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Energiahatékony Önkormányzat 2019. Öcsöd Nagyközség újabb sikere
A díjátadóra a Parlamentben került sor 2019. március
06–án. A rendezvényt jelenlétével megtisztelte Dr.
Áder János Köztársasági Elnök Úr. A program fő
védnöke a korábbi házelnök asszony Dr. Szili Katalin
volt.

Örömmel tájékoztom a Tisztelt Lakosságot, hogy
elnyertük az „Energiahatékony Önkormányzat”
címet.
Öcsöd Nagyközség évek óta módszeresen és
sikeresen valósítja meg az energiahatékonyságot
javító és a megújuló energiaforrásokra épülő
beruházásait.
Szinte valamennyi közintézményben napelemek
termelik az elektromos energiát és a fűtésrendszerek
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használatának elkötelezett híve vagyok, remélem,
hogy

a

jövőben

energiahatékonyságot

is

sikerül
javító

további,
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is megújuló biomassza üzeműek. Energiatakarékosan
újítottuk fel az óvoda, általános iskola, idősek otthona
és az egészségház épületeit.
Fontos mérföldkövet jelentett a közel 3 ha területen
megépített 1,5 MW kapacitású naperőmű üzembe
állítása.
2019 - ben sikeresen pályáztunk a Virtuális Erőművek
Program keretében, és a munkánk eredményeként
elnyertük az Energiahatékony Önkormányzat címet.

Molnár Bálint
polgármester
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A Békés megyei levéltár kapta az Év Kutatóhelye 2018 díjat
Mint ismeretes, Öcsöd 1950-ig Békés megyéhez tartozott.
A Jász-Nagykun-Szolnok megyéhez való átkerüléssel a község
múltjához kapcsolódó levéltári anyagok a Békés Megyei
Levéltárból a Szolnoki Levéltárba kerültek.
Ennek ellenére igen sok Öcsöd múltjával kapcsolatos anyagot
lehet még kutatni a Gyulán található levéltárban.
Öcsöd történetének egyik, ha nem a legalaposabb feldolgozását
is Dr. Szabó Ferencnek, a Gyulai Levéltár korábbi igazgatójának
köszönhetjük. (Öcsöd története dokumentumokban 1715-1960)
A Szolnoki Családkutató Klub tagjaként, - melynek már négy
aktív öcsödi tagja van – személyesen is jártam a Gyulai
Levéltárban és máig tartom a kapcsolatot kutatómunkámhoz.
Így nagy tisztelettel és elismeréssel adom tovább a hírt, hogy a
MACSE (Magyar Családtörténetkutató Egyesület) a Gyulai
Levéltárat, mint 2018 legjobb belföldi kutatóhelyét díjazta.
A Magyar Családtörténet-kutató Egyesület (MACSE) 2011-es
megalakulása óta minden évben három kategóriában ítéli oda az
Év Kutatóhelye díjat, belföldi, külföldi és internetes
kategóriában, mégpedig az egyesületi tagok szavazatai alapján.
A díjátadó ünnepségre február 22-én került sor Gyulán, a
Városháza dísztermében.
A díjakat Reicher Péter, a MACSE elnöke adta át, a Levéltárat
többek között Ari Ilona, a Szolnoki és Mezőtúri Családkutató
Klubok vezetője, és Herczeg László, MACSE tagok méltatták.

Dr. Erdész Ádám levéltárigazgató elmondta, a családfakutatás
hosszú évek óta népszerű, a kutatótermekbe látogatók csaknem
fele személyes történelmet kutat.
Az elismerés elsősorban az őket segítő, kutató szolgálatban
dolgozó munkatársaknak szól.
Hangsúlyozta, hogy a díj pozitív visszajelzés a levéltár számára,
hiszen annak odaítélésekor nem csupán a MACSE vezetőségének
véleményét, hanem az 1300 fős tagság szavazatait is figyelembe
vették.
Pasztelyákné Izbéki Róza

Meghívó
2019. 04. 11.
Szeretettel meghívjuk Öcsöd község lakosságát a József Attila Emlékháznál
13 órakor rendezendő Költészet

Napi Ünnepségre,

ahol az Öcsödi József A. Általános Iskola tanulói, ünnepi előadásukkal emlékeznek
József Attila születésnapjára. A műsor után elhelyezzük koszorúinkat az emléktáblán.
Öcsödi József A. Általános Iskola és a Könyvtár
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Hírek a Pantó Antal Hagyományőrző Egyesület életéből
2019. január 26-án megtartottuk Egyesületünk évzáró/évnyitó
ünnepségét a Művelődési Házban.
A terem ünnepi megjelenítéséhez nagyban hozzájárult a
Kézimunkaszakkör munkáinak szép kiállítása.
Meghívott vendégeink-akik között Dr. Strassburger Gyöngyi
jegyzőasszonyt, Egyesületünk alapításának támogatóját, jogi
tanácsadónkat is köszönthettük -, és tagjaink meghallgatták az
elnöki megnyitót, majd polgármesterünk Molnár Bálint üdvözlő
beszédét és tájékoztatóját a községet érintő aktuális
eseményekről.
Következő napirendi pont az egyes klubok vezetőinek
beszámolója volt az elmúlt évi munkáról.
Bata Gáborné részletes tájékoztatást adott a Hagyományőrző
Népdalkör belföldi és külföldi - Érkeserű - emlékezetes
fellépéseiről, többek között büszkén említve az áprilisi országos
minősítőn való sikeres részvételt.
Enyedi Dezsőné a Népdalkör szakmai irányítója alapos és értékes
elemzést adott az együttes tagjaival évek óta folytatott
következetes művészi munkájáról. A közös törekvés, az újabb és
újabb műsorok, térségünkre jellemző, hagyomány-felelevenítő
produkciók minőségi megszervezése, betanulása folyamatos
kihívást jelent az egész csapatnak. A sokszor fáradságos
munkának, a tagok lelkesedésének köszönhetőek a sikeres
fellépések, snem utolsósorban a 2018-as országos minősítőn elért
Arany minősítési fokozat.
Külön kiemelendő az az aktivitás, mellyel a Népdalkör tagjai a
faluban rendezésre kerülő különböző kézműves programokon az
Egészségklubbal közösen, a fellépéseken túl, résztvesznek.
Az Egészségklub gazdag programjairól, egész évi aktivitásáról
Molnár Andrásné Klubvezető tartott részletes tájékoztatót.
Beszámolója tükrözte azt a fáradhatatlan munkát, melyet ő a rá
jellemző kedvességgel, következetes kapcsolatszervezéssel
községünk összes közösségi munkát vállaló civilszervezetét
bevonva, együttműködve a Nyugdíjasklubbal, a Polgármesteri
Hivatallal és a Községgondnoksággal végez. Mindezt annak
érdekében, hogy az Egészségklub programjai, üzenetei
községünk lakóit, minél több embert elérjenek és
megszólítsanak.
Egyesületünk tavaly áprilisi megalakulását követően első
nagyobb munkánk az augusztusi falunapon való részvételünk
volt, ennek szervezésében is oroszlánrészt vállaltak az
Egészségklub tagjai.
Egy legutóbbi különösen emlékezetes közös szervezésük volt az
adventi koszorú elhelyezése, majd a falu karácsony fájának
díszítése ünnepi hangulatú műsorral, együttléttel.
A Kerékpáros Túraklub elmúlt évi programjairól Kasuba György
Kubvezető tartott beszámolót. Kerékpárosaink évek óta
fáradhatatlanul járják a vidéket és az országot, így volt ez az
elmúlt évben is.
Többek között 3 napos úton karikázták körbe a Velencei-tavat,
voltak a Kondorosi Betyárnapon, a szarvasi Szilvanapon.

