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Futóversennyel, illetve kerékpáros és görkorcsolya túrával ünnepeltük az
M44 gyorsforgalmi utat
Elkészült az M44 gyorsforgalmi út II. szakasza, nemsokára az
autósok is birtokba vehetik a forgalomba helyezést követően.
A műszaki átadás után, de még a forgalomnak történő átadás előtt
azonban 2019. szeptember 14-én (szombaton), akik hajlandók
voltak futócipőt, görkorcsolyát húzni vagy kerékpárt ragadni,
kipróbálhatták az új utat. Minden előzetes várakozást felülmúlva
több mint ezerháromszázan vettek részt a rendezvényen.
A túra ötletgazdája Kasnyik Gábor ultramaratonista volt, Tóth
László békéscsabai futónagykövettel együtt szervezte meg az
eseményt. Az alapgondolat az volt, hogy a forgalomba helyezés
és az ünnepélyes átadás előtt jelképesen egy futóversennyel
avassák fel az érintett utat. Tóth László békéscsabai
futónagykövet, Ribárszki Péter, Kondoros polgármestere, a
szakasz mellett fekvő kilenc település polgármestere, Dankó
Béla, Boldog István és Herczeg Tamás országgyűlési képviselők,
valamint a NIF Zrt. is a kezdeményezés mellé állt.
A rendezvény Fővédnöke Révész Máriusz kormánybiztos,
védnökök Dr. Takács Árpád kormánymegbízott, Zalai Mihály a
Békés Megyei Közgyűlés elnöke, Dankó Béla országgyűlési
képviselő, Herczeg Tamás országgyűlési képviselő, Boldog
István országgyűlési képviselő, valamint az érintett 9 település
polgármestere.
A rajt a tiszakürti felhajtótól indult, ahol először a kerékpárosok
vehették birtokba, majd a görkorcsolyázók és a futók a
gyorsforgalmi út bal szélső két sávját. Az útvonal: TiszakürtCserkeszőlő-Kunszentmárton-Öcsöd-BékésszentandrásSzarvas-Csabacsűd-Kardos-Kondoros. A befutó Kondoros
település központjában, a Kondorosi Csárda és a Polgármesteri
Hivatal előtti téren volt.

Településünket egy lelkes kis csapat képviselte kerékpáron, 14 fő
vágott neki a 58,4 km-es távnak: Budai Dániel, Gergulics András,
Gergulics Andrásné, Jordán Ágnes, Kolop Tünde, Mikulai
Mónika, Molnár András, Mosonyi Márk, Nádudvari Sándor
Lajosné, Péntek Ágnes, Péntek Ágnes Teodóra, Péntek Albert,
Péntek Albert István, Péntek Jonatán Ruben.
A gyülekező az Önkormányzat udvarán volt reggel hat órakor,
ahol mindenki megkapta a csapatpólót, valamint a regisztrált
rajtszámot. A kerékpárok biztonságos elhelyezése után
megkezdődött az utazás a rajt helyszínére, Tiszakürtre az
önkormányzati buszokkal, valamint Szilágyi Imre (Barkács Bolt)
furgonjával történt.

A szervezők négy résztávra elosztották a távot, így azt 4 fős futó
csapatoknak is lehetett teljesíteni az 58,4 km-es távot (10,3 km,
21,9 km, 12,4 km, 13,8 km), a kijelölt váltópontokon váltva.
Öcsöd színeiben egy négy fős csapat nevezett be. Angyal
Orsolya, Olasz Csaba, Tolnai Éva és Bata Péter, váltóban futották
le a kijelölt távot. A váltópontok közti közlekedés segítésében
Gere Éva közreműködött.
A Tiszakürtnél kialakított induló pont biztosításában
közreműködtek az Öcsödi Polgárőr és Tűzoltó Egyesület tagjai
is.
Minden érintett települést felkértek frissítőpont kialakítására, így
településünket is. A szervezők kijelölték számunkra a pontok
helyét és ott a futóversenyeken szokásos és az elvárásoknak
megfelelő frissítővel kellett készülni. Öcsöd Önkormányzatnak
két ilyen pontot kellett kialakítani, Kunszentmárton és Szarvas
csomópontok között (6-os és 7-es pont).
folytatás a 2. oldalon …
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A kialakításban részt vettek az Önkormányzat munkatársai és a
járműve. A pontokon Bolyán Anikó, Kóródi Alexandra, Csontos
Anikó és Komáromi Roland biztosította a szükséges frissítőt a
résztvevőknek. A szállításban és a pontok kialakításában Komlós
Lajos segédkezett.

Molnár Bálint polgármester úrral együtt vártuk a futó csapatunk
beérkezését a célba, amely fél öt után történt meg. A távot a
várthoz képest jobb idővel tudták teljesíteni.

Kunszentmárton - Szarvas közötti szakaszon Öcsöd csapatát
Olasz Csaba képviselte. A pontok bezárása után az irányt
Kondoros felé vettük.
Kondoroson, a befutó helyszínén hatalmas tömeg várta
mindazokat a lelkes résztvevőket, akik nekivágtak ennek a közel
60 km-es távnak.
A kerékpáros csapatunk pár főtől eltekintve 13 óra 15 percre
teljesítette a távot. Műszaki problémák miatt egy kicsit
lemaradva, de a délután folyamán minden csapattag beérkezett a
célba.

Településünk küldöttei fáradtan ugyan, de egy életre szóló
felejthetetlen élménnyel gazdagabban tértek haza, hiszen ez egy
rendhagyó kezdeményezés volt. Ilyen csak egyszer fordul elő,
hogy így tud futó, kerékpáros, görkorcsolyás egy gyorsforgalmi
úton végigmenni.
Kondorosról a kerékpáros csapat hazaszállítását a reggelihez
hasonlóan szerveztük meg. Szilágyi Imre vállalta a kerékpárok
szállítását saját furgonjával, a személyek szállítását a két
önkormányzati busszal oldottuk meg, melyeket Komlós Lajos és
Oláh Antal vezetett.
Minden indulónak gratulálunk a sikeres részvételhez.
Szervezők
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Az Öcsödi József Attila Általános Iskola diákjainak versenyeredményei a 2018/2019.
tanévben
Verseny neve

"Lásd a világot!"
természetismereti
vetélkedő

Elért
helyezés

Felkészítő nevelő

3.hely

Farsang Miklós

7.a

1.

Kézsmárkiné Szabó Ildikó

Kolompár Ivett

8.a

különdíj

Deák Júlia

Gajdos Viktor

5.b

1.

Osztrovszkiné Bata Gyöngyi

Kovács Attila Herceg

7.a

2.

Kézsmárkiné Szabó Ildikó

Zubor Fruzsina

2.a

2.

D. Kis Zsoltné

Zubor Fruzsina

2.a

1.

Nádudvari Milán

2.a

2.

Rostás Tifani

4.a

2.

Komlós Lajos

4.b

2.

Sápi Dzsenifer

4.b

3.

Farkas Tibor

4.a

3.

Kóródi Renáta

6.b

3.

Kása Boglárka Andrea

8.b

1.

Molnár Maxim

7.a

2.

Vigh Milán

7.a

3.

Szeleczki Veronika

8.b

1.hely +
különdíj

Kovács Attila Herceg

7.a

Molnár Maxim

7.a

Török Balázs

7.a

Szénási Rebeka

6.a

Kóródi Renáta

6.b

Szeleczki Andrea

6.b

Szeleczki Judit

6.b

Tanuló neve
Szeleczki Judit

6.b

Szeleczki Andrea

6.b

Farkas Milán

6.b

Homoki Általános Iskola
Kovács Attila Herceg
szavalóversenye
Damjanich napok
énekversenye

József Attila Tankerületi
Szavalóverseny Öcsöd

Osztálya

Horváth Istvánné

József Attila Tankerületi
Rajzverseny Öcsöd

Erdei Györgyi

Farsang Miklós

Regionális Rovásírás
Verseny Öcsöd

Hajnóczy történelmi
verseny

K&H Vigyázz! Kész,
Pénz! országos
pénzügyi vetélkedő
regionális döntő

Farsang Miklós

3.

Farkas Tibor

2.hely

Karai Gáborné
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Az Öcsödi József Attila Általános Iskola diákjainak versenyeredményei a 2018/2019.
tanévben
Ki mit tud?

"Körös-körül" kistérségi
népdaléneklő verseny

ŐSZI RÓZSA
természetismereti
vetélkedő középdöntője

Kovács Attila Herceg

7.a

különdíj

Kézsmárkiné Szabó Ildikó

Kolompár Ivett

8.a

1.

Deák Júlia

Kiss Izabella

1.a

Osztrovszkiné Eszteró
Ildikó

Kóródi Renáta

6.b

Farkas Gabriella Alexa

8.a

Kolompár Ivett

8.a

Rostás Alexandra Tünde

8.a

arany
minősítés
arany
minősítés
ezüst
minősítés
arany
minősítés
ezüst
minősítés

Farkas Gabriella Alexa
Kolompár Ivett
Rostás Alexandra Tünde

csoport

arany
minősítés +
különdíj

7.a
7.a
7.a

1.

