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„Az égbolt csodái Öcsödről”
2019. november 16-án délután az öcsödi Művelődési Ház adott
otthont Bagi László szarvasi asztrofotós/csillagvadász
vetítéssel egybekötött előadásának.
Laci életében fontos szerepet játszik Öcsöd, hiszen az első öcsödi
„csillag”, akit felfedezett, és aki azóta is beragyogja napjait, az a
felesége, Tóth Erika. Az égi csillagok majd csak később
hódították meg a szívét.
Laci gazdasági mérnök diplomát szerzett Szegeden, jelenleg a
Koelner Hungária Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.-nél dolgozik
Dunaharasztiban kereskedelmi képviselőként. Felesége az öcsödi
Általános Iskolában kezdte pályafutását magyar-könyvtár szakos
tanárként, jelenleg a szarvasi Városi Könyvtár vezetője (nagy
segítségünkre volt a rendezvény megvalósításában). Két remek
fiú, Dani és Ádám boldog szülei.
Lacit édesapja révén már gyerekkorában körülvették a fotózás
eszközei, élményei, sikerei. A csillagászattal 2008-ban kezdett el
foglalkozni, amikor is felesége szülei a nagyobbik fiú
születésnapjára távcsövet ajándékoztak, amit a szarvasi amatőr
csillagászok segítettek összerakni. A lakásuk teraszáról egy szép
nyári este elkezdett vele nézelődni, s legnagyobb ámulatára 1 óra
nézelődés után sikerült lencsevégre kapnia a Szaturnuszt.
Teljesen elvarázsolta a látvány, ezért belevetette magát a
munkába, és egyre több fotót készített a csillagokról, ehhez pedig
egyre profibb felszereléseket szerzett be.
Az asztrofotózásnak több ága ismeretes. Van, aki
asztrotájképeket készít, más a bolygókra fókuszál,
a mélyégfotósok a csillagos égboltot örökítik meg, de nem állnak
meg a csillagos égbolt látványánál. Olyan ködösségeket,
galaxisokat próbálnak megörökíteni a távcsövek és a fotográfia
segítségével, amelyek az emberi szem számára láthatatlanok. Az
általuk keresett objektumok több száz, vagy több millió, sőt több
milliárd fényévnyire találhatóak Földünktől. Laci számára
nagyon motiváló a fotózásai során, hogy a lehető legtávolabbra
próbál ellátni a távcsövei és a fényképezőgépe segítségével, ezért
is választotta az asztrofotózás talán legnehezebb ágát.
Technikai hátterét tekintve az asztrofotózás egy igen bonyolult és
összetett folyamat. Alapvetően a fotográfia egy speciális
lehetőségét használják a fényképek elkészítéséhez, hosszú
expozíciós idejű felvételeket készítenek a kiszemelt ködösségről
vagy galaxisról. Ez annyit jelent, hogy amíg egy nappali fénykép
elkészítése a másodperc töredéke alatt megtörténik, az ő
esetükben egyetlen felvétel elkészítésének az ideje 10-15 perc is
lehet. És itt még nem áll meg az asztrofotós, hiszen ezeket a
hosszúexpós felvételeket ismétlik a lehető legtöbbször. Minél

több nyers felvételt sikerül összegyűjteni az adott objektumról,
annál tisztább, kontrasztosabb, részletesebb lesz a végeredmény.
A végső fénykép 200-300 nyers fotó eredménye, és egyetlen
asztrofotó elkészítése több hétig, vagy hónapig is eltarthat. Laci
egy év alatt 10-12 képet készít összesen úgy, hogy minden
fotózásra alkalmas éjszakát kint tölt az ég alatt. Szereti jól
kifotózni az adott témát. Ez azt jelenti, hogy 30-35 órányi
nyersanyagot gyűjt az adott ködösségről, galaxisról. Ezután
következhet a kép kidolgozása. A nyers expozíciókat speciális,
csillagászatban használatos programok segítségével átlagolják,
összeadják. A munkafolyamat során korrekciós képekre is
szükség van, hogy a nyers képeken megjelenő hibás pixeleket,
műhold által hagyott csíkozódásokat korrigálni tudják. A
meglehetősen pepecselős munka azonban megéri a befektetetett
energiát, mert fantasztikus élmény, amikor a nyers fotók
összeadása során egyre több, egyre finomabb részlet és szín
rajzolódik ki az összeadott fotón.
Az asztrofotózásnak komoly előkészületei, feltételei vannak.
Csillagtérképek,
számítógépes
programok
segítségével
megtervezik, hogy az adott ködösséget, galaxist hogyan, mikor
és mivel tudják a leghatékonyabban megfotózni.

Előadás Öcsödön
Elengedhetetlen a fényszennyezéstől mentes helyszín. A hosszú
expozíciós felvételek miatt nagyon fontos, hogy ne legyenek
zavaró városi fények, pára, por, mert ezek jelenléte nagyban
ronthatja a felvételek minőségét, részletességét. Két helyről
gyűjti a fotonokat: Ágasvárról és Öcsödről. Ágasvár a Mátrában
található 638 méterrel a tengerszint felett.
folytatás a 2. oldalon …

Öcsödi Hírek 2
folytatás az 1. oldalról …
Különösen jó hely az őszi és téli hónapokban, amikor az
alacsonyabban fekvő területeken a köd és a pára lehetetlenné
teszi a fotózást. A másik helyszín Öcsöd, ahol az alföldi
lehetőségekhez képest kiváló és kevésbé fényszennyezett ég
található. A fénytérkép mellett a Holdnaptár áttanulmányozása is
szükséges, ugyanis a mély égi jelenségeket csak teljes sötétben,
újholdkor lehet lencsevégre kapni.
Bagi László egyike a legismertebb, külföldön is elismert
asztrofotósoknak. Szakmai lapokban, weboldalakon gyakran
választják a képeit a nap, a hét, a hónap fotójának, mint például:
a Magyar Csillagász Egyesület lapja, a Meteor;
csillagászat.hu internetes oldal;
NASA csillagászattal
foglalkozó honlapja; Németországi csillagászportál; National
Geographic oldala; Földgömb magazin.
A kiválasztottak közül néhány képcím: Égi Rózsa, Szellem-köd,
Szélkerék-galaxis, Leo triplet, Pickering háromszög, Cápaköd, Rozetta-köd, Tű-galaxis.
Laci országszerte tart előadásokat, bemutatókat és szervez
kiállításokat.
2018 tavaszán néhány asztrofotós társával megalakították a
Magyar Asztrofotósok Egyesületét. Az egyesület két nagy
kiállítását a Természettudományi Múzeumban rendezték meg,
ahol ámulatba ejtő csillagászati felvételeket tekinthettek meg az
érdeklődők.
Angliában minden évben megrendezik az asztrofotósok
világversenyét. Az idén 80 országból 4600 asztrofotót küldtek be
a világ minden részéből. A „mélység” kategóriában döntős lett
Bagi László „Mélység és magasság” (Ördögfej ködkomplexum) című fotója, amelyet Öcsödről készített. A döntős
felvételt a világ 10 legjobb felvétele közé választották 2019-ben,
Angliában.
Gratulálunk ehhez a fantasztikus eredményhez! Köszönjük, hogy
Öcsöd hírét is viszed a nagyvilágba!
Az előadás során a közönség is megcsodálhatta a látványos
képeket, melyeknek a címe is igen találó. Laci készséggel és
lelkesen válaszolt a feltett kérdésekre, a humor sem hiányzott a
beszélgetésből. Felajánlotta egy tavaszi távcsöves megfigyelés
lehetőségét, amit örömmel fogadtak az érdeklődők.
Befejezésként pedig feleségével megvendégelték a jelenlévőket.

