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Családi Piknik Nap

Az Önkormányzat és a Pantó Antal Hagyományőrző Egyesület
szervezésében került megrendezésre június 1- én a Ligetben a
Családi Piknik Nap, s ennek keretében a II. Körösmenti
Kerékpáros Találkozó.
A nagy májusi esőzések, a szokatlanul rossz idő miatt mind a
szervezők, mind a meghívott kerékpáros klubok nagy
izgalommal és aggódással készültek, de végül június első napja
verőfényes napos idővel ajándékozott meg minket.
A Kerékpáros Túraklub egy fogadó sátorban várta az érkezőket,
a regisztrációt követően mindenki egy nyakba akasztható
látogatói emlékkártyát kapott.

Kora délelőttől lázas készülődés volt a sátraknál.
Kézműveseink - Bencsik Márta csuhé- és szalmafonó népi
iparművész, Csonkiné Boldizsár Márta mézeskalácsos, a
Hagyományőrző Kézimunka Szakkör, és a Papírfonó Szakkör
gazdag kínálattal várták az érdeklődőket a foglalkozásokra.
A Kézimunka Szakkör hímzéseit, kézimunkáit Szilágyi Antalné
Quilling technikával készített papír munkái gazdagították
valamint Zubor Erika festményei is kiállításra kerültek. Népi
hangszerek bemutatójára Tóth István és a tiszakürti Németh
György várta a látogatókat.

Az egész napos programon Egyesületünk tagja, Osztrovszkiné
Bata Gyöngyi, műsorvezetőnk kalauzolta végig a vendégeket.
Molnár Bálint Polgármester és Pasztelyákné Izbéki Róza, az
Egyesület elnökének köszöntői és a bemutatkozások után
kezdődött a látványos HEGESHOW.
Ezt az érdekes akrobatikus kerékpáros programot egy helyi
vállalkozó szponzorálta.
Sikeres volt az ehhez kapcsolódó folyamatos workshop is, ahol a
nap folyamán különleges, extrém kerékpárokat lehetett
kipróbálni.
Az ebéd után óriási sikere volt a rengeteg finom süteménynek,
melyet az Egyesület tagjai, a Kézimunka Szakkör szorgalmas
asszonyai sütöttek.
A különböző sportprogramok – kispályás futball, íjászat délelőttől késő délutánig várták a résztvevőket.
A kulturális programok során osztatlan sikert arattak a helyi
óvoda kis néptáncosai, majd Hagyományőrző Népdalkörünk
fellépése.

folytatás a 2. oldalon …
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folytatás az 1. oldalról
Igen nagy örömünkre szolgált, hogy a vendégek között
üdvözölhettük Pantó Erzsébetet, Egyesületünk névadójának
keresztlányát. Erzsébetet, aki Battonyán él, erős szálak kötik
Öcsödhöz, boldogan töltötte velünk a napot, sokat mesélt régi
öcsödi élményeiről.

Az eredményhirdetésre és a vendég- emléklap átadásra késő
délután került sor, de a vendégek többsége estig maradt.
Annál is inkább, mert este 20h után került sor a Családi Piknik
nap egyik különleges eseményére, az esti szabadtéri
filmvetítésre.
Az újszerű Liget-Mozi a Mamma Mia c.film vetítésével igazi
siker lett, mintegy 300 résztvevővel. Egész nap, de különösen
délután telt meg a liget füves része a piknik-takarókon helyet
foglaló családokkal, gyerekekkel.

Öcsöd kerékpáros megközelítését nagyban nehezíti, hogy sem
Kunszentmárton, sem Békésszentandrás felé sajnos nincs még
kerékpárút.
Az ismert, rendkívül forgalmas, kamionokkal teli 44-es út
nagyon megnehezíti, hétközben szinte lehetetlenné teszi a
biztonságos kerékpározást Öcsöd és a szomszédos települések
között.
Mi úgy oldottuk meg a biztonságot, hogy kérésünkre a helyi
Polgárőrség mindkét irányban a kerékpárosok elé ment az érintett
települések széléig, s onnan biztosította az utat. Utólag is
köszönet ezért. Ezt előre jeleztük minden résztvevő kerékpárklubnak, ami nagy motivációt jelentett az induláshoz.
Ami nagy pozitívum, hogy az esemény Öcsöd bicikliseit
mozdította meg. Alig jött valaki autóval, a többség, több száz
ember, kicsik és nagyok, kerékpárra pattant, s úgy jött ki a
Ligetbe.
A rendezvény részben egy EMMI-MASPORT pályázati
támogatással került megszervezésre, másrészt az Önkormányzat
és Egyesületünk vállalta a költségeket.
A logisztikai feltételeket – pl. Liget előkészítése, Hegeshow
bemutató helyszínének előkészítése, ehhez külön áram
biztosítása, sátrak felállítása, ebédfőzés, terület éjszakai őrzése –
az Öcsödi Községgondnokság biztosította.
Ez a mi új kezdeményezésünk, a Családi Piknik Nap, és az ennek
keretében rendezett Kerékpáros Találkozó egy egészen új
élményt, már az előkészítése, a MASPORT támogatási pályázat
kidolgozása is más dimenziókat hozott.
Még jobban összekovácsolta az Egyesület aktív tagjait, mindenki
meg akarta mutatni, mivel tud legjobban bemutatkozni.
A megjelent vendégklubok kerékpárosai nagyon jól érezték
magukat, jó élményekkel indultak haza a nap végén, s vitték
magukkal az öcsödi Hagyományőrző Egyesület és a Kerékpáros
Túraklub jóhírét.
Pantó Antal Hagyományőrző Egyesület
_____________________________________________________

