
Agrár szakmai előadás – 2018. december 12. 

 

Ezen az agrár szakmai előadáson olyan témákkal készültünk a résztvevők 

számára, amely a közösségi igényekre épül, és segíti a gazdálkodók szakmai 

munkáját. Mezőgazdasági kistelepülés lévén az itt élők legnagyobb százaléka 

őstermelő, akik főjövedelem forrásként, vagy kiegészítő bevételi forrásként 

foglalkoznak mezőgazdasággal. A témák mindkét csoportot érintette, úgy mint, 

a gyomirtási ismeretek, spárga növényvédelme, és az utóbbi időben napvilágot 

látott vízjogi engedélyezési eljárások. 

Szinte mindenki foglalkozik burgonya és spárgatermeléssel, számukra 

különösen hasznos volt megtudniuk, hogy melyek a leghatékonyabb 

növényvédelmi eljárások, permetszerek és ezek használatához milyen 

jogszabályi feltételek tartoznak. Az előadáson bemutatásra került a térségre 

jellemző gyomflóra, kiemelve és részletesen bemutatva a burgonya kultúrában 

előforduló gyomokat. A burgonya több engedélyezett gyomirtó szerrel 

rendelkező kultúra, viszont a vegyszeres gyomirtás komoly hátránya a 

burgonyafajták különböző mértékű gyomirtószer-érzékenysége. A Csongrád 

Megyei Növényorvosi és Növényvédő Mérnöki Kamara évente bemutatott 

kísérleti eredményeinek ismertetése segítheti a vegyszeres gyomirtást előnyben 

részesítő termelőket a számukra megfelelő burgonyafajta kiválasztásában, 

valamint az eredmények tükrében a gazdálkodók olyan információkra tettek 

szert, melyeket munkájuk során beépíthetnek a gyakorlatba. A vizsgálat szerint a 

jelenleg engedélyezett gyomirtószer-kombinációkkal a burgonya gyomosodása 

megelőzhető. 

A program legfontosabb célja megvalósult, új információk átadása és 

megismerése, valamint szakmai tapasztaltcserék, egymás jó példái, amely a 

későbbi párbeszéd fontos alapja lehet. 



 

  



Agrár szakmai előadás – 2019. november 13. 

 

 

Ezen az agrár szakmai előadáson olyan témákkal készültünk a résztvevők 

számára, amely a közösségi igényekre épül, és segíti a gazdálkodók szakmai 

munkáját. Mezőgazdasági kistelepülés lévén az itt élők legnagyobb százaléka 

őstermelő, akik fő jövedelemforrásként, vagy kiegészítő bevételi forrásként 

foglalkoznak mezőgazdasággal. A fő téma az agrár támogatásokhoz 

kapcsolódott, mellette olyan további fontos témák kerültek szóba, amely 

mindkét csoportot érintette, úgy mint, az egységes kérelmek összeállítása, 

permetező gépeket érintő jogszabály változások és a kutak engedélyeztetési 

eljárásával kapcsolatos tudnivalók, szabályok. 

A résztvevők részletesen megismerkedtek a helyszíni ellenőrzés során 

elkészítendő jegyzőkönyvvel, valamint a lehetséges támogatási összegekkel is. 

Akik pedig önmaguktól tájékozódnának a MÁK-MV folyószámla adataikról, 

azok megismerték ennek részletes lépéseit, úgy mint, az erre kialakított honlap – 

belépés saját ügyfélkapuval – általános ügyintézési menüpont – ügyfél 

tájékoztatási rendszer – folyószámla adatok. Szóba került továbbá a kárenyhítési 

rendszer is, kiemelve a legfontosabb határidőket. Szinte minden gazdát érint a 

másodvetés, ezeknek fontos jogszabályai kerültek ismertetésre. Új szabály, hogy 

nem vehető figyelembe olyan másodvetés és zöldtrágyázás céljából elvetett 

másodvetés, amely a tárgyév október 31-e és a tárgyévet követő év február 15-e 

között kerül elvetésre. (ökológiai jelentőségű másodvetések esetén a vetési 

határidő továbbra is október 1-e!). Továbbá szóba került a kölcsönös 

megfeleltetés és a védelmezett örökös szabálya is. Minden egyes őstermelőt 

érint az őstermelői igazolványok megléte, érvényessége, erre vonatkozóan is 

jogszabályokban meghatározott határidőkről kaptak tájékoztatást a jelenlévők. A 

résztvevőket nagyon érdekelte még a permetező gépekkel kapcsolatos új 

szabályozás is, továbbá amely állandó téma a gazdálkodók között, a kutakkal 

kapcsolatos engedélyeztetés. 

A program legfontosabb célja megvalósult, új információk átadása és 

megismerése, valamint szakmai tapasztaltcserék, egymás jó példái, amely a 

további párbeszéd fontos alapja lehet. 



 

  



Agrár szakmai előadás – 2020. november 6. 

 

 

Az agrár előadás témája, az egységes kérelem és az egyéb aktuális információk. 

Mezőgazdasági kistelepülés lévén az itt élők legnagyobb százaléka őstermelő, 

akik fő jövedelemforrásként, vagy kiegészítő bevételi forrásként foglalkoznak 

mezőgazdasággal. A fő téma az őstermelői rendszer modernizálása, a családi 

gazdálkodás jogi személyiséggel történő felruházása. Kis és közép méretű 

gazdaságokat érintő kedvező adózás bevezetésével kapcsolatos információk. 

Továbbá olyan fontos témák kerültek szóba, amely mindkét csoportot érintő 

jogszabály változások. 

Minden egyes őstermelőt érint az őstermelői igazolványok megléte, 

érvényessége, erre vonatkozóan is jogszabályokban meghatározott határidőkről 

kaptak tájékoztatást a jelenlévők. 

A program legfontosabb célja megvalósult, új információk átadása és 

megismerése, valamint szakmai tapasztaltcserék, egymás jó példái, amely a 

további párbeszéd fontos alapja lehet. 



