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Kedves Öcsödiek!
Idén is eljött a várva várt ünnep, a karácsony,
amely békét és reménységet hoz mindnyájunk
életébe.
A gyertyák fénye, az ünnep varázsa megszépíti
életünket.
„Karácsonykor varázsütésre csodák
hulláma járja be a világot. Minden
Tisztább és szebb lesz ilyenkor.”
Norman Vincent Peale
Tiszta szívből kívánok

mindenkinek Békés, Boldog,
Áldott Karácsonyi Ünnepeket és
jó egészségben, sikerekben gazdag
Új Esztendőt!
Molnár Bálint
polgármester

Öcsödi Hírek 2

Tolnai Éva – New York Marathon élménybeszámoló
Egy jó ideje része az életemnek a futás, sok hazai versenyen
indultam már. Viszont egy ilyen neves, népszerű és jól szervezett
futóversenyen való indulás addig csak álom volt, amíg 2018.
november 4-én célba nem értem rajta.
Minden év november első vasárnapján rendezik meg a New York
Marathont, ami 42195m. A világon itt állhatnak a legtöbben
rajthoz, ahol idén 52.697 futó (65 magyar) ért célba. Előtte egy
héttel volt szerencsém kiutazni a családommal a nagy
metropoliszba. A hosszú utazás és az időeltolódás miatt ez
tudatos is volt. Már megérkezéskor látszott, hogy a szervezők a
verseny előkészületeit végzik. Az első három napot
városnézéssel töltöttük. Negyedik napon egy hatalmas expo
területén - bizonyítva a new yorkiak részéről, hogy milyen fontos
rendezvény is ez számukra, - hihetetlen gördülékenyen felvettük
a rajtszámot az induló létszám ellenére. Pénteken a Central
Parkban megnyitó ünnepségen vettünk részt. Mint egy olimpiai
megnyitó, minden induló nemzet felvonult zászlókkal és utána
tűzijátékkal nyitották meg az eseményt. Szombaton a Magyar
Nagykövetségen palacsinta partit rendeztek. Nagyon jól éreztem
magam, sok hasznos információt kaptam a versenyt illetően és
nagyon örülök, hogy több magyar futóval is megismerkedhettem.
Sok alvásra nem volt idő. Másnap reggel 4-kor kelni kellett, hogy
az 5:15-kor induló buszhoz odaérjünk, ami elvisz a rajthoz. A rajt
a Verrazano-Narrows hídról indult. New York öt kerületből áll
(Staten Island, Brooklyn, Queens, Bronx és Manhattan), amiket
a maraton útvonala során érintettünk is. A „rajtfaluban” lehetőség
volt reggelizni, kávézni. Rengeteg mobil wc volt felállítva. Mivel
még hajnalban elég hűvös volt, így mindenki jól fel volt öltözve.
Volt, aki a verseny végén megkapta az előre leadott ruháit, vagy
ha valaki a verseny útvonalán eldobta azokat, akkor a szervezők
összegyűjtötték és jótékonysági célra ajánlották fel. A rajt 9:50kor az amerikai himnusz utáni ágyúszóra történt. Az első hídra
való felfutást az adrenalintól szinte egyáltalán nem éreztem meg.
Ami pedig utána következett, azt eddig sehol nem tapasztaltam.
Rengeteg ember volt az utcákon, mindenki tombolt, tapsolt,
szurkolt, zenekarok énekeltek, zengett a város. ( A másnapi újság
két millió szurkolót írt az egész táv útvonalán összesen, ez a szám
hihetetlen magas, de valós.) Hatalmas hangulat volt! Erőt adott
átlendülni a fáradtságon, ami kb. 35 km után jelentkezett. Öt
hidat tartalmazott az útvonal, amik elég hosszan emelkedtek,
sokat kivettek belőlem, de igyekeztem átlendülni a holtpontokon.
A frissítőpontok nagyon sűrűn követték egymást, 1-2
mérföldenként. Mindenki nagyon segítőkész volt. Én a táv során
vizet, izotóniás italt ittam, sótablettát és géleket ettem, hogy
megfelelően pótoljam a felhasznált energiát. A Central Parknál,
amikor a célhoz közeledtem, egyszerre voltam boldog és
szomorú is. Nagyon örültem, hogy megélhettem és részese
lehettem ennek a fantasztikus eseménynek, de szomorú voltam,
hogy véget ért az, amit eddig annyira vártam. A célban mindenki
egy gyönyörű érmet kapott, egy befutócsomagot, ami inni-és

ennivalót tartalmazott, és izolációs fóliát, hogy ne fázzunk, mert
hiába nem volt hideg aznap, a verseny utáni kimerültségtől
eléggé vacogtam. A verseny utáni napot a helyiek Medal
Monday-nak hívják. Minden célbaérkező büszkén viseli másnap
az érmét a nyakában, amihez gratulálnak is a járókelők.

A New York Times ezen a napon közli a futók névsorát, viszont
az egyre növekvő létszám miatt egy ideje időkorláthoz kötötték.
Nagyon szerettem volna benne lenni, ami szerencsére sikerült is.
Meg is vásároltunk egy példányt belőle. Élményekkel telve este
hazautaztunk.
Nem hiszem, hogy bármelyik verseny is felülmúlhatná az ott
megélt érzéseket, de pár nap múlva már be is neveztem a
következő versenyemre, hiszen szeretnék tovább fejlődni.
Ezúton is nagyon köszönöm Öcsöd Nagyközség támogatását!
Tolnai Éva
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Szépkorú Nagy József köszöntése

Emlékezett a Polgárőrség

November 22-én a falu egyik szép kort megért lakosát

100 éve véget ért az I. világháború. A
háború 1918-as novemberi lezárása négy
évnyi harcnak vetett véget, melyben 37
milliónyian
vesztették
életüket
a
csatamezőkön vagy a hátországokban.
Sok öcsödi honfitársunk is hősi halált halt a küzdelmekben,
emlékük előtt tisztelegtünk 2018. november 14–én a
gyönyörűen felújított öcsödi I. Világháborús emlékműnél
és helyeztük el Bolyán Anikó polgárőrrel az emlékezés
koszorúját.

köszöntöttük. Ezúttal a 95-ik életévét november 23-án
betöltő Nagy Józsefet születésnapja alkalmából
Molnár Bálint polgármester virággal, borral és a
Miniszterelnök

úr

által

aláírt

emléklappal

köszöntötte. Józsi bácsinak egy gyermeke, hat
unokája és immár négy dédunokája van.
Jó egészséget, hosszú, boldog életet kívánunk neki
családja körében!

Kép: Csontos Anikó

Tiszteletadásból megkoszorúztuk a II. Világháborús
Szerkesztőség emlékművet is.

______________________________

MEGHÍVÓ!
Szeretettel hívunk és várunk minden kedves ünnepváró
gyermeket és felnőttet immár harmadik alkalommal,
2018. december 13-án
egy közös falusi karácsonyozásra.

Díszítsük fel közösen községünk karácsonyfáját !!!!
Helyszín: Önkormányzati Hivatal épülete előtt, Kossuth tér
Kérünk mindenkit, aki szeretné, hogy az ő keze munkája is
ékesítse a falu fáját, hozza magával előre elkészített fenyődíszét!
A közös díszítést 14 órakor kezdjük.
Ezt követően egy kis ünneplés veszi kezdetét, melyen karácsonyi
dalokkal,

versekkel

megidézzük

a

szenteste

hangulatát.

Szeretettel várjuk azokat a gyerekeket is, akik az óvodai, iskolai
karácsonyi ünnepre megtanult verseiket, énekeiket szívesen
előadnák.
Kérünk mindenkit, hogy hozzon magával egy gyertyát vagy egy
csillagszórót!

Öcsödi Egészségklub

Bata Péter
elnök
Képek: Csontos Anikó
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Összefoglaló az Öcsödi Hagyományőrző Népdalkör
2018. évi tevékenységéről
„A magyar népdal szép. Szép nekünk magyaroknak. Szép
másoknak…”
Dr. Fehér Anikó szavaival indítom a népdalkör 2018 évi
munkáját bemutató beszámolót. Célunk a népdalok szépségének
megismertetése.
Elővesszük,
felelevenítjük
a
régi
népdalcsokrokat, hogy továbbvigyük, átadjuk a fiataloknak
elődeink gazdag népzenei hagyatékát.
Januárban kellemes eseménnyel kezdtük az évet. Vacsorával
egybekötött évadnyitó rendezvényen töltöttünk el egy kellemes
estét meghívott vendégeink, férjeink társaságában.
Februárban az öcsödi Általános Iskola „Fúvom az énekem”
címmel népdaléneklő versenyt hirdetett az iskola tanulóinak.
Nagy örömünkre szolgált, hogy a verseny kezdete előtt
népdalokat énekeltünk a gyerekeknek. A háromtagú zsűrit a
népdalkör szakmai vetetője Enyedi Dezsőné, Osztrovszkiné
Eszteró Ildikó, Gere Lajosné dalköri tagok alkották.
Részt vettünk az Egészségklub által kézműves foglalkozás
keretében szervezett tojásfestésen s a tojásfa díszítésen.
Márciusban a Kézimunkaszakkör teadélutánján öcsödi dalokat
énekeltünk.
Áprilisban országos minősítőn vettünk részt Jászapátiban. A
szakmai zsűri „arany” minősítési fokozattal értékelte
produkciónkat.
Májusban az Öcsödi Nyugdíjasklub anyák napi ünnepségén
énekeltünk.
Tiszaföldváron immár 11 éve minden évben Hagyományőrző
Fesztivált rendeznek az Őszidő nyugdíjasklub tagjai. A
fesztiválon az idén az ősi magyar szőlő- és borfajtákat újraélesztő
Barcza Borászat volt a díszvendég. Népdalkörünk műsora is
kapcsolódott e tevékenységhez, „Szüreti mulatság” című
daljátékkal léptünk fel.

Mi Kodály, Bartók feldolgozásokkal és Öcsödi népdalokkal
mutatkoztunk be. Augusztusban az öcsödi Hagyományőrző
Fesztiválon vásári hangulatot varázsoltunk a színpadra, először
adtuk elő „Öcsödi vásár” című produkciónkat.
Szeptemberben a Mezőtúri Búzavirág Dalkör baráti találkozóján
előadott népdalcsokrunk nagy sikert aratott.
Októberben
a
Mozgáskorlátozottak
Békésszentandrási
Egyesülete hívott meg bennünket idősek napi ünnepségére. Az
ünnepségen Öcsödi Vásári összeállításunk nagy tetszést aratott a
résztvevők körében.
Nagy örömünkre szolgált, hogy meghívást kaptunk a Laposi
iskola volt tanulóinak osztálytalálkozójára. Reméljük
népdalainkkal mi is hozzájárultunk, hogy felidézzék a régi
időket, Öcsödi emlékeket.
Folyamatosan készülünk a decemberi, karácsonyi fellépésekre.
Idén is csatlakozunk a civilszervezetek kezdeményezéséhez.
Szeretnénk a falu karácsonyfájának elhelyezésekor az estét
dalainkkal meghittebbé tenni, segítünk a résztvevők
vendéglátásában.
Népdalkörünk tagjainak száma az utóbbi időben 16 főre
gyarapodott. E népes csapat szakmai irányítója Enyedi Dezsőné.
Ő és a dalköri tagok komoly, felelősségteljes munkájának
köszönhetőek elért eredményeink.
Célunk 2019-ben, a népdalköri feladatok mellett, a Pantó Antal
Hagyományőrző egyesület tagjaként továbbra is aktívan részt
venni a térség és a falu hagyományőrző, kulturális eseményein.
Bata Gáborné
Népdalkör vezető

Beszámoló
Az Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestülete 2018. augusztus 8. napján megtartott soron
kívüli üléséről

Júliusban Érkeserűbe látogattunk el, falunk testvértelepülésére.
Izgalmakkal teli út után kellemes napot töltöttünk el a helyi
népdalkör tagjaival. Meghallgattuk a környékbeli kórusok
színvonalas előadásait.

A napirend 1. pontja:
Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
pályázatot nyújt be a Magyarország 2018. évi C.
törvény, valamint a megjelent pályázati kiírás alapján „a
települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati
támogatása keretében rendkívüli szociális támogatás
igényléséhez” címmel megjelent pályázatra.
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Öcsöd – József Attila emlékhely
A József Attila emlékhelyek együttműködési programjának
kidolgozásához a harmadik megbeszélésre - Balatonszárszó,
majd Szabadszállás után - Öcsödön került sor.
November 12-én láttuk vendégül a József Attilához köthető
települések vezetőit és illetékes múzeumi munkatársait.
Bevezetésként Molnár Bálint polgármester adott egy átfogó
bemutatót településünk múltjáról, jelenéről és a jövőbeni
tervekről.
Beszélt az itteni emberek életéről, problémáiról, részletezte az
utóbbi években elért eredményeket, fejlesztéseket,
hangsúlyozva, hogy mindez egy erősen hátrányos helyzetű vasút, ipar és jelentősebb munkahelyek hiánya-, faluban jött
létre.

De mindannyian nagyon elkötelezettek vagyunk, s biztosak
abban, hogy a sok remek ötlet, a közös akarat, a maximális
összefogás és együttműködés meghozza az eredményt.
2019-től megvalósulhat egy József Attilához méltó, az összes
emlékhelyet magában foglaló, országos látogató- vendéglátó,
újszerű ismeretterjesztő sorozat.
A szakmai munkaértekezletet követő ebéd után együtt mentünk
a József Attila Múzeumba, ahol polgármesterünk rövid
tájékoztatója után Jordán Ágnes vezette körbe vendégeinket.
Az érdeklődés középpontjában természetesen a nemrég
megújított József Attila szoba gyűjteménye állt, de látogatóink
igen elismerően nyilatkoztak a gazdag honismereti, Öcsöd
múltját bemutató gyűjteményeinkről is.
Végül, de nem utolsósorban külön köszönet illeti az
önkormányzat munkatársait, különösen Séráné Domonkos
Györgyit és Csontos Anikót a gondos szervező munkáért a
vendégek ellátásában és a tanácskozás alatti technikai
segítségért.
Mindez nagyban hozzájárult a nap sikeréhez, s hogy vendégeink
jó benyomásokkal, élményekkel gazdagodva búcsúztak
Öcsödtől.
Ugyancsak köszönet a Pantó Antal Hagyományőrző Egyesület
vezetőinek és a Hagyományörző Népdalkör tagjainak a múzeum
termeinek és a kertnek őszi rendbetételéért, a gyűjtemények
frissítésében, a József Attila szoba aktualizálásában Jordán
Ágnessel együtt elvégzett munkáért.