Programokat szerveznek az iskolásoknak, napközis diákoknak,
melynek
keretében
közös
kiránduláson
voltak
a
békésszentandrási Duzzasztónál.
Legfontosabb aktivitásuk jelenleg a kerékpárút kiépítésének
tervével kapcsolatos. Kasuba György kezdeményezésére az
öcsödi, kunszentmártoni, szarvasi, békésszentandrási és
cserkeszőlői civilszervezetek ezügyben közös petíciót írtak
Révész Máriusz kerékpárügyi kormánybiztosnak. Az ősszel
Békésen rendezett Körösök Völgye Turisztikai Találkozón
Molnár András alpolgármesterünk képviselte településünket, így
személyesen tudta az ott megjelent kormánybiztosnak átadni a
települések közös kérelmet.
Nemcsak térségünk turisztikai fejlődéséhez, de a helyi lakosság
életminőségének emeléséhez is hozzájárulhat a kerékpárút
kiépítése.
Mind a bevezető megnyitóban, mind az egyes beszámolókban
tisztelettel emlékeztünk névadónkra Pantó Antalra, gazdag
életművére, hagyományőrző munkásságára.
Egyesületünk szoros kapcsolatot ápol a Pantó családdal, Pantó
Antal testvérének gyermekeivel, s az ő családjaikkal.
Nagyon vártuk őket rendezvényünkre, de részben a téli
útviszonyok, részben egészségügyi okok miatt most sajnos nem
tudtak eleget tenni meghívásunknak.
Örömmel vettük, hogy a Nyugdíjasklub vezetője Tóthné Esztike
férjével együtt elfogadta invitálásunkat.
Ünnepségünket a Hagyományőrző Népdalkör fellépése ezúttal
farsangi műsorral, színesítette.
Nagy sikere volt a településünket és környékét bemutató filmnek,
és az öcsödi mesterségekről, természeti környezetünkről készült
átfogó prezentációnak.
A finom ebéd szervezését, rendelését Gál Imréné Ica vállalta,
mindannyiunk teljes megelégedésére. Ő és a Népdalkör lelkes
asszonyai gondoskodtak a sós vendégváró süteményekről,
sütötték a hagyományos öcsödi perecet. Az ajándékba készített
csiga és tarhonya is az ő ügyes kezük munkáját dícséri.
Nagy sikert arattak, és az ebédet méltóképpen koronázták a
Batáné Erzsike és az asszonyok kávé mellé felkínált saját
készítésű finom süteményei.
Ezúttal köszönjük a vendégváró italokat Enyedi Dezsőnek és
Molnár Andrásnak.
Köszönettel tartozunk Séráné Domonkos Györgyinek és Csontos
Anikónak az előkészítő munkáért és a technikai segítségért.
Most az újévben, az összes alapítási és bejegyzési adminisztráció
után kezdődhet Egyesületünk számára az igazi munka. Közösen
készülünk a falu közösségi eseményeire, a június 1-i Családi
Napra és az augusztusi Falunapra.
Hamarosan saját honlapon is folyamatos tájékoztatást adunk a
legfontosabb eseményekről.
Várjuk az új belépőket, érdeklődőket.
Pasztelyákné Izbéki Róza
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NŐNAPI BÁL ÖCSÖDÖN
A nőnapi bálokat néhány évvel ezelőtt Nádudvari Róbert kezdte
szervezni. Szép kezdeményezés volt, színvonalas és nagyon jó
hangulatú bálokat szerveztek. Információim szerint, a tavalyi bál
után úgy adták vissza a művelődési ház kulcsát a
művelődésszervezőnek, hogy egy ideig szüneteltetik a bál
szervezését. Annak érdekében, hogy ez a szép hagyomány ne
szakadjon meg, az Öcsödi Holt-ág Alapítvány kuratóriuma úgy
gondolta, ebben az évben magunkra vállaljuk a szervezést.
Jótékonysági Nőnapi bálnak hirdettük meg az Öcsödi Hírekben
és a településen kihelyezett plakátokon. A jótékonyság keretében
a piactérrel szembeni park fejlesztésére szerettünk volna pénzt
gyűjteni.
A visszajelzések alapján elmondhatjuk, hogy jó hangulatú
mulatságot sikerült szerveznünk. A művelődési ház nagyterme
megtelt a szórakozni vágyókkal. Kuratóriumunk tagjai egy-egy
szál virággal köszöntötték a hölgyeket. Nemes Lajos nőnapi
idézetekkel, verssel örvendeztette meg a hallgatóságot. Az igazán
bőséges és finom vacsora után hajnalig roptuk a táncot. A bál
bevétele a vártnál is sokkal jobban alakult. A park
továbbfejlesztésére
összesen
180.000
Ft-ot
sikerült
összegyűjtenünk. Az „adomány” dobozban 70.000Ft gyűlt össze.
Többen úgy vásároltak jegyet, hogy tudták, nem fognak eljönni,
de így támogatják célkitűzéseinket. Minden résztvevőnek,
adományozónak köszönjük a támogatást. Köszönjük a bál
szervezésében és a lebonyolításában segítők munkáját.
Öcsödi Holt-ág Alapítvány kuratóriumának nevében
Molnár András

Adomány az Általános Iskola
alsó tagozatos diákjainak
A Magyarországi Reménység Egyház Öcsödi gyülekezete
nevében Szabó István lelki pásztor és Kolompár Sándor presbiter
2019. március 7-én az Öcsödi József Attila Általános Iskola alsó
tagozatos diákjainak írószert és labdát adtak át, a gyerekek nagy
örömére. A gyermekek nevében az adományt, Budainé Bajzáth
Ibolya igazgató asszony vette át.

Szerkesztőség
Kép: Csontos Anikó

Meghívó
Szeretettel hívunk és várunk minden kedves falubeli
gyermeket és felnőttet, immár negyedik alkalommal,
2019. április 12. (péntek) 14. órára a Kossuth térre, a