 

  



Helytörténeti szakmai előadás – 2019. március 27. 

Öttömös Községben 2013. évben alakult meg az Öttömösi Települési Értéktár 

Bizottság, amely feladatának azt tekinti, hogy összegyűjtse, rendszerezze és 

ápolja azokat a nemzeti értékeket, amelyek községünkben megtalálható. Ebből a 

gyűjteményből olyan kiadvány került kiadásra, amelyből megismerhető Öttömös 

múltja, történelme. 

Bemutatásra került a nemzeti értékpiramis, hogy a részvevők megismerhessék 

milyen lépcsőfokokat kell bejárnia egy nemzeti értéknek mire Hungarikum lesz 

belőle. Sikerként könyvelhetjük el, hogy az öttömösi spárga mint „Öttömösi 

spárga és a hozzá fűződő hagyományok” néven bekerült a Csongrád Megyei 

Értéktárba is. A kiadvány kategóriánként mutatja be a helyi értékeinket, úgy 

mint az Öttömösi spárga, Méz és méhészet, Római katolikus templom, Magyar 

László Emlékpark, Székelykapu, Négyes határ emlékoszlop, Geodéziai torony, 

Csongrád megye legmagasabb pontját jelző kopjafa, 1848-as kopjafa, Útmenti 

keresztek, Magyar László Afrika-kutató élete és munkássága, Molnár György 

népi író élete és munkássága, Tanya mint életforma, Dobó Lajos 

csúcsteljesítményei, Baromjárás védett növény és állatvilága, Spárgafesztivál, 

Magyar László emléknap. A kiadvány mellett bemutattuk könyvtárunk féltve 

őrzött dokumentumát, Molnár György dedikált könyvének egyik példányát is. 

Előadás közben volt olyan, aki saját gyerekkorából kezdett mesélni. Tartalmas 

beszélgetős délelőttöt tölthettünk el együtt olyanok társaságában, akik saját 

történetükkel színesítik, gyarapítják tudásunkat településünk történelmével 

kapcsolatban, amely a helytörténeti feltárás  

alapjául szolgál. 

 

FEDEZZÜK FEL HELYI ÉRTÉKEINKET 

 

Öttömösi spárga 

A Duna–Tisza közi hátság, s rajta Öttömös területe is, a Duna pleisztocén kori 

nagy hordalékkúpjának maradványa, így a homok anyakőzeten homoktalaj 

alakult ki. A spárga ezt a laza, kalcium-karbonát tartalmú talajt kedveli, mely 

tavasszal hamarabb felmelegszik, s így a növény korán fejlődésnek indul. László 

Mihály helybeli gazdálkodó kezdte el termelni az 1930-as évek második 



felében. Öttömös paraszti gazdálkodásában, az itt élők megélhetésének 

biztosításában a spárgatermesztés játszotta/játssza a legfontosabb szerepet. 

Egész évben sok embernek ad munkát, ezzel falunk megtartó erejének is 

bizonyul. Településünk legfontosabb kulturális rendezvénye is e növényhez 

kapcsolódik. A szezont immáron 23 éve Spárgafesztivállal zárjuk. Ez a nap több 

is, hisz ilyenkor jönnek vissza az elszármazottak, egyesülnek, noha csak rövid 

időre, újból a családok, megmutatjuk magunkat az idelátogatóknak, fölkeltjük az 

érdeklődést, ezt kihasználva, más értékeinkre is ráirányítjuk a figyelmet. 

 

Méz, Méhészet 

A méhészet a mezőgazdasági ágazat kicsiny, de kiemelten fontos területe. A 

mezőgazdaság bruttó termelési értékének 1%-át adja. A méhészeti ágazat 

18000-20000 család megélhetéséhez nyújt kiegészítő vagy fő jövedelemforrást 

Magyarországon, így közvetve hozzájárul a vidék népességmegtartó 

képességéhez. A méhészetek létfontosságú szerepet töltenek be az ökológiai 

egyensúly fenntartásában 

Településünkön többen is foglalkoznak ezzel az ágazattal. 

 

Római katolikus templom 

1836-ban Szeged városa Öttömöst elcseréli Újszegedért a Kamaránál. 

Először Szeged- Alsóközpont filiája, majd 1936-ban megszervezik a 

lelkészséget.  

A templom a vallásalap, a vármegye főispánja és a csanádi püspökség anyagi 

támogatásából 1937-ben épült. 

Berendezését a hívek adományaiból teremtették elő. Zádori Ferenc 

kiskundorozsmai igazgató 

Szent Teréz szobrot adományozott állvánnyal együtt. Az áldoztató rácsot és 

padjait Bozó 

Gyula iparművész készítette. Dr. Glattfelder Gyula csanádi megyéspüspök 1937. 

október 17-én szentelte föl Kisboldogasszony tiszteletére. 



Első papja, Jachan Ignác 1941-ben Horpácsy névre magyarosított. 

A templom falán helyezték el a második világháború áldozatainak emléktábláját. 

(1990) 

 

Magyar László emlékpark 

Öttömös olyan neves „szülöttet” is magáénak mondhat, mint Magyar László, 

híres Afrika-kutató, aki Magyar Imre, Öttömös valamikori birtokosának 

(törvénytelen) fia. 

Tudományos életművével jelentősen hozzájárult Afrika múltjának, kultúrájának 

és népeinek teljesebb megismeréséhez. Tiszteletére a község Emlékparkot 

alakított ki a ruzsai út mentén található néhány fenyő által övezett területen 

(1994), ahová édesapját temették végrendeletének megfelelően.:  

 

„A holt teteim Ötömösön az ugy nevezett és fenyő fákkal körülvett sír halmon 

egyszerűen temettessenek el, tetszésére hagyván gyermekeimnek fa vagy kő 

emléknek felállítását.”  

(Magyar Imre végrendelete. Kelt Szabadkán, 1870. március 6-án.)  

