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ÜLTESSÜNK FÁT KÖZÖSEN
A TEMPLOM KERTBE!
BENNE VAGY?
A

közösségi faültetés a legjobb, maximálisan klíma hatékony dolog, amit tehetünk a bolygónkért a következő évtizedben. Ha településeken ültetünk fákat, akkor ráadásul
javítjuk a helyi klímát és segítjük az ott lakók egészségét.
Bárki csatlakozhat, de az élmény közösségekben lesz az
igazán igazi. A templomkertben 18 db fát ültetünk el az
elkészült koncepciótervek alapján.

Az Örkényi Katolikus Egyházközség
szeretettel meghív minden érdeklődőt egy
közösségi faültetésre. A faültetés után egy
kiadós ebédre invitáljuk a csapatot!

Várunk mindenkit
Október 17-én
10.00-kor a Templom téren!
ÖRKÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK
80/2020.
(IX.22)
SZÁMÚ
EGYHANGÚ DÖNTÉSE ÉRTELMÉBEN, A JÁRVÁNYÜGYI HELYZETRE VALÓ
TEKINTETTEL, VALAMINT A „285/2020. (VI. 17.) KORM. RENDELET A JÁRVÁNYÜGYI
KÉSZÜLTSÉGI IDŐSZAK VÉDELMI INTÉZKEDÉSEIRŐL” ALAPJÁN, A 2020. ÉVI
FORRALTBOR FESZTIVÁL ÉS GASZTRONÓMIAI NAGYVÁSÁR ELMARAD.
ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

SPORT

INTÉZMÉNYEK

Polgármesteri
percek

A legidősebb túrázó 93,
a legfiatalabb 5 éves

Nehéz időkben talpon maradni
Bagdy Emőke előadása

6. oldal

5. oldal

13. oldal

POLGÁRMESTERI PERCEK

Írta: Kulcsár István
Polgármester

Eleget tettem az óvoda meghívásának és A Fő utcai zöldterület, és az Összetartorészt vettem az óvodai ballagáson. Csak
a ballagó gyerekek és SZMK tagok, valamint az óvó nénik voltak jelen. Bebizonyosodott, hogy a döntés helyes volt,
miszerint az épület folyosóján tartották
az ünnepséget, mivel az udvar nagy része
munkaterületként került leválasztásra.
Köszöntöttem a jelenlévőket, köszönetet mondtam az óvodai személyzetnek
helytállásukért, munkájukért jó tanulást
kívántam a leendő elsősöknek.

zás emlékmű építése mellett a templomkert felújítása is, - jelenlegi állapota szerint, - megtörtént. Egy helyi vállalkozó
jóvoltából a termőföld feltöltés után a
fűmag is a helyére került. A rendszeres locsolás eredménnyel járt, hiszen a fűnyírást
követően szép, gondozott lett a templom
kertje. Kellő egyeztetés után remélhetőleg
a jövőben lehetőség nyílik a felújítás további folytatására.

at hónapja ritka, de örvendetes eseRészt vettem a Felső-Homokhátság Vi- H
mény történt településünkön. Szeibert
dékfejlesztési Egyesület éves közgyűlésén.
A kiküldött napirendek szerint először
beszámolót hallgattunk meg a helyi fejlesztési stratégia magvalósulásának alakulásáról, majd a Lieder felhívásokkal kapcsolatos tájékoztatót vitattuk meg. Ezt
követően a 2019. évi pénzügyi és szakmai
előterjesztéseket bocsájtottuk vitára. A
közgyűlés az előterjesztett napirendeket
egyhangúlag elfogadta.

Lászlóné, Krisztina hármas ikreknek
adott életet. A két kislány, Emma, Éva
és a kisfiú Vendel igen jól érzik magukat.
Látogatásunk alkalmával virággal és ajándékkal leptük meg a családot és tolmácsoltam a képviselő testület gratulációját,
üdvözletét. Egyúttal meghívtam az anyukát és a babákat a városházán tartandó
újszülöttek köszöntésére.

Bikahegyi út dokumentációinak előSajnos a statisztikák és a szakemberek készítése,
aláírása az elmúlt napokban
szerint megérkezett a járvány második
hulláma. Továbbra is célja a város vezetésének, hogy a megóvja a lakók egészségét és megakadályozza a vírus terjedését.
Ezért levélben, és később a járványügyi
intézkedésekkel kapcsolatos teendőkkel
kerestem fel Örkény valamennyi üzletének vezetőjét, tulajdonosát. Ezúton
kértem, hogy tartsák és tartassák be a vásárlókkal az előírt biztonsági előírásokat,
fektessenek nagy hangsúlyt a maszkok
használatára, fertőtlenítésre, távolságtartásra stb. Az egész településre kiterjedő
járványügyi intézkedési tervet fogadott el
a testület, melyet minden intézménynek,
munkahelynek szervezetnek eljuttattunk.

Részt vettem a Huszka Hermina Általá-

nos Iskola évnyitóján, ahol csupán az első
osztályosok és szüleik vettek részt, a köztudott korlátozások miatt. Köszöntöttem
az elsősöket, pedagógusokat és szülőket.
Elmondtam, hogy örvendetes, hogy sokan
választottál az elsős szülők közül a mi iskolánkat. Hiszen itt jól felkészült pedagógusok, megfelelő ellátottság mellett, rendezett
környezetben tudják tanítani elsőseinket.
Biztosítottam a jelenlévőket arról, hogy
önkormányzatunk a lehetőségeihez képest
a továbbiakban is támogatja az iskolát és
iskolásainkat az eddigiek szerint.
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megtörtént. Városunk vezetése, a műszaki ellenőr és a kivitelező közös bejáráson tekintette meg a közel 3 km-nyi
elkészítendő útszakaszt. A munkálatok a
kivitelező szerint október közepén-végén
kezdődnek el. A 3 m széles, útpadkával
is megépítendő út várhatóan ez év végéig
elkészülhet. (időjárástól is függően) Bizonyára az ott lakóknak kellemetlenséget
jelent majd az építkezés, kis türelmet kérünk, hiszen e nélkül nem oldható meg
az útépítés. Köszönöm megértésüket és
türelmüket.

A

iskolai konyha felújítása megtörtént,
közel 7 MFt értékben. Takács Zsolttal
az üzemeltető képviselőjével és a konyha
vezetőjével megtekintettük a felújított létesítményt. Új padozat, modern konyhai
berendezések, korszerű nyílászárók biztosítják az itt dolgozó 18 embernek a munkahelyi komfortérzetet, és hogy nap mint
nap elkészíthessék az 1200 adag ételt a
helyieknek, illetve a környező települések lakói számára. Remélhetőleg ezzel a
felújítással hosszabb időre megoldódtak a
konyha ilyen irányú gondjai.

A

z elmúlt időszakban, szeptember
közepén került sor a 2019.10.01.és

2020,06.30. között született babák, és
természetesen szüleik, - köszöntésére.
Rövid beszédben köszöntöttem a jelenlévőket és Kollár Zsolt jegyző, és Malata
Zsolt alpolgármester társaságában átadtuk a város szerény ajándékcsomagját és
az emléklapokat, melyben köszöntöttük
városunk újszülött polgárait.

F

olyamatosan figyelemmel kísérjük játszótereink állapotát. Jelenleg az Arany
János utcai játszótéren végeztünk kisebb
javításokat. Ez az állapot átmeneti, hiszen
a csúszda megérkeztével az is felszerelésre
kerül. Hamarosan sor kerül a kirakódói,
illetve a Körösi utcai játszóterek hibáinak
kijavítására is. Ezt megelőzően az óvodásaink részére alakítottunk ki egy játszóudvart a labdarúgó pálya melletti kispályán.
Az óvodások az óvoda elkészültéig veszik
igénybe ezt a területet.

