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Öcsödtől Öcsödig
2019. március 22-én 17.00 órai kezdettel részesei lehettünk
Csikász Lajos (1964. március 8.) öcsödi származású történelmi
regényíró hangulatos, élvezetes közönségtalálkozójának a
Művelődési Házban.

Csikász Lajos földrajz-történelem szakos tanárként végzett a
Szegedi József Attila Tudományegyetemen. Az informatika
területén is magas szintű tudásra tett szert, jelenleg rendszergazda
az egyetem Földrajzi és Földtudományi Intézetében.
Szegeden él feleségével, Viktóriával (orosz-német szakos
középiskolai tanár), két fiukkal, Áronnal (22) és Péterrel (19).
Már gyerekkorában nagyon érdekelték a könyvek, évente 180200 könyvet olvasott el. Rendszeres látogatója volt a
könyvtárnak, ahová a ma is Öcsödön élő édesanyja irányította
annak idején. Egyik barátjával még versenyeztek is a könyvek
megszerzéséért.
Az írással felnőttként kezdett foglalkozni. Az „Időjárőr” (1998)
tudományos fantasztikus regénnyel indult írói pályafutása,
amivel elnyerte a legjobb magyar sci-fi regénynek járó Zsoldos
Péter-díjat. Később az Anjou- és a kuruc kor szerelmeseként és
alapos ismerőjeként vált történelmi regényíróvá. Tagja a
Történelmi Regényírók Társaságának.
3 sorozatban jelennek meg művei:
Az Anjou-lobogók alatt sorozat:
Az Anjou-ház Magyarországon töltött évszázadait dolgozza fel.
Ezüst sávok, arany liliomok (2013)
Diadalmas liliomok (2015)
Éjszín liliomok (2015)
Haragvó liliomok (2016)

Megátkozottak (2018) (Az "Anjou-lobogók alatt" című sorozat
előzménykötete)
A félhold alkonya sorozat:
A 150 éves török hódoltság utolsó évtizedének történetét
eleveníti meg.
Vörös-kék lobogók (2016)
A kuruc király (2017)
Arany és vér (2018)
Rákóczi sorozat:
II. Rákóczi Ferenc élettörténetét örökíti meg.
Az utolsó oroszlánkölyök (2017)
Anyaggyűjtéseinek legfőbb lelőhelye a Szegedi Egyetemi
Könyvtár, de az interneten is (pl. Magyar Elektronikus Könyvtár)
sok forrást talált már (tanulmányok, könyvek stb.) Többször
konzultált történész kollégákkal is. A helyszínek egy részén
személyesen is megfordult (pl. a Diadalmas liliomokban szereplő
szepesi várban), de nem mindegyiket van lehetősége felkeresni.
Nagy segítséget jelent neki a google streetview, mert ezen a
virtuális „lóháton” olyan helyeket láthat, ahová másképp nem
juthatna el. Így láthatja, hogy néz ki a táj, megbecsülheti, mit
láthattak az adott helyről a régiek.

Minden regénye végén olvasható egy szerzői utószó, melyben
leírja, hogy a cselekmény mely részei a fantáziája termékei, és
melyek a történelmileg is igazolt tények. Ezenkívül térképekkel,
szómagyarázatokkal is kiegészíti műveit.
folytatás a 2. oldalon…
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folytatás az 1. oldalról…

A regénybeli szereplői között olyanok is akadnak, akiket öcsödi
származású ismerőseiről mintázott, mint például a Vörös-kék
lobogókban a hatgyermekes Szűcs Miklósné Dorottya asszonyt
osztálytársáról, Dezső Dóráról, vagy A kuruc királyban Farkas
Tamás hajdútizedest jó barátjáról, Farkas Tamásról.
A népi szereplők neveinél is többször öcsödi családnevekhez
nyúlt, például A félhold alkonya sorozatban szereplő Lapu
Piroska vagy Rónyai Balázs esetében.
Arra a kérdésre, hogy miért fontos számára az Öcsöd név
megidézése regényeiben, a következőt válaszolta:
„Öcsöd a lokálpatriotizmusom miatt fontos. Bár 1982-ben
elkerültem, továbbra is öcsödinek vallom magam. Mivel
korábban a magyar irodalomban a falu neve csak József Attilánál
(„Öcsödön rossz volt”) és Gárdonyinál (A láthatatlan ember című
regényében) borús hangulatot idézve fordult elő, úgy éreztem,
ezen változtatni kell: szerepeljen csak többször, és lehetőleg
pozitív tartalommal. Ezért lett az Anjou-lobogók alatt sorozat
főszereplőjének a kun neve Öcsöd, és ezért írtam bele valamilyen
módon, ha másképp nem, legalább egy szereplő nevén keresztül
Öcsödöt az összes többi regényembe is.”
A könyvborítókat (kérésünkre az öcsödi programra invitáló
plakátot is) a húga, Csikász Katalin (földrajz-rajz szakos tanár,
jelenleg nyomdai grafikus a szegedi Innovariant nyomdában)
tervezte a szerző kívánságaihoz igazodva.
Az est főszereplője szívesen válaszolt az érdeklődők kérdéseire.
Bemutatta néhány történelmi személy nem valósághű
ábrázolását, és annak okát. Valós történelmi személyekkel
kapcsolatos tévedéseket fedezett fel, melyeket megosztott a
hallgatósággal is.

Az előadás előtt és után is sok ismerős elevenítette fel a Lajossal
kapcsolatos régi kedves emlékeit. Jóleső érzés volt tapasztalni a
kölcsönös tiszteletet, szeretetet, megbecsülést.
Sokan dedikáltatták a könyveit, aminek örömmel tett eleget.
A rendezvény után még feltettem Lajosnak azt a kérdést, hogy a
közönségtalálkozók sorában miben volt más számára Öcsödön
találkozni az olvasóival, az érdeklődőkkel.

A következő választ kaptam:
„Más író-olvasó találkozókkal szemben, amikor beléptem az
öcsödi kultúrházba, akkor megrohantak a "hazajöttem"- érzések.
Bár Szegeden élek, de rendszeresen járok Öcsödre, és még
mindig idevalósinak vallom magam. Másutt én vagyok Csikász
Lajos, akinek olvasták a könyveit, és kíváncsiak rá, ki is
valójában ez a pasi. Öcsödön én vagyok a Csikász Lali, akit
gyerekkora óta ismernek. Másutt egy talán érdekes idegen,
Öcsödön viszont egy ismerős odavalósi, aki valamiért
regényírásra adta a fejét. Másutt talán előre elképzelik, milyen is
lehetek valójában, Öcsödön tudják. Számomra nagy
megtiszteltetés volt így hazamenni a szülőfalumba, és csodásan
éreztem magam. Felszabadultam, egymás után jöttek elő az
emlékek, és mire észbe kaptam, már egy órája beszéltem
folyamatosan. Észre sem vettem, úgy repült az idő. Nagyon
köszönöm földijeimnek ezt a remek estét!”

A résztvevők és a szervezők nevében én is nagyon köszönöm ezt
a kellemes, öcsödiek szívét melengető találkozót! Büszkék
vagyunk Rád!
Nemesné Murányi Rozália
Képek: Csontos Anikó
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„Édesítő”

Anyák napi köszöntés

Az RTL Klub Televízió csatorna készített velem egy riportot, az
„Édesítő” című műsorba, amely a híres „Öcsödi Szövőszékről”
és az itt készült szőnyegekről valamint József Attila öcsödi
életéről tájékoztatta a nézőket.

2019. május 11-én az Öcsödi Nyugdíjasklub anyák napi
ünnepséget tartott, ahol köszönthettem az édesanyákat és
a nagymamákat. Az óvodások színvonalas műsorral
köszöntötték az ünnepelteket.

Molnár Bálint
polgármester

Molnár Bálint
polgármester

Papírfonó Kiállítás
2017. januárjában, alakult meg Öcsödön a papírfonó szakkör.
Kezdetben a Művelődési Házban jöttek össze minden hétfőn
Török Istvánné vezetésével, és irányításával. Mára hat főssé nőtt
lelkes csapat, foglalkozásait a Tóth József Alapszolgáltatási
Központban tartja, a szakkör vezetője: Gajdos Pálné Pannika.
Tagok: Magyar Rozália, Murányi Sándorné, Szegény Jánosné,
Tóthné Török Rebeka, Tóth Istvánné. Azóta sok szép munka
került ki a kezeik közül, amelyekből egy mini kiállítást
rendeztünk be a könyvtárba amely 2019. egész júniusában
megtekinthető a könyvtári nyitva tartás ideje alatt.