Köszönet
Polyóka László tiszaföldvári lakos Önkormányzatunkat
támogatta háromszáz tő, meleg tűrő virágpalántával, amelyet a
Községgondnokság munkatársai a Polgármesteri Hivatal belső
kertjében ültetettek el, színesítve az általuk gondozott kertet.
Önkormányzatunk nevében köszönetemet fejezem ki az önzetlen
felajánlásért.
Minden korosztály képviseltette magát - nagyszülők, szülők,
unokák, - s mindenki jól érezte magát, a kisebbek kedvükre
ugrálhattak, csúszdázhattak, a műsorokon túli időben jókedvűen
kergetőztek-futkároztak.
A Kerékpáros Túraklub elképzelése, hogy egy nagy találkozó
erejéig sikerül összehozni a Körös-menti települések
kerékpárosait, csak részben sikerült. A rendkívül felázott utak,
gátak miatt kevesebben mertek elindulni.
Igazi hőstett volt pl. a csongrádi biciklisek útja, akik kb 10 km-t
egy teljesen átázott, sáros gáton voltak kénytelenek tekerni.

Molnár Bálint
polgármester
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I.Öcsödi Gyorsasági Roncsderbi
Idén első alkalommal került megrendezésre Öcsödön 2019.
június 23-án, egy vasárnapi napon a gyorsasági O.B. futam
roncsderbi. A két fő szervező Takács József és Komáromi Tamás
volt.
De mi is az a gyorsasági roncsderbi? Három géposztályban
versenyeznek az autók.
A géposztályok nevei:
Széria, II. géposztály, I. géposztály. A géposztályba
becsatlakozás a versenyszabályzatba beleírt feltételek mellett
történik. Minden verseny előtt a technikus felelős vezető
megvizsgálja a járműveket. Csak az "átvett" járművek
versenyezhetnek.
A versenyben kizárólag a roncsderbi szabályzatából vizsgázott
versenyző vehet részt saját felelősségére. Kiskorúversenyző
szülői engedéllyel ülhet a volán mögé.
De most térjünk vissza Öcsödhöz. Egy remek eseménydús napot
tudhatunk magunk mögött, azok visszajelzéseinek alapján, akik
kilátogattak a rendezvényünkre. Sajnos az előkészületekben az
időjárás nem kedvezett nekünk, a sok eső feláztatta a pályát
magát a rendezvény helyszínét, de szerencsére ez sem tartotta
vissza a versenyzőket és az érdeklődőket.

A versenyzők által elért pontok, helyezések géposztályonként:
Junior:
1. Kurucz Dániel Kunszentmárton 30 pont 2. Béres Dorina
Bordány 16 pont 3. Hegedűs Roland Kecskemét 14 pont 4.
ifj.Baranyai Attila Kiszombor 12 pont 5. Török Benedek Üllés
10 pont 6. Lovász Laura Kecskemét 6 pont 7. Tóth Imre Zsolt
Köröstarcsa 5 pont 8. Csabai Norbert Medgyesegyháza 3 pont
Terepgokart:
1. Kurucz Patrik Kunszentmárton 30 pont 2. Gyakari Imre
Köröstarcsa 24 pont 3. Ragadics Mihály Jánoshalma
Lada kis géposztály:
1. Gyuricza György Szentes 26 pont 2. Pusztai Ádám Szentes 22
pont 3. Boros Róbert Szentes 22 pont 4. Dávid Róbert Szentes 14
pont

