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FÖLD NAPJA
Civil

kezdeményezésre,

az

önkormányzat

támogatásával településünkön is megemlékeztünk a
Föld

napjáról.

„Hozz

egy

virágot!”

volt

a

hívószavunk, s nagy örömünkre sokan meghallották.
Az alkalomra készített színes plakát sok ember
figyelmét

felkeltette.

meghirdetett

Április

időpontban

22-én

sokan

délután
eljöttek

a
a

községgondnokság által előkészített, Molnár András
és Szilágyi Imre által kialakított virágoskerthez, s
szebbnél szebb fénytűrő virágot hoztak magukkal.
Külön öröm volt számunkra, hogy gyerekek is jöttek
ültető lapáttal, virággal a kezükben. A kertészcsapat Sokan kijárnak öntözni, hogy az első közösen
gyorsan kompozícióba rendezte a növényeket, s a kialakított virágoskertünk egészen a fagyok beálltáig
szorgos kezek pillanatok alatt végeztek az ültetéssel.

A

kész

pompázhasson.

„alkotásban” sokáig

gyönyörködtünk, Köszönjük szépen mindenki szorgos munkáját,
valahogy senki sem tudta ott hagyni. Olyan jó köszönjük a virágfelajánlásokat. Bízunk benne, hogy
érzéssel töltött el mindenkit, hogy valami újat, szépet ez a kezdeményezés is hagyománnyá válik, s az
hoztunk létre. Egy kis közösség által megint létrejött elkészült virágoskert mellett továbbszőtt terveink is
valami. Különösen nagy öröm, hogy a virágok egy megvalósulnak az ősszel.
hónap elteltével is a helyükön virítanak, mindenki
figyeli és vigyáz rájuk.

Molnár András
alpolgármester
Képek: Csontos Anikó
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KIRÁNDULNI VOLTUNK
Ebben az évben a pünkösdi hosszú hétvégére esett az Öcsödi
Egészségklub kirándulása. A háromnapos ünnepet tagjaink aktív
pihenéssel töltötték. Az idén a Mecsek környékének
nevezetességeivel igyekeztünk megismerkedni. A környék
gazdag látnivalókban, ezért nagyon sok időt kellett az
előkészületek során a program összeállításával töltenünk.
Tagjaink életkora, érdeklődési köre, egészségi és fizikai állapota
különböző, de törekedtünk arra, hogy mindenki igényeinek
megfelelő programot állítsunk össze. Igyekeztünk minél több
mindent megnézni, erőkapacitásunk határait feszegettük. A
kellemes fáradságot kárpótolta a sok élmény, amivel
gazdagodtunk. Ezen a kirándulásunkon is megtapasztaltuk, hogy
lelkes kis csoportunk empátiája, toleranciája és összetartása
csodákra képes! Mindenki végig tudta járni a három nap zsúfolt
programját. S hogy merre jártunk, s mi mindent láttunk? A
felsorolás után a képek is megmutatják az olvasóknak, hogy
milyen csodálatos Magyarországnak ez a délnyugati része.
Az első nap Óbányán voltunk. Ez a kis 170 fős falu egy erdővel
körbevett, keskeny völgyben fekszik. Egyetlen utcájának házai
között a gyorsfolyású Öreg patak folyik. A települést egy
csodálatos erdei túristaút köti össze Kisújbányával. Ezen az úton
számos természeti csodát lehet látni, közöttük a híres
ferdevízesést. A rövid túrázás után Pécsváradra mentünk, ahol a
Kolostorvárat néztük meg. Tulajdonképpen ez nem is vár, hanem
egy monostor, melyet Szent István 998-ban alapított az ország
második bencés monostoraként. Feladata az egyház és az állam
megszervezése volt a déli országrészben. Harmadik megállónk a
méltán káprázatos Püspökszentlászlón volt. A települést
Hosszúhetényből kijőve egy erdei úton lehet csak megközelíteni.
A település története nem mindennapi. 1955-ben a lakosokat 8
teherautóval kitelepítették Verőcére, hogy július 17-én titokban
itt helyezzék el a koncepciós perben elítélt Mindszenti József
esztergomi érseket, prímást, bíborost. Házi őrizetben volt itt a
főpap a településen lévő, romos kastély épületében. Október 10én szintén koholt vádak alapján elítélt Grősz József kalocsai
érseket is idehozták. Az épület leromlott állapota miatt november
2-án Felsőpeténybe, az államosított Almássy-kastélyba
költöztették mindkettőjüket. 1955 után Orsolya-rendi apácák
otthona volt a püspökszentlászlói kastély, melyet 2015-ben
felújítottak, korhűen berendeztek, valamint egy emlékszobát
alakítottak ki benne Mindszenti József tiszteletére. A kastélyt
gyönyörű arborétum öleli körbe. Szemet gyönyörködtető és
lelket melengető hely, ahol órákat lehet eltölteni, lelkileg
feltöltődni. Az csupán már csak kuriózum, hogy a lakosok
büszkén mondják, hogy ma már újra több, mint 20 állandó lakója
van településüknek. A kis falut elhagyva Magyarhertelendre
indultunk, ahol a szállásunk volt.

A második nap is hasonlóan tartalmas volt. Orfű és Pécs
nevezetességei vártak bennünket. Orfűn a Kemencés udvarházat
néztük meg, ahol megismerhettük a különböző tájegységek
kemencéit, azok használatát. Megkóstolhattuk a frissen,
kemencében sült kenyérlángost, illetve az ugyancsak
kemencében sütött édességeket. Szintén Orfűn látogattuk meg a
Malommúzeumot. Itt három malom működésébe, annak
történetébe nyerhettünk betekintést. A papírmalomban a
papírkészítés
történetébe,
illetve
annak
folyamatába
pillanthattunk bele. De lelkes idegenvezetőnk a szárazmalom, a
vízimalom és az olajütő működését is részletesen elmagyarázta.
Orfű után

Öcsödi Hírek 3
Pécs felé vettük az irányt. Először a Szabadság tér
látványosságait, majd a székesegyházat és a rózsakertet néztük
meg. Megcsodáltuk a Pécsi Nemzeti Színház impozáns épületét,
majd egy kellemes sétát tettünk a város mediterrán hangulatú
sétálóutcájában. Megkóstoltuk a város híres cukrászdájának
fagyiját is. Ezután a tv-toronyhoz indultunk, hogy fentről
gyönyörködhessünk ennek a hatalmas kiterjedésű városnak a
szépségeiben. S ezek után még maradt annyi energiánk, hogy
Pécs egyik kedvelt zöldövezetébe, Tettyén is tegyünk egy kis
látogatást. Innen s az idevezető úton is a kilátóból letekinthettünk
erre a gyönyörű városra. Sajnos erőnk a nap végére elfogyott, így
több mindent nem tudtunk már megnézni. Majd egyszer talán, ha
lesz még rá módunk.

el a Szűzanya lábához, s közbenjárását kérve adnak hálát Isten
oltalmáért. Eleink a súlyos terheket hozó nehéz időkben a
kegyhely csodájából merítettek erőt és hitet.
Az évszázadok során a ferences rend gondoskodása, később az
egyházmegyés papok odaadó szolgálata megőrizte ezt a gazdag
ajándékot. A közösségi ünnepek, búcsúk, imaalkalmak ma is
hirdetik ezt az örök életet hordozó reményt, melynek örökösei
vagyunk. Ott jártunkkor éppen pünkösd hétfője volt. Rengeteg
ember látogatott el a felújított templom miséjére. A kegyhely
után a siklósi várat néztük meg, melynek udvarán éppen egy
rövid kis várjelenet kezdődött a boszorkánytalanításról. A vidám
történet után mindenki érdeklődésének megfelelően végigjárta a
különböző kiállítótermeket, a bormúzeumot. Napunk utolsó
tervezett látnivalója felé, Villányba indultunk. A villányi
pincesoron végigmenvén mindenki megtalálhatta a számára
kedves helyet, ahonnan egy kis hegyi nedüt hozhatott haza.
Sajnos, ezek után már hazafelé kellett vennünk az irányt. A jó
hamar véget ér, mondják. Sajnos, ezt mi is így éreztük. nagyon
gyorsan eltelt ez a három nap. Elfáradva, élményekkel telve
értünk haza.

