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Rendhagyó költészet nap
Idén elmaradt az évtizedek óta
hagyományos Költészet Napi
megemlékezés a József Attila
Emlékháznál, a költő egykori
iskolájánál. A gyermek József
Attila 110 éve, 1910. március 21-én került Öcsödre állami
gondozottként.
A vírusjárvány okozta veszéhelyzet ellenére a koszorúzást az
óvintézkedések szigorú betartása mellett szűk körben
megtartottuk.

Az emléktáblára az Önkormányzat, a József Attila Általános
Iskola, a József Attila Nyugdíjasklub, a Pantó Antal
Hagyományőrző Egyesület és a helyi Református Egyházközség
koszorúi kerültek fel.

Jordán Ágnes

ÁPRILIS 11. – A KÖLTÉSZET NAPJA
A költészet napját Magyarországon
1964
óta
József
Attila
születésnapján,
április
11-én
ünnepeljük.
Öcsöd lakóinak kétszeres oka is van
az ünneplésre, hiszen József Attila
gyermekkorában itt élt egy ideig.
Tanulmányait is itt kezdte meg az
öcsödi református iskolában, az
1911-12-es tanévben.
Az öcsödiek többféleképpen őrzik
emlékét. A József Attila Emlékház
folyamatosan gyűjti és bővíti anyagát. Róla nevezték el az
általános iskolát is, melynek tanulói minden évben a költészet
napján színvonalas műsort adnak a község lakóinak és a
máshonnan érkező érdeklődőknek.
Lassan az is hagyománnyá vált, hogy nemcsak az iskolán belül,
hanem a környék intézményeinek diákjaival együtt
szavalóversenyt rendeznek a költő emlékére.
Ebben az évben, sajnos, mindez elmarad a járvány miatt.
Azonban az emlékezés, az ünneplés idén sem maradhat el.

Most nem az iskola tanulóinak az előadásában, de más formában
hallgathatunk verseket. Ebben a lelassult világban talán több
időnk van gondolkodni olyan dolgokról, amikről a költőknek is
sok mondanivalójuk van: Isten, szeretet, világ, haza.
Az alábbi összeállítás csak egy inspiráció arra, hogy vegyük újra
kezünkbe a versesköteteket, olvassuk el a régi kedvenceket, de
talán a mai újakat is! Merítsünk belőlük erőt és reményt a
folytatáshoz, és reményt arra is, hogy jövőre együtt
ünnepelhessük ezt a napot az iskolásokkal és egymással!
Fogadják szeretettel a következő József Attila verseket
hallgassák meg ezeket is profi előadásban. Ízelítőnek néhány
elérhetőség:
József Attila: Születésnapomra
https://www.youtube.com/watch?v=1ov8x-JoXp0
https://www.youtube.com/watch?v=20NnEqueVO8
József Attila: A Dunánál
https://www.youtube.com/watch?v=kQUnoI8ATZI
József Attila: Bolyongok
https://www.youtube.com/watch?v=xgOZXSNaJoY
Az Iskolavezetés
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Sulihírek
Csigacsináló nap
Január 31-én a Pantó Antal Hagyományőrző Egyesület tagjai
csigakészítésre hívtak bennünket a Művelődési házba. Több mint
hatvan tanuló vehetett részt ezen az érdekes programon. Az
egyesület elnöke, Pasztelyák Ivánné Izbéki Róza szívélyesen
fogadott bennünket.
Először Jordán Ágnes muzeológus pár perces előadását
hallgathattuk meg. Bemutatta a régi, szépen díszített, fából
faragott csigakészítő eszközöket. Mesélt az egykori szokásokról,
hagyományokról. Megtudtuk, hogy egykor az asszonyok
összegyűltek és együtt készítették a levesbe valót. A lakodalmas
húslevesből nem hiányozhatott a házi csigatészta. A fiatal lányok
is segítettek ebben, sokat tanultak az idősebbektől. A fiúk, a
férfiak nem vehettek részt, csak az este végére érkeztek meg.
Gyakran vigasság, ünneplés zárta a hosszú munkával teli napot.
Ezután többen saját kötényükben, az otthonról vagy a
nagymamáktól hozott csigakészítő eszközökkel kezdték el az
aprólékos munkát. Közel negyven türelmes, szorgos asszony
mutatta meg a tésztakészítés fortélyait. Pár perc után a lányok és
a fiúk is ügyesen bántak az apró négyzetre vágott tésztával, amit
egy kis recés deszkára helyeztek és egy tollszerű fapálcikára
sodorva formáztak meg. A gyerekek megtanulták, hogy csak
akkor lesz szép a csiga, ha az egyik ujjukkal jól rányomják a
pálcikás tésztát a bordára.

Házassági évforduló

Nagyon gyorsan elrepült az idő, sokan legszívesebben még
délutánra is ott maradtak volna. Néhányan a „bagolytüdőt”, azaz
a gyümölcskompótot is megkóstolták.
Búcsúzáskor finom házi süteményekkel vendégeltek meg
bennünket az egyesület tagjai.
Köszönjük a meghívást, a kedves fogadtatást, a vendéglátást!
Bertókné Enyedi Éva

Szépkorú Rónyai Bálintné köszöntése
Február 28-án a falu egyik szép kort megért lakosát
köszöntöttük. Ezúttal a 90-ik életévét február 28-án betöltő
Rónyai Bálintnét. Születésnapja alkalmából Molnár
András alpolgármester úr virággal köszöntötte. Ilonka
néninek egy lánya, kettő fia, hat unokája és immár nyolc
dédunokája van.
Jó egészséget, hosszú, boldog életet kívánunk neki családja
körében!