Lada nagy géposztály:
1. Kósa Antal Maroslele 28 pont 2. Veiczi Zsolt Szentes 26 pont
3. Molnár Imre Mesterszállás 10 pont 4. Rakovics András
Körösladány 6 pont
Széria:
1. Csorba Zsolt Kecskemét 30 pont 2. Csorba Tamás Kecskemét
22 pont 3. Ragadics Ádám Jánoshalma 12 pont 4. Takács József
Öcsöd 10 pont 5. Cs. Kovács Imre Kecskemét 10 pont 6. Horváth
Tibor Szeged 6 pont
I.géposztály:
1. Csanádi Zoltán Szeged 28 pont 2. Baranyi Attila Kiszombor
21 pont 3. Jokhel Marcell Kecskemét 18 pont 4. Vörös Zsolt
Kecskemét 16 pont 5. Jokhel Mihály Kecskemét 8 pont 6. Sánta
József Mezőtúr
II. géposztály:
1. Kurucz Csaba Kunszentmárton 26 pont 2. Fodor Martin
Szeged 22 pont 3. Gombai Zoltán Kecskemét 19 pont 4. Gulyás
Dávid Kecskemét 12 pont 5. Kaszás Herold Szentes 7 pont 6.
Hegedűs Csaba Kecskemét 5 pont 7. Nagy Zsolt Kecskemét 4
pont 8. Bárdos Tamás Kunszentmárton
Szuperfutam roncskategória:
1. Kurucz Csaba Kunszentmárton 10 pont 2. Csanádi Zoltán
Szeged 8 pont 3. Baranyi Attila Kiszombor 6 pont 4. Hegedűs
Csaba Kecskemét 4 pont
Lada futam szuper kategória:
1. Pusztai Ádám Szentes 10 pont 2. Kása Antal Maroslele 8 pont
3. Molnár Imre Mesterszállás 6 pont
Ezúton szeretnénk megköszönni, minden versenyzőnek és a
kisérőiknek, a kilátogató vendégeknek, hogy eljöttek, részt vettek
az I. Öcsödi Gyorsasági Roncsderbin és részvételükkel
hozzájárultak a rendezvényünk sikeréhez.

Szeretnénk megköszönni a támogatóinknak: Öcsöd Nagyközségi
Önkormányzatnak, a Bácsvíz ZRT-nek, Rácz Dezsőnek és
fiának, az Öcsödi Mezőgazda Kft-nek, Szilágyi Imrének
(Barkácsbolt) Kurucz Lajosnak és fiának, Dóczi Lajosnak
(Takarmánybolt) és a Kunagro Kft-nek.
Rendezők
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Tisza- tavi kerékpáros élménybeszámoló
Az Öcsödi Kerékpáros Túraklub egynapos túrái mellett az idén
már negyedik alkalommal rendezte meg nyári háromnapos
túráját. A 2019-es úti cél ezúttal a Tisza- tó volt. Tavaly
tizenheten, ebben az évben tizenegyen vágtunk neki a többnapos
megmérettetésnek. Kilenc öcsödi és két csongrádi kerékpáros.
Hárman a 70-en felülieket képviselték, négy 50- 70 év közötti,
három fő 30- 50 év közötti, és egy gyermekkorú kerékpárosunk
volt. A túránkra 2019.július 5-6-7- én került sor.
Együtt utaztunk el busszal Tiszafüredre, ahol a szálláshelyünk és
túráink kiinduló pontja is volt. Kölcsönzött kerékpárokkal
tekertük körbe a Tisza- tavat. Túránk első napján Tiszafüred
látványosságait jártuk be és ismertük meg gyalogszerrel.
A második napot szántuk a Tisza- tó körbekerülésére. Mi, ahogy
a legtöbben az ún. „kiskör” megtételét választottuk, ami 65 km.
A Tiszafüred és Poroszló közti kerékpározás a 33- as főútvonalon
zajlott, míg az út többi része az aszfaltozott gát tetején haladt
végig. A sima felületen jól lehetett haladni. Amire nem is
számítottunk, hogy mit sem sejtve egy szintén háromnapos Tiszató körül zajló rendezvénybe botlottunk bele. Éppen ezekben a
napokban zajlottak a Tisza- tavi ultramaraton különböző
kategóriákban rendezett futamai (egyéni és csoportos, férfi és
női, különböző futótávok). Szombaton és vasárnap is futókkal
találkoztunk, ami rendkívüli élménnyé varázsolta a kerékpáros
tókerülést: kölcsönös köszöntések, jókívánságok, biztatások
hangzottak oda- vissza. Mi csak 65 km- t kerekeztünk aznap, míg
az ultramaratoni távot futók 111 km- t teljesítettek. Hihetetlen
összpontosítással, önfegyelemmel, kitartással és fantasztikus
emberi teljesítményekkel találkoztunk testközelből. A
kempingben, ahol megszálltunk, a szomszédos faházban egy
csepeli tanárnő volt Európa- bajnok terepfutó iker fiaival.

Egyesületi sporttársuk, egy fiatalember, aki szintén kempingbeli
szomszédunk volt, a száztizenvalahány egyéni futó közül
nyolcadik ként futotta le a 111 km-es távot. A nagy melegben az
idő előrehaladtával egyre többször tartottunk megállót, hiszen a
legkényelmesebb kerékpárülések is egy idő után kényelmetlenné
váltak.
Utolsó nap a Poroszlói Ökocentrum sokféle látnivalójával
ismerkedtünk. A kishajós túrán a Tisza- tó élővilágáról kaptunk
látható- hallható információkat hajósunktól. Utána ki- ki a maga
tempójának és érdeklődési körének megfelelően járta be az
Ökocentrum területét. Késő délután utaztunk haza Tiszafüredről.
Egyelőre még nem tudjuk, hogy a jövő évi háromnapos túránkat
hová tervezzük.