Vendégeink különös érdeklődéssel követték az Öcsödöt, a Körös
adta szép természeti környezetet és a nevezetességeket
bemutató filmek vetítését.
Sikere volt a Hagyományőrző Népdalkörünk egyik legutóbbi
fellépéséről készült videónak is. A mostani öcsödi találkozás, a
többórás megbeszélés, vita mutatta meg igazán, milyen nehéz
egy országos projektet a különböző adottságú településekhez, a
korlátozott anyagi lehetőségekhez alkalmazkodva, egy nevezőre
hozni.

A közös nap befejezéseként még meglátogattuk a falu
határában, 3 ha területen épülő, 3x500 KW teljesítményre
tervezett naperőmű-parkot, mely várhatóan december második
felében kezd üzemelni.
A következő szakmai találkozásra 2019. januárban Makó várja a
József Attila emlékhelyek képviselőit.
Pasztelyákné Izbéki Róza
Pantó Antal Hagyományőrző Egyesület
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Egyesületi hírek
Nagyra
értékeljük
hagyományőrző
elődeink
fáradhatatlan, annak idején úttörő munkáját,
különösen névadónk, Pantó Antal sok évtizedes
önzetlen tevékenységét.

Mint korábban beszámoltunk róla, ez év tavaszán
megalakítottuk a Hagyományőrző Népdalkör, az
Egészségklub
és
a
Kerékpáros
Túraklub
együttműködésével a Pantó Antal Hagyományőrző
Egyesületet.

Balról jobbra állnak legfelső sor:
Id. Lázár László, Domokos Lajos, Tóth Géza, Kása
Sándor
Középsősor:
Szigeti Demeter, Rónyai Sándor, Varga Sándor,
Rónyai Imre, Csonka László

Örömmel adjuk tovább a hírt, hogy az illetékes
Szolnoki
Törvényszék
nyilvántartásba
vette
Egyesületünket, így az előírt adminisztratív
intézkedéseket követően még intenzívebben tudjuk
majd folytatni az elmúlt hónapokban már elkezdett
munkát, tervezett további akcióinkat.
Programjaink hamarosan követhetőek lesznek mind
az Önkormányzat honlapján, mind Facebook
megjelenésünkön.
Követve az Öcsöd Facebook csoport aktivitását, a
megosztásokat, látható,olvasható, milyen sokan
érdeklődéssel, mondhatni szívvel-lélekkel követik az
Öcsöddel,
Öcsödiekkel
kapcsolatos
híreket,
eseményeket.
Sokrétű egyesületi hagyományőrző munkánk során
egyre több kisebb-nagyobb településsel van
kapcsolatunk.
A Kölcsönös látogatások, találkozások során
ismertetjük falunk múltját, hagyományait, értékeinket.
Elismerő, sok esetben irigykedő reagálások tanúi
vagyunk a gazdag múzeumi gyűjteményünk
bemutatásakor. Az elismerés azoknak a régi
öcsödieknek
is
szól,
akik
településünk
hagyományainak, értékeinek, a régi használati
tárgyaknak gyűjtésével, feldolgozásával, gondos
megőrzésével gazdag "örökséget" hagytak ránk.

Alsósor ülnek:
Opauszki György, Daróczi István, Enyedi Antalné,
Pantó Antal, Szilágyi Lajos,
1976.
A gyűjteményeket, értékeinket nagy becsben tartjuk,
óvjuk és különböző utakon terjesztjük.
Munkánkhoz, különösen a nyáron elkezdett,
településünk jeles személyiségeinek bemutatásához
szívesen veszünk további javaslatokat, ötleteket,
emlékeket, fotókat, történeteket.
Az
anyagokat
személyesen
a
könyvtár
munkatársainak és/vagy Jordán Ágnesnek lehet
átadni. Természetesen mindent visszaszolgáltatunk.
Elektronikus formában az alábbi mail. címekre várjuk
a jelentkezést
Könyvtár Öcsöd konyvtarocsod@gmail.com
Pasztelyákné Izbéki Róza rozi.pasztelyak@temail.hu
Előre köszönjük a szíves együttműködést.
Pantó Antal Hagyományőrző Egyesület
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Körutazás Észak-Olaszországban
2017. szeptember
II. rész
Ezekben a novemberi napokban emlékezik a világ a 100 évvel Trieszt 1918-ig a Habsburg Birodalom része volt, annak
ezelőtti Nagy Háború befejezésére.
legfontosabb hajózási és hadikikötőjeként. Itt határozták meg az
Emlékezünk mi is.
Adria feletti magasságot, mint a korábbi magyar
A szolnoki Családkutató Klub szervezésében 1 éve jártuk végig magasságmérés alapját is. A város a saint-germaini
egy I. világháborús emlékút keretében a Doberdo környéki békeszerződéssel került aztán 1918-tól Olaszországhoz, így
csatamezőket, katonatemetőket, világháborús emlékhelyeket.
bármerre megyünk, a Monarchia visszaköszön. Legpompásabb
Az út során természetesen bejártuk Friulia-Venezia Giulia észak- épületei abból az időszakból származnak, így nem csoda, hogy a
olasz tartomány világhírű nevezetességeit, ősi városait
városi sétánk során sokszor úgy éreztük, mintha Budapesten
Észak-Olaszország gyönyörű tájai egyből a határnál vagy Bécsben lennénk. A Piazza Unitá d'Italia Európa legnagyobb
elkezdődnek. A határváros, Tarvisio felett emelkedik a tengerre néző tere, ami 1955 óta viseli ezt az olasz egységre
szépséges Monte Lussari. A festői Monte Lussari hegyi utaló nevet, hiszent Triesztet ekkor csatolták végleg
falucskába felvonóval jutottunk fel. A tarvisio-i pályákon Olaszországhoz. A Piazza a Monarchia legszebb arcát idézi,
síelőknek igazi pihenő paradicsom ez a hely, de a szeptemberi bámulatos palotákkal. A városháza az Adriai-tengerrel szemez, a
napsütésben mi is nagyon élveztük a kis faluban tett sétát. téren. Trieszti programunkat a fő tér egyik kellemes kávézójának
Remek éttermeket, kávézókat, kis boltokat alakítottak ki a falu teraszán finom kávé és sütemények mellett fejeztük be.
házaiból, a teraszokról pedig lenyűgöző a kilátás. A kedves kis
templomtól a Júliai Alpok egyik legszebb körpanorámáját
csodálhattuk meg. A háttérben a Jof Fuart, a Montasio és a
Mangart lélegzetelállító csúcsai képeznek díszletet. Tiszta
időben a Grossglockner is látszik, de csodálatos a kilátás Ausztria
és Olaszország hegycsúcsai felé.

Az igazi alpesi idill a fusine-i tavaknál folytatódott. A
káprázatosan tiszta, hihetetlen kék vizű, jégkorszaki eredetű
tavakat egy könnyű sétával jártuk körbe. A tavakat körülölelő
ösvény romantikus, mohalepte sziklák között, hatalmas
fenyőfák árnyékában vezet. Innen a legelképesztőbb látvány a
Mangart (2679 méter) íjesztő, északi függőleges sziklafala volt.

Miramare kastély
Ha az utazó Triesztben jár, „kötelező” program a Miramare
kastély meglátogatása, melyet Habsburg Miksa és felesége,
Sarolta építtetett. A 19. századi romantikus kastély történelme
igen sokszínű, pl. 1864-ben Miksa itt fogadta a mexikói
küldöttséget, mely felkérte őt, hogy országuk császára legyen. A
kastélyban megtekinthetőek Miksa lakószobái, melyek
hajókabinokra hasonlítanak, de van itt tárlat, mely bemutatja a
kastély történelmét. Minden szoba az eredeti, 19. századból
származó díszekkel, tárgyakkal van berendezve. Erzsébet
királyné, azaz Sissi is gyakran látogatott ebbe a kastélyba.
folytatás…

Pasztelyákné Izbéki Róza
Trieszt
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TÁJÉKOZTATÁS
az engedély nélkül fúrt vagy ásott kutak engedélyeztetéséről
Az Országgyűlés 2017. évben is módosította a vízgazdálkodásról
szóló 1995. évi LVII. törvényt (a továbbiakban: Vgtv.), amely
2018. január 1. lépett hatályba.
A kutak megépítéséhez, átalakításához, üzemeltetéséhez és
megszüntetéséhez vízjogi engedély szükséges. Abban az esetben,
ha a vízkivételt biztosító kút vízjogi engedély nélkül került
megépítésre,
vagy
attól
eltérően
került
megvalósításra, fennmaradási engedélyt kell kérni.
A kutak utólagos engedélyezésének hatásköre megoszlik a helyi
vízgazdálkodási hatósági jogkörrel rendelkező jegyző, illetve a
vízügyi és vízvédelmi hatáskörrel rendelkező fővárosi, és a
kijelölt
megyei
katasztrófavédelmi igazgatóságok (a
továbbiakban: katasztrófavédelmi igazgatóság) között.
A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996.
(V.22.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet)
alapján a jegyző engedélye szükséges
olyan kút létesítéséhez, üzemeltetéséhez, fennmaradásához és
megszüntetéséhez, amely a következő feltételeket együttesen
teljesíti:
- a kút nem érint karszt- vagy rétegvízkészletet és
- 500 m3/év vízigénybevétel alatti, kizárólag talajvízkészlet
vagy parti szűrésű vízkészlet felhasználásával üzemel (20 m
talpmélységig),
- a kút épülettel vagy annak építésére jogosító hatósági
határozattal, egyszerű bejelentéssel rendelkező ingatlanon van,
és
- magánszemély a kérelmező és
- a kút házi ivóvízigény és a háztartási igények kielégítését
szolgálja, és
- nem gazdasági célú vízigény;
Amennyiben az előző feltételek közül bármelyik nem teljesül,
akkor nem a jegyző, hanem az illetékességgel rendelkező
Katasztrófavédelmi Igazgatóság hatáskörébe tartozik a kút
fennmaradási engedélyezési eljárása!
A 223/2017. ((IX.4.) Korm. rendelet 2. melléklet 10. a); 11. d);
12. b) pontjai alapján:
Öcsöd közigazgatási területének a Hármas-Körös bal
partjára eső területe esetén a Csongrád Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Öcsöd közigazgatási területének a Hármas-Körös jobb
partjára eső területe (pl. Harangzug) esetén a Jász- NagykunSzolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
A Siratói üdülősor Öcsöd közigazgatási területére eső
része esetén a Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Házi ivóvízigény kielégítése esetén szükséges a vízminőség
évenkénti vizsgálatának elvégeztetése.
Gazdasági célú vízigénynek minősül minden, a háztartási
igénytől eltérő, azt meghaladó vízigény. A gazdasági célú
vízigénybe beletartozhat a locsolás, vagy az állatitatás is,
amennyiben ezzel az engedélyes nem a saját háztartási igényeit
elégíti ki, azaz a víz használatával gazdasági haszonnal járó
tevékenységet végez.

Aki 2018. december 31-ig nem kér fennmaradási engedélyt az
engedély nélkül fúrt kútra, annak 2019. január 1-től
vízgazdálkodási bírságot kell fizetni. A bírság az engedély
nélkül létrehozott építmény értékének 80%-áig, engedély nélküli
vízimunka vagy vízhasználat esetén 1 000 000 forintig terjedhet.
A természetes személyre kiszabott bírság összege nem haladhatja
meg a 300 000 forintot.
Fontos, hogy a kútra az ingatlan tulajdonosnak a
fennmaradási engedélyt akkor is meg kell szereznie, ha úgy
nyilatkozik, hogy a kutat nem használja. Ez alól a kút lefedése
sem jelent kivételt. Tehát amíg a kút létezik, vagyis nem kerül
szakszerűen eltömedékelésre, addig az eljárást le kell folytatni.
A fennmaradási engedély iránti kérelemnek a tényleges
megvalósulási állapotot tartalmazó tervdokumentáció a része.
Tehát a kérelem benyújtása előtt tervdokumentációt kell
készíttetni. Fontos kiemelni, mely szerint tervdokumentációt
csak olyan szakember készíthet, aki a Magyar Mérnöki Kamara
erre följogosító szakterületi tervezői jogosultságával
rendelkezik.
A kérelem, a hiánypótlás és az ügyfél által tett nyilatkozat csak
írásban terjeszthető elő. (Postai úton vagy személyesen). Az
e-mailről érkező beadványok nem fogadhatóak el a vonatkozó
jogszabályok értelmében.
A fennmaradási engedélyezési eljárás iránti kérelemnek
tartalmazni kell a KHVM rendelet által előírt adatokat. A
kérelemhez csatolni kell a tervdokumentációt és a tervező
mérnöki jogosultságát igazoló igazolásokat a KHVM rendelet
szerint.
A kérelem benyújtása 2018. december 31. napjáig
szolgáltatási díjmentes.
A kérelem benyújtásához szükséges formanyomtatvány az
Öcsödi Polgármesteri Hivatalban átvehető, valamint az
alábbi linken elérhető: www.ocsod.hu
Csatolandó dokumentumok:

Helyszínrajz

Fényképfelvétel a kútról és környezetéről.

Műszaki leírás, engedélyezés feltételeinek teljesüléséről
igazolás

Tulajdonosi hozzájárulás, amennyiben nem a kérelmező
a tulajdonos

Fúrt kút esetében a felszín alatti vízkészletekbe
történő beavatkozás és
a vízkútfúrás szakmai
követelményeiről szóló 101/2007. (XII. 23.) KvVM rendelet
(a továbbiakban: kútr.) 13. § (2) bekezdésének való
megfelelés igazolása.
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a fenti
kötelezettséggel
kapcsolatban
az
Országgyűlésnek
beterjesztésre került egy módosító indítvány, amely
értelmében a jelen határidő 2020. december 31. napjára
módosulna. Ez azonban lapzártánkig még nem került
megszavazásra.
Öcsödi Polgármesteri Hivatal
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2018. november 19.

SAJTÓKÖZLEMÉNY

TÁJÉKOZTATÓ
AZ
„ÖNKORMÁNYZATI
ÉPÜLETEK
NAGYKÖZSÉGBEN” C. PROJEKT ZÁRÁSÁRÓL

ENERGETIKAI

KORSZERŰSÍTÉSE

ÖCSÖD

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat 44,45 millió Ft vissza nem térítendő európai uniós támogatást nyert
a TOP-3.2.1-15 – Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése című konstrukció keretein belül.
Az elnyert támogatásból elkészült a Tóth József Idősek Otthona épületének felújítása és megfelelő
akadálymentesítése.
A kivitelezés sikeresen befejeződött, a projektben vállalt, korszerűsítésre irányuló fejlesztések
megvalósultak, jelenleg a projekt pénzügyi zárása zajlik.

