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„Magyar vagyok”
A magyar kultúra napjához kapcsolódva került megrendezésre
2020. január 24-én délután a Községi Könyvtár és Művelődési
Ház szervezésében Dezső Dóra és Szűcs Miklós „Magyar
vagyok” című műsora, melyet az előadók felajánlottak az öcsödi
közönségnek.
A kunszentmártoni művész házaspár bemutatása:
Dezső Dóra öcsödi, Szűcs Miklós szegedi származású.
Mindketten a Szegedi Juhász Gyula Tanárképző főiskolán
végeztek, ott is ismerkedtek meg. Dóra magyar-orosz, Miklós
magyar-ének szakos általános iskolai tanár.
A főiskola befejezését követően házasodtak össze, és kezdődött
a közös nagy kalandjuk.
Tanítottak: Szentesen, Sályon, Kunszentmártonban, de éltek
Nagyszokolyban, és Latorpusztán is.
Végül Kunszentmártonban eresztettek gyökeret.
Dóra a népművelő és a drámapedagógus végzettséget is
megszerezte. 16 évig vezette, irányította Kunszentmárton, majd
4,5 éven át Csongrád kulturális életét a Művelődési Központok
igazgatójaként. Jelenleg a Cserkeszőlői Általános Iskola
népszerű magyartanára. Mindezek mellett kamatoztatja
előadói/színészi tehetségét, és színvonalas műsorokkal
örvendezteti meg a közönséget országszerte, sőt határainkon túl
is.
Miklós szabadúszó népdalénekes, népzenész, népmesemondó. A
Dalamáris néven ismertté vált együttes alapítója, vezetője.
Néprajzi, népzenei ismereteit önképzés útján gyarapítja,
hangszereit saját maga készíti. Fő hangszere a hegedű, de játszik
kobzon,
citerán, furulyán. Számtalan sikeres hazai és külföldi fellépést
tudhat maga mögött.
A közös zenés irodalmi műsorukból mi, öcsödiek is láthattuk,
hallhattuk a következőket: Nagyhét, Virágvasárnaptól
feltámadás hajnaláig, Isten tenyerén, Egy embör mög egy
asszony.
Legnagyobb közös produkciójuk pedig a 6 gyermek, akiknek
életet adtak, és akik szüleik nyomdokába lépve szintén
jeleskednek a művészet különböző területein.
Dóra a következő szavakkal vezette be műsorukat:
„2020 különleges év a magyarság számára. 100 évvel ezelőtt
köttetett meg a trianoni békediktátum (a békediktátumok soha
nem teremtettek békét), mely nem csak erre az elmúlt 100 évre,
hanem az utánunk következő évszázadra is meghatározta a
Kárpát-medencében élő magyarok és más nemzetiségek sorsát.
Mivel mi úgy érezzük, hogy erről még ennyi idő után sem tudunk
szenvedélyek, indulatok nélkül beszélni, ezért más irányból
közelítünk a témához, a szülőföld, hazaszeretet, anyanyelv, hűség
kifejezéseket járjuk körbe az irodalom és a népzene
segítségével.”
Irodalmi részletek hangzottak el Petőfi Sándor, Babits Mihály,
Gyurkovics Tibor, Márai Sándor, Faludy György, Lackfi János,
Reményik Sándor, Móricz Zsigmond, Bencze Imre, Fekete Ist-

ván, Nemes Nagy Ágnes, Kányádi Sándor, József Attila, Lévay
József, Veres Péter, Kós Károly, Tóth Bálint, Wass Albert,
Debreceni Szappanyos János műveiből.

Dóra és Miklós a műsorukkal különleges hangulatot teremtettek,
melyet a humor, a nyelvi játékosság, a megható, elgondolkodtató
pillanatok egyaránt jellemeztek.
A közönség vastapssal fejezte ki tetszését.
Az Önkormányzat részéről Molnár András alpolgármester úr
köszönő ajándékcsomagot adott át az előadóknak.
A Művelődési Ház dolgozói meleg teával és süteménnyel
kedveskedtek a jelenlévőknek.
Köszönjük Dezső Dórának és Szűcs Miklósnak az érdekes és
hangulatos történelmi, irodalmi, anyanyelvi, zenei időutazást.
További sok sikert kívánunk!
Nemesné Murányi Rozália

Érzések – Gondolatok
a veszteségek nyomán
Elmentek. Mindketten váratlanul, tragikus
hirtelenséggel. A döbbenet, amit érzek nem
kifejezhető. Pár nap alatt két kollégámat
vesztettem el. Losoncziné Szilágyi Ildikó és Pákozdiné Báló
Irén „Inci” itt hagytak minket. Inci, akivel egy épületben
dolgozhattam egy igazi energiabomba volt. Soha szűnni nem
akaró tettvágyával, tudásával annyit tett a településért, mint
kevesen. Ildikó az Idősek Otthonában végezte munkáját és
vigyázott az ott lakók mindennapjaira.
Kérek mindenkit, szeretettel, gondoljon rájuk! Legyünk
méltók az emlékükhöz. Itt a hivatalban igyekezni fogunk,
hogy Incinek ne okozzunk csalódást azzal, hogy nem teljes
odaadással dolgozunk.
Emléküket, szellemüket megőrizve, tisztelettel mondom ki
mindkét családnak: Legyenek büszkék gyermekükre,
feleségükre.
Fogadják részvétemet!
Soha Attila
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Újévi koncert
Felejthetetlen komolyzenei koncertélmény Öcsödön
Községünkben immár hagyománnyá vált az évente megrendezett
komolyzenei koncert, melyet Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat
szívvel-lélekkel támogat. Idén január 11-én került sor az
örömteljes eseményre. Azért írom, hogy „örömteljes”, mert
ilyenkor a művészek személyében barátaink érkeznek hozzánk.
Dr. Varga Zoltán Liszt Ferenc-díjas kürtművész a Liszt Ferenc
Zeneművészeti Egyetem docense. Oláh Vilmos hegedűművész
szintén Liszt Ferenc-díjas. Ő szólistaként eddig több alkalommal
is különleges helyeken képviselte a magyar kultúrát. Sarkadi
Katalin zongoraművész is visszatérő vendége az öcsödi
közönségnek. Vendégművészként lépett fel a műsorban Tachiki
Shigeru brácsaművész, a Japán Vonóstanárok Társaságának
elnöke.
A lakosság körében egyre népszerűbb lesz a hangverseny. Most
is megtelt a Művelődési Ház nagyterme az érdeklődőkkel. A
közönség nevében Osztrovszkiné Bata Gyöngyi üdvözölte a
vendégeinket, majd átadta a szót Soha Attila Polgármester Úrnak.
Polgármester Úr szívélyesen köszöntötte a művészeket. Örült a
nagy létszámú közönségnek, s megnyitotta az ünnepi
hangversenyt. Ezután Dr. Varga Zoltán vállalta a házigazda
szerepét az öcsödiek örömére: Zoltán derűs, melegszívű
egyénisége mindig oldott hangulatot teremt az elhangzott művek
és a hallgatóság között.
Első műsorszámként a romantika nagy francia zeneszerzőjének
G. Bizetnek - Carmen című operájából hallhattunk részletet.
Elbűvölő volt a hegedű és a kürt összjátéka, majd Tachiki Shigeru
előadása következett. A brácsa lírai hangvételű, kellemes
dallamvilágba kalauzolta hallgatóit.
A következő műsorszám R. Strauss világába invitálta a
közönséget. Azonban mielőtt megszólaltak volna a hangszerek,
házigazdánk rövid történetekkel szolgált a Straussokról. Beszélt
az „Alpesi szimfóniáiról, az alpenhorn = alpesi kürtről.” Beszélt
F. Straussról, aki Wagner kürtöse volt. Az elbeszélésekből
kihámozhattuk a kürt hangszer fejlődésének történetét is.
A bevezető után csodálatos muzsikát hallhattunk. A kürt ércesen
fényes hangjára a hegedű és a zongora simulékony játéka
válaszolt.

Mozart neve szinte fogalom. Bizonyára mindenki tud róla
valamit az iskolai tanulmányaiból. Kíváncsian vártuk hát a
hegedű és brácsa duót. A két hangszer finom összhangjáról
eszünkbe jutott a mondás, miszerint „Mozartnál még a
hangszerek is énekelnek.” Az ünnepi koncert lassan végéhez
közeledett, a közönség azonban vastapssal jutalmazta a
művészeket, s hát a taps nem akart szűnni. Zoltán megtalálta a
megoldást. J. Strauss: Kék Duna keringőjére táncra buzdította a
jelenlévőket. ,,Az újévi” koncert legyen vidám! - mondta.
A rendezvényt vidám hangulatban fejeztük be. Köszönettel
tartozunk szeretett művészeinknek. Köszönjük a Nagyközségi
Önkormányzatnak, a szervezőknek, a Művelődési Ház
dolgozóinak. Köszönet illeti Szilágyi Imrét és családját, akik
rendszerint vendégül látják művész barátainkat.
Enyedi Dezsőné
a népdalkör szakmai vezetője
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Fogászati Rendelési Idő

HÁZIORVOS
RENDELÉSI IDŐ

Rendel: Dr. Rokszin György fogorvos
Hétfő:
Kedd:
Szerda:

Rendel: Dr. Szabó Elisabeta háziorvos

13:00 - 18:00 óráig
13:00 - 18:00 óráig

I.

