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Adventi emlékek
2016 decembere nagyon szép emlékként él sokunk szívében.
Klubunk
hívószavát
nagyon
sokan
meghallották,
segítségükkel különösen szép, meghitt karácsonyi ünnepséget
sikerült szerveznünk. Végre, a mi falunknak is lett egy
közösen díszített karácsonyfája! Civil szervezeteket,
magánembereket kérdezve, mindenki lelkesen támogatta
ötletünket. Kiderült számunkra, hogy régi vágya volt ez
településünk lakóinak s ezen a télen mindenki várta a
folytatást. Nagyon sokan érdeklődtek, hogy mikor lesz a
fenyőfadíszítés, sokan ajánlották fel a segítségüket. Ezen
felbátorodva, úgy gondoltuk, további hagyományt teremtünk,
s a leendő karácsonyfa mellé egy szép adventi koszorút is
készítünk. December elsején adventi kézműveskedésre hívtuk
a község lakóit a művelődési házba, ahol mindenki
elkészíthette saját ajtódíszét vagy adventi koszorúját. Közben
megterveztük a falu adventi koszorújának az elhelyezését is.
Rácz Andrásné Erika kézügyességének köszönhetően igazán
szép koszorút sikerült állítanunk december 4-én a leendő
karácsonyfa mellé. Gyertyát gyújtottunk, adventi
gondolatokkal és verssel köszöntöttük az ünnepi várakozás
kezdetét.

Sorra érkeztek a különféle felajánlások, mellyel mindenki az
összefogásban való hitét fejezte ki. Jó érzés volt ismét
megtapasztalni, hogy sokan hiszünk még a közösség erejében!
Amikor elérkezett a várva várt nap, már a meghirdetett három
óra előtt sokan voltak a téren. Kellemes karácsonyi dalok
varázsolták elő az ünnep hangulatát. Nagy örömmel
díszítették kicsik és nagyok a hatalmas fenyőfát.

A feldíszített fa mellett egy kis ünnepséggel igyekeztünk
elővarázsolni a karácsonyt. Molnár Bálint polgármester úr
ünnepi gondolatai után a civil szervezetek nevében Molnár
Andrásné köszöntötte az ünnepet és a megjelent érdeklődőket.
A karácsonyvárás hangulatát Farkas Milán és Farkas Tibor
általános iskolai tanulók és Bereczki Istvánné versei tették
meghittebbé.

Adventi koszorú, gyertyagyújtás

Nagy öröm volt számunkra, hogy megtisztelték
rendezvényünket társ civil szervezetek képviselői, érdeklődő
lakosok. Köszönjük a szép verset Bereczki Istvánnénak, a
helyszín előkészítését és a koszorútartó készítését a
Községgondnokság munkatársainak. A nagy hideg ellenére,
kissé dideregve gyönyörködtünk a felvillanó gyertyafényben.
Olyan meghitt hangulat lengte körül az ünnepváró koszorút,
hogy nehezen indultunk haza. A karácsonyfa díszítés
előkészületei során számunkra egyre nyilvánvalóbbá vált,
hogy a fadíszítés sikerét mindenki szívügyének tekinti.

folytatás a 2. oldalon…
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folytatás az 1. oldalról…
Csodálatos volt hallgatni az ünnepvárás izgalmával átitatott
gyermekhangokat és a régi idők falusi karácsonyát felidéző,
múltba merengő felnőtt hangját.
A hagyományőrző népdalkör karácsonyi dalcsokorral tette
még szebbé és meghittebbé községi karácsonyunkat.
Köszönjük nekik, hogy időt s fáradtságot nem kímélve,
lelkesen készültek erre a napra, s ilyen gyönyörű ünnepi
dalcsokorral színesítették az ünnepünket. S ahogy az lenni
szokott karácsony szentestéjén, a községi civil szervezettekkel
közösen egy kis ünnepi „vacsorával” vendégeltük meg a
jelenlévőket. Finom forralt bor, forró tea, zsíros kenyér, mézes
kalács és szaloncukor került az ünnepi „asztalra”. Ropogó tűz
melege vigyázott ránk, hogy meg ne fázzunk a nagy hidegben.

A fenyőfa mellett gyertyát és 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 oly’ sokan eljöttek! Köszönjük
a Polgármesteri Hivatal és a Községgondnokság dolgozóinak,
hogy rendezvényünk megszervezésében, lebonyolításában a
kezdetektől fogva nagy segítségünkre voltak. Segítségük
nélkül nem is tudtuk volna ilyen színvonalasan megszervezni.
Köszönjük a gyönyörű fenyőt Szilágyi Imrének (Barkács
bolt), a finom teát a Bázis konyha dolgozóinak, a forralt bort
Molnár Bálint polgármester, Molnár András alpolgármester
úrnak és Lóczi Lajosnak. Köszönjük a szaloncukrot a
Kerékpáros Túraklubnak, a szép masnikat a Kisebbségi

Önkormányzatnak, a csodálatos díszeket a papírfonó
asszonyoknak, az ügyeskezű gyerekeknek és felnőtteknek,
Tóthné Nádudvari Judit tanító néninek és napközis
csoportjának. Nagyon köszönjük a finom mézeskalácsot a
nyugdíjas tánccsoportnak, a zsíros kenyérhez való
felajánlásokat és az elkészítéséhez nyújtott segítséget a
népdalkörnek, a nyugdíjas klub, a papírfonó csoport és a
hímző szakkör tagjainak. Köszönetünket szeretnénk kifejezni
a verset szavaló gyerekeknek: Farkas Milánnak és Tibornak.
Köszönjük a Hagyományőrző Népdalkörnek, hogy énekükkel
emelték a rendezvény ünnepi hangulatát.
Az öcsödi Egészségklub nevében
Molnár Andrásné klubvezető

FELHÍVÁS
Az Öcsödi Ifjúsági Természet- és Környezetvédelmi Alapítvány
törvényi kötelezettségének tesz eleget ezzel a felhívással.
A személyi jövedelemadó 1%-ának felajánlásából származó
összeg felhasználásához várjuk a javaslatokat.
Kérjük, mindenki írásban jelezze szándékát, milyen programhoz,
tevékenységhez kéri az alapítvány anyagi segítségét, illetve
milyen összeget igényelne hozzá.
A kérelmet az alapítvány kuratóriuma bírálja el aszerint, hogy
milyen összeg áll rendelkezésre, illetve a program, tevékenység
mennyire illeszkedik az Öcsödi Ifjúsági Természet- és
Környezetvédelmi Alapítvány profiljába.
A javaslatokat az alapítvány titkárának (Osztrovszkiné Eszteró
Ildikó) kell leadni.
Leadási határidő: 2018. április 10.
A hattagú kuratórium tíz napon belül dönt a kérelmek
elfogadásáról, melyről az érintetteket 2 héten belül értesíti. Ennek
felelőse a kuratórium titkára.
Az alapítvány elvárja, hogy a sikeres pályázók részletes írásbeli
beszámolót készítsenek tárgyév augusztus 31-ig, illetve a
megadott időpontig, melyet a kuratórium titkárának kell leadni
(Köztársaság út 37-39.).