Farsang Miklós

körzeti 1.hely

Farkas Tibor

Budai Dániel Sándor
Kovács Attila Herceg
Molnár Maxim

Deák Júlia

SPORTEREDMÉNYEK

OTP-BOZSIK
PROGRAM
IV.korcsoport fiú

OTP-BOZSIK
PROGRAM
IV.korcsoport lány

Farkas Milán
Mácsár Tamás

6.b
6.b

Kóródi Sándor

6.b

Nagy Károly Gergő

6.b

Révész Dávid Sándor

6.a

Vigh Milán

7.a

Török Balázs László

7.a

Tuskán Erik

7.a

Szűcs Roland

7.a

Rostás Zsolt

8.a

Farkas Milán

6.b

Fazekas Angelika
Mercédesz

5.a

Farkas Rubina Angéla

5.b

Kóródi Nóra

5.b

Török Alexandra

5.b

Zámbó Mária

5.b

Bankó Bianka

7.a

Kecskés Dóra

8.a

Rostás Alexandra Tünde

8.a

Dankó Alexandra Nikolett

8.b

Fair Play különdíj

körzeti 2.hely

Danciu Dániel
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ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁSOK 2019
A Köztársasági Elnök 2019. október 13. napjára kiírta a
polgármesterek és az önkormányzati képviselők választását. Az
önkormányzati választási rendszer a település lakosságszámától
függően eltérő. A 10 ezer főnél alacsonyabb lakosságszámú
településeknél egyéni listás választás van, míg az ettől nagyobb
településeken vegyes választási rendszer.
Az egyéni listás választási rendszer
A 10 ezer fő alatti településeken egyfordulós rendszerben
választják meg az önkormányzati testületek tagjait.
Községünkben 6 önkormányzati képviselőt választunk. A
települési képviselőre a neve előtti körbe tett x, vagy + jellel
lehet szavazni. Legfeljebb annyi jelöltre szavazhatunk, mint
amennyi a megválasztható képviselők száma, azaz 6-ra. A
szavazat érvényes akkor is, ha ettől kevesebb képviselőre adja le
szavazatát a választópolgár. A jelöltséghez a lakosság egy
százalékának ajánlása (26) szükséges.
A Helyi Választási Bizottság 19 képviselőjelöltet vett
nyilvántartásba, miután a testület tagjai ellenőrizték a jelöltek
által leadott ajánlások szabályosságát. A Helyi Választási
Bizottság elvégezte a jelöltek szavazólapon történő megjelenési
sorrendjének sorsolását is. Ennek alapján:
Önkormányzati képviselő jelöltek
Sorszám
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Jelölt neve
Jordán Imre
Molnár András
Rónyai Sándor
Bata Péter
Ambrus Tamás
Gál Imréné
Zuborné Biró Enikő
Török Sándorné
Komlós Lajos
Séráné Domokos Györgyi
Szilágyi Imre
Nádudvari Norbert
Kolompár Sándor
Farkas Tibor
Erdei Benjámin
D. Kis Zsolt Sándor
Gál Tibor
Rónyai Ferenc
Nemes Lajos

Jelölő csoport
Független jelölt
Független jelölt
Független jelölt
Független jelölt
Független jelölt
Független jelölt
Független jelölt
Független jelölt
Független jelölt
Független jelölt
Független jelölt
Független jelölt
Független jelölt
Független jelölt
Független jelölt
Független jelölt
Független jelölt
Független jelölt
Független jelölt

Polgármester választás
A település polgármesterét a választók közvetlenül választják
meg. A szavazás egyfordulós, a legtöbb szavazatot szerző jelölt
győz. A polgármesterre a neve előtti körbe tett x, vagy + jellel
lehet szavazni. Polgármester jelöltként csak annak a
választópolgárnak a neve kerülhet fel a szavazólapra, aki a
lakosság három százalékának ajánlását (78) összegyűjtötte.
A Helyi Választási Bizottság 2 polgármester jelöltet vett
nyilvántartásba, miután a testület tagjai ellenőrizték a jelöltek
által leadott ajánlások szabályosságát. A Helyi Választási
Bizottság elvégezte a jelöltek szavazólapon történő megjelenési
sorrendjének sorsolását is. Ennek alapján:
Polgármester jelöltek
Sorszám
1.
2.

Jelölt neve
Soha Attila
Molnár Bálint

Jelölő csoport
Független jelölt
Független jelölt

Nemzetiségi önkormányzati választás
A nemzetiségi önkormányzati választás kitűzésének feltétele,
hogy a legutóbbi népszámlálás során a településen legalább 30 fő
azonos nemzetiséghez tartozónak vallja magát. Községünkben ez
a létszám 251 fő, ezért a Nemzeti Választási Bizottság 2019.
október 13. napjára kiírta a nemzetiségi önkormányzati
választást.
A nemzetiségi önkormányzati képviselő választáson azok a
választópolgárok szavazhatnak, akik a nemzetiségi névjegyzékbe
felvételre kerültek. A nemzetiségi önkormányzatba 5 képviselő
választható. A nemzetiségi képviselőre a neve előtti körbe tett x,
vagy + jellel lehet szavazni. Legfeljebb annyi jelöltre lehet
szavazni, mint amennyi a megválasztható nemzetiségi
képviselők száma, azaz 5-re. A szavazat érvényes akkor is, ha
ettől kevesebb képviselőre adja le szavazatát a választópolgár.
A nemzetiségi választáson nemzetiségi szervezet állíthat jelöltet.
A Helyi Választási Bizottság 23 nemzetiségi képviselő jelöltet
vett nyilvántartásba, miután a testület tagjai ellenőrizték a
jelöltek által leadott ajánlások szabályosságát. A Helyi Választási
Bizottság elvégezte a jelöltek szavazólapon történő megjelenési
sorrendjének sorsolását is. Ennek alapján:
folytatás a 6. oldalon …
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folytatás az 5. oldalról …

Roma nemzetiségi képviselő jelöltek
Sorszám

1

Jelölt neve

Rostás Zoltán

2

Kolompár Henriett

3

Kovács Erika

4

Kolompár István

5

Kolompárné Rostás Nóra

6

7

8

Kolompár Sándorné

Csuforné Lakatos Anita

Rostás Erzsébet

9

Lakatos Márkó Milán

10

Bódi Zoltánné

11

Lakatos Lilla Melinda

12

Lakatos Andrea Szilvia

13

Rostás Alex Zsolt

Jelölő csoport
CIGÁNY
ÖNKORMÁNYZATOK
ÉS ROMA CIVIL
SZERVEZETEK
ÉRDEKVÉDELMI
EGYESÜLETE /CÖCE/
FIATAL ROMÁK
ORSZÁGOS
SZÖVETSÉGE
NEMZETI ROMA
ÖSSZEFOGÁS
NEMZETI ROMA
ÖSSZEFOGÁS
PHRALIPE
FÜGGETLEN
CIGÁNY SZERVEZET
ORSZÁGOS
SZERVEZETE –
KÖZPONTI
SZERVEZET
„LUNGO DROM”
ORSZÁGOS CIGÁNY
ÉRDEKVÉDELMI ÉS
POLGÁRI
SZÖVETSÉG
PHRALIPE
FÜGGETLEN
CIGÁNY SZERVEZET
ORSZÁGOS
SZERVEZETE –
KÖZPONTI
SZERVEZET
PHRALIPE
FÜGGETLEN
CIGÁNY SZERVEZET
ORSZÁGOS
SZERVEZETE –
KÖZPONTI
SZERVEZET
ROMA POLGÁRJOGI
MOZGALOM B. –A. –
Z. MEGYEI
SZERVEZETE
„LUNGO DROM”
ORSZÁGOS CIGÁNY
ÉRDEKVÉDELMI ÉS
POLGÁRI
SZÖVETSÉG
ROMA POLGÁRJOGI
MOZGALOM B. –A. –
Z. MEGYEI
SZERVEZETE
PHRALIPE
FÜGGETLEN
CIGÁNY SZERVEZET
ORSZÁGOS
SZERVEZETE –
KÖZPONTI
SZERVEZET
FIATAL ROMÁK
ORSZÁGOS
SZÖVETSÉGE

Sorszám

Jelölt neve

14

Jakab Gábor

15

Jakab Mária

16

Lakatos Erzsébet

17

Lakatos Edit

18

Kolompár Sándor

19

Jakab Mónika

20

Farkas Ibolya Kinga

21

Kolompár Tamás

22

Balog Mária

23

Csurár Edit

Jelölő csoport
NEMZETI ROMA
ÖSSZEFOGÁS
ROMA POLGÁRJOGI
MOZGALOM B. –A. –
Z. MEGYEI
SZERVEZETE
CIGÁNY
ÖNKORMÁNYZATOK
ÉS ROMA CIVIL
SZERVEZETEK
ÉRDEKVÉDELMI
EGYESÜLETE /CÖCE/
ROMA POLGÁRJOGI
MOZGALOM B. –A. –
Z. MEGYEI
SZERVEZETE
„LUNGO DROM”
ORSZÁGOS CIGÁNY
ÉRDEKVÉDELMI ÉS
POLGÁRI
SZÖVETSÉG
FIATAL ROMÁK
ORSZÁGOS
SZÖVETSÉGE
CIGÁNY
ÖNKORMÁNYZATOK
ÉS ROMA CIVIL
SZERVEZETEK
ÉRDEKVÉDELMI
EGYESÜLETE /CÖCE/
NEMZETI ROMA
ÖSSZEFOGÁS
FIATAL ROMÁK
ORSZÁGOS
SZÖVETSÉGE
CIGÁNY
ÖNKORMÁNYZATOK
ÉS ROMA CIVIL
SZERVEZETEK
ÉRDEKVÉDELMI
EGYESÜLETE /CÖCE/