Hétfő:
08:00 - 11:00 óráig
Kedd:
13:00 - 16:00 óráig
Szerda: 08:00 - 11:00 óráig
Csütörtök:13:00 - 16:00 óráig
Péntek: 08:00 - 11:00 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,

II.

kivéve sürgősségi ellátás (foghúzás) esetén!

Polgármesteri Hivatal
Ügyfélfogadási rendje
07:30 - 16:00 óráig
07:30 - 12:00 óráig

Szerda:

07:30 - 16:00 óráig

Ügyelet:

16:00 - 18:00 óráig

Csütörtök: NINCS ÜGYFÉLFOGADÁS
Péntek:
07:30 - 12:00 óráig

számú körzet

Hétfő:
13:00 - 16:00 óráig
Kedd:
08:00 - 11:00 óráig
Szerda: 13:00 - 16:00 óráig
Csütörtök:08:00 - 11:00 óráig
Péntek: 13:00 - 16:00 óráig

Telefon: 56/310 575

Hétfő:
Kedd:

számú körzet

Receptek íratására
2020. 02. 10-től
az I.-II. körzetben
11:00-12:00 óra
között is van lehetőség, a várakozási
idő csökkentése érdekében.

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

Leadási határidő:
2020. április 15.
A hattagú kuratórium tíz napon belül dönt a kérelmek elfogadásáról, melyről az érintetteket 2 héten belül értesíti. Ennek
felelőse a kuratórium titkára.
Az alapítvány elvárja, hogy a sikeres pályázók részletes írásbeli beszámolót készítsenek tárgyév augusztus 31-ig, illetve a
megadott időpontig, melyet a kuratórium titkárának kell leadni (Köztársaság út 37-39.).
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A Pantó Antal Hagyományőrző Egyesület megtartotta éves közgyűlését

2018-ban több helyi hagyományőrző klub szervezésében
megalakult Egyesületünk január11-én tartotta éves közgyűlését.
A fő napirendi pontok voltak az éves elnöki és pénzügyi
beszámoló és az egyes tagklubok vezetőinek beszámolója,
valamint a szervezeti változásokról történő határozathozatal.
Az elmúlt évben kiemelkedő esemény volt az épp 45 éve alakult,
az évek során több nívós díjjal jutalmazott, országos Aranyfokozatú minősítéssel rendelkező Népdalkörünk évfordulós
ünnepsége.
A Népdalkör eseményein és a mostani programon is nagy
érdeklődés kísérte a két vezető, Enyedi Dezsőné és Bata Gáborné
részletes éves tájékoztatóját.
Elismerésre méltó az a hozzáállás, ahogy Enyedi Dezsőné
szakmai vezető immár 12 éve irányítja a művészi munkát.
Külön kiemelendő az az aktivitás, mellyel a Népdalkör a faluban
rendezésre kerülő különböző kézműves programokon részt vesz,
illetve a hagyományos öcsödi ételek közös sütését-főzését Bata
Gáborné vezetésével szervezi.
Nagy örömünkre 2019-ben csatlakozott az Egyesülethez a már
40 éve sikeresen működő Hagyományőrző Kézimunkaszakkör.
Ők is sok elmúlt évi sikeres rendezvényről, kiállításról tudtak
mesélni. Népdalkörünk több fellépő ruhával kell rendelkezzen,
újabban büszkén viselik azt a szép blúzt is, melyet a
közelmúltban a kézimunkás asszonyok Jászkun mintával
hímeztek részükre.
A sikeren felbuzdulva a Kézimunkaszakkör tagjai elhatározták,
hogy saját maguknak is varrnak és hímeznek Jászkun mintás
blúzt.
Pákozdiné Ági vezetésével jelenleg Öcsöd címerét készíti a
Szakkör goblein technikával, mely egy adomány lesz a
Művelődési Ház részére.
Az Egészségklub tagjai Molnárné Balogh Gyöngyi vezetésével a
falu évente rendezendő Egészségnapján kívül szervezik az
ünnepekhez kapcsolódó közösségi megmozdulásokat is. Így volt
ez 2019-ben is, a húsvéti, majd az adventi kézműves
foglalkozásokon. Nekik is köszönhetően tavaly már a falu két
helyén sikerült Karácsonyfát állítani, sok-sok egyéni, közösen
készített dísszel, s ők készítették a falu nagy adventi koszorúját
is.

Igen aktív volt a Kerékpáros Túraklub közössége is, akik immár
10 éve túráznak, kerekeznek fáradhatatlanul a Körösök és a Tisza
vidékén. A tavalyi nagyobb túra célja a Tisza-tó volt egy három
napos kirándulással. Évek óta visszatérő esemény a közös
kerékpár túra az Általános Iskola diákjaival és tanáraival,
részvétel a kunszentmártoni Sárkányhajós-és Sportnapon, a
békésszentandrási Sport -és Vitaminnapon és a szarvasi
Szilvanapon.
Különösen kiemelkedő esemény volt a június 1-i Családi
Pikniknapra szervezett Körös-menti kerékpáros találkozó, mely
az Egyesület keretein belül megmozgatta a Klub szinte minden
tagját.
E nagyobb lélegzetű program az Egyesületnek az EMMI,
MASPORT részéről, egy pályázat keretében megítélt jelentős
pénzügyi támogatással jött létre.

Kiemelkedő csúcspont volt az M44-es új, Tiszakürt-Kondoros
között elkészült 58,4 km-es szakaszának átadás előtti
„lebiciklizése”. A túrának közel 1000 kerékpáros vágott neki.
Öcsödöt 14 biciklis és egy 4 fős futócsapat képviselte.
Közgyűlésünkön fontos szervezeti változásokról is döntöttünk.
Megválasztottuk Alelnöknek Gál Imrénét, aki megalakulásunk
óta nagy hozzáértéssel vesz részt az Egyesület szervezeti,
pénzügyi és a pályázatokkal kapcsolatos munkájában.
Vezetőségi taggá választottuk Molnár Andrást, aki Öcsödön
hosszú évek óta elkötelezett a civil szervezetek támogatásában, s
megalakulásunk óta sokat fáradozik rendezvényeink,
programjaink sikeres lebonyolításáért.
Egyesületünket fájdalmas veszteség érte az elmúlt évben.
Méltósággal viselt betegség után váratlanul elhunyt Kasuba
György vezetőségi tagunk, aki megalakulása óta fáradhatatlanul
vezette a Kerékpáros Túraklubot.
A Klub év végi szezonzáró rendezvényén új vezetőnek
megválasztotta Gergulics Andrásnét, aki a Közgyűlésen
bemutatkozásként már rövid betekintést adott a Túraklub 2020.
évi terveibe, a közös munka megújításába. Egyhangú határozattal
megválasztottuk őt is vezetőségi tagnak.
A Közgyűlést nagy érdeklődéssel követte a tagság, valamint a
település újonnan megválasztott s az Elnök által meghívott
Képviselő-testületi tagok is, akik így közvetlen benyomást
szerezhettek az Egyesület egész éves életéről, eredményes
munkájáról.
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Ennek annál is inkább örülünk, mert a mi hagyományőrző
munkánk fő célkitűzése az öcsödi emberek identitásának
megerősítésére, jobb, összetartóbb közösséggé válására irányul,
és ez az új Képviselő-testület eddig megismert ilyen irányú
céljaival sok közös ponton találkozik.
A Közgyűlés egy jó hangulatban elköltött finom ebéddel,
hagyományos öcsödi gulyáslevessel zárult.
Ezúton köszönjük Polgármester úrnak, Soha Attilának és az

Önkormányzatnak a folyamatos támogatását, valamint a
Községgondnokság és Könyvtár vezetőjének és munkatársainak
egész éves segítségét.
2020-as terveinkről, a várható programokról a következő Öcsödi
Hírekben, illetve egyéb fórumokon adunk tájékoztatást.

Beszámoló

Tisztelt Lakosság!