Mezőkövesden járt a kézimunka szakkör

PARKÉPÍTÉS

Köszönjük Molnár Bálint polgármester úr segítségét, hogy
eljuthattunk Mezőkövesdre a Jankó Bori Kézimunka kiállításra.

A piactérrel szemben felállított kerti pihenő alját kis, de lelkes
csapatunk betonlappal rakta ki.

Sajnos az idén a munkáinkat tervezési hiba miatt nem díjazták.
Ettől eltekintve a kiállítás nagyon szép volt sok új tapasztalattal
és élménnyel gazdagodtunk.
Köszönjük az Önkormányzat támogatását.
Pákozdi Antalné
Kézimunkaszakkör vezető

Kerékpáros Túraklub

Holt-ág Alapítvány

Öcsödi Hírek 5

ÖSSZEFOGÁS

Háromgenerációs családi rendezvény

A hosszantartó csapadékhiány miatt katasztrofálisan
lecsökkent a falu alatti holtág vízszintje.
A Körös tavaszi áradása során felmerült a víz
átszivornyázásának lehetősége. A Horgászegyesület és a
Holt-ág Alapítvány engedélyt kért az ATIVIZIG-től, hogy a
gondolatot megvalósíthassuk. Az engedélyt megkaptuk,
hogy a vízszintet szivornyázással 2,6 méterre
növelhessük. Először csak egy csőrendszert építettünk ki
a gátőrháznál. A szivornya többszöri próbálkozásra indult
be. Ezen nekibuzdulva még további két csőrendszert
építettünk a hatékonyság növelésére. Sajnos, a folyó
apadása miatt csak három napig működött a kiépített
rendszerünk. Bíztunk a további áradásban, ezért a
csőrendszert nem bontottuk el. Jól tettük, mert az újabb
árhullámmal jelentős mennyiségű víz érkezett, ezért újra
beindíthattuk a szivornyázást. Tíz napon át ment a
vízpótlás a holtágba, ekkor értük el az engedélyezett 2,6
méteres vízszintet. A vízszintet 65 centiméterrel sikerült
emelnünk. Így már nyugodtabban mehetünk neki a nyári
kánikulának.
Ahhoz, hogy ezt az eredményt elérjük, sok ember
munkájára, összefogásra volt szükség.
Akik segítettek:
Mezőgazda Kft. A rendszer kiépítéséhez szükséges
csöveket tőlük kaptuk kölcsön. Ezen kívül szakmai
tanácsaikkal, szakipari munkákkal is sokat segítettek.
Önkormányzat A csövek szállításában, kiépítésében
támogattak bennünket. A csőrendszer vízzel való
feltöltéséhez a szippantó kocsit biztosították. A rendszer
működésének nappali felügyeletét az önkormányzat
közmunkása végezte.
ATIVIZIG pozitív hozzáállása és Rónyai Bálintné
támogatása is nagyban segítette munkánkat.
A Körösvidéki Horgász Egyesületek Szövetsége anyagi
és szakmai segítséget ajánlott fel.
Végül, de nem utolsó sorban a csövek össze-és
szétszerelésében, a szivornyázás nappali és éjjeli
őrzésében nagyon sok segítséget kaptunk az Öcsödi
Horgászegyesülettől, a Holt-ág Alapítványtól, vízparti
földtulajdonosoktól, magánszemélyektől.
A felsorolásból jól látható, hogy a 65cm-es
vízszintemeléshez is milyen széleskörű összefogásra,
milyen sok ember koordinált munkájára volt szükség.
Ezúton szeretnénk megköszönni mindenki segítségét,
munkáját.

A Vasutas Nyugdíjasklubok Országos Szövetsége az idén is
meghirdette a Háromgenerációs családi programját, melyre a
nyugdíjas klubunk is 6 fő részére kapott lehetőséget. A
rendezvényre június 19-én került sor, Budapesten a Tarzan
Parkban. A modern játékokkal felszerelt parkban gyermekekszülők-nagyszülők együtt kapcsolódhattak ki. A cél az volt, hogy
az életmód, a sport és a mozgás szeretete erősödjön a park által
nyújtott izgalmas lehetőségekkel. Mindezért a résztvevő
nyugdíjas klubok számára Emléklapot is osztottak ki.