1970. március 21. – 2020. március 21.
Kis Sándort és Bende Katalin Rozáliát
50. házassági évfordulójuk alkalmából
köszönti népes családja.
Gratulálnak és még hosszú boldog együtt
töltött éveket kívánnak nekik.
Szerkesztőség
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A Pantó Antal Hagyományőrző Egyesület
Kedves Olvasók!
Ezúton megismételjük korábbi felhívásunkat a közös munkára a
régi öcsödi családokról készülő könyvünkhöz.
Az utóbbi hetekben elképzelhetetlenül nagyot fordult a világ
mindannyiunkkal.
A járvány adta új helyzetben önkéntes karanténban töltjük
napjainkat, így átmenetileg a könyv készítői is nélkülözni
kényszerülnek az adatközlőkkel való személyes találkozásokat.
Ez a helyzet minden borzalom ellenére azt a jót hozta, hogy több
időnk van a családkutatási munkára, az adatok, fotók,
dokumentumok keresésére, feldolgozására.
Kérem, minél többen használjátok ki ezeket a kényszerűen otthon
töltött napokat a fotók- és adatok gyűjtésére.
Az alábbiakban röviden összefoglalom a már előzőleg megjelent
legfontosabb tudnivalókat.
Minden érdeklődő, jelentkező író kap egy oldalt, ahol közreadhat
1-3 valóban régi, legalább 50 éves képet felmenőiről. Leírhatja,
kik vannak rajta, mikori a felvétel, mikor és honnan jöttek ide,
hol laktak, hogyan alakult az életük, hol élnek leszármazottaik és
érdekes történeteket is megoszthat róluk.
Az oldalon szerepelni fog a közreadó író neve, lakóhelye, öt
évnél nem régebbi arcképe. A könyv képgalériájába olyan
érdekes, régi képeket keresünk, amelyek nem férnek rá a családi
oldalakra, vagy más személyeket, csoportokat, kiadványokat,
épületeket ábrázolnak.
Az életrajzokon kívül szeretnénk közre adni régi, legalább 50
éves történeteket. Lényeges, hogy ezek is öcsödi emberektől
eredjenek, régi öcsödiekről szóljanak. Az érdekes történetet
elmondhatja a közreadó, de akár szájába adhatja annak, akitől
hallotta.
Mi megszerkesztjük az oldalt, és egyeztetésre, jóváhagyásra
visszaküldjük.
Az adatvédelmi törvény szigorú betartása érdekében a könyv
szerkesztése előtt minden közreadó nyilatkozatot tesz, hogy a

leadott életrajzi adatok, fotók megjelentetésének semmi akadálya
nincs. Akik velünk együtt közreműködnek a könyv
elkészültében, közkinccsé teszik régi fényképeiket, történeteiket,
halhatatlanná teszik felmenőiket.
A jelentkezéseket, a leadandó anyagokat az alábbi e-mail
címekre folyamatosan várjuk.
Öcsöd Könyvtár
konyvtarocsod@gmail.com
Ezen a címen a Könyvtár munkatársai fogadják a beszkennelt
fotókat és a családtörténeteket.
A járványzárlat ideje alatt személyes átadásra átmenetileg nincs
mód.
Internetes kapcsolatfelvételre, konzultációkra és anyagok
befogadására Pasztelyákné Izbéki Róza ugyancsak e-mail útján
áll rendelkezésre.
rozi.pasztelyak@gmail.com
Írjon egy könyvoldalt, küldjön életrajzokat, történeteket, fotókat
elődeiről, hogy emlékük jobban megmaradjon!
Ezúton szeretnénk megköszönni az eddigi jelentkezéseket, a
megküldött anyagok folyamatosan kerülnek feldolgozásra.
Szeretettel és
jelentkezéseket.

nagy

érdeklődéssel

várjuk

a

további

„Tavaszköszöntő bál”
Február 29-én egy kisebb öcsödi “delegáció” utazott a kiskunsági
Csólyospálosra, egy igen érdekes rendezvényre.
A Csólyospálosi Hagyományőrző Kórus szervezésében került
sor a hagyományos tavaszköszöntő bálra. A program
érdekessége volt, hogy az est folyamán egy kifejezetten erre az
alkalomra alakult 100 tagot számláló Citerazenekar lépett fel.
Csodálatos és egyszeri élmény volt, amikor a zenészek - 9-től 90
évesig - rázendítettek, s egymás után játszották a szebbnél-szebb
népdalokat.
16 bács-kiskunsági és csongrádi vendégtelepülésről nemcsak
citerások, de számos népdalkör és kórus is fellépett, sőt - bál
lévén- táncbemutatókkal pl. Kalocsai, is szórakoztatták a
közönséget.
A produkciók során énekkel-tánccal nagy sikerrel
közreműködött az egész rendezvény ötletgazdája és szervezője,
a helyi hagyomány- őrző kórus is.

A finom vacsora során legnagyobb sikere természetesen a híres
csólyospálosi birkapörköltnek volt.

Pasztelyákné Izbéki Róza
Elnök
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Egy szép öcsödi nap margójára…
Jó érzés látni az utcákon a virágos foltokat. Számomra ez
azt jelenti, nem halt ki az igény a szépre. Ahogy minden
kizöldül egy kiadós eső után, úgy éledt fel a település,
amint megváltozott az időjárás. Kérek mindenkit, segítsük
egymást, hogy még szebbé váljon a környezetünk! Most
megvan az akarat, a tettvágy. A település vezetése támogat
minden olyan elképzelést, ami előre mutat és a közösséget
egybekovácsolja. Mert hiába a tett, ha folyton lekicsinylik.
Felesleges az ötlet, ha legyintenek rá. Azt kérem MINDEN
lakostól, hogy Öcsöd érdekében cselekedjen. Ne a
Polgármesterért, a Hivatalért, hanem a saját otthonáért.
Akiben van igény a szépre, az mutassa meg! Akiben pedig
nincs, az gondolkodjon el azon, mennyibe kerülhet például
az illegális hulladékkupacok eltüntetése, a szemét
összeszedése! Talán nem egyértelmű, de igyekszem
világossá tenni a jelenlegi állapotot: Az Önkormányzat
állami támogatása nem elegendő a működéshez.
Különösen igaz ez a mostani helyzetben, amikor nemhogy
több pénzt kapnánk a megnövekedett feladatokhoz, hanem
az eddig megszokott bevételeinket is részben elvonják,
vagy bizonyos kormányzati intézkedésekkel csökkentik.
Mit tehetünk? A saját környezetünk rendben tartásával
pénzt takaríthatunk meg, amelyet az Önkormányzat
fejlesztésre, az orvosi rendelő, az idősotthon jobbá tételére
fordíthat. A kötelezettségeink (adók, hiteltörlesztések)
befizetésével lehetőséget teremtünk az utak, járdák
építésére,
javítására.
Ha
nem
teljesítjük
a
kötelezettségeinket, ne várjuk, hogy az Önkormányzat
majd helyettünk fizet, ellát, támogat! Kérem a
vállalkozókat, közterheiket időben fizessék be, egyéb
kötelességeiknek is pontosan tegyenek eleget! Kérem
azokat, akik eddig nem vették ki a részüket a közterhek
viseléséből – a saját és településük érdekében – vizsgálják
felül álláspontjukat!
És most nézzük, milyen ügyek vannak napirenden az
Önkormányzat háza táján.
Örömmel jelenthetem, hogy a településünk tulajdonába
került két ingatlan. Mindkettő a Fő utcán található. Az
egyik a volt Miska söröző épülete, a másik pedig a
szőnyegszövöde, a Hivatal szomszédságában. Igyekszem
elkerülni azt, ami az egykori „Sport” épületével történt.
Szeretném, ha a meglévő, épített értékeink méltó kezekben,
odaillő funkcióval maradnának meg nekünk. A most
megszerzett ingatlanok segítségével hozzáfoghatunk egy
méltó településközpont kialakításához, amely Öcsöd
múltjának bemutatása mellett, kézműves foglalkozások,
vásárok, kulturális programok számára biztosít majd teret