HIRDETÉS
Eladó 125 literes gázbojler, ugyanitt 72 dbos evőeszköz készlet, valamint
edénykészlet eladó!
Érdeklődni az 56/310-625-ös
telefonszámon lehet.
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A „Nagy Háborúról” békében
I. rész
Egy cikksorozatot bocsájtottunk útjára az I. világháborús északolasz hadszínterekkel kapcsolatban. /Lásd: a témát beharangozó
írást az Öcsödi Hírek 2017. decemberi számában Izbéki Róza
tollából./ Az Isonzó front bejárása során látott- hallott-tapasztalt
élmények és utána olvasottak azt erősítették bennünk, hogy
közérthető formában mindezeket tegyük közzé. A sorozat első
részében a háború kitöréséről, térbeli kiszélesedéséről, az
Ausztria-Magyarország és Olaszország közötti ellentétekről
szeretnék szólni, bízva abban, talán érthetővé válik, hogy miért
kerültek erre a frontszakaszra magyar katonák is.
A hosszú XIX. századot lezáró I. világháború sokféle
szempontból korszakhatárrá lett. „ Ami 1914- és 1918 között az
európai hadszíntereken végbe ment, már 1916-ban elnyerte a
nagy háború elnevezést.” A háború méretei, a katonák létszáma,
a harcokhoz igénybe vett eszközök tömege, illetve a mindehhez
rendelkezésre álló gazdasági erő korábban nem tapasztalt
nagysága teszik alkalmassá a nagy háború elnevezésre.
Az 1914. június 28-án, a boszniai Szarajevóban végrehajtott
merénylet során Ferenc Ferdinánd osztrák trónörököst és
feleségét egy boszniai szerb diák, Gavrilo Princip megölte. A
hírnek óriási nemzetközi visszhangja volt, bár a politikai
merényletek egyáltalán nem voltak ritkák a XIX. sz. végén és a
XX. század elején. Ezeknek az akcióknak 1914-ig nem voltak
politikai következményeik. Ámbár e merénylet nélkül is
puskaporos hordó volt már egész Európa, és valamennyi
számottevő hatalom / Nagy-Britannia, Németország,
Franciaország, Oroszország/ évek óta az elkerülhetetlen háborúra
készült. E körülmények között a szarajevói merénylet valójában
csak a gyújtószikra szerepét töltötte be, de az még hetekig
kérdéses volt, hogy valóban lángra lobbantja -e Európát.
Július 28-án Ausztria-Magyarország hadat üzent Szerbiának, és
ezzel kezdetét vette a néhány hétre vagy legfeljebb néhány
hónapra tervezett büntető hadjárat, mely végül a több mint négy
évig tartó világháborúba torkollott. A Szerbia elleni büntető
hadjárat rövid idő alatt világháborúvá alakult át.
Az egyik oldalon az antantnak nevezett /francia, angol, orosz/ és
az idők során más országokkal is bővülő blokk, a másikon a
központi földrajzi helyzetük alapján központi hatalmaknak
nevezett / Németország, Ausztria-Magyarország/ és a hozzájuk
csatlakozó államok álltak. A központi hatalmak villámháborús
tervei szerint a németek Belgiumon és Luxemburgon keresztül
gyorsan elfoglalják Párizst, és megadásra kényszerítik a
franciákat. Majd a keleti frontra vonulnak mielőtt az orosz
hadsereget megszerveznék, és még a tél beállta előtt az osztrákmagyar hadsereggel együtt, győzelmet aratnak az oroszok felett..
Szerbia térdre kényszerítése ezek után már pikk-pakk menne. A
villámháború sikerének hitéből fakadt a német Vilmos császár
magabiztos nyilatkozata:”mire a falevelek lehullanak”,
hazatérnek a katonák.

E tervnek megfelelően a Monarchia haderejének egyötödét a
szerb, négyötödét a keleti frontra irányította. A tetszetős, de az
antant gazdasági, katonai erejét alábecsülő villámháborús
elképzelések kivitelezésébe hibák csúsztak. A franciákat
meglepte a gyors német támadás, de angol segítséggel
megállították az előre nyomuló németeket, így a nyugati fronton
állóháború alakult ki. Ezután több német hadosztályt a győzelem
reményében a keleti frontra irányítottak. A háború súlypontja így
a keleti frontra tevődött át, a sikerek azonban itt is elmaradtak. A
déli, szerb fronton intézett támadás is kudarcba fulladt. A német
és osztrák vezérkar arra számított, hogy az oroszoknak hosszú
időre van szükségük a mozgósításhoz. Nem így történt! Az
oroszok gyorsabban és nagyobb haderőt mozgósítottak a vártnál.
A Monarchia súlyos vereséget szenvedett Galíciában. Csak 1914
novemberében sikerült útját állni a Krakkó és Berlin felé
előrenyomuló orosz csapatoknak. 1915. március 22-én az orosz
csapatok bevették Przemysl-t és itt 120000 katona esett fogságba.
A keleti fronton, a Kárpátokban 1915 elejétől négy hónapon át
folytatott harcokban a hegyi harcmódot nem ismerő osztrákmagyar hadsereg 800000 katonát vesztett. Így a háború első
időszakában az osztrák-magyar hadsereg veszteségei voltak a
legnagyobbak / halottak, sebesültek, fogságba esettek/. A hadra
fogható katonáknak több-mint a fele 1915 első hónapjaiban
megsemmisült. Közben megkezdték a haderő létszámának
újrafeltöltését, de sem szakszerű kiképzésükről, sem megfelelő
felszerelésükről,
élelmezésükről
nem
gondoskodtak.
Nyilvánvalóvá vált a villámháború tervének kudarca, és előre
vetítette a világháború elhúzódását.
Az I. világháborúnak a felhasznált hadianyag mennyiségének és
a harcba vetet embertömegek méretei mellett új vonása volt a
csaták időtartamának meghosszabbodása is: fő szimbólumává
vált lövészárkokban „négy éven keresztül európaiak milliói élték
át a háborút, mert a csaták helyébe a végtelen, felőrlő küzdelem
lépett.”
1915 nyarán a központi hatalmak hadereje a keleti fronton
visszafoglalta Przemysl-t, Lemberget, majd elfoglalta Varsót és
Breszt-Litovszkot. 1915 őszén elfoglalták Szerbiát is.
Míg nyugaton a németek által tervezett lerohanás, az ún. mozgó
háború helyett a frontok megmerevedtek, és kíméletlen futóárok
–, vagyis állóháború vette kezdetét, Európa más részein új
frontok nyíltak, és Ausztria-Magyarország hadserege ez által
további két fronton vált érdekeltté. 1915 májusában az
antanthatalmak oldalán hadba lépett Olaszország, 1916
októberében pedig ugyanezt tette Románia is. Az ellenfeleink
száma így kettővel szaporodott, és mivel mindkettő határos volt
a Monarchiával, ez új katonai követelményeket támasztott. A
hadsereg képtelen volt megfelelni e kihívásoknak, az előre nem
látott költségek emelkedése miatt roskadozni kezdett az
államháztartás, és súlyos nehézségek támadtak a közellátásban.
folytatás a 4. oldalon…
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folytatás a 3. oldalról…
Az olasz és osztrák-magyar érdekek Dél-Tirol és Trieszt esetében
ütköztek melyek olaszok által lakott vidékek voltak, azonban a
Monarchia birtokolta őket. Az olaszok által vitatott
határszakaszok: Dél-Tirol /Trento térsége/, Trieszt, Isztria térsége
Gorizia vidéke, valamint a dalmát szigetek egy része. Az 1915.
április 26-án megkötött londoni titkos szerződésben az antant
odaígérte az olaszoknak hadba lépésük fejében az előbbi
területeket. A megszerezni kívánt területek Olaszországhoz
csatolását még el nem végzett feladatnak és mielőbb
megvalósítandónak tekintették. Ez fejeződött ki a „Trento és
Trieszt” szimbolikus irredenta jelszóban.
1914. május 23-ról 24-re virradó éjszakán az Anfora szigeten
Buso kikötőben a Zeffiro olasz romboló megtámadta a szigeten
lévő osztrák laktanyát. Ezzel kezdetét vette az olaszok
világháborúba való bekapcsolódása. Hadtörténeti szempontból
nézve a döntő fontosságú hadműveletek a nyugati és a keleti
hadszíntereken zajlottak. „A frontok hosszát és a szemben álló
erőket figyelembe véve az olasz front a háború egészéhez képest
csupán másodlagosnak számított, ugyanakkor a katonákat ért
megpróbáltatásokat és szenvedéseket tekintve éppen ezen a
fronton zajlottak le a legkeményebb ütközetek.” „Az olaszosztrák-magyar
frontszakasz
harcairól
szóló
visszaemlékezésekben Isonzó, Doberdó és Piave neve kivétel
nélkül gyászos helyet foglal el. A magyar köztudatban különösen
rögzült a fennsík névadó kis falujának, Doberdónak a neve, mely
fokozatosan az egész frontszakasz elnevezésévé vált. „