Kik és hogyan szavazhatnak?
A helyhatósági választáson szavazhat minden magyar
állampolgár és az Európai Unió polgára, a letelepedett és a
bevándorolt külföldi, ha rendelkezik Magyarországi lakóhellyel,
ennek hiányában tartózkodási hellyel, felvették a választói
névjegyzékbe és erről értesítést kapott.
Ha a választópolgár a szavazás napján nem tartózkodik
lakóhelyén, akkor igazolással a bejelentett tartózkodási helyén is
szavazhat feltéve, hogy a tartózkodási helyet a helyhatósági
választás kitűzése előtt 30 nappal – június 26. – létesítette és a
szavazás napján az még érvényes. Igazolást a lakóhely szerinti
Polgármesteri Hivatalban lehet kérni ajánlott levélben, vagy
személyesen, illetve a www.valasztas.hu honlapon.
Ha a választópolgár kora, egészségi állapota miatt nem tud
elmenni a szavazókörbe szavazni, a szavazás napján 16 óráig
írásban kérheti – a szavazás napja előtt a Helyi Választási
Irodától - a szavazatszámláló bizottságtól a mozgóurnát.
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Ekkor a bizottság két tagja a lakásán felkeresi, ahol leadhatja
szavazatát.
A szavazás előtt a választópolgárnak igazolnia kell
személyazonosságát.
Ezt
személyazonosító
kártyával,
jogosítvánnyal, útlevéllel és lakcímkártyával, vagy régi típusú
személyi igazolvánnyal, ha időközben lakóhelye változott,
lakcímkártyával teheti meg.
Öcsöd Nagyközség Helyi Választási Bizottsága:
Elnök: Izbéki Benjámin
Elnök helyettes: Bencsik Józsefné
Tag: Izbéki Ferenc
Póttagok: Gál Lajosné, Karai Gáborné
A Helyi Választási Bizottság feladata a jelöltek nyilvántartásba
vétele, a szavazólap tartalmának jóváhagyása, a választási
eredmény megállapítása, a választások tisztaságának,

Kedves Öcsödiek!
Soha Attila vagyok, aki 21 év
öcsödi kapcsolat után, nem helyben
születettként, a kívülálló szemével
szeretett bele a településbe, és
kíván
minden
erejével
a
szolgálatába állni.
Sokat
beszélgettünk
a
falubeliekkel, hogyan lehetne jobbá
tenni
környezetünket.
Meghallgatva
a
panaszokat,
nyilvánvalóvá vált, új látásmódra lesz szükség, amely nem gátja,
hanem támogatója a fejlődésnek. Ezért határoztam el, indulok a
polgármesteri címért. Nem is a címért, hanem a lehetőségért,
hogy a régóta megállt idő kerekét újra elindítsuk.
Tennünk kell azért, hogy minden fiatal (és természetesen az
összes többi lakos is) újra érezhesse: megbecsült és fontos tagja
a településnek. Vissza szeretnénk hozni a szívből jövő, kérem és
köszönöm szavakat a mindennapokba. Szeretnénk a
vállalkozásoknak segítséget adni, hogy letelepedjenek,
bővüljenek, munkahelyeket teremtsenek. Feladatunk lesz a
szabadidő eltöltéséhez teret és létesítményeket biztosítani.

Kedves Öcsödiek!
Tisztelettel köszönöm azoknak a bizalmát, akik az ajánlóív
aláírásával segítették, hogy képviselő- jelöltként indulhassak a
helyi Önkormányzati választáson.
Gál Tibor vagyok 1974. 12.16-án születtem Szentesen. Öcsödön
élek a családommal együtt és nem kívánok elköltözni. Az
iskoláim elvégzése után a Pioneer Hi-Bred Zrt szarvasi
üzemében vállaltam munkát, majd 2017-től a KITE Zrt körzeti
szerelője vagyok.
Én, mint független jelölt fölöslegesen nem szeretnék ígérgetni.

törvényességének biztosítása, pártatlanság érvényesítése, ha
szükséges a választás törvényes rendjének helyreállítása. A
választási
szervek
–
Helyi
Választási
Bizottság,
szavazatszámláló bizottságok – tevékenységét a Helyi Választási
Iroda tagjai segítik, akik a Polgármesteri Hivatal munkatársai. A
választás lebonyolításához – szavazókörök kialakítása, azok
fűtése, takarítása, választási anyag őrzése – elsősorban a
Községgondnokság és Könyvtár, de az intézmények érintett
munkatársainak közreműködése is szükséges. Mintegy 60-70
személy összehangolt munkájára van szükség ahhoz, hogy az
elkövetkező öt évre az új testületek létrejöjjenek és
megválasztásra kerüljön a polgármester.
Mindannyiunk érdeke, hogy a települést érintő legfontosabb
döntéseket hozó Képviselő-testület és a polgármester
megválasztásában minél több állampolgár vegyen részt. Ezért
fontos, hogy október 13-án menjünk el szavazni.
Helyi Választási Iroda
A futballpályát, a ligetet a mai kornak megfelelővé és
használhatóbbá tenni. A járdákat, utakat fejleszteni, javítani, a
létező közösségi tereket felújítani és a hiányzókat létrehozni. A
település összképét széppé, élhetőbbé tenni. Természetes, hogy
egy ilyen rövid cikkben nem lehet minden kérdésre válaszolni.
Ezért kérem, aki a korábbi lehetőségeket nem használta ki,
keresse a későbbi fórumokat!
Az induló képviselők többségével leültem, beszélgettem. Csak
annyit tudok ígérni, hogy mindenki segítséget kap, aki a faluért
akar tenni. Egy igazi társsá szeretném változtatni az
önkormányzatot, aki azt teszi, amit eddig is kellett volna: támogat
és segít. Egyszóval SZOLGÁL.
Külön köszönet Molnár Andrásnak, és a többi, támogató
képviselőjelöltnek az együttműködésért és segítségért.
Már csak annyi kell, hogy október 13-án menjünk el szavazni és
a változás mellé tegyük a jelet!
Bízzanak magukban! Bízzanak bennem!
Köszönettel,
Soha Attila
polgármester-jelölt
Egy községi önkormányzati képviselőnek a lehetőségei nagyon
korlátozottak. Megválasztásom esetén azonban minden olyan
pályázatot, ami a község fejlődését, szépülését segítik,
támogatni fogom. A döntéshozásban azonban fontosnak tartom
a lakosság
érdekeinek felelős képviseletét.
A civil csoportok tevékenységét a lehetőségekhez képest
támogatni és segíteni fogom.
Ha megtisztelnek bizalmunkkal, kérem Önöket támogassanak a
szavazataikkal.
Tisztelettel: Gál Tibor
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Kedves Öcsödiek!
Nagyon szépen köszönöm a biztató
támogatást, melyet az ajánlóívek
aláírása mellé kaptam, hogy képviselőjelöltként
indulhassak
az
őszi
választáson. Tudom, nagyon sok
ismerőst nem kerestem meg, ami azért
van, mert pillanatok alatt beteltek a
jelöltté váláshoz szükséges ajánlóívek.
Azért nekik is köszönöm és majd
október
13-án
a
szavazásnál
szükségem
is
lesz
cselekvő
támogatásukra.
Tősgyökeres öcsödi vagyok, gondolom, sokan ismernek a
Könyvtárból, ahol már 24 éve dolgozom. Aki ismer, az tudja,
hogy mindig a megoldásokra koncentrálok és kitartásom is van,
hogy elérjem a kitűzött célt.
Kedves Lakosok! Véleményem szerint a problémákat, gondokat
mindenki meglátja. Én úgy gondolom a választáskor azokra az
emberekre kell szavaznunk, akik a megoldásokat is látják. Én egy
ilyen előremutató Önkormányzat alkotórésze, képviselője
szeretnék lenni. Összefogni, megteremteni, folytatni, hogy
fejlődjön tovább Öcsöd! Ha Önök számára is a tettek a fontosak,
kérem menjenek el szavazni, és ha megtisztelnek, szavazzanak
rám.
Mindenkinek eredményes kampányt és igazságos választást
kívánok!
Tisztelettel:
Séráné Domokos Györgyi független jelölt

Kedves Öcsödiek!
Ambrus Tamás vagyok, helyi lakos. Azon kevés szerencsések
közé tartozom akik helyben dolgozhatnak. Boltvezetőként
naponta sok emberrel kerülök kapcsolatba, akik megosztják
velem a gondjaikat, így elég jó rálátásom van a helyi
problémákra. A jó kapcsolatomat szeretném a település
fejlődésének szolgálatába állítani. Egy segítő önkormányzat
tagjaként és azon igyekeznék, hogy élhetőbb környezetben
nevelhessük fel gyermekeinket és Ők is itthon maradjanak.
Arra kérem Önöket szavazzanak rám és a változás embereire az
októberi választáson!
Köszönettel: Ambrus Tamás
Képviselő jelölt