községi Tojásfa díszítésére és
felállítására.
Kérünk mindenkit, hogy hozzon valamilyen húsvéti díszt a
Tojásfára.
Öcsödi Egészségklub
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AZ EGÉSZSÉGKLUB 2018. ÉVI EMLÉKEI
Az elmúlt évben is számos rendezvényt szerveztünk, melyre
nemcsak a település lakosait hívtuk és vártuk. Igyekeztünk
változatos témákkal felhívni az érdeklődők figyelmét az
egészségtudatos életmód fontosságára. Hogy jó úton járunk, a
hozzánk látogatók száma is bizonyította. Célunk, hogy minél több
ember érdeklődését felkeltsük, minél többen igyekezzenek
egészségesen élni, tevékenykedni. Ezért is szeretnénk most röviden,
havi bontásban beszámolni az elmúlt év eseményeiről.
Januárban megterveztük az előttünk álló év fő tevékenységeit,
célkitűzéseit. A hónap végén Borsos Árpád érkezett hozzánk
Szolnokról, aki a csikung 7000 éves tudományáról tartott nekünk
előadást, majd kezelési technikákkal ismertetett meg bennünket.
Február elején Lékó Mihály látogatott el hozzánk ugyancsak
Szolnokról. Előadásának témája a test-lélek-szellem összehangolása
volt. Még ebben a hónapban elkezdtük a tavaszi időszak feladatainak
szervezését, a hagyományőrző egyesület alakításával kapcsolatos
egyeztetéseket, valamint a klubkirándulás tervezését. A hónap végén
Faludi Gábor előadását hallgathatták az érdeklődők „Kilépés a
szamszárából, avagy az élet körforgása” címmel. Március a húsvéti
ünnepkör jegyében telt. A művelődési házba kézműves foglalkozást
hirdettünk, ahol a községi tojásfára készítettünk díszeket az
érdeklődő résztvevőkkel. A hónap végén, a Kossuth téri parkban
állítottuk fel a tojásfát. Örömünkre szolgált, hogy sokan eljöttek, sok
díszt hoztak a lakosok magukkal. Kár, hogy a fa alatt lévő vászon
nyuszikból egyet a szakajtókosarával együtt, fényes nappal
eltulajdonítottak. Április főleg a kirándulásszervezés jegyében
zajlott. Részt vettünk a Pantó Antal Hagyományőrző Egyesület
alakuló közgyűlésén. A hónap derekán közösségi házunkba
invitáltuk az érdeklődőket, ahol Osztrovszki Gabriella tartott átfogó
ismertetőt a Bert Hellinger nevéhez fűződő családfaállításról. Ez a
terápia Magyarországon 2000 óta vált ismertté.
Májusban, a pünkösdi hosszú hétvégén, háromnapos kiránduláson
voltunk. Tartalmas program, ragyogóan jó idő várt ránk.
Magyarhertelenden volt a szállásunk. A környék legfontosabb
nevezetességeit
innen
indulva
kerestük
fel.
Voltunk
Püspökszentlászlón, a kb. húszfős településen. Itt egy arborétum
közepén épült kastélyt néztünk meg. Itt volt 1955-ben háziőrizetben
Mindszenti József esztergomi érsek, prímás, bíboros. Felkerestük a
kastély melletti temetőben az Orsolya-rendi apácák sírjait, akik
1955. után a kastélyban éltek. Orfűn a Malommúzeumban, a
Kemencés udvar és tájházban ismerkedhettünk meg a térség
múltjával, valamint az őrlés történetét követhettük végig az őskortól
napjainkig. Pécsváradon a Kolostorvárat néztük meg, ami nem is
vár, hanem monostor. Szent István itt alapította meg az ország
második bencés monostorát 998-ban, melynek feladata az egyház és
az állam megszervezése volt a déli országrészben. Pécsen a
székesegyház megtekintése volt a legfőbb célunk, de a belváros
szépségei is igazán lenyűgöztek mindenkit. A főként németek által
betelepített, parányi zsákfalut, a 170 fős Óbányát is felkerestük.
Túráztunk is egy kicsit a falu határában, a patakvölgyben. A
máriagyűdi híres zarándok-és kegyhelyet hazafelé jövet látogattuk
meg, ahol éppen pünkösdi zarándoklat, ünnepi istentisztelet volt.
Júniusban elkezdtük a falunapi készülődést. Július a klub életében a
szünet ideje. Háziasszonyokként befőzünk, festünk, kertészkedünk
mindnyájan. Augusztusban a falunapon, hasonlóan az elmúlt
évekhez, aktívan részt vettünk.

A nagy meleg miatt most masszírozást nem vállaltunk, de
egészséges ételekkel, süteményekkel, üdítőkkel kínáltuk a sátrunkba
betérő érdeklődőket. Gyógynövény zsákocskákkal ajándékoztuk
meg a látogatóinkat. A hozzánk fordulók kérdéseire készségesen
válaszoltunk, igyekeztünk mindenkit tanácsokkal ellátni. Nagy öröm
volt számunkra, hogy a főzőversenyt klubunk nyerte meg a
hagyományos ételek kategóriájában, melyet Rácz Katalin és Rácz
Andrásné ügyességének köszönhetünk.
Szeptember az egészségnapra való készülődés jegyében telt. Ez a
legnagyobb rendezvényünk. Az elmúlt évben VIII. alkalommal
szerveztük meg az Együtt Öcsödért Egészségnapot. Hosszú
előkészületet igénylő feladat a megszervezése. Mára már híre
messzire szállt. Sokfelől jönnek hozzánk, még Erdélyből is. Igaz, az
elmúlt évi egészségnapunkra többen nem tudtak eljönni hozzánk
azok közül, akik törzs szakembernek számítanak már nálunk.
Azonban új terapeutákat, új természetgyógyászokat is sikerült
bemutatnunk a látogatóinknak. Volt olyan vidéki látogatónk, aki
elmondta, ha tudta volna, hogy ez az egészségnap ilyen színvonalas
és sokrétű, akkor hoz magával ismerősöket is. Sajnálatos módon a
község lakosainak részvétele eléggé kiszámíthatatlan. Több
időpontot is kipróbáltunk már, de nem igazán lehetett kitapogatni a
legmegfelelőbbet. Szomorú, hogy ezt az ingyenes lehetőséget
aránylag kevesen használják ki, aránylag kevesen tesznek lépéseket
az egészségük megóvása érdekében. Az egészségnapon adományt
szoktunk gyűjteni, melyet mindig valamilyen korosztályú
csoportnak ajánlunk fel a településen. Az elmúlt egészségnapi
felajánlásokat rendhagyó módon a békéscsabai Világfa zenekar
útiköltségére ajánlottuk fel, akik ingyenes fellépésükkel, méltón és
színvonalasan zárták le rendezvényünket.
November az adventi készülődés hónapja klubunk életében is.
Elkészítettük az adventi koszorút, melyet ünnepélyes keretek között
helyeztünk el a Kossuth téri parkban. A községi karácsonyfára is
elkészítettük a díszeket, dobozokat csomagoltunk. Elkezdtük a
fenyőállítás szervezését. Harmadjára is színvonalas, meghitt keretek
között sikerült a fenyőállítás. Köszönet jár érte az önkormányzatnak,
a községgondnokságnak, a társkluboknak, s minden aktívan
résztvevő lakosnak. December 12-én egy igazán különleges
esemény zajlott nálunk, melynek szervezésében klubunk
segédkezett. A művelődési házban háromoszlopos karácsonyi
istentisztelet volt. A Mária Rend, a Lovagrend és a Keresztény
Esszénus Egyház tartotta. Ez azért volt igazán különleges, s
Öcsödnek megtiszteltetés, mert Magyarországon, a központon kívül
még sehol nem engedélyezték, hogy a három rend közösen
szervezhessen istentiszteletet. Ezzel megint sikerült Öcsöd hírnevét
öregbítenünk.
Kedves Olvasók! Amennyiben felkeltettük az érdeklődésüket,
szívesen csatlakoznának hozzánk, szeretnének részt venni a
községért végzett tevékenységeinkben, kérjük, jöjjenek el hozzánk,
nyerjenek betekintést klubéletünkbe! Keressenek fel bátran
bennünket! Figyeljék a rendezvényeinkre készített meghívóinkat,
melyeket a településen több helyen és a Facebookon is
megtalálhatnak.
Öcsödi Egészségklub tagjai nevében:
Molnár Andrásné

Öcsödi Hírek 6
„Visz a vonat”
József Attila emlékhelyek országos program
A 2018 nyarán elkezdett együttműködés során újabb,

Az önkormányzat célkitűzései között első helyen szerepel,

immár az utolsó vendéglátó, Budapest Ferencváros

hogy József Attila és Ferencváros neve minél erősebben

fogadta a többi emlékhely képviselőit.