Tiszteld az Embert!
Tiszteld az embert, aki ismeretlenül is azért végzi mindennapi
munkáját, hogy neked is jobb legyen. Akire ha bajba vagy
számíthatsz, aki segít. Nem ismered, de ha meglátod bizalommal
vagy iránta, megköszönöd önzetlen segítségét. Névről nem
ismered, de tudod, hogy igyekszik mindent a legjobb tudása
szerint érted megtenni.
Tiszteld azt is, aki a közrendre, közbiztonságra, a közlekedés
rendjére, a bűncselekmények felderítésére szakosodott. Nem kell
a rendőrt szeretni, csak tisztelni, mert neki minden ember
egyforma.
Rendőr vagyok, ember vagyok
Szolgálok és védek, esküt tettem erre,
Mégsem tekintesz rám úgy, mint emberre.
Gúnyolsz, szidalmazol, vagy épp nevetsz rajtam,
Mégis engem hívsz, hogy segítsek a bajban.
Ott voltam, amikor Te féltél ott lenni,
Megtettem, amit Te nem mertél tenni,
Elborzadnál, hogyha látnád, amit láttam,
Lépj hát a helyembe és csináld utánam!
Láttam apró testet a szemétre vetve,
Megvert, vérző asszonyt a földön heverve,
Balesetet, melyben ártatlanok haltak,
Könnyek nélkül sírtam, bár lelkembe martak.
Ember vagyok, nekem is van szerető családom,
És lehet, hogy aznap utoljára látom,
Mikor életemet kockáztatom érted.
Meghalok, ha kell! Meghalok … Te érted!

Felhívás
Hadosztályvonat szállítása a szerb harctérre, 1915. április.
/Bóra Gyula felvétele/
„A gőzősnek csattog a kereke,
Barna legény hajlik ki belőle
Barna legény azt üzeni:
A harctérre kell már nekünk menni.
Megy a gőzős, csattog a kereke,
Magyar zászló hajlik ki belőle,
Magyar zászló azt jelenti:
Háborúba fogunk, babám, menni.”
/Katonadal/
Jordán Ágnes

Az Öcsödi Községgondnokság és Könyvtár
Temetőgondnokot keres.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony 3 hónap
próbaidővel.
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
Munkavégzés helye: Öcsöd, Izbéki féle temető
Feladatok: a temetőgondnoki feladatok ellátása.
Jelentkezés: Lóczi Lajosnál személyesen (Öcsöd, Kossuth tér
1.), 30/895 57 89
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„Az adatok a 2018. január 1-i állapotot tartalmazzák. A menetrend változás jogát fenntartjuk.”
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Összefoglaló az Öcsödi Hagyományőrző Népdalkör
2017. évi tevékenységéről
„A magyar népdal az egész magyar lélek tükre. … Benne
mindannyian magunkra ismerünk, mások is megismerhetnek
bennünket.”
E Kodály idézethez kapcsolódva szeretném bemutatni a
népdalkör előző évi tevékenységét.
Tagjainak célja az igényes és kulturált népdaléneklés
megtanulása, a népdalok megismerése és a népdaléneklés
megszerettetése. Azért, hogy ezt a célt megvalósítsuk, nagyon
sok gyakorlásra van szükség. Minden hétfőn két órát fordítunk a
népdalok megtanulására zenei vezetőnk, Enyedi Dezsőné
irányításával. A népdalcsokrok előadásába a falusi
hagyományokból is építettünk be néhány elemet: farsang,
lakodalom, kukoricamorzsolás, stb. Ezzel is hűek szeretnénk
maradni a nevünkben szereplő hagyományőrzéshez.
Mozgalmas évet tudunk magunk mögött.
Márciusban az Öcsödi Nyugdíjasklub évnyitó rendezvényén
Falusi esték címmel adtuk elő összeállításunkat. A tréfás dalok
után télűző, farsangi dalokat is énekeltünk, közben pedig egy
busó ijesztgette a közönséget. A Kézimunkaszakkör
teadélutánján is ezt a dalcsokrot adtuk elő.
Áprilisban az Egészségklub közösségi helyiségében a tojásfára
segítettünk díszeket készíteni, majd részt vettünk a tojásfa
díszítésében is.
Májusban Tiszaföldváron léptünk fel a X. Jubileumi
Hagyományőrző Fesztiválon.

Júniusban Pünkösdkor az öcsödi református templomban
nyitottuk meg az istentiszteletet.
Júliusban Izbéki Gábornét, Rózsika nénit köszöntöttük 100.
születésnapján. Mezőtúri dalokat énekeltünk, mivel ott született.
Népdalkörünk rendszeres vendég volt a család által szervezett
meghitt születésnapi ünnepségeken. Jó érzés volt látni a régi
népdalok előadása közben Rózsika néni arcán a mosolyt. Utána
megkérdezte:
„Honnan vettétek elő ezeket a dalokat? Fiatal koromban mi
ezeket énekeltük.”
Sajnos már csak az emlékére énekelhetünk.

Augusztusban az Öcsödi Hagyományőrző Fesztiválon mutattuk
be lakodalmas összeállításunkat. Élőzenés, fúvós kísérettel,
tánccal, vőfélyversekkel kiegészítve adtunk ízelítőt az öcsödi
lakodalmas szokásokból. A József Attila Emlékháznál
betyárdalokat
énekeltünk,
melyhez
vendégeink,
a
zalaszentlászlói Mákvirág Népdalkör tagjai is csatlakoztak.
Büszkék vagyunk arra, hogy a falunapon átvehettük az Öcsöd
nagyközségért
díszoklevelet,
melyet
a
Nagyközségi
Önkormányzat képviselőtestülete adományozott a népzenei
hagyományok őrzése, továbbadása és népszerűsítése,
eredményes és példaértékű tevékenységünk, hazai és határon túli
sikereink elismeréséért.
Októberben az újszászi népdalkör Dalostalálkozóján töltöttünk el
egy kellemes napot. Itthon énekelhettünk az I. Világháborúban
Elesett Öcsödi Hősök emlékművének újjáavatásán. Szívszorító
katonadalokkal készültünk.
Decemberben a Mozgáskorlátozottak Békésszentandrási
Egyesülete tisztelt meg bennünket meghívásával. Az ünnepségen
karácsonyi dalokat énekeltünk. Csatlakoztunk az öcsödi
civilszervezetek által kezdeményezett karácsonyi készülődéshez
is. A falu karácsonyfájának feldíszítésekor zsíros kenyérrel
segítettük a vendéglátást.
A feldíszített fenyőnél ismert
karácsonyi dalokat énekeltünk. Az idősek otthonában is ezekkel
a dalokkal örvendeztettük meg a lakókat. Az ünnep első napján a
lelkésznő felkérésének eleget téve énekeltünk a templomban.
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Összefoglaló az Öcsödi Hagyományőrző Népdalkör
2017. évi tevékenységéről
A népdalkör tagjai elég sok időt töltenek együtt próbákon,
előkészületeken, vendégek fogadásán, illetve egész napos dalos
találkozókon. A munka mellett nem felejtjük el megünnepelni a
születésnapokat, névnapokat sem. Így kovácsolódott össze
minden jóra nyitott, tevékeny közösségünk.
Bata Gáborné
az Öcsödi Hagyományőrző Népdalkör vezetője