A kiállításhoz csatlakozott Szilágyi Antalné, akinek Qulling
technikával készített papír munkái is kiállításra kerültek.

Szerkesztőség
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Amiért az Öcsödi Hírekből kimaradt…
Tisztelt Öcsödi Lakosok!
A közelmúltban minden háztartásba eljuttattak egy levelet,
azzal a címmel, hogy „Ami az Öcsödi Hírekből kimaradt”. Ez a
levél tulajdonképpen egy kampányfelhívást, és a jelenlegi
alpolgármester ezt támogató nyilatkozatát tartalmazta.
Mindkét írás szóvá tette, hogy a polgármester nem engedte
a levelet megjelentetni az Öcsödi Hírekben. Itt kívánom
közzétenni, hogy mi volt ennek az oka.
Az Öcsödi Híreket az én javaslatomra a Képviselő-testület
döntése alapján 1991 januárjában indítottuk útjára az
Önkormányzat Lapjaként. Az akkor megalakult szerkesztő
bizottságnak én lettem a felelős vezetője. A megjelent lap
célja az, hogy a lakosságot minél több közérdekű
információval lássuk el. Az újság megjelenésének kialakult
gyakorlata van, miszerint a kiadás előtt áttekintem az
anyagokat, jóváhagyom, és elindul a lap nyomtatása. Amikor
a kezembe került az ominózus írás, első gondolatom az volt,
nem kellene engednem, hogy lejárassa magát a cikk írója a
lakosság előtt, mivel az írás a teljes tájékozatlanságát
bizonyította a település dolgaival kapcsolatban. A tartalmát
újra átgondolva, kifejezetten sértőnek tartottam, hogy
semmibe veszi és megvádolja a 20 év alatt tevékenykedő
Önkormányzatot (akik a mindenkori képviselők, beleértve az
alpolgármestert és polgármestert is), akik azon
munkálkodtak, hogy a falu minél jobban fejlődjön.
Idézem:
„20 éve, amikor ide kerültem, tetszett a környezet. Cinikusan
fogalmazva, semmi sem változott azóta. Néhány dolog
tönkrement, ELVESZETT??, néhány állami, kötelező
beruházás ilyen-olyan minőségben lezajlott. De olyan, ami a
településünket - …. - előre vitte volna, nem igazán történt.”
Mindezt megcáfolva ezúton is tájékoztatni szeretném a levél
íróit a 20 év eredményeiről, a jelentősebb fejlesztésekről!
Úgy gondolom, hogy az Öcsödi Lakosokat minderről nem kell,
hiszen Ők ezeknek a részesei voltak.
Több km szilárd burkolatú út épült meg, a vezetékes
telefonhálózat, a kábel televízió és a széles sávú internet is
kiépítésre került. Minden önkormányzati intézményt
energiatakarékosan felújítottunk, illetve napelemekkel
láttunk el. Ennek elismeréseként 2019-ben elnyertük az
„Energiahatékony Önkormányzat” díjat. 12 fős bölcsődét
alakítottunk ki a fiatal édesanyák mihamarabbi munkába
állását segítve. Megvalósult a szennyvíztisztító és a
szennyvízcsatorna rendszer, korszerűsítettük a közvilágítási
lámpákat, és valamennyi intézmény belső világítását.

Rekultiváltuk a szeméttelepet, megoldottuk az intézmények
fűtés korszerűsítését. Új víztornyot építettünk, megtörtént az
ivóvízminőség-javítása (új tisztító rendszer és 2 kút fúrása).
Két ütemben megvalósítottuk a település ¾ részén a
belvízelvezető csatornák felújítását. 4 km külterületi szilárd
burkolatú utat újítottunk fel. Vásároltunk egy szennyvíz szippantó autót, univerzális árokásó gépet, 3 db mikrobuszt.
A közmunkaprogramok kapcsán a közterületek rendbe
tartásához és az utak kátyúzásához is gépeket vásároltunk.
Naperőmű építéséhez helyet biztosítottunk, ami az
Önkormányzatnak jelentős bevételt hoz. Az említett
fejlesztéseket szinte kivétel nélkül pályázatok útján
valósítottuk meg, melyeket rendszeresen ellenőriztek az
illetékes szervek, és a megvalósításban soha semmilyen
szabálytalanságot nem tapasztaltak.
A lakosság egészségügyi és szociális ellátásáról minden
körülmények között gondoskodtunk. Ennek egyik
elismeréseként „Idősbarát Önkormányzat” díjat kaptunk. Az
elmúlt két évben a 65 év feletti lakosoknak 5000;- Forint
szociális támogatást nyújtottunk Karácsonyra, és minden
évben a rászorulóknak szociális tüzelőt biztosítottunk.
Mindezek után, ha én is cinikusan akarok fogalmazni, a 20 év
alatt nem sok mindent tapasztalt meg a falu életéből a levél
írója, „lelke rajta!”
Úgy gondoltam, hogy az Önkormányzat lapjában, az
Önkormányzat munkáját becsmérlő, semmibe vevő írást,
nem engedhetek megjelenni. Elgondolkodtatónak tartom
azonban azt, hogy ezt az írást a jelenlegi Alpolgármester úr,
aki a munkák tervezésében, és döntéseiben résztvevő volt,
elfogadja, és a lakosságnak elfogadásra ajánlja! Sőt a levél
íróját polgármesternek javasolja!
Az
Önkormányzat
döntéseit
minden
esetben
demokratikusan hozta és hozza meg. Ennek az írásnak a
megjelentetése azonban nem kívánt demokráciát, mivel
Öcsöd Nagyközség első számú felelős vezetőjeként nem
engedhetem meg, hogy az önkormányzatunk munkáját
alaptalanul becsmérlő írások jelenjenek meg az
Önkormányzat lapjában!
Végezetül pedig személyes sértésnek is veszem, hogy a
település fejlesztéséért végzett 34 éves munkámat egy olyan
személy semminek nevezi, aki ezért a településért még nem
sokat tett, és mint a levélből kitűnt, nem is ismeri az öcsödi
történéseket.
Molnár Bálint
polgármester
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Ki mit tud?

Népdaléneklő verseny

Iskolánk felső tagozatos diákjai közül sokan
jelentkeztek a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr
-Főkapitányság által meghirdetett Ki mit tud?-ra. Két
kategóriában mutatták be tehetségüket a tanulók.
Magyar költő verseit szavalták.: Gajdos Viktor 5.b,
Kovács Attila Herceg 7.a, Kecskés Dóra 8.a, Szép
Barbara 8. a, Dankó Alexandra 8.a, Farkas Gabriella
8.a, Rostás Patrik 8.a osztályos tanulók.
Népdalcsokrot énekeltek: Farkas Ramóna 6.a,
Kecskés Evelin és Bódi Laura 6.b, Drága Erzsébet
Katalin 7.a, Kolompár Ivett 8.a osztályos diákok.

Iskolánk Humán munkaközössége ebben a tanévben
is meghirdette a népdaléneklő versenyt. Az 5-8.
évfolyamokról vártuk az énekelni szerető és tudó
gyerekek jelentkezését. A versenyre 2019. május 6án délután került sor.
A zsűri elnöke Enyedi Dezsőné nyugdíjas
énektanárnő volt. Osztrovszkiné Eszteró Ildikó
tanítónő és Osztrovszkiné Bata Gyöngyi tanárnő
segítette az elnököt a zsűrizésben. Meglepetéssel
készültek,
gyönyörű
ruhában
mutatták
be
népdalcsokrukat, mellyel motiválták a gyerekeket és
emelték a rendezvény színvonalát.
A következő eredmények születtek:

Arany minősítést kapott:
Kóródi Renáta 6.b
Drága Erzsébet Katalin 7. a
Kolompár Ivett 8.a
Farkas Gabriella 8.a
A zsűri elnöke Jordán Katalin volt, munkáját Ezüst minősítést kapott:
Osztrovszkiné Eszteró Ildikó tanítónő és Bertókné Farkas Ramóna 6.a
Bankó Bianka 7.a
Enyedi Éva tanárnő segítette.
A tanulók nagyon szépen felkészültek, magas
színvonalú előadásokat hallhattunk. Eredetileg
mindkét kategóriában csak az első helyezettek
juthattak volna tovább, de mivel a gyerekek
kimagaslóan
teljesítettek
és
volt
olyan
Rendőrkapitányság, ahonnan nem indítottak tanulót,
így az 1. és 2. helyezést elért versenyzők vesznek
részt a megyei döntőn. 2019. június 4-én Szolnokon
az Aba-Novák Agóra Kulturális Központban
képviselheti iskolánkat Kovács Attila Herceg, Rostás
Patrik, Farkas Ramóna és Kolompár Ivett. Felkészítő
tanárjaik Kézsmárkiné Szabó Ildikó, Deák Júlia és
Jakab István voltak.
Minden versenyző értékes ajándékot kapott, amit
ezúton
is
szeretnénk
megköszönni
a
rendőrkapitányságnak.
Gratulálunk és eredményes szereplést kívánunk a
megyei döntőre!
Sulihír

Bronz minősítést kapott:
Fazekas Angelika 5.a
Zámbó Jázmin 5. a
Vincze Vanessza 5.a
Dankó Alexandra 8.b
A tanulókat Deák Júlia tanárnő készítette föl. Minden
versenyzőnek gratulálunk. Reméljük, jövőre is
jelentkeznek a versenyünkre!