 

Azóta már a szabadkai temetőben nyugszanak a maradványok a későbbi 

leszármazottak kívánságának megfelelően. 

 

Székely kapu 

Az erdélyi Csíkkozmás és Öttömös között 1998-ban jött létre a testvér települési 

kapcsolat. Ennek a barátságnak állít maradandó emléket Öttömös önállóvá 

válásának 100. évfordulóján (2008.) az erdélyi testvértelepülés által 

ajándékozott kapu, amit a Polgármesteri Hivatal épületénél állítottak fel. A 

munkát az adományozók maguk végezték el a helybeliek segítségével. A kapuba 

vésett felirat is erre az összefogásra, együttműködésre figyelmeztet:  

„Őseidnek szent hitéhez, nemzetednek gyökeréhez – testvér – ne légy hűtlen 

soha!” 



 A kaput Bodó Dávid, Csíkkozmás polgármestere adta át, és Dr.Kiss-Rigó 

László, szeged-csanádi megyéspüspök szentelt fel. 

 

Négyes határ emlékoszlop 

A maga nemében egyedülálló az úgynevezett Négyeshatári Millenniumi 

Emlékoszlop- együttes, amely négy település, Balotaszállás, Öttömös, 

Pusztamérges és Ruzsa határainak találkozási pontján, egy történelmi 

emlékhelyen állítottak fel 2000-ben .Itt folytatott ásatásokat Móra Ferenc 1905-

ben. Jelkép a négy egyforma, honfoglalás kori motívumokkal és a települések 

címerével díszített kopjafa, jelképezi a történeti folyamatosságot és az itt élők – 

a legnehezebb körülmények között is – feltétlen élni akarását, emléket állítva 

múltnak, s jövőnek egyaránt. A négy kopjafa mára szimbólummá vált, immár 

nem a falvakat elválasztó, hanem a múltat s a jövőt összekötő közös pont. 

 

Geodéziai torony 

Öttömös közigazgatási területére esik az 1981-ben a 129,8 méter magas Bukor-

hegyre épített geodéziai kilátótorony. Ezekről a tornyokról annyit tudni, hogy a 

70-es, 80-as években közel száz épült belőlük szerte az országban. Átmérőjük 

egységesen 3,5 méter, egy szint magassága 4 méter, a mi tornyunk 28 méter 

magas. 

Aki leküzdi tériszonyát, annak gyönyörű látványban lesz része, hisz az Alföldön 

ritkán lehet körbenézni a fák fölött. Ha délnyugat felé tekintünk, az öttömösi 

Baromjárást (természetvédelmi terület) láthatjuk, déli irányba pedig egészen a 

Felső-Ásotthalmi erdőig el lehet látni. 

 

Csongrád megye legmagasabb pontját jelző kopjafa 

Öttömös a Duna-Tisza közi hátság déli részén, a bácskai löszháton helyezkedik 

el. Területe sík, tengerszint felüli magassága 121-135 méter. Itt található a 

megye legmagasabb pontja, ahol egy kopjafát állított a Csongrád Megyei 

Természetbarát Szövetség 2004. október 23–án, Módra Géza helyi lakos 

kezdeményezésére. 



1848-as kopjafa 

A település központjában, a Közösségi Ház előtt áll az 1848-49-es forradalom és 

szabadságharc tiszteletére készült kopjafa, ami annak a forradalomnak állít 

emléket, amely a kölcsönös szeretet jegyében hívta zászlaja alá a magyar 

nyelvet beszélő nemzetet, a haza területén élő nemzetiségeket, akik közül sokan 

áldozták életüket a szabadságért, a honért. 

 

Út menti keresztek 

Keresztet ezen a tájon családok állítottak valamely fogadalomból. Öttömös 

külterületén jelenleg három nevezetesebb út menti kereszt áll. Legrégebbi 

közülük a Wolford-kereszt, amelyet Wolford István tehetős gazda állíttatott a 

saját tanyájához közeli dűlőút kereszteződéséhez. Tette ezt saját fogadalma 

alapján, miszerint ha az első háborúból épségben hazakerül családjához, hálából 

keresztet emel földje mellé. 1924-ben szenteltette fel a keresztet. Talapzatába ezt 

vésette: „Isten kegyelméből Wolford István és neje Farkas Etel és családjai 

harctéri emlékül emeltették, 1924.” 

Az Átokházi soron, Ásotthalom felé a dűlőút jobb oldalán található a Berki-

kereszt. A műkő kereszten valaha feltehetően korpusz is volt, már rég eltűnt. 

Állításának körülményeit nem ismerjük. Az alábbi felirat olvasható rajta: „Isten 

dicsőségére készítette Berki család, 1969.” 

A harmadik kereszt – Tanács-kereszt - eredetileg a Petróczi iskola mellett állt. 

Felirata szerint Tanács Vendel és neje, Kószó Etel emeltette 1929-ben. Mikor az 

iskolában megszűnt a tanítás, kocsmát és boltot nyitottak az épületben. A 

környékbeliek, a falu vezetése és az egyháziak úgy ítélték meg, méltóbb helye 

lesz a megszentelt keresztnek a rendszeres ájtatosságnak helyet adó közösségi 

ház mellett, az átokházi dűlőút sarkán. 1991-ben helyezték át a keresztet. 

A keresztek az idetelepülő keresztény emberek hitéről vallanak. 

 

Magyar László Afrika-kutató életműve és munkássága 

Magyar László, híres Afrika-kutató, aki Magyar Imre öttömösi földbirtokos fia. 

Szombathelyen született 1818-ban, és Pontod o Cuio-ban halt meg 1864 

november 9-én. Elemi iskoláit Dunaföldváron végezte, majd Pestre került. 