úgy, hogy a kiszolgáló és háttérszolgáltatások is a mai
kornak megfelelő szintűek lesznek.
Szintén pályázunk további orvosi eszközök vásárlására,
hogy a fogorvosi és a háziorvosi ellátás még jobb lehessen.
Terveink szerint idén, vagy a jövő év első felében a járdák
javításához, építéséhez kezdünk hozzá, amelyhez állami
támogatást is remélünk. Amennyiben sikeres lesz a
pályázatunk, a Vörösmarty út teljes hosszában
aszfaltburkolatot kaphat.
Sokak régi vágya válhat valóra, hiszen a jelek szerint az
elmúlt hónapok egyeztetéseinek hatására napirendre került
az Öcsöd-Kunszentmárton kerékpárút megépítése. Ez – ha
minden jól alakul – 2021-ben kezdődhetne el és egy év alatt
el is készülne. E mellett természetesen megújul a már
meglévő és bizony itt-ott veszélyes belterületi
kerékpárutunk is. Ezzel bekapcsolódnánk a turizmus
vérkeringésébe. Már csak érdekes látnivalókat kellene
tudni mutatnunk az ide látogatóknak. És ha már turizmus:
Hosszú évek halogatása után elkezdődik a falu alatti holtág
rehabilitációs terveinek elkészítése. Sok pénzbe kerül, de
nincs esélyünk a kormányzati támogatásra (mely nélkül
nem lehet megcsinálni), ha nem teszünk le valamit az
asztalra.
A környezetünk szebbé-jobbá tételéhez kapcsolódik a
Rendezési Terv elkészítése (mely kötelező feladat) és a
Településképi
Arculati
Kézikönyv
aktualizálása,
módosítása, a kapcsolódó rendeletek, szabályzatok
„újragondolása”. Szintén jó hír, hogy az eddig elért sikerek
megóvása, a környezetkárosítások megakadályozása, az
egymás mellett élés szabályainak betartatása érdekében
hamarosan megalakításra kerül Öcsödön a Közterületfelügyelet. Feladata lesz többek között a település
vagyonának megóvása, a közterületi rend betartatása, a
hulladéklerakások megakadályozása és szankcionálása, a
településkép megóvása és az ingatlanfenntartással
kapcsolatos kötelezettségek teljesítésének ellenőrzése,
ideértve a kóbor kutyák kérdését is.
És ha már szervezet, akkor még egy lépés, amit a
településünk megtett: Néhány napja Öcsöd Nagyközség
nevében átadtam a Tiszazug Tűzoltója díjat, melyet idén
Szarvák Zoltán tűzoltó főtörzsőrmester kapott meg. Ő
1993-ban lett önkéntes tűzoltó, majd 1997 novembere óta
a Kunszentmártoni Hivatásos Tűzoltóparancsnokság
állományában szolgál. Tisztelet és köszönet Neki és
Társainak, akik a bajban is ott vannak, ha segíteni kell. A
díj átadásakor előzetesen megegyeztünk Balla István
tűzoltó parancsnok úrral, hogy tetszhalott állapotából
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felélesztünk egy civil szerveződést. Sokan tudják, hogy
Öcsöd büszkélkedhet az ország egyik legrégibb – ezen
területen tevékenykedő –szervezetével, az 1897-ben
alakított Tűzoltó Egylettel. Parancsnok úrral úgy
gondoljuk, méltán lehetünk büszkék a szervezetre és arra,
hogy mennyi díjat nyertek a régi versenyeken. Szerencsére
többen köztünk vannak még, akik részesei lehettek ennek a
„dicső korszaknak”. Bízom benne, hogy a megnyíló
lehetőségek, melyeket a Katasztrófavédelem, az
Önkormányzat és a Civilek biztosítanak, találkoznak a
tenni akarással. Fiatalok! Az egyesület alkalmat nyújt,
hogy megismerkedhessetek ezzel a szép hivatással,
részesei legyetek annak az érzésnek, amit egy sikeres
beavatkozás során az emberi élet, egy bajbajutott állat vagy
akár valaki élete munkájának megmentése jelent. A csoda
mindannyiunkban ott lakik, éljünk vele!
Egy másik ügyben folyamatosan, több oldalról
„bombázzuk” a Volánt. Szeretnénk elérni, hogy újra
álljanak meg a buszok a Bölcsőde megállóban. Remélem,
sikerrel járunk. Szeretném, ha nem kéne az egész
településen keresztül kerekezni a munkába ingázóknak.
Előzetes megegyezés született a Telekommal, így
amennyiben a veszélyhelyzet megengedi, megkezdődik az
optikai internet-hálózat kiépítése és végre lesz modern
nagysebességű internet és kábeltelevízió Öcsödön.
Reálisan ez a jövő évben valósulhat meg. Az új hálózat –
többek között – alkalmas lesz arra is, hogy lényegesen
növeljük a kamerarendszer kapacitását, ezáltal könnyebben
találjuk meg azokat, akik megszegik a szabályokat.
Jogi útra kell terelnünk az elmúlt évek egyik
szégyenfoltjának ügyét. Ez pedig a Veresházi köves út
legutóbb „elkészített” mi több, át is vett szakasza. A több
mint kilencvenmillió forintot felemésztő projekt vizsgálata
fogja kideríteni, miért lett használhatatlan, helyenként
balesetveszélyes az útszakasz.
Meg kell teremteni az Önkormányzat biztos és
kiszámítható
gazdálkodását.
A
bevételeknek
tervezhetőnek, és a teljes lakosságot egyenletesen
lefedőnek kell lennie. Így érhető el a lehető legkisebb
adóteher. MINDENKINEK hozzá kell járulni a
fejlődéshez, mely csak széleskörű összefogással sikerülhet.
A Kormány egyértelművé tette: Nem a segélyekből, a
munkából kell megélni. Mi is osztjuk a Kormány ezen
álláspontját.
És, hogy egy kis játék is legyen a hétköznapokban:
Elképzeltem egy versenyt. Ez pedig a házak előtti terület
megszépítését célozza. Az előzetes tervek szerint a
legjobbak nyereményeket kapnak majd és a tervek szerint
két külön kategóriában értékeljük az indulókat.