Kirándulásunk utolsó napján Máriagyűdre indultunk. A Pécsi
Egyházmegye területén található Máriagyűdi Kegyhely hosszú
évszázadok óta ad vigasztalást a testi-lelki gyógyulásra váró
zarándokoknak, akik évről évre hitük kifejezéseként látogatnak

Molnár Andrásné

Múzeumi hírek

Tájékoztató

A helyi József Attila Emlékházban június 21-én,
csütörtökön tartjuk a Múzeumok Éjszakáját 17 – 21 óráig.
17 órától József Attiláról (nem csak) öcsödieknek című
előadásra várjuk az érdeklődőket.
A fenti időpontban a gyűjtemény időszaki és állandó
kiállításai is megtekinthetők.
A nyári szünidőben, június 21-től, minden csütörtökön
délelőtt 10-től 12-ig várja a múzeum a barkácsolni vágyó
kisebbeket – nagyobbakat kézműves foglalkozásaira.

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestületének az avar és kerti hulladék égetés,
valamint a szabadtéri tűzgyújtás helyi szabályairól
szóló 6/2016. (IV.1.) önkormányzati rendeletének
3. § (3) bekezdése alapján az avar és a kerti
hulladék nyílttéri égetése július 1. és augusztus 31.
közötti időszak, valamint vasárnap és ünnepnap
kivételével naponta 8.00 - 19.00 óráig
engedélyezett.

Jordán Ágnes muzeológus

Polgármesteri Hivatal
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Sulihír
„Lásd a világot” - Természetismereti Verseny
Április 25-én rendezték meg Kunszentmártonban az idei
tankerületi természetismeret versenyt. Iskolánk két csapattal
képviseltette magát. A Törökszegfű csapat: Török Balázs, Török
Virág és Kiss Erika a népes mezőnyben az előkelő 3. helyezést
szerezték meg. A másik csapat Természeti Terminátorok néven
(Molnár Maxim, Kovács Attila Herceg és Budai Dániel) pedig alig
lemaradva a 4. helyen végzett.

A „Törökszegfűk”
„Túzok-Tusa”

Tisza-tavi Ki Mit Tud?
A Hortobágyi Nemzeti Park által meghirdetett „Tisza-tavi Ki Mit
Tud?” elnevezésű természetismereti versenyre a 6. osztályból
két csapat nevezett be. A „Törökszegfűk”: Török Balázs, Török
Virág és Kiss Erika és a „Természeti Terminátorok”: Molnár
Maxim, Kovács Attila Herceg és Budai Dániel. A verseny levelező
része három fordulóból állt, igen nehéz feladatokkal. Nagyon
sok búvárkodást igényelt tanártól, diáktól egyaránt, mire egyegy feladatra megtaláltuk a helyes választ. Mindkét csapat kitett
magáért, s bár az utolsó fordulót kivéve egyszer sem álltak
továbbjutó helyen, végül a Természeti Terminátorok az 5. helyet
szerezték meg, mely döntőbe jutást ért, ahova csak a legjobb 6
csapat juthatott be.
A „Törökszegfűk” a 9. helyen végeztek, mellyel egy Tisza-tavi
hajókirándulást nyertek!
A döntőre május 14-én került sor, Kiskörén a Hallépcsőnél. Már
előzetes feladatot is kellett készíteni, mellyel be kellett mutatni
a településüket és önmagukat. Ezen kívül 5 feladat várt még a
fiúkra. Az eredményhirdetés után nagy örömmel és enyhe
csalódással vettük tudomásul az elért 2. helyezést, mivel itt
egyetlen pont választott el bennünket az 1. helytől. A sok
ajándékon felül ez a csapat is nyert egy Tisza-tavi
hajókirándulást!

A Körös-Maros Nemzeti Park hirdette meg a Túzok-Tusa
Természetvédelmi vetélkedőt, melyre a hatodik osztályból 1
csapat (3 fő) jelentkezett. A „Gólyafészek őrök” (Molnár Maxim,
Kovács Attila Herceg és Budai Dániel) a levelező fordulót
magasan, 54 pont előnnyel nyerte meg, így részt vehetett a 12
csapatos döntőn. Május 3-án a Körös-Maros Nemzeti Park
Látogató Központjában került sor erre az eseményre, ahol igen
szoros küzdelemben a 4. helyen végeztek, mindössze 2 ponttal
lemaradva az 1. helyezett csapattól.

Farsang Miklós
Gyermeknap az iskolában

A „Gólyafészek őrök”
(Molnár Maxim, Kovács Attila Herceg és Budai Dániel)

A gyermeknapot Magyarországon 1950 óta május utolsó
vasárnapján tartjuk. Ennek a jeles, meghitt, örömteli ünnepnek
a célja, hogy felhívja az emberek, a világ figyelmét a gyerekek
helyzetére és jogaira.
Iskolánkban május 25-én, pénteken került sor a gyerekek
megünneplésére. Ez a nap róluk szólt, de mi felnőttek is kicsit
gyerekeknek érezhettük magunkat.

Öcsödi Hírek 5

Sulihír
Színes, változatos programot próbált összeállítani a DÖK erre a
délelőttre. Volt arcfestés, készíthettek a gyerekek szélforgót,
festhettek és hajtogathattak lufit, és kipróbálhatták a faégetést
is. Akik mozogni szerettek volna, azokat táncház várta, valamint
alsó tagozatban
tűzharcra, felsőben a lányoknak
kosárlabdázásra, a fiúknak pedig futballozásra volt lehetőségük.
Egy gyermekelőadáson is részt vehettek a Tanoda
támogatásával. A budapesti Madách Színház két művésze ismert
gyermekmesék betétdalait adta elő színvonalas műsorukban.
A Szülői Munkaközösség idén is palacsintával és üdítővel, a DÖK
pedig jégkrémmel kedveskedett a gyerekeknek.
Ezen a napon egy tartalmas, vidám délelőttön vehetett részt
mindenki.