összekapcsolódjon a köztudatban. Így az emlékhelyhez

2019. március 6-ra szólt a meghívó, ahol Öcsödöt Molnár

folyamatosan

Bálint polgármester,

terveznek, 2015-ben indították pl. a "József Attila

Bata Péter,

Jordán Ágnes

és

különböző

kulturális

tevékenységeket

Pasztelyákné Izbéki Róza képviselte.

mindenkinek" jelmondattal fémjelzett azóta is sikeres

A Ferencvárosi Művelődési Központ munkatársai remek

kulturális missziót.

programot állítottak össze.

Az emlékhelyek képviselői az együttműködés kezdetekor

Nagy tetszést aratott a találkozó kezdetén levetített két

megállapodtak, hogy a közös projekt marketing és

kreatív kisfilm, melyek az Önkormányzat megrendelésére

kommunikációs koordinációját a Ferencvárosi Művelődési

készültek az elmúlt évben.

Központ munkatársai végzik.

Az egyik kisfilmben a Bakáts téri Ének-Zenei Általános
Iskola énekkara adja elő az Oscar-díjat kapott , Mindenki c.
filmben hallható kórusművet, a Bodzavirágot, miközben a
Leövey Klára Gimnázium diákjai egy hatalmas József
Attila óriásportrét formáznak élő képként.
A második kisfilm címe Rejtelmek, melyben Sebő Ferenc és
több mint 300 ferencvárosi diák közös éneke csendül fel a
költő

szülőhelyén.

A

kisfilm

egy

különleges

esernyőperformansszal zárul.
Ezt követően Dr. Bácskai János Budapest Ferencváros
polgármestere köszöntötte a vendégeket és mutatta be a
városrész több mint 700 éves gazdag múltját, fejlődését,

Több hónapos közös előkészítés után Bertalan László a

nevezetességeit.

Központ munkatársa elkészítette és a munkatalálkozón

A kerület József Attila születésének helyszíne, számos író,

bemutatta a "Visz a vonat " első összefogó projektleírását.

költő, képzőművész és zenész volt és jelenlegi lakhelye.

Megállapodás

József Attila életműve elválaszthatatlan Ferencvárostól,

tervekről, a projekt várható publikálási formájáról,

hiszen

terminekről, s az egyes emlékhelyek ezzel kapcsolatos

itt

született

a

Gát

utcában.

Költészetének

született

a

további

kommunikációs

legmeghatározóbb motívumait nagyban befolyásolták a

feladatairól.

Ferencvárosban eltöltött évek.

Legközelebb szintén Ferencvárosban, a Költészet Napján,
április 11-én találkoznak az emlékhelyek képviselői a Gát
utcai ünnepi programon.
Az igen konstruktiv és jól szervezett szakmai megbeszélést
követően a közös ebédre egy ferencvárosi, de egyben
kiemelkedő fővárosi nevezetesség az un. Bálna éttermében
került sor.
Ebéd után H.Bagó Ilona tárlatvezetésre várta a vendégeket
a

József

Attila

emlékhelyre,

majd

egy

városnéző

ferencvárosi túra zárta a programsorozatot dr.Gönczi
Ambrus helytörténész vezetésével.
Pasztelyákné Izbéki Róza
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2019. február 07.
ÖCSÖD NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

SAJTÓKÖZLEMÉNY
BEFEJEZŐDÖTT AZ ÖCSÖDI VERESHÁZI KÜLTERÜLETI MEZŐGAZDASÁGI ÚT FELÚJÍTÁSA
Öcsöd Nagyközség Önkormányzata 2017. február 6-án támogatási kérelmet nyújtott be a Vidékfejlesztési
Program keretén belül a Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez,
állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése című, VP6-7.2.1-7.4.1.216 kódszámú felhívásra.
A kérelmet 2018. február 26-án jóváhagyta a Vidékfejlesztési Program Irányító Hatósága, így 90%-os
támogatottság mellett 89.817.690,-Ft EMVA forrásból származó támogatással kezdődött meg a beruházás
megvalósítása.
A fejlesztés célja az Öcsöd külterületén található 0198 és 0184 hrsz –al jelölt, a mezőgazdasági területek és
tanyás ingatlanok megközelítésére szolgáló út burkolat felújítása.
A felújítás 1,923 km hosszan valósult meg, a burkolat szélessége 3,22 - 3,96 m. A meglévő pályaszerkezet
a rajta haladó forgalmi terhelés hatására teljesen tönkrement az elmúlt években, ezért volt szükség a
felújításra. A projekt keretében helyszíni „remix” technológiás burkolat felújítás valósult meg, új aszfalt
kopóréteggel. Ezzel a technológiával homogén jó teherbíró alapréteg jött létre, így volt biztosítható a burkolat
tartóssága. A kivitelezési munkálatok 2018. július közepén kezdődtek és 2018. október 12-én fejeződtek be
a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárással.
A beruházás innovatív a település gazdasági életére, ugyanis a felújított külterületi utat nagyobb hatásfokkal
lehet bekapcsolni a település gazdasági életébe. A fejlesztés eredményeként a felújított útszakaszt a helyi
gazdasági szereplői új szállítási és közlekedési lehetőségként használhatják, amely pozitív hatással lesz a
helyi gazdaságra. A fejlesztés segíti a földtulajdonosokat a földterületük elérésében, földművelési
tevékenységek ellátásába.
A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósult
meg.
Kedvezményezett
neve:
Öcsöd
Nagyközségi
Önkormányzat
Pályázati felhívás neve, kódszáma: a Külterületi helyi
közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez,
állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és
munkagépek beszerzése , VP6-7.2.1-7.4.1.2-16
A projekt címe: Öcsöd 0198,0184 helyrajzi számokkal
jelölt külterületi mezőgazdasági út felújítása
A szerződött támogatás összege: 89.817.690,- Ft
A támogatás mértéke: 90 %
A projekt tervezett befejezésének dátuma: 2019.
augusztus 31.
A projektazonosító: 1826607938
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Kéz a kézben…
Az
Öcsödi
Polgárőrség
megalapítása
óta
Öcsöd
közbiztonságának javításán, a lakosság biztonságérzetének
erősítésén tevékenykedik. A bűnmegelőzés területén a
polgárőrség, az önkormányzattal és rendőrséggel kéz a kézben
jár.
A szervezetünk kicsi szervezet, de nagyon büszke vagyok a
kollégáim, az öcsödi polgárőrök munkájára.
2018. december 01-én döntött az egyesület közgyűlése 1 db
közlekedési tükör beszerzéséről, amely a Kossuth úton a
„templom kanyarban” kerül majd kihelyezésre.
A tükör és az oszlop beszerzése megtörtént, reméljük még
március hónapban sikerül kihelyezni a Községgondnokság
segítségével.
Jó szívvel ajánljuk fel az eszközt Öcsöd lakosságának és
reméljük, hogy hozzájárulunk a közlekedésbiztonság
javításához.
Bata Péter
elnök

Könyvtári nyitva tartás
Öcsödi könyvtár látogatási ideje:
Hétfőn:13:00-17:00 óráig
Kedden:13:00-17:00 óráig
Szerdán:13:00-17:00 óráig
Csütörtökön:13:00-17:00 óráig
Pénteken:8:00-12:00-14:00-17:00 óráig
Kedves régi és új olvasóink!
Az elmúlt időszakban sok új, érdekes könyv érkezett,
közöttük bizonyára találnak érdeklődésüknek megfelelő
olvasmányokat. Folyóirataink és napilapjaink is hasznos
időtöltést kínálnak.
A könyvtárban történő tájékozódáshoz és a könyvek
kiválasztásához készséggel nyújtunk segítséget.
Könyvtárosok