Kedves Öcsödiek!
A szarvasi gimnáziumi éveimet
követően
a
Szolnoki
Főiskolán
szereztem közgazdász diplomát. Aktív
segítője
voltam
a
Hallgatói
Önkormányzatnak mind rendezvények
szervezésében, mind a közösségi élet és
élettér
fejlesztésében.
Az
abszolvatóriumot
követően
több
végzettséget szereztem az Államvizsga
előtt, Szolnokon és Budapesten a média és a kamerázás világába
nyertem betekintést. De hiába a nagy város nyüzsgésének, a
szívem haza húzott a szülő falumba Öcsödre, ahol a jövőmet
tervezem. Jelenleg egy szerviz szolgáltatást végző cégnél
dolgozom, ezért sokat mozgok Szolnok és Békés megyében.
Látom a települések közötti különbségeket és azt is, attól hogy a
fő utca impozáns, a mellék utakra néhol a bejutás is nehézkes.
Reálisan csak az adottságok ismeretében szabad ígérni, de
képviselő jelöltként egy személyben bármi konkrét dolgot ígérni
szerintem felelőtlenség. Valószínű, hogy mindegyik jelöltnek
vannak elképzelései, mit lehetne és mit kellene megvalósítani,
nekem is vannak. De a realitások, és az eddigi tapasztalatom
alapján, ha nincs meg a közös akarat, és annak hátterében a
biztosítás, csak álom marad az elképzelés. Tisztában vagyok
azzal, hogy az eddig elért eredmények nagyon szépek, de mindig
van hova fejlődni.
Fontosnak tartom a település működési költségeinek ésszerű
felhasználását.
Úgy gondolom, hogy az idősebbek tapasztalata valamint a
fiatalok új ötletei és lendülete együtt nagyban hozzájárulnának
falunk pozitív irányú változásához.
Megtisztelő lenne, ha részt vehetnék a falu fejlődésében.
Az októberi választásokon számítok az Önök szavazatára is!
Köszönettel: Szilágyi Imre
képviselő-jelölt

Tisztelt Öcsödi Lakosok!
Tisztelettel szeretnék köszönetet mondani mindazoknak, akik a
2014. október 12-i önkormányzati választáson rám szavaztak.
Egyben szeretném megköszönni azoknak, akik az ajánlóívek
aláírásával segítettek, hogy független képviselő-jelöltként újra
indulhassak a 2019. október 13-i helyi önkormányzati
választáson.
Nyugdíjazásomig könyvelőként dolgoztam az önkormányzatnál.
Az önkormányzati gazdálkodást a tervezéstől az év végi
beszámolóig ismerem. Feladataim közé tartozott a pénzügyi
beszámolók készítése a képviselő testületi ülésekre.
Harminc év alatt megismertem az önkormányzati feladatokat,
pénzügyi és egyéb területeken is.
Úgy érzem eddigi képviselői munkámban ezt hasznosítani is
tudtam.

Mindenkor igyekeztem a lakosság érdekeit figyelembe véve
községünk fejlődésért is dolgozni.
Megválasztásom esetén minden pályázatot támogatni fogok,
melyek Öcsöd fejlődését segítik elő.
A községben a civil kezdeményezés programjait mindenkor
segítettem, megválasztásom esetén is segíteni fogom. A 2018
évben alakult Pantó Antal Hagyományőrző Egyesületnek is aktív
tagja vagyok.
A döntéshozásban azonban fontosnak tartom a lakosság
érdekeinek felelős képviseletét.
Kérem, Önöket tiszteljenek meg bizalmukkal, szavazataikkal
támogassanak.
Tisztelettel: Gál Imréné
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Kedves Öcsödiek!
Hálásan köszönöm mindazoknak, akik
megtiszteltek és támogattak aláírásukkal,
hogy a 2019. október 13-ai önkormányzati
választáson
képviselőnek
jelöltessem
magam.
Valamikor, évekkel ezelőtt egy kedves
ismerősöm elmondta, milyen Öcsödről
álmodik. Most én is megosztom az álmaimat.
Én egy olyan Öcsödről álmodom,



ahonnan a fiataljaink nem kényszerülnek el a nagyvárosokba
költözni megélhetési célokból,



ahol a vállalkozók, befektetők lehetőségeket látnak és
munkahelyeket teremtenek,



ahol kihasználjuk természeti
idegenforgalomból tőkét kovácsolunk.

adottságainkat

és

az



ahol a felnövekvő generációnak lehetősége van sportolni
igénye szerint és igényesen, kulturált körülmények között szórakozni,



ahol a község gyermekeinek minden évben gyermeknapot
szervezünk az Önkormányzat segítségével.



ahonnan az új kerékpárúton bármikor elbringázhatok
Szarvasig, vagy akár Cserkeszőlőig is,



ahol az idősebb generáció szívesen adja át élettapasztalatát a
fiatalabb generációnak, és örömmel mesélnek a "régi" Öcsödről, ahol
olvasókör és színjátszó kör működött, és az emberek szívesen mozdultak
ki otthonaikból, hogy egymással találkozzanak,




ahol értéke van a hagyományoknak,

ahol a Közösségi Házban EGYÜTT főzzük üstben a
szilvalekvárt, és kemencében sütjük a kenyeret.
Olyan Öcsödről álmodom, ahol az emberek olyan közösségbe
kovácsolódnak, ahol fiatalok-idősek, romák és magyarok egyaránt
értéket képviselnek a másik ember számára.
Kedves Öcsödiek! Merjünk közösen, együtt nagyot álmodni, mert a
közösség ereje CSODÁKRA képes! Tegyünk azért, hogy álmaink,
mindannyiunk álma megvalósulhasson!
Tisztelettel kérek minden választási joggal rendelkező öcsödi polgárt,
hogy menjen el szavazni és szíve-joga szerint adja le voksát azokra a
személyekre, akiket az elkövetkezendő években szívesen látna
községünk vezetésében.
Én a változás mellett döntöttem, ezért képviselő jelöltként Soha Attila
polgármester jelöltet támogatom.
Tisztelettel
Zuborné Biró Enikő

Rónyai Sándor független képviselő jelölt.
Rónyai Sándor 1971.02.10-én Kunszentmártonban születtem.
Általános iskolai tanulmányaimat Öcsödön végeztem el , majd a
további tanulmányaimat Kunszentmártonban és Kecskeméten
fejeztem be. Azóta is Öcsödön élek a feleségemmel és kis
lányommal. Napjainkban a Kunszentmártoni üzem élén
dolgozom, mint üzemvezető. Megválasztásom esetén a változás
útját szeretném követni! Például a faluban sok összedőlt ház és

Tisztelt Öcsödiek, Lakótársaim,
Választópolgárok!
Kedves Barátaim!
Évek óta kaptam felkérést, hogy
induljak képviselőnek. Eddig nem
éreztem indíttatást ez iránt, de a
2019. évi önkormányzati választás
megmozdította a falu szinte minden
egyes lakóját, köztük engem is, ezért engedjék meg, hogy pár
mondatban bemutatkozzam.
D. Kis Zsolt Sándor vagyok, 47 éves.
Öcsödön végeztem általános iskolai tanulmányaimat, majd
Szolnokon a Vízügyi és Építőipari Műszaki Szakközépiskolában
magasépítő technikusi végzettséget szereztem.
27 éve dolgozom az Országos Mentőszolgálat Kunszentmártoni
Mentőállomásán szakápolóként, valamint 13 éve vagyok az
állomás vezetője. Főállásom mellett a kunszentmártoni Orvosi
Ügyeleten, valamint a Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati
Központban végzek egészségügyi tevékenységet.
Feleségem a helyi általános iskolában dolgozik pedagógusként.
Nóra lányom a Szegedi Tudományegyetemen Általános
Orvostudományi Karán végzett általános orvosként, jelenleg
belgyógyász rezidensként dolgozik Kecskeméten a Bács-Kiskun
Megyei Kórházban. Péter fiam a győri Széchenyi István Egyetem
másodéves építészmérnök hallgatója.
Engedjék meg nekem, hogy most programot ne hirdessek, mert
az felelőtlenség lenne, de ami a szívügyem, az a falu területéhez
tartozó holtág, az Álomzugi Holt-Körös vizének tisztítása és
környezetének rendezése. Sajnos ezzel az elmúlt években
érdemileg senki sem foglalkozott, meg is van az eredménye.
Hiszem és vallom, ha a „MI VIZÜNK” is úgy fog ki nézni, mint
a környező települések holtágai, a falu is egyből fejlődni fog
számos területen. Tudom, nem lesz egyszerű feladat, de
összefogással nem lehetetlen.
Ezen okból kifolyólag támogatom Soha Attila polgármester
jelöltségét. Politikai elvárásoktól függetlenül szeretném a sok
éves egészségügyben töltött tapasztalatomat az Önök javára
fordítani a képviselőtestületben.
Tisztelettel: D. Kis Zsolt Sándor