Zöld Projekt

A Víz Napjától (március 22.) a Föld Napján át (április 22.) a
Madarak és Fák Napjáig (május 10.) tartott iskolánkban a
Zöld Projekt elnevezésű programsorozat. Ennek keretében
többféle tevékenységet végeztek tanulóink. Feladatlapokat
oldottak meg, cikkeket és képeket gyűjtöttek, 4-8.
évfolyamig osztályonként egy-egy madárodút készítettek.
Hulladékból ötletes és hasznos tárgyakat alkottak,
melyekből az aulában kiállítást rendeztünk. Az osztályok
közötti jó hangulatú vetélkedőn kilenc féle változatos
feladat megoldásával mérhették össze tájékozottságukat a
4. osztályos és a felsős tanulók. Újszerű feladatként
használt sütőolajat gyűjtöttünk, felhívva ezzel a gyerekek
figyelmét az olaj környezetkárosító hatására.
A projekt keretében végzett tevékenységeket iskolánk
gyermeknapi rendezvényének keretében értékeltük és
jutalmaztuk.

FELHÍVÁS!
Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat a települési környezet
védelméről szóló rendeletének 2. § (1) bekezdése előírja,
hogy a tulajdonos, résztulajdonos, használó köteles
gondoskodni mechanikus módon az ingatlana előtti fák,
bokrok nyeséséről, fű lekaszálásáról, gyommentesítéséről
az úttestig terjedő területen. A rendelet 2. § (2) bekezdése
alapján a kémiai beavatkozás kizárásával köteles eleget
tenni a gyommentesítésnek a tulajdonos, résztulajdonos,
használó.
Szíveskedjenek gondoskodni a közterület (zöldterület)
folyamatos gyommentesítéséről!
Öcsödi Polgármesteri Hivatal
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Sulihír
József Attila Helyi Szavalóverseny

„Beli buba beli…”

Hagyományainkhoz híven a Humán munkaközösség az
idén is megrendezte a felső tagozatosok számára a helyi
József Attila szavalóversenyt. A rendezvény 2018. március
26-án 14 órakor kezdődött az iskola könyvtárában. Ebben
az évben családdal kapcsolatos verseket választhattak a
versenyzők. Az 5. és 6. osztályosoknak Vihar Béla Családi
viszály, a 7. és 8. osztályosoknak Kosztolányi Dezső Téli
alkony című verse volt a kötelező. A zsűri elnöke Nemesné
Murányi Rozália tanárnő volt, munkáját Gere Lajosné
óvónő és Kurenda Zsanett tanárnő segítette. A következő
tanulók mutatták be tehetségüket a versmondás terén:
Drága András, Szénási Rebeka és Szeleczki Andrea 5.
osztályos, Kiss Erika és Molnár Maxim 6. osztályos, Farkas
Gabriella. Rostás Mercédesz, Dankó Alexandra, Kiss
Alexandra, Szeleczki Veronika, Szép Barbara 7. osztályos,
Serkédi Viktória, Kovács Tamara 8. osztályos tanulók.

1964 óta ünnepeljük Magyarországon a költészet napját.
Öcsödön minden diák tudja, hogy ez a nap április 11., József
Attila születésnapja. A magyar órákról, a múzeumban Ágika
nénitől kicsik és nagyok egyaránt hallották már, hogy ez a
„töltőtoll koptató szegény legény” 2 évig Öcsödön nevelkedett.
Ő a miénk is. Ezért is érezzük, hogy az egyik legnagyobb magyar
lírikus születése napján illik méltón tisztelegnünk a költészet
előtt. Nálunk hagyomány, hogy ünnepi műsorral készülnek
diákjaink. Az idén rendhagyó módon a kicsik, a 2. évfolyamosok
tették ezt. Ők még nem feltétlenül tudják, hogy a versekkel a
költők az érzéseiket kívánják kifejezni, közölni akarnak valamit
velünk. De érzik, hogy a költeményeknek ritmusuk, lüktetésük
van. Versmondás közben a hangjuk szabályosan hullámzik. Ettől
lesz nekik szép a vers. A kisebbek lelki világához a gyermekdalok
mondókák állnak közelebb. A népköltészeti alkotások ismerete,
megszerettetése jó alap lehet, hogy a későbbiekben a
műköltészetet is megszeressék. Mindezt figyelembe véve esett
a választásunk arra, hogy idén egy népi gyermekjátékot vigyünk
színre április 11-én. A műfajválasztás jónak bizonyult, a
másodikosok bele tudták élni magukat a szerepeikbe. A sok-sok
gyakorlás után magukénak érezték azokat.
2018. év a család éve, így a szavalóversenyünk témájához
méltón a színdarabunk témája is a család volt. Az előadás
gyerekeknek és felnőtteknek egyaránt tetszett, hiszen
mindhárom előadásunk után vastapssal jutalmazták
színjátszóinkat.
Felkészítő pedagógusok:
Oborzilné Enyedi Klára és Osztrovszkiné Eszteró Ildikó
A szereplők névsora: Benke Tamás 2.a, Bodnár Szabrina 2.a,
Burai Olívia 2.b, Ferencz Klára 2.b, Hegedűs Csaba 2.a, Jakab
Attila 2.a, Kolompár Attila 2. b, Kóródi Gréta 2.a, Molnár Vincze
2.a, Nagy Bálint József 2.b, Pápai Bella 2.b, Rostás Mirella
Emília 2.a, Tóth Nikolett 2.a

5-6. évfolyamon:
I. helyezést ért el: Kovács Attila Herceg 6. o.
II. helyezést ért el: Farkas Milán 5. o.
III. helyezést ért el: Török Virág 6.o.
7-8. évfolyamon:
I. helyezést ért el: Szanyi Alexandra 8.o.
II. helyezést ért el: Ajtai Angéla Leila 7.o.
III. helyezést ért el: Szegény Nikoletta 8.o.

A két első helyezést elért tanuló képviselheti iskolánkat a
József Attila Tankerületi Szavalóversenyen. Gratulálunk
minden versenyzőnek a szép szereplésért!
Bertókné Enyedi Éva
a Humán munkaközösség vezetője
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Sulihír
Az idén április 13-án rendeztük meg a már-már hagyományossá váló rovásírás versenyünket. Az egykori Kárpát-medencei Rovásírás
Verseny pótlásaként hívtuk életre ezt a megmérettetést. Ebben az évben is, immár negyedik alkalommal az eddigiekhez hasonló
feladatokkal kellett a versenyzőknek megbirkózniuk. Összesen 12 tanuló vállalta ezt, akik négy iskolából érkeztek.
Sorszám
Név
Évfolyam
Iskola
Felkészítő
Szent
István
1.
Garai Hajnal
8.
Katolikus Általános
Garainé Bordács
2.
Juhász Gergő
8.
Iskola és Óvoda
Márta
Mezőtúr
3.
Kerékgyártó Péter
8.
4.
Epinger Fanni
5.
Hódmezővásárhelyi
5.
Preczer Ramóna
5.
Héjjáné Hódi
Varga Tamás
Ilona
6.
Molnár Levente
5.
Általános Iskola
7.
Ducza Roland
5.
8.

Farsang Réka

8.

9.

Molnár Maxim

6.

10.
11.
12.

Kovács Attila
Herceg
Vigh Milán
Gajdos Viktor

6.

Kunszentmárton

egyéni

Öcsödi József Attila
Általános Iskola

Farsang Miklós

6.
4.