FELHÍVÁS

Szépkorú köszöntése Tiszaföldváron

Az Öcsödi Ifjúsági Természet- és Környezetvédelmi
Alapítvány törvényi kötelezettségének tesz eleget ezzel a
felhívással.
A személyi jövedelemadó 1%-ának felajánlásából
származó összeg felhasználásához várjuk a javaslatokat.
Kérjük, mindenki írásban jelezze szándékát, milyen
programhoz, tevékenységhez kéri az alapítvány anyagi
segítségét, illetve milyen összeget igényelne hozzá.
A kérelmet az alapítvány kuratóriuma bírálja el aszerint,
hogy milyen összeg áll rendelkezésre, illetve a program,
tevékenység mennyire illeszkedik az Öcsödi Ifjúsági
Természet- és Környezetvédelmi Alapítvány profiljába.
A javaslatokat az alapítvány titkárának (Osztrovszkiné
Eszteró Ildikó) kell leadni.

Az öcsödi származású Nemes Antalné, Kerekes

Leadási határidő: 2019. április 15.
A hattagú kuratórium tíz napon belül dönt a kérelmek
elfogadásáról, melyről az érintetteket 2 héten belül értesíti.
Ennek felelőse a kuratórium titkára.
Az alapítvány elvárja, hogy a sikeres pályázók részletes
írásbeli beszámolót készítsenek tárgyév augusztus 31-ig,
illetve a megadott időpontig, melyet a kuratórium
titkárának kell leadni (Köztársaság út 37-39.).

Juliska nénit kilencvenedik születésnapja alkalmából
köszöntötte a tiszaföldvári polgármester, Hegedűs
István. Juliska néni 1928. december 24-én, Öcsödön
született, nevelkedett és tanult. Jelenleg pedig
Tiszaföldváron él.
Ezúton kívánunk neki jó egészséget és boldog
születésnapot!
A Szerkesztők

Ne hagyja veszni adója 1%-át!
Az Öcsödi Polgárőrség működéséhez
keresünk támogatókat.
Amennyiben lehetősége van, támogassa adója
1%-ával az egyesületet.
A rendelkező nyilatkozatára kérjük, hogy az
alábbi adószámot írja:

18830589-1-16
Segítségét előre is köszönjük!
Bata Péter
elnök
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Naperőmű kezdte meg a termelését
Megvalósult a térség legnagyobb, megújuló energetikai
forrásokra épülő beruházása Öcsödön. A VPP Energy Kft. közel
3 hektáron, 3 db, összesen 1,5 MegaWatt kapacitású
naperőművet épített a településen. A területet az önkormányzat a
korábbiakban pályázat útján értékesítette a beruházónak, a
megvalósulás és üzembe helyezés után a termelt elektromos
energia arányában 25 évig jelentős iparűzési adóbevételre
számítunk.

Molnár Bálint
polgármester

Tisztelt Kutyatartók!
Folyamatosan érkeznek a lakossági panaszok hozzánk,
melyben a falu utcáin gazdátlanul kószáló, gyakran agresszív
kutyákról tájékoztatják az önkormányzatot.
Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII.
törvény 5. § (1) bekezdése értelmében az állattartó gondoskodni
köteles az állat megfelelő és biztonságos elhelyezéséről,
szakszerű gondozásáról, szökésének megakadályozásáról.
A tulajdonos kötelessége olyan körülményeket teremteni, hogy
kutyája, kutyái a tartási helyükről, udvarból ne tudjanak elvagy kiszökni, függetlenül attól, hogy milyen vérmérsékletű
kutyáról van szó.
Utcán, közterületen kutyát kizárólag pórázon, olyan módon lehet
sétáltatni, hogy az még időlegesen se maradhasson felügyelet
nélkül. Az olyan eb, amelynek akár csak mérete miatt is
szükséges, a szájkosár használata indokolt és ajánlott.
A tulajdonos köteles minden, három hónapos kort betöltött
kutyáját az arra jogosult hatósági állatorvosnál bejelenteni,
transzponderrel (köznapi nyelven chip-el) megjelöltetni és első
alkalommal, majd évente veszettség elleni védőoltást beadatni.
Első alkalommal az állatorvos kiadja a külön jogszabály szerinti
ún. kisállatkönyvet, melyet meg kell őrizni, abba az állatorvos a
transzponder számát rögzíti, illetve bejegyzi többek között a
védőoltások megtörténtét.
Az állatvédelmi bírságról szóló 244/1998.(XII.31.) Korm.
rendelet értelmében, aki az állatok védelmére és kíméletére
vonatkozó jogszabály rendelkezését megsérti, állatvédelmi
bírságot köteles fizetni.
Felhívjuk a figyelmet, hogy amennyiben a kutya gazdája,
tulajdonosa a kutyáját belterületen felügyelet nélkül bocsátja
utcára, kóborolni hagyja – amennyiben az súlyosabb
cselekményt nem valósít meg – szabálysértést követ el és
150.000,- Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható.
Kérünk minden felelős állattartót, figyeljen arra, hogy a kerítésen
kívül, kutyája gazdátlanul ne tartózkodjon, illetve
gondoskodjanak a kutya szökésének megakadályozásáról!
Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat

Él, mint Marci Hevesen
Ismerjük a mondást, de hogy mit és kit is takar valójában, azt már
talán kevésbé, és hogy mi köze volt a szólásbéli Marcinak
Öcsödhöz, azt talán egyáltalán nem.
A szólást olyan emberre mondják, aki gondtalanul él, de aztán
valahogy mégis rosszul végzi be életét.
De ki is volt ez a Marci valójában? Nos, az egyik ismert alföldi
betyárról, Zöld Marciról, vagyis Zöld Mártonról van szó (1790 –
1826), aki főleg az akkori Heves vármegyében zsiványkodott.
Ő maga így vall 1806. december 6-án, akasztása előtt: „Zöld
Márton a nevem, 25 esztendős, tekintetes Bihar vármegyében

fekvő Berettyó Újfalubul való születés, református, nőtelen a
Herceg Hessen Hamburg Nemes Regementbéli szökött katona,
nemes személy vagyok.”
Egy nőtlen, református kisnemesi családból való fiatalember
képe jelenik meg előttünk. De mi vihette a zsiványéletre?
Már apja – ugyancsak Zöld Márton – is többször összetűzésbe
került az akkori törvényekkel, börtönben ült vagy épp bujdosott.
Fia Marci részt vett a Magyarországra betört napóleoni francia
hadak ellen meghirdetett nemesi felkelésben. Az 1809-es győri
csata azonban vereségbe fulladt. Ezután Marci hazatért, és apja
folytatás a 10. oldalon…
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folytatás a 9. oldalról…