Úgy gondolom, a legszebb kert mellett a legtöbbet fejlődő
is díjat érdemel. A szabályok még kidolgozás alatt, de
valószínűleg érdemes lesz az elkészült csodákat ápolni,
gondozni is, hiszen a fenntartást is értékelni szeretném.
Ebben a versenyben az Önkormányzat mellett a
Nemzetiségi Önkormányzat is rész vesz. Együtt Öcsödért!
A részletek kidolgozása és a kihirdetés nemsokára
megtörténik.
Végül pedig néhány szó az elmúlt időszakról, a koronavírus tükrében. Meg szeretném köszönni, hogy a többség
betartotta, betartja a szabályokat és ezzel is csökkenti a
megbetegedések számát. Tudnunk kell, hogy bár a mozgás
szabad, a boltok nyitva vannak, de például a maszk-viselés
szabályai még érvényben vannak. Tehát: még nincs itt a
féktelen bulik ideje. Már csak azért sem, mert nem múlt el
a járvány, csak valószínűleg erőt gyűjt a következő
rohamra. Tehát arra kérek mindenkit, ne az orvosi
rendelőben rendezzék a családi összejöveteleket, a
recepteket lehetőleg telefonon kérjék, a boltba pedig csak
annyian menjenek amennyi feltétlenül szükséges.
Továbbra is érvényes az idősek számára fenntartott 9-12
közötti idősáv.
Remélem sikerült részletes tájékoztatást nyújtanom a
jelenlegi helyzetről és eseményekről. Köszönöm a
megtisztelő figyelmet. A segítő szándékot és az építő
kritikát is szívesen veszem.
Kívánok szép napokat,
Soha Attila
polgármester

FELHÍVÁS!
A közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPMBM együttes rendelet alapján
63. § Az utak igénybevételével kapcsolatos egyéb szabályok
(1) „Aki a közutat vagy a közúti jelzést megrongálta,
beszennyezte vagy a közútra a közlekedés biztonságát,
zavartalanságát hátrányosan befolyásoló tárgyat juttatott,
köteles a keletkező veszély elhárításáról gondoskodni,
illetőleg ameddig az nem lehetséges, a veszélyről a közlekedés
többi résztvevőjét tájékoztatni.”
(2) Földútról szilárd burkolatú útra való ráhajtás előtt a
járműről a rátapadt sarat - amely a szilárd burkolatú utat
beszennyezheti - el kell távolítani.
Kérjük a fenti jogszabály betartását!

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat
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Beszámoló az Öcsödi Hagyományőrző Népdalkör 2019. évi tevékenységéről
Mint minden év, a 2019-es is új feladatok, új kihívások elé állított
bennünket.
Egy feladatunk azonban állandó, melyet Vass Lajos így
fogalmazott meg: „ Hétköznapjainkban és ünnepeinken, ahol,
és amikor csak lehet, csendüljön fel az ének, hogy éltessük zenei
anyanyelvünket a családban és minden közösségben, ahol és
amikor csak lehet.”
Azért, hogy e feladatnak megfeleljünk, rendszeres, kitartó
gyakorlásra van szükség.
Januárban felelevenítettük farsangi összeállításunkat. A Pantó
Antal Hagyományőrző Egyesület közgyűlésén ezzel
mutatkoztunk be.
Az Öcsödi Hagyományőrző Kézimunkaszakkör márciusban
megrendezett teadélutánján Kávási Sándor zenetanár által
gyűjtött mezőtúri dalokat adtunk elő.
A XII. Hagyományőrző Fesztiválon, Tiszaföldváron a
környékbeli hagyományőrző csoportok mellett mi öcsödi dalokat
énekeltünk.
A júniusi Családi Piknik napon pásztordalokkal mutattuk be a
pásztor élet szépségét, keservét. A népdalok szövege nagyon
szépen, egyszerűen fejezi ki az emberi érzéseket, s nekünk ezt
úgy kell tolmácsolni, hogy érzelmeket váltson ki másokból.
Pünkösdkor a templomban az ünneppel kapcsolatos népi
gyűjtésű egyházi énekkel nyitottuk meg az istentiszteletet.
A Falunapra mindig nagy gonddal, odafigyeléssel készülünk. A
2019-es műsoruk igazi meglepetés volt a közönség számára.
Nekünk valóra vált régi vágyunk: citera kísérettel adhattuk elő
dalainkat.
Az együtt éneklés, zenélés olyan jól sikerült, hogy a bükkzsérci
falunapon megismételtük az öcsödi Falunapon előadott műsort.
Októberben sem tétlenkedtünk, ez a hónap volt számunkra az
igazi
kihívás.
Énekeltünk
a
Békésszentandrási
Mozgáskorlátozottak összejövetelén. Mezőtúron Búzavirág
Népdalkör dalos délutánján. De legfőbb, legnemesebb feladatunk
a Népdalkör 45 éves évfordulójának megszervezése volt. A
logisztikát, vendéglátást a Községgondnokság és Könyvtár
vállalta, Séráné Domokos Györgyi vezetésével.
A mi feladatunk a méltó emlékezés és a műsor szervezése volt.
A régi anyagokat, felvételeket is felhasználtuk, szállt a dal,
csengett a citera az alapító tagok ajkáról az archív felvételeken.
A műsor második részében a vendég népdalkörök színes