Jordán Imre és Molnár András

XXII. Országos Nyugdíjas Találkozó
Az idén is megrendezése került az Országos Nyugdíjas Találkozó
Cserkeszőlőben. Ismét a Gyógyfürdő adott otthont e
rendezvénynek immár 22-ik alkalommal. A kétnapos
rendezvényen számos nyugdíjas klub fellépet különböző
produkcióval, köztük az Öcsödi József Attila Nyugdíjas Klub
tánckara is. Egy retró időket idéző tánccal, mely még a „szíveket
is megdobogtatta”!

Kihasználva a hely adta lehetőséget, fürdőzéssel egybekötve,
vidáman telt el a nap. Volt tombolahúzás, finom ebéd, ki-ki
kedvére tölthette el ezt a szép, emlékezetes napot.

Készítette: Dezső Julianna
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A „Mama”: Száz éve halt meg József Attila édesanyja.
II. rész
A Mama- lehetőségeihez képest- igyekezett az öcsödi
nevelőszülőknél elhelyezett gyermekeivel kapcsolatot tartani:
levelet írt, és ha volt egy kis pénze, csomagot állított össze és
küldött a két kicsinek. Az Öcsödön töltött idő alatt anyjuk csak
egy alkalommal, 1911 nyarán tudta őket meglátogatni. Az 1910
márciusa óta eltelt több mint egy év után a gyerekek alig ismerték
meg édesanyjukat!
A Mama és Budapesten maradt nagyobbik lánya, Jolán próbálta
valahogy megalapozni közös jövőjüket a még „lelencben lévő”
gyermekeivel. Az anya és nagylánya között feszült volt a
viszony: apjuk eltűnése után Jolán már kislányként felnőtt
szerepre kényszerült. A tanulás mellett a ferencvárosi Világ
moziban cukorkát árult. Miután a Mama 1912. június közepén
hazahozta két kisebb gyermekét Öcsödről, Jolán közvetítésével
az egész család munkához jutott. A Mama takarító lett a már
említett moziban, Jolán jegyszedő, Etus cukorkaárus, míg Attila
vizet árult. A család továbbra is szűkös körülmények között élt,
de legalább együtt. A folyton robotoló, örökké fáradt anya
figyelmét, ölelését a szeretetre éhes 9 éves kisfia fortélyos módon
próbálta kizsarolni: Attila lúgkőivási öngyilkossági kísérlete
meghiúsult. A hírre a Mama munkáját otthagyva hazarohant, és
aggódva ölelte magához fiacskáját.
Miután a rák elhatalmasodott az elgyötört anya testén,
türelmetlenné, veszekedőssé vált. Nehezen tudta tolerálni
kamaszodó fia dackorszakát, aki például éhségsztrájkba kezdett,
amikor a társai kigúnyolták amiatt, hogy neki kellett legeltetnie
anyja egyetlen tyúkját a Ferenc téren. Amikor a koplalástól
kiéhezve egyik éjszaka mind befalta azokat a buktákat, amiket
anyja a másnapi ebédre szánt, a Mama úgy elverte nyújtófával
fiát, hogy az kis híján majdnem belehalt. Az első világháború
kitörésekor, 1914. augusztus 22-én, Jolán a legidősebb lány
férjhez ment Pászti Elemérhez, aki tisztviselőként dolgozott. Ő
szerzett állást ifjú feleségének a Bőrklinikán, ahol egy
orvosprofesszor titkárnője lett. Pászti az egész családot
pártfogásba veszi, miután ő tartalékos hadnagyként
frontszolgálatra vonult be. Míg ő a harctéren szolgált, a József
család az utána kapott hadisegélyből, illetve Jolán irodai
fizetéséből élt. 1915 májusában Jolán anya lett: kisfia, Gáborka
10 hónapot élt. A mind gyakrabban betegeskedő Mama boldogan
vigyázott unokájára, amíg lánya dolgozott. Jolán és Pászti
házassága megromlott és 1917 januárjában búcsút mondtak
egymásnak, bár csak később váltak el.
Ekkortájt tűnt fel Jolán életében Dr. Makai Ödön ügyvéd, aki
mellett gépírói munkát vállalt, hogy egy kis mellékkeresettel is
segítse családját. A József családra ínséges időszak köszöntött:
kiderült, hogy a Mama menthetetlen beteg , Jolán elveszítette
főállását, Attila és Etus pedig újra az Országos Gyermekvédő
Liga gondozásba került.