Bertókné Enyedi Éva
Humán munkaközöség vezetője
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A "Mama": Száz éve halt meg József Attila édesanyja
A küzdelmes sorsú Mama a kiskunsági Szabadszálláson,1875.
december 4-én, Borbála napján született, így erre a névre
keresztelték a kicsi Pőcze-lányt, aki két fiúgyerek után született
harmadikként. Később még egy öccse és egy húga született. A
kicsapongó, vérével nem bíró apjuk, és anyjuk házassága
megromlott: 15 év után különmentek. Az amúgy is szegény
család felélhető készleteit hűtlenkedő apjuk folyamatosan
apasztotta:"cemende nőknek" hordta el fizetségképpen. Az apa
a faluszéli csőszkunyhóba költözött, míg felesége az öt gyerekkel
a házukban maradt.
A közben szép fiatal lánnyá cseperedett Borbála lányuk 1890
őszén indult el Szabadszállásról az ismeretlenbe, Budapestre.
Hogy miért? Mert anyja 15 évesen férjhez akarta adni, amihez
Borbálának egyáltalán nem volt kedve.
Iosifu Aron 1871-ben született, és Temesvárott tanulta ki a
szappanfőző mesterséget. 1892-ben egy pesti szappanosüzemben vállalt munkát, és itt ismerkedett meg a Budapesten
cselédeskedő Pőcze Borbálával. Majd katonai szolgálatra hívták
be. Közben gyermekeik születtek, és majd csak a leszerelés után
költöztek össze. A harmadik gyermek születése után, 1900-ban
kötötték össze hivatalosan is életüket. A román anyanyelvűmagyarul rosszul beszélő, de nyelvünkön annál cifrábban
káromkodó-apa ekkor magyarosította nevét József Áronra. A
házaspárnak hat gyermeke született.
A lobbanékony természetű apa kislányai világra jöttét haraggal
fogadta. Az életben maradt Jolán és Etelka nevű kislányai után a
papa fiúgyerekre áhítozott, mert korábban már két kisfiút és egy
kislányt is elveszítettek. Így nem csoda, hogy Attila világrajöttét
milyen várakozás előzte meg. A papa álmában egy ősz, idős férfi
jelent meg, és ily módon adta tudtára, hogy fia fog születni, híres
ember lesz, és nevezze Attilának.

belehalt. Apjuk lobbanékonysága riasztó volt gyermekei
számára. A szülők közti veszekedések eltérő szokásaikból
adódtak. Hol azért tört ki viszály, mert a papa elkártyázta egész
heti keresményét, hol pedig azért, mert a Mama annyira
belemerült a filléres regények olvasásába, hogy elfelejtett
családjára főzni, és hazatérő férje éktelen patáliát csapott az
elmaradt ebéd miatt...
Mindezek, és a gyakori költözések ellenére is volt valami rend a
család életében. Majd havonta költöztek új helyre: szinte
minden ferencvárosi utcában lakott a József família. Az édesapa,
József Áron 1908. július 1-én eltűnt családja mellől. A kisebbik
lány, Etelka szerint apjuk minden pénzüket magával vitte.
(Később kiderült: a Papa nem ment Amerikába, mint tervezte,
mert nem szállt hajóra a brailai kikötőben. 1922-ben
Romániában újra megnősült, és e házasságából egy süketnéma
kisfia született. József Áron 1937 novemberében bekövetkezett
haláláig őrizgette azt a családi fotót, mely 1908-ban, röviddel
eltűnése után készült. József Áron ugyanazt mesélte új
feleségének volt családjáról, mint az otthoniak őróla, hogy
kivándoroltak Amerikába. Mircea nevű kisfiuk fogyatékosságát a
papa új felesége az elhagyott Mama átkának tudta be.)

József család 1908-ban;
Balról jobbra: József Attila, Eta, mögötte Jolán és a Mama:
Pőcze Borbála

A megjövendölt kisfiú öt és fél kilóval jött a világra a IX. kerületi,
Gát utca 3. szám alatti egyemeletes, szoba-konyhás szállások
egyikében. Az óriási súlyú baba szülésébe a Mama majdnem

Az apa eltűnése után a Mama sokat sírt és letargiába zuhant, és
mert nem volt más választása, ő vette át a családfenntartó
szerepét. Varrógépet vásárolt részletre. Kötényeket varrt,
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éjszakára pedig a konyhába beállított ágyra szállóvendégeket
fogadott, hogy előteremtse a házbérre valót. Az 1908-ban 3 éves
Attila és az akkor 5 esztendős Etus felügyelete és ellátása a
legnagyobb gyerekre, a 9 éves Jolánra hárult. A Mama
varrógépre alapozott tervei nem váltak valóra: nagyon keveset
keresett, a csonka család éhezett. Lakbérüket sem tudták fizetni,
a varrógépet is elvitték, a Mama pedig a bútorokat is
eladogatta... Úri családoknál vállalt mosást, vasalást, takarítást.
1909 januárjában súlyosan megbetegedett, és öt hétre kórházba
került, míg gyermekei egy Szvetanay utcai tömegszállásra. A
József-gyerekek anyjuk nélkül itt töltött napjai kínzó koplalással
teltek. 1909 februárjában került ki a kórházból a Mama.
Magához véve gyermekeit újra költöztek, ahol a kicsik anyjuk
kérőjét, egy susztert is kiutáltak viselkedésükkel. Újabb költözés:

ezúttal a Páva utcai kocsma kamrájába, ahol a Mama takarított.
Valószínű, hogy a kocsma törzsközönsége is elriasztotta a
gyerekeiért aggódó édesanyát. Eredetileg a kocsmárosné ötlete
volt, hogy bérlője, Józsefné adja állami gondozásba gyerekeit. A
Mama végül 1910 márciusában szánta rá magát erre a lépésre.
A két kicsi, Attila és Etus az Országos Gyermekvédő Liga
közvetítésével került Budapestről a gyulai menhelyre, onnan
pedig az öcsödi nevelőszülőkhöz (1910. március 21. és 1912.
június 19. között). A kis Attila és Etus mindebből annyit fogott
fel, hogy egy időre el kell válniuk anyjuktól és nővérüktől, és
idegeneknél kell lakniuk. Az ekkor már 7 éves Etelka könnyebben
birkózott meg az új helyzetükkel, míg Attila súlyos traumaként
élte meg az elválást.
Jordán Ágnes
A cikk folytatása a következő számunkban következik!

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
idei rajzpályázat témája is két „Mamás” vers volt: az alsó
tagozatosoknak a Mama, a felső tagozatosoknak az Anyám című
verset kellett illusztrálniuk. A pályázatra 58 db rajz érkezett,
melyekből 11 került díjazásra.
2019-es JÓZSEF ATTILA VERSILLUSZTRÁCIÓS
PÁLYÁZAT DÍJAZOTTJAI
ALSÓ TAGOZAT
I.
HELYEZETT:
Gulácsi Csenge, Cserkeszőlői Petőfi Sándor Általános Iskola, 4.
osztály
II.
HELYEZETT (megosztott):
Rostás Tiffany, Öcsöd, 4. osztály
Komlós Lajos, Öcsöd, 4. osztály
III.
HELYEZETT: (megosztott):
Farkas Tibor, Öcsöd, 4. osztály
Sápi Dzsenifer, Öcsöd, 4. osztály

Gulácsi Csenge I. helyezett rajza:
,,szürke haja lebben az égen, kékítőt old az ég vizében.”

