakarításként realizálva lehetővé teszi a munkahelyek megtartását, valamint a
mindennapos működés során felmerülő rendszeres és váratlan költségek fedezését, továbbá a jövőbeli fejlesztési célok
forrásául is szolgál.
A beruházás során megvalósuló fejlesztések:
 Az épületek összes külső határoló felülete hőszigetelő réteget és burkolatot kap
 A régi nyílászárók helyére új, korszerű nyílászárók kerülnek
 Az eddig használatban lévő kazánokat új, modern kondenzációs kazánok váltják fel, valamint megtörténik a
radiátorok felülvizsgálata is, szükség esetén cseréjük realizálódik
 Az épületek padlószerkezetének energetikai javítása is megvalósul
 Sor kerül síkkollektorok és napkollektorok telepítésére az épületek tetőfelületén
 Az épületek projektarányos akadálymentesítése is elkészül
A fenti munkálatok elvégzésével csökken az épületek fűtése során létrejövő hőveszteség, ezáltal komfortos hőmérséklet
érhető el az épületekben, amely javítja mind a bent lakók, mind az oda látogatók, mind pedig az ott dolgozók közérzetét. A
kivitelezés során a hőmérséklet szabályozását távfelügyeleti vezérléssel is kiegészítenék, mellyel az idős emberek
komfortja bármilyen időszakban ellenőrizhetővé válik.
A projekt célja a fosszilis energiahordozók mennyiségének csökkentése, ezáltal az energiahatékonyság növelése, példát
mutatva ezzel a térség földgáz felhasználóinak. Ezek eredményeként cél az energiahordozókra fordított megtakarítások
más célú hatékony felhasználása, valamint az épület lakóinak és dolgozóinak kellemesebb légállapot biztosítása.
KEDVEZMÉNYEZETT NEVE: ÖCSÖD NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
A PROJEKT CÍME: ÖNKORMÁNYZATI ÉPÜLETEK ENERGETIKAI KORSZERŰSÍTÉSE ÖCSÖD NAGYKÖZSÉGBEN
PROJEKT AZONOSÍTÓSZÁMA: TOP-3.2.1-15-JN1-2016-00008
A SZERZŐDÖTT TÁMOGATÁS ÖSSZEGE: 44 453 776 FT
A TÁMOGATÁS MÉRTÉKE: 100%
A PROJEKT TERVEZETT BEFEJEZÉSI DÁTUMA: 2018.11.30.
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Megemlékezés
Zsoltika egy éve az angyalokhoz költözött
„Felidézni az arcát, pedig soha többet nem látod,
Hallani a hangját úgy, hogy soha többet nem
hallod.
Várni őt az ajtóban, mikor tudod, hogy már
sosem jön.
A legszomorúbb érzés a világon.”
Minden percben gondol rá: szerető családja
Köszönetnyilvánítás
Köszönetet mondunk mindazoknak akik
Pató Miklósné
Debreceni Gizella
temetésére eljöttek, sírjára koszorút, virágot helyeztek.
Köszönetünket fejezzük ki Dr. Pataki István háziorvosnak, az
Idősek Otthona vezetőjének és dolgozóinak.

Köszönetnyilvánítás
Hálás szívvel mondunk köszönetet minden kedves rokonnak,
ismerősnek, jó szomszédnak, külön köszönjük Jordán
Sándornak a mindenkori támogatását, valamint mindazoknak,
akik drága élettársam
Kovács Bálint
temetésére eljöttek, sírjára koszorút, virágot helyeztek,
részvétükkel fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek.
A gyászoló család

Keresztfia és családja

Megemlékezés
Izbéki Antal
halálának 4. évfordulójára
„Emléke él és élni fog
míg szívünk e földön dobog.
Őrizzük az arcát,
a mosolyát, a hangját,
s minden mozdulatát.”
Szeretettel emlékeznek felesége és családja

Köszönetnyilvánítás
„Akit lelkünkkel szeretünk
soha nem feledünk.”
Köszönetet mondunk mindenkinek, aki szeretett férjem
Baranyai Dezső
temetésén részvétükkel fájdalmunkat enyhíteni igyekezett.
A gyászoló család