Öcsöd Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzat
Képviselő-testületének 2019. december 3. napján megtartott
Közmeghallgatással egybekötött üléséről

A szilveszteri jótékonysági bálat a Holt-ág Alapítvány
szervezte, melyre a belépőjegyek gyorsan elfogytak.
Köszönjük az alapítvány számlaszámára érkezett
támogatásokat. Nagyon sok tombolatárgy felajánlás is
érkezett, amit ezúton is szeretnénk megköszönni
mindenkinek, hiszen a bevétel nagyobb része ebből
keletkezett. Köszönjük az önkormányzat és a szervezésben,
lebonyolításban segítők munkáját is. A közösségi munka
eredményességét tükrözi a 159.000,- Ft-os bevétel
keletkezése. Ezt a pénzt ígéretünkhöz híven egy, a
játszótérre elhelyezendő kerti pagoda megvásárlására
fordítottuk. Helybeli vállalkozóktól rendeltük meg, akik
már fel is állították a kerti pagodát a játszótéren.
Mivel a költsége 200.000,- Ft volt, a hiányzó összeget az
Öcsödi Holt-ág Alapítvány pótolta saját költségvetéséből.
Továbbra is várjuk a jövőben mind a közösségi tér, mind a
játszótér fejlesztésére felajánlott adományokat.
Számlaszámunk:
MTB (Magyar Takarékszövetkezeti Bank)
69800061-11027580
Öcsödi Holt-ág Alapítvány,
„Közösségi tér” illetve „Játszótér” jelige.
Köszönettel:

A napirend 1. pontja:
Öcsöd Nagyközség

Roma

Nemzetiségi

Önkormányzat

Képviselő-testülete a Szervezeti és Működési Szabályzatát az
előterjesztett formában jóváhagyja.
A napirend 2. pontja:
Öcsöd Nagyközség

Roma

Nemzetiségi

Önkormányzat

Képviselő-testülete Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat és Öcsöd
Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzat közötti
együttműködési megállapodást az előterjesztett formában
jóváhagyja.
A napirend 3. pontja:
Öcsöd Nagyközség

Roma

Nemzetiségi

Önkormányzat

Képviselő-testülete megtárgyalta és jóváhagyta a megkötött
együttműködési megállapodásokat a Kunszentmárton Város
Roma Nemzetiségi Önkormányzatával, a Kunszentmártoni
Közös Önkormányzati Hivatallal, a Tóth József Alapszolgáltatási
Központ Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatával és az
Öcsödi József Attila Általános Iskolával.

Pasztelyákné Izbéki Róza
Elnök

Öcsödi Holt-ág Alapítvány kuratóriuma
A napirend 4. pontja: Egyéb kérdések
Öcsöd Nagyközség Roma Nemzetiségi

Önkormányzat

Képviselő-testülete úgy határozott, hogy Roma Mikulás
ünnepséget szervez 2019. december 6-án a Művelődési Házban.
A rendezvényre mikulás csomagokat, valamint a megrendezésre
kerülő táncverseny díjazottjainak és a műsort adó gyerekeknek
ajándékot vásárolt. Az ünnepség megszervezésére legfeljebb
160.000 forintot fordít, a Roma Nemzetiségi Önkormányzat saját
költségvetése terhére.
Öcsöd Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzat
Képviselő-testülete megtárgyalta és úgy határozott, hogy
hagyományteremtés céljából Betlehemet állít fel a falu
központjában. Az építés során a segítők megvendégelésére
legfeljebb 20.000 forintot fordít, a Roma Nemzetiségi
Önkormányzat saját költségvetése terhére.

Kedves Öcsödi Lakosok!
Mint arról már bizonyára értesültek Önök, Bata Péter
Önkormányzati képviselő tisztségéről lemondott. A 2019.
október 13-ai választások eredménye alapján én kerültem a
helyére a Képviselő-testületbe.
Ezúton is szeretném megköszönni mindazon öcsödi lakosnak,
aki támogatásával bizalmat szavazott nekem.
Eddigi munkám során is mindig az vezérelt, hogy a lehető
legjobbat hozzuk ki az adott lehetőségekből.
Továbbra is szeretnék minél többet tenni azért, hogy Öcsöd
fejlődése biztosított maradjon.
Köszönettel:
Komlós Lajos
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Tréning
A
Nemzeti
Népegészségügyi
Stratégiához kapcsolódó egészségügyi
ágazati szakpolitikai program keretében
ez év december 31-ig országosan 683
képzés keretében, 10245 fő laikus
elsősegélynyújtás oktatását végzi el az
Országos Mentőszolgálat.
A feladat sikeres teljesítése érdekében
regionális szinten 103 oktatásszervezési és dokumentációs
feladatokat végzünk el. Ezen feladatok közt az öcsödi József
Attila Általános iskolában decemberben 2x15 fő képzése valósult
meg.
A képzést elvégző laikusok ezek után képesek az
elsősegélynyújtás szabályainak és alapelveinek alkalmazására, a
baleseti helyszín felmérésére, értékelésére, biztonságosságának
megítélésére, segélykérésre, mentőhívásra, a beteg állapotának
felmérésére, megfelelő kommunikációra a baleseti helyszínen és
a félautomata defibrillátor használatával történő újraélesztésre.

D. Kis Zsolt

Kiállítás Kedvenceimből
Tisztelt Olvasók!
Tóth Lászlóné (Komlós Juci) öcsödi lakos vagyok. Röviden
magamról. Iskoláim után 20 évig a helyi tsz-ben dolgoztam,
utána közel 20 évig az Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában
dolgoztam. Nyugdíjazásom után lassan- lassan egyre több lett a
szabad időm. Már korábban is szerettem a természetet az engem
körülvevő szép világot, a gyönyörű színeket. Ez után pár év
múlva ötlött fel bennem, hogy ezt a szépséget megpróbálom a
magam amatőr szintjén lefesteni. Tekintettel, hogy semmilyen
képzettségem nincs ezen a területen, először a nekem megtetsző
képek másolásával próbálkoztam, majd a környezetemből vettem
témákat. A képeket vízalapú festékkel készítem: vízfestékkel,
temperával és akrillal. Most ezekből a képekből szeretnék egy kis
bemutatót adni azoknak, akiket érdekelnek munkáim.
A bemutató az Öcsödi Könyvtár gyermek termében van 2020.
február 1-től. Ideiglenes Kiállítás címén. Szeretettel várom
Önöket! Szívesen meghallgatom véleményüket, javaslataikat!

Tóth Lászlóné
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Sulihírek
Karácsony az iskolában
A hagyományoknak megfelelően 2019. december 20-án tartottuk
az iskolai Fenyőünnepünket.
A 3. évfolyam tanulói az Angyalbaba című történetet jelenítették
meg, melyet a zenei részletek még meghatóbbá varázsoltak. Az
előadás sikeréhez, a tanulók lelkes munkája mellett, hozzájárult
a szülők segítőkészsége is. A színpadi dekorációt Kóródi Andrea
és Szegény Andrea készítette, a hangosításban Székely Tamás
iskolai rendszergazda volt segítségünkre. Munkájukat ezúton is
köszönjük!
A műsort összeállította: Horváth Istvánné és D.Kis Zsoltné.
A szereplő tanulók névsora:
Dinya Etelka Erzsébet, Farkas Heléna Gréta, Farkas István
Márió, Farkas Kiara, Farkas Zsolt, Fazekas Alexandra Beatrix,
Fazekas Barbara Bella, Gurszki György, Horváth Nikolasz Zsolt,
Józsa Barbara, Kolompár István Róbert, Kómár Adrienn,
Koszkócsák Jázmin, Lakatos János László, Lakatos Lajos
Rikárdó, Molnár Vanda Vivien, Nádudvari Milán, Nagy Imre,
Rostás Ábel Benjamin, Rostás Gusztáv Mánuel, Sziládi Adrienn,
Zubor Fruzsina

“A nyelv olyan, mint az ég a maga egymásba futó színeinek
gyönyörű játékával”
/Kazinczy Ferenc/
Lezajlott iskolánkban a Kazinczy Szép Magyar Beszéd Verseny
iskolai fordulója.
A vállalkozó kedvű diákok bizonyíthatták, hogy Kazinczy ránk
hagyott örökségét az anyanyelv ápolásában igenis komolyan
veszik. A versenyzők először egy-egy szabadon választott
szöveget olvastak fel, majd a kötelező szöveg felolvasása után
kialakult a sorrend.
A zsűri tagjai Nemesné Murányi Rozália, Budainé Bajzáth Ibolya
és Bertókné Enyedi Éva voltak. Ezúton köszönjük munkájukat!
A tanulók két korcsoportban versenyeztek.
Az 5-6. osztályosok között a következő eredmények születtek:
1. helyezett: Farkas Tibor 5.a
2. helyezett: Vincze Vanessza Angyalka 6.b
3. helyezett: Rostás Tifani 5.a
A 7-8. osztályos korcsoportban szoros verseny után állt fel a
sorrend:
1. helyezett: Kovács Attila Herceg 8.a
2. helyezett: Farkas Milán 7.b
3. helyezett: Kiss Erika Blanka 8.a
Mindkét korcsoportból az 1. helyezettek képviselik majd
iskolánkat a megyei fordulón.
További versenyzők:
Jakab Kamilla Elizabet 5.a, Rónyai Anna 5.b, Szilágyi Lea 5.b,
Józsa Natasa 6.a, Farkas Ramóna Viktória 7.a, Nagy Evelin 7.a,
Domokos Levente 7.a, Molnár Maxim 8.a
Gratulálunk minden résztvevőnek, dicséret illeti az összes tanulót
a lelkiismeretes felkészülésért, és az összeszedett teljesítményért
versenyzés közben!
A továbbjutóknak sok sikert kívánunk a következő fordulóban!