Egyetemet nem végzett, mert 1842-ben Fiumébe ment, ahol a tengerészeti 

iskolát elvégezve 1843-ban tengerészkadét lett, és egy osztrák postahajón 

eljutott Brazíliába. Különböző hajókon szolgálva bejárta a Karib-tengert. Dél-

Amerika belsejébe tervezett felfedező utat melyhez a Magyar Tudós Társaságtól 

kért anyagi támogatást. Mivel ezt nem kapta meg, Afrikát vette célba. 1848 

decemberében Benguelában átvette a kalabári négerszultán flottájának 

főparancsnokságát. Innen került Biébe és lett lelkes Afrika-kutató, Livingstone 

tudományos vetélytársa a Kongó és Zambézi forrásvidékén. Kutatási anyagát, 

útleírásait, az általa készített térképeket hazaküldte a Magyar Tudományos 

Akadémiának. Ezekből 1859-ben az Akadémia kiadásában jelent meg könyve, 

„Magyar László dél-afrikai utazásai 1849-1857. években” címmel. Magyar 

László nem fogadta el sem a portugál, sem az angol támogatást. Mindvégig 

hazájától remélte ügyének felkarolását, ami túl sokat késett. 

Magyar László tizenhat éven keresztül élt Afrikában. Ez idő alatt négy jelentős, 

egymástól elkülöníthető utat tett. Sorrendben az első, a Kongó folyó torkolatán 

való felhajózás volt 1848-ban. Ezt a folyószakaszt elsőként mutatta be a 

tudományos köröknek. Másik három útja a szárazföld belseje felé vezetett. 

Bihében való letelepedését követően 1850-ben indult el a nagy Kuanza folyam 

forrását felkutatni. Ebben az évben jutott el Yah-Quilembe is, ami utazásainak 

legészakibb pontját jelentette. Visszafelé való útján érintette Muata Jamvo 

birodalmának fővárosát, Kabebét. Második nagy belföldi útjára 1852-ben indult. 

Ezen útja végén Linyántiban szándékozott találkozni David Livingstone 

misszionáriussal, de ez feltételezett pár napos "késés" miatt nem valósulhatott 

meg. Utolsó szárazföldi útját 1855-ben tette, amelynek során Lobálországot 

kereste fel. 

Tudományos életművével jelentősen hozzájárult Afrika múltjának, kultúrájának 

és népeinek megismeréséhez. 

 

Molnár György népi író életműve és munkássága 

Molnár György gazdálkodó, népi író  1928. december 31-én született 

Ószentivánon, a mai Tiszaszigeten szegényparaszti családban. A tehetséges 

gyermek a helyi plébános segítségével a szegedi Piarista Gimnáziumba került, 

majd a budapesti Agráregyetem a következő állomás, ahonnan az ötvenes évek 

politikai nyomása miatt hazajött, majd 1956-ban a helyi forradalmi tanács 

elnöke lett falujában. Letelepedése, családalapítása a homokháti kis faluhoz 



Öttömöshöz kötötte, hátralévő életét itt élte le, itt írta műveit, gazdálkodott és 

mivel politikai nézetei valódi népi demokrata nézetek, a korabeli szocialista 

rezsimmel nem vállalt közösséget, emiatt  számos üldöztetésben volt része mind 

neki, mind a családjának. 

Írói munkássága a homoki tájhoz Öttömös népéhez kötötték elszakíthatatlan 

szálakkal, ahogyan írta: 

 

 „A jelent, a pusztuló, változó tanyai világot szeretném megragadni, fölmutatni, 

talán az utolsó pillanatokban, mielőtt eltűnne, hogy legalább az emlékezet őrizze 

a hűvös nyár végi hajnalokat, a vásárok ízét, az elárvult tanyai iskolát, a 

körülötte élő embereket, akik éppen úgy ennek a földnek a szülöttei, ahogyan mi 

vagyunk: munkájukkal, hitükkel, emberségükkel, bűneikkel, életükkel és 

halálukkal.” 

 

Irodalmi példaképei Tolsztoj, Móra Ferenc és Sinka István, írói indulását a népi 

író Veres Péter és Ruffy Péter támogatták, bízva tehetségében és biztatva őt. 

Első kötete a Rác utcai vasárnapok a Szépirodalmi Kiadónál jelent meg 1984-

ben, további kötetei a Bába Kiadónál: Széltől fújt levelek (1999), A magyar 

Cellini (2004), Messzi utak, távoli harangok (2009), Éhe a földnek (2010). 

Kisprózai művei elévülhetetlen részei irodalmi munkásságának, prózaírói 

bravúrosságát, írásainak atmoszférateremtő és társadalomrajzoló erejét talán itt 

csillogtathatta meg legjobban. Rendszeres írt a Magyar Nemzet és a 

Délmagyarország lapoknak, a Szegedtől Szegedig antológiának. 

Az induló Kereszténydemokrata Pártnak majd a Kisgazda Szövetségnek is tagja 

volt, utóbbi színeiben országgyűlési képviselőjelölt. 

Szeged város megbecsülésének jele, hogy tagjai közé választotta a rangos 

Dugonics Társaság, emellett számos országos díjban, elismerésben részesült.  

Elhunyt Szegeden, szerettei körében 2010. augusztus 27-én. Derűjét, 

humanizmusát, az alföldi táj és nép iránti elkötelezett szeretetét igyekszünk 

méltón őrizni. 

 

 



Tanya, mint életforma 

Az 1908-ban önálló községgé lett Öttömös területén közel két évszázada 

megtelepültek földművelő, állattenyésztő parasztcsaládok és kibontakoztatták a 

tanyás gazdálkodást. Öttömös 20. századi településszerkezetét döntően a 

határában épített tanyák és azok jellege határozta meg. 

Funkciót tekintve találunk:  

 Korszerű gazdálkodó tanyát  

 Vendéglátó tanyát 

 Üdülő- és lakófunkciójú tanyát 

A tanyák határbéli elhelyezkedése: 

 A tanyás területek nagyobb részén minden különösebb rendszer nélkül 

épültek fel a tanyák, rendszertelenül ülve meg a határt – „szórt tanyák” 

 tanyasor, amelynél a keskeny földbirtokokon épült tanyák egymás mellett, 

sorban helyezkednek el 

 Néhány település határában faluszerű csoportokba tömörültek a 

tanyaházak, ezek az úgynevezett „tanyabokrok, bokortanyák”. 