Mélység és magasság

NGC6992 Sárkányfej-köd

Nyári tejút részlet
A résztvevők és a szervezők nevében nagyon köszönöm ezt az
érdekes, élményben és látványban gazdag, öcsödiek szívét
melengető előadást és a kedves vendéglátást!
További sok sikert, a fotózáshoz derűs eget kívánunk!
Tavasszal (áprilisban) találkozunk!
Isten szeme

Nemesné Murányi Rozália
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Két héten belül két maraton az idei termés
Tavaly a New York Marathon teljesítése után egyből tudtam,

Ezután

a

következő

napokban

legfontosabb

feladat

a

hogy szeretném újra átélni azt az érzést, amit a felkészülés és a

mihamarabbi regenerálódás laza futások mellett, amit be is

teljesítés nyújtott számomra. Két versenyre is regisztráltam,

tartottam.

gondoltam majd a sors eldönti, hogy melyikre mehetek, ha
esetleg

valamelyikre

bekerülök.

(A túljelentkezés

miatt

A második kihívás a Chicago Marathon volt 2019. október 13-

sorsolással döntenek az indulókról.) Olyan szerencsében lett

án. A hét óra időeltolódás miatt ide egy héttel hamarabb

részem, hogy mindkettőre kaptam indulási jogot. Hatalmas öröm

kiutaztam. A város nagyon tetszett, a főbb látnivalók bejárása

volt számomra, viszont tudtam, hogy a két esemény két héten

után igyekeztem azért pihenésre is időt fordítani a verseny előtti

belül lesz. Eleinte okozott egy kis fejtörést, hogy mi legyen, hogy

napon. Izgatottan vártam, viszont itt már nem tűztem ki célt

vajon képes vagyok-e rá így? De végül úgy döntöttem, hogy nem

magam elé, hiszen nem tudtam, hogy mire számíthatok, mennyit

mondok le egyikről sem, hanem akkor még jobban fogok

vett ki belőlem az előző verseny, mivel nem voltam még ilyen

készülni és igenis szeretném őket leküzdeni.

helyzetben, így azzal a gondolattal feküdtem le, hogy ha

Tavaly novemberben teljesítettem a New York Marathont, majd

optimálisak a körülmények, akkor megpróbálom megdönteni a

egy kis pihenés után decembertől kezdtem újra a futást. A saját

berlini időeredményemet, viszont, ha nem, akkor pedig majd

időm javítása volt a cél az elmúlt egy évben, ez lebegett a szemem

élvezem és kényelmesebb tempóban teljesítem. A kettőt ötvözni

előtt a felkészülés alatt, így nem volt nehéz magam motiválni a

még álmomban sem mertem. Eddigi tapasztalatim révén már az

hóesésben, esőben, napsütésben sem. Hamar eljött 2019.

előkészületek rutinosabban zajlanak, viszont az izgalom az

szeptember 29-e, vagyis a Berlin Marathon. Nagyon vártam!

elmaradhatatlan. Minden verseny más, nem lehet egyiket sem

Azon a napon minden ideális volt számomra. Sikerült az előző

félvállról venni. A várost szelek városának is szokták nevezni,

estén időben ágyba kerülnöm, és aludnom is (ami nem mindig

méltón rászolgált erre a névre. A verseny elején a részidőket

szokott menni az izgalomtól). Az időjárás nagyon kedvező volt,

figyelve, láttam, hogy jobban kezdtem, mint Berlinben, éreztem

nem volt meleg. A táv nagyobb részétől ráadásul esett is az eső,

az erőt a lábaimban, így nem lassítottam, bízva abban, hogy kitart

de én személy szerint szeretem, nem gátolt. A pálya sík volt.

végig majd a lendület. Végül további 5 percet sikerült javítani.

Mindezek kellettek ahhoz, hogy 27 percet javítsak a tavalyi

3:26:16-al értem célba. Természetesen másnap első utam az

időmhöz képest, természetesen az elmúlt év munkája mellett,

újságárushoz vezetett, hogy vásároljak emlékbe egy példányt a

vagyis hogy 3:31:11-es idővel érjek célba. Az egész verseny

Chicago Tribune című napilapból.

szinte elrepült, rettentően élveztem, elszántan tettem egyik

Egy rövid pihenő követte az elmúlt időszakot, viszont egy újabb

lábamat a másik után. Célbaérkezést követően alig hittem a

teljesítéshez hosszú a felkészülés, így már el is kezdtem azóta az

szememnek, hogy ilyen sokat sikerült faragnom az időmből. Az

edzéseket. Örömmel gondolok vissza a 2019-es évemre, és

eső miatt talán nem volt olyan sok szurkoló, de összességében

bizakodva várom a 2020-as esztendőt újabb célokkal, vágyakkal.

nagyon jó hangulatú verseny volt. Hétfőn a Der Spiegel német
napilap közölte a célbaérkezők névsorát, amit örömmel
vásároltam meg.

Tolnai Éva
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Fogászati Rendelési Idő
Rendel: Dr. Rokszin György fogorvos

Hétfő:
Kedd:
Szerda:

13:00 - 18:00 óráig
13:00 - 18:00 óráig
08:00 - 14:00 óráig
Iskolafogászat

Csütörtök: 07:30 - 12:30 óráig
Péntek:
08:00 - 12:00 óráig
A fogászati rendelésre időpont egyeztetés szükséges,
kivéve sürgősségi ellátás (foghúzás) esetén!

Telefon: 56/310 575

HÁZIORVOS
RENDELÉSI IDŐ
Rendel: Dr. Szabó Elisabeta háziorvos
I.

Hétfő:
Kedd:
Szerda:
Csütörtök:
Péntek:
II.

Hétfő:
Kedd:
Szerda:
Csütörtök:
Péntek:

számú körzet

08:00 - 11:00 óráig
13:00 - 16:00 óráig
08:00 - 11:00 óráig
08:30 - 12:30 óráig
08:00 - 11:00 óráig
számú körzet

13:00 - 16:00 óráig
08:00 - 11:00 óráig
13:00 - 16:00 óráig
08:00 - 11:00 óráig
13:00 - 16:00 óráig

Receptek íratása rendelési időben történik!

TÁJÉKOZTATÓ TÜDŐSZŰRÉSRŐL
A JNSZ-Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet
Tüdőgondozó Intézet és a Polgármesteri Hivatal értesíti a
lakosságot, hogy
2020. február 5. napja és 2020. február 14. napja közötti
időben községünkben tüdőszűrés lesz.
A tüdőszűrés helye: Művelődési Ház (Hunyadi út 62.)