elhanyagolt porta van, a tulajdonosok megkeresése ,a területek
rendbetétele akár a jog segítségével is. A sport körök
felélesztése(pl.futball,íjászat). Ebbe a kis bemutatkozásba ennyi
fért,hely szűke végett.
Az Októberi választáson tiszteljenek meg bizalmukkal, ELŐRE
IS KÖSZÖNÖM.
Tisztelettel:Rónyai Sándor
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Kedves Öcsödiek!
Ezúton is értesítem Önöket, hogy az őszi önkormányzati
választáson ismét indulok független képviselőjelöltként. Sokan
biztattak, hogy induljak polgármester-jelöltként, csupán a falu
legfőbb vezetőjétől nem kaptam soha biztatást. Bár döntésem
nem ez határozta meg, az okait már ismertettem önökkel, miért
nem indulok a polgármesteri címért. Szeretném a megkezdett
közösségépítő, faluszépítő tevékenységemet tovább folytatni.
Számomra fontos, hogy munkám folytatódhasson, hiszen az
elmúlt öt évben sikerült a civil szervezetek önbecsülését
növelnem, egymásra találását segítenem. Tettem ezt úgy, hogy
évek óta aktív tagja vagyok a Kerékpáros Túraklubnak, a helyi
polgárőrségnek, a Pantó Antal Hagyományőrző Egyesület
vezetőségének. Az Öcsödi Holt-ág Alapítvány kuratóriumának
elnökeként is tevékenykedem Öcsödért. A civil szervezeteket
továbbra is támogatni, segíteni kívánom minden lehetséges
eszközzel. Hiszem és vallom, hogy együtt még nagyobb tettekre
vagyunk képesek településünk fejlődése érdekében. Én a tettek
embere vagyok, az emberek között érzem jól magam. Ezért
szívesen fogadok és támogatok minden olyan kezdeményezést,
mely falunk előrejutását szolgálja. Szívügyemnek tekintem az
élhetőbb település kialakítását.
Őszinte híve és támogatója vagyok a változásnak. Véleményem
szerint nagy szükség van a faluvezetésben a szemléletváltásra.
Eddigi
tevékenységem
kiteljesedhet
Soha
Attila
polgármestersége alatt, akivel teljes mértékben együtt tudok és
kívánok dolgozni Önök és falunk érdekében.
Kérem Önöket, szavazzanak a változásra, szavazatukkal
támogassanak, hogy az elkövetkező években képviselőként
szolgálhassam településünk fejlődését!
Köszönettel:
Molnár András képviselőjelölt

Kedves Öcsödiek!
Nádudvari Norbert vagyok 37 éves öcsödi lakos! 37 éve élek a
faluban kisebb nagyobb megszakításokkal. 20 éves korom óta
rengeteg helyen megfordultam! Mindig amikor hazatértem
körbesétálva a faluban azt vettem észre, hogy nagyon sokat
romlott Öcsöd állapota. Folyamatosan láttam a gyermekkorom
meghatározó helyeit az enyészettel egyenlővé válni! Az utcák
egyre inkább kihaltabbá váltak! Mindig szerettem gyalog menni
a faluba, de az utóbbi időben volt olyan időszak, hogy elvétve
találkoztam csak emberekkel! Mindenki bezárkózva vagy
valahol máshol él, hátra hagyva régi otthonát!
Korosztályomból is rengetegen vannak akik már nem Öcsödön
élnek és csak elvétve jönnek haza meglátogatni a szüleiket!
Régebben nem is volt ez annyira feltűnő. Miért is? Mert legalább
volt olyan hely, ahol tudtunk találkozni! Corner, Vándor,
Vietnám, Ifjúsági! Ma már, mind üresen áll, vagy raktárnak
használják. Jobb esetben más üzlet nyílt a helyén!
Idén úgy éreztem a sajnálkozás helyett inkább megpróbálok tenni
ez ellen valamit! Így, úgy döntöttem indulok az Önkormányzati
választásokon, mint Független-képviselő! Illetve nem egészen

független! Szerencsére össze állt egy olyan csapat idén, Soha
Attila és Molnár András vezetésével akiknek egy a céljuk ezt a
fokozatos leépülést minél hamarabb megállítani. Végre a
közösséget tekintik alapnak és nem az egyént! Összeállt egy
olyan csapat, (Farkas Tibor, Jordán Imre, Ambrus Tamás, D. Kis
Zsolt, Erdei Benjámin és jómagam), akiknek teljesen más a
nézetük mint a jelenlegi vezetésnek. Fiatalok vagyunk, sokan
közülünk éltek máshol is. Láttuk, hogy összefogással nagyon sok
mindent meglehet valósítani.
Valósítsuk meg tehát a változást végre itthon. Váltsuk le a régi
elavult rendszert! Egy új, kreatív és tenni akaró testületre van
szükség itthon. Ezért arra kérem Önöket, hogy október 13-án
szavazzanak a közösségre és váltsunk végre rendszert 30 év után!
Nádudvari Norbert
Független Képviselő jelölt

Tisztelt Öcsödiek!
Engedjék meg, hogy bemutatkozzam, Erdei Benjámin vagyok.
1984. január 10-én születtem Szentesen. Az általános iskolai
tanulmányaimat itt helyben, Öcsödön végeztem. A középiskolai
tanulmányaimat Szolnokon végeztem, ahol érettségit, valamint
gázvezeték és készülékszerelő szakmát szereztem.
Ezt követően Szolnokon dolgoztam, majd az élet úgy hozta, hogy
külföldön folytassam a szakmai tapasztalatok megszerzését.
Nyugat-Európából hazatérve egyéni vállalkozásba fogtam,
jelenleg ebből tartom el a családom.
Azért indultam képviselőjelöltnek, mert szeretnék egy olyan
településen élni, ahol minden lakosnak számít a szava,
odafigyelnek rá. Szeretnék egy olyan Öcsödön élni, ahol látszik
a fejlődés és a tenni akarás. Ahol a településnek van
népességmegtartó ereje, ahol a fiatalok nem az elköltözésen
gondolkoznak folyamatosan. Számomra, mint oly’ sok itt élő
fiatalnak, vágya, hogy helyben tudjuk szabadidőnket hasznosan
eltölteni. Szeretném, ha a falu egykori sportélete feléledne, ha
kulturált körülmények között tudnánk szórakozni. Amennyiben
lehetőséget kapok Önöktől, minden lehetséges módon és
eszközzel igyekszem támogatni azokat a célkitűzéseket, terveket,
melyek településünk élhetőbbé formálását segítik.
Kérem a falu lakosainak a támogatását a képviselői munkámhoz.
A változást csak együtt tudjuk megvalósítani!
Tisztelettel: Erdei Benjámin
képviselőjelölt

Eladó
2100 m2 szántó terület laposon
Érdeklődni: 56/ 310-921
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Tisztelt Öcsödi Lakosok!
Bata Péter vagyok, tősgyökeres
öcsödi, 38 éves, 1 lánygyermek
édesapja. Párommal boldog és
harmonikus kapcsolatban élünk. A
„Keserűi” település- részen nőttem
fel és ma is oda járok haza a
szüleimhez. Jelenleg az Öcsödi
Polgármesteri
Hivatalban
dolgozom, mint gazdálkodási
ügyintéző, immár 15 éve.
Közgazdász
diplomával
rendelkezem, valamint közbeszerzési referensi szakképesítésem
van. Az angol nyelvet középszinten beszélem. 2010 óta vagyok a
helyi polgárőrség elnöke. Sportszerető vagyok, rendszeresen
futok.
A következő önkormányzati ciklusban számomra fontos cél a
kiegyensúlyozott pénzügyi politika továbbfolytatása, ezen
erőfeszítéseknek a támogatása.
A jövő szempontjából alapvető a község népességének
megtartása, növelése, a település kulturális, építészeti és
természeti értékeinek megvédése és fejlesztése, az idősek és
fiatalok védelme, a civil szervezetek és helyi gazdasági szereplők
segítése (működőképes iparterület kialakítása, átgondolt, új helyi
rendezési terv és építési szabályzat elfogadása). Az életemben
fontos a sport, ezért szeretném előmozdítani a helyi sportéletet,
figyelemmel a realitásokra.
A település közbiztonságának javítása érdekében szorgalmazni
fogom a belterületi kamerarendszer további bővítését, valamint a
környezetbarát, energiahatékonyságot javító fejlesztéseket.
Fontos, hogy a település élni tudjon a hazai és az EU 2021-2027
programozási időszakában rendelkezésre álló pályázati
forrásokkal.
Szeretném
megköszönni
azoknak,
akik
személyes
támogatásukkal megtiszteltek, és lehetővé tették, hogy jelölt
lehessek. Sokan megkérdezték, hogy miért nem jelöltettem
magam polgármesternek, a választ Molnár Bálint Polgármester
Úr a kiadványában megadta.
Remélem, hogy sokak bizalmával élve, elnyerhetem a képviselői
tisztséget, és munkámmal továbbra is hasznára lehetek Öcsöd
minden lakosának.
Kérem, hogy a 2019. október 13-i önkormányzati választáson
támogassanak szavazatukkal!
Tisztelettel:
Bata Péter
önkormányzati képviselő-jelölt