A dabasi Rendőrkapitányság vezetőjével

és az Örkényi Rendőrőrs parancsnokával
megbeszélést folytattam. A megbeszélések
során áttekintettük a város közbiztonságának helyzetét. Megállapítást nyert,
hogy egységesen kell fellépni, bevonva
a helyi erőket is. (lakosok, polgárőrség,
közterület felügyelők) A város mindenben támogatja a rendteremtést. Ennek
egyik eredménye lehet, hogy - a tervek,
és a kapitányúr elképzelése szerint, - őszre
KMB-s státuszt kap a város. Mi ezt szolgálati lakás biztosításával kívánjuk elősegíteni.

Lassan, de folyamatosan halad az óvoda

bővítése. A közelmúltban történt bejárás
tapasztalataként elmondható, hogy már
látszik az „alagút vége”. Befejeződött a
régi épületszárnyakban az „üzem alatti”
nyílászáró csere. Lassan elkészül az épületegyüttes külső szigetelése. Az új szárny
építése is halad, hiszen a napokban történt az 50%-os készre jelentés, s ezt követően bocsájtotta ki a számlát a kivitelező.
Ennek megfelelően 25 Mft kifizetésére
került sor.

M

int már jeleztük diákmunkásaink elvégezték az ebek összeírását. Akikhez nem
jutottak el azoknak szeptember 15-ig volt
lehetősége a kutyáját regisztrálni. Ez után
megtörténik az adatok feldolgozása. S ezt
követően nyílik lehetőség a nem regisztrált ebek elkobzására, illetve a feledékeny

gazdák szankcionálására. Reméljük így
csökkenni fog a kóbor ebek száma, illetve
a gazdák ellátnak minden kutyát chippel.

M

egbeszélést folytattam a Kéményseprő
Vállalat képviselőivel, akik átnézik a város
közintézményeinek kéményeit, felkészítik
azokat a téli tüzelésre. Kértem, a kisebb
javítások elvégzését, illetve gondoskodunk az Egészségügyi rendelő fűtésének
megoldásáról is. Szakemberrel megtörtént a kazáncsere felmérése, és hamarosan
kézhez kapjuk az árajánlatot is.

Lezajlott a szüreti felvonulás. Igaz ki-

csit kevesebb hintó és fogat szállította a
résztvevőket, ám a hangulatra ezúttal sem
lehetett panasz. A felvonulókat hét állomáson látták vendégül a város lakói,
ahol a menet résztvevői remek hangulatot
teremtettek. Köszönet a fogatosoknak a
felvonulóknak és a vendéglátóknak, hogy
a 31. szüreti felvonulás is méltó módon
zajlott az eddigiekhez hasonlóan.

Két

szakember társaságában bejárást
végeztünk a Kossuth Lajos utcán. Megvizsgáltuk annak lehetőségét, hogy elkészíthető e gyalogátkelőhely a városháza és
az óvoda sarkán. Megnéztük, hogy megoldható e a parkírozási gondok enyhítése,
kerékpárút építése, illetve van e lehetőség
a buszmegálló áthelyezésére, és a Kossuth
utca teljes felújítására a Bem utcától a
vasútig. Az adminisztrációs, hatóságokkal
történő levelezéseket megkezdtük a fentiek tervezésének előkészítése érdekében.

JÁRVÁNYVESZÉLY

Két kijelentés körül forognak mosta-

nában a gondolataim. Az egyik: miért
pont én kapnám el, nekem nem lehet
semmi bajom. Vagy a másik: óh, hát
miért pont én kaptam el?
Nos valahogy így vagyunk sokan a vírusveszéllyel. Bizony a vírus nem válogat és
még a legegészségesebb ember is megbetegedhet. Na ezért sem szabad könnyelműen venni a mostani járványt. Igen is
használni kell a maszkot, mosni kell a
kezünket és fertőtleníteni, fertőtleníteni.
Na meg távolságot tartani, mert ha megfertőződtünk akkor hiába apellálunk,
hogy miért pont én? Hát azért, mert
nem tettünk eleget az oly sok felhívásnak. Ne könnyelműsködjünk. Vegyük

Ismételten nagyfokú porkibocsátást tapasztaltak az örkényi nemes vakolat gyártó üzem környékén lakók. Panaszukkal
megkerestek, és panaszukat levélben tolmácsoltam a cég központja vezetőségének. Kértem hathatós intézkedésüket a
lakóink egészsége megóvása érdekében.
Jeleztem, hogy sikertelen párbeszéd esetén akár polgári engedetlenségre is sor
kerülhet a megfelelő intézkedés kikényszerítése érdekében. Hivatalunk elküldte
a legutóbbi mintákat bevizsgálásra. Mivel
még nem érkezett eredmény megsürgettük a vizsgálatot.

Tovább szépítjük a várost. Az Örkény

Vitéz szobrot ölelő park köré mintegy
120 tő évelő növényt ültettünk. A tavasz
folyamán tovább folytatjuk itt, és a város
több pontján is a parkosítást.

Sokan érdeklődtek szociális tűzifa ügy-

ben. Sajnos nem pályázhatunk, mivel
csak az 5000 fő alatti lakos számú települések tehetik ezt. Városunk lakóinak
száma 2020. január 1-el meghaladta az
ötezer főt így a jogszabály szerint nincs
módunk pályázni. Erről a képviselő testületet is értesítettem.

Hosszas

tárgyalásainknak meglett az
eredménye. A hulladékszállító szolgáltató
október 14-ét követően visszaállítja a kéthetenként csomagolási (szelektív) hulladék elszállítását. Az addigi szállítási rendet
a város oldalain követhetik.

Lezajlottak az Egészséghét szűrővizsgálatai,

melyen 639 vizsgálatra került sor. Sajnos a
vizsgálatok alkalmával több, újabb vizsgálatot igénylő esetre derült fény. Reméljük
időben tudnak lépni az érintettek és egészségük nem károsodik. Több mint 100 fő
érdeklődött Zacher Gábor előadása iránt.
S közel 40 fő vett részt a Cukorfalat Klub
előadásán. A zárónapon közel 200 fő vett
részt a drogterjesztést és fogyasztást elítélő
sétán. A kerékpár túrán is igen sokan kerekeztek. A családi nap is sikeres volt. Egy jól
sikerült, sokak által látogatott rendezvény
héten vagyunk túl. Köszönet a szervezőknek, lebonyolítóknak. Az egészséghét összköltsége 5 Mft. volt.

A vásártér és egyéb elhanyagolt közterüle-

tek rendbetétele megtörtént. Folyamatosan
történik a gazos területek felmérése és rendbe tétele. Kérjük az ott lakókat őrizzék meg
a rendet és jelezzék az illegális szemételhelyezők nevét vagy járművük rendszámát. Az
informátorok névtelenségét garantáljuk.

Hamarosan megkezdjük a Templom tér

melletti mélyebb terület feltöltését. Mindezt azért, hogy kialakíthassunk egy árokrendszert, ahova megtörténhet a csapadékvíz elvezetése. Így kulturáltabban lehet
ott közlekedni, parkolni. Remélhetőleg a
munkálatok nem zavarják az ott lakókat,
közlekedőket. Reményeink szerint a jövő
esztendőben újabb rendezett, kulturáltabb
területtel gazdagodik a város, amennyiben
be tudjuk fejezni ezt a területet.

Írta: Kulcsár István
Polgármester

komolyan a felhívásukat és figyeljünk!
Figyeljünk családtagjainkra, szomszédjainkra, egymásra. És ne az a reflex bujkáljon bennünk, ha meghallunk egy fertőzöttről szóló hírt, hogy ki is ő? Hiszen a
kifüggesztett piros papír jelzi. Mint azt
is, hogy ne érintkezzünk velük, de segítsünk! Bevásárolni, intézni a dolgait.
Ugyanis nem tudhatjuk, hogy esetleg
máskor mi szorulunk a szomszédunk,
barátaink jóindulatára. Ennek kapcsán
az önkormányzat elkészítette az intézkedési tervét erre az esetre.
Kérem, hogy annak végrehajtását ne felesleges dolognak, nyűgnek vegyék. Legyen
az óvodában iskolában vagy üzletben. A
lakóink egészségének megvédését hivatott

szolgálni. És ezért is próbáljunk meg ebben
az időben is segítőkészek, EMBEREK lenni. Mert a vírus nem válogat.