A feladatok megoldására 45 perc állt a gyerekek
rendelkezésére. Sajnos nem mindenkinek volt elég a
rendelkezésre álló idő.
Végeredmény:
5-6. osztály:
1. Kovács Attila Herceg
2. Molnár Maxim
3. Ducza Roland
7-8. osztály:
1. Garai Hajnal
2. Farsang Réka
3. Juhász Gergő

Juhász Gergő, Garai Hajnal, Kerékgyártó Péter és Farsang Réka
az eredményhirdetés után.

Különdíj: Vigh Milán (összerovás) és Gajdos Viktor (4. osztály)

A mi csapatunk: Vigh Milán, Molnár Maxim, Kovács Attila
Herceg és Gajdos Viktor

A hódmezővásárhelyi csapat
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Sulihír
József Attila Tankerületi Szavalóverseny
Hagyományainkhoz híven, immár ötödik alkalommal, az idén is
megrendeztük a József Attila-hét keretében a Tankerületi
Szavalóversenyt. Hat iskolából 21 tanuló érkezett. Nagy
élvezettel hallgatták a műsort, melyet a 2. osztályosok adtak elő.
Felkészítő tanítóik Oborzilné Enyedi Klára, Osztrovsztkiné
Eszteró Ildikó voltak.
Ebben az évben családdal kapcsolatos verseket szavaltak a
gyerekek.
Kötelező versek:
1-2.osztály: Kassák Lajos: Testvérkék
3-4.osztály: Várkonyi István: Tükör
5-6.osztály: Vihar Béla: Családi viszály
7-8.osztály: Kosztolányi Dezső: Téli alkony
Az alsó tagozatos zsűri elnöke Jauernik Istvánné, a felső
tagozatos zsűri elnöke Dr Pataki Mihályné volt. Munkájukat Gere
Lajosné, Séráné Domokos Györgyi, Nemesné Murányi Rozália és
Kurenda Zsanett segítették.
Az öcsödi gyerekek szépen szerepeltek, a következő
eredmények születtek:
1-2. osztályos kategóriában III. helyezést ért el Tóth Nikolett 2. a
osztályos,

3-4. osztályos kategóriában II. helyezést ért el Gajdos Viktor 4. b
osztályos,
5-6. osztályos kategóriában II. helyezést ért el Kovács Attila
Herceg 6. osztályos,
7-8. osztályos kategóriában II. helyezést ért el Szanyi Alexandra
8. b osztályos tanuló.
A versenyző gyerekek a vendéglátásukat követően
kézműveskedhettek, önfeledten játszhattak, csocsózhattak,
pingpongozhattak. A felkészítő pedagógusoknak köszönjük a
munkájukat, a diákoknak gratulálunk a kiemelkedő
teljesítményükért!

József Attila versillusztrációs rajzpályázat

Az idén harmadik alkalommal hirdette meg a József Attila
Emlékház és a helyi általános iskola a Költészet hetéhez
kapcsolódva József Attila versillusztrációs rajzpályázatát. Az idei
abban különbözött az előző évekétől, hogy a tankerülethez
tartozó iskolák is bekapcsolódhattak.
Az alsó tagozatosoknak József Attila Vásárhelyről disznó jő, míg
a felső tagozatosoknak a költő Levél című verséhez kellett
illusztrációkat készíteniük. A rajzpályázatra összesen 99 darab
rajz érkezett a térség iskoláiból, amiből 15 került díjazásra.
Első – második osztályos korcsoport:
I.
Fazekas Alexandra 1. o. Öcsöd, I. Nagy Imre 1. o. Öcsöd
II.
Szilágyi Georgina 2. o. Cserkeszőlő
III.
Zubor Fruzsina 1. o. Öcsöd
Harmadik – negyedik osztályos korcsoport:
I.
Jakab Kamilla 3. o. Öcsöd

II.
Nyerlucz Sándor 4. o. Cibakháza, II. Kolompár
Mercédesz
4. o. Öcsöd
III.
Sápi Dzsenifer 3. o. Öcsöd
Különdíj:
Ferencz Sándor 3. o. Öcsöd
Felső tagozatos korcsoport:
I.
Somogyi Gabriella 7. o. Tiszaföldvár – Homok
I.
Csík Dominik
6. o. Tiszaföldvár – Homok
II.
Kabai Karolina 5. o. Tiszaföldvár – Homok
III.
Nyerlucz Adrienn 5. o. Tiszaföldvár – Homok
Különdíj:
Somogyi Csongor 5. o. Tiszaföldvár – Homok
Fenyvesi Boglárka 6. o. Tiszaföldvár – Homok
A díjazott alkotások a József Attila Emlékházban
megtekinthetők.
Jordán Ágnes muzeológus
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TISZTELT LAKOSSÁG!
Ezúton

szeretnénk

tájékoztatni

Önöket

a

Holt-ág

Sajnos,

az

idén

kevesebb

közmunkást

tudott

az

Alapítvány munkájáról.

önkormányzat számunkra biztosítani, így lassabban

Az elmúlt évben a holt-ág vízminőségének javítása

haladunk a kaszálással.

érdekében

Másik célunk a piactérrel szemben egy park létrehozása. A

felvettük

a

kapcsolatot

az

ATIVIZIG

főmérnökével. Segítségüket szerettük volna kérni a holt-ág
kotrásához.

A

főmérnök

úr

levélben

tájékoztatott

bennünket, hogy ezt saját erőnkből oldjuk meg, nem áll
módjukban segíteni. Az alapítvány saját ereje az Önök
által évente felajánlott személyi jövedelemadójuk 1 %-a,

megvalósítását tavaly ősszel el is kezdtük, fákat ültettünk.
Az idén pedig termőfölddel töltöttük fel a területet. A
földet a Mezőgazda Kft-től kaptuk, amit ezúttal is
szeretnénk megköszönni. A termőföld szállításához,
egyengetéséhez az önkormányzattól kaptunk segítséget.
Nekik is köszönjük a munkájukat. Tavasszal padokat

ami évente kb. 200-300 ezer forint. Az elmúlt adóévben 240

készítettünk és helyeztünk ki a park területére, illetve

ezer forintot kaptunk a felajánlók jóvoltából, amit ezúton is

tereprendezést is végeztünk. Szeretnénk a parkot tovább

szeretnénk megköszönni mindenkinek, aki így támogatja

fejleszteni, több fát ültetni, virágokkal díszíteni a területet.

törekvéseinket. Nyilvánvaló, hogy az alapítvány anyagi
helyzete nem teszi lehetővé a meder kikotortatását, hiszen
ez százmilliós költség lenne. Hogy mégis valami hasznos
dolgot tegyünk, új célokat tűztünk ki. Az egyik
célkitűzésünk a vízpart rendbetétele, gondozása. Ehhez az
önkormányzattól is segítséget kaptunk. Vásároltunk két
fűkaszát, kaptunk négy-öt közmunkást, s egész évben
szépen rendben tartottuk a holt-ág partját.