nyomdokaiba lépett. Ő is, csakúgy mint apja, többször került
börtönbe, legtöbbször Nagyváradra, többek közütt kocsmai
verekedés, káromkodás, a berettyóújfalusi bíró marháinak
elhajtása …. stb. miatt.
Akkoriban szokás volt, hogy az elítélt választhatott a
börtönbüntetés vagy a katonáskodás között. Büntetése egy részét
Marci sem tömlöcben, hanem a császári és királyi Hessen Hamburg gyalogezrednél töltötte.
A katonaságból többször dezertált, de minden alkalommal
elkapták. Végül 1815. karácsonyán végleg sikerült megszöknie
Kovács Imre nevű katonatársával, akivel hónapokon át Bihar,
Szabolcs, Heves és Szolnok vármegyékben raboltak –
fosztogattak. Majd 1816. augusztus elején a két jómadár
Palatinszky Pista rablóbandájához csatlakozott Bánházán,
végigfosztva az egész Tiszántúlt.
A pandúrok néhány embert elfogtak vagy megöltek közülük, de
a két fővezérnek Palatinszky Pistának és Zöld Marcinak mindig
sikerült kereket oldnia.
Csak néhány eset a banda hosszú bűnlajstromából - a Szabolcs
vármegyei kormánybiztos tanyájának kifosztása, az Ugocsa
vármegyei szolgabíró kifosztása útonállás alkalmával, 15 – 20
fős nemesi csoport kifosztása utazás során.
1816.novemberében az egykori rablóbandából már csak a két
főkolompos, Palatinszky Pista és Zöld Marci volt szabadlábon.
Ekkor találkoztak a hasonszőrű Kapus Miskával, és ekkortól
hármasban betyárkodtak Tiszaföldvár és Fegyvernek környékén.
A pandúrok már egy ideje figyelték a háromfős bandát, és 1816.
november 16-án Fegyverneken, egy ottani lakodalomban
iszogató - mulatozó betyárokon rajtaütöttek. Palatinszkyt
elfogták, Zöld Marci és Kapus Miska kiugrottak a házból és
lovaik nélkül egy árokban húzták meg magukat. Miután már nem
lövöldöztek rájuk a pandúrok, elszaladtak. Ezután az incidens
után a két betyár külön útra tért. Kapus Miskát néhány nap múlva
elfogták, míg Zöld Marci egy öcsödi tanyán lelt átmenetileg
menedéket. De aztán, még novemberben néhány helybéli a
pandúrok kezére adta.
Az elfogatás körülményeiről ez olvasható a korabeli
dokumentumokban.
”…. Zöld Marci a mi határunk szomszédságában vonta magát, ki
is a lovaitól Fegyverneken megfosztódván a gyalui gulyástól,
Csökmei Istvántól arról tudakozodott, hogy lehetne- é körülbelül valami jóféle paripára szert tenni? A gulyás egy részről
bíztatta, de másrészről a Zöld Marcit nyomozó Tekintetes Nemes
Heves Vármegyei biztos úr szorítására ígéretet tett, hogy Zöld
Marcit kézre adatja. (…)
Rédai Mihály Tanyáján volt egy jóféle paripa és ottan a béresnek,
Herczeg Jánosnak felfedezte, hogy a következendő estve a Rédai
Mihály nyerges lovának elorzására egy tolvaj elő fog jönni, azért
jól vigyázzon, és több embereket összeszedvén, ha a zsivány
előjön, fogják meg.

Ezen előrevalólag alattomosan tett felfedezésre a gulyásnak,
Herczeg János béres velünk alólírottakkal a dolgot közölvén a
tolvajnak oda érkezése, s megfogására a készületeket megtettük,
és még (…) Rédai Istvánnak tanyáján lévő istállóban lesben
állottunk, amely tanyára esthajnal tájon a zsivány, a magát tettető
Csökmei István gulyással el is jövén, a konyhában tüzelni
kezdettek a béres Herczeg Jánossal együtt, ki is nem sokára
azután Zöld Marcit és a gulyást bennhagyván (…) kifordult, és
nékünk lesben állóknak a zsiványnak már ott, és minden fegyver
nélkül való lévén megjelentette, s azzal ismét bément, mely
jelzése után mi csakhamar öten követvén a konyhába, ahol
tüzelgettek, egyszerre bérontottunk és Zöld Marcit, ki az ajtónak
nyílásával már a kirohanáson vala, vasvillával vissza taszítván a
földre terítettük, megkötöztük, és ámbár a nála lévő 100
egynéhány forintnak nékünk való ajánlásával – csakhogy
szabadon bocsátanánk – kínálkozott, de mi mind amellett is őtet
el nem eresztettük, hanem inkább a gulyásnak előre tett utasítása
szerint, megkötözve a magunk kocsiján, s három lovon
Tiszaföldvárra bévittük és ottan a helység házánál – ahol már
Palatinszky Pista fogva tartatott (… ) -resignáltuk ….”
Eddig a krimibe illő elfogás története.
A statáriális bíróság Törökszentmiklóson ült össze, és
mindhárom betyárt akasztófára ítélte. 1816. december 6-án a
fegyverneki pusztán hajtották végre az itéletet.

Zöld Marci alakja a magyar írókat is megihlette.
Petőfi Sándor, Jókai Mór, Gaál József és Körmendi Lajos is
megörökítette írásaiban a híres- hírhedt haramiát. Személye a 19.
századi ponyvairodalomban is gyakran szerepelt. Balladák és
népdalok is keletkeztek róla.
A betyárokról általában romantikus kép él a köztudatban. Népi
hősök, akik kifosztják az urakat, segítik a szegényeket, így
szolgáltatva igazságot. Valójában a többségük közönséges
bűnöző volt, aki éppúgy meglopta – kirabolta a szegényt, mint a
gazdagot. Többnyire pásztorok, zsellérek, lecsúszott kisnemesek
vagy talajt vesztett jobbágyok közül kerültek ki. A földesúri
önkény, a kényszerű katonaság vagy a jobbágyterhek miatt álltak
betyárnak.
A betyárvilágnak az 1870-es évek végére lett vége a vármegyék
összefogásával és a statárium bevezetésével.
Jordán Ágnes múzeológus

Öcsödi Hírek 11
Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat
Képviselőtestületének
6/2019.(III.11.) önkormányzati rendelete
a 2019. évi költségvetésről
Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestülete az
Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti
jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f)
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva megalkotja
2019. évi költségvetésről szóló rendeletét:
I.
A költségvetés bevételei és kiadásai
3. § Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestülete a
Címek 2019. évi költségvetésének
Bevételi főösszegét a finanszírozási műveletekkel együtt:
714.060 eFt-ban;
a költségvetési bevételeket: 588.206 eFt-ban;
ezen belül:
a működési bevételeket: 194.463 eFt-ban;
a támogatásokat: 285.699 eFt-ban;
a támogatásokat államháztartáson belülről: 4.244 eFt-ban;
ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on belülről: 39.423
eFt-ban;
egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről: 44.821
eFt-ban;
a felhalmozási bevételeket: 22.500 eFt-ban;
az átvett pénzeszközöket: 1.300 eFt-ban;
ebből:működési célú pénzeszközátvételeket áht-on kív: 600 eFtban;
felhalm. célú pénzeszközátvételeket áht-on kív.: 700 eFt-ban.
A finanszírozási bevételeket: 125.854 eFt-ban
ezen belül:
a maradvány felhasználását: 115.686 eFt-ban;
az államháztartáson belüli támogatás megelőlegezését: 10.168
eFt-ban;
kiadási főösszegét: 714.060 eFt-ban;
ezen belül: a költségvetési kiadásokat:703.892 eFt-ban;
a működési kiadásokat: 573.145 eFt-ban;
- a személyi juttatásokat: 285.103 eFt-ban;
- a munkaadókat terhelő j. és szociális hozz. adókat: 54.924 eFtban;
- a dologi kiadásokat: 178.572 eFt-ban;
- az ellátottak pénzbeli juttatásait :27.193 eFt-ban;
- az egyéb működési c. tám. áht-on kívülre: 1.009 eFt-ban;
- az egyéb működési c. tám. áht-on belülre: 202 eFt-ban;
- általános tartalékát: 13.657 eFt-ban;
- céltartalékát: 13.115 eFt-ban;
a felhalmozási célú kiadásokat: 130.747 eFt-ban;
- a beruházások kiadását: 9.303 eFt-ban;