Tájékoztató a megfelelő állattartásról!
Tisztelt Lakosság, a település belterületi közterületein az elmúlt
időszakban megnőtt a kóbor kutyák száma.
Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII.
törvény értelmében az állattartó köteles a jó gazda gondosságával
eljárni, az állat fajának, fajtájának és élettani szükségleteinek
megfelelő
életfeltételekről
gondoskodni.
Az
állat
életfeltételeinek kialakításánál tekintettel kell lenni korára,
nemére és élettani állapotára. Biztosítani kell az egymásra
veszélyt jelentő, egymást nyugtalanító állatok elkülönített
tartását. Az állattartónak gondoskodnia kell az állat igényeinek
megfelelő rendszeres, de legalább napi egyszeri ellenőrzéséről,
az állat megfelelő és biztonságos elhelyezéséről, szakszerű
gondozásáról, szökésének megakadályozásáról.
A kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló
41/2010. (II. 26.) Kormányrendelet előírja, hogy az állattartónak
rendelkeznie kell a kötelező immunizálásra (veszettség elleni
oltás) vonatkozó mindenkori adatokkal és dokumentumokkal,
egyedi tartós megjelöléssel (chip) rendelkező állat esetében az
állat azonosítására vonatkozó adatokkal és dokumentumokkal.
A kedvtelésből tartott állatot úgy kell tartani, hogy az állat tartása
lehetővé tegye annak természetes viselkedését, ugyanakkor a
környező lakóközösség kialakult élet- és szokásrendjét tartósan
és szükségtelenül ne zavarja.
A kedvtelésből tartott állat tartási helyének olyan méretűnek kell
lennie, hogy az állat fajára jellemző mozgási igényét ki tudja
elégíteni. Eb esetében a mozgási igény az állat mozgatása útján
is kielégíthető, azonban esetükben is törekedni kell az olyan
tartási módra, amely lehetővé teszi az állat kedve szerinti
mozgását.
Tilos:
2

2

-kistestű ebet 10 m -nél, közepes testű ebet 15 m -nél, nagytestű

-tartósan csoportosan tartott ebek esetén számukra egyedenként
2

legalább 6 m akadálytalanul használható területet kell
biztosítani.
Belterület közterületén - kivéve az ebek futtatására kijelölt
területet - ebet csak pórázon lehet vezetni. Közterületen ebet csak
olyan személy vezethet, aki az eb irányítására, kezelésére és
féken tartására képes. Közterületen az eb tulajdonosának
biztosítania kell, hogy az eb sem más állatot, sem embert
harapásával ne veszélyeztethessen.
Azok az állattartók, akik nem rendelkeznek kötelező
immunizálásra
vonatkozó
mindenkori
adatokkal
és
dokumentumokkal, illetve egyedi tartós megjelöléssel az állatra
vonatkozóan, azokat az állatvédelmi bírságról szóló 244/1998.
(XII. 31.) Kormányrendelet alapján pénzbírság kiszabása mellett
állatvédelmi eljárás alá kell vonni. (az állat közterületre való
kiűzése, elhagyása, kitette: 150.000,- Ft/eb, az állat szökéséről
nem gondoskodott: 90.000,- Ft/eb, az állat biztonságos
elhelyezéséről nem gondoskodott: 90.000,- Ft/eb, az állat állategészségügyi ellátásáról nem gondoskodott: 45.000,- Ft/eb)
Az olyan állattartó ellen, aki a felügyelete alatt álló kutyát a
település belterületén felügyelet nélkül bocsájtja közterületre,
vagy kóborolni hagyja a szabálysértésekről, a szabálysértési
eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló
2012. évi II. törvény 193. §-a alapján szabálysértési feljelentést
kell kezdeményezni a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Kormányhivatal
Kunszentmártoni
Járási
Hivatala
Szabálysértési
ügyintézőnél
(5440
Kunszentmárton,
Köztársaság tér 1.) személyesen vagy írásban.
Kérjük a Tisztelt Lakosságot, hogy a jogszabályoknak
megfelelően gondoskodjanak az állatok tartásáról.

2

ebet 20 m -nél kisebb területen tartósan tartani,
Polgármesteri Hivatal
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A 2017/2018-AS TANÉV I. FÉLÉVÉNEK ESEMÉNYEI, PROGRAMJAI AZ
ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN
Mozgássérültek napja

Október 6.

Szeptember 16-án a Művelődési Házban léptek fel az
Öcsödi József Attila Általános Iskola tanulói. Második
alkalommal kérték fel a gyerekeket arra, hogy köszöntsék
a jelenlévő meghívottakat a Mozgássérültek Napján.

„Európa csendes, ujra csendes,
Elzúgtak forradalmai...
Szégyen reá! lecsendesűlt és
Szabadságát nem vívta ki.
Magára hagyták, egy magára
A gyáva népek a magyart;
Lánc csörg minden kézen, csupán a
Magyar kezében cseng a kard.”
2017. október 6-án ünnepi műsor keretében emlékeztünk
meg a 1848/49-es szabadságharc leveréséről, s az azt követő
tragikus eseményekről. A Művelődési Házban a műsor a
Himnusszal kezdődött, majd az Öcsödi József Attila

Hegedűs Brigitta, Lapu Fanni, Mészáros Ingrid, Szanyi
Alexandra (8. osztályos), Rostás Alexandra (7. osztályos),
Kovács Attila Herceg (6. osztályos) és Gajdos Viktor (4.
osztályos) tanulók versekkel, dalokkal és furulyaszóval
kedveskedett a megye és a környék településeiről érkező
vendégeknek. A meghívottak pedig mosollyal és nagy
tapssal jutalmazták a tehetséges és lelkiismeretesen

Általános Iskola 5. a és 5. b osztályának tanulói idézték fel
Farkas Tibor és Varga Tamás tanár urak felkészítésével,
hogy milyen események vezettek ehhez a naphoz. A
műsort a Szózat zárta, mely után a Polgármesteri Hivatal
és iskola vezetőségének jelenlétében és a község megjelent
lakosainak körében a szereplő gyerekek virágot helyeztek
el a vértanúk kopjafáinál.
„Tekints reánk, tekints, szabadság,

felkészült tanulók vidám és szórakoztató műsorát.

Ismerd meg mostan népedet:
Midőn más könnyet sem mer adni,

Nyugdíjasok köszöntése

Mi vérrel áldozunk neked.

Október 1-jén ünnepeljük az idősek világnapját. Öcsödön
két alkalommal is köszöntik a falu nyugdíjas tagjait,

Vagy kell-e még több, hogy áldásod

októberben és novemberben. Iskolánk tanulói mindkét

Ne érdemetlen szálljon ránk?

ünnepi rendezvényen műsort adtak a vendégeknek

E hűtlen korban mi utósó

Kézsmárkiné Szabó Ildikó tanárnő felkészítésével.

Egyetlen híveid valánk!”

Lapu Fanni (8.b) és Rostás Alexandra (7.a) népdalokat
énekeltek, Jónás Renátó (7.b) egy tréfás verset mondott,
melyet a vendégek nagy tapssal jutalmaztak.
Egy 6., 7. és 8. osztályos tanulókból álló csapat Arany János
A fülemile című vidám elbeszélő költeményét adta elő.
Ebben a jelenetben a következő diákok szerepeltek: Kiss
Erika (6.o.), Török Virág (6.o), Tóth Ferenc (7.b), Buránszki
Andrea (8.a), Kiss Antónia (8.a), Kiss Bence(8.a), Révész
Dóra (8.a), Szántó Klaudia (8.a), Török Orsolya (8.a), Sebők
Ingrid (8.b), Szanyi Alexandra (8.b), Szegény Nikoletta
(8.b).

Családi egészségnap
Október 7-én immár harmadik alkalommal Családi
egészségnapot rendeztünk iskolánk tanulói és szüleik
számára.
A rendezvény az Igazgatónő általi megnyitója után
változatos programok közül válogathattak a résztvevők. A
szülőkkel együtt sportolhattak.