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
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BURSA HUNGARICA PÁLYÁZAT

Írta: Gomola-Opóczki Tamara
városüzemeltetés

Ö

rkény Város Önkormányzata ebben az évben is csatlakozott a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj pályázathoz. A
pályázatokat a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán kell leadni 2020. november 5-én 12 óráig.
Pályázati felhívás megtalálható:
Felsőoktatási hallgatók számára: BURSA-2021-A
http://www.emet.gov.hu/felhivasok/bursa_hungarica18/
Felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára: BURSA-2021-B
http://www.emet.gov.hu/felhivasok/bursa_hungarica19/

SZEPTEMBERI ÓVODAI HÍREK

Óvodánk felújítási és bővítési kivitelezé-

se folyamatosan zajlik. A munkálatok az
óvodai ellátást nem akadályozzák.
A tervezett épületbővítés mellett párhuzamosan folyik az energetikai felújítás
illetve hőszigetelés. Korszerűbb kazán
fogja ezentúl biztosítani a meleget a közelgő hűvösebb napok beköszöntével. A
meglévő, elavult ajtók, ablakok helyére
energetikai szempontból megfelelő nyílászárók kerültek. A legkisebbek szociális
helységében új mosdókagylók lettek felszerelve. A mindennapokat a tevékenységek során megfontoltan, körültekintően
megszervezve éljük, a gyermekek egészségét és biztonságát szem előtt tartva. Anyás
beszoktatással kezdték meg a kicsik az
óvodai életet, a szülőtől való elválás fokozatosan történik. A felújítás miatt az óvoda udvarának mérete lényegesen kisebb
lett, de a picik beszoktatása jól szervezet-

Írta: Kocsy Anita
óvodapedagógus

ten valósult meg. A legkisebb gyermekek
veszik birtokba az óvoda udvarát, melyen
így négy csoport osztozik. A nagyobbakkal, mely szintén négy csoportot jelent,
a közeli focipálya melletti elkerített, biztonságosan zárható területen oldjuk meg
a mindennapos testmozgást és levegőztetést. Ehhez megfelelő mennyiségű és
minőségű játék áll rendelkezésükre. Az

önfeledt játékhoz új kosárlabda palánk,
számos labda és udvari fejlesztőjáték járul
hozzá. Minden csoport saját csúszdát és
libikókát kapott zárható játékdobozban
tárolható homokozókészlettel. Nap mint
nap azon dolgozunk, hogy az építkezéssel párhuzamos vírushelyzettel együtt élve
biztosítsuk gyermekeink fejlődésének és
nevelésének optimális feltételeit.

„AMIT TUDNI AKARSZ – MÉGSEM KÉRDEZED”
Szexuális felvilágosítás kamaszoknak

Szeptember 23-án Szilák Ágnes védőnő tartott előadást a KMASzC Pálóczi
Horváth István Mezőgazdasági Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium két osztályának. Mely során sokak
által kényes témának tartott szexualitás is „terítékre” került, tabuk nélkül.

tosabb eleme a személyi higiénia, amire
kamaszkorban is fontos odafigyelni. A
szexualitás következményeivel nem árt
tisztában lenni, ezért a felelősségteljes
fogamzásgátlásról, a nemi betegségek
kialakulásáról, azoknak kezeléséről is beszélt a védőnő.

Ágnes a személyes higiénia fontosságával indította előadását, elmondta, hogy
a szexuális együttlét egyik talán legfon-

Az előadás közben, és a végén is lehetőség
adódott arra, hogy felmerülő kérdéseikre
választ kapjanak a diákok.
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Írta: Fülöp Krisztina

MEGVÁR KERÉKPÁRTÚRA ÖRKÉNY-TÁBORBA

Szeptember 19-én rendeztük meg a

harmadik MegVár kerékpártúrát, az
Örkény és Táborfalva területén megrendezett eseményen száznál is többen
vettek részt. Ezzel, egyrészt magát a
kerékpározást, másrészt az autómentes közlekedést népszerűsítették.
Ragyogó napsütés várta Örkényen azt a
száznál is több kerékpárost, akik a környék minden szegletéből érkeztek azzal
a céllal, hogy letekerjék a 25 kilométeres távot. Az indulás előtt Szeibert-Virág
Dóri bemelegítő tornájával készültünk
fel a kerékpározásra, túránkat Sarai Laci
kísérte lovas fogatával, amelyre a meglepetésünkre olyan vendégek is érkeztek
Dabasról, akik a lovaskocsis választották
a kerékpározás helyett, 12,5 km odaút után az Örkény-Tábor vadászháznál
Szalay Vilmos érdekes előadását hallgathatták meg Örkény-Tábor történetéről,
az előadás után a Napsugár nyugdíjas
klub tagjai kemencében sült kenyérlángossal kedveskedtek a csapatnak. Vis�szaút legyűrése után Örkényen a Családi
nappal egészült ki a rendezvény ahol a
Manócska Óvoda segítségével kreatív
foglalkozást, Dancsó Gabcsi segítségével
pedig kézműveskedhettek a kisebbek, a
nagyobbak kipróbálták az íjászkodást az

Írta: Malata Zsolt
elnök

Örkényi Szabad íjászokkal. De volt még
pónilovaglás, óriásbuborék készítés és
sok-sok hot-dog az Esély Szociális Szolgálat és a Szabadidő Központ jóvoltából.
A rendezvény sikerét bizonyítja, hogy az
ebédnél jobban fel kell készülnünk, közel 150 adag gulyáslevest osztottunk ki
a kerékpározó és segítőinknek, de sajnos
nem jutott mindenkinek, amiért ezúton
is szeretnék elnézést kérni.
Szeretnék köszönetet mondani a
MEGVÁR kerékpártúra és családi nap
szervezőinek, támogatóinak!
Kiemelném a Napsugár Nyugdíjas klub és
az Örkény-Tábor Vadásztársaság csapatát,
Örkény Város Önkormányzatát, az Örkényi Szabadidő Központot, a Rendőrséget
és a Polgárőrséget, a Kézműves házat, az
Örkényi Szabad Íjászokat, az Esély Szociális Szolgálat munkatársait, a Félegyházi
Pékség dolgozóit a szakácsokat, segítőket és
támogatókat de legfőképpen a Megújuló
Városért Egyesület azon tagjait és támogatóit, akik nélkül ez a nap nem jöhetett
volna létre!
KÖSZÖNÖM SZÉPEN!
Malata Zsolt

A LEGIDŐSEBB TÚRÁZÓ 93, A LEGFIATALABB 5 ÉVES

Írta: Malata Zsolt
elnök

Egyre

nagyobb népszerűségnek örvend Örkényen a kerékpártúra. Idén
az Örkény-ÖrkényTábor táv nyújtott
páratlan napot a kerékpározás szerelmeseinek.
Arra pedig, hogy életkor, nem és testalkatra való tekintet nélkül bárki próbára
teheti magát, a legjobb példa a túra eddigi legidősebb teljesítője, aki 93 évesen,
a legfiatalabb pedig 5 évesen gyűrte le
a 25 km-es távot. Masztera Jánosnénak
egy elismerő oklevéllel, Kancsár Zsombornak emlékéremmel kedveskedtem a
részvételért.

Köszönjük nekik hogy eljöttek a kerékpártúrára, várjuk őket jövőre is, jó kerékpározást és balesetmentes közlekedést kívánunk!
SPORT
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ÖRKÉNY NAGYKÖZSÉG ÁLTALÁNOS
ISMERTETŐJE 1930-BAN 4.RÉSZ

Földbirtokosok:

Tóth József
F. Szabó Gézáné szül. Báthory Irén.
100 hold birtokán modern gazdálkodást
folytat. Férje országgyűlési képviselő, Komárom nyugalmazott főispánja, művünk
főszerkesztője. A birtok nagyobbrésze,
mintegy 60 hold, modernül felszerelt és
kezelt szőlőgazdaság és gyümölcsös.
A pincészetből kikerülő borok elismerten
jó minőségüek, a birtok a néhai Báthory
Antal birtok-komplexumának egy része
és öröklés utján jutott mai tulajdonosa
birtokába.
Pálóczi Horváth István 1500 kataszteri
hold, Bérli dr. Hoffer László ország�gyűlési képviselő 1942 Magyar királyi
honvédelmi kincstári gazdaság 5600,
Újhelyi Emil 300, Ceglédi Ipari Kereskedelmi és Népbank Rt. 190, Római
katholikus egyház 103 kataszteri hold.