- a felújítások kiadását: 121.444 eFt-ban;
a finanszírozási kiadásokat: 10.168 eFt-ban;
ezen belül: az államháztartáson belüli megelőlegezés
visszafizetését: 10.168 eFt-ban;
7. § A felújítások összege 121.444 eFt, a beruházások összege:
9.303 eFt.
Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat kiadásai
8. § Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat 2019. évi kiadásai
főösszegét 714.090 eFt-ban állapítja meg. A Képviselőtestület
Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat 2019. évi kiadásait –
működési kiadások: személyi juttatások, munkaadókat terhelő
járulékok, dologi kiadások, ellátottak pénzbeli juttatásai, egyéb
működési célú támogatások államháztartáson belülre és kívülre,
a tartalékok, továbbá felhalmozási kiadások: beruházások,
felújítások.
Engedélyezett álláshelyek
9. § Engedélyezett álláshelyek száma 2019. évben: 78 fő.
Tartalék
14. § (1) A Képviselőtestület az Önkormányzat 2019. évi
költségvetésben 26.772 eFt tartalékot hagy jóvá.
(2) A Képviselőtestület 2019. évre 13.657 eFt általános tartalékot
képez.
(3) A Képviselőtestület 2019. évre 13.115 eFt céltartalékot
képez.
(4) A Képviselőtestület a 13.115 eFt céltartalékból 3.860 eFt-ot
a Humán szolgáltatások fejlesztése a Kunszentmártoni járásban
9.255 eFt-ot pedig a Cselekvő közösségek támogatása a
„Kunhalmok” menti településeken elnevezésű pályázatokon
használ fel.
II.
A 2019. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
19. § Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a
polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok
ellátásáért a jegyző felelős.
20. § (1) A Képviselőtestület 2019. évi költségvetési rendeletét
2019. január 1-jéig nem alkotta meg, és az átmeneti
gazdálkodásról rendeletet nem hozott. A polgármester végezte a
helyi önkormányzat költségvetését megillető bevételeknek a
hatályos jogszabályok szerinti beszedését, és az előző évi kiadási
előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítését.
(2) Az (1) bekezdés alapján folytatott gazdálkodásról a
polgármester a Képviselőtestület előtt beszámol. A beszedett
bevételek és teljesített kiadások az önkormányzat 2019. évi
költségvetési rendeletébe beépítésre kerültek.
21. § A Képviselőtestület jogosult Öcsöd Nagyközségi
Önkormányzat és költségvetési szerveinek bevételi és kiadási
előirányzatai évközi módosítására.
folytatás a 12. oldalon…
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folytatás a 11. oldalról…

22. § Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely
költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap az
önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a
polgármester a Képviselőtestületet tájékoztatni köteles. A
Képviselőtestület - az első negyedév kivételével negyedévenként, a döntés szerinti időpontokban, de legkésőbb az
éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig,
december 31-ei hatállyal módosítja költségvetési rendeletét.
23. § A meghatározott tartalékok előirányzatának módosításáról
a Képviselőtestület jogosult dönteni.
24. § Az Önkormányzat költségvetési szervei a jóváhagyott
bevétel
előirányzatokon
felüli
többletbevételeiket
a
Képviselőtestület jóváhagyásával használhatják fel.
25. § Az Önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött
működési hiány finanszírozási módja a működőképességet
veszélyeztető helyzet esetén kiegészítő támogatás igénylése.
26. § (1) Az Önkormányzati gazdálkodás során az év közben
létrejött költségvetési többletet értékpapír vásárlás vagy
pénzlekötés útján hasznosíthatja az Önkormányzat.
(2) A többletbevételek (1) bekezdés szerinti hasznosítással
kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek
bonyolítását a Képviselőtestület a polgármester hatáskörébe
utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a
Képviselőtestületnek tájékoztatást ad.
27. § Az Önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a
belső kontrollrendszer keretében valósul meg, létrehozásáért,
működtetéséért, továbbfejlesztéséért a jegyző a felelős.

Az Óvodai versmondó verseny résztvevői
2019. március 13.
KÖZTÁRSASÁG ÚTI
ÓVODA
KATICA CSOPORT
1.

Bartus Dzsesszika

2.

Farkas Melissza

3.

Fazekas Mariann

KÜLÖNDÍJ - A
LEGSZEBB TAVASZI
KÉP

FICÁNKA CSOPORT
1.

Bak Szilvia

2.

Erős Neszta Amina

3.

Erős Norman Noel

III. HELY VERSMONDÓ

VÖRÖSMARTY ÚTI
ÓVODA
MÓKUS CSOPORT
1.

Durda Noel Balázs

2.

Szirom Ferenc Dominik

3.

Zentai Zselyke

II. HELY VERSMONDÓ

ŐZIKE CSOPORT
1.

Kolompár Angelina

2.

Kovács Luca

3.

Török Kornél

I.HELY VERSMONDÓ

MADÁRKA CSOPORT

Öcsöd, 2019. február 28.
Molnár Bálint
polgármester

ÉRTÉKELÉS
KATEGÓRIÁNKÉNT

Erősné dr. Boldizsár Diána
jegyző

Szépkorú Rácz Lajos köszöntése

1.

Bakró Miranda

2.

Gácsi Klaudia

3.

Pápai Vince

KÜLÖNDÍJ VERSMONDÓ
KÜLÖNDÍJ - A
LEGSZEBB TAVASZI
KÉP

Február 23-án a falu egyik szép kort megért lakosát köszöntöttük.
Ezúttal a 90-ik életévét betöltő Rácz Lajost születésnapja
alkalmából Molnár Bálint polgármester virággal, borral és a
Miniszterelnök úr által aláírt emléklappal köszöntötte.
Jó egészséget, hosszú, boldog életet kívánunk neki családja
körében!

Óvihírek

Szerkesztőség
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„Az adatok a 2019. február 1-i állapotot tartalmazzák. A menetrend változás jogát fenntartjuk.”
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„Az adatok a 2019. február 1-i állapotot tartalmazzák. A menetrend változás jogát fenntartjuk.”
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Sulihírek
A magyar kultúra napja

Az ötödikesekhez közel áll a raggea stílus, tanulás helyett is
inkább lazulnak.

Kölcsey Ferenc 1823. január 22-én fejezte be a Himnusz írását.
Naptárunkban január 22. már 1989 óta ünnep. Ezen a napon a
legtöbb faluban, városban megemlékeznek a magyar kultúráról.
Az évfordulóval kapcsolatos megemlékezések alkalmat adnak
arra, hogy nagyobb figyelmet szenteljünk évezredes
hagyományainknak,
gyökereinknek,
nemzeti
tudatunk
erősítésének.