 

Az európai szinten kultúrtörténeti jelentőséggel bíró tanyás településrendszer és 

gazdálkodási forma a magyar nemzeti örökség fontos részét képező sajátos 

térszerkezeti struktúra, melynek fennmaradása, revitalizációja, fejlesztése 

nemzeti érdek. A tanyás térségek fontos értéke, hogy potenciálisan alkalmasak a 

fenntartható fejlődés, az integrált, komplex vidékfejlesztés és a 

multifunkcionális mezőgazdaság Európában kialakult fejlesztési modelljének 

megvalósítására. 

 

Dobó Lajos súlyemelő csúcsteljesítményei 

Dobó Lajos 1958-ban született Szegeden. Nagyszülei, szülei Öttömösön éltek. 

Az általános iskolát Öttömösön végezte. 1973-ban kezdte a súlyemelést. 16 

évesen már serdülő országos bajnok. 11-szeres országos bajnok felnőtt, ifjúsági 

és serdülő korcsoportban. 17-20 éves kora között érte el legnagyobb sikereit. 18 

évesen egy régi felnőtt csúcsot is sikerült megdöntenie. Jelentősebb helyezései: 

Világbajnoki 3. és Európa bajnoki 2. helyezés. Ifjúsági versenyzőként Európa-

rekordot, ifjúsági rekordot és országos felnőtt csúcsot ért el. 

 



Baromjárás védett növény- és állatvilága 

A Baromjárás a típusos ősi homoki legelők tekintélyes maradványa. A buckás 

területen mélyebb fekvésű nádasok, szikesedő pusztai foltok és homokpuszta-

gyepek egyaránt előfordulnak. 

Jellemzője a buckaközök egykori vízgazdagsága. Ez annak az üledékföldtani 

sajátosságnak köszönhető, hogy a futóhomok borítás itt már csak felszíni és 

egyre szakadozottabb, az alatta települt pleisztocén-végi lösz pedig viszonylag 

jobb vízzárást biztosít. A botanikailag legértékesebb része a terület egyharmadát 

kitevő homokbuckás rész.  

A buckaközökben az agárkosbort homoki bakszakállt, a báránypirosítót és a 

homoki kikericset csodálhatjuk meg. 

Rovarfaunája is gazdag zöld-és fürgegyík vízisikló, sisakos sáska, homoki 

hangyaleső, ormányos bogár, kis szarvasbogár, mocsári kosbor, homoki 

árvalányhaj, báránypirosító, kékperje, fehértippanos réti sás, fehér gólya, héja, 

fácán, erdei fülesbagoly, nagy fakopáncs, vetési varjú, feketerigó, ház veréb, 

erdei pinty. 

 

2013. január 1-től a Körös-éri Tájvédelmi Körzet része. 

 

Fent 1. kép homoki árvalányhaj 

Fent 2. kép kékperje 

Fent 3. kép kikerics 

 

Lent 1. kép erdei fülesbagoly 

Lent 2. kép erdei pinty 

Lent 3. kép vetési varjú 

 

Spárgafesztivál 



 

Öttömös, a spárga hazája. A dél-alföldi településen 1994-ben rendezték az első 

spárgafesztivált a spárgaidény lezárásaként. E fesztivál minden korosztálynak 

egyaránt kínál látni- és ennivalót. Változatos kulturális és sportprogramok 

szerepelnek a programban, de magától értetődően fő helyet foglalnak el a 

spárgatermesztéssel kapcsolatos tudományos konferenciák, és az ételbemutató. 

Talán nincs is másik zöldségféle, melyet ennyi formában el lehetne készíteni, 

mint a spárgát. Gondoljunk csak a spárgalevesre, spárgapuffancsra, 

spárgasalátára, rakott spárgára, vagy éppen a sonkatekercsbe göngyölt spárgára.

 Spárgát népszerűsítő rendezvény. Jól példázza a települési összefogást 

 

Magyar László emléknap 

Az első Magyar László Emléknap 1993. évben került megrendezésre, amikor is 

akadályversenyeket is szerveztek ezen a napon. Valósággal lázba hozta a 

tanulókat a verseny időpontjának kihirdetése, s készültek az akadályok 

leküzdésére. Egy volt diák így emlékszik vissza: 

 

„mikor ide jártam, mi csapatokat alkottunk. Afrika zászlót, menetlevelet 

készítettünk és verses indulót írtunk. Az akadályversenyeken sok olyan feladat 

volt ahol az erőnkre volt szükség, például lajhármászás kötélen, emellett a 

tudásunkra is szükség volt, amikor Magyar Lászlóval kapcsolatos kérdésekre 

kellett válaszolnunk.” 

 

Településünk minden év novemberében megemlékezik a kutatóról előadásokkal, 

kiállításokkal és koszorúzással. 2014. évben pedig községünk lakosságával 

egyetértésben Művelődési Házunk felvette a híres Afrika-kutató nevét. 



 

  



Kerekasztal beszélgetés – 2018. december 19. 

 

 

Köszöntőt követően, a Helyi identitás és kohézió erősítése című pályázattal 

kapcsolatos kérdések megbeszélése, eddig elért eredmények ismertetése és a 

jövő évi tervek. A beszélgetés a karácsonyi ünnepség alatt került sor. 

A résztvevők érdeklődő és tájékozott lakosok voltak, akik nagy érdeklődéssel 

hallgatták a projekt haladását.  

 

A beszélgetés elején röviden ismertetésre  került a projekt folyamata, a 

közösségi interjúk és felmérés vonalán hogyan jutottunk el a cselekvési terv 

megalkotásáig. A korábban megfogalmazódott feladatok mentén kezdtük 

megvalósítani elképzeléseinket a projekthez készült programtervhez igazodva. 