Magyartanárok
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Beszámoló
Az Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2019.

december 12. napján megtartott üléséről
Soha Attila polgármester: Tisztelt Jelenlévők! Tájékoztatom a
Képviselő testületet, hogy Bata Péter 2019. október 13-án
megválasztott önkormányzati képviselő 2019. december 2.
napján kelt levelében lemondott képviselői tisztségéről. A
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 29. § (1) bekezdés f) pontja alapján az
önkormányzati képviselő megbízatása megszűnik az
önkormányzati képviselő lemondásával. A Mötv. 30.§ (2)
bekezdése alapján a megbízatás megszűnik az írásbeli
nyilatkozat átvételének napján, amely 2019. december 4-e volt.
Izbéki Benjámin a helyi választási bizottság elnöke: Tisztelt
Jelenlévők! A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek
választásáról szóló 2010. évi L. törvény 21. § (1) bekezdése
alapján, ha az egyéni listáról megválasztott képviselő helye
üresedik meg, helyére a következő legtöbb szavazatot elért jelölt
lép.
A helyi választási bizottság a mai napon ülésezett és a 2019.
október 13-i egyéni listás eredmény jegyzőkönyv adatai alapján
megállapította, hogy a következő legtöbb szavazatot elért jelölt
Komlós Lajos. Ennek megfelelően a mandátum megállapításáról
meghozta határozatát.
Komlós Lajos önkormányzati képviselőnek ezennel átadom a
megbízólevelet és a további munkához sok sikert kívánok.
A napirend tárgyalása előtt interpellációk:
Nemes Lajos képviselő: A Táncsics, Köztársaság és Kossuth
utak találkozása balesetveszélyes kereszteződés. A Táncsics út
felől nagy sebességgel érkező autósok nem adják meg az
elsőbbséget a Köztársaság útról közlekedőknek. Indítványozom,
hogy legyen ott egy STOP tábla kihelyezve. A szemétszállítás
során a kukások nem húzzák le az útról a kukákat.
Indítványozom, hogy legalább ½ méterre tegyék le a kukákat az
úttól, valamint évente kétszer szervezzenek szervezett
lomtalanítást. Szeretném tudni, hogy a Községgondnokságnál ki
felügyeli a közfoglalkoztatottak napi munkáját.
Interpellációkra adott válaszok:
Soha Attila polgármester: A STOP táblát kihelyezzük a kérdéses
kereszteződésbe, a Táncsics úton. Más intézkedést nem tennék,
mert nem baleseti gócpont. A szemétszállító cégnek jelezni
fogjuk
a
képviselő
úr
által
elmondottakat.
A
közfoglalkoztatottakkal kapcsolatban beszéltem már Lóczi
Lajossal, hogy naponta többször is ellenőrizzék a munkásokat,
ezt meg is teszi Dóczi Antal.
Lóczi Lajos intézményvezető: Már meg is van rendelve a tábla,
mivel már korábban szó volt róla.
A napirend 1. pontja:
Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az
önkormányzat 2020. évi belső ellenőrzési tervét az előterjesztés

alapján hagyta jóvá.
Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat 2020. évi belső ellenőrzési
tervének javaslatában nem szereplő ellenőrzésekre a Képviselőtestület, a Pénzügyi Bizottság, a polgármester, a jegyző, a
könyvvizsgáló és az intézményvezetők kezdeményezésére
kerülhet sor.
A napirend 2. pontja:
Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2019.
évi adóbevételek teljesítésérő szóló beszámolót elfogadta.
Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
egyhangúlag egyetértett a javaslattal és megalkotta az
önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek
bérletéről, valamint az elidegenítésükre vonatkozó szabályokról
szóló 12/2014.(XII.19.) önkormányzati rendelet módosításáról
szóló 22/2019. (XII.14.) önkormányzati rendeletét.
Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az
önkormányzat intézményeiben alkalmazandó nyersanyagnormát
2020. január 1. napjától az előterjesztés szerint határozta meg.
Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
egyhangúlag egyetértett a javaslattal és megalkotta a személyes
gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról szóló
11/2014.(XII.19.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló
23/2019.(XII.14.) önkormányzati rendeletét.
Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
egyhangúlag egyetértett a javaslattal és megalkotta a
köztemetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 13/2014. (XII.19.)
önkormányzati rendelet módosításáról szóló 24/2019.(XII.14.)
önkormányzati rendeletét.
A napirend 3. pontja:
Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2019.
évi pályázatokról szóló beszámolót elfogadta.
A napirend 4. pontja: Előterjesztések
Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
egyhangúlag egyetértett a javaslattal és megalkotta a Szervezeti
és Működési Szabályzatról szóló 20/2019. (XI.15.)
önkormányzati rendelet módosításáról szóló 25/2019. (XII.14.)
önkormányzati rendeletét.
Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
egyhangúlag egyetértett a javaslattal és megalkotta a 2019. évi
költségvetésről szóló 6/2019./III.11/ önkormányzati rendelet
módosításáról szóló 26/2019.(XII.14.) önkormányzati rendeletét.
Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a
fogorvosi ügyelet biztosítása érdekében csatlakozni kíván a
Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása által működtetni kívánt
fogorvosi ügyelethez. Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat
Képviselő-testülete vállalja Öcsöd településre, lakosságszámarányosan háruló költségek megtérítését.
Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete nem
zárkózik el Bolyán Sándor támogatásától. De annak érdekében,
hogy az önkormányzat szempontjából felelősségteljesen tudjon
dönteni a tervezett haranglábról, felkéri a polgármestert, hogy
levélben további megalapozott információkat, adatokat kérjen
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Bolyán Sándor úrtól, a tervezett harangláb méreteiről és a
felépítésének, valamint a későbbi fenntartásának minden
költségvonzatáról.
Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Öcsöd
Nagyközségi Önkormányzat és Öcsöd Nagyközség Roma
Nemzetiségi
Önkormányzat
közötti
együttműködési
megállapodást az előterjesztett formában jóváhagyta.
Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
jóváhagyta a Nyugdíjas Klub 100.000 forinttal történő
támogatását, karácsonyi rendezvény megtartására.
Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
felhatalmazta a polgármestert arra, hogy a volt „Miska söröző”
megvásárlásával és felújításával kapcsolatban egy tervezetet
készítsen elő, illetve adott esetben előtárgyalásokat folytasson az
eladókkal.

A napirend 5. pontja: Jelentés a két ülés közötti munkáról
Soha Attila polgármester a napirendi ponthoz kapcsolódóan az
alábbiakat mondta el:

Az elmúlt ülés óta több egyeztetésen vettem részt a falu
érdekében. Az egyik jövőbeli problémánk a hulladékszállítás
lesz. A szelevényi hulladéklerakóval kapcsolatban találkoztam a
térségbeli települések vezetőivel. Ezen a területen hamarosan
nagy gondok lehetnek, a lerakó be fog telni és akkor Kétpóra
fogják szállítani a szemetünket, ami jelentősen megemelheti
majd a díjakat. Az orvosi ügyelettel kapcsolatban tárgyaltam egy
vállalkozóval. Katasztrófavédelemnél egy felkészítő előadáson
vettem részt Csontos Anikóval. A Tornacsarnok kivitelezési
szerződését írtuk alá. A térségi települések polgármestereinek
szerveztem egy találkozót, ahol a települések további jó
együttműködésről tárgyaltunk.

Kedves Olvasók!
A nemrég nyugdíjba vonultak illetve hamarosan nyugdíjba
vonulók részére címeztem elsősorban soraimat. Bizonyára
felmerült már valamennyiükben, hogy mivel is töltik ezután a
felszabadult,,temérdek” idejüket. Ne ijedjenek meg! Az a sok
szabadidő nem is lesz olyan sok. Valószínűleg már magukban
eltervezték, hogy mit is fognak először elvégezni az eddigi
felszaporodott munkáikból. Aztán meg szép lassan kialakul a
szabadidő hasznos eltöltése. Én magam is nyugdíjasként kezdtem
el festegetni, s természetesen olvasni a saját és a Könyvtár
könyveit. Néhány ötletet szeretnék közzé adni. Egy éve
megalakult a Pantó Antal Hagyományőrző Egyesület, melynek
keretei között a kézimunkázók a legszebb hímzéseikkel, a
Hagyományőrző Népdalkör tagjai hozzáértő vezetőkkel, a
településünk és hazánk legszebb dalaival, és egyéb
hagyományokkal- így a perec-és csigakészítéssel stb. ismertetik
meg a fiatalokat és idősebb érdeklődőket. Az Egyesület keretein
belül működik még a Kerékpáros Túraklub és az Egészségklub
is.
Településünkön
néhány
éve
ügyeskezű
asszonyok
tevékenykednek a Papírfonó szakkörben, Szilágyi Antalné
Magdika pedig elsajátította a quilling technikát, ezzel készít
díszeket, képeket. Hozzájuk is bármikor lehet csatlakozni.
Működik a nagylétszámú Nyugdíjasklub, ezen belül a táncos
nyugdíjasok csoportja.
A most feléledő citerázók egyre növekvő csapata. Úgy a készítés
és a zenetanulók részvételével.
És természetesen a kertészkedés, veteményezés, lakásszépítés,
településszépítés munkái. Sokan interneteznek. Sokakat érdekel
az újrahasznosítás a kertszépítésben. Itt van az Ytongozás, vagy
éppen a népművészet mestereként Bencsik Márti a szalma és
csuhé készítés rejtelmeibe tud beavatni. Sokakat a fotózás,
másokat esetleg a könyvírás köt le.
Tehát nem kell félni, hogy ugyan mit is csinálok majd
nyugdíjasként!
Bőven van lehetőség, csak ki kell választani!
Tóth Lászlóné