1917 novemberében Monorra, két különböző családhoz került a
két gyerek, ahonnan Attila 1918 januárjában megszökött. Jolán
és Dr. Makai Ödön közti munkakapcsolat szerelemmé érlelődött.
Mozgalmas és balszerencsés hónapok köszöntöttek a családra. A
Mama állapota egyre rosszabbodott, Atilla járványos betegségbe
esett, majd baleset érte. Makai közbenjárására Etus és Atilla
elutazott öt hétre Abbáziába a Károly király- féle
gyermeknyaraltatási akció keretében. Koplalva, eltetvesedve,
elhanyagolva érkeztek haza, de látták a tengert. Itthon
folytatódott az éhezés, a sorban állás, a harc az ennivalóért. Jolán
közben 1918. április 19-én elvált Pászti Elemértől és 1919-ben
hozzáment Makai Ödönhöz. Attila ezalatt az idő alatt szinte
hetente leutazott Szabadszállásra, a Mama rokonaihoz
ennivalóért, mert Pesten pénzért sem lehetett kapni semmit,
pedig a nagybeteg anyjuknak nagy szüksége lett volna rá. Amikor
Jolán hazaérkezett külföldi nászútjáról, még átadhatta ajándékát:
egy hosszú rojtos selyemkendőt a csontsovány asszonynak, Attila
pedig élete első új nadrágját ölthette fel. Ekkor készült az utolsó
fotó a napban hunyorgó Mamáról, az új nadrágban feszítő
Attiláról és a nagylány Etusról.

Ez volt az utolsó örömben együtt töltött napja a családnak: a
Mama már többet nem kelt fel betegágyából. Fájdalmai egyre
elviselhetetlenebbek lettek. Ismét kórházba került, a fiát már nem
látta többé. Attila 1919. december 17-én ismét leutazott
Szabadszállásra élelmet szerezni, de visszajönni már nem tudott,
mert szénhiány miatt a vonatok közlekedését bizonytalan időre
beszüntették. A Mama 1919. december 27-én meghalt. Két
nappal későbbi temetésén csak lányai tudtak tőle elbúcsúzni.
József Áronné, született Pőcze Borbála 44 évet élt. Fia elkésett:
1920 vízkereszt táján már elindult a vonatközlekedés.
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Egy zsúfolt vonat tetején hasalva vergődött vissza Budapestre.
József Attila ma már édesanyjával, Jolán nővérével, tragikusan
korán elhunyt unokaöccsével és Etussal nyugszik közös sírban.

József Attila versillusztrációs rajzpályázat
Az idén negyedik alkalommal hirdette meg a József Attila
Emlékház és a helyi általános iskola a Költészet hetéhez
kapcsolódva a József Attila versillusztrációs rajzpályázatát.
A költő verseiben halhatatlanított Mama 100 éve halt meg.
Az alsó tagozatosoknak a Mama című verset kellett
illusztrálniuk.

2019-es JÓZSEF ATTILA VERSILLUSZTRÁCIÓS
PÁLYÁZAT
1-2. OSZTÁLY DÍJAZOTTJAI

Jordán Ágnes

TÁJÉKOZTATÓ
Az Öcsödi Ifjúsági Természet- és Környezetvédelmi
Alapítvány a 2019. május 7-i ülésén döntött a
rendelkezésére álló pénzösszeg célirányos felosztásáról a
kérelmek figyelembevételével.

I.

HELYEZETT: Zubor Fruzsina, Öcsöd, 2. osztály

II.

HELYEZETT: Nádudvari Milán, Öcsöd, 2. osztály

III.

HELYEZETT: Révész Botond, Öcsöd, 1. osztály
Jordán Ágnes

Szépkorú Rácz Dezső köszöntése
Rácz Dezső öcsödi lakos május 22-én 90. életévét
ünnepelte.
Köszönti őt: 5 gyermeke, 9 unokája, és 5 dédunokája.

A következő döntés született:
Osztálykirándulások:
1. évfolyam
21.000 Ft
2. évfolyam
10.000 Ft
3. évfolyam
13.000 Ft
4. évfolyam
16.000 Ft
6. és 7. évfolyam
20.000 Ft
8. évfolyam
4.500 Ft
Összesen:
84.500 Ft
Zöld projekt
40.000 Ft
Tanév végi jutalmazás 40.000 Ft
Üdítő
20.000 Ft
Összesen:

184.500 Ft

A pénz kiosztására május első felében került sor. Annak
felhasználása számla és elszámolás (írásbeli) köteles a
megadott
időpontig.
A
kuratórium
titkárához
(Osztrovszkiné Eszteró Ildikó) kell eljuttatni (Köztársaság
út 37-39.)
Az alapítvány kuratóriuma

Kívánjuk, hogy még sokáig szerető családod körében légy!
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Retro disco
2019. július 19-én, pénteken újra élet költözött az Öcsödi ligetbe.
Sokak által hiányolt táncos rendezvényre nyílt lehetőség a
Molnár Bálint polgármester úr által szervezett estén. A disco
házigazdája a mindnyájunk által jól ismert Osztrovszki Károly
volt, vagyis DJ Osztrovszki.

Az Öcsöd Nagyközség Roma Nemzetségi Önkormányzata
Képviselő-testülete és Kolompár Henriett elnök pizzát és üdítőt
osztott a ligetben a disco közönségének.