Szűrési időpontok:
Hétfő:
Kedd:
Szerda:
Csütörtök:
Péntek:

12:30 - 16:30 óráig
08:30 - 12:30 óráig
12:30 - 16:30 óráig
08:30 - 12:30 óráig
08:30 - 12:00 óráig

Állampolgársági eskü
Dr. Szabó Elisabeta településünk háziorvosának állampolgársági
esküjére 2019. november 25-én került sor.
Magyarország Köztársasági Elnöke az Állampolgársági Okiratot
2019. szeptember 3-án honosította.
Az állampolgársági törvény értelmében a magyar állampolgárság
a polgármester, távollétében az alpolgármester előtt letett
állampolgársági esküvel, vagy fogadalommal szerezhető meg.
Az ünnepélyes eskütételre Molnár András alpolgármester előtt
került sor.

40 év alattiak esetében:
- orvosi beutalóval kérhető a szűrővizsgálat (azon személyeknél,
akiknek munkaalkalmasságuk megállapításához szükséges a
szűrővizsgálat eredménye)
- térítési díjköteles: 1700,-Ft/szűrés (kivétel a szakképzési
intézményekben és felsőoktatási intézményekben oktatásban
részesülők szakmai alkalmassági vizsgálatához végzett szűrés)
- TAJ kártya bemutatása kötelező
40 év felettiek esetében:
- önállóan kezdeményezhető a szűrővizsgálat
- térítésmentes
- TAJ kártya bemutatása kötelező

Polgármesteri Hivatal

Szerkesztőség
Kép: Csontos Anikó
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Beszámoló
Az Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
2019. október 28. napján megtartott alakuló üléséről
A napirend 1. pontja: A polgármester és az önkormányzati
képviselők eskütétele
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény alapján
az önkormányzati képviselő a megválasztását követően esküt
tesz és erről okmányt ír alá.
A napirend 2. pontja: A polgármesteri program ismertetése
Soha Attila polgármester: Polgármesterként én úgy gondolom,
hogy szinte egyetlen egy feladatom maradt, szolgálni ezt a falut,
hogy induljunk el, vagy ha el is elindultunk, gyorsuljunk fel a
fejlődés útján. Legyünk egy csapat, aki összetart, aki egymásért
küzd. Ha összefogunk, bármit meg tudunk tenni. Számomra a
legfontosabb, még ha ez annyira nem is kézzelfogható, hogy ez a
falu egy csapat, egy család legyen. Ebben mindenkinek segítenie
kell. Egyedül nem fogom tudni sem én, sem a Képviselő-testület
ezt megtenni. Ezt tartom a legfontosabbnak. Emellett
természetesen konkrétan is fejlődnünk kell. Az egyik
legfontosabb dolog, amit szeretnék együtt véghez vinni, az az,
hogy a közösségi tereinket újítsuk meg, fejlesszük, hozzuk létre.
Úgy gondolom, szükség lesz egy új piactérre, egy új közösségi
házra, meg kellene újulnia a ligetnek, hogy mindenki
elmondhassa, aki ebben a faluban járt, hogy egy kis csodát vittek
véghez ezek itt 3300-an vagy ki tudja hányan leszünk majd szép
lassan. Remélem, hogy nőni fog a falu lakosságának a száma és
azért fog nőni, mert aki erre jár, az el fogja vinni a hírét annak,
hogy itt értékes emberek élnek, akik együtt szebbé és jobbá tettek
egy települést, ahol jó élni. Sorolhatnám, hogy mennyi minden
tennivaló van, az orvosi ellátás, a tanítás, az egészségügy, idősek
ellátása. Nagyon-nagyon sok feladat áll előttünk. Ezeket
befejezni mind biztos nem fogjuk tudni 5 év alatt, de elkezdeni
és láthatóan jó irányba terelni ezt az egész folyamatot, ezt meg
kell, hogy tudjuk tenni. Tőlem jogosan várja el majd mindenki,
hogy rövid időn belül változások történjenek. Azt a szót én nem
ismerem, hogy valami nem megy. Azt, hogy valami elkezdődött,
hogy egy jó irányba indulunk el, azt látniuk kell. Én mindent meg
fogok tenni annak érdekében, hogy ne legyek más, mint aki
korábban voltam. Mindenkit felhatalmazok, aki itt ül, hogy ha
valami oknál fogva azt vennék észre, hogy nem úgy viszonyulok
valakihez, ahogy azt egy falubeli embertől el lehet várni, szóljon.
Nem hinném, hogy elő fog fordulni, de a munka rettentő sok lesz,
feszültség rettentő sok lesz, nem szeretnék senkit megbántani,
akarattal sem, véletlenül sem. Bízom benne, hogy mire a ciklus
véget ér, senkinek nem leszek idegen, mindenki úgy fog tekinteni
rám és velem együtt a Képviselő-testületre, hogy ez az a csapat,
akiért érdemes volt felkelni és elmenni szavazni. Én elhitettem
magammal, hogy ez a rekord mértékű részvétel a szavazáson az
azért volt, mert a falu azt szerette volna, hogy változzon valami.

Én magam sem hittem, hogy ilyen arányú győzelmet fogunk
aratni. Tudtam, hogy nyerni fogunk, mert hit nélkül nem érdemes
csinálni semmit. Ha megijedtem egy kicsit valamitől az az volt,
hogy egy hatalmas felelősséget raktatok a vállunkra. Azt látom,
hogy a falu jelentős része tőlünk várja a változást. Nem szabad,
hogy csalódást okozzunk, nem is fogunk. Rettentő sok dolgunk
lesz, rettentő sok terület van, ahol tudunk fejlődni. Egyre
nehezebb lesz pénzhez jutni, de én nem szeretnék abba a hibába
esni, mint az előző faluvezetés, hogy csak a számokról és csak a
milliókról beszélek. Mit sem ér a millió, ha az emberek nem
látják az eredményét. Hozhatok én ebbe a faluba milliárdokat, ha
a falu lakossága azt mondja, hogy és mit érünk vele, mivel lett
jobb. Én azt szeretném, ha mindenki azt tapasztalná meg a saját
pici kertjében, a saját pici otthonában, hogy valami elindult,
valami változott és ez jó. Aki idejön ebbe a faluba meglátogatni
minket, az utána hazamenve azt mondja, hogy voltam egy
faluban, ami szép volt és kedvesek voltak az emberek, vissza
fogok menni. Ha azt mondják az idősek a gyerekeknek, hogy
értem én, hogy kevés a munkalehetőség, értem én, hogy el kell
menned dolgozni, de az otthonod ez a falu és maradjon is ez, ne
felejtsd el. És az a fiatal pedig azt mondja, hogy igen én
hazajövök, a hétvégeken vagy esetleg kicsit ritkábban, de haza
jövök. Hazajövök oda, ahol barátokkal találkozok, ahol ki tudok
kapcsolódni, ahol a régi emlékek mind-mind örömöt fognak
okozni. Szeretném, ha ez a falu egy vidám, szerető, egymásért
dolgozó falu lenne. Mondhatják, hogy ez álom. Én szeretek
álmodni és az álmaimat megvalósítani. Nem tudom, hogy bele
kell-e polgármesteri programként abba menni, hogy hány méter
utat újítunk majd fel. Ezt úgy is mindenki tudni fogja, hiszen a
testületi ülések nyilvánosak, a programok ki lesznek hirdetve. A
Képviselő-testület tagjai tudják, hogy azt várom el tőlük, hogy
tartsanak kapcsolatot az emberekkel, hiszen a képviselő feladata
a képviselet. Mindenki nem tud bejönni a polgármesterhez, de a
Képviselő-testület tagjaihoz eljutnak, ők pedig nyitottak lesznek
a problémákra. Azt fogják látni, hogy amit elmondanak egy
Képviselő-testületi tagnak, az a polgármester tudomására jut, ő
pedig tenni és változtatni fog a lehetőségekhez mérten. Nem
szeretnék foglalkozni a múlttal, a múlt lezárult, a helyzet az,
amiben most élünk és ebből kell együtt egy szép és jó jövőt
létrehozni. Ebben kérem a segítségeteket, és ha segítetek,
higgyétek el, én is mindenkinek segíteni fogok. Köszönöm
szépen.
Öcsöd
Nagyközségi
Önkormányzat
Képviselő-testülete
tudomásul vette Soha Attila 2019-2024-re szóló polgármesteri
programját.
A napirend 3. pontja: Javaslat a Szervezeti és Működési
szabályzat módosítására
A Képviselő-testület egyhangúlag egyetértett a javaslattal és
megalkotta Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Szervezeti és
folytatás a 6. oldalon …
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folytatás az 5. oldalról …