FELSŐ TAGOZAT
I.
HELYEZETT:
Kása Boglárka, Öcsöd, 8. osztály
II.
HELYEZETT:
Kóródi Renáta, Öcsöd, 6. osztály
III.
HELYEZETT:
Fenyvesi Boglárka, Homoki Általános Iskola, 7. osztály
Jordán Ágnes

Komlós Lajos II. helyezett:
,,Csak ment és teregetett némán.”
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József Attila Tankerületi Szavalóverseny

Költészet napja

Hagyományainkhoz híven, immár hatodik alkalommal, az
idén is megrendeztük a József Attila- hét keretében a
Tankerületi Szavalóversenyt. Nyolc iskolából 24 tanuló
érkezett. A megnyitón nagy érdeklődéssel hallgatták a
műsort, melyet iskolánk felső tagozatos tanulói adtak elő.
A felkészítő tanárok Deák Júlia és Jakab István voltak.
A műsorban a következő tanulók szerepeltek: Zámbó
Mária, Gajdos Viktor, Nagy Evelin, Török Luca, Kóródi
Renáta, Farkas Milán, Drága Katalin, Kovács Attila
Herceg, Farkas Gabriella, Kolompár Ivett, Rostás Patrik,
Dankó Alexandra
Ebben az évben Adyra emlékeztünk, az ő költészetéből
választottuk a kötelező verseket.
1-2. osztály: Endre napra
3 -4. osztály: Térzene
5-6. osztály: Várnak reánk délen
7-8. osztály: Hazamegyek a falumba
A gyerekek természettel kapcsolatos verset választhattak
második versnek.
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 Herczeg László segítették.

Hagyományainkhoz híven idén is műsorral készültek a költészet
napjára az Öcsödi József Attila Általános Iskola tanulói, melyet
2019. április 11-én adtak elő a József Attila Emlékháznál.
Rendhagyó módon élő zenével tették változatossá az előadást,
melyet Deák Júlia tanárnő felkészítésével valósítottak meg. A
verselni vágyó tanulókat Jakab István tanár úr készítette fel. A
műsort sok gyerek és felnőtt figyelemmel hallgatta, s a végén
nagy tapssal jutalmazta.

Szereplők: Gajdos Viktor 5.a; Farkas Milán 6. b; Molnár Maxim
7.a; Kiss Erika 7.a; Kovács Attila Herceg 7.a; Farkas Gabriella
8.a; Kecskés Dóra 8.a; Rostás Patrik 8.a; Bárány Enikő 8.b; Gácsi
Viktória 8.b; Karikó-Tóth Mónika 8.b; Kása Boglárka 8.b; Kiss
Alexandra 8.b; Szeleczki Veronika 8.b; Szép Barbara 8.b; és az
Öcsödi József Attila Általános Iskola énekkara.
József Attila: Csak az olvassa…

A képek az iskola honlapján található a galéria
menüpontban.
www.altisk-ocsod.sulinet.hu/galeria/
Az öcsödi gyerekek szépen szerepeltek, a következő
eredmények születtek:
1-2. osztályos kategóriában II. helyezést ért el Zubor
Fruzsina 2. osztályos
3-4. osztályos kategóriában III. helyezést ért el, Kovács
Viola Vanessza 4. osztályos
5-6. osztályos kategóriában I. helyezést ért Gajdos Viktor
5. osztályos
7-8. osztályos kategóriában I. helyezést ért el Kovács Attila
Herceg 7. osztályos tanuló.
A versenyző gyerekek a vendéglátásukat követően
kézműveskedhettek, önfeledten játszhattak, csocsózhattak,
ping-pongozhattak.
A felkészítő pedagógusoknak köszönjük a munkájukat, a
diákoknak gratulálunk a kiemelkedő teljesítményükért!
Bertókné Enyedi Éva
Humán munkaközösség vezetője

„Csak az olvassa versemet,
ki ismer engem és szeret,
mivel a semmiben hajóz
s hogy mi lesz, tudja, mint a jós,
mert álmaiban megjelent
emberi formában a csend
s szivében néha elidőz
a tigris meg a szelid őz”

Sulihír
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Március 15.

„Virágavatás”

Hagyományainkhoz híven az ünnepi március 15-i műsort
ebben az évben is a 4. évfolyamos tanulók adták elő. 25
gyerek szerepelt, akik az egész műsor alatt koncentráltak,
segítették egymást. Nekik is nagyon tetszett a dalok
szövege, a mozgásos koreográfia, mely a gerincét adta a
műsornak. A látványos szalaggyakorlat a magyarok
turulmadarát jelképezte. Piros, fehér, zöld textilekkel
jelenítették meg a magyar zászlót. Kiemelt szerepet kapott
a műsorban a harang, melyet a gyerekek táncjátéka
varázsolt elő. A szabadságharc bukásának szomorú
eseményére a fiúk Rabtánca utalt.
A szereplők ruháit a Szilver Tánciskola biztosította. Ezúton
szeretnénk köszönetet mondani a Tankerületnek az anyagi
támogatásért, Bősz Richárd informatikusnak, Erdei
Györgyi, Kapusi Margit tanítónőknek, Kóródi Anita
pedagógiai asszisztensnek és a Szilver Tánciskolának a
műsorhoz nyújtott segítségért.

Ebben az évben az időjárás nem igazán volt kegyes a
virágültetőkhöz. Szemerkélt az eső, hűvös, barátságtalan volt a
hőmérséklet. A bizonytalan időjárás miatt a jelképes
megvendégelés is elmaradt. Pedig nagy sikere volt tavaly a zsíros
kenyérnek, a finom teának. Ezért a Holt-ág Alapítvány
kuratóriuma úgy döntött, hogy május elsejére egy köszönő
pikniket szervez az új virágoskert mellé a parkba. Meghívtunk
mindenkit, aki az alapítvány faluszépítő munkáját segítette,
támogatta. Kicsit izgultunk az időjárás miatt, de végül nagyon
szép idővel köszöntött ránk május elseje.
Két bográcsban főtt a paprikás krumpli, szólt a retrózene.
Egészen sötétedésig beszélgettünk a Kerékpáros Túraklub által
felajánlott sátor alatt. A padokat és az asztalokat az
önkormányzat biztosította számunkra, melyek fuvarozását
Szilágyi Imre vállalta.

További képek és videó az iskola honlapján található.
www.altisk-ocsod.sulinet.hu/marcius15

A szereplők névsora:
Árvai Alina Nikoletta, Bodnár Mária Evelin, Balogh
Szabolcs Mihály, Botos Lilla Kitti, Farkas Tibor, Burai
Patrik Viktor, Jakab Kamilla Elizabet, Ferencz Sándor,
Jordán Anna Erzsébet, Jakab Tifani Ramóna, Kecskés
Csaba, Komlós Lajos Szabolcs, Kovács Viola Vanessza,
Kovács Bence, Murányi Erik Sándor, Rónyai Anna,
Nádudvari Róbert, Sápi Dzsenifer, Rostás Tifani, Sápi
Viktor, Szirom Virág Andrea, Szilágyi Lea, SzoboszlaiSzabó Dominika, Török Szabolcs Zoltán, Zámbó Bianka
A felkészítő pedagógusok Molnárné Vig Judit és Radácsiné
Pákozdi Ágnes tanítónők voltak.
Sulihír

Köszönet a támogató segítségükért. Köszönjük a felajánlott
finom süteményeket, italokat, savanyúságokat, a főételhez való
hozzájárulásokat. Azt hiszem, mindenki nevében mondhatom,
hogy jó hangulatú, kellemes délutánt töltöttünk el együtt. Aki
jelenlétével megtisztelt bennünket, egy szép élménnyel lett
gazdagabb.
Molnár András
Öcsödi Holt-ág Alapítvány kuratóriumának elnöke