A programot színesítette a vendég DJ: Arató András, akinek a
rendezvényein korosztályok szórakoztak, neve egyet jelent a
video discoval. Öcsödre is elhozta a régi idők buliját, illetve
annak hangulatát. Kivetítőn nézhettük az előadókat és klipjeiket,
közben a színpaddal szemben a fák koronáján látványos lézer
show kísérte a műsort. Az est sztárvendége L.L. Junior roma
származású magyar rapper előadó, dalszerző volt, akinek a
fellépése igazán felforrósította a hangulatot.

Igazán jól sikerült rendezvényt tudhatunk magunk mögött,
köszönhetően Öcsöd Nagyközség Önkormányzatának.
Szerkesztők

FELHÍVÁS!

A sztárvendég megérkezésére hatalmas tömeg gyűlt össze,
Öcsödről és a környező településekről egyaránt. L.L. Junior a
legismertebb slágereit adta elő két táncos fiú közreműködésével,
amit a tömeg hatalmas ovációval fogadott.
A disco majdnem hajnalig tartott a kitartó táncolni vágyóknak
köszönhetően. A ligetben büfé is működött ahol enni-innivaló
várta a szórakozásba kimerült felfrissülésre vágyókat.

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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A Nébih Zöld Számán jelenthetőek
a méhpusztulási esetek
A napraforgó virágzását követően a méhészek gyakran
tapasztalják a méhcsaládok gyengülését, pusztulását. A
méhelhullási esetek hatékony és szakszerű kivizsgálása
érdekében az Agrárminisztérium kéri, hogy a méhészek
haladéktalanul jelentsék az eseteket a Nébih Zöld Számán
(06-80/263-244).
A növénytermesztés során elengedhetetlen az okszerű
növényvédő szer használat és az előírásoknak megfelelő
technológia alkalmazása. A szabályos felhasználás biztonságos
és nem okozhat méhmérgezést. Ha azonban a növényvédő szer
kijuttatás méhelhulláshoz vezet, azt a méhészeknek
haladéktalanul jelenteniük kell az élelmiszerlánc-felügyeleti
hatóságok felé.
Az Agrárminisztérium tapasztalatai szerint az elmúlt években
csupán a méhpusztulási esetek töredékéről tájékoztatták a
hatóságokat. A szakszerű kivizsgálás érdekében a
szakminisztérium kéri, hogy a méhelhullásokat a méhészek
azonnal jelezzék.
A gyors bejelentés kiemelten fontos annak érdekében, hogy a
szakemberek megtehessék a szükséges intézkedéseket. A
helyszíni szemle és a mielőbbi laboratóriumi vizsgálatok alapján
ugyanis nagyobb eséllyel tárható fel, mi okozta az állatok
pusztulását. A bejelentési kötelezettséget törvény is előírja az
állattartók részére, de az esetekről való értesülés egyfajta
visszacsatolás is a hatóságok számára.
A vizsgálati eredmények hosszú távon hozzájárulnak ahhoz,
hogy minden szükséges intézkedést megtehessenek a méhek
védelme érdekében.
Ha valaki méhelhullást tapasztal, hívja a Nemzeti
Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Zöld Számát - 06-80/263-244!

Beszámoló
Az Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestülete 2019. március 7. napján megtartott üléséről
A napirend tárgyalása előtt interpelláció:
Molnár András alpolgármester: A Deák úti Dohánybolt
környéke nagyon szemetes. Szólítsuk fel őket a bolt környékének
rendben tartására.
Interpellációra adott válaszok:
Erősné dr. Boldizsár Diána jegyző: Felszólítjuk a Deák úti
Dohánybolt tulajdonosát a közterület rendben tartására és az
italozás megszüntetésére.