Működési Szabályzatáról szóló 10/2014. (XI.21.) önkormányzati
rendelet módosítására szóló 18/2019. (X.28.) önkormányzati
rendeletét.
A napirend 4. pontja: Az Alpolgármester megválasztása,
tiszteletdíjának és költségtérítésének megállapítása
Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a
Magyarország Önkormányzatairól szóló CLXXXIX. törvény
74.§ (1) bekezdésében biztosított hatáskörében eljárva Molnár
András önkormányzati képviselőt alpolgármesterré választotta.
Molnár András alpolgármester a polgármester helyettesítését és
munkájának segítését látja el, tevékenységét társadalmi
megbízatásban végzi.
A Magyarország Önkormányzatairól szóló CLXXXIX. törvény
80.§ (2) bekezdése alapján tiszteletdíját 2019. október 28-tól havi
246.800.- Ft összegben határozta meg.
A Magyarország Önkormányzatairól szóló CLXXXIX. törvény
80.§ (3) bekezdése alapján költségtérítését 2019. október 28-tól
havi 37.020,- Ft összegben határozta meg.
A napirend 5. pontja: A polgármester munkabérének,
költségtérítésének megállapítása
Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a
Magyarország Önkormányzatairól szóló CLXXXIX. törvény
71.§ (2) és (4) bekezdés d) pontja alapján Soha Attila
polgármester munkabérét 2019. október 13-tól havi 548.400,- Ft
összegben határozta meg.
Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a
Magyarország Önkormányzatairól szóló CLXXXIX. törvény 71.
§ (6) bekezdése alapján Soha Attila polgármester költségtérítését
2019. október 13-tól havi 82.260,- Ft összegben határozta meg.
A napirend 6. pontja: A Pénzügyi Bizottság megválasztása, nem
képviselő bizottsági tag eskütétele
Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a

Beszámoló
Öcsöd Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzata
Képviselő-testületének 2019. október 25. napján megtartott
alakuló üléséről
A napirend 1. pontja: Nemzetiségi önkormányzati képviselők
eskütétele
A nemzetiségek jogairól szóló törvény alapján a nemzetiségi
önkormányzati képviselők az alakuló ülésen esküt tettek, és erről
okmányt írtak alá.
A napirend 2. pontja: Nemzetiségi önkormányzat elnökének,
elnökhelyettesének megválasztása
Öcsöd Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzatának
Képviselő-testülete a Nemzetiségi Önkormányzat elnökének
Kolompár Tamás nemzetiségi önkormányzati képviselőt
választotta meg.
Öcsöd Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzatának
Képviselő-testülete a Nemzetiségi Önkormányzat

Pénzügyi Bizottság elnökének: Nemes Lajos önkormányzati
képviselőt, tagjainak: Farkas Tibor önkormányzati képviselőt,
Zuborné Biró Enikő önkormányzati képviselőt, Gál Imréné és
Fazekas Zoltánné nem települési képviselőket választotta meg.
A napirend 7. pontja: A Társadalompolitikai Bizottság
megválasztása, nem képviselő bizottsági tag eskütétele
Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a
Társadalompolitikai Bizottság elnökének: D. Kis Zsolt
önkormányzati
képviselőt,
tagjainak:
Farkas
Tibor
önkormányzati képviselőt, Bata Péter önkormányzati képviselőt,
Bodor Éva és Kolompár Tamás nem települési képviselőt
választotta meg.
A napirend 8. pontja: Tájékoztató az önkormányzati képviselők
jogairól és kötelezettségeiről, szervezeti és működési szabályzat
előkészítéséről, képviselői tiszteletdíjakról
Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
tudomásul vette az önkormányzati képviselők jogairól és
kötelezettségeiről, a szervezeti és működési szabályzat
előkészítéséről szóló tájékoztatót.
A Képviselő-testület egyhangúlag egyetértett a javaslattal és
megalkotta a helyi önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról
szóló 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról
szóló 19/2019. (X.29.) önkormányzati rendeletét.
A napirend 9. pontja: Előterjesztések
Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény
225/D.§ (1) bekezdése alapján úgy határozott, hogy Molnár
Bálint előző főállású polgármestert végkielégítésként 3 havi
illetményének megfelelő összegű juttatás illet meg.
Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy
határozott, hogy a Tiszazugi Önkormányzatok Társulása társulási
tanácsába Soha Attila polgármestert delegálja.
elnökhelyettesének Kolompár István nemzetiségi önkormányzati
képviselőt választotta meg.
A napirend 3. pontja: Felkérés Öcsöd Nagyközség Roma
Nemzetiségi Önkormányzata Szervezeti és Működési
Szabályzatának felülvizsgálata
Kolompár Tamás elnök felkérte Öcsöd Nagyközségi
Önkormányzat jegyzőjét, hogy a következő testületi ülésre
készítse elő Öcsöd Nagyközség Roma Nemzetiségi
Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatának
tervezetét. A tervezet tartalmazza majd, hogy Lakatos Gusztáv a
Nemzeti Roma Összefogás képviselője és Orbán Gyula a
Nemzeti Roma Összefogás képviselője tanácskozási joggal
meghívottak legyenek a testületi ülésekre.
A napirend 4. pontja: Tájékoztató a nemzetiségi önkormányzati
képviselők jogairól és kötelezettségeiről
Öcsöd Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzatának
Képviselő-testülete
tudomásul
vette
a
nemzetiségi
önkormányzati képviselők jogairól és kötelezettségeiről szóló
tájékoztatót.
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„Ha keveset adsz is, ha szívből adod, soknak számít”
Iskolánk az idén két jótékonysági felhíváshoz is csatlakozott.
Mindkét kezdeményezés lényege, hogy a gyerekeket
adományozásra buzdítsa. Megunt vagy már nem használt, kinőtt
játékaikat, mesekönyveiket hozhatták be a tanulók. Ezeket
szétválogattuk az alapján, hogy milyen korosztályú és nemű
gyerekek örülnének neki. Ezzel egy időben néhányan elindultak
a faluba papírdobozokat gyűjteni. Végre elkezdődhetett a
csomagolás! Gyönyörű karácsonyi papírral fedtük be a
dobozokat. Több mint ötven ajándékot készítettünk a rászoruló
gyerekeknek. Volt olyan tanuló, aki még egy levelet is küldött az
ismeretlen kis társának. Nagyon megható érzés volt részese lenni
ennek a programnak. Karácsonykor szeretnénk mosolyt csalni a
gyerekek arcára!
Karácsonyi adománygyűjtésünket a következők segítették
játékokkal, mesekönyvekkel:
1.a osztály: Kovács Líviusz Marián és Gácsi Klaudia Kinga,
Farkas Rikárdó
1.b osztály: Rostás Ramóna, Kovács Luca, Kolompár Angelika,
Farkas Erzsébet Maja, Váradi Milán Lorenzó, Durda Noel
2. a osztály: Gácsi Imre, Sápi Amanda, Tuskán Adrienn, Kiss
Izabella, Zubor Nóra
2.b osztály: Rácz Gergely
3.a osztály: Rostás Gusztáv Mánuel, Zubor Fruzsina, Kómár
Adrienn, Farkas István Márió, Gurszki György, Koszkócsák
Jázmin, Kolompár István Róbert, Sziládi Adrienn
4.a osztály: Durda Jázmin, Jakab Attila, Komlós Gergő, Pápai
Bella, Vincze Tifani
5.a osztály: Farkas Tibor, Jakab Kamilla, Árvai Alina, Rostás
Dzsenifer
5. b osztály: Bari Dzsenifer, Rónyai Anna, Szilágyi Lea, Sápi
Viktor, Sápi Dzsenifer, Kovács Bence