A projekt keretében az 5451 Öcsöd, Hunyadi Mátyás utca 57. szám alatt található Tóth József Idősek Otthona
korszerűsítése során elkészült többek között az épület hőszigetelése, a fűtési rendszer felülvizsgálata és korszerűsítése,
valamint a nyílászárók cseréje.
A beruházás magában foglalta a meglévő épület összes külső határoló felületének hőszigetelését, a padlószerkezet
energetikai javítását, valamint nyílászárók cseréjét. A fűtés-korszerűsítés jegyében a régi kazán helyére modern
kondenzációs kazánok kerültek, valamint az épületben található radiátorok felülvizsgálata, szükség esetén azok cseréje
is megtörtént. Az épület tetőfelületén síkkolektorok és napkollektorok kaptak helyet, továbbá a pályázati felhívásnak
megfelelően elkészült az ingatlan projektarányos akadálymentesítése is.
A sikeres kivitelezési munkálatok eredményeként fejlesztett épület ünnepélyes átadására 2018. november 15. (csütörtök)
13 órai kezdettel került sor. Az ünnepségen köszöntőt mondott Boldog István Országgyűlési képviselő, Fehér Petra, a
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés alelnöke és Molnár Bálint, Öcsöd Nagyközség polgármestere.
A projektről további információ a www.ocsod.hu oldalon olvasható.
További információ kérhető:
palyazat.ocsod@gmail.com
e-mail címen
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Családi Egészségnap az József Attila Általános Iskolában
törekedtek a minél jobb teljesítményre. A zumba és a jóga is sok
Intézményünkben a Családi Egészségnap többéves hagyományra

tanulót és szülőt vonzott, a 20 perces programot többen kétszer is

tekint vissza. Figyelembe véve, hogy a gyerekek idejük jelentős

végigmozogták. Többen jelezték, hogy a jövőben is folytatni

részét

szeretnék ezt a fajta mozgást.

az

iskolában

töltik,

személyiségfejlődésükre

és

életmódbeli szokásaikra nagy hatást tudunk gyakorolni. Az
iskola és a szülői ház partnerkapcsolatának folyamatos mélyítése
fontos feladat számunkra, hiszen az intézmény és a család
összehangolt nevelése, közös értékközvetítő szerepe nélkül
nehéz bármilyen eredményt is elérnünk a nevelésben.
A 2018. 10. 20-án megrendezett Egészségnapunk is ennek
jegyében szerveződött. A közös néptánc-bemelegítés után nagy
érdeklődéssel indultak a programok.
Az ebédlőben jó étvággyal fogyasztották a vendégek az általuk
elkészített zöldség és gyümölcsnyársat, az ízletes sajtfalatkákat.
Az udvaron zajló közös sportjátékok is népszerűek voltak:
családi

kötélhúzás,

vegyes

csapatok

focimérkőzései,

hullahoppozás.
A meghirdetett pontgyűjtés meghozta a várt sikert. Rengeteg
pont gyűlt össze minden osztály dobozában. Elmondható, hogy
igazán intenzív verseny zajlott az osztályközösségek között. Az
összesítés után az alsó és felső tagozat egy-egy győztes osztálya
gyümölcstortát nyert.
Hét folyamatosan zajló és öt időszakos programon vehettek részt
az érdeklődő gyerekek és felnőttek. Nagyon sok szülő látogatott
el

hozzánk,

minden

helyszínen

aktívan

vettek

részt

gyermekeikkel. Az alapkompetencia fejlesztésen a kisebbek
voltak az aktívabbak. Az egészségtudatos applikációkat
érdeklődve figyelték. Az ott szerzett táplálkozási és életmódbeli
tanácsokat

sokan

igyekeztek

megfogadni.

Az

egészség

rajzverseny és a piktogram-égetés szintén sok érdeklődőt
vonzott, sok szavazat érkezett az előzetes rajzverseny kiállított
munkáira is. Az internet veszélyeiről és az elsősegélynyújtásról
szóló filmet folyamatosan vetítettük. A mentálhigiénés előadás
előre nem látott okok miatt későbbi időpontban kerül

Összegezve megállapítható, hogy rendezvényünk sikeres volt,

megrendezésre. Nagyon népszerűek voltak az egészséggel és a

elérte kitűzött célját. Tanulóink egy kellemes és hasznos

fizika állapottal kapcsolatos mérések is.

délelőttöt töltöttek el szüleikkel. Sok hasznos ismerettel,

A vércukor- és vérnyomásmérésen 122 fő jelent meg. A NETFIT

életmódtanáccsal, egészségükkel kapcsolatos információval,

és az ergométer helyszínén folyamatosan végeztük a méréseket.

szép élményekkel gazdagodtak.

Az ergométernél különösen motiváltak voltak a résztvevők,

Bízunk a sikeres folytatásban!
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Őszi események a József Attila Nyugdíjas klubban
Kirándulás Pécsre
A Nyugdíjas klub ez évben is szervezett kirándulást, mégpedig
Pécsre. Idegenvezetőnknek most is Békésszentandrásról Bődi
Marikát kértük fel. Reggel korán indultunk, mert hosszú út állt
előttünk, mire, Baranya megye székhelyére, Pécsre értünk.
Itt először megtekintettük az ország egyik legimpozánsabb
templomát, Pécs jelképének is számító négytornyú püspöki
székesegyházat. Kívül igaz nagy felújítási munkálatok folytak,
de ez mit sem vont le az értékéből. Belül viszont megmaradt a
maga szépségében. A templom káprázatos belső terét a kor
legnevezetesebb festő- és szobrászművészei díszítették.

Megnéztük a Szentháromság szobrot, Hunyadi János lovas
szobrát. A tér északi oldalán már messziről kitűnik egy élénk
színű zöld kupola, a város egyik jelképe a Dzsámi. A török időből
fennmaradt építészeti kincset belül is megtekintettük.
A kiránduló csoportunk ekkor már jól elfáradt és indultuk
hazafelé az autóbusszal, sok-sok szép emléket magunk mögött
hagyva.

Ezt követően a 2015-ben felújított és átadott Püspöki Palotában
látogattunk el. Ahol a Pécsi Püspökség egyházi kincsei mellett
számos képzőművészeti alkotást is megnézhettünk, az ízlésesen
berendezett termekben. Jelenleg itt üzemel most is a Püspöki
Hivatal.

Vasutas Nyugdíjas találkozó

Innen a Székesegyház tőszomszédságában lévő Zsolnay
Múzeumba vezetett az utunk. Itt megcsodálhattuk az egyedi
eozéntechnikával készült díszkerámiákat, díszedényeket,
porcelánokat, a korábbiakat és az újakat is.
A Múzeum látogatása után várt bennünket a városnéző kisvonat.
A belváros fő látnivalói mentén haladva a kisvonat a Zsolnay
Kulturális Negyed felé vette az irányt. Pécs 2010 Európa
Kulturális Fővárosa projekt legnagyobb beruházása volt a
Zsolnay Kulturális Negyed, amely elkészülése után a város
legvonzóbb részévé vált. Így mi is betekintést nyerhettünk abban,
hogy
milyen
óriási
területen
helyezkedik
el
a
Porcelánmanufaktúra.
Ekkora már jól megéhezett a társaság és a RONDÓ étterem előtt
szálltunk ki a városnéző kisvonatból. Itt, már vártak bennünket a
pincérek a finom ebéddel és villám gyorsan kiszolgáltak minket.
A finom ebéd elfogyasztása után volt lehetőségünk gyalogosan
Pécs legszebb terén, a Széchényi téren körbesétálni, egy-egy
fagylaltot elnyalni.

2018. szeptember 11-én Szajol adott otthont a MÁV nyugdíjasok
Tisza parti találkozójának. Mivel a Nyugdíjas klubunk is a
Vasutas Nyugdíjas Klubok Országos Szövetséghez tartozik, ezért
meghívást kaptunk rá. Ennek eleget téve 14-en vettünk részt a
rendezvényen. A Szekfű Nyugdíjas klub, ragyogó szervezéssel
minden érkező meghívott vendégek fogadására és a
Sportcsarnokba történő elszállításról gondoskodott. A
rendezvényt Ivánovics János a klub vezetője nyitotta meg, majd
Szöllősi József polgármester úr mondott beszédet. Mivel a dátum
egybeesett az USA terrortámadásának évfordulójával, ezért a
megemlékezésre Lengyel István esperes urat kérték fel.
Mivel ez a 18-ik Vasutas rendezvény és Megyei Klub találkozó
volt, a Szövetség részéről Borsi Sándorné elnökhelyettes asszony
és Szentes Bíró Ferenc helyettes is szintén üdvözölte a
résztvevőket, melyet Szolnok TV is közvetített.
Ezek után került sor a kulturális programok lebonyolítására, ahol
az általános iskolások tánccsoportja szórakoztatta a vendégeket.
Nemcsak a helyi általános iskolások léptek fel egy-egy
produkcióval, hanem a meghívott vendégek is előadtak szép
dalokat, táncokat és saját szerzeményű verssel is gazdagították a
műsort.
A finom ebéd elfogyasztása után volt tombola és tánc. Mindenki
jól szórakozott, jól érezte magát.
folytatás a 12. oldalon
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folytatás a 11. oldalról
Fotó a résztvevő klubtagjainkról:

Továbbképző tábor Kápolnásnyéken
A Vasutas Nyugdíjas Klubok Országos Szövetsége a
klubvezetőknek és tisztségviselőinek minden évben továbbképző
tábort szervez. Így volt ebben az évben is: november 13-16-án
Kápolnásnyéken, a Hotel Holdfény adott otthont az ország 43
klubjából érkező 86 főnek. Az itteni a nyugdíjas klubból 2 fő vett
részt (Komlós Sándorné és Dezső Julianna).
A továbbképzésen nagyon sok hasznos információt kaptunk, a
klubok működésével, szervezésekkel kapcsolatosan. Szó volt a
jövőbeni elképzelésekről, tervekről. Meghívott előadók
színvonalas előadásokat tartottak, az idősügy és nyugdíjbiztosítás
aktuális kérdéseiről, az idősödő emberek betegségeiről és azok
kivédéséről, valamint a nyugdíjas életünk, kapcsolataink, generációs kapcsolatainkról - a hit, remény és szeretet jegyében.
Fél napos kirándulás volt Martonvásárhelyre a Brunszvik család
egykori kastélyába, ahol megtekintettük a Beethoven Múzeumot
és az Óvoda Múzeumot, a Szent Anna templomot és végül a
kastélyt körülvevő parkban sétáltunk a tó körül, ahol nyáron a
szabadtéri előadások színhelye van.
A MÁV Vezérigazgatóság részéről dr. Nemeskéri-Kultán Endre
Jogi osztályvezető, Elnök-Vezérigazgatói Dicséretet adott át, az
Idősek Világnapja alkalmából. A kitüntetést Kiss Mihály kapta a
Csongrád Kertbarát nyugdíjas klub vezetője.

Kistérségi Nyugdíjas Klubok összejövetele
A Nyugdíjas Klub minden évben meghívja vendégségbe a
Kistérségi Nyugdíjas Klubokat. Ez évben november 13-án került
erre sor. Meghívottak voltak a Mezőtúri-, a Mezőhéki- és a
Mesterszállási nyugdíjas klubok. Sajnos a klubvezetők nem
tudtak eljönni, mert a továbbképzésük ideje is pont erre az
időpontra került.
A kistérségi nyugdíjas klubtagok fogadása után Tóth Antalné
Esztike a nyugdíjas klub vezetője köszöntötte a résztvevőket,
majd Molnár Bálint polgármester úr mondott beszédet.
Vers hangzott el Bereczkiné Marikától és társklub tagjai is hoztak
egy-egy szép verset.
Megemlékeztünk két házaspárnak az 50 éves házassági
évfordulójáról: Zilahi Lajoséknak és Erdei Lászlóéknak. Őket
Héjasné Julika versel köszöntötte. Ezúton is kívánunk nekik
további jó egészséget és hosszú boldog életet!
A hagyományőrző népdalkör is fellépett. Szép dalaikkal tovább
emelték az összejövetel hangulatát.
A tánccsoport tagjai is bemutatták az újonnan tanult „Favágók”
című produkciójukat, ami igen nagy sikert aratott, ezzel is
megalapozva a további vidámságot, jókedvet a mulatsághoz.
Utána volt a finom ebéd, ami most Rákóczifalváról érkezett.
Ebéd után, mint ahogy az lenni szokott volt zene, tánc és tombola.
Így jó hangulatban telt el ez a kistérségi nyugdíjas klubok
összejövetele.

Készítette: Dezső Julianna nyugdíjas

Október 23.
Az idei megemlékezésre október 19-én került sor a Művelődési
Házban. A hagyományokhoz híven ebben a tanévben is a 7.
osztályos tanulók adták a műsort, mely igen meghatóra sikerült.
A versek, a dalok, a korabeli időket felidéző filmrészlet hatására
a megjelentek igazán átérezhették a forradalom hangulatát. A
gyerekek komoly, fegyelmezett kiállása, jól érthető, tiszta
beszéde még ünnepélyesebbé tették a megemlékezést.
A műsorban szerepeltek: Bankó Bianka, Drága Erzsébet Katalin,
Fazekas Regina, Kiss Erika Blanka, Kolompár Sándor, Kovács
Attila Herceg, Molnár Maxim, Török Balázs László, Török Virág
Nikolett.

Felkészítő tanáruk Farsang Miklós volt.
Sulihír
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Évszázados hagyományaink...
Melián János
Szabó Dezső
1901 – 1945
vendégfogadós

1889 – 1958
zúzó – és darálómalom tulajdonos

1901-ben szarvasi evangélikus családban született.
Cukrásznak tanult Szarvason. 1928-ban házasságot kötött
Öcsödön Lakatos Irénnel, aki férjének korai haláláig hűséges és
kitartó segítőtársa volt.
Egy1943-ban megjelent békés vármegyei kiadvány így ír róla.
„1928 óta működik jelenlegi helyén Öcsödön a piactéren saját
házában. A közkedvelt Melián János jól felszerelt vendéglővel
rendelkezik. Ízletes ételei, kitűnő konyhája közismert és a
legjobb hírnévnek örvend. Fajtiszta borai, Dreher sörei, továbbá
legkülönfélébb likőrei és zamatos pálinkái beszédes bizonyítéka
a tulajdonos hozzáértésének. Négy kényelmes és tiszta
vendégszobájával lehetővé teszi, hogy az Öcsödön több napot
tartózkodó idegen jól érezze magát. A kitűnő konyha változatos
étlapjáról a tulajdonos felesége gondoskodik. 1939 óta Melián
vendéglátó házában – külön helyiségben – székel az öcsödi
„MÉP” (Magyar Élet Pártja) szervezete.”
Melián János 1945-ben bekövetkezett halála után felesége még
néhány évig, az államosításig működtette a vendéglőt.
Az államosítás után a vendéglátóhely Sport Kocsma néven
üzemelt.
A híd felől a faluba jövő már az Öcsöd helynévtábla előtt
megláthatta a Melián vendéglő impozáns képét. Ez a látvány is
már a múlté, az épületet sajnos néhány éve lebontották.