Röviden

ennyiben

szerettünk

volna

beszámolni

alapítványunk tevékenységéről. Bízunk benne, hogy
célkitűzéseinkkel,

tevékenységeinkkel

Önök

is

egyetértenek. Reményeink szerint az alapítvány hozzájárul
a falu szebbé tételéhez, a közösségi park kialakításával
pedig a lakosok közösségi életének felpezsdítéséhez.
Holt-ág Alapítvány Kuratóriuma
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Beszámoló
Az Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének
2018. május 7. napján megtartott közmeghallgatással
egybekötött üléséről
A napirend 1. pontja:
Tájékoztató a 2017. évi gazdálkodásról és a 2018. évi
költségvetésről
A napirend tárgyalása szóbeli tájékoztatás alapján történik.
Molnár Bálint polgármester: A 2017. évi költségvetésünk
rendhagyó volt, mivel ilyen nagy költségvetéssel még soha nem
gazdálkodtunk. Bevételeink teljesítése 2017. évben 1.079.769
eFt volt, a teljesítés 102 %-os. A kiadások 48 %-ban teljesültek,
629.968 eFt összeggel. Három pályázatot adtunk be 2016-ban, az
egyik a belvízelvezető csatornák felújítása volt, az orvosi rendelő
felújítása és az idősek otthonának az energiatakarékos felújítása.
Azért volt rendhagyó, mert az elmúlt évben, ha valaki nyert a
pályázaton, a támogatási szerződés aláírása után, azonnal
megkaptuk a pályázati pénzt egy összegben. 92.977 eFt iparűzési
adó bevétel teljesült. 32.977 eFt-tal túlléptük a 2017. évi
költségvetésbe beállított iparűzési adót, köszönhetően a
településünkön beruházást végző vállalkozásoknak és a
gázkitermelést végző társaság befizetésének.
A költségvetésünk legfőbb törekvése az önkormányzati feladatok
takarékos, ésszerű ellátása volt az önkormányzati törvény
rendelkezéseinek betartásával.
Célunk a nyertes pályázatok megvalósítása, új pályázatok esetén
az önrész biztosítása. Önként vállalt feladatunk az Idősek
Otthona és a bölcsőde.
Gépjárműadóból 2017. évben 12.303 eFt teljesült, melyből a 40
% a helyben maradó rész –.
Gépjárműadóból
4.921
eFt
bevétele
keletkezett
önkormányzatunknak.
A bevételeinkből finanszírozzuk az Egészségház, Művelődési
Ház, Könyvtár, Polgármesteri Hivatal és óvodák fenntartását.
Az elmúlt évben még megnyertük a Veresházi út felújítására a
pályázatot 100 millió Ft-ot, ehhez 10% önerőt kell biztosítani.
Megkértük a földtulajdonosokat, hogy támogassanak minket
ebben. A földtulajdonosok szervezetététől 2,5 millió Ft-ot
kaptunk az önerőbe.
Az I. világháborús emlékmű felújítására nyertünk 1 millió Ft-ot,
200 eFt önerőt kellett hozzá tenni.
Pályáztunk közmunka programra, és így 40-50 főt tudtunk
foglalkoztatni.
A könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatásra 261 eFt-ot a
közművelődési érdekeltségnövelő támogatásra 231 eFt-ot
nyertünk. Az ASP rendszer kiépítéséhez szükséges beszerzések
támogatására kaptunk pályázati pénzt.
A tornacsarnok építését újra kell közbeszereztetni, ezért tolódik
a beruházás megkezdése. Naperőmű építésére 3 ha földet akarnak
tőlünk megvásárolni 25 millió Ft-ért. Értékesítése a jogszabályok
alapján nyílt pályázattal lehetséges.

A Rákóczi út felújítására nyertünk 10 millió Ft-ot.
2018-ban bevételi tervünk 1.39 millió Ft és ugyan annyi a
kiadásunk is. A pályázatok ebben az évben fognak megvalósulni.
A Budai N. A. út és a Dózsa Gy. út egy szakaszának javítására is
be fogunk adni pályázatot.
Az orvosaink 2018. december 31-ig lesznek, elmennek
nyugdíjba.
Az ivóvízminőség-javító program befejeződött év elején. A
szennyvíz beruházás sikeres volt. A hulladékrekultivációs
társulásban 28 település vett részt, 4,6 milliárd forintot költöttünk
arra, hogy a szeméttelepeink eltűnjenek.
A lakosság száma 3304 fő.
Aki gázzal fűt biztos tapasztalta, hogy 12.000 Ft-ot jóváírtak a
számlájukon. Aki vegyes tüzeléssel fűtenek, azoknak azt ígérték,
hogy az önkormányzat fogja támogatni őket. 136 q kőszénre
kaptunk pénzt, én írtam az Államtitkárnak, hogy támogassanak
még anyagilag minket, mert, így kevés embernek tudunk ebből a
pénzből segíteni.
A szúnyogirtást a Katasztrófavédelem végzi, kértük őket, hogy
végezzék el a szúnyogirtást minél előbb.
Molnár Lajos: A belvízelvezető árkok felújítása mit takar?
Molnár Bálint polgármester: Minden áteresz ki lesz cserélve,
minden vízelvezetőt felújítunk, és lesz, olyan rész ahol szilárd
kiépítésre kerül sor.
Kerekes Gáborné: Nagyon szomorú látvány volt anyák napján a
temetőben az 1 méter 20 centis fű. Az öcsödiek kimennek és
rendbe teszik, de akik vidéken laknak azok nem bírják. Erre az
Öcsödi Községgondnokságnak jobban oda kellene figyelnie.
Tavaly decemberben mikor 15.000 Ft-ot kaptak a rászorulók nem
volt igazságos. Szerintem igazolnia kellett volna, hogy mit
vásárolt rajta. Italra költötte a fele ezt a pénzt. Legközelebb
jobban gondoljátok meg, hogy ki kapjon segélyt.
A játszóteret csak rongálják, helytelenítem, hogy 18-19 éves
gyerekek játszanak a játékokon és szerintem azok rongálják meg,
akik egy forintot se adtak a játszótér gyűjtésére.
Molnár Bálint polgármester: A temetőben a fű levágása az
Öcsödi Községgondnokság feladata. Sajnos egyéb más
problémák miatt csak ennyit sikerült nekik levágni. A 15.000 Ftos segély úgy adtuk, hogy megnéztük a jövedelmet, és hogy kik
azok, akik más segélyben nem részesültek és rászorulnak. A
játszótér valós probléma, erősebb csúszdát vettünk. A legjobb az
lenne, ha kamerát tudnánk ott is elhelyezni.
Szilágyi Antal: A temetőben esős időszakban a kocsival nem
lehet kivinni a koporsót. Zúzott kővel kellene feltölteni az utakat.
Egy teherautó zúzott követ egy valaki már felajánlott. Adományt
lehetne-e gyűjteni, hogy ezeket az utakat fel lehessen tölteni?
Pályázni nem lehet esetleg? Az Öcsödi Hírekben ezt nem lehetne
közzé tenni, hogy adományt gyűjtünk a temetői utak zúzott kővel
való feltöltésére?
Molnár Bálint polgármester: Ez az igénye megvan a
lakosságnak, ott is ahol még nincs szilárd burkolatú út kiépítve a
faluban.
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Nem tudom megígérni, hogy az összes utat a temetőben
kiépítsük. Nincs pályázati lehetőség. Megpróbálhatjuk ezt a
felhívást közzé tenni.
Kasuba György: Az eternit csövek kicserélését elkezdték 2
utcában, de még mindig nem fejezték be. A Bácsvíz Zrt. mikorra
fejezik be a csövek felújítását?
Kiss György a Bácsvíz Zrt. kunszentmártoni kirendeltség
üzemvezetője: Kettő utcában elindítottunk csőcserét, amit tavasz
végére, nyár végére be fogunk fejezni. Több 10 kilométer a
hálózat hossza, amit azonnal cserélni kellene Öcsödön. Sajnos az
állam még nem döntött. Reméljük, adnak erre mihamarabb pénzt,
hogy ki tudjuk az összes csövet cserélni.
Molnár Bálint polgármester: Az lenne a jó, ha uniós pénzből ki
tudnák az egész hálózatot cserélni.
Molnár Lajos: A kerékpárút nagyon rossz, mikor lesz felújítva?
Molnár Bálint polgármester: Szándék van, ha tudunk rá
pályázni, akkor fogunk.
Szilágyi Antal: Visszakérték a közvilágítás árát, nálunk nem
lehet ilyet?
Molnár Bálint polgármester: Kicseréltük a közvilágítási
lámpákat, de mi saját erőből.
Gál Imréné: Én mindig kérem, hogy a Pap András úton legyen
közvilágítási lámpa.
Molnár Andrásné: Kiss János sor 9. előtt is kellene közvilágítás.
Molnár Bálint polgármester: Ha nagyon indokolt akkor
megcsináljuk.
Öcsöd
Nagyközségi
Önkormányzat
Képviselő-testülete
megtárgyalta és jóváhagyta a 2017. évi gazdálkodásról és a
2018. évi költségvetésről szóló tájékoztatót.
A napirend 2. pontja:
Beszámoló Öcsöd Nagyközség közbiztonságának helyzetéről, a
közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az ezzel
kapcsolatos feladatokról
A napirend tárgyalása írásbeli előterjesztés alapján történik.
Simon Imre kapitányságvezető: A 2017-es évet is hasonló
társadalmi és gazdasági helyzetben végezte a Kunszentmártoni
Rendőrkapitányság. Az Országos Rendőr Főkapitányság a JászNagykun-Szolnok Megyei Főkapitányságot kivételesre értékelte.
A Kunszentmártoni Rendőrkapitányság szintén kivételes
minősítést kapott. A cél 2017-ben közterületi intézkedési