6.a osztály: Kolompár Natália Mercédesz, Vicze Vanessza
Angyalka, Józsa Natasa, Szénási Bianka, Komlós Balázs, Csufor
Vivien
6. b osztály: Rostás Kamilla, Török Alexandra, Kóródi Nóra,
Gajdos Viktor, Váradi Patrik
7. a osztály: Szilágyi István, Farkas Ramóna, Őze Károly, Benke
Róbert, Finta Petra
7. b osztály: Durda Márta Napsugár, Szeleczki Judit, Szeleczki
Andrea
Iskolánk volt diákja: Dankó Alexandra 9. o.
Iskolánk dolgozói: Gál Lajosné, Deák Júlia, Farsang Miklós,
Kézsmárkiné Szabó Ildikó, Kurenda Zsanett, Osztrovszkiné Bata
Gyöngyi, Bertókné Enyedi Éva
A csomagolásban segítettek: Molnár Ildikó, Varga Tamás,
Kövérné Séra Györgyi
A fentieken kívül köszönöm a szülőknek és mindenkinek, aki
munkájával bármilyen módon is hozzájárult jótékonysági
gyűjtésünkhöz!

Bertókné Enyedi Éva

PARKOSÍTÁS – PARKÉPÍTÉS
Az elmúlt év őszén megint nagyot fejlődött a piactérrel szembeni
parkunk.
A Facebookon az Öcsöd csoportban és élőben is sokan láthatták
már a november 8-án felállított újabb kiülőnket, melyet a Faház
Mester tulajdonosai, Fazekas Csaba és Fazekas Gábor
készítettek, s állítottak fel a helyszínen. Szakadó esőben, de nagy
lelkesedéssel dolgoztak több órán keresztül. Meglepetésként még
egy nagyon szép virágtartót is felajánlottak a parkba, amit
november 10-én sok résztvevő segítségével feltöltöttük földdel,
majd teleültettük virággal. Öcsöd település lakóinak nevében
köszönöm ezt a két nemes felajánlást a Faház Mester
tulajdonosainak.
A fásítást is folytattuk. A parkban további fákat ültettünk: 7 db
virágos kőrist és 3 db platánt, melyeket felajánlásokból vásárolt
alapítványunk. Nemes Lajos és Szilágyi Imre 2-2 fát ajánlott fel.

A többit D. Kis Zsolt, Farkas Tibor, Molnár András, Soha Attila,
Vég István és Zuborné Bíró Enikő pénzadományából szereztük
be. A fák összértéke 79.000 Ft, melyet ezúton is nagyon
köszönünk.
Tavasszal tovább szeretnénk szépíteni a parkot. A már ott lévő
földet elterítjük, füvesítjük az így feltöltött területet. Örömmel
írom, hogy bográcsozó hely kialakítására is van már felajánlkozó.
Reméljük, ha az is elkészül, sok baráti és családi társaság leli
örömét a piactérrel szembeni parkban. Lassan nevet is kellene
neki adnunk. Szívesen várom és fogadom az ötleteket a park
elnevezésére.
Üdvözlettel: Molnár András
az Öcsödi Holt-ág Alapítvány nevében
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Adventi emlékek…
2016 adventi időszaka kedves emlékként él sokunk szívében. Az
Egészségklub kezdeményezésére, a mi falunknak is lett egy
közösen díszített karácsonyfája, majd egy évvel később adventi
koszorúja! Akkor még csak sejtettük azt, ami mára már valóság
lett, hagyományt teremtettünk azon a 2016-os decemberi napon.
Hiszen ezen a télen immár a negyedik fadíszítésre került sor.
Civil szervezetek, magánemberek a kezdetektől fogva lelkesen
támogatják ötletünket. A megvalósításban pedig sokan, az évek
alatt egyre többen támogattak, támogatnak bennünket, hiszen
régi vágya vált valóra településünk lakóinak.
Az idei adventi időszakot azonban kissé másként éltük meg. Az
elmúlt évben megtapasztalt összefogás, a közös gondolkodás és
együtt cselekvések mozgatóereje áthatotta ezt a varázslatokkal,
titkokkal, meghittséggel átszőtt időszakot is. Nagyon jó érzéssel
tapasztalhatta mindenki, hogy egyre többen voltunk együtt, egyre
aktívabban kapcsolódtak be a megvalósításokba: a civil
szervezetek, az önkormányzat, a kisebbségi önkormányzat, az
egyházközség, a falu lakossága. Újdonságokkal is
találkozhattunk,
hiszen
advent
minden
vasárnapján
összegyűltünk a gyertyagyújtásra, ahol meghitt pillanatokat
élhettünk át az ünnepi versek, dalok, zenék, illetve a lelkészek és
önkormányzati képviselők ünnepváró gondolatainak hatására. A
kisebbségi önkormányzat kezdeményezésére és szervezésében
megvalósult Öcsöd első betlehemi jászla, ami igazán
csodálatosra sikeredett. A település közepén Tóth Endréné Juci
az üzlete környékét is ünneplőbe öltöztette. Az általuk kialakított
virágoskertet egy aranyos kis figurával, Télmanóval tette igazán
kedvessé. A falu újtelepi része is ünneplőbe öltözhetett, hiszen a
virágoskert mellett is állítottunk karácsonyfát, a volt bölcsőde
ablakai pedig magánkezdeményezésre hangulatos díszítést
kaptak. Az egész adventi időszakot áthatotta valami káprázatos,
őszinte öröm, mely a közösségünket még jobban
összekovácsolta. Nehéz most tájékoztató jelleggel, időrendben
írni az idei adventről, hiszen én is részese lehettem ennek a nem
mindennapi időszaknak; megtapasztalhattam, átélhettem az
összefogás nagyszerű varázsát. Azt hiszem, sokunk nevében
fejezhetem ki hálámat ezért a különleges élményért, melyet mi
lakosok adtunk egymásnak. Kívánom, hogy ez az érzés hassa át
az újévben is a szürke hétköznapjainkat.
Időrendi sorrendben felelevenítem adventi programjainkat.
December 1-én a fenti buszmegálló parkjában felállított adventi
koszorún meggyújtottuk az első gyertyát. A csodálatosra
sikeredett koszorú Nádudvari Erika és Szeleczkiné Zöldvári
Ágnes
kézügyességének
köszönhető.
Péntek
Ágnes
lelkészasszony adventi gondolatai előtt az első gyertyát Soha
Attila polgármester úr gyújtotta meg. Molnár Andrásné
ünnepváró gondolatai után Bereczki Istvánné karácsonyi verssel
kedveskedett. A második gyertyát december 8-án Molnár András
alpolgármester úr gyújtotta meg. A fellobbanó láng mellett