népdalcsokrokat énekeltek, s a Mezőtúri Szivárvány
Citerazenekar színvonalas előadása zárta az emlékezést. A mi
feladatunk a méltó emlékezés és a műsor szervezése volt. A régi
anyagokat, felvételeket is felhasználtuk, szállt a dal, csengett a
citera az alapító tagok ajkáról az archív felvételeken. A műsor
második részében a vendég népdalkörök színes népdalcsokrokat
énekeltek, s a Mezőtúri Szivárvány Citerazenekar színvonalas
előadása zárta az emlékezést.
Karácsonykor
szolgálatot.

minden

évben

a

templomban

teljesítünk

A népdalkör a próbák és a fellépések mellett aktív szerepet vállal
a falu közösségi életében. Elengedhetetlen, hogy a fiatalok
megismerjék saját gyökereiket, szokásaikat. Feladatunknak
tekintjük a népi hangszerek megismertetését. A júniusi családi
napon a két hangszerkészítő bemutatója nagy sikert aratott.
Felnőttek, gyerekek megpendíthették a citerát, megfújhatták a
nádsípot. A fiatalok közül sokan itt találkoztak először ezekkel
az egyszerű, népi hangszerekkel. Valószínűleg ennek és a
Szivárvány Citerazenekar magas színvonalú játékának
köszönhetően elkezdődött valami. Újra tanulnak Öcsödön
citerázni. A háromtagú lelkes kis csapat egyike Kóródi Renáta,
népdalkörünk legfiatalabb tagja, az Öcsödi József Attila
Általános Iskola tanulója. Tanítójuk Tóth István. Szilágyi Imre,
aki fiatal korában már citerázott, most leporolta régi hangszerét,
s készül a népdalkört erősíteni.
A népdalkör tagjai az Egészségklub által kezdeményezett
programokon is részt vett. A feldíszített fenyőfánál az Általános
Iskolásokkal közösen karácsonyi dalokat énekeltünk. Zsíros
kenyér készítésével segítettük a vendéglátást.
Felelevenítjük a nagyanyáink, anyáink által főzött paraszti
ételeket. Öcsödi perecet sütünk, csigát pederünk. Az általános
iskolában két alkalommal közösen gyúrtuk, sodortuk a perecet a
gyerekekkel és szüleikkel. Végül a kisült perecet jóízűen
elfogyasztották, a sütést otthon is kipróbálták. Régi egytálétel
recepteket gyűjtünk. Elkészítjük a régi változatot, és a mai
reformkonyhának megfelelőt is. Bencsik Márta népi iparművész
kukoricafosztást szervezett, ami gyermekkorunk emlékeit idézte.
A Pantó Antal Hagyományőrző Egyesület tagjaként idén is a
társklubokkal együttműködve segítjük az egyesület céljainak
megvalósítását: a népi hagyományok felkutatását, őrzését,
átörökítését.
a népdalkör tagjai
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Beszámoló
Az Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
2020. február 13. napján megtartott üléséről

A napirend tárgyalása előtti interpellációk:
Nemes Lajos: Földutakkal kapcsolatosan szeretném
megkérdezni, hogy lehetne-e, olyan rendeletet hozni, hogy
akik tönkre teszik a földutakat (pl. traktorosok), hozzák
helyre az utakat, mert személyautóval elég nehezen lehet
közlekedni rajtuk, főleg tavasszal.
Farkas Tibor: Hogyan lehetne megoldani az Izbéki
temetőnél a parkolást, mert esőzés után minden tiszta sár.

A napirend 3. pontja:
Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
Soha Attila polgármester 2020. évi szabadságának
ütemezéséről szóló napirendi pontot megtárgyalta és az
előterjesztett formában elfogadta.
A napirend 4. pontja:
Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta és véleményezte a Falunap megszervezésére
szóló javaslatot.