Öcsödön született. Iskolái elvégzése után gazdálkodni
kezdett.
1906-1909

között

Békéscsabán,

a

101-es

gyalogezredben teljesített tényleges katonai szolgálatot.
Az

I.

világháború

kitörésekor

hadbavonult.

A

mozgósításkor, mint szakaszvezető, ezredével a szerb
harctérre vonult, majd innen rövidesen az orosz frontra,
ahol szeptember 11-én Komarnónál megsebesült.
Felépülése után a békéscsabai kórházban teljesített
szolgálatot

segédszolgálatosként

a

háború

összeomlásáig. Katonai szolgálatáért kitüntetésekben
részesült.
Zúzó- és darálómalma 1935-ben létesült, a mai
Köztársaság út 22. sz. alatt. Emellett 35 holdnyi földje
volt, melyet felesbérbe adott ki.
1938-1942 között katonai szolgálatot teljesített.
A közéletben is tevékenyen részt vett. Körzeti titkára
volt az öcsödi „MÉP”-nek (Magyar Élet Pártja).
Tagja volt a községi képviselőtestületnek, alelnöke a
Vadásztársaságnak, pénztárosa az Önkéntes Tűzoltó
Egyesületnek, választmányi tagja a Hitelszövetkezetnek,
tagja volt a Polgári Kaszinónak és a Dalegyletnek,
továbbá presbitere a református gyülekezetnek.
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P.Kiss Antal

Nagy Antal

1899 – 1966
lábbelikészítő

1878 - 1955
géplakatos és bércséplő

Életéről és munkásságáról hadd álljanak itt egy 1943-as Békés
vármegyei kiadványban talált sorok.
”Öcsödön és a Tiszamenti községekben mindenki ismeri és
tiszteli. Az elmúlt esztendők munkája beszédes bizonyítéka, hogy
a magyar ipari rátermettség, tisztességes üzleti elv alapján
vezetett vállalkozás s a becsületes munka felbecsülhetetlen értéke
és vezérlője a magyar iparosnak. Ilyen elgondolásokkal indult
értékes munkát végző útjára P. Kiss Antal is, aki közel két
évtizede, 1924 óta önálló. Foglalkozik úri, női és gyermekcipők
és a legkülönfélébb csizmák előállításával. Cégtulajdonos. Az I.
világháborúban a 4-ik honvédgyalogezred kötelékében
teljesítette hazafiúi kötelességét. Előbb a román, majd az olasz
fronton harcolt egészen az összeomlásig. Kitüntetései a Kisezüst
és a Bronzérmek, továbbá a Károly Csapatkereszt. 1920-22
években a Nemzeti Hadsereg tagja volt. P. Kiss Antal körzeti
titkára az öcsödi „MÉP”-nek (Magyar Élet Pártja), jegyzője az
Iparoskörnek.”. Az államosítás után az öcsödi KTSZ-ben
folytatta szakmáját.

Dezső Sándor
1893 - 1962
gabonakereskedő, „Futurás Dezső”

Öcsödön született. Iskolái elvégzése után lakatos mesterséget
tanult. Segédként Cegléden, Debrecenben, Nagyváradon és
Budapesten szerzett gyakorlatot.
1911-ben önállósította magát Öcsödön, géplakatos műhelye
mellett bércséplést is vállalt.
Az I. világháború idején az orosz fronton harcolt és megkapta a
bronz vitézségi érmet, valamint a Károly csapatkeresztet.
Élénken tevékenykedett a helyi közéletben, az ipartestület és a
bércséplők testületének elnöke lett. Tagja volt a községi
képviselő-testületnek és a hitelszövetkezet igazgatóságának.
Évekig működöt,t mint a református egyházközség presbitere,
valamint a tűzoltó egyesület alparancsnokaként.

1912-ben tényleges katonai szolgálatra vonult be. Az I.
világháborúban az orosz, román és olasz frontokon harcolt.
Leszerelése után folytatta a gazdálkodást 27 holdon. 1931-től
felesbérbe

adta

birtokát,

ő

maga

pedig

ekkortól

gabonakereskedését vezeti, a „Futura és Hombár”
bizományosaként. Mindenféle gabonaneműek és olajos magvak
vételével és eladásával foglalkozott. Üzletköre Öcsödön és
környékén volt.
Ő lett az 1930-ban alapított Öcsödi Kereskedők Egyesületének
elnöke.
Magtárának épülete ma is áll a Kossuth úton, mely Dóczi Lajos
táp- és terményboltjának ad helyet.

Öcsödön született, itt járt iskolába. Iskolái elvégzése után
gazdálkodni kezdett.
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Csekő Lajos
1905 - 1980
felesége szül.

Szilágyi Julianna
1904 - 1976
kereskedők

Csekő Lajos 1905-ben született Öcsödön. Korán árvaságra jutott,
így apai nagyszülei, Csekő Mózes és Babós Rozália nevelték.
Elemi iskolái után a helyi Iparos és Kereskedő Tanonciskolába
került vegyes-kereskedő tanoncnak 1918-tól 1921-ig. A
tanonciskolában az 1919-20-as tanévben szünetelt a tanítás a
román megszállás miatt. Itteni tanítói Páczay Mihály lánya
Páczay Margit, és Jóczik Imre voltak. A tanonciskola a mostani
Juhász Béni úti iskola akkor még kéttantermes épületében volt.
Sokan a hosszú ideig itt tanító Jóczik Imréről csak Jóczik - féle
iskolának hívták.
A kis Csekő Lajos jól tanult, az első évben csupa egyese,
másodévben csupa kettese volt. Mint ismert, akkoriban fordítva
volt az osztályozási rendszer.
Az elméleti tanulmányok mellett gyakorlati idejét tanoncként az
Öcsöd és Vidéke Fogyasztási és Értékesítési Szövetkezet
boltjában, az ún. „Hangya” boltban töltötte. Mint a mellékelt
képen látható, ez az üzlet a mai napig eredeti funkciójában
üzemel. A Bajcsy és a Dózsa György út sarkán álló COOP
üzletről van szó.

A Hangya Szövetkezet a tanoncnak tanulmányai első évében 12,
a második évben 14, a harmadik évben már 16 koronát fizetett
havonta, valamint a tanonciskolai és a felszabadítási költségeket,
illetve a betegsegélyező járulékot.

A szorgalmas tanonc bizonyítványában ez olvasható:
„Alulírottak hitelesen bizonyítjuk, hogy Csekő Lajos Öcsödi
születésű 17. év Ref.vallású kereskedő segéd az Öcsödi Hangya
fogyasztási szövetkezetnél mint tanuló 1918 évtől 1921.ig s ezen
túl a mai alulirt napig mint segéd működött ezen összes idő alatt
úgy fűszer, festék, vas és rövid árú szakmát teljesen elsajátította
párhuzamos szorgalmával és megbízhatóságával úgy az
igazgatóság mint az üzletvezető tökéletes meg elégedését
érdemelte ki midőn saját kérelmére tapasztalati gyarapítása
céljából kilépett.
Mint szak képzett józan illető fiatal igyekvő embert bármely
cégnek ajánlunk. Miről részére, ezen bizonyítványt ezennel
kiadjuk.
Öcsöd 1922. Június hó 1 én
Szűcs Antal
Balázs Pál
igazgatósági elnök
üzletvezető
Hangya Szövetkezet”
Ezután a helyi gabona – és fűszerkereskedéssel foglalkozó
Bárdos Nándornál dolgozott. 1929-től lett önálló kereskedő a
Sütő- féle házban, ahol korábban Vitályos Lajos vas- és
fűszerkereskedése működött.

1933-ban megnősült, feleségül vette Szilágyi Juliannát, akiben
nemcsak házastársra, de munkatársra is lelt. Esküvői tanúik
korábbi munkaadója, Bárdos Nándor kereskedő, illetve vitéz
Tóth Sándor voltak.
Csekő Lajos később lakást és önálló üzletet épített a Kossuth út
50. sz. alatt. Ez lett az ún. „Csekő bolt”.
Később működött benne Háztartási bolt, legutóbb pedig a Miska
Söröző. Az 50-es évek elején Csekőék boltját is államosították,
emiatt Csekő Lajos néhány évre Szolnokra került. A helyi
Földművesszövetkezet hívására 1954-ben hazajött és feleségével
együtt egykori boltjukban alkalmazottként dolgoztak
nyugdíjazásukig.
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Halasi Dénes
1900 – 1944 v. 1945
rövidáru és illatszer kereskedő

1900-ban Gyulán született. Iskolái elvégzése után
szülővárosában tanulta ki a kereskedő szakmát, majd Gyulán,
Nagyváradon és Aradon volt kereskedő segéd.

Kun Család
Kun Arnold gabonakereskedő 1878-ban született Öcsödön.
Elemi iskolái után középiskolába járt, majd kereskedelmi
pályára lépett. 1918-ban lett önálló kereskedő.
Az I. világháborúban Albániában a távírászi ezrednél szolgált.
Az 1930-as években Kun Arnold töltötte be az öcsödi ortodox
zsidó hitközség elnöki tisztét. Évközben csak férfiak jártak el
szombatonként a Görbe utcai, ma Hunyadi út 43. sz.,
zsinagógába. Előtte a Kun család házának konyhájában
gyülekeztek, s együtt mentek az istentiszteletre. A nők csak a
nagy ünnepeken vettek részt.
Kun Lajos divatáru kereskedő volt. Boltja az egykori
hídvámház mellett állott, a mai Kossuth tér és a Kiss Ernő utca
sarkán /lásd a mellékelt képet/.

Üzletében alkalmazott mind izraelita, mind református
kereskedő tanoncokat.
A Kun testvérek is tagjai voltak az Öcsödi Kereskedők
Egyesületének.
1944. áprilisában mindkettőjük kereskedését bezáratták.
Öcsödi deportálásukat követően a zsidók egy hónapot a
szarvasi gettóban töltöttek, ahonnan a szolnoki gyűjtőtáborba
kerültek. Itt két csoportra osztották őket. Az elsőbe 33, a

Az I. világháború alatt 1918-ban vonult be katonának, s 1919ben szerelt le. 1924-ben sikerült önállósítania magát.
Öcsödön telepedett le, feleségül vette Bux Olgát. Divatáru
boltját a piactéren nyitotta meg, ahol egy segédet is
foglalkoztatott.