A résztvevők az eddig megvalósult programokról hallgathattak egy rövid 

tájékoztatást, valamint szakmai javaslatokkal éltek az egyes programokhoz. 

 





Kerekasztal beszélgetés – 2019. április 17. 

 

Köszöntőt követően, a Helyi identitás és kohézió erősítése című pályázattal 

kapcsolatos kérdések megbeszélése, eddig elért eredmények ismertetése és a 

jövő évi tervek. 

A résztvevők érdeklődő és tájékozott lakosok, önkormányzati dolgozók, akik 

nagy érdeklődéssel hallgatták a projekt haladását.  

Olyan lakosok, akik részt vettek a közösségi felmérés folyamatában, képviselők, 

érdeklődőd lakosok, kulturális közösségi munkás 

 

A beszélgetés elején röviden ismertetésre került a projekt folyamata, a közösségi 

interjúk és felmérés vonalán hogyan jutottunk el a cselekvési terv 

megalkotásáig. A korábban megfogalmazódott feladatok mentén kezdtük 

megvalósítani elképzeléseinket a projekthez készült programtervhez igazodva. 

A résztvevők az eddig megvalósult programokról hallgathattak egy rövid 

tájékoztatást, valamint szakmai javaslatokkal éltek az egyes programokhoz. 

Eddig megvalósult programok között kitértünk a helytörténeti szakmai 

előadásra, amely a településünk területén fellelhető nemzeti értékek 

gyűjteményének bemutatására irányult, amelyet egy kiadványban gyűjtöttünk 

össze. A közös beszélgetés révén is a település múltjának emlékét őrizzük az 

utókor számára. 

 



 

  



Kerekasztal beszélgetés – 2019. december 10. 

 

A beszélgetés elején röviden ismertetésre került a projekt folyamata, a közösségi 

interjúk és felmérés vonalán hogyan jutottunk el a cselekvési terv 

megalkotásáig. A korábban megfogalmazódott feladatok mentén kezdtük 

megvalósítani elképzeléseinket a projekthez készült programtervhez igazodva. 

A résztvevők az eddig megvalósult programokról hallgathattak egy rövid 

tájékoztatást, valamint szakmai javaslatokkal éltek az egyes programokhoz. 

Eddig megvalósult programok között kitértünk a helytörténeti szakmai 

előadásra, amely a településünk területén fellelhető nemzeti értékek 

gyűjteményének bemutatására irányult, amelyet egy kiadványban gyűjtöttünk 

össze. A közös beszélgetés révén is a település múltjának emlékét őrizzük az 

utókor számára. Beszámoltunk a nyáron megvalósított első kreatív közösségi 

találkozóról és a helyi újságról is. Kitértünk arra, hogy tekintve, ez egy 

közösségi projekt, a lap tartalmához bárki hozzászólhat és javaslatokat tehet. A 

résztvevők éltek is a lehetőséggel, hogy a helyi információs lapban milyen 

egyéb fontos információk legyenek megtalálhatók. 

 

 



 

  



Kerekasztal beszélgetés – 2019. december 13. 

 

A korábban megfogalmazódott feladatok mentén kezdtük megvalósítani 

elképzeléseinket a projekthez készült programtervhez igazodva. 

A résztvevők az eddig megvalósult programokról hallgathattak egy rövid 

tájékoztatást.  Az elmúlt évben a megvalósítással jól haladunk, a résztvevők 

elégedettek voltak az eddig elért eredményekkel. Kiemelték a helyi újság újra 

indításának jelentőségét, amely a település életéről, eseményeiről szól, és 

hasznos információkat tartalmaz. Visszajelzések alapján kijelenthetjük, hogy az 

eddig megvalósult programokat a lakosság elégedettséggel fogadott, minden 

korosztálynak kínáltunk új programlehetőségeket. 

Jövő évi programterveink között szerepel három kerekasztal beszélgetés, kettő 

kreatív közösségi találkozó és egy agrár szakmai előadás. A kreatív közösségi 

találkozóhoz számos ötlet hangzott el, és az is, hogy a szakmai előadáson milyen 

témákat hallgatnának szívesen a résztvevők. 

 



 

  



Kerekasztal beszélgetés – 2020. január 16. 

 

A beszélgetés elején főleg azok számára, akik a korábbi beszélgetéseken nem 

vettek részt, röviden ismertettük a projekt célját, folyamatát, a közösségi interjúk 

és felmérés vonalán hogyan jutottunk el a cselekvési terv megalkotásáig, a 

programterv elkészítéséig. 

Az előző beszélgetés résztvevői kérdezték, hogy az ott elhangzott javaslatok 

mikor kerülnek megvalósításra. Ez időt vesz igénybe, tekintettel arra, a projekt 

2021. évig tart és a lezárásáig a javaslatok folyamatosan kerülnek beépítésre.  

Községünk Könyvtárában létrehoztunk egy helyismereti gyűjteményt, tervezzük 

továbbá régi fotók bekérését a helyiektől digitalizálás céljából, amelyek később 

elérhetők lennének. 

Olyan javaslat is elhangzott, hogy a helyi Könyvtár indíthatna Könyvtármozi 

programot, amely a szomszédos településen sikerrel fut. A könyvtárosunk 

vállalja, hogy felveszi a kapcsolatot a szomszéd település könyvtárosával és 

szakmai iránymutatást kér erről a programról. Maga a program nem kapcsolódik 

a „Közös kincsek” projekthez, viszont a projekt céljához igazodik, azaz a 

közösségi szerepvállalást erősíteni, kulturális részvételt fejleszteni. 

Tájékoztattuk a résztvevőket, hogy a programtervben szereplő januári „Kreatív 

közösségi találkozó 2." programelemet a nyári szünet idejében rendezzük meg 

tekintettel arra, hogy ebben az időszakban több résztvevőre számíthatunk. 

Továbbá fontos számunkra, hogy fiataljaink a nyári szünetben is hasznosan 

töltsék szabadidejüket 

 



 

 

  



Kerekasztal beszélgetés – 2020. július 13. 