Köszönetnyilvánítás
Köszönetet mondunk a rokonoknak,
ismerősöknek, barátoknak, szomszédoknak, hogy szeretett
halottunk
Rónyai Ferenc
temetésén részt vettek, sírjára koszorút, virágot helyeztek.
A gyászoló család

Megemlékezés
Szomorúan emlékezünk
Zubor Ferenc
halálának 9. évfordulójára
„Minden elmúlik, mint az álom,
elröpül mint a vándormadár,
csak az emlék marad meg a szívben halványan,
mint a holdsugár.”
Szerető felesége, fia, menye és unokája
Megemlékezés
Szomorúan emlékezünk
Pásztor Imre halálának 23. évfordulójára és
Pásztor Imréné Kiss Ilona halálának 6. évfordulójára.
„ Lelketek mint fehér galamb
csendesen messzire szállt.
Hiába keresünk, könnyes szemünk
már soha nem talál.
De tudjuk, hogy a csillagok között
legfényesebbek TI lesztek.
Utat mutattok, mert a szívünkben
örökké léteztek.”
Lánya: Ilona veje Ferenc és unokája

Megemlékezés
Majoros Antal
halálának 4. évfordulójára
„ A múltba visszanézve valami fáj.
Valakit keresünk, aki nincs már.
Nélküled szomorú üres a házunk,
még most sem hisszük el, hogy hiába várunk.”
Szeretettel emlékezik családja
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Anyakönyvi hírek
Halálozások
Júniusban:
Kovács Bálint
Rónyai Ferenc
Baranyai Dezső
Rónyai Lászlóné Oláh Erzsébet

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

élt 90 évet
élt 76 évet
élt 63 évet
élt 99 évet

Augusztusban:
Júliusban:
Rostás Mária
Burián András Károly
Karai Lajos
Jordán Lajosné Papp Mária
Augusztusban:
Rostás Ferencné Balogh Éva
Szalánczi Miklósné
Jászkai Margit Julianna

élt 51 évet

Nagyfi Bertalan – Víg Julianna
Dinya László – Dezső Ilona
Vas Antal – Kovács Szabina
kötöttek házasságot.
Az Öcsödi Hírek szerkesztősége nagyon sok boldogságot és
további jó egészséget kíván nekik!
________________________________________

élt 75 évet

Névadó

élt 68 évet
élt 50 évet
élt 63 évet
élt 82 évet

Emléküket kegyelettel
őrizzük.

Augusztusban:
Mucsi Attila - Erdei Andrea
GERGŐ
Ambrus Tamás – Karikó-Tóth Anikó
BENCE TAMÁS
nevű gyermekét névadózta meg Sziládiné Olasz Márta és Kissné Csontos
Petra anyakönyvvezető ünnepélyes keretek között.

Születések
Áprilisban:

Júliusban:
Füle Zoltán - Molnár Zita
SOMA

Kolompár Mátyás - Rostás Mariann Noémi
SZÓFIA AMANDA

Túri Ferenc - Pintér Erika
FERENC

Rostás Sándor - Jakab Tamara
KÁROLY MÁRKUSZ

Májusban:

Júniusban:
Raffael Milán - Bankó Gina
JUNIOR
Jakab Martin - Bodnár Izabella
AMIRA LARISSZA
Tóth Károly - Rácz Bernadett
OLIVÉR

Faludi Gábor - Csonki Erika
RÉKA

Farkas Gábor - Balog Mária
EMIR ARMANDÓ
Fazekas Tibor - Tompai Mária
DOMINIK
Oláh Antal - Polyák Gabriella
ANNA