Csányi Tamás
országgyűlési képviselő
Jobbik Magyarország Mozgalom
Elérhetősége:
5400 Mezőtúr, Radnóti Miklós utca 5.
e-mail: csanyi.tamas@jobbik.hu
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FÖLD NAPJA ÖCSÖDÖN
2019. április 27-én második alkalommal hirdettük meg a községi
virágoskert-rendezést, virágültetést, mellyel a Föld napja
szellemiségének kívántunk tisztelegni.
Településünk lakosainak jelentős része szeretne rendezett,
virágos faluban élni, s ezért szabadidejüket feláldozva is képesek
tenni. A tavalyi kezdeményezésünk pozitív fogadtatásra talált.
Ebben az évben már sokan várták, hogy mikorra tűzzük ki a
tavaszi kertészkedés időpontját. A Föld napja az idén a húsvéti
ünnepek idejére esett, ezért későbbi időpontot jelöltünk ki.
Sajnos, az időjárás most kevésbé volt kegyes hozzánk. Csepergős
időben, kissé fázósan, de annál lelkesebben gyűltünk össze. Sok
virágültetőt visszatartott a bizonytalan időjárás, de azért így is
sokan voltunk. Először a tavaly kialakított, 44-es út melletti
kertet tettük rendbe. Idényvirágokat helyeztünk a már meglévők
mellé. Mindenki a saját felajánlott növényét ültette el. Igazi
virágkompozíció született a szorgos kezek által. Nagyon szép
lett! Utána a falu alatti holtág partjára, a piactérrel szembeni
területre mentünk át. Ezen a részen kb. két éve az Öcsödi Holtág Alapítvány egy parkot kezdett kialakítani. Az ő
kezdeményezésükre, segítségükkel itt egy szép virágoskert került
kialakításra az általuk már korábban kihelyezett padok közé.
Köszönjük Szilágyi Imrének (Barkácsbolt) a segítségét, aki
raklapokból készítette el az alapítvány által megálmodott
virágládát. A ládába ültetendő virágokat az alapítvány
biztosította, az ültetésüket lelkes, önkéntes „kertészcsapat”
végezte. Igazán szép alkotás született ezen a helyen is, mindenki
megelégedve gyönyörködött benne. Bízunk benne, hogy ez a
civilkezdeményezés is hagyománnyá válik. Reménykedünk
abban, hogy mindenki óvja, vigyázza községünk immár két
közös virágoskertjét.

Szeretnénk, ha jövőre, az elkövetkező Föld napjára több
utcaközösség is létre hozna hasonló kis virágoskerteket. Együtt
gyönyörködhetnénk az általuk készített alkotásokban. Az így
kialakított
kertecskékkel
falunk
még
virágosabbá,
barátságosabbá válhatna.

Bár vannak emberek, akik számára a virágültetés nem annyira
fontos, mégis sok embert összehozott.

Lám még egy elültetett virág is kimozdíthatja az egyhangúság, a
közöny világából falunk lakóit. Talán igazi nagyközösséggé
kovácsolhat bennünket, hogy együtt megvalósíthassuk a
megálmodott közös jövőnket.
Köszönjük minden kertészkedő munkáját, virágadományát.
A szervezők
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40 éves az öcsödi Hagyományőrző Kézimunkaszakkör
2019-ben ünnepeli az Öcsödi Hagyományőrző Kézimunkaszakkör megalakulásának 40. évfordulóját.
Néhány szó a megalakulásukról:
Öcsödön, 1979 őszén alakult meg a Kézimunka szakkör. Molnár
Ferencné Jusztika néni a Nyugdíjas Klub összejövetelén hívta fel
az asszonyok figyelmét a lehetőségre, hogy aki szeret
kézimunkázni
az
most,
megtanulhat
helyesen,
a
hagyományokhoz hűen hímezni. A kultúrház vezetője, Paulovkin
Imréné Magdika hívására, Ország László szívesen átjár
Kunszentmártonból tanítani a jelentkező asszonyokat. Elég sok
jelentkező volt. Így alakult meg 15 fővel a kézimunka szakkör
Ország László vezetésével, immáron kerek 40 éve. Lemondása
után Enyedi Dezsőné Klárika vette át a szakkör irányítását.
Elfoglaltságai miatt azonban nem tudott sokáig eleget tenni az
irányítás adta kötelezettségeknek, ezért átadta Gergulics
Andrásnénak, e megtisztelő címet. Ő több mint 12 évig kitartóan
szorgalmasan látta el a munkáját. 2002-ben balesetet szenvedett
és így nem tudta tovább vinni a vezetést, ekkor lányát, Pákozdi
Antalnét bízták meg a szakkör további irányításával.
A szakkör tagjai nagyon sok féle kézimunkát hímeznek a
hagyományokat
megőrizve.
Eredeti
szépségükben
„elevenednek” meg az asszonyok ügyes kezei alatt többek között:
Kalocsai, Matyó, Úri, Höveji, Madeirás, Gömöri, Buzsáki, Jász,
Palóc „Csengedi színes” Karádi, Úri, Höveji, Vagdalásos,
keresztszemes és Lukhímzéses terítők, párnák, futók. Sokan
megszerették a gobelinhímzés technikát is.
Szeretnek kiállítani a rendezvényeken, a falunapon, és ahová
hívják őket. Sok gratulációt és elismerést kapnak. Örömükre
szolgál, hogy tovább vihetik ezt a szép népi hagyományt.
A nyáron voltak Budapesten a Kampónába kiállításon.
Mezőtúrra is meghívást kaptak, hogy vihetnek kiállítani
kézimunkákat, mindenki vihetett 2-2-t. Ezek a hímzések
versenyen vettek részt. Nagyon tetszett a Túriaknak a Csengedi
színes hímzés, ők még nem is láttak ilyet. Szép díjakat hoztak el.
Kurucz Károlyné Margitka néni höveji hímzése különdíjas a
Pákozdi Antalné Karádi hímzése 2. helyezést kapott a
hagyományőrző kategóriában. Mezőkövesden 2019-ben Kis
Jankó Bori Kézimunka kiállítást rendeznek, ahová szeretnék
elküldeni a Jászhímzéssel készített terítőiket.

Mivel helyi hímzésekkel kell nevezni, ezért küldenek
Jászterítőket. Reméljük itt is szép eredményeik lesznek!
Az idén a Népdalkörünk új egyen blúzt varrat, amit a mi
kézimunka szakköröseink hímeznek ki Jászhímzéssel, a
drukkolásra Ország Lászlót szeretnék megkérni.
A Kézimunka Szakkör felajánlása a Művelődési Ház
nagytermében látható gobelin technikával készült Magyar címer,
amit Pákozdi Antalné a szakkör jelenlegi vezetője hímzett ki.
Minden tavasszal, teadélutánnal egybekötött kiállításon mutatják
be a legújabb munkáikat. A kézimunka kiállítás 2019-ben
március 16-án szombaton került megrendezésre. Az idei kiállítás
jubileumi volt, ezért Molnár Bálint polgármester úr az
Önkormányzat nevében egy finom ebéddel vendégelte meg a
klub tagságát, majd emléklappal, ajándékkal és virággal
köszöntötte fel a kézimunkaszakkör tagjait.
A teadélután műsorral kezdődött. Nádudvari Lajosné Zsuzsi
elszavalta Kristófné Vidók Margit Hímzőnők című versét, majd
az Öcsödi Hagyományőrző Népdalkör egy szép dalcsokrot adott
elő. Ezután Baranyai Dezsőné Ibolya elmondott egy magyar
népmesét: Nyúlpásztor címmel. Őt a Nyugdíjasklub táncosainak
két produkciója követte, ami megalapozta a délután jó hangulatát.
A jó hangulatért pedig most is, mint már tavaly is, mindent
megtett Tímár Zsolt. A sok finom sütemény, amit a szakkörtagok
sütöttek és az ízletes tea idén sem maradhatott el.

A szerkesztők
Tisztelt Olvasók!
A 40 éves jubileumi évforduló alkalmát megragadva, az Öcsödi
Hírek hasábjain is szeretném megköszönni Molnár Bálint
polgármester úrnak és a Képviselő-testületnek, hogy évről-évre
biztosítják a feltételeket a működésünkhöz. Köszönjük az anyagi
támogatást és a fűtött felújított szép termet és a világítást.
Mindenkinek köszönetet mondunk, aki részt vett a munkában,
hogy ez a szép évforduló ilyen jól sikerüljön.
Még egyszer köszönöm mindenkinek!
Pákozdi Antalné
kézimunkaszakkör vezető
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Húsvéti készülődés

Öcsödi siker Tiszaföldváron

Hagyományteremtés céljából 2016. tavaszán, a falu történetében
először, tojásfát készítettünk.
A község lakosai ezt a kezdeményezésünket is nagy örömmel
fogadták, s ebben az évben immár a negyedik tojásfát díszítettük
fel közösen. A díszeket április 5-én a Művelődési Házban,
kézműves foglalkozás keretében készítettük el. Hívó szavunkat
sokan meghallották, gyermekek és felnőttek egyaránt lelkesen
szorgoskodtak. Nagy örömünkre társklubjaink tagjai, gyerekek is
eljöttek, hogy munkájukkal hozzájáruljanak községünk fájának
szépítéséhez. Kellett is a segítség, hiszen a fára sok dísz kellett.
Csodálatos tojásokat készítettünk, többféle díszítési technikát
alkalmaztunk. Jóízű beszélgetések, húsvéti cukorka kóstolgatása
tette igazán kellemessé a kézműveskedést.