A rovat korhű szövegezést tartalmaz.

Steiner Emil
Középiskoláit Czegléden végezte, majd
atyja gazdaságában segédkezett. 1910-től
kezdve önállóan gazdálkodik 280-380
magyar hold birtokon, mely részben özvegy édesanyja tulajdona. Belterjes állat
és mezőgazdálkodást űz, 40 magyar hold
szőlőjén nemes fajbor és csemegeszőlőt
termel. A község gazdasági és politikai
életében vezető szerepet játszik. A községnek 6 év óta virilis és választott képviselő
tagja, az izraelita hitközségnek 2 évig elnöke volt. 1914-ben a 32. gyalog ezred
kötelékében az orosz harctéren küzd.
1915-ben fogságba kerül Przemyslnél,
honnan 1918-ban jött haza. Nős, egy
gyermekük van.
Nagy János - 80 kataszteri hold
Vezető gazdacsaládból származik, iskoláit Budapesten végezte, majd egy ideig
atyja gazdaságában segédkezik. 1928 óta
felesége segítségével 80 kataszteri hold
birtokán, melyből 30 kataszteri hold saját
szerzemény, intenzív gazdálkodást folytat,
szőlőmiveléssel is foglalkozik. 1914-ben
a 32. gyalog ezredhez vonult be s a szerb
harctéren küzdött. 1915-ben 50%-os
rokkantként szerelt le. Nős, négy gyermek van.
Sponga László 80, Sólyom János 125,
Pacalos János 90, Béres János 21, Buj6
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dosó Istvánné 24, Csősz Pál 26, Dobosi Ferenc 30, Dormány Mihályné 30,
Gazsik Ferenc 31, ifj. Gombkötő István 33, Gürubi Mihályné 26, Katona
Ferenc 23, Katona Mihály 41, Konyicsák Márton 40, Langfelder Ferencné
21, Langfelder Kálmán 40, Mácsaí Pál
22, Mészáros József 32, Németh László
37, Németh Péter 30, Pazsitka György
32, Sárközi Lajos 28, Somogyi Imre 21,
Sponga Gábor 49, ifj. Sponga György
33, Sponga László 40, Svájer István
49, Svájer Mihály 28, Szabó Antal 36,
Szabó Pálné 22, Szeibert János 21, ifj.
Szeibert József 21, Sztancsik József 38,
Ulicska Istvánné 36, Valentin Józsefné
23, Vogt József 43, Bacher Vendelné 26.
Deák Istvánné 26, Deák Péterné 22,
Fekete János 21, Gangoly Mihályné 35,
Kaidácsi Györgyné 34, Katona György
24, Kálmán János 21, Kiss József 26,
Kis Pálné 36, Mezei Andrásné 39, Nagy
István 23, Pető Vince 25, Steiner Zsigmondné 37, Szántó Józsefné 21, Sztancsik Istvánné 24, Doricsák József 30,
Gádor András 25, Tóth István 32 kh.

Gyűjtötte: Márki Zoltán, Malata Zsolt
Forrás: VÁRMEGYÉK CÍMTÁRA, hungaricana.hu

Fűszer és vegyeskereskedők

Csömöri Péter
Iparos családból származik, a polgári iskolát Budapesten végezte, szakmáját
ugyanott tanulta, 1927-ben saját erejéből
és szorgalmából alapítja jelenlegi üzletét s
fejleszti ki a község egyik jelentős üzletévé. 1914-ben a 32. gyalog ezredhez vonult be, a szerb harctéren küzdött, majd
1918-ban a csendőrséghez lépett be, s
mint törzsőrmester szerelt le 1927-ben.
Az ípartestületnek és a helyi Nemzeti
Munkavédelemnek egyik vezető tagja.
Bencsik Ferenc
Kecskeméti vezető kereskedő családból
származik, egyik őse neves ügyvéd volt.
Középiskolát és elektrotechnikai szakiskolát
végzett, majd az Újpesti Egyesült Villamosipari Rt.-nál volt alkalmazásban. 1921-ben
alapítja jelenlegi üzletét. 1916-ban a 32.
gyalog ezred kötelékében az orosz-lengyel,
román, olasz harctereken küzdött. Kitüntetései: Német vaskereszt, Szolgálati kereszt
Károly csapat kereszt. Az összeomláskor szerelt le. Nős, két gyermeke van.

Vogt József szőlős birtoka 1903

Szőlőbirtokosok:

Sziguth Ede 17, Vorgovics Ödön 16,
Kovács József 12, Liebhardt Ernő 15,
Steiner Emil 20, dr. Weiner István és
Emil Budapest 70, Weiner Adolf Budapest 30, Vogt József 80, Vogt Lajos 25,
Lügner Oszkár 10, özv. Bergmann Ignácné 28, Jemelka Jenő 65 kh.
Khell József

Sarai János
Gazdálkodó és kereskedő családból származik, a szabóipart Albertiirsán tanulta
ki s 1906-ban önállósítja magát Örkényben. 1917-ben vegyeskereskedést nyit.
Az ipartestületnek egyik alapitó tagja, a
számvizsgáló bizottság tagja, s a község
életében vezető szerepet játszik. Nős, két
gyermeke van. János az üzletben segédkezik.

Török Béla, Steiner József, Ulrich Gyula,
Demkovics Istvánné, László Nándor, özv.
Dormány Mihályné, Kis Mária, Kovács
Sándorné, Páli Antal, Raab Regina, Katona Dezsőné, Füredy Pálné, Vasziljevics
József, Hangya Szövetkezet

Gépész:
Futl János

Kádárok:

Gádor István
Régi nemesi családból származik, nemességüket 1797-ben kapták Ferenc császártól.
Iskoláit és iparát Örkényben tanulta, 1905ben szabadult, 1908-ban lett önálló, jelenleg már fia vezeti a műhelyt. Mindennemű
szakmunkát készit. Nős, négy gyermek atyja, kik közül Pál atyja műhelyét vezeti.

Kalapos:

Aschenbrenner János

Kertészek:

Újhelyi Emil, Istvánmajori gazdaság,
Tar Gyula

Korcsmárosok és vendéglősök:

Szeibert Ferenc
Német eredetű régi Örkényi gazdacsalád
sarja, iskoláit itt végezte és előbb helyben
gazdálkodott, majd vendéglőt nyit és Budapesten is vesz egy vendéglőt. Mintegy
70 magyar hold földbirtokát részben családja között oszlottá szét, jelenleg 25 magyar hold földjén gazdálkodik. Saját erejéből küzdötte fel magát vezető emberré. A
község képviselő testulet választott tagja,
a római katholikus egyháztanács tagja.
Nős, 6 gyermeke van.
Sántha Sándor
Iskolái elvégzése után apja gazdasagában
segédkezett, majd 1902-ben a 16. huszárezredhez vonult be Budapestre, 1906ban a csendőrséghez lépett át és Kassán,
Mármarosszigeten, Tiszalucon, Tiszaalpáron, Solton, Örkényben, szolgált. 1918tól mint tiszthelyettes Örkényben őrsparnok, majd 1920-ban nyugalomba vonul
és vendéglőt nyit. A világháborúban a
szerb, albán és montenegrói harctereken
teljesített szolgálatot. Kitüntetései: Koronás ezüst érdemkereszt, Jubileumi érem.
Nős, egy fia van.
Katona Bálint
Régi vezető gazdacsaládból származik,
apja 20 évig községi elöljáró volt. Iskolái
elvégzése után atyja gazdaságában segéd-

Óvoda épülete 1910-ben

kezett, majd 1904-ben 4 magyar holdon
önállóan kezd gazdálkodni, amit szorgalmával 16 holdra növel. A vendéglőt
1920-ban nyitja meg, mint 50 %-os rokkant. Község képviselő testület és az ipartest tagja. A világháború kezdetén a 32,
gyalog ezredbe vonult be és az orosz-lengyel harctéren küzd, 1 Ízben sebesült,
majd fogságba került. 1917-ben került
haza csereakció utján. Kitüntetései: kisezüst, Károly csapat kereszt, sebesülési érem. Mint tizedes szerelt le. Kétszer
nősült, s két gyermeke van.
Özv. Löwinger Lőrincné, Lőwinger
Pál, Hangya Szövetkezet, Banos István,
Márk Mihály, Gazsik János, Szeibert Jakab, Trap József, Parancs István, Pölöskei
György kantinos.