aktivitás növelése volt.
Tudtuk növelni a felderítési mutatóinkat nem csak a bűnügyit,
hanem a rendészetit is.
Én úgy gondolom, hogy ez az irány jó, és hogy ha ezt tudjuk
tartani, akkor a jövő évben is hasonló jó számokról tudtuk
beszámolni a képviselő-testületnek.
Példaértékű a rendőrség és az önkormányzat kapcsolata.
Szeretném megköszönni a Polgárőrségnek az együttműködést.
Megköszönöm az önkormányzat munkáját és segítségét.
Szilágyi Antal: Megcsinálták a trafipaxot, ami egy bizonyos
területet belát. A falu elején van egy másik gyalogátkelőhely,
amit semmi és senki nem ellenőrzi. Nem törődnek a
gyalogosokkal az autók.
A temetőnél lévő átkelőhely életveszélyes, nincs semmi.
Szerintem a gyalogátkelőhelyhez is kellene még egy ellenőrző
pont, és ha lefényképezik az illetőt, azt be lehet-e hajtani a
külföldi állampolgáron?
Simon Imre kapitányságvezető: Gyalogátkelőhelyet a közútnál
lehet kezdeményezni. Ezeket a fix trafipaxokat megtervezték,
nem mi üzemeltetjük. Szokott lenni ellenőrzés, próbálunk minél
többet itt lenni ellenőrizni. Nem tudok olyat ígérni, hogy egy
másik ilyen mérőt ide tegyenek Öcsödre. A külföldi állampolgárt,
ha a rendőr a helyszínen megfogja, akkor kiszabja a bírságot,
amit köteles befizetni, nem tudja elhagyni az országot. Ha a fix
trafipax lefényképezi, a külföldi állampolgárt nem tudnak vele
mit kezdeni.
Kasuba György: Nem a sebesség méréssel van gond, a liget alatt
megy el a kerékpárút és a 44-esen megy át a temetőhöz és ott
nincs gyalogátkelőhely. Ezt meg lehet oldani?
Molnár Bálint polgármester: Többször kezdeményeztük a
közútkezelőnél, oda nem lehet telepíteni.
Kérni szeretném kapitány urat, hogy a 2 körzeti megbízottat
próbálják nekünk biztosítani. Az ellenőrzéseket tapasztaljuk,
nagyon sokszor találkozunk a rendőrökkel.
Simon Imre kapitányságvezető: Öcsödnek jelenleg 1 körzeti
megbízottja van, május 1-vel lett kinevezve. Június 1-vel kettő
körzeti megbízottja lesz Öcsödnek.
Öcsöd
Nagyközségi
Önkormányzat
Képviselő-testülete
megtárgyalta és jóváhagyta az Öcsöd Nagyközség
közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett
intézkedésekről és az ezzel kapcsolatos feladatokról szóló
beszámolót.

Tájékoztatás
Tisztelettel tájékoztatjuk az adófizető lakosokat, hogy jogszabályi változások miatt a Polgármesteri Hivatalban 2018.
január 1. napjától az ASP informatikai szakrendszer került bevezetésre. Az informatikai rendszer kizárólag a postai
befizető utalványt (sárga csekk) kezeli.
A Polgármesteri Hivatal által kitöltött csekket a Magyar Posta fiókjaiban, illetve a 3 A Takarékszövetkezet Öcsödi
Kirendeltségénél lehet befizetni.
Amennyiben a helyi adót átutalással teljesíti, akkor a csekken lévő bankszámlaszámra utaljon, illetve a közlemény
rovatba írja be a csekken szereplő „Azonosító” számot.
dr. Strassburger Gyöngyi
helyettesítő jegyző
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Országos Minősítőn a Népdalkör

Beszámoló

Magyarországon a minősítési rendszer szakmai értékeléssel és
minősítési fokozatok adományozásával segíti a minőségi
művészeti tevékenységet és a hagyományápolást.
A KÓTA /Magyar Kórusok, Zenekarok és Népzenei Együttesek
Szövetsége/ 19. Országos Népzenei Minősítője Jász-NagykunSzolnok megyében 2018. április 14-én került megrendezésre
Jászapátiban.
Az országos minősítőn kórusok, népdalkörök, citerazenekarok,
egyéni népdalénekesek mutatkoztak be, határon innen és határon
túlról.
Az előadásokat szakmai zsűri értékelte. A zsűri tagjai Dr.
Lengyel Erzsébet karnagy, Kovács László népzenész, Csíder
István zenetanár voltak.
Népdalkörünk produkciója két részből állt, melyet zenei
vezetőnk Enyedi Dezsőné állított össze. Először Kodály Zoltán
által gyűjtött Mezőségi, Erdélyi dalokat énekeltünk. A második
részben öcsödi dalokat mutattunk be.( Este későn ragyognak a
csillagok, Azért, hogy a szoknyám nincs kivasalva, De szép apró
szeme van a búzának, Sej korán reggel, Nem messze van ide
babám tanyája, Fáj a szívem egy fekete csikóért)
A szakmai zsűri ARANY minősítési fokozattal értékelte
produkciónkat.
Bata Gáborné
népdalkör vezető