Öcsödi Polgárőr és Tűzoltó Egyesület
Tisztelt Támogató!
Az Öcsödi Polgárőrség működéséhez keresünk támogatókat.
Amennyiben lehetősége van, támogassa adója 1%-val az
egyesületet.
A rendelkező nyilatkozatára az alábbi adószámot írja:

18830589-1-16
Majd kérjük a Rendelkező Nyilatkozatot tartalmazó borítékra írja rá
a nevét, lakcímét, adóazonosító jelét, és így csatolja az
adóbevallásához, vagy juttassa el azt az adóhatósághoz.
Segítségét előre is köszönjük!
Polgárőrség
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Ovihírek
Az elmúlt időszakban az Óvodánkból három kedves
Kolleganőnk ment nyugdíjba, Bezdeg Gáborné Mariann óvó
néni, Gergulics Andrásné Mancika intézményvezető és Gere
Lajosné Erzsike óvó néni. Köszönjük sok éves odaadó,
lelkiismeretes munkájukat!
„Búcsúzóul csak annyit mondunk:
Azt kívánjuk légy mindig boldog!
Arcodon a mosoly örökké éljen,
és a szíved minden célt elérjen!”

Bezdeg Gáborné Mariann

Az Öcsödi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde a 2019/2020-as
nevelési évét szeptember 2-án kezdte meg. Az 5 óvodai csoportba
szeptemberben az új gyermekek is megérkeztek és megkezdődött
a beszoktatásuk. Beilleszkedésüket az óvó nénik igyekeztek
minél zökkenő mentesebbé tenni. Közös játékokkal, udvari
mozgással, a csoportba járó többi gyermekkel való ismerkedéssel
segítették.
A kisgyermek legfontosabb és legfejlesztőbb tevékenysége a
játék. Mindig arra törekszünk, hogy helyet, időt, eszközöket és
élményt biztosítsunk a különböző játékformákhoz, mint pl.: a
mozgásos játékhoz, a szerepjátékhoz, az építő, a konstrukciós
játékhoz, a szabályjátékhoz, a dramatizáláshoz és bábozáshoz.

Gergulics Andrásné Mancika

Gere Lajosné Erzsike
Az óvodai nyári élet folyamán a gyermekek részére minél
tartalmasabb időtöltést biztosítottunk. Változatos ábrázoló
tevékenységeket, ügyességi sport játékokat, sétákat, kisebb
kirándulásokat szerveztek az óvó nénik.

A gyermekekkel a népi hagyományokat igyekszünk
megismertetni közvetlen tapasztalatszerzéssel. Az évszaknak
megfelelően olyan témákról beszélgetünk, amelyek a gyermekek
kíváncsiságára, érdeklődésére épülnek, és így a közvetlen
környezetükkel ismerkedhetnek: folyamatosan figyeltük az őszi
időjárás, a természeti jelenségek változásait, költöző madarak
gyülekezését, felfedeztük az őszi természet színvilágát,
miközben gyűjtöttük az őszi kincseket, amivel a csoportok
élősarkát gazdagítottuk.
Szeptember, október hónapban megismerkedhettek a gyermekek
az őszi gyümölcsökkel, zöldségekkel. Közösen befőttet,
csalamádét készítettek a csoportok, tököt sütöttek, gyümölcsöket
aszaltak és örömmel fogyasztották el.

Öcsödi Hírek 11
Megismerkedhettek a szüreti hagyományokkal: szőlőt szedtek,
mostak, szemeztek, préseltek, miközben a témához kapcsolódó
mondókákat, verseket mondogattak. A finom must elfogyasztása
után vidám mulatságot szerveztek: énekeltek, táncoltak.

A gyermekekkel igyekszünk a kis községünket is megismertetni.
Sétákat, kisebb kirándulásokat terveztünk az elmúlt időszakban
is: liget, játszótér, Körös part, Múzeum.

Az Idősek Világnapja alkalmából a Mókus csoportos gyerekek
az Idősek Otthon lakóinak egy kis köszöntő műsorral készültek.

Az aktuális témákhoz kapcsolódva különböző ábrázolási
technikákkal ismertettük meg a gyermekeket, mi közben a
gyermekek képi gondolkodását, kreativitásukat fejlesztettük.
Mindig arra törekszünk, hogy minél több esztétikai élményhez
juthassanak.

A gyermeknek nagyfokú mozgásigény kielégítésére változatos
mozgásformákat biztosítottunk lehetőségeinkhez mérten az
udvaron, illetve a csoportszobában. Minden csoportban heti egy
alkalommal irányított mozgástevékenységben vesznek részt a
gyermekek, naponta biztosítva van számukra a mindennapos
mozgás lehetősége a különböző színes eszközökkel.

Októbertől a gyermekek tehetséggondozó műhelyeken vehetnek
rész:
„Bábmozgató”, melynek célja hogy a gyermekek életében egy
olyan alkotó terület legyen, melyben a kézügyesség, a kreatív
képességek, az alkotókedv, a fantázia, a beszédfejlesztés
komplex módon kerüljenek fejlesztésre.
Bozsik ovi foci program célja, hogy az óvodás korosztállyal
megszerettessük a rendszeres testmozgást és megismertessük a
labdarúgás játékos oldalát. Az életkori sajátosságokat figyelembe
véve foglalkozásaink során nemcsak labdarúgással, hanem
rengeteg ügyességfejlesztő, játékos feladattal találkoznak a
gyermekek.

folytatás a 12. oldalon …

Öcsödi Hírek 12
folytatás a 11. oldalról …

Az óvodánkban szakemberek bevonásával heti rendszerességgel
a nyelv – és beszédfejlesztés, a fejlesztőpedagógiai fejlesztés, a
logopédiai fejlesztés és a gyógypedagógiai fejlesztés van
biztosítva.
A nagycsoportos életkorú gyermekeknek különböző
tevékenységeket szervezünk:
Komplex képességfejlesztő tevékenység, zenei képességeket
fejlesztő tevékenység, mozgást fejlesztő tevékenység.

Márton napjához közel Márton napi népszokásokat,
hagyományokat, illetve Márton naphoz kötődően történetet
ismerték meg a gyerekek. Köztársaság úti óvodánk megrendezte
a lámpás felvonulást. Lámpásokkal énekszóval, versekkel vidám
hangulatban zajlott a közös délutáni program Kacsazsíros
kenyérrel, teával vendégelték meg a résztvevőket az óvodában.

Kiemelt feladatunk, hogy a különböző tevékenységek a
gyermekek cselekvő aktivitására épüljön és biztosítsa a sok
érzékszervet foglalkoztató tapasztalás lehetőségét. Olyan
feltételeket teremtünk, hogy a gyermekek természetes
helyzetekben, játékos módon tanulhassanak. Fontos a gyermekek
számára, hogy jól érezzék magukat az óvodában, ezért
igyekszünk minél színesebbé varázsolni óvodás napjaikat.
"Csináljon bármit, ami nyitogatja szemét és eszét, szaporítja
tapasztalatait. Ő azt hiszi, csak játszik. De mi már tudjuk mire
megy a játék. Arra, hogy e világban otthonosan mozgó, eleven
eszű és tevékeny ember váljék belőle."
-_-_-_-_November első hetében a védőnő bevonásával szülői értekezletet
tartottunk az egészséges életmóddal kapcsolatos témában az
óvoda mindkét épületében. Közegészségügyi jogszabályokat
ismertette a szülőknek, pedagógusoknak egyaránt. Mindenki
számára hasznos, érdekes információkat adott a védőnő.
Csoportszülői értekezleten az eddig eltelt időszak értékelése
történt (beszoktatás megvalósulása, szokások kialakítása), majd
az elkövetkezendő időszak eseményeit beszéltük meg a
szülőkkel. Ismertettük a tankötelezettséggel kapcsolatos
lehetőségeket, felmerültek kérdések a szülők körében is. A
Köztársaság úti óvodában a Márton napi felvonulás
előkészületeinek a szervezése megkezdődött.

November 18-án, hétfőn délelőtt Márton-napi szavaló versenyen
vettünk részt Kunszentmártonban óvodásainkkal. A közönség
köszöntése és a zsűri bemutatása után hosszú és rövid, vidám
versekkel álltak a társaik elé a gyerekek, nagy örömet és jó
hangulatot szerezve a nézőközönségnek. Természetesen a jól
megérdemelt taps sem maradhatott el. Nehéz helyzetben volt a
zsűri, hiszen a gyermekek előadása elbűvölte a zsűri tagjait és a
közönséget. Miután megszületett a döntés, a zsűri megköszönte
a gyermekeknek a felkészülést, a bátor fellépést, majd átadták a
megérdemelt jutalmat, amit a gyermekek boldogan, ragyogó
mosollyal vettek át. Gratulálunk minden résztvevőnek! A szavaló
versenyen Ambrus Ferike óvodás gyermekünk első helyezést ért
el. Gratulálunk!