Az alsós tanulók

kiütőztek, a felsősök kosárlabdáztak. Megismerkedhettek
a Pilates alapjaival is, ami annyira megtetszett a
résztvevőknek, hogy azóta rendszeresen találkoznak és
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Rózsa Éva tanítónő vezetésével együtt tornáznak az iskola

Az 1956-os forradalom és szabadságharc napjaira és

tornatermében.

hőseire immár hagyományosan iskolánk 7. évfolyamos
tanulói emlékeztek színvonalas műsorukkal október 20-án
a művelődési házban Kurenda Zsanett, Bertókné Enyedi
Éva és Kondacs Mária tanárnők felkészítésével. A műsort
először az alsó tagozatos tanulók, majd a felső tagozatos
tanulók tekinthették meg a falu vezetősége és az érdeklődő
vendégek társaságában.

Kasuba Gyuri bácsi kerékpáros ügyességi versenyt
szervezett,

és

a

legügyesebb

gyerekeket

hasznos

ajándékokkal jutalmazta. Az érdeklődők megmérethették
a vérnyomásukat és a vércukorszintjüket, a NETFIT
mérésen információt kaphattak a testzsír mennyiségéről és
elhelyezkedéséről. Újdonságnak számított és nagyon
népszerű volt az ergométer. Ezen kívül lehetett még
mandalát készíteni, játékos formában tüdőkapacitást
mérni, terheléses pulzusszámlálást végezni és egészséges
falatkákat kóstolni.

Gondolatban visszamentünk több, mint 60 évet az időben.
Felidéztünk egy eseménysorozatot, amely annyiféle, ahány
ember ahányféleképpen megélte, alig megfogható. Magába
sűríti mindazt, amit a magyarság kívánt, amit magának
követelt. Ami jelképe a hősiességnek és tanítás arról a
nemzeti egységről, amely a felkelés tüzében, egyéni és
Hogy a résztvevők hasznosan és kellemesen tölthették a

közösségi áldozatok között született. Sosem szabad

szombat

felednünk!

délelőttjüket,

ahhoz

nagymértékben

Az

elesettek,

kivégzettek,

bujdosók,

hozzájárultak az iskola tantestületén kívül Végné Lapu

bebörtönzöttek a látszat dacára győztesek voltak és

Julianna

építették a Hazát. Nemcsak maguknak, hanem értünk,

és

Tóth

Gyöngyi

védőnők,

Vincze

Béla

kunszentmártoni testnevelő tanár, Kasuba György és

nekünk is. Legyünk hálásak érte!

Kóródi András.

A gyerekek és a kollégák kitartó és lelkiismeretes

Segítségüket, önkéntes munkájukat ezúton is köszönjük.

munkájának

Október 23-i ünnepség
„Van egy seb, mely sosem gyógyul. Ez a gyász csak fáj és fáj.”
(Nyomorultak c. musical)

eredményeként

méltóképpen

emlékezhettünk az 56-os eseményekre versben, prózában,
dalban, zenében, díszletben, jelmezben és lélekben.
folytatás a 12 oldalon…

Öcsödi Hírek 12
folytatás a 11. oldalról…
Mikulás

értékelésekor a következő szempontokat vette figyelembe

December 6-án délelőtt a Mikulás napi hagyományoknak

a zsűri: szövegértés, szöveghűség, hangvétel, hangképzés,

megfelelően

hangsúlyozás, szünettartás, természetes beszéd.

iskolánk

8.

évfolyamos

tanulói

közül
alsó

A zsűri elnöke Nemesné Murányi Rozália magyar szakos

tagozatos telephelyeket, a Polgármesteri Hivatalt, a

tanár volt. Munkáját Benke Jánosné tanítónő és Kurenda

Báziskonyhát és az Idősek Otthonát. Mindenhol dalokkal

Zsanett tanárnő segítette. A tanulók felkészülését Rózsa

és

Éva, Osztrovszkiné Bata Gyöngyi, Kézsmárkiné Szabó

néhányan

jelmezbe

édességgel

öltözve

meglátogatták

kedveskedtek.

az

Cserébe

őket

is

megvendégelték.

Ildikó és Jakab István szaktanárok segítették.

Délután egy vidám jelenetből, karácsonyi dalokból és

A következő eredmények születtek:

táncból álló műsort adtak elő a központi iskola tanulói

5-6. osztály:

számára.

I.

Vigh Milán 6.o.

Ezt követően az osztályok hét helyszínen a 8. évfolyamos

II.

Kovács Attila Herceg 6. o.

tanulók

III.

Török Balázs 6.o.

vezetésével

különböző

játékos

feladatok

elvégzésével jó hangulatban töltötték a délután további

7-8. osztály:

részét.

I.

Kovács Tamara 8. b o.

II.

Kása Boglárka 7. b o.

III.

Sebők Ingrid és Szanyi Alexandra 8. b o

Szép Magyar Beszéd – Iskolai forduló
A Humán munkaközösség az idén is megszervezte a Szép

Karácsonyi ünnepség

Magyar Beszéd verseny iskolai fordulóját, melyet 2017.

2017. dec.22-én a téli szünetet megelőző utolsó tanítási

december 13-án 14 órakor tartottunk a Központi Iskola

napon tartottuk karácsonyi ünnepségünket a helyi

könyvtárában.

Művelődési

A felső tagozatos gyerekek két órán át koncentrálva

előadással

mutatták be olvasási tudásukat. A vetélkedő résztvevőinek

érdeklődésre való tekintettel,

egy – a forduló rendezői által kijelölt – kötelező és egy

A harmadikos tanulók lelkesen készültek, szorgalmasan

magukkal hozott szabadon választott 20-25 soros prózai

tanulták ünnepi verseiket és jutalomnak tekintették, hogy

szöveget kellett felolvasniuk. A szöveg csak eredeti,

szerepelhetnek.

magyar – 20-21. századi – közlő prózai stílusban (irodalmi

Műsorunkban megidézték az adventi várakozás időszakát,

vagy igényes köznyelven) megírt mű lehetett, amely nem

táncukkal a várva-várt hóesést.

tartalmaz

tájnyelvi

Kiemelt hangsúlyt kapott a hit, a remény, a szeretet,

(nyelvjárási), sem kevéssé ismert idegen szavakat. (A 7-8.

egymás megbecsülése, a családi összetartozás melyet

évfolyamosoknál

versekkel, jelenettel és zenés koreográfiával jelenítettek

párbeszédet,

sem

kívánatos

régies,
az

sem

esszé-vagy

tanulmányrészlet.) A versenyzők teljesítményének

meg.

Házban.

Rendhagyó

kedveskedtünk

módon

vendégeinknek

idén
a

két
nagy
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A szereplők ezután a Juhász Béni úti tagiskolában is
előadták rövid jelenetüket az alsó tagozatos tanulóknak. A
szereplők felkészítését Jakab István tanár úr végezte.
Szereplők: Rostás Patrik (7.a osztály), Bárány Enikő, Gácsi
Viktória,

Jónás Renátó,

Karikó-Tóth Mónika,

Kása

Boglárka, Szeleczki Veronika (7. b osztály), Buránszki
Andrea, Révész Dóra (8. a osztály), Hegedűs Brigitta,
Sebők Ingrid, Szanyi Alexandra, Szegény Nikoletta (8. b
osztály)
Szavalóverseny
A tiszaföldvári Homoki Általános Iskola ebben a tanévben
A szereplők névsora:
3.a

is megrendezte a hagyományos magyar kultúra napi

Balogh Szabolcs Mihály, Dezső Norbert Imre, Farkas Tibor,

kezdődött. A verseny két részből állt. Előbb a kötelező,

Hardi Viktória, Jakab Kamilla Elizabet, Jordán Anna

majd a szabadon választott versek hangzottak el.