lelkészasszonyunk ünnepi gondolatait hallgathattuk, majd
Baranyai Dezsőné adventi verset szavalt. December 9-én délután
adventi kézműveskedésre hívtuk a község lakóit a Művelődési
Házba, ahol közösen elkészítettük a falu mindkét fenyőjének
díszeit. December 12-én délután került feldíszítésre az újtelepi
fenyőfa. A csepergő eső ellenére is lelkes csapat gyűlt össze. A
Deák úti iskolaépület első osztályos tanulói nagy örömmel
segítettek, boldogan akasztgatták fel sajátkészítésű díszeiket a
fenyőre. Ugyancsak ekkor kaptak ünnepi „ruhát” a fa mögötti
ablakok is, melyet Murányi Sándorné Kati álmodott meg, s az ő
szervezésében lelkes asszonyokkal meg is valósított. A jól
végzett munka után jólesett mindenkinek a finom, meleg tea.
December 13-án szerveztük meg a falusi karácsonyunkat. Ekkor
díszítettük fel a fenyőfát a Kossuth téri parkban. A
hagyományoknak megfelelően, az ünnepi műsort követően,
meleg tűz mellett beszélgetve zsíros kenyeret eszegettünk, forró
teát és forralt bort iszogattunk, szaloncukrot csemegéztünk.
Immár hagyománnyá vált falusi karácsonyunk az idén is nagyon
jól sikerült. Kellemes karácsonyi dalok varázsolták elő az ünnep
hangulatát. Nagy örömmel díszítették kicsik és nagyok a
hatalmas fenyőfát. A feldíszített fa mellett egy kis ünnepséggel
igyekeztünk meghitt pillanatokat szerezni a résztvevőknek. A
civil szervezetek nevében Molnár Andrásné köszöntötte az
ünnepet és a megjelent érdeklődőket. Molnár András
alpolgármester úr ünnepi gondolatai után a karácsonyvárás
hangulatát Árvai Alina, Jakab Kamilla, Farkas Tibor, Rostás
Dzsenifer és Szirom Virág 5. a osztályos tanulók varázsolták elő.
A gyerekek műsorát a József Attila Nyugdíjas Klub tagjainak
szavalatai tették teljessé. Verset mondott Baranyai Dezsőné,
Szilágyi Antalné. A Hagyományőrző Népdalkör karácsonyi
dalcsokorral tette még szebbé és meghittebbé községi
karácsonyunkat. Köszönjük nekik, hogy időt s fáradtságot nem
kímélve, lelkesen készültek erre a napra.

A fenyőfa mellett gyertyát és csillagszórót gyújtottunk, hogy az
együttlét, az ünnepvárás öröme mellett a fellobbanó fény
mindenki szívében békét, meghittséget, szeretetet ébresszen.
Bízunk benne, hogy ennek a napnak az ünnepi hangulatát, a
szeretet lángját mindenki magával vitte emlékeiben és szívében,
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hogy az ebben az évben is velünk legyen. Talán akkor lesz miből
erőt gyűjtenünk, ha nehézségekbe ütköznénk.
Itt szeretnénk megköszönni mindenki lelkes támogatását.
Köszönjük, hogy olyan sokan eljöttek! Köszönjük a
Polgármesteri Hivatal és a Községgondnokság dolgozóinak,
hogy rendezvényeink megszervezésében, lebonyolításában a
kezdetektől fogva nagy segítségünkre voltak. Köszönjük a
gyönyörű fenyőket Pasztelyákné Izbéki Rózának, Szilágyi
Imrének (Barkács bolt), a finom teát a Bázis konyha dolgozóinak,
a forralt bort Molnár András alpolgármester úrnak és Lóczi
Lajosnak. Köszönjük a szaloncukrot a Kerékpáros Túraklubnak,
a Hímzőszakkörnek, Csonki Antalnénak, a Kisebbségi
Önkormányzatnak; a csodálatos díszeket az ügyeskezű
gyerekeknek és felnőtteknek, a Hímzőszakkörnek, a papírfonó
asszonyoknak, a nyugdíjas klubnak és minden magánembernek.

Nagyon köszönjük a zsíros kenyérhez való felajánlásokat és az
elkészítéséhez nyújtott segítséget a népdalkörnek, a nyugdíjas
klub tagjainak. Köszönjük a Hagyományőrző Népdalkörnek,
hogy énekükkel emelték a rendezvény ünnepi hangulatát.
(Nagyon bízom benne, hogy mindenkinek megköszöntem a
támogatást.) Bár már a községi karácsonyt megrendeztük, azért
az adventi gyertyagyújtást folytattuk.
Advent harmadik gyertyáját 15-én az előzőekhez hasonló ünnepi
keretek között gyújtottuk meg. Gajdos Viktor téli verse után
Forgó Miklós kunszentmártoni plébános, Zuborné Bíró Enikő,
valamint Nemes Lajos települési képviselők osztották meg
velünk ünnepváró gondolataikat. A negyedik gyertya gyújtása
22-én már igazi szürkületben, esős időben történt. Az időjárás
kegyes volt hozzánk, mert arra a kis időre az eső elállt. A rossz
idő ellenére is sokan kijöttek a parkba. A négy égő gyertya
lángjának fénye mellett megható volt hallgatni Farkas Tibor
szavalatát, Kóródi Renáta énekét és Rostás Tifani
hegedűszólóját. A gyerekek kis műsora mellett Jordán Ágnes
valamint Farkas Tibor települési képviselő adventi gondolatatit
is hallhattuk.
Kedves Öcsödiek! Elmúlt a karácsony, eljött az újesztendő is.
Őszintén kívánom, hogy mindenki őrizzen meg minél többet az
elmúlt időszak ünnepi pillanataiból az idei év hétköznapjaira,
hogy azokból is kicsit ünnepit, kicsit méltóság teljeset, a
hétköznapitól eltérőt tudjon varázsolni. S vajon mit is
kívánhatnánk magunknak erre az évre? Természetesen
mindenkinek egészséget, boldogságot, békességet, anyagi
biztonságot és szerencsét.
Molnár Andrásné
Képek: Csontos Anikó