Az üzlet épülete ma is áll a Bajcsy – Zsilinszky úton, ami
később Ruházati boltként, utóbb pedig Jambrich András
péküzemeként működött.
Halasi Dénes az 1930-as alapítású Öcsödi Kereskedők
Egyesületének titkára és a Polgári Kaszinó jegyzője volt. 1944
áprilisában a zsidó törvények bevezetése után az ő kereskedését
is bezáratták.
Ő maga a holokauszt áldozata lett, neve az öcsödi zsidó
temetőben található emlékművön is szerepel. Felesége túlélte a
deportálást, a háború után visszajött Öcsödre, s itt hunyt el
1962-ben.
másodikba 43 öcsödi került. A második transzportban volt Kun
Lajos és felesége is. Ebből a csoportból senki sem maradt
életben, mindannyiukat Auschwitzban ölték meg.
Az első transzportot, melyben Kun Arnold és felesége volt,
Ausztriába, Strasshofba szállították, ahonnan lágerekbe
osztották , majd innen mezőgazdasági és ipari munkára vitték
őket. Kun Arnold családja a ludwigsdorfi uradalomba került,
majd 1944. november végén Bergen-Belsenbe. A Kun családot
a front közeledtével továbbszállították. 1945. április 13-án
Farsleben mellett, a vagonokban szabadították fel őket az
amerikaiak. Az ausztriai deportáltak 1945 tavaszán tértek
vissza. A 33 Strasshofba szállított öcsödi zsidó közül 28-an
maradtak életben. A visszatérők közül a háború után sokan
elhagyták a falut. 1947. májusában a háború alatt megroggyant
zsinagógát is le kellett bontani.
1949-ben 15 tagja és 5 adófizetője volt az öcsödi zsidó
hitközségnek, melynek elnöke ismét Kun Arnold volt. A
hitközség az 1950-es évek elején megszűnt. Kun Arnold és
felesége Öcsödön hunyt el, Budapesten temették el őket.
Az egykori Kun-ház ma orvosi rendelő. Kun Arnold
gabonakereskedő magtára /az orvosi rendelő melletti épület/
ma magántulajdonban van .
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Gondolatok a gödénylaposi iskolánkról
Ez az írás Bolyán Sándor személyes-hangvételű visszaemlékezése a gödénylaposi iskolára, az azt körülvevő történelmi korszakra, és
az ott töltött iskolás évekre.
A 2018. október 22-i iskolatalálkozót az egykori tanulók, diákok felfogásukkal, ami nekik elégségesnek bizonyult. Lényeges
régóta dédelgetett álma és a diákok valós igénye hozta létre. Több változás majd csak 1777-ben, Mária Terézia magyar királynő
hónapos szervezőmunka eredményeként, a sokak számára idegen idején született, amikor rendeletével a Monarchia területén élő
embereket fehér asztalhoz hívtuk, hogy ünnepi műsorral lakosság számára előírta, hogy az oktatás német nyelven folyjon
kedveskedjünk nekik, és emlékezzünk a közös múlt szép és azt is, hogy mit kell oktatni az iskolákban. Mária Teréziának
élményeire. Számunkra természetes, hogy érdeklődünk egykori akkor az volt az akarata, szándéka, hogy a monarchián belül élő
iskolatársaink iránt. A régmúlt közös sors adta a lehetőséget, népeket, nemzeteket a nyelvoktatással integrálja a Monarchiába,
mivel egy iskolába jártunk mindannyian, hogy a jó hangulatú azaz egységesítse a Monarchiát. Minden hat évet betöltött
találkozót összehívhassuk, mert mindenki kíváncsi volt a rég nem gyereknek kötelező volt részt venni az iskolai oktatásban,
látott iskolai barátnőkre, barátokra, egykori diáktársakra. Bizony, egészen a tizenkét évet betöltött életkorukig. Az utóbbit a
mindenki felett elszállt az idő, így az iskolatársakról készült fotók közhiedelemmel ellentétben nem Mária Terézia rendelte el ‒
segítségével találhatunk ismét egymásra. Több generációt (80‒ ugyan a többség neki tulajdonítja ‒, hanem Eötvös József, 1886134 év) átölelő történelmi korszak részesei voltunk a mi 54‒75 ban. Ennek következtében alakult ki a „hatelemis” oktatási
évünkkel, ezért ezt a „vérviharos” történelmi időszakot filozófiai, rendszer. A Monarchián belül nagy volt a felháborodás a német
egyháztörténeti és szociológiai szempontból tekintem át, a nyelven való oktatás elrendelése miatt. A protestánsok
teljesség igénye nélkül. Kimondottan az egykori iskolatársak és tiltakoztak a leghevesebben, és továbbra is a saját anyanyelvükön
szüleik, valamint környezetük életkörülményeit, továbbá az folytatták az oktatást az elemi iskolákban. Majd később minden
iskola történetét vázolom fel. Azt tudom, és látom, hogy ezt a nemzet lefordította a királyi rendeletet az adott nép, nemzet saját
találkozót néhány évtizeddel hamarabb, korábban kellett volna nyelvére (magyarra is). Ezt a munkát hazánkra értve Mészáros
összehozni, mert ma már a huszonnegyedik órában vagyunk. Ferenc végezte nagy alapossággal. 1806-ig volt hatályban Mária
Időközben nagyon sok diáktársunk eltávozott az élők sorából. A Terézia királynő rendelete, amit I. Ferenc magyar király azonos
második világháború előtti korszakról, vagy még az azt című rendelete (Ratio Educationis) váltott, s 1848-ig maradt
megelőző, múlt századi életből, csak az iskola és községünk hatályban Magyarországon. A magyar szabadságharc leverése
történelmi adataira támaszkodva nyilatkozhatok.
után – külső segítséggel ‒ a más elveket valló magyar társadalom
Ahhoz, hogy a korábbi helyzetet ma megértsük, néhány századot a kiegyezésig furcsa módon tovább reformálta az iskolai oktatást.
vissza kell tekintenünk a múltba, egészen Öcsöd község Az 1867-es kiegyezés után a dualista állam, Osztrák-Magyar
újratelepüléséig, az 1700-as évek elejéig. A török idők harca után Monarchia hihetetlen fejlődést jelentett a magyar gazdaság és a
a rác (szerb) betörések az ország déli részét pusztították. Így a mi magyar társadalom számára, egészen 1918-ig. A népiskolai
kis községünk „gyér” lakossága menekülni kényszerült a pusztító törvény az oktatás tartalmát tekintve is megfelelt a kor új
hadsereg elől. Az elnéptelenedett déli országrészt illetően, követelményeinek, s az előremutató hazai kivételek példáján, a
Öcsödöt is beleértve tudjuk megérteni azt a történelmi helyzetet, korábbi általános gyakorlatot messze meghaladó módon
amikor az ország különböző részeiből verbuválódott emberekkel, szabályozta a népoktatási intézményekben tanítandó tantárgyak
családokkal töltötték fel, azaz a helyben lakókhoz való körét. Az elsősorban vallásoktatásra, írás-olvasás és elemi
költözésükkel, vagyis betelepítéssel növelték a lakosság számtan tanítására korlátozódott addigi tantárgyi rendszer az
létszámát. Öcsöd község az 1714-1715-ös esztendőt tekinti a alaptárgyak tartalmát illetően is gazdagodott (nyelvtan,
visszatelepülés évének, aminek nem is olyan régen ünnepeltük a fogalmazás, beszéd- és értelemgyakorlat), illetve részben vagy
300-ik évfordulóját.
teljesen új tantárgyakkal bővült (hazai földrajz és történelem,
Az öcsödi református gyülekezet élete és a helyi református némi általános földleírás és történet, polgári főbb jogok és
iskolai oktatás, valamint az oktatási hálózat kiépülése innen kötelességek, a természettan és a természetrajz elemei,
keletkezteti kezdetének igazi időpontját. Az egyházi oktatás gyakorlaton alapuló mezőgazdasági és kertészeti ismeretek,
érdekessége, hogy annak idején még külön-külön felekezeti testgyakorlat). Az alapvető változás abban mutatkozott meg,
megbontásban (római katolikus, görögkatolikus, evangélikus, hogy mindenütt állami felügyelet alatt folyt az oktatás és a
református, zsidó) mindenki a saját községének híveit, gyerekeit nevelés. Továbbá az oktatást közel azonos tananyaggal kellett
oktatta. Az egyházi oktatás nem volt koordinálva, csak a saját végrehajtani. Az is elmondható, hogy a céhek szakterületenként
felekezeten belül. Nem történt állami beavatkozás, ezért külön indítottak tanonciskolákat az adott szakma elsajátítására.
szabadon azt oktattak, amit az egyház jónak látott. Ugyanis ekkor Nemcsak az elemi iskolarendszer épült ki ekkorra, hanem
még nem vált külön az állam az egyháztól, de az oktatásban megteremtették a felsőbb szintű oktatás alapjait, lehetőségeit is,
inkább az egyházak jeleskedtek azzal a minimális oktatási
ami folyamatosan bővült napjainkig.
folytatás a 18. oldalon
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folytatás a 17. oldalról
Ez az oktatási rendszer az egyházi iskolák 1948-as
államosításával ért véget. Az öcsödi református egyház nagyon
nehezen viselte el azt a tényt, hogy a saját tulajdonát képező
iskoláit egyik napról a másikra elvették tőle. Országosan sok
ellenállással, meg nem értéssel találkozhattunk, amit a mi
korosztályunk is észlelhetett, de a szüleink minden bizonnyal.
Öcsöd lakossága mindig a mezőgazdaságból élt. Sohasem volt
ennyire rohanó az élet, mint manapság. Kedvezőbbek voltak a
megélhetési lehetőségek; annak ellenére, hogy akkor is éltek
szegények, de az emberek korábban jobban tudtak gondoskodni
önmagukról. Szinte teljes mértékben önellátó volt a paraszti
társadalom, mert az élet alapvető szükségleteit (élelmet,
ruházatot, stb.) maguk állították elő.
Öcsödre jellemzően a nagybirtokok többsége (több mint 8.000
hold) kisparaszti bérleményben volt. Ezeknek a bérleményeknek
a nagysága 30 hold körül mozgott. Ez nem azt jelenti, hogy
mindenkinek ekkora birtoka lehetett, mert a földet továbbadták
al-haszonbérletbe. A földdel foglakozó parasztság ‒ a lakosság
bizonyos hányada ‒ néhány hektárnyi területen gazdálkodott
csak, de tanyaépítést többnyire a saját tulajdonán végzett, aztán
ehhez közeli területeket bérelt. A bérleti formák különböző fajtáit
nem részletezem. Öcsöd tanyás falu volt, az 1930-as, 1940-es
években a lakosság (8.000 ezer fő) több mint 1/3-a (2.600 fő)
tanyákon élt.
Az 1780-as években készült első katonai felmérés térképein már
jól látszik, hogy Öcsöd határában rengeteg tanya van. Vagyis a
„tanyásodás” már ekkor elkezdődött, majd folytatódott tovább a
községünkben.
Öcsöd belterületén 1880-ban létesült az első állami leányiskola;
néhány évvel később ‒ugyancsak a váncsodi részen ‒ az állami
fiúiskola, valamint a tanítólakás, a mai József Attila Emlékház
elődje. Érdekes visszatekinteni, hogy addig kizárólagosan csak a
református egyház tartott fenn oktatási intézményt
községünkben, de más községekben is hasonló volt a helyzet.
Igaz, hogy már állami felügyelet alatt folyt az oktatás. Ha mai
fejjel belegondolunk, csupán 120 éve annak, hogy az állam
komolyabban foglalkozott a rendszeres iskolai oktatással. Ezért
ne nagyon csodálkozzunk el azon, hogy nagyon hosszú idő alatt
vált céllá az analfabetizmus felszámolása. Az írástól, olvasástól,
számolástól elrugaszkodva, ennél magasabb szintű képzés
kizárólag az egyház keretein belül működtetett oktatási
rendszerben történt. Azt is meg kell állapítani, hogy a falusi
lakosságban, főleg a parasztságban talán nem is volt meg a reális
igény, hogy magasabb iskolák elvégzését szorgalmazták volna,
mivel a gazdálkodóknál az számított létfontosságú kérdésnek,
hogy a munkabíró fiatalnak továbbadják a gazdálkodáshoz
szükséges ismereteket. A legalapvetőbb gazdálkodáshoz nem
igazán az iskolarendszer adta a tudás lényegét, hanem a
parasztság saját tapasztalatai alapján örökítette, adta tovább az
utódoknak, az utókornak. Érdemes megemlíteni, hogy ez a
feudalista szemlélet mélyen beivódott a paraszti társadalom
tudatvilágába. A szülők az utódnemzéskor, elsősorban a nagy

csecsemőhalálozás miatt, több utóddal számoltak, mert a
megszületett gyerekek közül csakis az életképesebbek maradtak
életben. Továbbá ebben közre játszott a mélyen vallásos
szemlélet, s ami ehhez még társulhatott, hogy az akkori felnőttek
nagyon keveset tudtak a fogamzásgátlásról, mert azt látták, hogy
minden családban sok, időnkét túl sok gyerek született.
Számukra ez volt akkor a természetes. A felnőtt gyerekek,
amikor már munkabíró korba értek, a szülők biztonságos
megélhetését úgy tudták garantálni, ha korán munkára fogták
őket. Amikor felnőtté váltak a fiatalok, akkor vették észre, hogy
csakis a szülők és környezetükben élők sorsára jutottak. Nem
tanultak egyebet, mint a paraszti gazdálkodás csínját-bínját. A
szülők munkára nevelték a gyermeküket. Előfordult, hogy a saját
gyermekeiket „munkaeszköznek” tekintették. Észre se vették,
hogy a társadalom ezt az állapotot időről időre konzerválta.
Érdekes gondolatok játszódtak le a fejemben, míg nem hallottam
vagy magam nem tapasztaltam, hogy más életforma is létezik a
paraszti munka mellett. Gondolataim csak az iskolai
tanulmányaim felső tagozatában teljesedtek ki, amikor több, az
iskolai könyvtárból kikölcsönzött könyv olvasgatásának hatására
érlelődött bennem, hogy másként is élnek emberek. Én magam is
sokat elmélkedtem ezen a gondolaton. Túlságosan nekem sem
volt erre időm, de a napi teendőim mellett, esténként, míg el nem
aludtam, többször felvetődött bennem a gondolat, hogyan élnek
az emberek a világban. Tehát az iskola adta a lehetőséget, hogy a
világ dolgairól képet kapjunk, de az újság, a rádió, majd később
a televízió is sokat lendített a paraszti társadalom
tudatformálásán.
Két tanyasi iskola épült 1884-ben Öcsöd község egykori
külterületének határában. Ezek egyike a mi gödénylaposi
iskolánk volt, a másik pedig a Körös-folyón túli (északra, a
mesterszállási kövesút mentén), azaz a büdöshalmi iskola néven
vált ismertté a községben. Ezt a területet, ahol az iskola volt,
Mezőhék ‒ 1950-ben újonnan kialakított ‒ község területéhez
csatolták. Ezzel tovább csökkent Öcsöd egykori területe.
Közvetlenül a kun-kurgánhalom szomszédságában volt az az
iskola, aminek a neve: büdöshalom. A kunhalom még Öcsöd
közéghez tartozik.
Hogy miért is kapta az egykori iskolánk a „gödénylaposi” iskola
nevet? Története a Békésszentandrás határában található
halomhoz vezethető vissza. Ugyanis erről a gödényhalomról és a
környékéről kaphatta az iskolánk a nevét; annak ellenére, hogy
ez a terület sohasem volt Öcsöd község része. Az viszont, hogy
ehhez a vidékhez nagyon is közel álló terület, jól beazonosítható
gödényhalomról és a környezetében található, egykoron a Körösfolyó vízjárta síkvidékéről, amelyet az egyszerű emberek csak
laposnak neveztek. Ezek szerint egy szópárosítás „terméke” az
elnevezés, lapos terület. Az öcsödi‒veresházi kövesút végén (7,2
km) ugyancsak ott található az a lapos, amely egykoron községi
legelő volt. Neve a térképen így van megírva: „Gödény–Laposi–
Legelő”. A gödény és a lapos fogalmából hiányzik a gödény név
magyarázata, ami viszont egy állat neve.
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Az egykori Körös-folyó mentén az ott tanyázó madarak –
gödények ‒ gyakran ellepték a környezetéből kiemelkedő kunkurgánhalmot, és ott pihentek meg. A köznép ezt a jelenséget a
saját szája íze szerint átfogalmazta gödényhalommá.
1886-ban újabb tanyasi iskola épült meg Öcsödön, a Veresháza
vagy homokhát néven ismert határrészen. Számunkra, mint
gödénylaposi tanulóknak azért érdemes ezt megemlíteni, mert az
1950-es tanácsrendszer kialakítása során ezt a területrészt
Szentes városához csatolták. A mi kis községünket viszont Békés
megyéből – többszöri kérésre – Szolnok megyéhez csatolták úgy,
hogy Békés megye Dévaványa községet kapta cserébe. A történet
azért is fontos számunkra, mert a veresházi iskola megszűnése
után az ott élő diákoknak már a mi iskolánkba, a gödénylaposi
iskolába kellett nagyobb távolságra eljárni tanulni. Rónyai
László és testvére, Rónyai Lídia tudna róla mesélni, hogy télvíz
idején milyen körülmények között érkeztek meg a több
kilométerre lévő gödénylaposi iskolába.
Ezt követte 1912-ben egy újabb tanyasi iskola megépítése a
bábockai, volt urasági majorban. Ugyanez a település valamikor
önálló községként létezett még a kun betelepítések idején, de
Mária Terézia magyar királynő idején elvesztette kun
kiváltságait.
A tanyasi iskola kulturális központnak számított, mert itt volt a
könyvtár is. Igaz, hogy elég kevéske könyvállománnyal. A
tanyasi parasztember nem az olvasott réteghez tartozott, de a
felnövekvő ifjúságnak lehetőséget biztosítottak más jellegű
könyvek olvasására, amivel növelhette tudását és esélyét egy-egy
jobb iskolába való bejutáshoz. Ezenkívül Öcsödről a református
pap időnként – két-háromhetente – kijárt istentiszteletet tartani a
környéken lakóknak az iskolába, ahol a tanító kántorként
működött közre. Az istentiszteletet is az iskola épületében
tartották.
Az 1926. évi VII. törvénycikk rendelkezett az elemi iskolák –
általános iskolák ‒ egy új típusáról, miszerint az iskolák
országszerte behálózták a tanyavilágot, mintegy öt kilométeres
sugarú körben. Három év alatt ötezer tanyai tanterem épült fel
Magyarországon, amelyek egyikében tanultunk mi is
Gödénylaposon. A modernnek mondható épületek falai már nem
vályogból készültek, hanem téglából, padlózatuk pedig
vörösfenyőből, hatalmas ablakokkal és palatetővel rendelkeztek.
Háromszobás tanítói lakás is tartozott hozzájuk; az udvaron
téglából épült mellékhelyiségek, gazdasági épületek és WC. A
tanítói lakáshoz mintegy hektárnyi terület is tartozott, ahol a
tanítók konyhakertet alakítottak ki. A mi iskolánk az átlagostól
valamivel mégis eltért, mert ott nem egy tanterem szolgálta a
tanítást, hanem kettő. Valószínűleg a népesebb tanyavilág miatt
volt erre itt szükség, ahol még az én időmben is akkor folyt a
tanítás két tanteremben, amikor éppen két tanító dolgozott az
iskolában. Emlékszem, hogy tanítóhiány idején az oktatás két
műszakban folyt. Rendszeres forgással délelőtt és délután az alsó
és felső tagozat tanulhatott.