November végén a Szegedi látványszínház előadását a
Művelődési házba szerveztük meg a gyerekeknek, melynek
költségét az óvodánk számára felajánlott összegből biztosítottuk.

Öcsödi Hírek 13
Folytatódott az óvoda minden csoportjában az adventi hangulat
megteremtése: adventi naptár, koszorú készítése, mézeskalács
sütés közösen a gyerekekkel.

December legelején Budai Róbert tartott mind a két
intézményben a méhészettel, a méz készítésével kapcsolatban
előadást, ahol megismerkedhettek a méhészettel kapcsolatos
eszközökkel, melyet mézkóstolás követett.

Az adventi időszak kezdetén a Vörösmarty úti Óvodában
hagyomány, hogy a szülőkkel közösen kézműves délutánt
szervezünk. Idén mézeskalácsot sütöttünk, díszítettünk.

Mint minden évben idén is izgatottan várták a Télapót, akinek
érkezése minden gyermek arcára mosolyt csal. Előző nap már az
ablakokba kitett kis cipőkbe került kis meglepetés. A Télapó
megérkezésekor minden csoport rövid műsorral köszöntötte,
majd átvehették a csomagokat.

Az óvodai Karácsonyi hangulatot színesítettük a Művelődési
Házban megszervezett Csörömpölők együttes által előadott
színvonalas műsorával.

folytatás a 14. oldalon …

Öcsödi Hírek 14
folytatás a 13. oldalról …

Az óvodai karácsonyt megelőzően az óvodás gyerekek a
Nyugdíjas Klub Tagjainak egy színvonalas betlehemes műsorral
kedveskedtek.
A Vörösmarty úti óvodában nyílt délelőtt keretében ünnepeltünk
a szülőkkel közösen. Minden csoportban a gyermekek reggel
közösen díszítették fel a karácsonyfát, majd a délelőtt folyamán
izgatottan várták vendégeiket, akiknek egy kis karácsonyi
műsorral és ajándékkal készültek. A műsorokat követően sok
szép játék várta a gyerekeket a karácsonyfa alatt.
A Köztársaság úti óvodások a Község karácsonyfájánál együtt a
szülőkkel ünnepeltek, ahol énekeltek, verseltek és díszeket
helyeztek el a karácsonyfán.

Az ünnepségek az új évi jó kívánságokkal értek véget.
„Adjon Isten minden jót
ez új esztendőbe!
Jobb időt, mint tavaly volt
ez új esztendőbe.
Jó tavaszt, őszt, telet, nyárt,
jó termést és jó vásárt
ez új esztendőbe.”
Az óvoda dolgozói és gyermekei ezzel a köszöntővel kívánnak
Öcsöd minden Lakosságának Boldog Új Esztendőt!
Óvó nénik

Öcsödi Hírek 15

Hagyományőrző csigacsináló nap Öcsödön
Velünk dolgozott nagy lelkesedéssel Egyesületi tagunk, Tóth
Erika, a szarvasi Városi Könyvtár vezetője.
Csapatunkat erősítette egy fiatalember, Nemes Lajos, nem
mellesleg a képviselő-testület tagja, aki keze alól gyorsan
pörögtek a csigák, sőt megmutatta, hogy profi módon tud tésztát
nyújtani is.

Csigacsináló napot szervezett a Pantó Antal Hagyományőrző
Egyesület 2020. január 31-én.
A házi tészták - köztük tarhonya, lebbencs, metélt, s a csiga készítésének korábban Öcsödön is évszázadokra visszanyúló
hagyománya volt minden háztartásban. A tésztagyúrás, nyújtás,
formázás, majd a kézzel készített finomabbnál finomabb tészták
szárítása fűzfából font tésztaszárító kasokon- nyáron a gangon
szél- és napárnyékos helyen, télen a kemence tetején - ez mind a
feleségek, nagylányok feladata volt.
Szüleink, nagyszüleink lassan elfeledett kézműves tudását
szeretnénk feleleveníteni, együtt gyakorolni, s aztán továbbadni
a következő nemzedékeknek.
Egyesületünk céljai között szerepel a hagyományos falusi ételek,
a régi ételreceptek gyűjtése, átörökítése.
Ebben a szellemben szervezte Egyesületünk a hagyományőrző
csigacsináló napot január 31-én.
Napindítónak az egyesület elnöke egy nagy fazék aszalt
gyümölcs kompóttal jelent meg, s kínálta a finomságot a
résztvevőknek.
Az ő gyerekkori emléke, hogy nagy családjukban,
rokonságukban szokás volt téli estéken, különösen közös nagy
csigacsinálásokkor ennek a csemegének, népi nyelven
"bagolytüdőnek" a fogyasztása.
40 szorgos asszony, köztük vendégeink a Nyugdíjas Klubból, s a
helyi általános iskola több mint 60 érdeklődő tanulója 8-tól 14
évesig készítette a csigát a Kultúrházban.

Jordán Ágnes, a helyi múzeum munkatársa előadását, a
csigacsináló eszközök bemutatását, az egykori szokások
felelevenítését nagy érdeklődéssel hallgatták a gyerekek. A
nagymamáktól kapott, otthonról hozott eszközökkel - borda és
orsó -, a csigacsináló asszonyok útmutatása alapján minden
csoport, lányok és fiúk szorgalmasan és igen ügyesen sodorták a
kis csigákat, végül egész tekintélyes mennyiségben.
Ezt majd egy iskolai főzőnapon el is fogyasztják.
A csigacsináló nap hagyományos téli étel - egy finom disznótoros
orjaleves, saját készítésű csigával - közös elfogyasztásával
végződött.
Köszönjük a főzést Rácz Andrásné Erzsikének, Egyesületi
tagunknak, aki már a januári Közgyűlést követő ebédünk
készítésekor is szakácsnőnk volt.
A kávé és tea mellé saját sütésű finomabbnál finomabb
sütemények kerültek.
Csigacsináló napunkat megtisztelte látogatásával, s elfogadta
ebédmeghívásunkat Molnár András Alpolgármesterünk.
A hagyományos öcsödi perec sütése, öcsödi makranc-, majd a
kanihörtyögő (kölessel készült egytál étel) főzése, közös
elfogyasztása után ez már a negyedik olyan egyesületi
rendezvény volt, mely a népi gasztronómia helyi elemeinek
ápolását, régi receptek felelevenítését és megismertetését,
kóstolását szolgálja.

Pantó Antal Hagyományőrző
Egyesület

Öcsödi Hírek 16
Kedves Öcsödiek!
Eltelt 4 hónap a választások óta. Úgy
érzem, a gondolataim, a terveim
megosztása nem csak a kampány

Előbb-utóbb az Önkormányzat azt az összeget, amit a

idején, hanem most, a szolgálatom
alatt is feladatom. Természetesen
nem
életszerű,
hogy
hetente
terheljem Önöket/Titeket a Hivatal

elég sokszor figyelmeztetjük ezeket az embereket arra,

gondjaival,
de
a
fontosabb
változások-, illetve bizonyos idő eltelte után ez fontos lépés
egy Polgármester részéről. Bár a testületi anyagok
nyilvánosak és az újságban is megjelennek, ezek nem
minden esetben közérthetőek, így fontos lehet a külön
tájékoztatás.
Az mindenki számára - aki egy kicsit is reálisan látja a
helyzetet - nyilvánvaló, hogy varázsütésre nem lehet
megváltoztatni dolgokat. Sőt mi több, az emberekbe
berögzült gondolkodásmód is nehezen módosítható. Tény,
hogy a település szavazóinak több mint 70 százaléka a múlt

kutyák befogására költ, be fogja hajtani a tulajdonosokon.
Szép dolog a kutyák tenyésztése, de felelősséggel is jár. Ha
hogy vannak az együttélésnek szabályai, melyeket be kell
tartani, be fogják látni, nincs más út. Polgármesterként nem
kérek többet, mint ami állampolgári kötelességünk. Óvni a
környezetet,

tisztelni

embertársainkat,

befizetni

a

közterheket. Tudomásul kell venni, a Kormányzat
folyamatosan csökkenti a támogatások mértékét, így a
Hivatalunk olyan pénzeszközeit is, amelyet például
segélyezésre, fejlesztésre fordíthatunk. E mellett még egyes
lakosok, akik nem fizetik be a rájuk kivetett adót, jogtalan
támogatási igényeket támasztanak, közös vagyonunkat
romboló tevékenységet folytatnak, ez mind a tartalékaink
csökkenését eredményezi. El lehet képzelni, hová vezet ez.
Amikor valaki kéréssel fordul hozzánk, és szívünk szerint

lezárása és egy új szemléletmód alkalmazása mellett
döntött. Tehát elmondhatjuk, megvan bennünk az igény
arra, hogy szebbé, élhetőbbé tegyük a településünket.
Mindannyian itt élünk. A gondjaink is hasonlóak. Kinek

segítenénk is neki, mert valóban támogatásra van

kisebb, kinek nagyobb. A Hivatal feladata a település
működtetése, fejlesztése. A korábbi rendszer alapján joggal
gondolhatnánk, ami a Polgármester feladata, azzal
lakosként nem kell számolni, abban nem kell segíteni.