Beszámoló

érdekében autót béreljenek, melynek költségét a Roma Nemzetiségi
Önkormányzat biztosítja saját költségvetése terhére.
A napirend 4. pontja: Egyéb előterjesztések
Öcsöd Nagyközségi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselőtestülete úgy határozott, hogy Roma Mikulás ünnepséget szervez 2019.
december 6-án a Művelődési Házban. A rendezvényre mikulás
csomagokat vásárolt, valamint a megrendezésre kerülő táncverseny
díjazottainak ajándékot.
Az ünnepség megszervezésére legfeljebb 130.000 forintot fordít a roma
nemzetiségi önkormányzat saját költségvetése terhére.
Öcsöd Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselőtestülete megtárgyalta és úgy határozott, hogy részt vesz a falu
karácsonya ünnepség megszervezésében. Részt vesz a cipősdobozos
ajándékozás és az ünneplők megvendégelésének megszervezésében.
Öcsöd Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselőtestülete úgy határozott, hogy megszünteti a Vodafone előfizetői
szerződést azáltal, hogy hozzájárul annak Kolompár Henriett roma
nemzetiségi képviselő nevére történő átíratásával.
A nemzetiségi Képviselő-testület úgy döntött, hogy Kolompár Henriett
köteles a szerződés megszüntetéséig keletkező számlák közül a 2019.
október 13-a utáni időszakra vonatkozó minden előfizetési díjat és
telefonrészletet megtéríteni a roma nemzetiségi önkormányzatnak.
Öcsöd Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselőtestülete úgy határozott, hogy telekom telefon előfizetői szerződést köt
a Roma Nemzetiségi Önkormányzat nevére, az előfizetés költségeit a
Roma Nemzetiségi Önkormányzat mindenkori költségvetése -működési
célú támogatás- terhére biztosítja.

Öcsöd Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzata
Képviselő-testületének 2019. november 6. napján megtartott
soron kívüli üléséről
A napirend 1. pontja:
Öcsöd Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselőtestülete úgy határozott, hogy pályázatot nyújt be a ROMA-NEMZKUL-20 pályázati azonosítójú pályázatra, 1.200.000 Ft összegben.
A nemzetiségi Képviselő-testület felhatalmazza az elnököt a
pályázatíróval történő megállapodásra és a pályázat benyújtására.
A napirend 2. pontja:
Öcsöd Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselőtestülete elfogadta a Mátrix Közhasznú Alapítvány által felajánlott
ruhanemű adományt.
A nemzetiségi Képviselő-testület felhatalmazta az elnököt és az
elnökhelyettest, hogy az adomány Szegedről történő elszállítása
érdekében autót béreljenek, melynek költségét a Roma Nemzetiségi
Önkormányzat biztosítja saját költségvetése terhére.
A napirend 3. pontja:
Öcsöd Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselőtestülete elfogadta a Roma Nemzeti Összefogás által felajánlott
ruhanemű adományt.
A nemzetiségi Képviselő-testület felhatalmazza az elnököt és az
elnökhelyettest, hogy az adomány Bátonyterenyéről történő elszállítása
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Megemlékezés

Megemlékezés

Virág László
halálának 10. évfordulójára

„Halad az idő lent és fent.
Mégis fáj az emléked,
de már nincs mit tenni
A sírodra könnyet ejteni.”
Nagy Lajos
halálának 18. évfordulójára

„Ott messze túl, a végtelenen át,
Ott messze túl már semmi sem fáj.
Oly messze már nem is kék az ég,
De ott Téged átölel a fény.”
Szeretettel emlékeznek feleséged és gyermekeid

Megemlékezés

Örökké emlékezik lánya, veje és 2 unokája

Megemlékezés

Pápai Lajosné Jónás Terézia
halálának 9. és
Pápai Lajos
halálának 28. évfordulójára
„Elhagytad a házat, amit úgy szerettél.
Itt hagytál mindent, amiért küzdöttél.
Nélküled jön el a tavasz, nyár, ősz, tél,
Bármilyen szép is, nélküled mit sem ér.
Fájó szívünk felzokog érted,
Örökké szeretünk, nem feledünk téged.”
Szeretettel emlékeznek gyermekei, unokái és dédunokái

Balla Mártonné Erdei Mária
halálának 29. és
Balla Márton
halálának 35. évfordulójára
„Megpihent a megtört szív,
mely annyi fájdalmat megélt.
Fáradt teste elpihent, az élet örök mezején.
A sok fájdalom mind elillant, tovatűnt egy perc alatt.
Erre várt e megfáradt szív.”
Szeretettel emlékeznek gyermekei, unokái és dédunokái

Köszönetnyilvánítás

Megemlékezés

Megtört szívvel mondunk köszönetet

Oláh Imréné Rónyai Jolán
halálának 6. évfordulójára
,,Az idő elmúlhat
szállhatnak az évek
míg élünk velünk
lesz fájó emléked.”

minden kedves rokonnak, barátnak,
szomszédnak, valamint mindazoknak, akik
Nagy József
temetésére, utolsó útjára elkísérték, sírjára koszorút,
virágot helyeztek, fájdalmunkban osztoztak.

Emlékezik lánya, unokája és családja

A gyászoló család

Köszönetnyilvánítás
Köszönetet mondunk mindazon rokonoknak, ismerősöknek, szomszédoknak, akik eljöttek
Nagy Imre
temetésére, és utolsó útjára elkísérték, sírjára koszorút, virágot helyeztek és igyekeztek fájdalmunkat enyhíteni.
„Egy könnycsepp a szemünkben érted él, egy gyertya az asztalon érted ég,
Egy fénykép, mely őrzi emléked, egy betegség, mely elvitte életed.
A fájdalom örökké megmarad. Mindig veled leszünk, az idő bárhogy halad.
Ha feljön a hold, az éjszaka vándora, vigyázzon rád az ég legszebb csillaga.”
A gyászoló család
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Forgalmi rend változás!
A Táncsics M. úton a Kossuth tér kereszteződésénél STOP tábla került kihelyezésre az
elsőbbségadás tábla helyett.
A változást a kereszteződésben az indokolta, hogy a közlekedésben résztvevők egy
része nem tartotta be a KRESZ szabályait. A Táncsics M. úttól jobbra elhelyezkedő,
azonos rendű Köztáraság úton közlekedőknek nem adták meg az elsőbbséget.
Kérünk mindenkit a KRESZ szabályainak betartására!
Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat

Anyakönyvi hírek
Halálozások

Házasságkötés

2019.
Októberben:
Ambrus Sándorné Kocsis Terézia élt 86 évet
Novemberben:
Nagy Imre
Balla Jánosné Kézsmárki Ilona
Tóth Jánosné Taskó Rozália
Szántó Lajos
Szabó István

élt 69 évet
élt 77 évet
élt 92 évet
élt 54 évet
élt 58 évet

Decemberben:
Török Sándor
Tolnai Imréné Dezső Lídia

élt 68 évet
élt 87 évet

2020.
Januárban:
Nagy József
Molnár Sándorné Rab Margit
Dugár Lászlóné Jónás Emília

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

Decemberben:
Lakatos Sándor – Molnár Szilvia
kötöttek házasságot.