Erzsébet,

Vanessza,

Iskolánkat a következők képviselték: Gajdos Viktor 4.b,

Nádudvari Róbert, Rostás Malvin Dzsenifer, Rostás Tifani,

Józsa Natasa 4.a, Kovács Attila Herceg és Török Virág

Szirom Virág Andrea, Szoboszlai- Szabó Dominika

6.,Szegény Nikoletta és Hegedűs Brigitta 8.b osztályos

3.b

tanulók.

Bodnár Evelin, Botos Lilla, Burai Patrik, Ferencz Sándor,

pedagógusok segítették: Osztrovszkiné Bata Gyöngyi,

Jakab Tifani, Rónyai Anna, Sápi Dzsenifer, Sápi Viktor,

Benke Jánosné, Rózsa Éva, Jakab István.

Szilágyi Lea, Török Szabolcs, Zámbó Bianka.

A kötelező versek címe:

Kecskés

szavalóversenyét, mely 2018. január 22-én 13 órakor

Csaba,

Kovács

Viola

A decemberi Szép Magyar Beszéd versenyen kiemelkedő
eredménnyel szereplő diákok 2018. január 18-án a
versenyen

képviselték

iskolánkat,

gyerekek

felkészülését

a

következő

3-4. évfolyam: Kisfaludy Károly: Szülőföldem szép határa

Szép Magyar Beszéd – Regionális forduló

regionális

A

amire

Mezőtúron került sor. Vígh Milán 6. osztályos és Kovács
Tamara 8.b osztályos tanulók mérhették össze tudásukat a
túrkevei, mezőtúri, kétpói „ellenfeleikkel”. Egy szabadon
választott és egy kötelezően felolvasandó szöveget

5-6. évfolyam: Dzsida Jenő: Dal a kis fehér kutyáról
7-8. évfolyam: Dzsida Jenő: Telefon
A szabadon választott vers csak magyar költő verse
lehetett.
Kiemelkedő eredményt értek el: Kovács Attila Herceg, akit
I. helyezéssel, és Gajdos Viktor, akit II. helyezéssel díjaztak.
Diákjainkra büszkék vagyunk, gratulálunk nekik!

mutattak be a szakmai zsűrinek. Milánt Rózsa Éva
tanítónő, Tamarát Jakab István tanár úr segítette a
felkészülésben. Mindkettőjükre büszkék vagyunk, mert
szépen teljesítettek. Tamarának külön gratulálunk, hiszen
2. helyezést ért el.
A Magyar kultúra Napja
Iskolánkban a 7. és 8. évfolyamos tanulók január 22-én
emlékeztek meg a Magyar Kultúra Napjáról. A tanulók
Dürrenmatt: A nagy Romulus című egyfelvonásos
történelmi játékát adták elő, amellyel mosolyt is csaltak a
fiatal közönség arcára.

Sulihír
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SAJTÓKÖZLEMÉNY
Budapest, 2018. január 31.

Már majdnem százezer kérelem
Január 8. óta kérhetik a személyijövedelemadó-bevallás tervezetének postázását a NAV-tól azok, akik nem
regisztráltak az Ügyfélkapun. Az elmúlt három hétben csaknem kilencvenezren, azaz naponta mintegy ötezren éltek
ezzel a lehetőséggel és küldtek SMS-t, levelet, nyomtatványt vagy űrlapot a NAV-nak vagy hívták a 1819-es
Infóvonalat. A papíralapú tervezet postázását március 19-éig lehet kérni.
Az igénylési lehetőségek közül eddig az SMS a legnépszerűbb, ugyanis csaknem hetvenezren kérték így az szja-bevallási
tervezet postázását. Több mint húszezren a többi módszer közül választottak.
A tervezet, akár az adózó közreműködése nélkül is – ha nincs szükség kiegészítésre, javításra – 2018. május 22-én
érvényes személyijövedelemadó-bevallássá válik. Az elkészített adóbevallási tervezeteket a NAV 2018. március 15-től
az Ügyfélkapun keresztül elektronikus formában elérhetővé teszi.
Akinek nincs ügyfélkapuja, 2018. március 19-ig kérheti a tervezet postázását levélben, SMS-ben (06-30/344-4304) vagy
a NAV honlapján elérhető űrlapon, formanyomtatványon (BEVTERVK), továbbá telefonon, a 1819-es hívószámon,
valamint az ügyfélszolgálatokon.
Az SMS-ben az SZJA rövidítés mellett az adóazonosító jelet és a születési dátumot kell elküldeni ebben a formában:
SZJAszóközadóazonosítójelszóközééééhhnn
Az szja 1+1 százalékának felajánlásáról a korábbi évekhez hasonlóan, idén is lehet elektronikusan és papíron is
rendelkezni.
Aki már most szeretné elkészíteni szja-bevallását, a NAV honlapján, illetve ügyfélszolgálatain elérheti a 17SZJA
nyomtatványt. Az új webes kitöltő felület 2018. január 8. óta elérhető a NAV honlapjáról (www.nav.gov.hu/szja/szja),
illetve a kormányzati portálról (www.magyarorszag.hu).

Nemzeti Adó- és Vámhivatal
Csányi Péter
sajtóreferens
csanyi.peter@nav.gov.hu
Honlap: http://nav.gov.hu Video FTP server: http://media.nav.gov.hu/media
Keressen minket a Facebookon is! https://www.facebook.com/NAVprofil
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Beszámoló

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete

Az Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének
2017. október 19. napján megtartott üléséről

a Szolnok Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás közös

A napirend tárgyalása előtt interpelláció:
Gál Imréné: Interpellált a közvilágítás meghibásodásának
bejelentési módja miatt, valamint Veresházi úton történt
útjavítással kapcsolatosan.
Interpellációkra válaszadás:
Molnár Bálint polgármester: A Project Light-nál van
szerződésünk a közvilágítás karbantartására. 3 karó
meghibásodásáig javítják utána az EON-hoz tartozik a
hibaelhárítás. Az utak javítása folyamatban van, az említett
hibát megnézzük.
A napirend 1. pontja:
Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta és elfogadta a 2017. évi költségvetés I. félévi
teljesítéséről szóló tájékoztatót.
A napirend 2. pontja:
Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta és elfogadta az Öcsödi Községgondnokság és
Könyvtár tevékenységéről szóló jelentést.
A napirend 3. pontja:
Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta és elfogadta az Alapszolgáltatási Központ
munkájáról, a szociális ellátás területén végzett hatósági
munkáról szóló 2017. évi beszámolót.

elfogadta, hogy a Tiszazugi Önkormányzatok Társulása és
hulladékgazdálkodási közszolgáltatást tartson fent.
Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
hozzájárult, hogy a Tiszazugi Önkormányzatok Társulása
a Szolnok Megyei Jogú Város és Szolnoki Kistérségi
Társulással közösen tulajdonolt üzletrészéből 100.000 Ft
összértékű üzletrészt névértéken megvásároljon.
A napirend 5. pontja:
Jelentés a két ülés közötti munkáról
Molnár Bálint polgármester a napirendi ponthoz kapcsolódóan
az alábbiakat mondta el:
Szeptember 20-án volt az utolsó testületi ülésünk.
Szeptember 21-én Ivóvízminőség-javító Program záró
rendezvényét megtartottuk.
Szeptember 22-én Leader ülésen vettem részt.
Szeptember 27-én Boldog István országgyűlési képviselő
összehívta a polgármestereket Cserkeszőlőben.
Október 6-án ünnepség volt a Művelődési Házban.
Október 9-én Bácsvíz Zrt.-től keresett meg a beruházási
főmérnök.
Október 10-én TÖOSZ ülésen vettem részt
Október 11-én ATIVIZIG-nél jártunk az Ivóvízminőségjavító Programmal kapcsolatban Szegeden.
Október 17-én három társulási ülést tartottunk.
Október 18-án a főépítésznél jártam.