javítása, amit a szomszédja, ismerőse, falubelije tett tönkre,

Nézzük ezt egy kicsit más szemmel! Ha valamit el kell
végezni, ki kell javítani – legyen ez út, vagy a kóbor kutyák
helyzete –, két alapvető dologra van szükség. Emberre, aki

összeg, amiből az omladozó, településképünket romboló

dolgozik és pénzre, amiből az anyagokat, eszközöket
megvásároljuk. Köszönet a település lakosainak azért,
amiért segítő kezet nyújtanak a feladatok ellátásához. Igen.
Vannak, akik nem tudnak dolgozni, mert betegek, idősek.

csak az ügyeskedésével megoldja, hogy ne fizesse a

Ők azzal támogathatnak, hogy figyelnek azokra, akik
rombolják, leépítik a közösen megteremtett értékeinket.
Egy szó sokszor többet jelent, mint ha valaki helyett
megteszünk valamit. Vannak, akik nem tekintik

a homokba és haladjunk tovább a kisebb ellenállás

szívügyüknek településünket. Azzal, hogy tönkretesznek
dolgokat, csak az Önkormányzat anyagi terheit növelik és
csökkentik a fejlődésre, az igazán rászorultak
támogatására fordítható pénzt.
Mondhatjuk azt, hogy a kóbor kutyák már-már
veszélyeztetik a lakosságot. De vajon megkérdeztük-e a
szomszédot, miért nem zárja be a kutyáját rendesen?
Viszonylag kevés kutya érkezik a településünkre egyedül.
A kóbor kutyák többsége személyhez köthető, és így az Ő
felelősségük számon kérhető.

szüksége, de sajnos nemet kell mondanunk. Ebben az
esetben mit mondanátok/tennétek?
Mondjuk azt, hogy a tönkretett közúti tereptárgyak
elvitte az Ő utcájának, járdájának rendbetételére szánt
pénzt? Hogy a valós rászorultság nélkül, a szabályok
kijátszásával felvett települési támogatásokra ment el az az
házakkal tudnánk mit kezdeni? Hogy azért kell előbbutóbb emelnünk az adókat, mert néhány vállalkozó ismét
közterheket, miközben életvitele egyértelművé teszi, csak
és kizárólag saját gyarapodása érdekében teszi ezt?
Vagy tegyük azt, amit a korábbi vezetés? Dugjuk a fejünket
irányába?
Polgármester-jelöltként, és később is azt mondtam: Aki a
falu ellen tesz, az bizton számíthat a „figyelmünkre”. Ha
valaki - rossz értelemben - kihasználja a települést, a
lakosait, az értékeit, akkor fel fogunk ellene lépni. Legyünk
tisztában azzal, ez igen hangos ellenállást vált majd ki
azokban, akik életvitele a mások kihasználására, semmibe
vételére alapul. De tudom, az a 70 százalék, aki a változásra
szavazott, érzi nem mehet így tovább. Attól, hogy valakik
kiabálnak, egyáltalán nem biztos, hogy igazuk van. Az
uszítás, a hazugságok terjesztése kétélű fegyver. Aki ezt
teszi, magára vonhatja a hatóságok figyelmét.

Öcsödi Hírek 17
Elindult valami, amit csak a Ti, a becsületes emberek

Természetesen az elképzeléseket meg lehet beszélni a

segítségével lehet megvalósítani. Tudomásul kell venni,

polgármesterrel vagy a jegyzővel, de amikor egy döntés

hogy a gyógyítás gyakran a látszólag begyógyult, de

megszületett, akkor csak annak a végrehajtása az

belülről gennyes sebek felnyitásával, a rosszul összeforrott

elfogadható. Polgármesterként mindent megteszek, hogy a

csontok eltörésével járhat.

És nyomatékosan kérek

településünk elindulhasson a látható fejlődés útján. Apró

mindenkit, ízlelgesse a régi mondást: Akinek nem inge, ne

lépések, mint a temető kitakarítása, a buszváróban a

vegye magára!

világítás,

Szeretném, ha mindenki tisztában lenne a SEGÍTSÉG szó

megkezdése azt mutatják, hogy elindult a fejlődés. A fiatal

jelentésével. Számomra a segítség azt jelenti, hogy az

sportolók

önerőből

dolgok

fellépéseinek segítése azzal, hogy buszt biztosítunk, mind-

véghezviteléhez egy KIS RÉSZ pótlására van szükség.

mind egy lépés a közösség fejlesztésére. A kultúrház

Vagyis nem valakit kell keresni, hogy helyettünk tegyen

modern mellékhelységgel való ellátása, egy belső parkoló

meg, fizessen ki dolgokat, hanem először mi tegyünk meg

kialakítása azt a célt szolgálja, hogy fejlődjön a közösségi

mindent és ha ez kevés, akkor forduljunk segítségért.

élet.

És most a polgármesteri feladatról néhány gondolat:

rehabilitációjával és egy kis fedett piactér kiépítésével

Az első három hivatalban töltött hónapom a szervezet és a

kapcsolatban. Ezeknek és a szintén a következő (2021-es)

kollégák megismerésével telt. Természetesen e közben sem

EU ciklus során megpályázni kívánt Kunszentmárton –

álltunk le a mindennapi ügyek intézésével. Köszönet illet

Öcsöd

valamennyi munkatársat, aki lelkiismeretesen, és az új

előkészítése

polgármestert segítve végezte a munkáját. Elképzelésem

Növénytermesztéssel foglalkozó vállalkozókkal zajlik az

szerint

egyeztetés egy esetleges telephely kialakítására, ahol

NEM

ebben

az

TELJESEN

évben

elvégezhető

lezajlik

a

hivatal

és

a

az

optikai

internethálózat

mérkőzésekre

Tárgyalások

–

szállítása,

zajlanak

a

Békésszentandrás
elsődleges

kiépítésének
a

falu

alatti

kerékpárút

feladat

népdalkör

a

holtág

terveinek
számunkra.

községgondnokság átszervezése. Az új, hatékonyan

munkalehetőség is adódna a helybelieknek.

működő csapat biztos alapot jelent majd a fejlesztések

Összefoglalva, pörgős időszaknak nézünk elébe. A

elindítására. Az átalakult apparátus hatékonyabban,

település a választáson a „Lassú fejlődés” helyett a

könnyebben hadra foghatóan fog működni. A feladatok,

változásra

munkakörök

az

remélhetőleg vége, de a kapkodásnak, a fejetlenségnek

egyenletesebb munkaelosztás lesz az, ami az itt dolgozók

nem adunk teret. Azt az autót, ami 34 éve a garázsban áll,

számára jelent könnyebbséget, az így felszabaduló energia

ne akarjuk azonnal benevezni egy versenyre. Nézzük át,

pedig a lakossági kapcsolattartásban, a fejlesztések

cseréljük ki, ami tönkrement, nem működik megfelelően és

gördülékenyebb

majd.

találjunk olyan pályát, ahol biztonsággal használhatjuk.

Átalakul a feladatkiosztás és a számonkérés rendszere. A

Ezekhez viszont az Önök, a Ti támogatásotok szükséges!

számos feladat elvégzése során előfordulhat, hogy néhány

Ne higgyünk a rosszindulatú pletykáknak! Legyünk vele

dolog elkerüli a figyelmet. Ilyenkor segíthet a „Gazda

tisztában:

szeme”, ami rangsorolja az elvégzendőket. Elképzelésem

közösségért tenni akaró, egymást tisztelő, segítő emberek

szerint

és

tábora jöjjön létre, ahol a hétköznapok, a környezet egy

elképzelhető, hogy a már meglévő épületből is ki kell

fejlődő, szebbé, jobbá váló település képét mutatják.

vennünk néhány nem teherbíró, vagy nem odaillő téglát.

Mutassunk példát azzal, hogy néhány év alatt is lehet jobbá

Számomra fontos, hogy a hivatal jól működjön és a napi

válni! Érezzük együtt azt, hogy fontosak vagyunk!

hivatalvezetésen túl ne igényeljen plusz energiát. Egy

Fontosak a családnak, a településnek és a település

csapatként, egyfelé húzva, a település érdekeit szem előtt

vezetőinek is.

átszervezésével

építkezni

a

kivitelezésében

csak

szilárd

helyettesítések,

jelentkezik

alapokra

lehet,

szavazott.

Az

A

átalakulás

Csipkerózsika

célja,

hogy

álomnak

becsületes,

tartva kell dolgoznunk. Abban az esetben, ha egyes
emberek saját, vagy külső érdekek által vezérelve, rossz

Baráti üdvözlettel:

irányba alakítják a morált, nincs más lehetőség, mint
megválni tőlük. A cél érdekében, csak és kizárólag a
vezetőség által meghatározott irány az elfogadható.

Soha Attila
polgármester

a

Öcsödi Hírek 18

Beszámoló

időjárási körülmények esetén (ilyen például az orvosi rendelő,
iskola, óvoda, bicikliút, gyógyszertár útja).