Kovácsok:

Jóri József
Iparoscsaládból származik, iskoláit és iparát Örkényben tanulta. 1912-ben önállósítja és szorgalmával vezető mesterré küzdi fel magát. Az ipartestületnek alapitó és
elöljáró tagja, a dalárda elnöke. 1914-ben
bevonult katonai szolgálatra, de mint
nélkülözhetetlent felmentették. Kétszer
nősült, 4 gyermeke van.
Bacher Tamás, Firtl Ferenc, Firtl Nándor, Horváth István, Kiripóczki András, Lutter János, Katona Ferenc.

zik Iskoláit és iparát Aknaszlatinán tanulta,
majd Budapesten a legnagyobb üzemekben dolgozott, részben mint vezető, 1923ban önállósítja magát s mindennemű
gazdasági gép és fegyver- javítást vállal, 5
HP. benzinmotorerőre berendezett vállalata van. Az ipartestületnek egyik alapitó
és vezetőségi tagja, egy évig elnöke volt.
A világháborút elejétől végigküzdötte a
85. gyalog ezred kötelékében, mint géppuskás fegyvermester az olasz és román
harctereken, s mint tiszthelyettes szerelt le.
Kitüntetései: Koronás ezüst érdemkereszt
és Károly csapatkereszt Összeomlás után a
nemzeti hadseregben is szolgált.
Kapás Ferenc
Pestmegyei gazdacsalád sarja. Iparát Budapesten tanulta, a felszabadulás után
ugyanitt működött. A Munkácsy cégnél
6, a Mohilla cégnél 8 évig volt vezető. Örkényi műhelyét 1913-ban alapiíja, s vállal
tűzhely épület- és műlakatos munkákat A
vezetőmesterek egyike, az ipartestület alapitó tagja. A háború alatt a MÁV., mint
nélkülözhetetlent felmenttette. Nős, négy
gyermeke van.
gróf Bethlen István miniszterelnök
az Örkényi falkavadászaton 1927

Kőmivesek:

Benkovics József, Csutár Imre, Hrubos
Ferenc, Kovács Ferenc, Markó János,
Mikházy József, Molnár Imre, Nagy
Bertalan, Szeleczki Mihály, Vancsó János.

Lakatosok:

Berghauer Károly
Bajor eredetű régi iparoscsaládból szármaEMLÉKKÉPEK
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FEDEZD FEL A TÉRSÉGET-TURISZTIKAI
KÍNÁLAT BŐVÍTÉSE
Írta: Kollár Zsolt

A

Vidékfejlesztési program keretén
belül a Felső-Homokhátsági Vidékfejlesztési Egyesület Működési területére meghirdetett VP6-19.2.1.-333-17 kódszámú Versenyképes helyi
turisztikai kínálat megteremtése című
felhívás alapján a Határok Nélkül –
Magyartól Magyarig – Kulturális és
Turisztikai Egyesület 2024947199
azonosító okirat nyomán 14,78 millió
forint támogatásban részesült.
2020. 09. 19-én egy közösségi rendezvény keretében sok érdeklődőnek sikerült bemutatni az elnyert eszközöket. Az
elektromos eszközök, segwayek és mopedek mind a gyermekek, mind a felnőttek
számára nagy örömet okoztak. Szándékunk szerint további rendezvényeken is
az érdeklődők számára szeretnénk biztosítani az eszközök kipróbálását, használatát.

ÚJSZÜLÖTTEK KÖSZÖNTÉSE 2020 ŐSZ

Szeptember 10-én került sor a 2019.

október 1. és 2020. június 30. között
született örkényi gyermekek köszöntésére a Polgármesteri Hivatalban.
Ebben a nyolc hónapban 44 gyermek
született városunkban, köztük egy 3-as
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KÖZÉLET, INTÉZMÉNYEK

ikerpár. Az ünnepségen Kulcsár István
polgármester, Malata Zsolt alpolgármester és Kollár Zsolt jegyző köszöntötte a
résztvevőket. Pár gondolat elmondása
után átadásra kerültek az önkormányzat
ajándékai, különböző babaápolási szere-

Írta: Gomola-Opóczki Tamara
városüzemeltetés

ket tartalmazó ajándékcsomagok.
Köszönjük szépen azoknak, akik eljöttek.
A következő babaköszöntőt a 2020.július
1. és 2020.12.31. között született kisbabáknak tartjuk, 2021. márciusában.

HUSZKA HÍREK AUGUSZTUS-SZEPTEMBER

Iskolánk pályázatot nyújtott be nyá-

ri Erzsébet tábor szervezésére. Két
csoportban 32 gyermek számára
szerveztek programokat kollégáink
augusztus első hetében. A rendkívül
tartalmas napok a kézműveskedés és
a sport jegyében teltek el. Ezek mellett jutott idő kulturális programra és
kirándulásra, strandolásra is. Köszönjük a programok szervezését
A tanév normál rendben kezdődött szeptember 1-jén. A járványügyi intézkedéseknek megfelelően csupán az első osztályosok, szüleik és meghívott vendégeink
vettek részt a tanévnyitó ünnepségen, a
felsőbb évfolyamokon tanulók osztályfőnöki órán vettek részt.
A járványügyi protokoll értelmében változtattunk az iskolai munka szervezésén:

a felső tagozaton megszűnt a vándorlás,
a szaktantermi rendszer. Csak informatika és testnevelés órán hagyják el a tanulók az osztálytermüket. A déli étkezésnél
a gyerekek évfolyamonként foglalják el
az ebédlőt, hogy ne legyen torlódás. A
szülők nem léphetnek be az épületbe. A
zárt közösségi terekben kötelező a maszk
viselése. Október 1-től pedig csak a testhőmérséklet ellenőrzése után lehet belépni az intézménybe.
A szigorú előírások ellenére vidáman indult a tanév. 6. és 7. évfolyamos tanulóink a Tanítsunk Magyarországért projekt
keretében élménynapon vehettek részt
szeptember 5-én a Horgásztónál. Az
ELTE hallgatói mentorálni fogják tanítványainkat, ezen alkalommal az ismerkedés volt a nap célja. Remek társasjátéko-

PROJEKTNAP SZEPTEMBER 25.

I

skolánk alsó tagozatos gyermekei
szeptember 25-én a Pusztavacsi Parkerdőbe utaztak egy játékos vetélkedőre „Az egészségtudatos gondolkodás és iskolai mozgástevékenységek
témanap” keretében.
Csütörtök este még az időjárás előrejelzést nézegettük és csak remélni tudtuk, hogy kegyes lesz hozzánk az idő.
Pénteken reggel, az indulás előtt már
láttuk, hogy csodás napsütésben fogunk
kirándulni. Mire kiért minden osztály
az erdőbe, addigra a táskába kerültek a
kabátok.
Az erdőben minden tanítónéninél másmás játékos feladatot kellett megoldaniuk a gyermekeknek: mogyorót gyűjtöttek a mókusoknak, tanultak a téli
álmot alvó állatokról, majd a gyerekek
is megkeresték a téli menedéküket, térképen tájékozódtak, rókát kerestek, to-

Írta: Murányi Hajnalka
intézményvezető

kat szerveztek diákjainknak, élményekkel
és ajándékokkal gazdagon térhettek haza.
Köszönjük a helyszín biztosítását az Örkényi Horgász Egyesületnek.
Iskolánk tovább folytatja az Élménysuli
Programot, hiszen idén is elnyertük ezt
a címet. Számos olyan programot illesztettünk be az éves munkatervünkbe,
amely élményszerűvé teszi a tanulási folyamatot. Ezek közé tartozik a szeptember 25-én rendezett alsós projektnap,
amelyet a pusztavacsi pihenőparkban
rendeztünk. Az osztályok akadályversenyen mérték össze ügyességüket. Hagyomány ez a rendezvény nálunk, és az idei
akadályversenyt is nagyon várták már a
gyerekek. Köszönetet mondunk Örkény
Város Önkormányzatának a gyermekek
autóbuszos szállításáért.