2019. május 1-jén nem tétlenkedtünk!
A Tiszaföldváron megrendezett, I. Seres Ferenc Emléktornán,
Öcsöd+1 "meglepetés" csapatunkkal neveztünk! A játékosok
elszántan küzdöttek, sikerült elvinnünk egy adagot az Öcsödi
"virtusból", amellyel a III. helyet sikerült megszereznünk!
Ezúton is szeretnék még egyszer gratulálni a csapat összes
tagjának: Csikai Dénes, Demjén Zsolt, Erős Dávid, Huszár
Szabolcs - Aki a torna legjobb kapusa díját is meg tudta szerezni!,
Jakab József Roland, Kaszás Krisztián, Lapu Gergő, Szegény
Lajos, Séra Ferenc.
Sajnos a keretünkből hiányzott Molnár Antal, aki sérülése miatt
nem tudott eljönni, akinek mielőbbi jobbulást kívánunk! Személy
szerint én sem a pályán vettem ki a kihívás rám eső részét, egy
múlt héten történt sérülés miatt, de így is hálás feladat jutott
nekem! A pálya széléről segítettem a csapatot.
Nagy megtiszteltetés volt, hogy részt vehettünk a tornán, ezúton
is szeretnénk megköszönni a meghívást és a gondos szervezést
Burján Zoltán barátomnak és sporttársamnak, továbbá
Tiszaföldvár TVSE / VSE-nek, valamint a rendezvény összes
közreműködőjének,
támogatójának!
Köszönjük
Seres
Ferencnének, hogy átvehettük tőle a díjakat!
Végül, de nem utolsó sorban, a nézőknek, akik velünk együtt
drukkoltak a sikereinkért, különösen a kisebb öcsödi
delegációnk, akik később csatlakoztak, sorai közt tudhattuk
többek között, "Mesterünket" Danciu Dánielt is! Nekik is
Köszönjük!
A meghívásos Tornán 8 csapat vett részt:
A csoport:
Öcsöd+1
Bunge zrt
H.S.A. kft
Tiszaföldvár Öregfiúk
B csoport:
AUCHAN
Czető acél kft
Old boy's
Homok Révay
A
játékosok
kiélezett
küzdelmekben
bizonyították
rátermettségüket, a csapatok bővelkedtek a remek játékosokban!
A torna és a főzőversennyel, koncertekkel tűzdelt rendezvény is
barátságos és közvetlen hangulatban telt el!
A díjak átvétele után a csapat tagjai közösen úgy döntöttek, hogy
szeretnék, mint volt sportolói és tanulói a serleget az Öcsödi
József Attila Általános Iskolában elhelyezni.
Az ötletet az Iskolában szívélyesen fogadták és támogatják, amit
ezúton is köszönünk!
Reméljük további sikerekről is beszámolhatunk majd.

Az elkészült hímes tojásokkal, nyuszikkal április 12-én
díszítettük fel a csavart fűzfát, melyet a karácsonyfa helyére
állítottak fel a Községgondnokság munkatársai. Kellemes,
ünnepváró hangulatban telt ez a délután is. Jó volt látni, hogy
sokan eljöttek díszíteni a község tojásfáját. Nagyszülők és szülők
jöttek; civil társklubok tagjai tisztelték meg rendezvényünket.
Ezúton is köszönjük szépen mindenkinek a lelkes segítségét,
köszönjük a felajánlásokat: a fűzfát, a csodálatos tojásdíszeket, a
díszekhez való kellékeket.

Ismét nagyon jó érzés volt az összefogást, az együttlét kellemes
érzését megtapasztalni.
Köszönjük!
Molnár Andrásné
Öcsödi Egészségklub

Danciu Gábor
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Anyák Napi koncert

József Attila Emlékünnep

Május 5-én egy emlékezetes szép ünnepi koncert
vendégei lehettünk a Kultúrházban, amelyet az
Önkormányzat és Varga Zoltán kürtművész szervezett a
Magyar Művészeti Akadémia támogatásával.
Varga Zoltánt, „Mexi” barátunkat hosszú évek óta szoros
kapcsolat köti Öcsödhöz.
Mint a Magyar Rádió Zenekarának szóló első kürtöse és
a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem kürt-tanára az
évek során sok-sok kiváló művész-kollégát hozott már
magával Öcsödre, hogy közös hangversenyekkel lepjék
meg az itteni hallgatóságot.
Az Anyák Napi koncert fellépői voltak még Sarkadi
Katalin zongoraművész és Oláh Vilmos Liszt-díjas
hegedűművész,
a
Magyar
Rádió
Szimfonikus
Zenekarának első koncertmestere.
A művészek közösen és szólóban is felléptek.
Nagy sikert aratott Oláh Vilmos két Paganini Caprice
darabjának előadása, valamint a közösen játszott
Mozart és Brahms művek.
Varga Zoltán gyakran ad elő kürtre írott kortárs
kompozíciókat, ezen az estén Hidas Frigyes és Hollós
Máté műveit hallgathattuk meg.

Ferencváros Önkormányzata idén a Költészet Világnapjától
(március 21.) a Magyar Költészet Napjáig (április 11.) tartó
versünnepet szervezett. A Költészet Hava elnevezésű
rendezvénysorozat rendkívül színes, változatos programokat
kínált, csúcspontja pedig a Gát utcai József Attila Emlékhelynél
megrendezett megemlékezés volt, melyen Öcsödöt is
képviseltük.
„Visz a vonat”
A rendezvényen Bácskai János polgármester bejelentette, hogy
2020. április 11-én, a költő születésének 115. évfordulóján Visz
a vonat címmel közös projekt indul, amely a József Attila életét
meghatározó öt település és az ott működő emlékhelyek
bevonásával valósul meg.
A kulturális nevelést, az oktatást és a belföldi idegenforgalmat
támogató, illetve a poéta kultuszát erősítő program a ferencvárosi
József Attila Emlékhely, az öcsödi József Attila Emlékház, a
szabadszállási Dörmögő-ház, a makói József Attila Városi
Könyvtár és Múzeum, valamint a balatonszárszói József Attila
Emlékház együttműködésében jön létre.
A projekt – melynek elnvezését az Óda című vers ihlette – az
irodalmat, kultúrát és utazást kedvelő felnőtteken túl a fiatalabb
korosztályt is meg kívánja szólítani: az emlékhelyek remek
lehetőséget kínálnak arra, hogy az irodalom élményközpontúvá,
élővé váljon a gyerekek számára is.
A „Visz a vonat” segítséget kíván nyújtani a pedagógusoknak az
irodalomoktatás érdekesebbé tételében, valamint a felnőttek és a
családok számára is színes élményt nyújt.
Másodlagos célként az országon belüli turizmust is erősítené,
hiszen a kooperáló települések az emlékhelyeken túl más
látnivalókkal is szolgálnak.
Körtefa és koszorúzás
Az ünnepség részeként Ferencváros ifjúsági polgármestere,
Magos Bence és alpolgármesterei, Veres Bánk és Csepeli Péter
meglocsolták a Gát utcai szülőház kertjében elültetett körtefát, a
rendezvény végén pedig az ünneplők megkoszorúzták József
Attila emléktábláját.
Az esemény fényét a Bakáts téri Ének-Zenei Általános Iskola
kórusa énekekkel, Bakos-Kis Gábor, a Nemzeti Színház művésze
pedig szavalatokkal emelte.

Pasztelyákné Izbéki Róza

Pasztelyákné Izbéki Róza
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Családi Piknik Nap
Öcsöd Nagyközség Önkormányzata és a Pantó Antal Hagyományőrző Egyesület meghívja és várja a
családokat, fiatalokat, gyerekeket a

június 1-jén (Szombaton)
a Ligetben rendezendő családi piknikre.
A nap keretében kerül sor a MASPORT támogatásával a
II. Körös-menti Kerékpáros Találkozóra,
melyre a környékbeli településekről 10 kerékpáros klub kapott meghívást.