Az Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének
2018. április 13. napján megtartott soron kívüli üléséről

Beszámoló
Öcsöd Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzata
Képviselő-testületének 2018. február 1. napján megtartott
üléséről
A napirend 1. pontja:
Öcsöd Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzatának
Képviselő-testülete a 2018. I. félévi munkatervét az előterjesztett
formában jóváhagyta.
A napirend 2. pontja:
Öcsöd Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2018. évi
költségvetési javaslatát elfogadta az előterjesztés alapján.
A napirend 3. pontja:
Előterjesztések
Öcsöd Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzatának
Képviselő-testülete megtárgyalta és jóváhagyta, hogy a 2017. évi
feladat finanszírozás terhére 120.000.- Ft-ot fordít a Valentin
napi bál megrendezésére.
Öcsöd Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzatának
Képviselő-testülete megtárgyalta és jóváhagyta, hogy a 2017.évi
feladat finanszírozás terhére 10.000.- Ft-ot fordít a Várunk
Alapítvánnyal együtt megrendezésre kerülő tanodai farsangi
rendezvényre.
Öcsöd Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzatának
Képviselő-testülete megtárgyalta és egyetértett, hogy egy főt
alkalmaz a Roma Nemzetiségi Önkormányzat közfoglalkoztatás
keretében.

A napirend 1. pontja:
Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a TOP2.1.3-15-JN1-2016-00001 számú, „Öcsöd Nagyközség bel- és
csapadék-vízvédelmi rendszer felújításának II. üteme” tárgyú
projekt építési feladatainak megvalósításához kapcsolódó
közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívását és dokumentációját
elfogadta.
A napirend 2. pontja:
Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a VP67.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú,1826607938 azonosító számú,
„Öcsöd 0198, 0184 helyrajzi számokkal jelölt külterületi
mezőgazdasági út felújítása” tárgyú projekt építési feladatainak
megvalósításához kapcsolódó közbeszerzési eljárás ajánlattételi
felhívását és dokumentációját elfogadta.
A napirend 3. pontja:
Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a TOP3.2.1-15-JN1-2016-00008 számú, „Önkormányzati épületek
energetikai korszerűsítése Öcsöd Nagyközségben” tárgyú projekt
építési feladatainak megvalósításához kapcsolódó közbeszerzési
eljárás ajánlattételi felhívását és dokumentációját elfogadta.
A napirend 4. pontja:
Előterjesztések
Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbi
közkifolyókat megszünteti:
Hunyadi út - Rákóczi út sarok, Páczay M. út 8., Széchenyi –
Szabadság út sarok, Kodály út 22/A., Petőfi út 47.,
Táncsics - Madách út sarok, Táncsics út 56., Liget, Bokányi –
Papp A. út sarkán.
Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
határozott arról, hogy támogatási kérelmet nyújt be
Magyarország Kormányának a Településkép, mint tájértékek
megőrzése, megújuló erőforrások alkalmazása elnevezésű, VP619.2.1.-88-V.-17 azonosító számú pályázat felhívására.
Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért
a javaslattal és megalkotta az Önkormányzat által teljesített
szolgáltatásokhoz kapcsolódó behajthatatlan követelések
elengedéséről szóló 5/2018.(IV.16.) önkormányzati rendeletét.
Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete döntött
pályázat beadásáról 2018. évi közművelődési érdekeltségnövelő
támogatásra, s ehhez 200 eFt saját erő biztosításáról a 2018. évi
költségvetésből.
Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a VP67.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú pályázati felhívásra a pályázat
benyújtásáról szóló 121/2016./XI.30./ számú testületi határozatát
módosította.
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„Pályakezdőként is versenyképes fizetéssel vár a Sereg”
Az elmúlt évben Jász-Nagykun-Szolnok megyéből közel 300
fő kötött szerződést a Magyar Honvédséggel.
Továbbra is nagy az érdeklődés a szerződéses és tartalékos
szolgálat iránt, ezért – a katonaság iránt érdeklődőknek – a
következőkben bemutatjuk a sereg által kínált szolgálati
formákat.
Szerződéses és tartalékos jogviszony
A szerződéses katonai szolgálat jelenti a Magyar Honvédségben
az állandó, napi munkaviszonyt. Ez esetben a katona a
szerződésében vállalt ideig a honvédség valamelyik alakulatánál
szolgál: egy meghatározott munkakört lát el havi fizetésért.
Változatos munkakörülmények között dolgozik: a laktanyai
feladatokon túl egyes esetekben gyakorlatokon vehet részt,
határvédelmi feladatokat láthat el, illetve lehetősége van külföldi
misszióban szolgálni.
A tartalékos katonai szolgálat főként azoknak szól, akik
tanulmányaik vagy meglévő munkahelyük mellett szeretnének
részt vállalni honvédelmi feladatokban. 2017-ben a Magyar
Honvédség tartalékos rendszerének fejlesztésével létrejött egy új
szolgálati forma: az önkéntes területvédelmi tartalékos, amely
remek lehetőséget jelenthet azok számára, akik érdeklődnek a
honvédség iránt, de még nem szeretnének, vagy nem tudnak
elköteleződni, esetleg lakóhelyükhöz közel teljesítenének
szolgálatot. Az önkéntes területvédelmi tartalékosok többek
között veszély- és katasztrófahelyzetben (pl. árvízi védekezés)
vehetők igénybe; a feladataik közé tartozik továbbá katonai
rendezvények biztosítása és a toborzás is. Felkészítésük évente
több részletben történik és összesen 20 napot tesz ki, igény
szerint akár hétvégékre is eshet. Természetesen – szükség esetén
– a diákoknak, egyetemi, főiskolai hallgatóknak nyári szünetben,
összefüggően is megszervezhető. A területvédelmi tartalékosok
alkalmazása – így a felkészítés is – alapvetően a lakóhelyhez
legközelebb eső járásban, illetve a megyében történik. A
megyénkben található kilenc járás tartalékos századai
megkezdték a feltöltést.
Miért lehet vonzó a katonai szolgálat – legyen szerződéses vagy
tartalékos?