Tisztelt Öcsödi Lakosok,
Választópolgárok!
Rónyai
Ferencnek
hívnak
(kis
buzsongó), 46 éves vagyok!
Születésem óta öcsödi lakos vagyok,
tanulmányaim miatt néhány évet
töltöttem
távol
lakóhelyemtől.
Középfokú tanulmányaimat Szolnokon,
a
Pálfy
János
műszaki
szakközépiskolában, felsőfokú tanul-

mányaimat Debrecenben folytattam. Ezt követően 6 évig
felsőoktatási intézményekben- Sárospataki Főiskola, Debreceni
Egyetem- oktatói tevékenységet folytattam. 2006-2007- ben itt
Öcsödön, a családsegítő szolgálatnál voltam családsegítő, több
eredményes pályázattal támogattam a lakosság szociális
helyzetének jobbá tételét.
11 éve dolgozom mentőápolóként a kunszentmártoni
mentőállomáson, segítve mind a mai napig sok ember
egészségügyi helyzetén, illetve ellátó intézménybe való
elhelyezését.
Megválasztásom esetén a továbbiakban aktívan szorgalmazni
kívánom a lakosság egészségügyi helyzetének javítását, főként a
megelőzést szem előtt tartva! Ezen túl az egészségügyi ellátó
rendszerek összehangolásával hatékonyabbá szeretném tenni a
betegellátás majd minden szintjét!
Kérem, amennyiben egyetért elképzeléseimmel, szavazatával
támogassa jelöltségemet!
Tisztelettel: Rónyai Ferenc

Kedves Öcsödiek!
Tisztelettel köszönöm meg minden
öcsödi Polgárnak a bizalmat és az
ajánlóív
aláírását,
amivel
megtiszteltek, hogy képviselőjelöltként indulhassak a helyi
Önkormányzati választáson.
Ha továbbra is megtisztelnek
bizalmukkal, kérem Önöket, támogassanak szavazataikkal.
Megválasztásom esetén legjobb tudásom szerint igyekszem
községünk érdekeit szolgálni úgy, mint az elmúlt öt évben is
tettem.
Tisztelettel: Komlós Lajos
független képviselő-jelölt

Kedves Öcsödiek!
A Pantó Antal Hagyományőrző Egyesület megalakulása óta
egyik fő célkitűzésének tartja községünk értékeinek ápolását,
őrzését.
Ennek jegyében kezdtük meg Öcsöd jelentős személyiségeinek
bemutatását, kezdve a falu 300 évvel ezelőtti újjátelepítésének
történetével.
A képekkel illusztrált életrajzokat az Öcsödi Újságban második
éve folyamatosan közzétesszük.
Hagyományőrző munkánkat a falu, s az itt élő régi családok
történetének bemutatásával szeretnénk bővíteni.
folytatás a 12. oldalon …
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folytatás a 11. oldalról …
Hosszú évek óta foglalkozom családtörténet kutatással, első
sorban saját családunk történetével, különös tekintettel az öcsödi
Izbéki családra, valamint édesanyám révén a mezőtúri eredetű
Dávid családra.
Munkám során igen sok családkutatóval, egyesületekkel,
klubokkal tartok kapcsolatot, és egyre többen keresnek meg mind
öcsödiek, mind innen elszármazottak családjukkal kapcsolatos
kérdésekkel.
Többek részéről felmerült, hogy más településekhez hasonlóan
Öcsödön is össze lehetne állítani a régi családok fotókkal, családi
történetekkel, legendákkal kiegészített gyűjteményét.
Elhatározásunk, hogy mindezt egy könyv formájában fogjuk
megszerkeszteni és megjelentetni.
Ezt a munkát Jordán Ágnessel, Egyesületünk tagjával, helyi
kulturális szervezővel, Múzeumunk felelősével közösen
végezzük a Könyvtár munkatársainak közreműködésével.
Minden érdeklődő, jelentkező író kap egy oldalt, ahol közreadhat
1-3 valóban régi, legalább 50 éves képet felmenőiről. Leírhatja,
kik vannak rajta, mikori a felvétel, mikor és honnan jöttek ide,
hol laktak, hogyan alakult az életük, hol élnek leszármazottaik és
érdekes történeteket is megoszthat róluk.
Az oldalon szerepelni fog a közreadó író neve, lakóhelye, öt
évnél nem régebbi arcképe. A könyv képgalériájába olyan
érdekes, régi képeket keresünk, amelyek nem férnek rá a családi
oldalakra, vagy más személyeket, csoportokat, kiadványokat,
épületeket ábrázolnak.
Az életrajzokon kívül szeretnénk közre adni régi, legalább 50
éves történeteket. Lényeges, hogy ezek is öcsödi emberektől
eredjenek, régi öcsödiekről szóljanak. Az érdekes történetet
elmondhatja a közreadó, de akár szájába adhatja annak, akitől
hallotta.
Csak a célkitűzésünknek és szerkesztési elveinknek megfelelő
oldal jelenik meg, a tartalomért mindenki maga felel.
Az adatvédelmi törvény szigorú betartása érdekében a könyv
szerkesztése előtt minden közreadó nyilatkozatot tesz, hogy a
leadott életrajzi adatok, fotók megjelentetésének semmi akadálya
nincs.
A szöveg megírásában, fotók digitalizálásában és a
szövegszerkesztésben kérje gyerekei, unokái segítségét, de ahol
nincs erre lehetőség, szívesen segítünk!
Mi megszerkesztjük az oldalt, és egyeztetésre, jóváhagyásra
visszaküldjük.
Az oldal megjelenésének feltétele az író közléshez való
megerősítő hozzájárulása, és oldalanként 1 db könyv
megvásárlásának vállalása. Természetesen lehetőség van
előzetes igénybejelentés alapján több példány megrendelésére is.
A könyv akkor jelenik meg ilyen tartalommal önállóan, ha a
megadott határidőig legalább 90 oldal összejön.
A könyv A5-ös méretben, ragasztott kötéssel, színes borítóval
készül. A könyv árát később közöljük.

A jelentkezéseket, a leadandó anyagokat az alábbi címekre
várjuk.
Személyesen:
A Könyvtárban, ahol az anyagokat Jordán Ágnes és a Könyvtár
munkatársai veszik át.
Email-ben érkező családtörténeteket és beszkennelt képeket az
alábbi e-mail címre várja a könyvtár: konyvtarocsod@gmail.com
Internetes kapcsolatfelvételre, konzultációkra és anyagok
befogadására Pasztelyákné Izbéki Róza az alábbi címen áll
rendelkezésre: rozi.pasztelyak@t-email.hu
A könyv megjelentetését 2020 közepére tervezzük, mely függ a
beérkező anyagok terjedelmétől.
A jelentkezéseket, az anyagok, fotók leadását 2019. december
15-ig várjuk.
Kérjük ezen határidő betartását, mert a később beérkező
jelentkezéseket már nem tudjuk a tervezett könyvhöz fogadni.
Írjon egy könyvoldalt, küldjön életrajzokat, történeteket, fotókat
elődeiről, hogy emlékük jobban megmaradjon!
Szeretettel és nagy érdeklődéssel várjuk jelentkezésüket,
Pasztelyákné Izbéki Róza
Elnök
Pantó Antal Hagyományőrző Egyesület
"A fotók illusztrációk, mintául szolgálnak."
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„A nyugodt, lassú fejlődés, vagy a rózsaszín ígéretek?”

Kedves Öcsödi Lakosok!
Tájékoztatom Önöket, hogy a 2019.
október
13-ai
Önkormányzati
választáson független polgármester
jelöltként jelöltettem magam. A
Helyi Választási Bizottság a
12/2019. (IX.03.) számú határozattal
nyilvántartásba vett.
Ezúton szeretném megköszönni
mindazok támogatását, akik az ajánlóívek aláírásával segítették,
hogy településünkön újra polgármester jelölt lehessek.
Mindenkihez a rövid idő miatt nem jutottam el, de tudom, hogy
sokan vannak, akik aláírás nélkül is mellettem állnak.
Több öcsödi fiatalt megkerestem, hogy jelöltesse magát
polgármesternek, segíteném és támogatnám őket, de mindenki
félt a feladattól, nem vállalták. Ezért döntöttem úgy, hogy még
egy ciklust vállalok azért, hogy biztosítsam Öcsöd további
folyamatos fejlődését. Erre garancia személyemen kívül, hogy a
kormánypárt is támogatásáról biztosított.
A több évtizedes tevékenységem Önök előtt ismert, ami
biztosíték az új célok megvalósítására is. Mindezek azonban nem
valósulhatnak meg az Önök támogatása nélkül. Ahhoz, hogy
továbbra is fejlődni tudjunk, összefogásra van szükség, együtt
kell terveznünk és dolgoznunk.
Tisztelettel kérem Önöket, hogy az októberi választásra jöjjenek
el, és támogassanak szavazatukkal! Továbbra is bízzanak
bennem! Öcsöd maradjon az Öcsödieké!