Az Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2020.

január 9. napján megtartott üléséről
A napirend tárgyalása előtt interpellációk:
D. Kiss Zsolt képviselő: Szeretné, ha a két körzeti háziorvosi
rendelőből 1 db defibrillátor át lenne helyeztetve az idősek
otthonába, hogy ott is elérhető legyen bárki számára.
Megjegyezte, hogy minden iskola és óvoda előtt található
fekvőrendőr, kivéve a Vörösmarty úti Óvodánál. Kérte, hogy ott
is legyen egy fekvőrendőr a gyerekek, illetve a felnőttek védelme
érdekében.
Zuborné Bíró Enikő képviselő: Megjegyezte, hogy a településen
belüli útburkolati jelek nem észrevehetőek már és javasolta az
újra festésüket.
Farkas Tibor képviselő: Érdeklődött a Mesterszállás és Öcsöd
összefogásából felállított focicsapat terveiről valamint, hogy a
Deák úti iskolához is lehetne-e zebrát felfestetni.
Molnár András alpolgármester: Javasolta, hogy jelöljenek ki
olyan utcákat, amelyeknél, ha olyan az időjárási körülmény,
akkor azokat mindenképp csúszás mentesítsék például:
intézmények, bolt, óvoda utcája.
Interpellációkra adott válaszok:
Soha Attila polgármester: Teljes mértékben támogatja az egyik
defibrillátor áthelyezését az idősek otthonába.
A Vörösmarty úti Óvodánál a fekvőrendőr elhelyezésére és a
burkolati jelek újrafestésére az Önkormányzat intézkedést tesz.
Polgármester úr a Csemege bolthoz is szeretne egy zebrát a nagy
forgalom miatt. Ebben az ügyben is fog szólni a közútkezelőnek.
Molnár András alpolgármester: Utána járt az orvosi rendelőben
a defibrillátorokat, de azok nincsenek hitelesítve. A hitelesítéssel
kapcsolatosan D. Kiss Zsolttal egyeztetet.
D. Kiss Zsolt képviselő: Szót kért, közölte, hogy tudomása szerint
nem fogják megengedni a defibrillátor áthelyezését.
Komlós Lajos képviselő: Szót kért, és elmondta, hogy erről
régebben is volt szó, de szabály van arra, hogy hány méterenként
lehet gyalogos átkelőt elhelyezni, mivel a Veresházi útnál már
van.
Soha Attila polgármester: Közölte, hogy attól függetlenül
megfogják kérdezni a közútkezelőt.
A foci egyesülettel kapcsolatban Dr. Babits András ügyvéd úrral
már beszéltünk a megalakításról, de sajnos Mesterszállás nem
támogatta ezt az ötletet. Így egyedül kell elindítani az
egyesületet.
Természetesen kifogjuk jelölni azokat az útszakaszokat, amelyek
síkosság mentesítéséről mindenképpen gondoskodni fogunk rossz

A napirend 1. pontja:
Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta a 2020. I. félévi munkatervét és az előterjesztett
formában elfogadta.
A napirend 2. pontja:
Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
egyhangúlag egyetértett a javaslattal és megalkotta a
Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők
illetménykiegészítéséről szóló 1/2020. (I.10.) önkormányzati
rendeletét.
A napirend 3. pontja: Előterjesztések
Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
áttekintette az Öcsödi Polgármesteri Hivatal Esélyegyenlőségi
Tervét és felülvizsgálatát indokoltnak tartotta.
Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Komlós
Lajos önkormányzati képviselőt választotta meg a
Társadalompolitikai Bizottság egyik tagjának.
Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
tudomásul vette, hogy Molnár András alpolgármester a
tiszteletdíjából 50.000 Ft-ról lemond.
Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy
határozott, hogy a pályázati kiírásoknak megfelelően a háziorvos
(2020. január 1.) és a fogorvos (2019. október 1.) részére a bérbe
adott önkormányzati ingatlanokat térítésmentesen biztosítja.
Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Soha
Attila polgármester költségtérítéséről szóló 110/2019. (X.28.)
számú testületi határozatát módosította.
A napirend 4. pontja: Jelentés a két ülés közötti munkáról
Soha Attila polgármester a napirendi ponthoz kapcsolódóan az
alábbiakat mondta el:
A Magyar Falu Programmal kapcsolatban vettem részt egy
megbeszélésen, ahol az idei évi támogatásokról volt szó és
beszéltünk még az aktuális pályázati lehetőségekről is. Júniusban
lejár az orvosi ügyeleti szerződés, ezért a megfelelő ellátás
érdekében valamint a hulladék szállítással kapcsolatban
folytattam tárgyalásokat.

Gránit sirkeretek
1 személyes 280 000 Ft-tól
2 személyes 380 000 Ft-tól

www.santapeter.atw.hu
érd.: 06 30 3125774
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Megemlékezés

Megemlékezés
Csikai Márton
halálának 1. évfordulójára
,,Bennünk él egy arc, egy meleg tekintet.
Egy simogató kéz, egy sóhaj, egy lehelet.
Bennünk él a múlt, a végtelen szeretet,
őrizzük, óvjuk emlékeidet.”

K. Nagy Antal
halálának 1. évfordulójára
,,Egy januári reggelen
elment örökre, hirtelen.
Jóságos szíve elcsitult,
lelkünkre néma gyász borult.”
Emlékezik fia, lánya és párja Laci unokái
Zsuzsi és Magdi és családjai

Emlékezik: neje, gyermekei és unokái és a rokonság

Megemlékezés

Megemlékezés

Molnár József
halálának 18. évfordulójára
,,Az idő elmúlhat, szállnak az évek,
míg élünk, velünk lesz fájó emléked.”

Nagy Imréné Kézsmárki Erzsébet
halálának 4. évfordulójára
,,Pihenj csendesen, hol nincs több fájdalom,
de szívünkben itt leszel, míg élünk e világon.”
Emlékezik: gyermekei, menye, veje és unokái

Emlékezik: felesége, lányai és vejei

Anyakönyvi hírek
Halálozások

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

Decemberben:
Albrecht Lajosné Daróczi Ilona

élt 86 évet

Januárban:
Zelei Dániel
Rácz Dezső

élt 72 évet
élt 90 évet

Januárban:
Farkas Róbert- Lakatos Andrea Szilvia

Emléküket kegyelettel
őrizzük.

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

Születések
Januárban:
Ambrus Tamás - Karikó-Tóth Anikó
JANKA TERÉZIA
Kézsmárki Kitti
ZALÁN

Farkas Márton - Kovács Mónika
LIONEL MÁRTON
nevű gyermeke született.
A legifjabb öcsödi polgároknak
hosszú boldog életet kívánunk!

Öcsödi Hírek 20

Meghívó
Az Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat és a Pantó Antal Hagyományőrző Egyesület tisztelettel meghívja a község
lakosságát, valamint minden kedves érdeklődőt

az 1848 - 1849-es Forradalom és szabadságharc emlékére rendezendő
ünnepségsorozatára

Ünnepi programok:
2020. március 13. Péntek

Helyszíne: Művelődési Ház, Öcsöd

13.00 Zenés-verses megemlékező műsor az 1848 - 1849-es Forradalom és Szabadságharc évfordulójára
A műsort az Öcsödi József Attila Általános Iskola tanulói adják.
13.45 Koszorúzás

Helyszíne: Kossuth tér, Emlékpark, Petőfi-szobor

16.00 Ünnepélyes kiállítás megnyitó

Helyszíne: Művelődési Ház

„Szalmába font élet” - Kiállítás Bencsik Márta szalmafonó népi iparművész
szalmából és csuhéból készült munkáiból
A kiállítás megtekinthető:
március 14-én, szombaton 10.00 – 17.00 óráig,
március 16 – 18. között de.: 8.00 – 11.00 óráig
17.00 A szalmabábuk lázadása
Páskándy Géza regényének filmváltozatának vetítése
Rendező Palásthy György

2020. március 14. Szombat

Helyszíne: Művelődési Ház

Kézimunka kiállítás
Az Öcsödi Hagyományőrző Kézimunkaszakkör 2019. évi munkáiból
14.00 Kiállítás megnyitó
A kiállítást Pákozdi Antalné a kézimunkaszakkör vezetője nyitja meg
Fellép az Öcsödi Hagyományőrző Népdalkör
14.30 Zenés Teadélután
Finom süteményekkel
Zene: Tímár Zsolt

Programjainkra mindenkit szeretettel várunk!
A rendezők
AZ ÖCSÖDI HÍREK A NAGYKÖZSÉG LAPJA
Felelős szerkesztő: Csontos Anikó
Szerkesztők: Bolyán Anikó, Kóródi Alexandra és Séráné Domokos Györgyi
A szerkesztőség címe: Öcsödi Községgondnokság és Könyvtár
5451 Öcsöd, Kossuth tér 1.; konyvtar@ocsod.hu
A szerkesztőség nem feltétlenül azonosul a szerzők cikkeinek tartalmával
és azokért felelősséget nem vállal.
Készült: Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Irodájában - 650 példányban