nevű gyermeke született.
A legifjabb öcsödi polgároknak hosszú boldog életet
kívánunk!
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Magyar esküvő és lakodalom Amerikában
2016. januárjában Keszthelyen ültünk a konyhában
Édesanyámmal, amikor a postás egy nagyobb borítékot hozott
Öcsödről Molnár Vincénétől, Zitától. Zita rendszeresen küldi az
Öcsödi Hírek-et férje nagynénjének, Édesanyámnak, Fejes
Lajosnénak. 86 évesen még ma is rendszeresen felvidítják a
szülőfalujából érkező hírek. Ebben az újságban egy a József
Attila Általános Iskola által felelevenített régi öcsödi esküvőről
írtak, amelyben Révész Antal vőfély szövegét részletesen
közölték. Ez azért volt érdekes pillanat, mert Édesanyám tizedik
unokájának, az én lányomnak az esküvőjét 2016. júniusában
terveztük megtartani.
Lányom, Kozma Kata és testvérei már az Egyesült Államokban
nőttek fel. Kata 4 éves volt, amikor férjem állást kapott az USAban és elköltöztünk Magyarországról. A magyar hagyományokat
kint is ápoljuk, gyermekeink magyar iskolába és cserkészetre
jártak az elmúlt 20 évben. Amikor csak lehet nyáron is magyar
táborokba mennek. Amikor 2015-ben Pándi Árpád, Amerikában
született és nevelkedett magyar fiú megkérte Kata lányunk kezét,
mindkettőjük számára természetes volt, hogy egy igazi magyar
lakodalmat szeretnének tartani amerikai földön. Árpi egyik
legjobb barátját és egyben sógorát, Varga Lászlót kérték meg
vőfélynek. Az öcsödi cikket elküldtem Lacinak, aki az esküvőn a
vőfély szövegébe beletett néhány motívumot.
Az esküvői előkészületek már 2o15-ben megkezdődtek a
helyszín kiválasztásával. Az Egyesült Államok keleti partján
több magyar tulajdonban levő terület van. Kata és Árpi a
Pennsylvaniában, Berks County-ban, a Barto nevű faluban lévő
Magyar Tanyát választották a lakodalom helyszínéül
(http://www.magyartanya.org/hu/). A tanya 122 hektáros erdős
területen helyezkedik el. A területet 1963. április 18-án jegyezték
be hivatalosan Pennsylvania államban egy magyar szervezet
tulajdonának. Kata és Árpi már többször volt a tanyán magyar
cserkésztáborban. Jól ismerik és kedvelik a helyet, így az
esküvőjüket is itt szerették volna megtartani.
Nagyon sok előkészület, egyeztetés és munka után végül
elérkezett a várva várt hétvége, 2016. júniusában. Június 15-én,
szerdán egy kisebb csapat megérkezett a tanyára, hogy a
helyszínt előkészítsük. Kata és Árpi irányításával kitakarítottunk
mindent, felállítottuk az asztalokat, terítettünk, táblákat raktunk
ki.
Péntek estére már sok rokon és barát megérkezett
Magyarországról és az Egyesült Államok különböző városaiból.

Az akkor még jegyespár barátai péntek este 9 órától egy rock
koncertet adtak, amiben régi magyar dalokat is játszottak. A kb.
másfél órás koncertet szalonnasütés követte.
Június 18-án végre elérkezett az esküvő napja gyönyörű
napsütéssel. Az ifjú pár kalotaszegi viseletbe öltözött, a
szállodából sárga iskolabuszokkal megérkezett a násznép. 12
órakor kezdetét vette a leánykérés. Laci, a vőfély, és Kata
édesapja, Kozma Gábor, néhány vicces feladatot adott Árpinak.
Miután Árpi sikeresen vette az akadályokat, megkapta az
engedélyt, hogy elveheti Katát feleségül. Ezután a 170 rokon és
barát ismét a sárga iskolabuszokkal átment a közelben lévő
Blessed Sacrament templomba, ami Pennsylvania legidősebb
katolikus szentélye. Az esküvői szertartást Juhász Imre atya
vezette le délután két órától, majd közös fényképezkedés
következett, és kezdetét vette a lakodalom.

A népzenét a New York-i Fényes Banda, a modern dalokat pedig
egy magyar lemezlovas szolgáltatta. Vacsora közben a vőfély
rímekbe szedett szöveggel és népi játékokkal szórakoztatta az ifjú
párt. Kata édesapja beszédet mondott és megtáncoltatta lányát. A
lakodalom hajnalig tartott.
Nagyon megható és büszke érzés volt látni és megélni, hogy a
Magyarországon született, de Amerikában felnőtt lányunk és
párja egy igazi magyar esküvőt és lakodalmat álmodtak meg
maguknak.
Azóta a családba érkezett egy fiú ikerpár, Pándi Előd és Levente.
A híreket Kozmáné Fejes Zsuzsa foglalta össze
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