Kedves Öcsödiek!
Farkas Tibor vagyok, 1980. október 10-én születtem
Szentesen. A feleségemmel, aki a helyi bölcsődében
dolgozik kisgyermeknevelőként, neveljük együtt a 11 és 13
éves fiainkat. Jelenleg a helyi József Attila Általános
Iskolában tanítok, immár 2005. óta.
Szívemen viselem a község fiataljainak megélhetési,
szórakozási, sportolási problémáit. Évek óta foglalkoztat az
a gondolat, hogy nálunk miért nem természetes az, ami a
környező településeken igen. Természeti adottságainkat
nem használjuk ki. Az itt élő fiatalok szabad idejének
hasznos eltöltése (sport, szórakozás) nem biztosított, holott
az igényük meg lenne rá. Az iskolában igyekszem a
gyermekekben felkelteni a mozgás iránti szeretet.
Sportszakköröket vezetek, tanítványaimmal évek óta részt
veszünk az intézményi Bozsik-programban. Jó lenne, ha
ezek a gyerekek később nem a környékbeli
sportegyesületekben folytatnák a sportot, hanem itt nálunk,
helyben. Hosszú évek problémája ez.
Úgy gondolom Soha Attila nyitott ezen problémák
orvoslására, éppen ezért szeretnék mellé állni, és közösen
még többet tenni az itt élő gyerekekért, fiatalokért.
Bizalmukat, támogatásukat előre is köszönve, tisztelettel:

Köszönettel:
Molnár Bálint

Farkas Tibor

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat
tisztelettel meghívja a község lakosságát
az Aradi Vértanúk kivégzésének 170. évfordulójára rendezett
zenés, verses megemlékező ünnepségünkre.
Időpontja: 2019. október 4. (péntek) 1300 óra
Helyszíne: Művelődési Ház
Megemlékező dokumentumműsort adnak elő
az Öcsödi József Attila Általános Iskola tanulói.
Az ünnepség zárásaként elhelyezzük a megemlékezés virágait és koszorúit a
Kossuth téri Emlékparkban felállított Kopjafákon
Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat
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Polgárőrség hírei
Összefogtak a polgárőrök

Kistérségi Polgárőr nap

Mint arról az újság is beszámolt, 2019. szeptember 14-én élmény
futást, kerékpározást és görkorcsolya túrát szerveztek az M44
Tiszakürt és Kondoros közötti szakaszára. Az esemény
zavartalan lebonyolításához nagyon sok segítőre volt szükség, a
résztvevők biztonságát a polgárőrök is felügyelték. JászNagykun-Szolnok Megyében az irányítási feladatokat Kecse
László térségi koordinátor végezte és motoros járőrként is
bekapcsolódott a biztosítási feladatokba.

2019. augusztus 3 –án részt vettünk a Kunszentmártoni Kistérség
Polgárőr Napon. A rendezvény 2017 és 2018 években nem került
megrendezésre, 2019-ben a Dr. Barath Éva vezette
kunszentmártoni polgárőrök vállalták a megszervezését.
Az eseményen a kistérségből 5 egyesület jelent meg. A családias
hangulatú nap során főzőversenyt hirdettek, illetve minden
egyesület „hozott” valamilyen játékos programot (gumicsizma
dobálás, légpuska, részeg szemüveg, gépkocsi tolás, közlekedési
vetélkedő). Az öcsödi csapat patkódobálást szervezett, a patkókat
és felnit Kiss Imre biztosította.
Örömmel számolhatok be, hogy az Öcsödi Csapat szépen
szerepelt, a részegszemüveg számban Molnár András második
helyezést ért el. Várható volt, hogy a csülök pörköltünk is sikert
fog aratni, mert nagyon finomra sikerült. Ezt a mesterszakácsok
vezette zsűri is így látta, így sikerült elhozni a főző versenyben
az első helyezést. A díjnyertes ételt Bolyán Anikó és Szilágyi
Imre készítette, de egy kicsit mindenki belefőzte a lelkét.
Ez úton is szeretném megköszönni a részvételt, a szervezésben
nyújtott segítséget, illetve a támogatást. A sátrat az Öcsödi
Községgondnokság biztosította.

Az Öcsödi Polgárőrségünket felkérték a Tiszakürti csomópont
biztosítására. A kollégáim hosszú órákon át felügyelték az
ideiglenes parkolót és láttak el zárási feladatokat. Ez úton is
köszönöm a munkájukat!
Futóként volt szerencsém részt venni az eseményen. A
Csabacsűd – Kondoros közötti szakaszon nagyon sok kardosi,
csabacsűdi és kondorosi polgárőr kollégával találkoztam, a
frissítő pontokon láttak el szolgálatot, vagy irányítási
munkálatokat végeztek a tűző napon. Akinek csak lehetett
megköszöntem az értékes munkáját.

Bata Péter
elnök
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PÁLYÁZATI
Tisztelt Lakosság!
Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbi
pályázatok benyújtásáról döntött a Magyar Falu Program
keretében:
Temető fejlesztése
A pályázat célja az Izbéki-féle temető ravatalozó épületének
felújítása és bővítése. Az MFP-FFT/2019 alprogramhoz
kapcsolódó pályázatunkat előkészítettük és benyújtottuk.
Amikor családtagjaink közül, barátaink közül elvesztünk valakit,
a fájdalmon túl mindig arra törekszünk, hogy méltó búcsút
vehessünk tőle. Az utolsó hely, ahol erre módunk és
lehetőségünk nyílik, ahol még elköszönhetünk, az a Ravatalozó
épülete. Ezért mindannyiunk számára kötelesség az, hogy ez a
helyszín méltó is legyen arra, hogy végső búcsút vehessünk
szeretteinktől.
A szertartások legtöbb esetben az épület előtti kopár beton
felületen a puszta ég alatt zajlanak. A jelen pályázat keretében
szeretnénk a területet esztétikusan kialakított fedett előtérrel
ellátni. A létesítmény oldalfalai nyitottak lesznek, még is
védelmet fog nyújtani a gyászolóknak az esőtől és a napsütéstől,
valamint az erős széltől. A létesítményt egy harangtoronnyal is
ki kívánjuk egészíteni. Információim szerint a lélekharang
felállítására Bolyán Sándor elszármazott öcsödi lokálpatrióta
gyűjtést szervezett. A megpályázott támogatás összege bruttó 30
millió Ft. A következő ütemekben a temető közlekedő útjainak
fejlesztését tervezzük.

Önkormányzati tulajdonú utak felújítása
Az MFP-ÖTU/2019 pályázati kiírás keretében 5 belterületi
szilárd burkolatú utat érintően készítettünk felújítási tervet és
költségbecslést. A pályázatot határidőn belül sikerült benyújtani.
Az érintett utak:
-Öcsöd 1640 hrsz Dózsa Gy. út 129 m (Széchenyi I. út –
Batthyány L. út közötti szakasz)
-Öcsöd 1679 hrsz Hunyadi M. út 100 m (Juhász B. út– Dózsa Gy.
út közötti szakasz)
-Öcsöd 376 hrsz Ady E. út 146 m (Vágóhíd út – II. Rákóczi F. út
közötti szakasz)
-Öcsöd 342 hrsz Damjanich J. út 40 m (Vágóhíd út – II. Rákóczi
F. út közötti szakasz)
-Öcsöd 1125 hrsz, Hunyadi M. út 252 m (Deák F. út és Szabadság
út közötti szakasz).
Összesen 667 m hosszúságú utat tervezünk felújítani, bruttó 30
millió Ft támogatási összeg erejéig.

HÍREK

Eszközfejlesztés belterületi közterület karbantartására
Bruttó 13,8 millió Ft összegű támogatás igényt nyújtottunk be a
MFP-KKE/2019 pályázati felhívásra. A pályázat keretében 1 db
erőgép beszerzését tervezzük pótkocsival, sószóró, hótoló,
fűnyíró, seprűgép adapterekkel. Az eszköz segítséget nyújt az
önkormányzat kezelésében lévő út és kerékpárút hálózat
karbantartásához. Télen nagy hasznát vesszük a hó és síkosság
mentesítésben, valamint a sárfelhordás miatti latyak
eltávolításában. A fűnyíró adapter az utak melletti zöld
növényzet karbantartását segíti.
Kistelepülések járda építésének, felújításának
anyagtámogatása
Öcsöd Nagyközség az anyagi lehetőségihez mérten igyekszik a
településkép
szempontjából
meghatározó
jelentőségű,
közszolgáltatásokat biztosító, frekventált helyen elhelyezkedő
közintézményei környékének járda és parkoló felületeinek
rendbetételét, felújítását elvégezni.
A beadott MFP-BJA/2019 jelű pályázat 4 területet érint, a
Kossuth teret (Petőfi szobor környéke), Vörösmarty úti óvodát,
az orvosi, fogorvosi és védőnői alapellátás biztosítását ellátó
egészségházat, valamint a helyi Művelődési Házat. A pályázat
keretében elvégezzük a járdák felújítását térkő burkolattal. A
felújított járdák esztétikusabb megjelenést kölcsönöznek a
területnek és a pályázat hozzájárul a településen élők
életminőségének javításához. A beruházás megvalósításához 4,4
millió Ft támogatást szeretnénk igénybe venni.
Óvoda udvar
A pályázat célja az Öcsödi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde játszó
udvarainak fejlesztése. A pályázat keretében megújítjuk az
elhasználódott, illetve tönkrement eszközöket, valamint új játszó
eszközöket (mérleghinta, babaház, kisvonat, homokozó,
ütéscsillapító aljzat) telepítünk a székhely és telephely
intézményekbe.
Mind a két intézmény udvarán található játszóudvar,
eszközökkel. Az elmúlt években az eszközök műszaki állapota
leromlott, illetve nem felelnek meg a jelen kor elvárásainak. A
pályázat célja, hogy mind a két intézmény udvarán korszerű,
illetve a hatályos jogszabályoknak megfelelő minőségű
eszközöket telepítsünk, kiemelt figyelmet fordítva a biztonságra
(például ütés csillapító padló a mérleghinta alá).
Az MFP-OUF/2019 számú kódszámú pályázat kertében bruttó 5
millió Ft támogatást igényeltünk.
Reméljük, hogy a Falu Programra benyújtott pályázataink a
bírálók előtt kedvesek lesznek és településünk kap forrást a
megvalósításukra.
A továbbiakban szeretnék még néhány további pályázatról is
beszámolni.
folytatás a 16. oldalon …