Írta: Sörös Edit

alsó tagozatos mkv

jást gyűjtöttek, ki vagyok én játékban
megismerték az erdőlakó állatokat. Az
állomások között volt sok megmozgató
feladat is, amelyeket nagyon élveztek a
gyerekek.
A szabadidejükben szívesen keresgéltek
a természetben tanulóink és olyan „kincseket” találtak, mint a fák, bokrok termései, gombák, hernyók, bogarak, rovarok és a baracsi bogáncs.
Az utaztatás lebonyolításában ismét Örkény Város Önkormányzata biztosította
a buszt. Amíg várták egymást az osztályok, addig a már kint lévő gyermekek
szemetet szedtek, hiszen fontosnak tartjuk, hogy a környezetünket rendben tartsuk és óvjuk a természeti értékeket.
Reméljük, hogy a kirándulásokon szerzett
élmények és emlékek sokáig elkísérik tanulóinkat és felelős, a természetet ismerő és
tisztelő felnőttekké válnak majd.
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ÖRKÉNY AZ EGÉSZSÉG VÁROSA

L

ezajlott városunkban az egyhetes
szűrővizsgálati program.
A szűrések tervezésénél azokra a betegségekre koncentráltunk, amelyek a vezető
halálokokat adják hazánkban. Szív-és érrendszeri, valamint daganatszűrő vizsgálatokat végeztek el a szakemberek.
Összesen: 638 vizsgálat került elvégzésre
Ultrahang vizsgálat: 		
202
véranalízis, gerincvizsgálat:
229
szemészet: 			23
nőgyógyászat:			13
PSA:				34
Kardiológia:			44
Masszázs:			34

rendelt városunkban dr. Sztancsik Ilona.
1951-ben Örkényben született. Apai ősei
több generáció óta a településen éltek.
1976-ban végzett a Szegedi Orvostudományi Egyetem általános orvos szakán.
További szakképesítései: Aneszteziológia
és Intenzív Terápia (1980), Kardiológia
(1993), Üzemorvostan (1997), Sportorvostan (2004). Folyamatosan fejlesztette
magát, folyton tanult, hogy még jobb
szakemberré válljon. A főorvos asszony
számos helyen dolgozott, Példaként em-

intézményvezető

A szűrővizsgálatokon felfedezésre kerültek olyan betegségek, amelyekről eddig
nem volt tudomása a betegnek.
Összességében sikeresnek ítéljük meg
az egyhetes programot. Az időpontokat
nem minden esetben tudtuk tartani,
tekintettel arra, hogy néhány esetben a
vizsgálatok hosszabb időt vettek igénybe, pl. akkor, amikor egy addig nem
ismert daganat került diagnosztizálásra.
Volt olyan nap, hogy a vizsgálatok reggel
6-órakor kezdődtek a sok jelentkező miatt. A szűrővizsgálatok mellett két előadást is szerveztünk. Zacher Gábor, és
Sztancsik Ilona előadását hallgathatták
meg az érdeklődők. A drog ellen is léptünk, közös sétát szerveztünk városunk

DR. SZTANCSIK ILONA

Az Egészség Hét aprópóján három napot

Írta: Kulcsár Etelka

lakóival, melynek az üzenete , hogy nem
tűrjük , és felemeljük a szavunkat a drogárusok, és a kábítószer fogyasztók ellen.
A hetet egy családi nap zárta, melyre intézményünk hot-dogot készített a résztvevők számára.

Írta: Patak Gábor
Szik igazgató

lítem a Semmelweis Egyetem Kútvölgyi
Klinikai Tömbjét, vagy a Medicover
Egészségközpontot. 2004-2010 között
a Magyar Röplabda Szövetség junior
női válogatott csapatorvosa, valamint a
Közgáz női röplabda csapatának orvosa
is volt. 2011-től két éven át az Oxygen
Medical Kft-nél foglalkozás-egészségügyi, kardiológiai és sportorvosi tevékenységet folytatott.
Tagja a Magyar Kardiológusok Társaságának, a Magyar Üzemegészségügyi
Tudományos Társaságnak, a Magyar

Életmód Orvostani Társaság alapító
tagja, majd elnökségi tagja. 2018-ban
és 2019-ben is az év kiváló orvosa díját
kapta meg. Örkény a szülőhazája, így az
Egészségváros kapcsán sem a rendelésekért, sem az előadásért nem fogadott el
fizetséget. Azt mondta: „Örkényiként,
ha tudok segíteni, hívjatok. Bízom benne, hogy szüleim odafentről látnak minket.” A főorvos, angytudású szakmeber,
ám alázatosságát, emberségét megőrízte
és tetteivel, munkásságával öregbíti Örkény hírnevét is.

AZ ESÉLY SZOCIÁLIS SZOLGÁLAT ÜGYFÉLFOGADÁSI RENDJE A JÁRVÁNYÜGYI HELYZETBEN AZ ALÁBBIAK SZERINT ALAKUL:
Pénztári órák:
Minden hónap második, és harmadik
szerdáján 9-15 óráig
Gyermekjóléti szolgálat:
kedd: 8-1330-ig
csütörtökön: 8-15 óráig
10 INTÉZMÉNYEK

Ügyfélfogadás kizárólag bejelentkezéssel
történik, kivételt képez az azonnali intézkedést kívánó ügyek.
Kérjük amennyiben lehetséges telefonon, illetve email-ben intézzék ügyeiket.
06/29 310-002

eselygysz@gmail.com
Belépés az intézménybe kézfertőtlenítés
után, orrot- szájat eltakaró maszkban,
hőmérsékletmérés után lehetséges.
Kérjük megértésüket!

LÁZÁR BÖZSIKE AZ ÖRKÉNYI
SZÍNJÁTSZÁS MEGTEREMTŐJE

L

ázár Erzsébet története 1912-ben
indult, amikor Rákospalotán megszületett. Szülei Lajosmizse egyik vendéglőjének tulajdonosai voltak. Két
testvérével nevelkedett, majd Angliába
ment bébiszitternek.
A céltudatos lány nem beszélte a nyelvet, mégis nekivágott az útnak. Pár évvel
később megismerte Pataki Józsefet, aki a
Mezőhegyesi cukorgyár igazgatója volt.
Szerelem szövődött köztük és megszületett fiúk Attila,majd 8 évvel később lányuk Zsuzsanna. A nagy szerelem véget
ért és Bözsike, a két gyerekkel Örkénybe
költözött vissza. Női-férfi fodrász volt a
szakmája, amiből meg tudtak élni hárman. A munka mellett mindig is sportolt. Szeretett korcsolyázni, síelni, ám
Lázár József, az apja nem nagyon szerette, ha gyermeke efféle dolgokat művel. A
kerékpározás volt az egyik szenvedélye.
Több versenyt nyert. Úgy gyakorolt,
hogy a biciklire súlyokat kötött, hogy
még nehezebb legyen tekerni, hogy legyőzze az akadályokat. De leleményes
volt, hiszen még amikor a cukorgyárban
dolgozott, olyan újítást vezetett be, amivel a termelés sikeres lett és erről még a
korabeli újságok is dicsérően számoltak
be. A munka mellett felkarolta a fiatalokat és 1956 után színjátszókört hozott
létre. Az 1960-as években élte fénykorát
ez az amatőrökből álló társulat. Bement
Mizser József igazgatóhoz is, hogy megkérje engedje meg neki, hogy elhívja a felnőttképzésben résztvevő tanulókat. Tánc