Ahogyan elnéptelenedett a tanyavilág – csökkent a tanyán élő
diákok száma –, úgy a tanyasi iskolák jelentősége is súlyát
veszítette. Egy ideig még kulturális központként működtek, de ez
már nem úgy szolgálta a lakosságot, mint régen. Sok változás
következett 1930 és 1990 között. Az emberiség történetében
rohamos változás ment végbe ez alatt a rövid, mindössze két
emberöltőnyi időszak alatt. Érdemes példaként megemlíteni a két
világháború közötti időszakot, ami még szinte a feudalista
társadalmi renden nyugvó kisparaszti árutermelést és a második
világháború utáni nagyüzemi termelésen alapuló, kollektív
gazdálkodást
jelentette.
A
hagyományos
kisparaszti
gazdálkodásról nagy nehézségek árán tért át a magyar társadalom
a modernebb nagyüzemi gazdálkodási formára. A viszonylag
megerősödő gazdaságok ‒ az 1989-es rendszerváltásig – jól
működtek, de a privatizációs törekvések sorra tönkretették a
termelőszövetkezeteket. Az új földbirtok-politika kinevelt egy új
társadalmi szemléleten alapuló gazdálkodási formát, ami
mégsem azonos a második világháború előttivel, mert minden
változás az újgazdagok – zöldbárók ‒ kialakulását erősítette. Ezt
az európai uniós erőforrások is serkentették, ami nem egyértelmű
fejlődést jelent az országnak, hanem csak az egyénnek,
családnak, vagy csak egy bizonyos csoportnak. Ezek után
megállapíthatjuk, hogy a nagyüzemi módszereket vegyesen
alkalmazó új gazdálkodók csakis a tőkéstulajdont erősítik, a
tőkés szemlélet vált uralkodóvá. Ez a ma élő társadalmat még
nagyon irritálja, magyar szóval megnevezve sérti, mert nagyon
távol áll tőle. Sok-sok időnek kell újra eltelni ahhoz, hogy ezt a
tényt a társadalom tolerálja, elviselje vagy elfogadja. Ennek
megvan a történelmi magyarázata. Ugyanis a ma élő nemzedék
más történelmi korban nőtt fel, ahol ezt az eszmét nem volt
szabad használni, de még azt is üldözték, aki úgy próbált élni,
mert az volt a „nép ellensége”. Példaként említhetek egy könyvvagy filmcímet: Húsz óra. (Sánta Ferenc regénye.) Nagyszerű
színészi alakításokkal vált ismertté a mű. A filmet többször
megnéztem, mert az a történelmi kor játszódott le előttem a
filmvásznon, amiben gyermekként tapasztalattal rendelkeztem,
amiben felnőttem.
A második világháború után (1945) az állam átszervezte az
oktatási rendszert, a korábbi egyházi tanítástól eltérő módozatot
alakított ki. Történelmi ismereteinkből tudjuk, hogy az egyházi
oktatás egészen más elveken alapult. Az alapfokú oktatást négy
(esetleg hat) elemiben határozták meg, míg a rendszerváltás után
a nyolc osztály volt kötelező, majd a továbbtanulás, más oktatási
intézményekbe való bejutás alapfeltétele. Az volt a követelmény,
hogy ezt a nyolc osztályt mindenki elvégezze, hogy tovább
tanulhasson. A nemzet jövője múlott azon, hogy az iskolai
oktatást átszervezzék, mert nem elégítette ki az egyház oktatási
rendszere az időszerű fejlődés lehetőségét, követelményét. Ez
által beláthatatlan fejlődés bontakozott ki minden egyes fiatal
diák előtt. A tehetségek előtérbe kerültek és csakis azon múlott,
hogy az egyén szellemi képességei meddig juttatták el a diákot a
tanulmányai során.
folytatás a 20. oldalon
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folytatás a 19. oldalról
Sajnálatos módon kivételt képezett az tény, ha valaki származása
miatt – pl. kulák gyereke volt – nem juthatott be a főiskolai vagy
egyetemi oktatási rendszerbe. Ma már ez is csak történelmi tény,
esemény, mert napjainkban nincs ilyen korlátozó intézkedés
hatályban Magyarországon.
A más elveket lehetne tovább boncolni, mert ez is nagyon
érdekes, és lényeges kérdés, hogy világosan lássuk a radikális
változás okát. Az egyházi iskolák oktatását úgy építették fel,
hogy az ott tanító (és nem tanár!) az adott egyház alkalmazottja
volt, onnan kapta a fizetését. Azon túl a tanítót többnyire az
egyház taníttatta ki a saját híveinek gyermekeiből úgy, hogy azok
az iskolákban kántortanítóként teljesítettek szolgálatot. Minden
egyházi tanyasi iskola több funkciót, több célt is betöltött az
oktatáson kívül. Az iskolában hétvégeken istentiszteletet
tartottak a tanyasi lakosságnak, gyerekeknek. A tanító személye
és annak szerepe egyaránt nagyon fontos volt az egyház és a
tanyasi lakosság életében. A tanítók kiválasztásának lényeges
szempontja volt a hithű élete és tárgyi tudása mellett az egyház
bizalma a tanító iránt. Ugyanis a tanítónak további feladatai
voltak az utókor számára, mert ő látta, ismerte a tehetséges
fiatalok továbbképzésének lehetőségét abban a tekintetben, hogy
ki veheti át a tanyasi tanító szerepét a kiöregedett,
nyugállományba vonuló tanítóktól. A tanítók kiválasztásában
nem egyedül az egyház döntött ‒ a tanítón kívül ‒, hanem az adott
község földesura mecénásként, aki a taníttattatás költségeit az
egyházzal közösen viselte. Ezért többnyire az lehetett falusi,
tanyasi tanító, aki a földesúr holdudvarához, netán – Uram
bocsánat! – a családjához vagy annak rokonságához tartozott.
A tanítói állás biztos megélhetést jelentett korábban is, de ma is
az. A tanyasi iskolákhoz, mintegy hektárnyi területet adtak.
Olyan is volt, ahol csak egy hold területet alakítottak ki, ahol
maga az iskolaépület, a tüzelőanyag-raktár és az illemhely (WC)
tartozott az udvarhoz 400 négyszögölnyi területtel. A tanító
biztos megélhetését segítette a kert, melyhez gyümölcsös és
egyéb művelési ágú termőföld járt, melyet díjmentesen
bocsátottak rendelkezésére.
Lényeges változás történt ‒ 1948 után ‒ a munkáltatót illetően:
míg korábban a munkáltató az egyház volt, most az állam
biztosította a munkabért és az egyéb szolgáltatásokat. A falusi
vagy városi tanítókat, tanárokat megillette a pedagógus
illetményföld. Egy hektár földterületet egy tömbben jelöltek ki
részükre.
A mi gödénylaposi iskolánk 1884-től folyamatosan működött a
két világháborút kivéve, mert azt nem mondhatjuk, hogy
zavartalanul működött ezekben az időpontokban, de mégis
létezett. A mi iskolás életünk többnyire a második világháború
utáni időszakra tehető, de él néhány idősebb iskolatársunk,
akiknek a korábbi időkről is lehetnek tapasztalataik.
A gödénylaposi iskola körzetében több mint 90 tanya volt (1948ban), több mint 630 lélekszámmal, az egy vagy két tantermes
iskolában végezték az itt lakó tanulók oktatását. Ha azt
számoljuk, hogy átlagban öt gyerek volt – plusz a két szülő ‒,

akiknek a taníttatását itt oldották meg, megállapítható, hogy nem
volt könnyű feladat. Egy tanító oktatta az első osztálytól a
nyolcadik osztályig tanuló ifjúságot, meglehetősen mostoha
körülmények között. Utóbbit az alábbiakkal lehet jellemezni:
malom, üzlet, földműves-szövetkezet, gépállomás nincs.
Telefon-összeköttetés nincs, a postai kézbesítés tanyai
kézbesítők útján történik. A tanyai iskola a község belterületétől
5-10 kilométer távolságban van, vasút nincs. Közkút nincs,
külterületen bába nincs, orvoshoz a községbe kell menniük vagy
súlyosabb esetekben az orvost viszik ki a beteghez a tanyákra.
Kultúrház, olvasókör, népház nincs, könyvtár van az iskolában.
Sportpálya nincs. A községi belterületi halottkém vizsgálja meg
a halottakat. Temető nincs. Villanyáram nincs, ezért a petróleum
nagy kincs volt a tanyavilágban, mint világítóeszköz. A
külterületi lakott helyeket – mint Gödénylapost is ‒ általában a
régi gazdák vagy azok leszármazottjai népesítették be.
A fentiekből világosan kitűnik, hogy egy tanyasi tanítónak
milyen körülmények között kellett helytállni, szolgálni.
Ismételten hangsúlyozom, nem volt könnyű feladat!
A mai oktatási rendszerünkben, a korábban leírt elveken
túlmenően még a régi tanítókat is alkalmazták egy ideig, míg az
új tanítók, a képzettebb tanárok nagyobb ismerettel és más
szemlélettel oktatták a tanuló ifjúságot. Azt nem lehet mondani,
hogy egyik napról a másikra minden megváltozott az oktatásban.
Ugyanis néhányan emlékszünk olyan tanítókra, akik még az
egyházi érából maradtak itt, de voltak már olyan tehetséges
fiatalok is, akik még nem voltak ugyan tanárok, hanem képesítés
nélkül dolgoztak; főiskolai, egyetemi továbbtanulást vállalva
csak később váltak tanárokká. Talán néhányan emlékeznek még
Őze Marikára, aki kerékpárral járt ki tanítani az iskolánkba,
képesítés nélkül, akiből később tanár lett. Igaz, hogy csak
helyettesített néhány hónapig, de úgy tudom, úgy emlékszem,
hogy nem volt egy teljes év sem számára.
A második világháborút követően felgyorsult a társadalmi élet.
A tanyasi lakosság háttérbe szorult. A jobb élet reményében
önként is elhagyták a tanyákat, beköltöztek a községbe és a
környező településekre (Békésszentandrás, Szarvas, Szentes,
Kunszentmárton,
Kungyalu,
Tiszaföldvár,
Mezőhék,
Mesterszállás). Ezt a nagyfokú változtatást talán az emberek
termelőszövetkezetekbe való kényszerű beléptetése, ahogy
szaknyelven nevezzük: tagosítása okozta, amikor a falusi
lakosság túlnyomó része termelőszövetkezeti tag lett. Voltak,
akik ezt nem vállalták és az építőiparba, bányákba és még
sorolhatnám, sok-sok más munkahelyre mentek dolgozni. Ezt a
társadalmi változást az akkori politikai helyzet hozta létre, hogy
minél nagyobb méretű mezőgazdasági táblák keletkezzenek. Ez
első hallásra nagyon jól hangzik, de létezett a politikának egy
mögöttes szándéka, ami ugyan kimondatlanul, de mégis
meghatározó volt. Nevezetesen a bérből és fizetésből élő
munkaerőt – munkásokat és alkalmazottakat ‒ jobban kézben
tudta tartani a rendszer, a hatalom, mint az önellátásra
berendezkedett parasztságot.
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Voltak ugyan a hatalommal szembeni ellenállók, de azokat a
Hortobágyra irányult kényszer-kitelepítéssel, vagy más módon
kiiktatták: bebörtönözték, lecsukták. Az úgynevezett haladás
útjába állt embereket eltették láb alól, vagy ellehetetlenítették
őket. Azt is látni lehetett, hogy a rendszernek volt jó hatása is a
társadalomra, ám az volt az alapvető hiba, hogy ez a kollektív
gazdálkodás a mi feudalista módon nevelkedett, kisparaszti
gazdaságon felnövekedett parasztságunktól nagyon idegen volt,
és ezért nagy-nagy nehézség árán tudott csak gyökeret verni
hazánkban. A változást olyan hirtelen, gyorsan akarták
megoldani, hogy történelmi léptéket kihagyva sürgették az ügyet.
A technológiát másolták, nem volt kellő gyakorlati példa a
magyar parasztság előtt, hogy ennek előnyeit ki tudta volna
használni. A kollektív gazdálkodás idegen volt a magyar
társadalom, a magyar emberek számára.
Az 1959-1962-es politikai időszak gyökeres változást hozott a
falusi, tanyasi lakosság körében. Ennek következtében kerültem
el én is a községből továbbtanulni, mert más utat gondoltam ki
magamnak. Látva azt a számomra bizonytalan helyzetet, ami
várható volt, ha ilyen körülmények között itthon maradok
Öcsödön.
Azt utólag tudjuk már, hogy jelentősen csökkent a tanyasi
lakosság létszáma. Kevesebb utód született – felvilágosult szülők
‒, s ennek következtében nagyon lecsökkent a tanyasi iskolások
száma. Ilyen körülmények között nem volt érdemes hosszú távon
fenntartani ezt az iskolai hálózatot. A község és a
termelőszövetkezet vezetősége úgy döntött, hogy létrehozzák a
tanyasi gyerekek számára a tanyasi diák-kollégiumot az amúgy
is megüresedett szülőotthon helyén. Ezáltal a falusi modernebb
iskolai felszereléssel és nívósabb oktatással jobb helyzetbe
hozták a tanyasi gyerekeket.
A gödénylaposi iskolában, ha jól emlékszem, talán 1964 tavaszán
volt az utolsó tanítás. Ekkor már nem éltem Öcsödön, korábban
Tatára mentem továbbtanulni.
A következő bejegyzést találtam (2018. szeptember 12-én) az
utolsó iskolanapló záró oldalán: „Az Öcsöd-Gödénylapos-i kis
létszámú tanyai iskola, egységünk körzetesítése és elnéptelenedés
miatt az 1963-1964-es iskolai év végén megszűnt. A megszűnést
a Szolnok Megyei Tanács Végrehajtó Bizottsága mondta ki. Az
iskola környékén lakó néhány tanköteles gyereket a belterületi
általános iskolai (tanyai) diákotthonba helyeztük el. Öcsöd,
1964. szeptember 1.
Sándor Gábor igazgató”
Öcsödön gimnázium 1963 őszétől 1971 tavaszáig a
kunszentmártoni gimnázium kihelyezett tagozataként működött.
E rövid, nyolc évnyi idő alatt kirepültek a Ratkó-korszak
gyermekei, így nem volt célszerű a gimnáziumi oktatást tovább
fenntartani Öcsödön. Az a kevés diák, aki Öcsödről vagy a
szomszédos településekről bejárt az öcsödi gimnáziumba, a
környező nagyobb városok oktatási rendszerét választotta. Az
egykori öcsödi gimnázium 1971-ben felvette a József Attila
nevet és a továbbiakban általános iskolaként működik. Ma már
elmondhatjuk, hogy egy helyen folyik az általános iskolai
oktatás.