A napirend 5. pontja:
Az Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
bérbe adta az Öcsöd, Bajcsy-Zs. u. 1. szám alatti ingatlan
Interpellációkra adott válaszok:
3-as, 4-es lakást az előterjesztésben foglaltaknak
dr. Hoffmann Zsolt helyettesítő jegyző: Tisztelt
megfelelően.
Képviselő-testület! A rendszerváltást követően kerültek az
Önkormányzat tulajdonába a földutak, ezért a rendben
A napirend 6. pontja: Két ülés közötti munkáról:
tartása is az Önkormányzat feladata. Nem rendelettel
Jelentés a két ülés közötti munkáról:
kellene szabályozni a tönkretevőknek a helyre állítási
Soha Attila polgármester a napirendi ponthoz
kötelezettség megszabását, hanem egyedi hatósági
kapcsolódóan az alábbiakat mondta el:
határozattal. Esetleg megvan az utak tönkretevőjének a
A falunapok megszervezésével kapcsolatban tárgyalásokat
személye, akkor őt tudjuk kötelezni arra, hogy tegye
folytattam a Kormányhivatallal, illetve Boldog István
rendbe.
Országgyűlési
Képviselő
Úrral
az
esteleges
támogatásokról.
Soha Attila polgármester: Elkezdtük a temető
Tájékoztatást kértem a nyertes Bölcsődei pályázatról, de
karbantartását, és egy pici türelmet kérünk, mert az
ismételten azt a választ kaptam, hogy megnyertük, de még
időjárási viszonyok végett lassabban halad, de igyekszünk
hivatalosan a Minisztérium nem írta alá.
rendbe tenni.
Tárgyaltam Csépa újonnan megválasztott polgármesterével
is a balatonszárszói nyaralóval kapcsolatosan és úgy néz ki,
A napirend 1. pontja:
hogy Öcsöd ott tud tölteni 3 hetet, ebből 1 hetet fő
Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
szezonban. Az Önkormányzat a jó tanulmányi eredményt
megtárgyalta az Önkormányzat 2020. évi költségvetését. I.
elért gyerekek üdültetésére szeretné felhasználni ezt a
fordulóban a rendelkezésre álló információk alapján
lehetőséget.
továbbtárgyalásra alkalmasnak találta. A KépviselőEgyeztetések zajlottak a tornaterem építésével
testület 2020. évi költségvetési rendeletét a szükséges
kapcsolatosan.
mellékletekkel, az előzetes hatástanulmányt el kell
Tárgyalásokat folytattam még, egy nagy országos állatvédő
készíteni és elfogadásra be kell terjeszteni a Képviselőegyesülettel a kóbor kutyák kérdésével kapcsolatosan.
testület részére.
Megoldást kell találnunk a kóbor kutya helyzet
megszüntetésére.
A napirend 2. pontja:
Öcsöd Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Az Önkormányzatnál elkezdődött egy munkaidőtükör
nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 80. § elkészítése melynek az oka, hogy felmérjük a kollégáknak
(2) bekezdésében foglalt kötelezettségének eleget téve az mekkora a munkaleterheltsége. Ahhoz kell, hogy
Önkormányzat és az Öcsödi Nagyközségi Roma Nemzetiségi átszervezhessük a munkaköröket, hogy a lehető legjobb
Önkormányzat között, 2019. december 18. napján kötött teljesítményt tudják nyújtani a kollégák.
együttműködési
megállapodás
felülvizsgálatáról
szóló Kiválasztottam az új jegyzőt, aki március 1-től jegyzői
előterjesztést megtárgyalta, az együttműködési megállapodást pozícióban fog dolgozni közöttünk. Szerintem sokan
nem módosította, az előterjesztett formában elfogadta.
ismerik dr. Dékány Istvánt. Megbízok benne és arra kérek
mindenkit, hogy a munkájában maximálisan segítse őt.
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Beszámoló
Az Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
2020. március 12. napján megtartott üléséről
A napirend tárgyalása előtti interpellációk:
Nemes Lajos képviselő: A koronavírussal kapcsolatosan milyen
feladatok vonatkoznak ránk? Illetve tavaly kiépítették az optikai
kábelt Öcsöd és Kunszentmárton között. Van egy rossz minőségű
út a Tolnai dűlőt a 44. számú főút találkozásánál meglehetne
javíttatni mert, balesetveszélyes.
Interpellációkra adott válaszok:
Soha Attila polgármester: COVID 19 vírussal kapcsolatban az
utolsó információnk a március 11-én életbe lépett
kormányrendelet a veszélyhelyzet kihirdetéséről. Épületen belül
100 fő, külső rendezvénynél 500 fő a maximum létszám. Azokat
az általános feladatokat, mint pl. a kézfertőtlenítés, a viselkedési
normákkal kapcsolatban tájékoztatjuk folyamatosan a lakosokat
internetes felületen, illetve plakátokon. Beszéltem a doktornővel
is, ha nem muszáj akkor ne menjünk el az orvosi rendelőkbe.
Sajnos az egészségügy nincs felkészülve az ilyen helyzetekre.
A Tolnai dűlővel kapcsolatosan szólunk a kivitelezőknek, hogy
tegyék rendbe az utat.
A napirend 1. pontja:
Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
egyetértett a javaslattal és megalkotta a 2020. évi költségvetésről
szóló 2/2020. (III.12.) önkormányzati rendeletét.
A napirend 2. pontja:
Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
elfogadta a nemleges közbeszerzési tervet és egyben
felhatalmazta a polgármestert a szükséges intézkedések
megtételére, továbbá amennyiben a terv módosítása évközben
szükségessé válik, a Képviselő-testületet előzetesen tájékoztatja.
A napirend 3. pontja: Előterjesztések
Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
egyhangúlag egyetértett a javaslattal és megalkotta a 2020. évi
személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési
díjairól szóló 3/2020. (III.12.) önkormányzati rendeletét.
Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta és elfogadta az Öcsödi Községgondnokság és
Könyvtár kulturális intézményeinek 2019. évi közművelődési
beszámolóját.
Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta és elfogadta az Öcsödi Községgondnokság és
Könyvtár 2020. évi munkatervét.
Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
tudomásul vette A József Attila Művelődési Ház 2019. évi

beszámolóját, illetve a 2020. évi munkatervét. Öcsöd
Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete köszönettel
elfogadta Nemes Lajos önkormányzati képviselő és pénzügyi
bizottság elnöke által felajánlott tiszteletdíját (járulékokkal
növelten). A felajánlott tiszteletdíjat minden hónapban Öcsöd
Nagyközségi Önkormányzat 69800061-11053882 számú Egyéb
Pályázati Támogatás elnevezésű alszámlán helyezi el.
A napirend 4 pontja: Jelentés a két ülés közötti munkáról
Soha Attila polgármester a napirendi ponthoz kapcsolódóan az
alábbiakat mondta el:

Boldog István Országgyűlési Képviselő Úr tájékoztatott, hogy
elindították a Magyar Falu program keretében kiírt pályázatokat,
melyek megnyeréséhez igyekszik minél több támogatást
nyújtani. A mi településünkre kb. 8-ra szeretném benyújtani a
pályázati igényünket. Civil közösségi terek létrehozása és
fejlesztése, Egyházi közösségi terek fejlesztése. Belterületi
utakra is van lehetőség. Itt nem csak aszfalt utakat, hanem
földutak aszfaltozására is lesz lehetőség. Orvosi műszerek
beszerzésére, illetve cseréjére szintén lesz lehetőség. Bővítik a
játszóterek fejlesztésére szóló lehetőségeket. Szeretném bővíteni
a játszóterek számát, ha sikerül a pályázat. Orvoslakás építésére
is nyílik lehetőség. Betöltetlen praxis szükséges hozzá. Mivel
nekünk van egy betöltetlen praxisunk, ezért benyújtjuk a
pályázatunkat.
Elkezdődtek az egyeztető tárgyalások az Öcsöd és
Kunszentmárton közötti kerékpárút építésével kapcsolatban.
Nagy valószínűséggel ez az út el fog készülni körülbelül 2022ben. Az egyeztetés során még annyit kérdeztek, hogy hol
tervezzük a nyomvonalat. Erre vannak, elkészült tervek melyeket
felül kell vizsgálni.
Alpolgármester úrral voltunk különböző helyeken, ahol főleg
Civil rendezvényekkel kapcsolatos támogatásokról beszéltünk.
A napirend 5. pontja: Egyebek
Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta a társulási megállapodásról szóló írásos anyagot,
melyet jóváhagytak és az abban foglaltakat önmagukra nézve
kötelező rendelkezésként fogadták el.
Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta,
Kunszentmárton
Város
Önkormányzata
csatlakozási szándékát a Tiszazugi Önkormányzatok
Társulásához és engedélyezi azt.
Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta a kérelmet és támogatta az Öcsödi Egészségklub
rendezvényét 20.000 Ft összegben.
Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta és egyszeri 20.000 Ft-os támogatást nyújtott a
Pünkösdi Egyháznak, amelyet bérleti díjra használhatnak fel.
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FELHÍVÁS

HÁZIORVOS
RENDELÉSI IDŐ A
VESZÉLYHELYZET FENNÁLLÁSÁIG

Tisztelt Öcsödiek!
Az előttünk álló időszakban segítünk azoknak a rászoruló, 70 év
feletti öcsödi lakosoknak, akiket kiemelten veszélyeztet a
jelenlegi járvány.
Az Önkormányzat segítséget nyújt azoknak, akik:
70 év felettiek, vállalják, hogy az otthonukban maradnak és saját
ellátásukról nem tudnak gondoskodni hozzátartozó vagy
szomszéd közreműködésével.
Az Önkormányzatnál az alábbi esetekben jelezhető ellátási
igény:
Gyógyszer beszerzés és élelmiszer vásárlás (alapvető
élelmiszerek), hetente legfeljebb két alkalommal az igénylést
követő munkanaptól.
Postai és banki szolgáltatások, havonta legfeljebb két
alkalommal az igénylést követő munkanaptól.

A vásárolt áruk (gyógyszer, élelmiszer) ellenértékét az ellátott
köteles megfizetni.
Hogyan kérheti a segítségünket?
-

Az Önkormányzat telefonszámán: +36 56/310-001,
Az Önkormányzat e-mail címén: onkormanyzat@ocsod.hu
teheti meg bejelentését.
Az ellátási igényt hétfőtől csütörtökig 16 óráig, pénteken 12
óráig tudjuk rögzíteni.
A beszerzésre kerülő élelmiszer, gyógyszer kiszállítását
másnap biztosítjuk (pénteki igényleadás esetén hétfőn).
Igény bejelentéséhez szükséges: név, cím, születési hely és
idő, telefonszám, kért ellátás formája.

A bejelentéshez használható „Segítségre szoruló idős
bejelentése” című nyomtatvány elérhető a www.ocsod.hu
honlapon is.
Kérem jelentkezzen, hogy segíthessünk!
Tisztelettel:
Soha Attila
polgármester

Dr. Szabó Elisabeta háziorvos a bevezetett
rendelési időben telefonon várja
hívásaikat.
I. számú körzet: 56 310 022
II. számú körzet:56 310 031

Receptek íratására és a gyógyszerek
kiváltása:
Telefonon történt egyeztetést követően a
Gyógyszertárban megkapják a TAJ szám
bemutatása után a gyógyszereiket az e-recept
szolgáltatás keretein belül.

T á j é k o z t a t á s!
Az ügyeleti fogorvosi ellátás szombat és vasárnap illetve
ünnepnap
7-15 óra között
Szolnok, Móra F. út 9. szám alatti
fogorvosi rendelőben történik.
2020. április 1. napjától
2020. augusztus 31. napjáig.
56/429 937
Soha Attila
polgármester
FELHÍVÁS!
Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat a települési környezet
védelméről szóló rendeletének 2. § (1) bekezdése előírja,
hogy a tulajdonos, résztulajdonos, használó köteles
gondoskodni mechanikus módon az ingatlana előtti fák,
bokrok nyeséséről, fű lekaszálásáról, gyommentesítéséről
az úttestig terjedő területen. A rendelet 2. § (2) bekezdése
alapján a kémiai beavatkozás kizárásával köteles eleget
tenni a gyommentesítésnek a tulajdonos, résztulajdonos,
használó.
Szíveskedjenek gondoskodni a közterület (zöldterület)
folyamatos gyommentesítéséről!
Öcsödi Polgármesteri Hivatal
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Megemlékezés
Oláh Imre
halálának 19. évfordulójára
,, Hirtelen volt a halálod, legyen gyönyörű az álmod.
Csak az hal meg, akit elfelejtenek, amíg élünk, velünk lesz fájó
emléked.”
Emlékezik, nővére, keresztlánya és családja

Megemlékezés
id. Jordán Imre
halálának 9. évfordulójára
,, Pihenni tért dolgos két kezed,
drága édesapám, Isten veled!”
Emlékezik, szerető lánya Krisztina,
fiai, menye és dédunokái
Köszönetnyilvánítás
Hálás szívvel mondunk köszönetet, rokonoknak,
barátoknak, szomszédoknak, ismerősöknek,
munkatársaknak, mindazoknak, akik
Nádudvari Bálintot
utolsó útjára elkísérték Sírjára virágot, koszorút
helyeztek el. Fájdalmunkban osztoztak.
„Fáj a szívünk, mert itt hagytál,
búcsú nélkül elaludtál.
Küzdettél, de már nem lehetett,
most a csend ölel át és a szeretet.
Végleg elmentél hosszú utadra,
hangod nem halljuk többé már soha.
Fájó szívünk felzokog érted, örökké szeretünk,
nem feledünk téged!”
A gyászoló család