élt 96 évet
élt 94 évet
élt 90 évet

Emléküket kegyelettel
őrizzük.

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

Születések
Novemberben:
Faludi Gábor - Csonki Erika
Hanga
Kanalas Albert - Szénási Vanessza
Miranda Lolita

Decemberben:
Kolompár Norbert - Kolompár Alexandra
Kristóf
Kovács János - Kovács Gabriella
Lolita Alisa
nevű gyermeke született.
A legifjabb öcsödi polgároknak
hosszú boldog életet kívánunk!
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Beszámoló
Az Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2019.
november 14. napján megtartott üléséről
A Képviselő-testület bizottságának nem képviselő tagjai, Gál Imréné
és Fazekas Zoltánné a megválasztásukat követően a Képviselőtestület előtt - a képviselőre irányadó szöveggel – esküt, fogadalmat
tettek.
A napirend tárgyalása előtt interpelláció:
Zuborné Biró Enikő képviselő: A Damjanics út 1/b előtt régóta nem
működik a közvilágítás. Többször történt bejelentés az
önkormányzat felé, de a lámpa azóta sem világít. Az Aulich és a Pecz
utca lakosai panaszkodtak, hogy járhatatlan sárosak az útjaik, még a
téli tüzelőt sem tudták bevitetni a házhoz. A buszmegállónál lévő
illemhelyiségnél nincsen világítás. Sötétben senki nem meri
használni.
Interpellációkra adott válaszok:
Soha Attila polgármester: A közvilágítással kapcsolatban annyit
tudunk elmondani, hogy Zöldvári Ági a beérkezett közvilágítási
problémát azonnal továbbítja emailben a közvilágításra szerződött
cégnek. Az említett hibát már többször jeleztük nekik.
Lóczi Lajos intézményvezető: Semmi akadálya annak, hogy lámpát
szereljünk fel a buszmegálló mellékhelyiségébe. Molnár András már
vásárolt napelemes lámpákat, azokat fel fogjuk rakni. A
mellékhelyiséget is rendbe fogjuk tenni, csak kicsit még hűljön az
idő, ugyanis tisztíthatatlan, szét kell majd szedni. Az utakkal
kapcsolatban annyit szeretnék mondani, hogy véges az a
kőmennyiség, amivel most rendelkezünk, ez csak bizonyos alapot
tud csinálni. Tudjuk a problémát, de egyszerre nem tudunk
mindenhol megfelelni. Másrészt novemberben, decemberben már
nem alkalmas az idő arra, hogy utat építsünk, és nem pazarolnám el
a követ azért, hogy aztán az a sárban eltűnjön. Normális útalappal
van értelme hozzákezdeni az említett utaknak, de nem ilyen időben.
A napirend 1. pontja:
Öcsöd
Nagyközségi
Önkormányzat
Képviselő-testülete
egyhangúlag egyetértett a javaslattal és megalkotta Öcsöd
Nagyközségi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról
szóló 20/2019. (XI.15.) önkormányzati rendeletét.
A napirend 2. pontja:
Öcsöd
Nagyközségi
Önkormányzat
Képviselő-testülete
megtárgyalta és elfogadta az Öcsödi Községgondnokság és
Könyvtár 2018-2019. évi tevékenységéről szóló beszámolóját.
A napirend 3. pontja:
Öcsöd
Nagyközségi
Önkormányzat
Képviselő-testülete
megtárgyalta és elfogadta az Öcsödi Polgármesteri Hivatal 20182019. évi tevékenységéről szóló beszámolóját.

A napirend 4. pontja:
Öcsöd
Nagyközségi
Önkormányzat
Képviselő-testülete
megtárgyalta és elfogadta a Tóth József Alapszolgáltatási Központ
2018-2019. évi tevékenységéről szóló beszámolóját.
A napirend 5. pontja: Előterjesztések
Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület egyhangúlag
egyetértett a javaslattal és megalkotta a Polgármesteri Hivatal
ügyfélfogadásáról és munkarendjéről szóló 21/2019. (XI.18.)
önkormányzati rendeletét.
Öcsöd
Nagyközségi
Önkormányzat
Képviselő-testülete
megtárgyalta és elfogadta az Öcsödi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde
házirendjét.
Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a háziorvosi
alapellátás biztosítása érdekében Dr. Szabó Elisabeta (szül. hely, idő:
Marosvásárhely, 1947. 08. 09., an: Ferenczi Rosalia, működési
nyilvántartási szám: M/88837) háziorvossal: 2020. január 1. napjától
megbízási szerződést köt Öcsöd Nagyközség közigazgatási területén
működő háziorvosi körzetek helyettesítéssel történő betöltésére,
2020. március 1. napjától praxisjog alapján végzett tevékenységre
szóló feladat-ellátási szerződést köt a II. háziorvosi körzet
alapellátása biztosítására.
Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy
határozott, hogy a Jász- Nagykun- Szolnok Megyei Rendőrfőkapitányság és az Önkormányzat között 1990.01.17. napja óta
fennálló ingatlan –Öcsöd, Kossuth út 28. szám alatti volt
pártszékház- bérleti szerződéstét továbbra is fenntartja, azzal, hogy
az ingatlant a továbbiakban térítésmentesen biztosítja.
Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul
vette, hogy Nemes Lajos önkormányzati képviselő képviselői
tiszteletdíjáról lemondott azzal a kikötéssel, hogy azt elkülönítve
gyűjtse az önkormányzat, és az majd közérdekű célra legyen
felhasználva.
A napirend 6. pontja: Két ülés közötti munkáról
Soha Attila polgármester a napirendi ponthoz kapcsolódóan az
alábbiakat mondta el:
Október 31-én: Tiszaföldváron Boldog István országgyűlési
képviselő által szervezett rendezvényen vettem részt.
November 4-én: A Jász- Nagykun- Szolnok Megyei Közgyűlés
alakuló ülésén vettem részt.
November 6-án a Veresházi kövesúttal kapcsolatban megbeszélés
volt a kivitelezővel és a műszaki ellenőrrel. Viszonylag rövid
pengeváltás után a következő megállapodás született: november 27ig a vállalkozó elvégzi az altalaj feltárását és kidolgoz egy eljárást,
amivel ezt az utat újra elkészíti. Új útalappal és új kopóréteggel egy
új utat csinálnak, garanciában.
November
12-én
vállalkozói
fórumot
szerveztünk
a
tanácskozóterembe.
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