Öcsödi Hírek 16
folytatás a 15. oldalról …
Zártkerti Program
Az Agrárminisztérium által meghirdetett Zártkerti Program 2019
évi felhívására is pályázott az Önkormányzat 2019
augusztusában. A pályázat tárgy az öcsödi „Tányérlapos” 2306
helyrajzi számú zártkert infrastrukturális fejlesztése. A zártkerti
út felújítását és a terület vadvédelmi fejlesztését bruttó 10 millió
Ft összegből szeretnénk megvalósítani. A fejlesztés
megvalósításával javul az ingatlanok megközelíthetősége,
csökken a vadkár.
Budai Nagy Antal út felújítása, aszfaltozása
2019-ben, második körben is pályáztunk a Budai Nagy Antal út
felújítására és aszfaltozására. Az utat példaértékű összefogásban
a helyi lakosok építették meg. A beruházást a Deák F. út és Dr.
Papp András út között valósítanánk meg, bruttó 17 millió Ft
összegből. A megpályázott támogatás összege bruttó 12,4 millió
Ft. A pályázatunkat befogadták, ugyanakkor forráshiány miatt
tartalék listára helyezték, azaz maradt remény arra, hogy
megkapjuk a szükséges forrást, úgymint a Rákóczi út
felújításánál történt 2018-ban.

A pályázat keretében szerettük volna a helységeknek és
épületszerkezeti elemnek felújítását, cseréjét elvégezni.
A felújítás esztétikusabb megjelenést kölcsönözne az épületnek,
illetve a fejlesztés segítené az energiahatékonyságot. A
pályázatot bruttó 17,7 millió Ft összegből szerettük volna
megvalósítani, de a pályázat sajnos tartaléklistára került. Itt is
reménykedünk, hogy a döntéshozó tud forrást rendelni a
megvalósításra.
LEADER
Településkép, mint tájérték megőrzése, megújuló
erőforrások alkalmazása
Még 2018–ban pályáztunk a Kossuth út egyik ikonikus
épületének felújítására. A Juhász B. út 2. szám alatti ingatlan
felújítására végül 9,8 millió Ft összegű támogatást ítélt meg a
Támogató Hatóság. A támogatásból elvégezzük az épület
falátvágásos szigetelését, a külső homlokzat, valamint a
tetőhéjazat felújítását. Az épület több ütemben szépülhet meg,
ugyanakkor megtette az Önkormányzat az első lépést a
településkép egyik meghatározó épületének megmentésére.

Ovi Sport pályázat
2019. áprilisában pályáztunk az Ovi-Sport Közhasznú
Alapítvány Ovi-sport pályázatára. A pályázat keretében a
Vörösmarty úti óvodában kerülne kialakításra egy az óvodások
sportolását segítő létesítmény. A pályázatunkat 2019 december
20–át követően bírálják el.

TOP – Bölcsőde fejlesztés
A végéhez közeledik a TOP – Bölcsőde pályázat előkészítése, a
pályázat 2019 szeptemberében kerül benyújtásra. A terveink
szerint az Árpád út 2. szám alatti épületet tesszük alkalmassá 14
+ 8 fős létszámú bölcsődei csoportok befogadására. Az
előkészítésbe bölcsőde szakértőt és tervezőt kellett bevonni, a
Művelődési Ház felújítása
Az először megjelent Magyar Falu Programos pályázati
felhívások között pályáztunk az Öcsödi Művelődési Ház
felújítására. Az elmúlt években először a nagytermet, később a
kis folyosót, majd a két klubtermet újította fel saját forrásból az
Önkormányzat. A felújított helységek ablakait modern
nyílászárókra cseréltük. A belső helységek felújításával javult az
épület funkciója, ugyanakkor a tető, előtér, folyosó,
irodahelységek, mellékhelyiség valamint az ajtó nyílászárókat
érintő felújítási munkálatok nem valósultak meg.

szakmai egyeztetés a pedagógusokkal történik. Reméljük, hogy a
korszerűen felújított bölcsőde segíti a gyermekvállalást és
segítséget fog nyújtani a fiatal anyáknak a

munkába

visszatéréshez.
Tisztelettel:
Molnár Bálint
polgármester
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Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat
tisztelettel meghívja a község lakosságát

2019. október 22-én(kedden)
1300 órakor az

1956-OS FORRADALOM
ÉS SZABADSÁGHARC
emlékére rendezendő ünnepségre a
Művelődési Házba.
Megemlékező dokumentumműsort adnak elő
az Öcsödi József Attila Általános Iskola tanulói.
Rendezvényünkre szeretettel várunk minden érdeklődőt!
A Szervezők
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Megemlékezés

Megemlékezés

Kóródi István

Majoros Antal

halálának 20. évfordulójára

halálának 5. évfordulójára

,,Múlnak az évek,

,,Szívünkben helyedet

Te nem vagy már velünk,

nem pótolja semmi,

de tovább élsz a szívünkben és

míg e földön élünk

csak rád emlékezünk.”

nem fogunk feledni.”

Szeretettel emlékeznek felesége, lánya veje és unokái

Szeretettel emlékezik felesége, gyermekei és unokái

Köszönetnyilvánítás

Köszönetnyilvánítás

Köszönetet mondok minden kedves rokonnak,

Köszönetet mondunk mindazon rokonoknak,

ismerősnek, szomszédnak, valamint

ismerősöknek, szomszédoknak, akik eljöttek,

mindazoknak, akik Édesapám

szeretett Anyukám,

Rácz János

Komlós Sándorné

temetésére eljöttek, utolsó útjára elkísérték,

Mészáros Krisztina

sírjára virágot, koszorút helyeztek.

temetésére és utolsó útjára elkísérték. Sírjára virágot,

,,Pihenni tért dolgos két kezed, drága édesapám,

koszorút helyeztek, és igyekeztek fájdalmunkat enyhíteni.

Isten veled!”
Emlékezik szerető lánya, Jutka és unokája Márti

Köszönetnyilvánítás
Köszönetet mondunk mindazon rokonoknak,
ismerősöknek, szomszédoknak, akik eljöttek
szeretett Édesapánk
Rácz Lajos
temetésére és utolsó útjára elkísérték. Sírjára
koszorút, virágot helyeztek, és a fájdalmunkban
együtt éreztek.
,,Bennünk él egy arc, egy meleg tekintet.
Egy simogató kéz, egy sóhaj, egy lehelet.
Bennünk él a múlt, a végtelen szeretet,
őrizzük, óvjuk emlékedet.”
Emlékezik párja, fia Rácz Lajos és családja, lánya Bencsik
Pálné és családja, Rácz Sándor és családja

Emlékezik rá, fia, menye és unokája

Boldog István országgyűlési képviselő
közterületi fogadóórája
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Anyakönyvi hírek
Halálozások

Házasságkötés

Júliusban:
Török István

élt 62 évet

Rácz János

élt 84 évet

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

Augusztusban:
Rácz Lajos

élt 94 évet

Júliusban:

Farkas Antalné Oskó Margit

élt 92 évet

Lakatos Márkó Milán – Jakab Mária

Kovács Ferencné Tolnai Ilona

élt 68 évet

Győri Imréné Járai Julianna

élt 82 évet

Augusztusban:

Borbély Imre

élt 61 évet

Beri Christopher Miklós – Végh Viktória
Jakab Sándor – Bankó Júlia

Szeptemberben:
Karai András

élt 65 évet

Zubor Ferencné Boldizsár Erzsébet

élt 80 évet

Nádudvari Sándor Jánosné Nagy Margit

élt 94 évet

Komlós Mihály Sándorné Nádudvari Margit

élt 76 évet

Farkas Krisztián Gusztáv – Batánovics Ilona
Horváth Mihály – Jónás Vanessza
Szeptemberben:
Komlós György – Molnár Eszter
Rónyai Roland – Hun Ágnes
Koppándi Norbert – Madaras Izabella

Emléküket kegyelettel
őrizzük.

kötöttek házasságot.

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

Születések
Augusztusban:

Szeptemberben:
Erős Csaba - Varga Dóra

Kis Lipót - Molnár Tiffany

NÓRA

LEONIDÁSZ ENRIKÓ

Lakatos Sándor - Molnár Szilvia
LARA

nevű gyermeke született.
A legifjabb öcsödi polgároknak
hosszú boldog életet kívánunk!
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