Köszönetnyilvánítás
Hálás szívvel mondunk köszönetet
minden közeli és távoli rokonnak,
ismerősnek, jó barátnak,
munkatársnak és szomszédnak, valamint mindazoknak
akik ismerték és szerették
Pákozdiné Báló Irént „Incikét”
és búcsúztatójára eljöttek.
„Nyugodj csendesen, legyen békés álmod,
találj odafönn örök boldogságot.
Megpihenni tértél fájdalmat elhagyva,
melyet türelemmel viseltél magadban.
De emlékeddel szívünkben maradtál,
számunkra te soha meg nem haltál.”
A gyászoló család

Megemlékezés
Ifj. Jordán Imre
halálának 19. évfordulójára
,, Az élete munka volt és szeretet,
mit feledni soha nem lehet.”
Emlékezik, nővére Krisztina és családja

Köszönetnyilvánítás
Köszönetet mondunk mindazon rokonoknak,
ismerősöknek, szomszédoknak, volt
munkatársaknak, akik eljöttek
Bárány Györgyné Szegény Erzsébet
temetésére, utolsó útjára elkísérték, koszorút, virágot
helyeztek sírjára és fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek.
A gyászoló család
Köszönetnyilvánítás
„A szeretteink sosem halnak meg.
Bennünk élnek tovább,
úgy ahogy mindig is éltek.”
Megtört szívvel mondunk köszönetet minden kedves
rokonnak, barátnak, munkatársnak, ismerősnek, jó
szomszédnak, valamint mindazoknak, akik ismerték és
szerették
Losoncziné Szilágyi Ildikót,
gyászunkban velünk voltak, temetésére eljöttek, sírjára
koszorút, virágot helyeztek és mély fájdalmunkat enyhíteni
igyekeztek.
A gyászoló család

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

www.santapeter.atw.hu
érd.: 06 30 312 57 74

Abel sírköves Békésszentandrás
Telefon: 06 30 958 48 77
Vállalok új síremlékek készítését, régiek felújítását
és betűk után vésését.
Hívásra jövök.
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Anyakönyvi hírek
Halálozások

Házasságkötés

Februárban:
Ispán Ferenc
Nádudvari Bálint
Bezdeg Gábor
Olasz Ferencné Szabó Etelka
Losoncziné Szilágyi Ildikó
Pákozdiné Báló Irén

élt 74 évet
élt 46 évet
élt 64 évet
élt 82 évet
élt 45 évet
élt 61 évet

Márciusban:
Szilágyi Antalné Boldizsár Mária
Bárány Györgyné Szegény Erzsébet

élt 93 évet
élt 75 évet

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

Februárban:
Kovács Erik Gábor – Kanalas Gizella Ibolya

Áprilisban:
Gergulics Andrásné Kovács Izabella
Rostás László
Csizmadia Ferencné Somogyi Györgyi
Rácz Lajos

élt 88 évet
élt 59 évet
élt 66 évet
élt 91 évet

Emléküket kegyelettel
őrizzük.

Születés
Februárban:

Márciusban:
Rostás Attila – Lakatos Annamária
Kolompár Norbert – Kolompár Alexandra
Tari Sándor – Kiss Tünde

Rostás János - Faragó Ildikó:
Seron

Bódi Norbert – Rostás Malvina

Áprilisban:

Márciusban:
Vig Csaba - Fazekas Anett
Dominik

Farkas Gusztáv – Nagy Erzsébet

Horváth Mihály - Jónás Vanessza
Vanessza Arianna

Májusban:

László Attila - Kiss Tímea
Attila

Kanalas Antal – Jakab Elvira

nevű gyermeke született.

kötöttek házasságot.

A legifjabb öcsödi polgároknak
hosszú boldog életet kívánunk!

Az Öcsödi Hírek szerkesztősége nagyon sok
boldogságot és további jó egészséget kíván nekik!
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Ovihírek
Intézményünkben kiemelt feladatnak tartjuk a gyermekek A téli erdőt terepasztalon megjelenítették. A gyerekekkel
egészségmegőrzését, egészséges életmód alapjainak közösen az óvoda udvarán elhelyezett madáretetőket
kialakítását. Egész évben heti rendszerességgel a folyamatosan töltjük magokkal a kismadaraknak.
csoportokban gyümölcs-, vitamin napot tartunk, amikor a
gyerekek közösen készítenek gyümölcs- és vitamin salátát.

Január végén a medvehét vette kezdetét, amikor is
megismerkedhettek
a
Gyertyaszentelő
napjának
jelentésével. Ezen a héten a plüss mackók is lakói lesznek
Az egészségünk érdekében nagyon fontos szerepe van a az csoportoknak. A gyerekek együtt tornáztak, énekeltek,
mindennapi életünkben a mozgásnak is. A csoportokban a meséltek a mackókkal.
hely szűkössége miatt korlátozva vannak a lehetőségeink,
de minden nap lehetőséget biztosítunk a változatos,
mindennapos mozgásra. Hetente egyszer, tornaszoba
hiányában a csoportok kipakolásával oldjuk meg az
irányított mozgást.

Ebben a hónapban a szülőknek, akiknek a gyermeke ez év
augusztus 31-ig betölti a 6. életévüket és szeretnék, hogy
még egy évig óvodai nevelésben, fejlesztésben vegyen
részt, azoknak lehetősége volt, hogy az Oktatási Hivatal
felé kérelemmel forduljanak. Pedagógusaink minden
Már igyekszünk óvodás korban kialakítani a érintettnek megfelelő tájékoztatást, segítséget nyújtottak. A
gyermekekben az állatok téli gondozásának fontosságát. szülők többsége élt a lehetőséggel és a kérelmet
Az itt telelő madarakról, az erdei állatok gondoskodásáról benyújtotta.
Óvó nénik
beszélgettünk.
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