A napirend 4. pontja:
Előterjesztések

Beszámoló

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta és elfogadta az Öcsödi Szivárvány Óvoda és
Bölcsőde Pedagógiai Programját, Szervezeti és Működési
Szabályzatát.
A Képviselő-testület egyetért a javaslattal és megalkotta

Az Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestületének
2017. október 20. napján megtartott soron kívüli
üléséről

Öcsöd Nagyközség Településképi védeleméről szóló
14/2017.(X.24.) önkormányzati rendeletét.

A napirend 1. pontja:

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete

A Képviselő-testület egyetért a javaslattal és megalkotta

megtárgyalta és elfogadta, hogy a Körösi Vízgazdálkodási

az Öcsöd Nagyközség helyi építési szabályairól szóló,

Társulatot 2017. évben 240 (e) Ft-tal támogatja az

többször módosított 18/2006.(IX.25.) Ör. rendelet

Önkormányzat.

módosításáról szóló 15/2017.(X.24.) önkormányzati

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete

rendeletét.

megtárgyalta és elfogadta, hogy Öcsöd, Kölcsey út 8. szám
alatti ingatlant nem kívánja megvásárolni.
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Beszámoló
Az Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének
2017. november 13. napján megtartott üléséről
A napirend 1. pontja:
Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2017.
évi adóbevételek teljesítéséről szóló beszámolót elfogadta.
A napirend 2. pontja:
Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az
önkormányzat 2018. évi belső ellenőrzési tervét jóváhagyta.
Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat 2018. évi belső ellenőrzési
tervének javaslatában nem szereplő ellenőrzésekre a Képviselőtestület, a Pénzügyi Bizottság, a polgármester, a jegyző és az
intézményvezetők kezdeményezésére kerülhet sor.
A napirend 3. pontja:
Előterjesztések
A Képviselő-testület egyetért a javaslattal és megalkotta a 2017.
évi költségvetésről szóló 2/2017.(III.14.) önkormányzati rendelet
módosítására szóló 16/2017.(XI.14.) önkormányzati rendeletét.
Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Molnár
Bálint polgármester munkájának elismeréseként bruttó 548.000
Ft összegű jutalmat állapít meg. A jutalom összegét a 2017. évi
költségvetés személyi juttatásának terhére biztosítja.
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 az „Öcsödi
egészségház
komplex,
energiatakarékos
felújítása”
projektjéhez [TOP-4.1.1-15-JN1-2016-00007] kapcsolódó
építési beruházás megvalósítása” tárgyú lefolytatott
közbeszerzési eljárás eredményére vonatkozó javaslatot
jóváhagyta. A Képviselő-testület ezen döntése eredményeként
akként határoz, hogy az Önkormányzat a nevezett tevékenységre
vonatkozó szerződést a Szilasi és Társa Kft. (5231
Fegyvernek, Liszt Ferenc út 13/a.) ajánlattevővel köti meg.
Öcsöd Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a
települési önkormányzatok 2017. évi rendkívüli támogatására
vonatkozó igény benyújtásáról a szociális bentlakásos és
átmeneti elhelyezést nyújtó intézményben foglalkoztatottak
kötelezően biztosítandó műszakpótlékára 1.932.480 Ft
támogatási igényt nyújt be.
Öcsöd
Nagyközségi
Önkormányzat
Képviselő-testület
hozzájárult, hogy az Öcsöd belterület 260 hrsz, természetben az
Öcsöd, Köztársaság út 37-39. szám alatt található ingatlanon
megvalósuló tornaterem beruházás tervezési feladatait elvégző
TRISKELL Épülettervező Ipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
a
tervezés
során
szükséges
közműegyeztetéseket,
hatósági/szakhatósági egyeztetéseket lefolytassa, és azokon a
tulajdonos nevében és képviseletében eljárjon.

Öcsöd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a
Községgondnokság és Könyvtár Intézmény módosító okiratát,
illetve az egységes szerkezetű alapító okiratának módosításáról
szóló előterjesztést megvitatta és elfogadta.
A napirend 4. pontja:
Jelentés a két ülés közötti munkáról
Molnár Bálint polgármester a napirendi ponthoz kapcsolódóan
az alábbiakat mondta el:
Október 19-én volt az utolsó soros ülésünk.
Október 20-án volt az 56-os forradalom megemlékezése a
Művelődési Házban.
Október 24-én voltam Dunabogdányban, egy szakmai
tanácskozáson vettem részt a víz és a szennyvízszolgáltatással
kapcsolatban.
Október 27-én a Parlamentben TÖOSZ elnökségi és Polgárőr
elnökségi ülésen vettem részt.
Október 30-án került átadásra a felújított I. Világháborús
Emlékmű.
Október 31-én a Tankerületi Igazgatóságnál jártam.

Beszámoló
Öcsöd Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzata
Képviselő-testületének 2017. december 11. napján megtartott
üléséről
A napirend 1. pontja:
Öcsöd Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzatának
Képviselő-testülete megtárgyalta és tudomásul vette a
nemzetiségi önkormányzat 2017. évben végzett munkájáról szóló
tájékoztatót.
A napirend 2. pontja:
Előterjesztések
Öcsöd Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzat
Képviselő-testülete megtárgyalta és egyetért, hogy a fenyő
ünnepséget 100.000 Ft összegből rendezi meg egyéb működési
célú támogatások terhére.
Öcsöd Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzatának
Képviselő-testülete megtárgyalta és egyetértett, hogy 38.100 Ft
értékű Erzsébet utalvánnyal jutalmazza meg a Képviselő-testület
tagjait a 2017. évben végzett munkájáért egyéb működési célú
támogatások terhére.
Öcsöd Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzatának
Képviselő-testülete jóváhagyta, hogy a Hitgyülekezete Szeretet
Szolgálata Kecskeméti Szervezettől kapott adomány szállítási
költsége a Roma Nemzetiségi Önkormányzatot terhelje, az egyéb
működési célú támogatás terhére.
Öcsöd Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzat
Képviselő-testülete megtárgyalta és egyetértett, hogy a
mobiltelefon készülék javíttatását 16.000 Ft-ot az egyéb
működési célú támogatás terhére kifizeti.
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Beszámoló
Az Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestületének
2017. december 12. napján megtartott üléséről
A napirend tárgyalása előtt interpellációk:
Gál Imréné: Interpellált a szennyvíz kivitelezés során
megsüllyedt útszakaszok javításával, a Deák úti
buszváróval, valamint a sportcsarnok építésével
kapcsolatosan.
Molnár András: Interpellált a Szabadság úton lakó Molnár
Lajos ingatlana előtti járdaszakasszal kapcsolatosan.
Interpellációkra válaszadás:
Molnár Bálint polgármester: Igen, az iskola sportpályáján
épül meg a sportcsarnok. Sajnos nem fért el máshol az új
épület. A garanciális bejárás 1 hónappal ezelőtt történt
meg, de ez az év a határidő az út kijavítására. A másik
oldalt is meg kell, hogy csinálják.
Megnézzük a Szabadság úton a lehetőségeket a járda vagy
az út kialakítására.
Lóczi Lajos az Öcsödi Községgondnokság és Könyvtár
vezetője: A buszvárót karácsony előtt befejezzük.
A napirend 1. pontja:
Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
elfogadta a 2017. évi pályázati tevékenységről szóló
beszámolót.