A Magyar Honvédség szerződéses szolgálata stabil, biztos

megélhetést, kiszámítható életpályát és karrierlehetőséget jelent

– ezekkel a kedvező körülményekkel manapság már ritkán

találkoznak a munkavállalók. A munkavégzés rendkívül

változatos, hiszen a sereg a szakmák széles palettáját alkalmazza.
A kémia szerelmeseit várja a vegyvédelmi szolgálat, a
rendvédelem felé hajlók katonai rendészekké válhatnak, de
említhetnénk a katonai jogászokat és a légierő pilótáit is speciális
tudásuk alapján; a különleges kihívások iránt érdeklődők helye
pedig a különleges műveleti vagy a lövész alakulatoknál van. A
Magyar Honvédségben ráadásul munkaidőben is számos sport
gyakorolható szakmai szinten, mint például a küzdősportok,
ejtőernyőzés, búvárkodás, lövészet.
Mindezek mellett nem elhanyagolható az a tény, hogy az
érettségivel rendelkező katonák kezdő alapfizetése havonta

legalább bruttó 256 ezer forint (nettó 170.000 Ft), de az
alapfokú végzettséggel rendelkezők pénze sem lehet kevesebb
bruttó 213.000 forintnál (nettó 141.000 Ft). A katonák
jövedelme az „angyalbőrben” eltöltött évek folyamán növekszik,
hiszen a „ranglétrán” való előrehaladás ezt garantálja. Az
alapfizetés mellett étkezési (8000 Ft) és utazási támogatásban,
Széchenyi Pihenőkártyára történő elektronikus feltöltésben
(4000 Ft) is részesülnek a katonák, illetve az illetményt számos
plusz juttatás, pótlék, valamint az esetleges többletmunkáért,
gyakorlatokért, határvédelemért, külföldi szolgálatért járó
kifizetés növelheti.
A tartalékos szolgálatot vállalók szerződéskötési, illetve
rendelkezésre állási díjra, valamint – behívásuk idején – a
tényleges szolgálatért járó illetményre jogosultak. Az önkéntes
területvédelmi tartalékos katona 2018-as egyszeri szerződéskötés
díja bruttó 32.333,- Ft, emellett évente rendelkezésre állási díjra
jogosult (teljesített szolgálati évenként a mindenkori minimálbér
összege), ebben az évben ez az összeg bruttó 138.000,- Ft,
amelyet a szerződés időtartama alatt évente egyszeri alkalommal,
utólag utalnak. A kiképzések és az egyéb, tényleges szolgálatban
töltött napokra a rendfokozatukhoz és beosztásukhoz
megállapított illetmény időarányos részét kapják, mindemellett a
Honvédelmi Minisztérium külön megállapodásai alapján számos
kedvezményben részesülhetnek.
Kijelenthető az is, hogy a sereg „jelentkezőorientált”, hiszen
ahhoz, hogy valaki kipróbálja a katonaéletet, nem szükséges
elhagynia a jelenlegi állását. Tartalékos katonaként mind a
kiképzés, mind az esetleges szolgálatteljesítés munka mellett
elvégezhető. Amennyiben pedig a jelentkező megkedveli a
katonai szolgálatot, bármikor válthat főállásra – tekintettel arra,
hogy a kiképzési rendszer modulokból épül fel, így átjárható,
tehát azokat a kiképzéseket, amelyeket a jelentkező tartalékos
katonaként elvégzett, beszámítják, amikor állománykategóriát
vált, így szerződéses katonaként már nem kell újra
végigcsinálnia.
Ki jelentkezhet?
minden 18. életévét betöltött,
büntetlen előéletű,
magyarországi lakóhellyel rendelkező magyar állampolgár,
aki legalább alapfokú végzettséggel és
kellő elhivatottsággal rendelkezik.
A jelentkezőknek pedig szolgálatformától függően alkalmassági
vizsgálaton kell részt venniük.
A legfontosabb információ: hol lehet jelentkezni katonának?
A katonai pálya iránt érdeklődők személyesen a
megyeszékhelyeken lévő toborzó irodákban jelentkezhetnek.
Szolnokon személyesen a Táncsics Mihály u. 5-7. szám alatt
tudnak velünk találkozni, de érdeklődhetnek a 0656/505-159
telefonszámon és e-mailben a szolnok.toborzo@mil.hu-n.
További információk elérhetők az iranyasereg.hu és a
hadkiegeszites.hu honlapokon.
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Megemlékezés
Kóródi Benjámin
halálának 55. és
Kóródi Benjáminné
Nádudvari Lídia
halálának 6. 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

Megemlékezés
Rédai Sándor
és Rédai Sándorné
Dezső Ilona
halálának 2. évfordulójára
„Soha nem felejtünk
Szívünkbe szeretünk
Rátok örökké emlékezünk.”
Szeretettel emlékezik Testvére és családja

Megemlékezés
Nádudvari Sándor
és felesége
Kiss Anna
halálának 50. évfordulójára
„Aludjatok ti áldott jó szülők, pihenjetek,
míg tart a végtelen, ringasson békésen
a távoli szellő,
s ne bántson könny,
mely értetek pereg….”
Emlékezik szerető családotok
Megemlékezés
Gál József
halálának 9. évfordulójára
„Fáj a szívünk, mert itt hagytál
búcsú nélkül elindultál
Végleg elmentél hosszú utadra
hangod nem halljuk soha.”
Szeretettel emlékezik Felesége és családja

Megemlékezés
Révész Lajosné
Kálmán Lídia
halálának 8. évfordulójára
„Múlnak az évek
Te nem vagy már Velünk,
de tovább élsz szívünkbe és
csak rád emlékezünk.”
Emlékezik Testvére és annak családja

Megemlékezés
ifj. Rónyai Imre
halálának 30. évfordulójára
„Emléke él és élni fog
míg szívünk e földön dobog.
Őrizzük az arcát,
a mosolyát, a hangját,
s minden mozdulatát.”
Emlékezik szerető családja

Megemlékezés
Rónyai Imre
halálának 30. évfordulójára
„Már nincs tovább,
csak ennyi volt az élet.
Sirassatok csendesen
én a szívetekben élek.”

Megemlékezés
ifj. Jordán Imre
halálának 17. évfordulójára
„Emléked legyen áldott
pihenésed csendes.
Életed munka volt, szeretet
és jóság, síri álmod legyen
nyugalmas valóság.”
Emlékezik Krisztina és a családja

Emlékezik szerető családja
Megemlékezés
Jordán Imre
halálának 7. évfordulójára
"Emléke él és élni fog
míg szívünk e földön dobog.
Őrizzük az arcát,
a mosolyát, a hangját,
s minden mozdulatát.”
Emlékezik lánya Krisztina és családja
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Anyakönyvi hírek
Halálozások

Házasságkötés

Áprilisban
Kolop Antalné Kiss Krisztina

élt 91 évet

Lénárt Sándorné Demjén Erzsébet

élt 90 évet

„A boldogság szárnyán
immár ketten
repülünk tovább,
egy közös élet útján”
Áprilisban
Nagy Bálint József – Rácz Erika

Májusban
Szabados Lajosné Kiss Julianna

élt 77 évet

Pató Miklósné Debreceni Gizella

élt 91 évet

Májusban
Kosaras András – Lukoviczki Éva Kreszcencia
Nádudvari Bálint – Zöldvári Erika Katalin
Hegedűs Géza – Kovács Nikoletta

Emléküket kegyelettel őrizzük.

kötöttek házasságot.

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

Születések
Márciusban:
Rostás Miklós Roland- Bankó Ildikó Éva
Virginia

Gombai Ferenc- Jónás Judit

Májusban:
Dezső Dávid- Balogh Renáta

Barnabás
Dávid

nevű gyermeke született.
A legifjabb öcsödi polgároknak hosszú boldog életet
kívánunk!
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Szerkesztők: Csontos Anikó és Séráné Domokos Györgyi
A szerkesztőség címe: Öcsödi Községgondnokság és Könyvtár
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Készült: Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Irodájában - 650 példányban