Program
900-1000 a 10 meghívott kerékpáros klub érkezése, fogadása, regisztráció
1000 Hivatalos megnyitó, vendégek köszöntése
1100 HEGESHOW. Trial és Extrém csoportos sportbemutató
folyamatos workshop programok, sporteszközök kipróbálása
1200 Ebédszünet
1400 Óvodások táncbemutatója
1430 Hagyományőrző Népdalkör fellépése
1500 Vetélkedők, sportprogramok eredményhirdetése
Egész napos bemutatók, programok:
 Kézimunka Szakkör kiállítása
 Népi hangszerek bemutatója, készítése
 Kézműves foglalkozások gyerekeknek, felnőtteknek
 Egészségklub szervezésében felvilágosító beszélgetés meghívott orvossal, életviteli
tanácsok
 Ugrálóvár, gyerekjátékok, körhinta
 Kerékpáros KRESZ-teszt gyerek illetve felnőtt kategóriában
 Kispályás labdarúgó körmérkőzés
45
20 SZABADTÉRI FILMVETÍTÉS
Szeretettel várjuk a falu apraját-nagyját erre az újszerű Családi Napra.
A piknik szellemében a résztvevők a magukkal hozott étel, ital mellett együtt szórakozhatnak,
játszhatnak, sportolhatnak kedvükre egész nap, sőt még este is.
Molnár Bálint
polgármester

Pasztelyákné Izbéki Róza
egyesület elnöke
A Szervezők a műsorváltoztatás jogát fenntartják!
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Új kezdeményezés, amelyhez Önkormányzatunk is csatlakozott. Reméljük, hogy a Családi Piknik Nappal együtt jó
szórakozást és kikapcsolódást kínálunk a település lakosainak.
Molnár Bálint
polgármester
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Nagyítóval és Távcsővel a
Természetért verseny
A Hortobágyi Nemzeti Park által 5-6-osok számára

Beszámoló
Öcsöd Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzata
Képviselő-testületének 2018. október 17. napján megtartott
soros üléséről

meghirdetett természetismereti versenyre iskolánkból egy

A napirend 1. pontja:
Öcsöd Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzatának

csapat jelentkezett.
Minden tanuló a 6. b osztályos: Farkas Milán
Szeleczki Andrea
Szeleczki Judit

Képviselő-testülete a 2018. II. félévi munkatervét az
előterjesztett formában jóváhagyta.
A napirend 2. pontja:
Öcsöd Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzat
Képviselő-testületének 2018. évi költségvetéséről szóló
4/2018. (II. 1.) számú nemzetiségi határozatának
módosításáról szóló előterjesztést megtárgyalta és elfogadta.
Öcsöd Nagyközségi Roma Nemzetiségi Önkormányzat
Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta a 2018. évi
költségvetés I. félévi végrehajtásáról szóló tájékoztatót.

A benevezett 95 csapat számára a verseny két levelező

A napirend 3. pontja:
Előterjesztések
Öcsöd Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzatának

fordulóból

Képviselő-testülete megtárgyalta és jóváhagyta, hogy a

A csapat neve: MIAJU
állt,

melyek

igen

nehéz

feladatokat

tartalmaztak.
A két forduló alapján a legjobb öt csapatot hívták be a
döntőbe. Itt a 4-5. helyen végeztünk 385 pontot elérve,
mindössze 6 ponttal elmaradva az első helyezett csapattól.
Így a döntő várt ránk, melyet május 10-én rendeztek meg

2018. évi feladat finanszírozás terhére 290.000,- Ft-ot fordít a
Várunk Alapítvánnyal közösön megrendezésre kerülő Tanoda
záró programra, melynek időpontja 2018. október 22.
Öcsöd Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzat
Képviselő-testülete

megtárgyalta

és

egyetértett,

hogy

versenyzőkre. Volt ott madárhangfelismerés, fára mászás,

mobiltelefon készüléket vásárol az önkormányzat részére
részletfizetésre, melyhez 2 éves hűségidő nyilatkozatot köt.
Az előfizetés díját Kolompár Henriett elnök továbbra is 30%ban téríti, a 70%-át a Roma Nemzetiségi Önkormányzat a
2018. évi működési támogatás terhére biztosítja.
Öcsöd Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzat

horgászat, állatok latin nevének párosítása, stb. Az igen

Képviselő-testülete megtárgyalta és jóváhagyta, hogy a 2018.

hosszú és fárasztó feladatok végén mindenki izgalommal

végzett!

évi feladat finanszírozás terhére tisztasági felszerelést vásárol
30.000 Ft értékben az Öcsödi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde
részére.
Öcsöd Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzatának

Gratulálok a versenyzőknek és külön köszönet Farkas

Képviselő-testülete megtárgyalta és jóváhagyta, hogy a

Tibor

2018. évi feladat finanszírozás terhére 150.000,- Ft-ot fordít a
Halloween party megrendezésére.

Hortobágyon.
Akadályverseny szerűen kialakított pályán kellett a
gyerekeknek végig haladni, ahol 10 állomás volt. Nem
csalódtunk, itt is nehezebbnél-nehezebb feladatok vártak a

várta az eredményhirdetést.
Csapatunk szoros versenyen végül a negyedik helyen

kollégámnak,

aki

a

csapat

szállításáról

gondoskodott.

Farsang Miklós
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Beszámoló
Az Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
2018. november 29. napján megtartott üléséről
A napirend 1. pontja:
Öcsöd
Nagyközségi
Önkormányzat
Képviselőtestülete
megtárgyalta és elfogadta a 2018. évi költségvetés
háromnegyedéves teljesítéséről szóló tájékoztatót.
A napirend 2. pontja:
Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az
önkormányzat 2019. évi belső ellenőrzési tervét megtárgyalta és
elfogadta.
A napirend 3. pontja:
Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2018.
évi adóbevételek teljesítésérő szóló beszámolót megtárgyalta és
elfogadta.
A napirend 4. pontja:
A Képviselő-testület egyetértett a javaslattal és megalkotta a
pénzben és természetben nyújtott ellátásokról szóló
önkormányzati rendelet módosításáról szóló 11/2018.(XI.30.)
önkormányzati rendeletét.
A napirend 5. pontja: Előterjesztések
Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta és elfogadta az Öcsödi Polgármesteri Hivatal és az
Öcsödi
Községgondnokság
és
Könyvtár
közötti
munkamegosztási és felelősségvállalás rendjéről szóló
munkamegosztási megállapodást.
Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta és elfogadta az Öcsödi Polgármesteri Hivatal és az
Öcsödi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde közötti munkamegosztási
és felelősségvállalás rendjéről szóló munkamegosztási
megállapodást.
Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta és elfogadta az Öcsödi Polgármesteri Hivatal és a
Tóth József Alapszolgáltatási Központ közötti munkamegosztási
és felelősségvállalás rendjéről szóló munkamegosztási
megállapodást.
Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy
döntött, hogy 6 db térfigyelő kamerát vásárol a meglévő kamera
rendszer bővítéséhez.
A napirend 6. pontja:
Jelentés a két ülés közötti munkáról
Molnár Bálint polgármester a napirendi ponthoz kapcsolódóan
az alábbiakat mondta el:
November 8-án volt az utolsó soros testületi ülésünk.
November 12-én az idősek klubja rendezvényén vettem részt.
November 15-én Idősek Otthona felújításának átadása volt.
November 20-21-én TÖOSZ elnökségi ülésen vettem részt
Szarvason.
November 21-én az egészségügyi, kulturális és szociális
dolgozóknak szerveztünk egy kis rendezvényt.