Írta: Patak Gábor
Szik igazgató

csoportot és énekkart is működtetett. Ő
játszott azon a bendzsón, amit Angliából
hozott haza. A színdarabokat ő tanította be. Együtt készítették a díszleteket, a
ruhákat. Az Ipartestület színpadán (ma a
Silver egy része) és a művelődési házban
tartották az előadásokat. Többek között
játszották Csiky Gergely A nagymama
című alkotását, ami finom humorban, érzelmekben és fordulatokban gazdag mű.
De láthatta a nagyérdemű A vén bakancsos és a fia, a huszár Szigeti József népi
színművét is. Rendezte a színdarabokat
és játszott is bennük. E színjátszáshoz sok
örkényi részt vett többek között: Hrubos
István, Horváth Mária, Sztancsik József,
Nyeste Albert, Jóri József, Szöllősy József,
Író Katalin, Mészáros Magdolna. A lelkes
csapat telt házas előadásokat tartott. “A
magánéletében is arra tanított minket,
hogy tiszteljük az
embereket, hogy
segítsünk ha tudunk a másikon.
Jó szóval nevelt
és nem szerette,
ha mások veréssel
tanítják a gyerekeiket.”– nyilatkozta lánya Szabóné
Pataki Zsuzsanna.
Pedagógusnapon
úgy köszöntötték
az iskola tanárait,
hogy minden osztályból gyűjtött

HASZNOS AJÁNDÉK AZ ELSŐSÖKNEK

Huszka Hermina Általános Iskolában

az elsősöket szeptember 3-án meglepetés várta. A Szabadidő Központ és
Szabó István Pest Megyei Közgyűlés
elnöke közös ajándékát vehették át.

cserfes diákok azonnal bele is tekintettek
a csomagba és lelkesen kezdték el táská-

maga köré diákot, akiket felkészített arra,
hogy ünnepélyesen köszöntsék a pedagógusokat. Örömét lelte abba, hogy Attila
fia kézilabdázott és eljártak a meccseire.
Lánya pedig 1968-ban Kanadába ment,
ám két hónap múlva visszajött. Ez an�nyira megviselte, hogy orvosnak kellett
ápolnia. A színpad, a kultúra virágoztatása neki szívügye volt. Korai halála
azonban véget vetett ennek a sikersorozatnak. 1974-ben hunyt el. A sportoló, a
színi rendező, a fodrász értékes életet élt.
Vén Emil Munkácsy díjas festő amikor
Örkényben élt 1938-ban készített róla
egy festményt. Ki gondolta volna akkor,
hogy egy nagynevű festő fodrásza is volt
Bözsike. Ám Örkény múltjához hozzátartozik az ő munkássága és színjátszó
csoportja is, melyet még mai napig sokan
emlegetnek.

Írta: Patak Gábor
Szik igazgató

jukba pakolni a kapott tanszereket.

A kisdiákok mesekönyvet, füzeteket,
színes ceruzákat, festéket, gyurmát és
más, a tanuláshoz szükséges eszközöket
kaptak. A hasznos ajándékok osztásánál
Murányi Hajnalka igazgatónő is részt
vett, valamint a tanító nénik. Persze a
EMLÉKKÉPEK, INTÉZMÉNYEK 11
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NEHÉZ IDŐKBEN TALPON MARADNI
BAGDY EMŐKE ELŐADÁSA

Az

Ő-szintén Őszintén Örkényben
programsorozat második előadója
volt prof. dr. Bagdy Emőke.
A rendezvényre Örkényen kívül Dabasról, Táborfalváról, Pusztavacsról és
Hernádról is érkeztek vendégek. Az
előadás a „Nehéz időkben talpon maradni” címet kapta. A Professzor a szeretet, a pozitivízmus és az optimizmus
témakörökről beszélt. Több stresszkezelő

településünk szőlő termő vidék
volt, így a szüreti felvonulás szervesen
hozzátartozott a nép életéhez.
Egy 1910-es évekből fennmaradt fotó
bizonyítja, hogy több mint százéves hagyománya van itt ennek az eseménynek.
31 éve töretlen sikerrel és elszántsággal
rendezi és szervezi Sarai László ezt a jeles eseményt. A hagyományok őrzőjének
fontos, hogy életben tartsa ezt a népszerű
programot. Szabó Pálné, Rózsika húsos
káposztával fogadta a gyülekezőket. Idén
Katona Dániel volt a bíró és Dinnyés
Dorina a bíróné. A fogatosok Csemőről,
Dabasról, Kunpeszérről, Lajosmizséről,
Táborfalváról, Tatárszentgyörgyről és
Örkényből érkeztek.

Szik igazgató

gyakrolatot is bemutatott, melybe a közönséget is bevonta. Gyakorlati példák
segítségével fogalmazta meg, hogy nehéz helyzetekben, hogyan kell viselkedni, hogy ne ragadjon magával a negatív
gondolatok hulláma.
A program végén tisztelőinek dedikált.
Búcsúzáskor pedig elmondta, hogy
mennyire szép és pozitív energiákkal
teli épülete van a Szabadidő Központnak.

SIKERES VOLT A SZÜRETI FELVONULÁS

A

Írta: Patak Gábor

Írta: Patak Gábor
Szik igazgató

A kecskeméti Polka zenekar szolgáltatta
a muzsikát. Hét állomáson vendégelték
meg a résztvevőket, ahol az evés-ivás
mellett jó hangulatú beszélgetések folytak, valamint a táncoslábúak rophatták
a pörgős muzsikára.
Állomások voltak:
• Richlik Trans
• Kiss Gyuri favágó
• Óvoda
• Lólé Béla
• Varga Emma, Farkas Gábor,
Karsai László, Ion Ion
• Böröndi Arnold
• Valentin Istvánné és Tóth Lászlőné
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SZÓ-ZENE-KÉP AZ IFJÚSÁGNAK
Szeptember utolsó péntekjén rendez-

tük meg a Szó-Zene-Kép elnevezésű
programunkat.
A fotókiállításra a dabasi Czeróczki Lilien hozta el alkotásait. A vendégek Plutz-

Írta: Patak Gábor
Szik igazgató

er Zita ének is meghallgathatták, aki
Anka Pétertől népi éneket tanul és emellett rendszeresen szakmai tanácsokat kap
Likó Marcelltől, a Vad Fruttik együttes
tagjától.

A Szeibert fivérek Marcell és Balázs verssel kápráztatták el a jelenlévőket, de ez
tőlük megszokott, hiszen több éve gyakorlott szavalók.

ÁLLANDÓ KIÁLLÍTÁSOK A SZABADIDŐ KÖZPONTBAN

A Szabadidő Központban a meghir-

detett programokon kívül különböző, állandó tárlatok és kiállítások is
vannak.
A pincében kialakított helységekben az
érdeklődök, megtekinthetik az ásványgyűjteményt, a II. világháborús relikviákat bemutató termeket. A gyerekek
számára a játékokból készült kiállítás lehet a legkedveltebb. A pince folyosóján
Örkény történelmét, fotókkal illusztrál-
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ták. A földszinten található a Pálóczi terem, ahol a kastély és építőinek múltja
látható.
Ugyanígy a kastély ezen részében található a Népi szoba, ahol korabeli ruhák,
használati tárgyak és a kor emberének
eszközei láthatók.
Az Ott Zoltán teremben pedig a település szülötte, a festőművész festményeiből láthatnak párat az érdeklődők.