Ebben az évben az általános iskolai megemlékezésen nemzeti
kincseinkből a népdalokat emeltük ki. A közönség
megismerhette híres népzenegyűjtőnk, zeneszerzőnk, Kodály
Zoltán gondolatait a magyar népdalról, s hallhattak népdalokat
hangszeres feldolgozásban, szólóénekben és az iskolai énekkar
előadásában is. A záróénekkel mindenkit közös éneklésre
invitáltunk.
A műsorban szerepeltek:
5.a: Csufor Vivien, Kanalas Szabina, Kolompár Leila,
Kolompár Vivien, Zámbó Jázmin
5.b: Kóródi Nóra, Török Alexandra, Zámbó Mária
6.a: Farkas Ramóna, Nagy Evelin, Szénási Rebeka
6.b: Kóródi Renáta, Török Luca
7.a: Drága Erzsébet Katalin, Kiss Erika Blanka, Kovács
Attila Herceg
8.a: Farkas Gabriella, Kecskés Dóra, Kolompár Ivett
8.b: Dankó Alexandra
A felkészítő tanáraik Deák Júlia és Kézsmárkiné Szabó Ildikó
tanárnők voltak. Külön köszönet illeti Vass István és ifjabb Cseh
András tanárurakat a zenei előkészítésért.

További képek és videó az iskola honlapján.
www.altisk-ocsod.sulinet.hu/farsang-az-iskolaban
A nemzetközi stílusok mellett az elsősök hűek maradtak a
magyar néphagyományhoz. A kemény vonalat a rockerek és a
punkok képviselték.
A felvonulás után a farsang hangulatához méltóan
táncmulatsággal zártuk a napot.

Szavalóverseny
A Homoki Általános Iskola idén is szavalóversenyt rendezett a
magyar kultúra napján.
Iskolánkat nyolc tanuló képviselte: Vincze Vanessza Angyalka
5.a, Gajdos Viktor 5.b, Durda Napsugár 6.b, Szeleczki Andrea
6.b, Kiss Erika 7.a, Kovács Attila Herceg 7.a, Molnár Maxim 7.a,
Török Virág 7.a.

Farsang az iskolában
2019. február 22-én tartottuk a már hagyománnyá vált iskolai
farsangot.
A farsangi időszakhoz szorosan hozzátartozik a zene és a tánc.
Ezen a délutánon nálunk ezek kerültek a középpontba.
Először a hatodik évfolyam műsorában rövid áttekintést adott az
utóbbi évtizedek ismert és népszerű slágereiből.
Az évfolyamok pedig különböző tánc és zenei stílusokból adtak
ízelítőt. Megjelentek itt a jövő Eminemjei a rapperek között.
Tarkabarka, vidám hippicsapat a szabadságot képviselte.

Minden résztvevőnek egy kötelező és egy szabadon választott
verset kellett megtanulnia.
Tanulóink szépen szerepeltek, Kovács Attila Herceg a
kategóriájában 1. helyezést ért el.
Minden versenyzőnek gratulálunk, hiszen a versek megtanulása
által mindannyian gazdagabbak lettek.
Tanulóinkat Kézsmárkiné Szabó Ildikó és Osztrovszkiné Bata
Gyöngyi tanárnők készítették fel.
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Megemlékezés
Nagy Imréné Kézsmárki Erzsébet
halálának
3. évfordulójára.
,,Csillag lett, mert szívből szeretett,
s én úgy szerettem, ahogy csak lehetett.
Elment tőlem, mint a lenyugvó nap,
de a szívemben él és örökké ott marad.”
Szeretettel emlékezik családja

Megemlékezés
Molnár József
halálának
17. évfordulójára.
,,Elmentem tőletek nem tudtam búcsúzni
nem volt időm el kellett indulni.
Szívetekben hagyom emlékem örökre,
ha látni akartok, nézzetek az égre.”
Szeretettel emlékezik családja

Megemlékezés

Köszönetnyilvánítás

Kovács Jánosné Kóródi Mária

,,Te voltál az élet, te voltál a társ,

halálának

bölcs apa s büszke nagyapa.

3. évfordulójára.

Volt sok szép évünk,

,,Ne hidd, hogy feledni fogunk,

de mégis oly kevés,
s most mit nem adnánk már,

a sors bármerre vezet,
emléked szívünkbe véssük,
a szív pedig soha nem feled!”
Szerető családja
Köszönetnyilvánítás
Köszönetet mondunk minden kedves
rokonnak, barátnak, ismerősnek, jó
szomszédnak, munkatársaknak valamint
mindazoknak, akik
Kiss Imréné Boldizsár Julianna
búcsúztatására eljöttek, sírjára koszorút, virágot
helyeztek.
A gyászoló család
Megemlékezés
Kiss Kálmánné Cseri Julianna
születésének 100.
és a halálának 18.
évfordulójára.
,,Úgy ment el, ahogyan élt,
csendben és szerényen.”
Szeretettel emlékezik: lánya, veje, unokái, unokaveje
és dédunokája

akár egyetlen percért.
Semmi nem lesz már a régi,
minden mosolyba könnycsepp vegyül,
kérünk, segíts tovább élnünk, örökké rád
emlékezünk, soha nem feledünk.”
Köszönetet mondunk minden kedves rokonnak,
ismerősnek, barátnak, munkatársnak,
szomszédnak, valamint mindazoknak, aki
Kurucz Ferenc
temetésére eljöttek, sírjára virágot, koszorút
helyeztek, részvétükkel fájdalmunkban osztoztak.
A gyászoló család
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Anyakönyvi hírek
Halálozások

Házasságkötés

Januárban:
Rónyai Imre
Gere Károlyné Rónyai Magdolna
Gajdos Antalné Piti Etelka
Fazekas Lajos
Boldizsár Julianna

élt 74 évet
élt 85 évet
élt 85 évet
élt 70 évet
élt 81 évet

Februárban:
Id. Tolnai Ferenc
Lénárt Ferencné Petris Gizella
Kóródi Lajos
Jordán Ferencné Kovács Julianna
Oláh Ferenc

élt 82 évet
élt 85 évet
élt 64 évet
élt 84 évet
élt 67 évet

„A boldogság szárnyán
immár ketten
repülünk tovább,
egy közös élet útján”
Februárban:
Karikó-Tóth Endre – Jordán Enikő
Márciusban:
Jakab Martin – Bodnár Izabella Melissza

Emléküket kegyelettel
őrizzük.

kötöttek házasságot

Születések

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

Februárban:

Erdei Tibor – Kmetykó Mónika
Dániel Bozsidár
nevű gyermeke született.

Húsvéti Kézműves délután
Szeretettel várjuk községünk
apraját-nagyját,
gyerekeket, szülőket, nagyszülőket
a Húsvéti ünnepkörhöz kapcsolódó

Kézműves Foglalkozásra,
melynek helye és időpontja:
Művelődési Ház,
2019. április 5.
15- 18óráig.
Az Öcsödi Egészségklub és a Művelődési Ház
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Hozz magaddal
egy virágot!
Ültessünk virágot a
Föld Napja
alkalmából
Civil kezdeményezésre az Önkormányzat támogatásával
virágültetést szervezünk, melyre várunk minden virágot
szerető gyermeket és felnőttet.
Találkozzunk 2019. április 27-én (szombaton)
14 órakor
a már kialakított virágoskertnél (Árpád út 2.)
Várunk mindenkit, aki részt
szeretne venni községünk közös
virágoskertjének szépítésében és a
Piactéren az új kialakításában.
Hozz egy tő napfényt kedvelő
virágot és ültesd el közös kis
kertünkbe!
Támogassuk együtt a
Föld Napjának szellemiségét.

Szervezők
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