November 22-én Mesterszálláson voltam, ahol az önkormányzat
épületeinek felújításának átadása volt. Délután Nagy Józsefet a
95. születésnapja alkalmából köszöntöttem fel.
November 23-án az 1990-ben megválasztott Polgármesterek
találkozóján vettem részt.
Egyéb kérdés:
Gál Imréné: Az út felbontásokat, amit a Bácsvíz Zrt. csinál, ki
fogja helyreállítani és mikor? Több lakos kapott a Kun
Hulladéktól szemétszállítási felszólítást, ezzel kapcsolatban
történt valami?
Molnár András alpolgármester: A temetőnél vezetik az
internetes kábelt, rá rakták a földet a bicikli útra. Meddig lesz ez
így?
Molnár Bálint polgármester: A Bácsvíz Zrt. kötelessége
helyreállítani az útfelbontásokat. Fel fogom hívni a vállalkozót,
hogy a temetőnél a földet takarítsák el, ha ez nem történik meg,
akkor a Községgondnokság fogja visszatemetni. A Kun
Hulladék a Remondis jogutódja. Eladták a tartozást ennek a
behajtócégnek, aki küldi a felszólításokat. Ez a tartozás elévült,
ha öt év alatt egy felszólítást sem kapott az adós.
Erősné dr. Boldizsár Diána jegyző: Eddig mindenkinek azt
javasoltuk, hogy ne fizesse be a csekket. Ne vegye fel a céggel a
kapcsolatot, mert ezáltal elismeri, hogy kapott levelet. A cég nem
tudja bizonyítani, hogy átvette az ügyfél, mivel sima levélként
küldték a felszólításokat.
Egyéb bejelentés:
Molnár Bálint polgármester: Megrendeltük a szociális célú
szenet, és a szállítása folyamatban van.
Telefonon hívott egy úr, hogy a Hunyadiak könyvét írja, és kéri
a képviselő-testület támogatását, de nem javaslom, hogy
támogassuk.
Egy új szolgáltatást ajánlottak azok, akik a drónos felvételt
készítették Öcsödről, piknik mozi a faluban. Szerintem ez egy
nagyon jó ötlet jövő héten tárgyalok velük.
Erősné dr. Boldizsár Diána jegyző: Az ásott és a fúrt kút
bejelentés határidejének módosítását még nem fogadta el az
országgyűlés. November 27-én fogadta el a kormány a téli rezsi
csökkentésben korábban nem részesült vezetékes gáz vagy
távfűtéstől eltérő fűtőanyagot felhasználó háztartások egyszeri
támogatásáról szóló kormányhatározatot. 2. melléklete
tartalmazza, hogy Öcsödön 350 fő 4.200.000 Ft támogatásban
részesül. 2019. december 31-ig használható fel ez a támogatás.
Az önkormányzatnak kell szerződést kötni egy tüzelő anyagot
biztosító szervezettel, 2019. december 15-ig kell biztosítani a
tüzelő anyagok átvételét.
Molnár András alpolgármester: Pénteken 15 órakor lesz a falu
adventi koszorújának állítása a Petőfi szobornál. December 13án csütörtökön lesz a falu karácsonyfájának állítása, 14 órától
díszítés és utána az ünnepi műsor. A Polgárőrség szervezi a
szilveszteri bált december 31-én. Egy petíciót szeretnénk írni a
Holtág miatt és azt eljuttatnánk a vízügyhöz és Boldog István
országgyűlési képviselőnek. 4 db gömb szivarfát ültettünk az
Árpád út 1-hez és még 6 db hársfát a piactérrel szemben lévő
parkhoz.
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Deutschnachmittag (Német-délután)
Iskolánkban 2014 óta választhatnak két idegen nyelv (angol és
német) közül a szülők. Egy-egy évfolyamon a német kissé
hátrányba szorul az angollal szemben. Ezért a német nyelv
népszerűsítése érdekében és hasznosságának hangsúlyozására
nagy szükség van. Ennek céljából, valamint hogy kedvet
csináljunk a nyelvválasztás előtt álló 3. osztályos tanulóknak a
német nyelv tanulásához, az idei tanévben első alkalommal
Német-délutánt (Deutschnachmittag) szerveztünk a 3. osztályos
tanulóknak és szüleiknek.
A gyerekek játékos interaktív feladatokat oldhattak meg,
mondókákat és dalokat tanulhattak, színezők és térkép

segítségével ismertek meg új szavakat, majd kézműveskedtek.
Két-két 5. évfolyamos (Józsa Natasa és Kóródi Nóra) és 8. b
osztályos tanuló (Kiss Alexandra és Szeleczki Veronika)
segítettek a kisebbeknek eligazodni az új német szavak között.
A jelenlévő szülők tájékoztatást kaptak a német nyelvtanulás
előnyeiről. A gyerekek nagyon jól érezték magukat:
megkedvelték a német nyelvű dalokat, verseket és saját készítésű
nyuszival és a Goethe Intézet ajándékaival kiegészített iskolai
meglepetéscsomaggal indulhattak haza.
Kurenda Zsanett
német nyelvtanár

Megemlékezés

Köszönetnyilvánítás

Molnár Andrásné
Kóródi Eszter
halálának 2. évfordulójára
„Mikor elmentél,

Köszönetet mondunk a rokonoknak,
ismerősöknek és mindazoknak, akik
Jordán Ferencné
Kovács Julianna
temetésén részt vettek, sírjára koszorút-virágot
helyeztek. Részvételükkel fájdalmunkat
enyhíteni igyekeztek.

kialudt egy csillag.
Az angyalok a mennyországba hívtak.
De sajnos itt lent, elvesztettünk Téged,
a legtisztább angyalát a Földnek s az égnek!”
Emlékezik szerető családja

Megemlékezés
Dezső Imre
halálának 2. évfordulójára
„Végleg elmentél hosszú utadra,
hangod nem halljuk többé már soha.”
Emlékezik rád feleséged, fiad,
menyed és imádott unokád Norbika!

Köszönetnyilvánítás
Hálás szívvel mondunk
köszönetet mindazoknak
a Barátoknak, Rokonoknak,
Ismerősöknek akik
–Férjem -Édesapánk
Molnár Imre
temetésén megjelentek sírjára koszorút,
virágot helyeztek és gyászunkban
velünk együtt osztoztak.
„Itt jókat alszunk, mert itt örök az álom,
Örök a szél és a lomb a fákon,
Örök a magány és örök az emlék,
Bennünket lágyan ringat a nemlét.
De ha gondolsz ránk, mi felébredünk,
De ha gondolsz ránk, érinted kezünk,
De ha gondolsz ránk, abban örömöt lelünk,
De ha gondolsz ránk, akkor itt vagy velünk...”
A Gyászoló család

A gyászoló család

Megemlékezés
Hegedűs András
halálának 3. évfordulójára
,,A fű, a fák, a nyíló kisvirág, a völgy,
a domb mind emlékeztet rád,
A Nap, a Hold csak rólad mesél,
mi volt, hogy volt, ezt suttogja a szél.
Tudjuk, hogy LELKED már más úton jár,
visszahozni téged többé nem tudunk már.
Az égiek oltáráról várjuk válaszod, segíts,
hogy eljusson hozzánk gondolatod.
Nyíljon az utadon millió virág,
Legyen neked nyugodt a lelki világ.
Ragyogjon rád ezernyi csillag,
jóságos lelkeddel örökre velünk vagy.
Lelked, mint fehér galamb
csendesen messzire száll,
könnyes szemünk már soha nem talál.
Tudjuk, hogy a csillagok között
a legfényesebb te leszel, utat mutatsz,
mert szívünkben örökké létezel.”
Emlékezik szerető családja
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Anyakönyvi hírek

Pályázati támogatásból új ruhákat
vásároltunk az Öcsödi Népdalkör részére

Halálozások
Márciusban:
Rácz Dezsőné Zubor Julianna

Az Öcsödi Községgondnokság és

élt 86 évet

Könyvtár 2018. évben sikeresen
pályázott az Emberi Erőforrások

Áprilisban:
Rostás Andrásné Kanalas Anna
Pápai Imre

élt 57 évet
élt 64 évet

Minisztériuma által megjelentetett

Kóródi Antalné Gácsi Julianna
Szeleczki Elek

élt 98 évet
élt 62 évet

Sándor Alap elnevezésű pályázati
felhívásra.

Izbéki Sándor

élt 75 évet

Az

Jordán Sándor

élt 85 évet

támogatása című pályázati programot a Támogató

Emléküket kegyelettel
őrizzük.

Születések
Márciusban:

Kanalas Antal- Jakab Elvira
ATOSZ EMIR

CSSP-2018

Öcsödi

kódszámú

Hagyományőrző

Népdalkör

Csoóri

szakmai

700.000,- Ft összegű, vissza nem térítendő támogatási
forrásban részesítette. A pályázat előkészítését és
megvalósítását

Bata

Gáborné

Népdalkör

vezető

koordinálta.
A pályázat megvalósítása folyamatban van, a projekt
2019. június 30–án fejeződik be.
A pályázat lehetővé tette 15 felnőtt és 1 kislány részére
új,

teljes

fellépő

ruházat

(szoknya,

blúz,

cipő)

beszerzését.

Lakatos János- Farkas Éva
TIARA VALENTINA

Reméljük, hogy a pályázat hozzájárul a népdalkör
szakmai fejődéséhez és a már nagyon szép szakmai
eredményeket elért Népdalkör tovább öregbíti Öcsöd

Áprilisban:

Szirom Sándor- Fehér Andrea
GRÉTA EVELIN
Dezső János- Jordán Viktória
HÉDI ZARA
nevű gyermeke született.

A legifjabb öcsödi polgároknak
hosszú boldog életet kívánunk!

Névadó
Április:

Oláh Antal – Polyák Gabriella
ANNA
nevű gyermekét névadózta meg
Sziládiné Olasz Márta anyakönyvvezető
ünnepélyes keretek között.

Nagyközség hírnevét.

Öcsödi Községgondnokság és Könyvtár

--------------------------------------------------------------------Boldog István országgyűlési képviselő
közterületi fogadóórája
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Szerkesztők: Csontos Anikó és Séráné Domokos Györgyi
A szerkesztőség címe: Öcsödi Községgondnokság és Könyvtár
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