Írta: Patak Gábor
SZIK igazgató

ÜLTESSÜNK FÁT KÖZÖSEN
A TEMPLOM KERTBE! BENNE VAGY?
Írta: Malata Zsolt
alpolgármester

A közösségi faültetés a legjobb, maxi-

málisan klíma hatékony dolog, amit
tehetünk a bolygónkért a következő
évtizedben. Ha településeken ültetünk
fákat, akkor ráadásul javítjuk a helyi
klímát és segítjük az ott lakók egészségét. Bárki csatlakozhat, de az élmény
közösségekben lesz az igazán igazi. A
templomkertben 18 db fát ültetünk el
az elkészült koncepciótervek alapján.
A fáról - Virágos kőris - Fraxinus ornus ’Mecsek’
Kis termetű fa, 5-6 méter magasra nő
meg. Ágrendszere szabályos, koronája
szabályos gömb alakú. Kérge feltűnő-

en sima, világosszürke. Lombja sűrű,
tömött, mélyzöld. Levelei páratlanul
szárnyasan összetettek, 5-9 db, tojásdad
alakú, sűrűn fogazott szélű levélkével.
Felszínük fénytelen zöld, fonákja világosabb. Őszi lombszíne a sárgától liláig változhat. Virágai későn, nyár elején
nyílnak. A többi kőrishez képest virágzata feltűnő, nagy pamacsszerű kúpos
bugában nyílik, az ágak végén, virágai
illatosak. Melegigényes, fényigényes faj.
A szárazságot és a gyenge termőhelyet a
legjobban tűri. Különlegesen szép alakja,
őszi lombszíne és korlátozott magassága
miatt kiváló városi fa.

Nemcsak egyházközségünk arculatának, de ezzel együtt városunk szebbé
tételéhez is hozzájárulunk. Tudjuk azt, hogy aki fát ültet nem magára, hanem
gyermekeire és unokaira is gondol!

ADOMÁNYGYŰJTÉS FAÜLTETÉSHEZ

Írta: Malata Zsolt
alpolgármester

A

gyors és hatékony faültetéshez forrás kell, ezért a programot idén ősszel egy adománygyűjtéssel segítjük, a terveink szerint 1
mFt-ot szeretnénk gyűjteni, amit a fásításra és egyéb zöld terület fejlesztésre fordítunk.
Felajánlásaikat megtehetik: Sponga Jánosnál, Ribai Erikánál, Malata Zsoltnál a Galagonya Ötlettárban és a Római Katolikus Plébánián.

Bankszámlaszám: 65500109-11000891-00000000
Az Örkényi Katolikus Egyházközség szeretettel meghív minden érdeklődőt egy
közösségi faültetésre. A faültetés után egy kiadós ebédre invitáljuk a csapatot!

Várunk mindenkit Október 17-én 10.00-kor a Templom téren!

A KATOLIKUS EGYHÁZ HÍREI

November 1-jén, Mindenszentek ün-

Írta: Németh Sándor
Plébániai kormányzó

nepén templomainkban és temetőinkben várhatóan az alábbi liturgikus
események lesznek:

valamint 9.30-kor Hernádon. Ugyanezen
napon lesznek falvaink temetőiben a sírszentelések és temetői szertartások, mégpedig az alábbi rendben:

Szentmise lesz 8 órakor Táborfalván,
9.30-kor Tatárszentgyörgyön, 11 órakor
Örkényen.
Igeliturgia lesz 8 órakor Pusztavacson,

10.30-kor a hernádi; 12.00 órakor az örkényi, 13.00 órakor a táborfalvai, 14.00
órakor a tatárszentgyörgyi, 15.00 órakor
a pusztavacsi temetőben.

Tisztelettel kérjük, hogy halottainkra
szeretettel, méltósággal emlékezzünk, a
temetőkben imádságos lélekkel, csendesen, türelemmel, másokra figyelemmel
viselkedjünk!
Mindenkinek bensőséges megemlékezést kívánunk Isten áldásával!
EGYHÁZ 15

VÉGSŐ BÚCSÚ

2020. AUGUSZTUS HÓBAN ELHUNYT ÖRKÉNYI LAKOSOK
Név

Elhunyt

Élt

Anyja neve

SZOMOR ANDRÁSNÉ

2020.08.17.

60

LAKATOS MÁRIA

Osztozunk a családok gyászában.

ÖRKÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT A „KÖZSZOLGÁLATI TISZTVISELŐKRŐL SZÓLÓ“ 2011. ÉVI CXCIX. TÖRVÉNY 45. § (1) BEKEZDÉSE ALAPJÁN PÁLYÁZATOT HIRDET ÖRKÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALJEGYZŐI MUNKAKÖRÉNEK BETÖLTÉSÉRE.
A pályázat részletei a városi honlapon az alábbi címen találhatóak:
http://orkeny.hu/hir/palyazat-aljegyzoi-munkakor-betoltesere
A pályázat benyújtásának határideje: 2020. november 16.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kollár Zsolt jegyző nyújt, a 06-29/310 020 -as telefonszámon.

OKTÓBER - A HÓNAP ÉRDEKESSÉGEI
T

udod-e?
A római naptárban csak sorszámneve
volt. Mivel eredetileg a nyolcadik volt
a sorban – ami latinul „octo” – október
(nyolcadik) lett a neve. A main naptárban az év 10. hónapja. A magyar kalendáriumok „őszutó” vagy „Mindszent
havának” emlegetik.

Forrás: gyogyhirek.hu

Még tart a „vénasszonyok nyara” – a déli
órákban derűs, tiszta, kék égbolt ragyog
felettünk, (a napnak még van egy kis
ereje), de reggel már gyakori a zúzmara
és este is hűvös van. Az ok: a nap alacsonyabban jár, mint nyáron, ezért kevesebb
napsugár jut földrészünkre. A éjszaka
sokkal hosszabb, mint a nappal. A hos�szú, hűvös éjszaka alatt lehűl a levegő és a
föld, ezért ébredünk októberben didergő
reggelekre.
Változások a természetben
A levél a növény egyik legfontosabb része
– amolyan kis „vegyi labor”. Azért veszíti

el zöld színét, mert egyre kevesebb vízhez
és napfényhez jut. A növény fokozatosan
kivonja és a szár szöveteibe raktározza a
nehezen pótolható nitrogént és foszfort.
Nitrogén nélkül a klorofill is felbomlik – így a levél elveszíti zöld színét. Ám
előtűnnek más festékanyagai, mint pl.
a narancssárga karotin és az aranysárga
xantofill.
A levelek elszíneződése kétféleképpen
alakul: vagy a levelek szélétől befelé, vagy
az erezetekből kiindulva kifelé halad.
Előbb az alsó, idősebb levelek sárgulnak
meg, később a feljebb lévő fiatal levelek.
A lehulló levelek sem vesznek kárba
– ebből az avarból évek múlva újra felszívható, növényi tápanyag lesz. Ebben
az időszakban már megkezdődik a növények mellett az állatok felkészülése is
a közeledő télre. A bogarak, hangyák,
méhek fakérgek és kövek alá, vagy előre
megépített fészkükbe bújnak.
A sün, a mókus, a hörcsög, a pele, az ürge
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nagy gyűjtőmunkába kezd. Makkot, bogyókat, gyümölcsöket és egyéb terméseket, valamint bogarakat, lárvákat keresnek és szorgalmasan hordják odújukba,
föld alatti üregükbe, hogy a téli napokon
ne kelljen kijönniük és nyugodtan tudják (hosszabb-rövidebb ideig) téli álomra
hajtani a fejüket. Most figyelhetjük meg
igazán a madarak tömeges vándorlását és
elköltözését is.
Jeles napok:
• Október 2. /Petra – Hivatalosan ez az
első lombhullató nap.
• Október 4. /Ferenc – Az állatok világnapja.
• Október 6. – Az 1848-19-es szabadságharc 13 hős tábornokára emlékünk,
őket nevezzük az aradi vértanúknak.
• Október 15. /Teréz – A hagyományok
szerint ez a szüretkezdő nap, továbbá ez
az időszak igen kedvező még a lakodalmasoknak is.
• Október 16. /Gál – A halászat befejező napja. A tavakon, folyókon még egy
utolsó, nagy közös halfogást tartanak.
• Október 24. – Az ENSZ napja – hazánk 1955 óta tagja az Egyesült
Nemzetek Szervezetének.
• Október 31. – Faültetésre ez a legkedvezőbb nap.
- Történelmi szempontból pedig
1918-ban ezen a napon győzött az
Őszirózsás forradalom.
- Október utolsó vasárnapján végződik a nyári időszámítás, amely március utolsó vasárnapján vette kezdetét. cius utolsó vasárnapján vette
kezdetét.