A napirend 1. pontja:
Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
egyetértett a javaslattal és megalkotta a 2019. évi költségvetésről
szóló 6/2019. (III.11.) önkormányzati rendeletét.
A napirend 2. pontja:
Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta és az előterjesztett formában elfogadta Öcsöd
Nagyközségi Önkormányzat 2019. évi közbeszerzési tervét.
A napirend 3. pontja: Előterjesztések
Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta és egyetértett, hogy a népkonyhai szolgáltatással
kapcsolatos igényfelmérést követően dönt a befogadó
nyilatkozattal kapcsolatban.
Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
egyetértett a javaslattal és megalkotta a helyi közművelődési
alapszolgáltatások
ellátásról
szóló
7/2019.(III.11.)
önkormányzati rendeletét.
Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta és egyetértett, hogy az Öcsödi Szivárvány Óvoda
és Bölcsőde Köztársaság úti épület: 2019. június 24-től – 2019.
július 19-ig. A Vörösmarty úti épület: 2019. július 22-től – 2019.
augusztus 16-ig zárva lesz. A Bölcsőde 2019. július 8-tól – 2019.
július 19-ig zárva lesz.
Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta és elfogadta a 2019. évi szolgáltatási önköltségeket
és nem emeli a térítési díjakat.
Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az
Öcsöd, 02/7 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú terület egy részét 5
év időtartamra, díjmentesen használatba adja, amely szükséges a
roncs derbi pálya kialakításához, valamint az ahhoz tartozó
kiszolgáló létesítmények elhelyezésére.
A napirend 4. pontja:
Jelentés a két ülés közötti munkáról
Molnár Bálint polgármester a napirendi ponthoz kapcsolódóan
az alábbiakat mondta el:
Február 14-én volt az utolsó soros ülésünk.
Február 22-én a Nyugdíjas Klub záró-nyitó rendezvényén
vettünk részt.
Február 23-án Rácz Lajos bácsit köszöntöttem 90.
születésnapján.
Február 26-án átadtam a Tiszazug Rendőre címet Jordán Katalin
címzetes rendőr őrnagynak.
Február 27-én Tiszapüspökin agrártalálkozón voltam.
Március 6-án Budapesten az „Energia Hatékony Önkormányzat”
díjat vettem át a Parlamentben.
Március 7-én kormányhivatali ellenőrzésünk volt, a Képviselőtestület és a bizottságok munkáját ellenőrizték.
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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,

Megemlékezés

Zubor Ferenc
halálának 10. évfordulójára
,,Múlnak az évek,
Te nem vagy már velünk,
de tovább élsz szívünkben és
csak rád emlékezünk.”
Szeretettel emlékeznek felesége, fia, menye és unokái

Köszönetnyilvánítás
Köszönetet mondunk mindazon rokonoknak,
ismerősöknek, szomszédoknak, akik eljöttek,
szeretett Nővérünk,
Berényi Istvánné
Csonki Julianna
temetésére és utolsó útjára elkísérték. Sírjára
virágot, koszorút helyeztek, és igyekeztek
fájdalmunkat enyhíteni.
Emlékezik rá két húga családjaikkal

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

Megemlékezés
Pásztor Imre
halálának 24. és
Pásztor Imréné Kiss Ilona
halálának 7. évfordulójára
,,Az emlék szép virág, mely nem hervad el soha,
szél nem fú, vihar nem sodor el tova.
Szedjetek hát csokorba, amennyit csak lehet,
s őrizzétek meg közülük a mi emlékeinket.”
Emlékezik lánya, veje, unokáik és családjaik

Boldog István országgyűlési képviselő
közterületi fogadóórája
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Anyakönyvi hírek
Házasságkötés

Halálozások
Májusban:
Rónyai László
Gácsi Sándor
Kiss Lajosné Nádudvari Margit
Tóth Lajosné Jordán Mária
Komlós Mihály
Rácz István
Júniusban:
Farkas István
Júliusban:
Berényi Istvánné Csonki Julianna
Rebi Józsefné Farkas Róza
Kiss Sándorné Balogh Julianna
Komlós Sándorné
Mészáros Krisztina
Boldizsár Sándor

élt 49 évet
élt 73 évet
élt 82 évet
élt 78 évet
élt 78 évet
élt 94 évet

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

Molnár Imre – Csikai Éva
Rostás Benjámin – Kovács Mariann

élt 68 évet
élt 85 évet
élt 69 évet
élt 80 évet
élt 87 évet
élt 67 évet

Emléküket kegyelettel
őrizzük.

Sándor Nándor Barnabás – Gál Andrea Katalin
Szirom Sándor – Zubor Enikő
Júniusban:

Kolompár Miklós – Kolompár Renáta

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

Születések
Májusban:

Júliusban:

Konfár György – Kóródi Éva
GYÖRGY

Rostás Zoltán – Kovács Nelli
ALÍZ

Beri Christopher – Végh Viktória
KRISZTOFER

Kiss Lajos – Csontos Petra
DORINA SZOFI

Kassai Ádám - Rostás Aranka Miranda
NIKOLASZ
Ajtai Angéla Leila
FÜLÖP NOÉ
nevű gyermeke született.

A legifjabb öcsödi polgároknak
hosszú boldog életet kívánunk!

Júniusban:

Rácz Tamás – Hatvani Márta
OLÍVIA ADÉL

Névadó
Júliusban:

Ambrus Ferenc – Farkas Dóra
RENÁTA és IVETT
nevű gyermekeinek névadó ünnepséget tartott
Sziládiné Olasz Márta anyakönyvvezető
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ÖCSÖDI HÍREK A NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA
Szerkesztők: Csontos Anikó és Séráné Domokos Györgyi
A szerkesztőség címe: Öcsödi Községgondnokság és Könyvtár 5451 Öcsöd, Kossuth tér 1.; konyvtarocsod@gmail.com
A szerkesztőség nem feltétlenül azonosul a szerzők cikkeinek tartalmával és azokért felelősséget nem vállal.
Készült: Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Irodájában - 650 példányban