A napirend 4. pontja:
Előterjesztések
Öcsöd Nagyközség Önkormányzata a Községgondnokság
és Könyvtár Intézmény módosító okiratát, illetve az
egységes szerkezetű alapító okiratot az előterjesztés szerint
fogadta el 2018. január 1. napjától.
Öcsöd Nagyközség Önkormányzata az Öcsödi Szivárvány
Óvoda és Bölcsőde módosító okiratát, illetve az egységes
szerkezetű alapító okiratot az előterjesztés szerint fogadta
el 2018. január 1. napjától.
Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
elfogadja
a
Jász-Nagykun-Szolnok
Megyei
Katasztrófavédelmi
Igazgatóság
Kunszentmártoni
Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2016. évi tűzvédelmi
tevékenységéről szóló beszámolóját.
Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta és egyetértett, hogy támogatja 100.000,- Ft-al
Ország László könyvének megjelenését.
A napirend 5. pontja:
Jelentés a két ülés közötti munkáról
Molnár Bálint polgármester a napirendi

ponthoz

kapcsolódóan az alábbiakat mondta el:
November 13-án volt az utolsó soros ülésünk. Délután a
szociális dolgozóknak tartottunk ebédet.
November 14-én TÖOSZ elnökségi ülésen vettem részt.
November 15-én Szolnokon a Területi Vízügyi Bizottság
ülésén vettem részt.
November 21-én a nyugdíjas volt munkatársaknak
szerveztünk ebédet.
November 28-án Kunszentmártonban rendőrségi fórumon
vettem részt.
November 30-án aláírtuk a kivitelezési szerződést a Szilasi
és Társa Kft-vel az egészségház felújítása kapcsán.
December 4-én a Nemzeti Sport Központ főigazgatójánál
jártam.
December 11-én a TÖOSZ elnökségi ülésén vettem részt.

A napirend 2. pontja:
Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
egyetértett a javaslattal és megalkotta az önkormányzat
tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről,
valamint az elidegenítésükre vonatkozó szabályokról szóló
12/2014.(XII.19.) önkormányzati rendelet módosítására
szóló 17/2017.(XII.14.) önkormányzati rendeletét.
Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az
önkormányzat
intézményeiben
alkalmazandó
nyersanyagnormát 2018. január 1. napjától az
Egyéb bejelentés:
előterjesztésben foglaltak szerint határozta meg.
Molnár András: December 14-én 16 órakor lesz a falu
karácsonyfájának állítása. Sok szeretettel várnak mindenkit
A napirend 3. pontja:
a civil szervezetek vezetői.
Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
elfogadta a felülvizsgált Környezeti Fenntarthatósági
Tervét.
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Megemlékezés
Oláh Imréné Rónyai Jolán
halálának 4. évfordulójára
„ Szomorú az út, mely sírodhoz vezet.
Ahol megpihen a dolgos két kezed.
Úgy mentél el, ahogyan éltél
csendesen, szerényen
A jóságos szíved nyugodjon békében.”
Emlékezik lánya, unokája és családja
Megemlékezés
Balla Márton halálának 32. és felesége
Balla Mártonné Erdei Mária halálának 26. évfordulójára
„ Egy szál gyertya, mely lassan végig ég.
Egy élet, mely percek alatt véget ért.
Itt hagytad azokat, kik szerettek téged,
De emléked örökre a szívünkbe égett.”
Szeretettel emlékeznek gyermekei, unokái, dédunokái.
Megemlékezés
Berényi István
halálának 11. évfordulójára
„Emléked legyen áldott,
pihenésed csendes.
Életed munka volt, szeretet és jóság
síri álmod legyen nyugalmas valóság.”
Emlékeznek felesége és a rokonok
Megemlékezés
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
Megemlékezés
Lakatos Lajos
halálának 5. évfordulójára
„ Az idő elmúlhat,
szállhatnak az évek,
míg élünk, velünk
lesz fájó emléked.”
Fájó szívvel emlékeznek felesége Zsuzsa, bátyád
Pityu, felesége és családja
Megemlékezés
Nagy Imréné Kézsmárki Erzsébet
halálának 2. évfordulójára
„Az emlékezéshez nem emlék, hanem szeretet kell,
s akit szeretünk, azt nem feledjük el.”
Emlékezik szerető családja

Megemlékezés
Rácz János
halálának 10. évfordulójára
''Virágot viszünk egy néma sírra, de ezzel ŐT már nem
hozhatjuk vissza. Tudjuk, hogy nem jössz, de olyan jó várni,
hazudni a szívnek, hogy ne tudjon fájni. Míg köztünk voltál,
mi nagyon szerettünk, hiányzol nekünk, soha nem
feledünk!!”
Emlékezik szerető családja
Megemlékezés
Pápai Lajosné Jónás Teréz
halálának 7. évfordulójára
„ Életünknek egész fénylő csillaga voltál,
Itt hagytál bennünket, még csak nem is szóltál.
Most hogy már kialudt az az áldott fényed,
Pótolhatatlan lesz a Te drága lényed.”
Szeretettel emlékeznek gyermekei, unokái és dédunokái
Megemlékezés
„Lehunytad a szemed, csendben elmentél,
szívedben csak az volt, hogy minket szerettél.
Soha nem pótolja hiányodat semmi,
fáj a szívünk nélküled élni.”
Vérten Antal
halálának 7. évfordulóján
Emlékezik szerető családja
Köszönetnyilvánítás
Hálás szívvel mondunk köszönetet minden közeli és távoli
rokonnak, szomszédoknak, jó ismerősöknek, barátoknak, volt
munkatársaknak és mindazoknak, akik szeretett halottunk
Kóródi Sándor
temetésére eljöttek, sírjára koszorút helyeztek, mély
fájdalmunkba osztoztak.
„Úgy mentél el, ahogy éltél, csendben szerényen,
jóságos szíved pihenjen békében.”
A gyászoló család
Megemlékezés
Molnár József
halálának 16. évfordulójára
„Múlnak az évek,
Te nem vagy már velünk,
de tovább élsz szívünkben és
csak rád emlékezünk.”
Szeretettel emlékeznek felesége, lányai, vejei és unokái
Megemlékezés
Lénárt Istvánné Németh Mária Magdolna
halálának 3. évfordulójára
„Még nagyon fáj, s talán örökre így marad,
de szívünkben tovább élsz, az idő bárhogy is halad.”
Fájó szívvel emlékeznek Férje, fia István és családja
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Köszönetnyilvánítás

Megtört szívvel mondunk köszönetet minden kedves
rokonnak, barátnak és ismerősnek, szomszédoknak,
nyugdíjasklubnak, lelkész családnak, gyülekezetnek valamint
mindazoknak, akik
Légrádi Benjámint
ismerték és szerették, utolsó útjára elkísérték, sírjára koszorút,
virágot helyeztek.
A gyászoló család

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

Anyakönyvi hírek
Halálozások
Decemberben
Jónás Sándor
Kanalas Jenőné Kolompár Gizella
Izbéki Gáborné Dávid Róza
Izbéki Elemér
Rónyai Bálint

élt 78 évet
élt 68 évet
élt 100 évet
élt 88 évet
élt 88 évet

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

Rostás Alex Zsolt – Rostás Mária

Januárban

Februárban

Demjén Benjámin Ferenc
Szecskó Józsefné Gál Gabriella
Révész Gyula

élt 62 évet
élt 66 évet
élt 63 évet

Emléküket kegyelettel őrizzük.

Születések
Januárban

Házasságkötés

Vig Csaba – Fazekas Anett
HANNA
nevű gyermeke született.

A legifjabb öcsödi polgárnak hosszú boldog életet kívánunk!
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:

Rácz Tamás – Hatvani Mária
kötöttek házasságot

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

Tisztelt Adózó Állampolgár!
Kérjük, hogy 2018-ban is használja ki
azt a lehetőséget, hogy felajánlhatja
személyi jövedelemadójának 1 %-át,
valamely civil szervezet számára.
Kérjük, hogy az Öcsödi Ifjúsági
Természet- és Környezetvédelmi
Alapítványt válassza, amelyet 1992ben hoztunk létre az öcsödi általános
iskolások támogatására.
ADÓSZÁMUNK: 18821543-1-16
Öcsöd, 2018. február 02.

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

Jordán Katalin
a kuratórium elnöke

Öcsödi Hírek 20

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.
Készült: Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Irodájában - 650 példányban