 

A beszélgetésen beszámoltam arról, hogy a projekt sikerességét mutatja a 2018-

2020. évi, eddig megvalósult programok (Agrár szakmai előadások, Kerekasztal 

beszélgetések, Művészeti előadás, Helytörténeti szakmai előadás, Kreatív 

közösségi találkozók és a több ütemben megvalósuló helytörténeti feltárás) 

száma. A projekt sikerességét az is bizonyítja, hogy az előkészületektől kezdve 

(kérdőíveket kitöltők, a beszélgetéseken és interjúkon részvevők) eddig 333 fő 

lakost sikerült elérnünk a projekttevékenység során. 

Blanka a Helytörténeti feltárás programmal kapcsolatban arra volt kíváncsi, 

hogyan döntjük el kivel beszélgetünk, „Tesóm mesélte, részt vett ilyen 

beszélgetéseken már.”- mondta. Tekintve, hogy születésem óta a településen 

élek, ismerem az időseket, így tudom, kihez kell fordulni, másodsorban pedig 

akiket a beszélgetőpartnerek ajánlanak. 

A beszélgetések produktumai a visszaemlékezések és olykor régi családi és 

települési fotók. Szóba került a korábbi beszélgetéseken már elhangzott 

Helyismereti gyűjtemény, érdekességként az itt megtalálható legrégebbi 

dokumentum, egy 1965. évben keltezett könyvszámla,  amely a feltárás során az 

egyik fiókból került elő. A gyűjtemény ötlete a projekt megvalósítása közben 

született meg.  

A programjaink közül jelenleg a helyi újság,- és a második kreatív közösségi 

találkozó programelem fut. A találkozó lebonyolításban a beszélgető társak is 

részt vesznek, sőt ígéretet tettek, hogy a nagyszüleiknél válogatnak fotókat, 

amelyeket rendelkezésünkre bocsátanak. Kijelenthetjük, hogy a projektben való 

közvetlen és közvetett részvétel erősíti a közösséghez tartozás érzését, 

ösztönzőleg hat a település múltjának megismeréséhez. A fotók keresése közben 

pedig biztosra vehető, hogy a nagyszülők örömmel emlékeznek a fotó 

készítésének körülményeire, történetére 

 



 

 

  



Kerekasztal beszélgetés – 2021. június 30. 

 

A beszélgetés elején kitértünk arra, hogyan lehet ismét, egy összetartó, aktív 

közösséget létrehozni. Sajnos a pandémia miatt számos program nem 

valósulhatott meg illetve későbbi időpontra lett áttéve. Felmerült olyan kérdés - 

amennyiben a vírushelyzet lehetővé teszi - milyen új rendezvényekkel lehetne a 

lakosokat aktiválni. Új ötletként jött a „Családi piknik”, és a „Szalonnázzunk 

együtt” programok megrendezése a könyvtár udvarán, aminek a célja, hogy egy 

kicsit a családokat összehozza. Javaslatok érkeztek arra, hogy a 

rendezvénynaptárt a újságban is megjelenjen. 

A projekt egyik pozitív eredménye, hogy az Öttömösi Mi-újság a továbbiakban 

is havonta meg fog jelenni.  

A beszélgetés második felében azok számára, akik a korábbi beszélgetéseken 

nem vettek részt, röviden ismertettük a projekt célját, folyamatát, a közösségi 

interjúk és felmérés vonalán hogyan jutottunk el a cselekvési terv 

megalkotásáig, a programterv elkészítéséig 

Visszatérő kérdés volt az „Emlékőr” program, (amelyen helyi időseket 

keresnénk fel, akik mesélhetnének a település múltjáról) sajnos jelen 

egészségügyi helyzet miatt nem történt változás az ügyben. Ez így több időt 

vesz igénybe, tekintettel arra, hogy a projekt 2021. évig tart és a lezárásáig a 

javaslatok folyamatosan kerülnek beépítésre. Abban viszont egyetértett minden 

résztvevő, hogy a helyismereti gyűjtemény gyarapítása a projekt lezárása után is 

folytatódni fog. 

Távlati ötletként felmerült egy falusi múzeum létrehozása, mely egy állandó 

kiállítási hely lehetne a gyűjtemény bemutatására. 

 

 



 

  



Kerekasztal beszélgetés – 2021. október 5. 

 

A mostani kerekasztal beszélgetés résztvevői a nyugdíjas korosztály tagjai 

voltak. 

A beszélgetés apropóját az idősek napja adta. A fő kérdéskör az volt milyen 

programokkal lehet az idősebb korosztályt aktiválni. 

Inspirálásként felelevenítettük a legutóbbi beszélgetésen egy kezdeményezést, a 

családokat célzó két „új” program, mely eredményesnek bizonyult. 

A résztvevők felvetették, hogy olyan programot kellene szervezni, ahol az 

idősek és a fiatalok találkozhatnak egymással, például a falukemencénél 

tradicionális kemencés ételek készítése során. Ez rendkívül jó kezdeményezés, a 

program megvalósítása érdekében helyi idős lakosokat keresünk fel, akik 

vállalnák ezen ételek elkészítésének bemutatását. Továbbá olyan javaslat is 

érkezett, hogy a közösség tagjaival mézeskalácsot is készíthetnénk. „Olyan 

programokra van szüksége, ahol a közösség tagjai, idősek és fiatalok együtt 

tölthetik el a szabadidejüket” monda egyikőjük. 

A beszélgetés második felében visszatérő témaként felkerült a helyi gyűjtemény. 

Ötletként felmerült a régi TSZ irodaként működő épületből kikerülő irodai 

berendezésekből is lehetne egy kiállítást rendezni.  