A mi gödénylaposi iskolánk szomorú sorsra jutott. Az
elnéptelenedett tanyasi lakosság miatt üresen állt néhány évig,
majd eladták egy Öcsödön juhászkodó idegennek, Urbán
Lászlónak. A vevő értékesítette a bontásból kikerült, jó minőségű
építőanyagot. Itt kell megemlíteni, hogy a mi iskolánk még
Klebelsberg Kunó vallás- és közoktatásügyi miniszter terve előtt
épült fel úgy, hogy az öcsödi iskola épülete mintául szolgált az
iskolaépületek 1926-os esztendőben elhatározott építési
programjának. Az elv az volt, hogy a tanyasi iskolák mintegy
négy-öt kilométeres sugarú körrel lefedjék a tanyasi lakosság
lakóhelyét. Az volt a cél, hogy jó minőségű téglaépületeket,
tágas, világos, vörösfenyő padlózatú tantermeket építsenek, s
azokat tanítói lakással és hozzátartozó egy hektárnyi
termőfölddel együtt alakítsák ki.
Egykori diákként ebben a történelmi korszakban tanultuk meg a
betűvetést, itt tanultunk meg számolni, olvasni, és itt bontakozott
ki az értelmünk az itt tanultak hatására. Ne felejtsük el, hogy
honnan jöttünk és hová jutottunk el az életünk során.
Mindenki köszönettel tartozik a nehéz körülmények között
tanító, oktató tanárainknak, hogy a nehézségek ellenére,
embernek megfelelő módon, és emberi méltósággal neveltek,
oktattak minket, az itt tanulókat.
Álljon itt végül az a névsor, akiket a dicséret hangján
említhetünk, akik az 1884-től 1964-ig (80 év) valaha is tanítottak
ebben az iskolában. Sajnos, csak az utóbbi időkről sikerült
névsort kideríteni, mert az osztálynaplók a Szolnoki Levéltárba
kerültek.
1./ 1945-től 1947-ig Kiss Róza
2./ 1947-tól 1952-ig Kolop Antalné, ln: Dezső Julianna
3./ 1952-től 1954-ig Juhász Tivadar
4./ 1954-től 1963-ig Dr. Tolnay Gábor és felesége
5./ 1954-től 1963-ig Dr. Tolnay Gáborné, ln: Varga Margit
6./ 1963-tól 1964-ig Gere Tibor (az utolsó tanár, aki itt tanított).

Összeállította:
Bolyán Sándor
földmérő mérnök, egykori tanyasi diák

KELLEMES KARÁCSONYI ÜNNEPEKET ÉS
SIKEREKBEN GAZDAG BOLDOG ÚJ ESZTENDŐT
KÍVÁNUNK !

Községgondnokság és Könyvtár
munkatársai
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Beszámoló
Az Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
2018. június 18. napján megtartott soron kívüli üléséről
A napirend 1. pontja:
Öcsöd Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy
döntött, hogy az Öcsödi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde
intézményvezetői álláshelyére pályázatot ír ki.
A napirend 2. pontja:
Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a
közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény előírásaira
hivatkozott jogi állásponton és szakértői szakmai értékelésen
alapuló Bíráló Bizottsági javaslat alapján „A Tóth József Idősek
Otthona energetikai korszerűsítése” tárgyú közbeszerzési
eljárás eredményére vonatkozó javaslatot jóváhagyja.
„A Tóth József Idősek Otthona energetikai korszerűsítése”
tárgyú közbeszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja.
A „Szyla Építőipari Kft. (2724 Újlengyel, Dózsa György u. 11.)
ajánlattevőt a fenti tárgyú közbeszerzési eljárás nyertese lett,
tekintettel arra, hogy a legjobb ár-érték arányt tartalmazó ajánlat
a cég nevéhez fűződik.
A Képviselő Testület ezen döntése eredményeként akként
határoz, hogy az Önkormányzat a nevezett tevékenységre
vonatkozó szerződést a „Szyla Építőipari Kft. (2724
Újlengyel, Dózsa György u. 11.) ajánlattevővel köti meg.
A Képviselő Testület mindezen megelőző döntéseire tekintettel
felhatalmazza az Önkormányzat önálló aláírási joggal rendelkező
Polgármesterét, hogy az Önkormányzat képviseletében eljárva a
nevezett tárgyi felkéréssel, a „Szyla Építőipari Kft. (2724
Újlengyel, Dózsa György u. 11.) ajánlattevővel, az „A Tóth
József Idősek Otthona energetikai korszerűsítése” projektre
vonatkozó jogszabályokkal és rendelkezésekkel összhangban
álló szerződés aláírása érdekében a szükséges intézkedéseket
tegye meg.
A rendelkezésre álló nettó 31.265.177,- Ft + Áfa anyagi
fedezetre; valamint a nettó 34.977.908,- Ft + Áfa elfogadott
ajánlati árra tekintettel, A Tóth József Idősek Otthona
energetikai korszerűsítése” projektjéhez [TOP-3.2.1-15-JN12016-00008], saját éves költségvetése terhére, illetve a projekt
költségvetésében
szereplő
maradvány
összegek
átcsoportosításával további nettó 3.712.731,- Ft + Áfa, azaz
összesen bruttó 4.715.168,-Ft támogatást biztosít.
Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Tóth
József Idősek Otthona energetikai korszerűsítése projekt
szükséges bruttó 4.715.168,- Ft összegű önerő forrásaként
2.670.498. Ft-ot néhai Rónyai Ferenc hagyatékából jelöli meg,
illetve 2.044.670 Ft összeget az önkormányzat 2018. évi
fejlesztési előirányzata terhére biztosítja.
A napirend 3. pontja:
Előterjesztések
Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az
Öcsöd, Bajcsy-Zs. út 45. (1586 hrsz) szám alatti ingatlanon, az
Erdős Attila Okl.magasépítő üzem mérnők által készített építési
engedélyezési tervdokumentáció szerint a kétlakásos társasház

épület - figyelembe véve Borbély Lajos megbízott főépítész
állásfoglalását - tervezett építési tevékenységét engedélyezésre
nem javasolja.
Öcsöd Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete
-Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi.
CLXXXIX. törvény 88. § (2) bekezdésében és 91. § pontjában
foglaltakra figyelemmel hozzájárulását adja a Körös-Tisza menti
Önkormányzatok Hulladékrekultivációs Társulása 2018. július
31. napjával történő megszüntetéséhez, ezért a társulás
jóváhagyja és elfogadja a társulás megszüntetéséről szóló
megállapodást,
-elfogadja az együttműködési megállapodást, amely a KEOP7.2.3.0-2008-0036 és KEOP-2.3.0/2F/09-11-2011-0002 pályázat
fenntartási idejére 2021.03.31. vonatkozóan, hogy a gesztor
önkormányzat Öcsöd Nagyközség,
-felhatalmazza Molnár Bálint polgármestert, hogy a társulás
megszüntetéséről szóló megállapodást, illetve az együttműködési
megállapodást aláírja.
-Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 88. § (2) bekezdésében és 91. § d.) pontjában
foglaltakra figyelemmel hozzájárulását adja a Tiszazugi
Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás 2018. július 31.
napjával történő megszüntetéséhez, ezért a társulás jóváhagyja és
elfogadja a társulás megszüntetéséről szóló megállapodást,
-elfogadja az együttműködési megállapodást, amely a KEOP
1.3.0/2F/09-2011-0002 pályázat fenntartási idejére 2021.05.31.
vonatkozóan, hogy a gesztor önkormányzat Öcsöd Nagyközség,
-felhatalmazza Molnár Bálint polgármestert, hogy a társulás
megszüntetéséről szóló megállapodást, illetve az együttműködési
megállapodást aláírja.
Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
hozzájárul, hogy a „szerződés napenergetikai beruházás
megvalósításáról és a kapcsolódó használati és szolgalmi jogok
alapításáról” megnevezésű földhasználati szerződéseket kössön a
Lillor Energetika Kft.-vel az Öcsöd 02/4 hrsz és az Öcsöd 02/6
hrsz, valamint az Ernő Solar Kft-vel az Öcsöd 02/5 hrsz alatti
ingatlanokra. A Képviselő-testület hozzájárul, hogy az
ingatlanokat a földhasználati jog jogosultjai biztosítékként
megterhelhessék és arra a finanszírozó hitelintézet
jelzálogjogokat jegyezzen be azzal a feltétellel, ha az
ingatlanokra 2018. május 30-án megkötött adásvételi
előszerződés vevője az Ernőker Kft. az ingatlanok vételár
hátralékát, 22.500.000,- Ft-ot a földhasználati szerződéssel
egyidejűleg megkötött ügyvédi letéti szerződés alapján letétbe
helyezi. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a
földhasználati és letéti szerződések aláírására.
Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Öcsöd
Nagyközség bel- és csapadék-vízvédelmi rendszer felújításának
II. üteme projekt szükséges bruttó 8.001.000,- Ft összegű önerő
forrásaként az Öcsödi Víziközmű Társulat által átadott
8.001.000,- Ft-ot határozza meg.
Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
megalkotta a köztemetőről és a temetkezés rendjéről szóló
önkormányzati rendelet módosítására szóló 8/2018.(VI.20.)
önkormányzati rendeletét.
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Beszámoló
Az Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
2018. augusztus 30. napján megtartott soron kívüli üléséről
A napirend 1. pontja:
Öcsöd Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a
Képviselő-testület 2018. II. félévi munkatervét elfogadja.
A napirend 2. pontja:
Az Öcsöd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete
elfogadta az Öcsödi Polgármesteri Hivatal működéséről szóló
beszámolót.
A napirend 3. pontja:
Előterjesztés
Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
pályázatot nyújt be a 2018/2019. évi fűtési idényre a települési
önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz
kapcsolódó kiegészítő támogatására.
Öcsöd Nagyközség a kedvezményezett települések besorolásáról
és a besorolás feltételrendszeréről szóló 105/2015.(IV.23.)
Kormányrendelet 2. melléklete alapján nem tartozik a jelentős
munkanélküliséggel sújtott települési önkormányzatok közé, így
az igényelhető támogatáshoz az 500 Ft/q+ÁFA önrészt vállalja.
Az igényelt támogatás 1050 q szén.
A vállalt önrész 1050 q szénre vonatkozóan 666.750,- Ft összeg.
Az Önkormányzat vállalja, hogy a szociális rászorultság és a
2018. évi igénylés részletes feltételeit – legkésőbb a tüzelőanyag
megvásárlását követő 10. napon hatályba lépő – rendeletben
szabályozza akként, hogy

TÁJÉKOZTATÁS
Fogászati Rendelés
2018. november 12-től
Hétfő: 14.00-tól 18.00-ig
Szerda: 7.30-tól 9.00-ig

Iskolafogászat:
Szerda 9.00-tól 11.00-ig

- a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló törvény
szerinti aktív korúak ellátására, időskorúak járadékára, vagy –
tekintet nélkül annak természetbeni vagy pénzbeli formában
történő nyújtására – települési támogatásra (e támogatásban
részesülők közül különösen a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres
kiadások viselésével kapcsolatos támogatásban részesülők)
jogosult előnyt élvezzen,
- a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló
törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű
gyermeket nevelő család élvezzen előnyt,
- háztartásonként legfeljebb 10 q szén biztosítására kerüljön sor.
Az önkormányzat vállalja, hogy a szénben részesülőtől
ellenszolgáltatást nem kér.
A szén szállításából - ideértve a rászorulókhoz való eljuttatást is
- származó költségek a települési önkormányzatot terhelik.
Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
elfogadja a Bácsvíz Víz- és Csatornaszolgáltató Zrt. által
előterjesztett Gördülő Fejlesztési Tervet: Öcsöd Közműves
ivóvízellátás, Víziközmű rendszer kódja: 11-28006-1-001-0004; valamint az Öcsöd Közműves szennyvízelvezetés és –
tisztítás, Víziközmű rendszer kódja: 23-28006-1-000-00-10
2019-2033 időszakra.
Öcsöd Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete
hozzájárul, hogy a Pantó Antal Hagyományőrző Egyesület az
önkormányzat tulajdonában lévő Öcsöd, Árpád út 2. szám alatti
ingatlanban szívességi használóként székhelyet létesítsen.
Felhatalmazza a polgármestert a székhelyhasználat jogcímét
igazoló okirat aláírására.

„Nagylelkű adomány a Tóth József
Alapszolgáltatási Központnak”
Öcsödről elszármazott Kovács Mihály településünk díszpolgára
minden évben így 2018-ban is alapítványán keresztül támogatta
a Tóth József Idősek Otthonát 2 millió Ft-tal.
A támogatásból az intézmény kettes épületében kismértékű
infrastrukturális fejlesztést valósítottunk meg.
Öcsöd Nagyközség Önkormányzata nevében köszönöm, hogy
már több éven keresztül támogatja a település idős lakosságát,
szebbé téve mindennapjaikat.
A falunkból eltávozott és tehetősebb volt öcsödiek közül egyedül

Csütörtök: 14.00-tól 18.00-ig

Ön gondol ránk. Mi is hasonló szeretettel gondolunk Önre és

Rendel: Dr. Fakhouri Antoine
fogorvos

Kellemes

ismételten megköszönjük a támogatását.
Karácsonyi

Ünnepeket,

Boldog

Új

Évet

és

egészségben gazdag életet kívánok.
Molnár Bálint
polgármester
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Hogyan férhetünk hozzá tudatosságunkhoz, avagy mi is az az Access Consciousness®?
Néhány évvel ezelőtt útjára bocsátottam itt az újság hasábjain egy
sorozatot, amiben ismertettem pár alternatív módszert
egészségünk megőrzése érdekében. Főként azokról a
lehetőségekről írtam, amit én magam is tanultam. Most ismét
szeretnék bemutatni Önöknek újabb alternatívákat, amelyeket én
is az elmúlt években ismertem meg.
Mostani cikkemben az Access Consciousness®-ben rejlő
lehetőségeket ismertetem.
Az Access Consciousness® rendszerét az amerikai Gary Douglas
hozta létre 25 évvel ezelőtt és a mai napig is formálja alapító
társával, Dr. Dain Heer-rel.
Az “access” szó magyarul hozzáférést, bemenetet, a
„Consciousness” szó pedig tudatosságot jelent. Talán
„hozzáférés a tudatossághoz”-ként lehetne lefordítani. A világon
már 46 országban elérhető és a legrohamosabban terjedő, fejlődő
személyiségfejlesztő modell.

Az Accessben testkezelések és az un. Bars kezelés található, ami
az alapja az egész rendszernek. Az Access Consciousness®
ahhoz nyújt segítséget, hogy (f)elismerjük magunkat, akik
valójában vagyunk.
Hajlamosak vagyunk arra, hogy gondolatok, érzések, érzelmek,
ítélkezések, fix nézőpontok irányítsanak minket. Az Access
kezelések segítenek mindezektől megszabadulni, hogy egyre
tudatosabbak legyünk és úgy irányítsuk az életünket, ahogy az
nekünk tetszik.
E néhány bevezető mondat után 5 Access kezelést szeretnék
bemutatni Önöknek.
1.
Access Bars:
Az első az Access Bars kezelés, ami mint említettem, az egész
rendszer alapja. Az Access Bars© a fejen lévő 32, életet aktiváló
pont, amiket ha gyengéden megérintenek, könnyedén el tudunk
engedni mindent, ami megakadályozza, hogy képesek legyünk
önmagunk lenni, hogy örömtelien, harmonikusan, könnyedén
éljük az életünket. BAR-oknak nevezzük azokat a pontokat,
energia sávokat, amelyek körkörösen és hosszában helyezkednek
el a fejünkön.
Az Access Bars© pontok tartalmazzák az összes gondolatot,
elképzelést, hiedelmet, érzelmet és elgondolást, amit eddig

elraktároztunk. Ez az elképesztően tápláló és ellazító kezelés
feloldja a korlátokat, az ellentmondást és a diszharmóniát az élet
összes területén, amiket hajlandóak vagyunk megváltoztatni. Egy
Bars kezelés után új nézőpontok, új ötletek születnek bennünk,
szinte a semmiből.
A kezelés fájdalommentes, kényelmesen fekvő helyzetben
történik és leginkább a masszázshoz hasonlítható. A gyengéd,
megnyugtató folyamat során, erőfeszítés nélkül törölhető
bármilyen hátráltató erő, korlátozó gondolat, érzelmek, érzések,
szorongások, fájdalmak, ítélkezések, előítéletek, hiedelmek,
amelyeket az eddigi létezésünk során elraktározunk. S mind ez
olyan mély, csendes nyugalomban, hogy az agyhullámok theta és
delta hullámra váltanak, amelyek önmagukban is stressz oldó és
öngyógyító folyamatokat indíthatnak el.
A Bars ezreknek segített többek között:
- alvási nehézségek,
- beilleszkedési zavarok,
- önbizalomhiány,
- félelmek oldása,
- letagadott harag, tudatalattiban tárolt rossz érzések elengedése,
- testsúly problémák,
- partnerkapcsolati problémák,
- pénzzel, bőséggel kapcsolatos nehézségek,
– tanulási zavarok esetében.

2. Access Facelift, energetikai ránctalanítás:
Az Access Facelift egy gyengéd, kellemes, megnyugtató érintés
és táplálás az arcon, a nyakon és a dekoltázson. Visszafordítja az
öregedés jeleit és nem csak az arcon, hanem az egész testen
érezhető a hatása. A kezelés során számos energiát meghívunk.
Ezek arra szolgálnak, hogy sejtszinten megváltoztassák, kioldják
a traumákat, eltűntessék azt, ami akadályozza a test harmonikus
működését. Az Access Facelift energetikai kezelés 29 féle
energiát használ, aminek következtében átalakulhat az emberben
minden, amit eddig az öregedésről hitt.
Mi várható ettől a kezeléstől?

A bőr rugalmasabbá, feszesebbé, ragyogóbbá válhat,

az öregedés jelei, mint a rácok megszűnhetnek,

sebhelyek, hegek elhalványulhatnak, megszűnhetnek,
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tág pórusok, pattanások, zsíros bőr, száraz bőr
problémák megoldódhatnak,

a nap káros hatásaiból eredő bőrelváltozások
eltűnhetnek.
3.
MTVSS - az egészséges test visszaállítása:
Az MTVSS a “választás eszköze”, hiszen szinte mindent
visszarendez, ahol a test félreműködhet. 30 különböző energia
együttese, amik a kezelés alatt végig futnak a testben.
Energetikailag a test minden félreműködését helyre teszi,
hatására a test visszarendeződik az optimális állapotra.
Hatalmas hatással lehet ízületi problémákra (sok ízületi
gyulladásra, immunrendszerre). Bármelyik szerv energetikáját
rendbe teszi, hogy a fájdalom feloldódhasson és kitisztulhasson
(légzés, emésztés, idegrendszer, emésztőrendszer, bőr, nyirok és
hormonrendszer, nemi szervek). A kezeléskor feloldjuk a testi
blokkokat és így természetesen oldjuk a hozzá kapcsolódó lelki,
érzelmi okokat is. Az MTVSS visszaállítja az öngyógyító
folyamatokat (izmok, ízületek, szervek). RNS, DNS és sejtmag
szinten regenerál és tisztít.
4.
Zsírsejtek eltörlése:
Eddig nem volt tanítható és elérhető ez a kézrátétes testkezelés,
de végre most megkaptuk Gary Douglas-től, az Access
alapítójától, hogy kezelhessünk vele.
Nagyon sok ítélet van a testünkről, amit önmagunk és mások
tesznek ránk.
A zsírsejtek eltörlése testkezelés energiája feloldja azokat a
zsírsejteket a testünkben, amelyekbe érzelmeket, érzelmi
manipulációkat, bántalmazásokat, kiskorunktól összegyűjtött, a
testünkkel kapcsolatos “megbélyegzéseket”, fájdalmakat zártunk
be. A kezelés hozzásegít a fogyáshoz és az érzelmi traumák
oldásához, az egészséges énkép, testkép, valamint érzelmi és
szexuális élet megéléséhez.
5.
Generatív szexuális energia testkezelés
Hányszor élnek át az emberek párkapcsolati kudarcokat, mert
nem a megfelelő partnert vonzzák magukhoz? Hányszor
döntenek megszokásból, vagy a múltban átélt élményeik alapján?
Ennek az energiának a használata hozzásegít ahhoz minket, hogy
olyan személyeket vonzzunk, akik valóban táplálók számunkra.
Akik nem csak elvesznek, hanem adnak is, akik nem csak
irányítanak, sokkal inkább inspirálnak, akik nem dominálni
akarnak egy kapcsolatban, hanem képesek a kölcsönös
együttműködésre. Akik kedvesek, gyengédek, felelősségteljesek,
akik örömet, jókedvet, pozitív élményeket hoznak az életünkbe.
A tápláló kapcsolat arról ismerhető fel, hogy az ismerősök
megkérdezik, „mi történt veled?, fiatalabbnak, kipihentebbnek
tűnsz, az arcod vidámabb”. Ettől az energiától több lehetőség
érkezik hozzánk, könnyedebbek a lépteink, sokkal több az öröm,
motiváltak és tettre készek vagyunk. Ezt az energiát röviden csak
a tápláló szexuális energia helyreállításának hívjuk! Mi kellene
ahhoz, hogy éberségből és ne megszokásból alakítsuk
kapcsolatainkat?

Tiszta szívvel kívánom mindenkinek, hogy tapasztalja meg az
Access Consciousness® kezelések adta lehetőségeket!
Gary Douglas ezt szokta mondani az Access-ről:
„A legrosszabb esetben úgy érzed majd, hogy életed legjobb
masszázsát kaptad. A legjobb esetben viszont az egész életed
valami sokkal nagyszerűbbé válhat egészen könnyedén.”
Az Access Consciousness® életfilozófiájával zárom soraimat.
„AZ ÉLETBEN MINDEN KÖNNYEDÉN, ÖRÖMMEL ÉS
RAGYOGVA ÁRAD FELÉM”
Mi kellene ahhoz, hogy ez tényleg megvalósuljon az életünkben?
Köszönöm megtisztelő figyelmüket!
Zuborné Biró Enikő

Közlemény
Új Körzeti megbízott településünkön

Konfár György
rendőr főtörzsőrmester
2009. május 18-án a Miskolci Rendészeti Szakközépiskola
Határrendészeti-rendőr szakképesítés elvégzését követően lépett
a rendőrség kötelékébe. A Szolnoki Rendőrkapitányság,
Közrendvédelmi Osztály járőreként kezdett dolgozni.
Ezt követően 2010. szeptember 1-jétől az ORFK KM GEI
Műszaki Osztályán Fegyvermesterként dolgozott.
2011.
december
1-jétől
ismételten
a
Szolnoki
Rendőrkapitányság, Közrendvédelmi Osztályára került, melynek
során 2013. január 1-jétől 2013. december 1-jéig Szolnoki
Rendőrkapitányság Vasúti Rendőrőrsén dolgozott járőrként.
2017. április 1-jétől a Kunszentmártoni Rendőrkapitányság,
Rendészeti Osztály Közrendvédelmi Alosztályán folytatta
munkáját előbb járőr, majd 2017. december 1-jétől járőrvezetői
beosztásban.
Ezt követően, 2018. június 1-jétől a Kunszentmártoni
Rendőrkapitányság, Rendészeti Osztály, Közrendvédelmi
Alosztály öcsödi körzeti megbízottja lett.
Szerkesztőség
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Megemlékezés az aradi vértanúkról
Hagyományainkhoz híven október 6-áról idén is az 5.
évfolyamos tanulók műsorával emlékeztünk meg.
Néhány éve már a Művelődési Ház ad otthont ennek az
ünnepségnek is. Az 5. osztályosok verses-zenés előadása méltó
emléket állított az aradi vértanúk hősiességének, akik életüket
adták a magyar szabadságért.
A műsorban szerepeltek: 5.a: Csufor Ramóna Vivien, Fazekas
Angelika Mercédesz, Józsa Natasa, Kanalas Szabina, Kolompár
Leila, Kolompár Natália Mercédesz, Kolompár Vivien, Szénási
Bianka Beatrix, Zámbó Jázmin Rita 5.b: Gajdos Viktor,
Kolompár Sándor Kevin, Kolompár Zsolt, Kóródi Nóra, Lakatos
Loretta Fortuna, Török Alexandra, Zámbó Mária.
Megemlékezés

Felkészítő tanáraik Benke Jánosné és Osztrovszkiné Bata
Gyöngyi voltak.
A megemlékezés a műsor után koszorúzással folytatódott a
kopjafáknál.
Megemlékezés
„ Nem vár már minket ragyogó szemekkel,
nem örülsz nekünk szerető szíveddel.
De egy könnycsepp szemünkben Érted él,
egy gyertya az asztalon Érted ég.”
Szomorú szívvel emlékezünk
Zubor Lajosné
Nádudvari Lídia
halálának 10. évfordulóján
Szerető férje, lánya, és unokája

Stranszky Józsefné
Kiss Erzsébet
halálának 10. évfordulójára
„Köszönjük, hogy éltél
és minket szerettél
Nem haltál meg,
csak álmodni mentél,
Szívünkben itt él
emléked örökre.
Ha látni akarunk,
felnézünk az égre.
A csillagok között
utazol tovább,
Ott várj ránk,
ha időnk lejárt.”
Szeretettel emlékeznek gyermekei és családjaik

Megemlékezés
Nagy Lajos
halálának 17. évfordulójára
„ Az idő elmúlhat,
szállhatnak az évek,
míg élünk velünk
lesz fájó emléked.”
Emlékezik szerető családja

Köszönetnyilvánítás

Köszönetnyilvánítás

Köszönetet mondunk minden kedves rokonnak, barátnak,
ismerősöknek, jó szomszédnak, munkatársaknak,
háziorvosainak, valamint mindazoknak, akik
Dezső Jenő Sándor
búcsúztatására eljöttek, sírjára koszorút, virágot helyeztek.

Hálás szívvel mondunk köszönetet minden kedves rokonnak,
ismerősnek, jó szomszédnak, valamint mindazoknak, akik
drága halottunk
D. Kis Ferenc László
temetésére eljöttek, sírjára koszorút, virágot helyeztek,
részvétükkel fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek.
A gyászoló család

A gyászoló család
Megemlékezés
Néveri Bálint
halálának 7. 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

Házasságkötés

Októberben
D. Kiss Ferenc

élt 85 évet

Novemberben

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

Gyurgyák Istvánné Gere Mária Margit élt 83 évet
Ungi Lászlóné Borbély Margit

élt 77 évet

Dezső Jenő Sándor

élt 73 évet

Októberben
Rostás Tamás – Krajcsovics Edina
kötöttek házasságot

Emléküket kegyelettel
őrizzük.

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

Születések
Októberben
Kovács Erik- Kanalas Gizella
TAMARA
nevű gyermeke született.
A legifjabb öcsödi polgárnak
hosszú boldog életet kívánunk!

PÁLYAORIENTÁCIÓS NAP
Iskolánkban október 13-án második alkalommal került
megrendezésre a Pályaorientációs nap, amely elsősorban a 7. és
8. osztályos tanulók pályaválasztásának segítését célozza, de az
alsóbb osztályos tanulók is megismerkedhetnek a kedvelt és
ismert szakmákkal játékos, érdekes formában.
A
Karcagi
SZC
Kunszentmártoni
Gimnáziuma,
Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája (KGSZI) képviseletében
Dékányné Bujdosó Mária gyakorlati oktatásvezető köszöntötte a
jelenlévőket és elmondta, hogy a gyerekek a tantermekben lévő
állomásokon
a
következő
szakmákkal
kapcsolatban
kérdezhetnek: informatika, turisztika, szerkezetlakatos, eladó,
pedagógia, kőműves. A diákok érdeklődőek voltak és aktívan
részt vettek a változatos és érdekes feladatokban. A sportudvaron
a jelentkező tanulók kipróbálhatták a középiskolás tanulók által
készített gokartot. Az első-, második- és harmadik osztályos
tanulók a tanító nénik által szervezett kézműves, játékos jellegű
feladatokon keresztül ismerkedhettek meg a közkedvelt
szakmákkal.

A rendezvény az idei tanévben is hasznosnak és tartalmasnak
bizonyult, több tanulót is segített és megerősített a leendő
szakmája kiválasztásában, megismerésében.
Kurenda Zsanett
pályaorientációs felelős
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Szilveszter 2018.
Szeretettel meghívjuk Önt
és kedves családját
a 2018. december 31-én 19 órakor kezdődő
Jótékonysági mulatságra.
Helye:
József Attila Művelődési ház

Vacsorás jegy 2500 Ft/ fő és vacsora nélküli 1000 Ft/fő jegyek elővételben
válthatók
2018. december 15-ig a szervezőknél.
Vacsora:
Birkapörkölt
Zene: Nagy Zsolt
(Szentes)
Rendezvényünk célja a játszótér megóvásához
térfigyelő kamera beszerzésének elősegítése.
A bevétel növelésére felajánlásokat, támogatásokat,
tombolatárgyakat elfogadunk.
Bankszámlaszám: 69800061-15600352

Szeretettel várunk mindenkit!
Öcsödi Polgárőr és Tűzoltó Egyesület
Érdeklődni:
Molnár András +3630 4930 438
Szeleczkiné Zöldvári Ágnes +3630 2913 004

Együtt Öcsöd közbiztonságáért
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