 

Összegzés a projekt lezárásával kapcsolatban: 

Mivel ez volt az utolsó kerekasztal beszélgetés, a jelenlévők értékelték a projekt 

hasznosságát. A település közösségi életében mindenképpen eredményes volt az 

együttműködés. Olyan kezdeményezések indultak meg melyek a továbbiakban 

is folytatódni fognak. Ilyen az Emlékőr program, melynek a hatására elkezdődőt 

egy gyűjtemény összeállítása, aminek a gyarapítása a későbbiek során is célja a 

településnek. A helyi újság, azóta is minden hónapban megjelenik melyben 

minden településsel kapcsolatos hírt, információt, kulturális programot megtalál 

az olvasó. Úgy gondoljuk, hogy ez is egy kicsit össze hozat, erősítette a helyi 

közösségeket.  

Számos szakmai és kulturális programmal lett gazdagabb közösségünk. Minden 

korosztályú és érdeklődési körű lakosunk találhatott olyan rendezvényt, ami 

érdekes, hasznos volt számára. 

A jelenlévők véleménye szerint az együttműködésben vállaltak teljesültek. 

A lakosság aktívan be volt vonva, kérdőívek, közösségi interjúk készültek a 

helyi igények felmérésére. 

A helyi közösségek be lettek vonva fórumokon, kerekasztal beszélgetéseken 

keresztül a közösségi építő folyamataiba. 

A partnerek között folyamatos kommunikáció zajlott 

A rendezvényekről fotók, jelenléti ívek, beszámolók készültek. 

A projektben vállalt célok teljesültek. 

 

 



 

  



Kreatív közösségi találkozó – 2019. július 29. – 2019. augusztus 8. 

 

Rendezvényünk elsődleges célja az volt, hogy a helyi gyerekek iskola után is 

hasznosan tölthessék az időt. A programra vártuk a kedves szülőket  és 

mindenkit, aki a gyerekekkel együtt hasznosan töltötték a délelőttöket. 

Első alkalommal szerveztünk Kreatív közösségi találkozót. A négy nap alatt 

számos program lehetőséget biztosítottunk a résztvevők számukra, közülük a 

gipszformák festése bizonyult a legnépszerűbbnek. A legérdekesebb pillanat, 

mikor az oroszlánt keltettük „életre” és meg sem harapott bennünket. Még azt is 

hagyta, hogy a kicsik focizzanak vele. Még több minden elevenedett meg az 

asztalon: autó, pingvin, madár. Mindezt az élményt egy applikációnak 

köszönhetjük. Az állatok és tárgyak olyan színben elevenedtek meg, amilyen 

színre festettük. 

Könyveket is nézegettünk, a legnépszerűbbek a kukucs és kihajtogatósak voltak. 

Számos figurákat készítettünk papírból. 

Óvodásaink is meglátogattak bennünket, így kis lakóinkkal egyre jobban 

benépesült a Könyvtár. Természetesen nem csak ők voltak velünk, ha nem 

anyukák, apukák, mamák és nevelők is, sőt diákmunkásaink is. Szerencsére 

kicsik és nagyok, sőt még szülők is boldogan álltak neki színezgetni, hajtogatni, 

így mindenki talált magának megfelelő elfoglaltságot. A sok játéknak 

köszönhetően még játszottunk is. 

 



 

  



Kreatív közösségi találkozó – 2020. július 16-23. 

 

Rendezvényünk elsődleges célja nem változott, a helyi gyerekeknek a 

nyáriszünetben olyan program szervezése, ahol szabadidőjüket hasznosan 

tölthetik. Második alkalommal szerveztünk Kreatív közösségi találkozót, ahova 

minden érdeklődőt szeretettel vártunk. A korábbi évhez hasonlóan jelen 

programot ismételten több naposra terveztük. A három nap alatt számos 

kikapcsolódási lehetőséget biztosítottunk a résztvevők számára. 

 

Első nap (2020.07.16.) 

A megvalósítás során törekedtünk arra, hogy a gyerekek játszva tanuljanak. 

Olyan kártyajátékot játszottunk velük, amely a taktikai érzéküket fejleszti, az 

„előre gondolkodás” képességük fejlődik. „Gábor, ha ezt leteszem az jó?” – 

kérdezte Dominik. Az úgynevezett joker kártyát nem játszottuk el, jó döntésnek 

bizonyult, hiszen végül ő nyerte a játszmát. A visszavágón az ellenfél nyert, 

döntéseinkkel nem mindig a várt eredményt érjük el. 

A legnépszerűbb játék a szókereső volt, amivel a kicsik szókincsüket bővítik, a 

szem-kéz koordináció javul. „ Milyen eszközök vannak a konyhában?” – szólt a 

feladvány, a megfelelő szó kezdő betűjelét pedig lenyomva mondható ki a szó: 

„asztal!” – kiabálta Noémi. 

Még egy különösen közkedvelt játékkal is játszottak, az pedig a Találd ki! Ez 

egy kérdezz-felelek játék, a gyerekek kérdések mentén haladva találják ki, ki 

lehet a titokzatos idegen. Megtanulják, hogyan kérdezzenek úgy, hogy minél 

több rossz választ zárjanak ki egyszerre és így haladva a helyes megfejtés 

irányba. 

A mai napot nem csak asztal mellett töltöttük, hanem mozogtunk is, volt aki 

labdázott, vagy hulahoppkarikázott. A nap végén pozitív visszajelzésként pedig: 

„jól éreztem magam, jó volt találkozni a barátiammal” – szólt Boglárka. 

 

Második nap (2020. 07.21.) 

A gyerekek egy számukra teljesen új memóriajátékkal ismerkedtek, egy-egy 

állatról kellett minél több alapinformációt megjegyezni, majd az idő lejárta után 

egy-egy kérdésre válaszolni. Nagyszerű fejlesztő játék, amely nekünk 

felnőtteknek is nagy kedvence lett. A memóriát fejlesztő játék, miközben egy 

sor információval gazdagodunk az egyes állatok élőhelyéről, táplálkozásáról 

vagy akár a méreteiről. 

A legnépszerűbb minden kétséget kizáróan a csillámtetoválás, a gyerekek még 

egymásnak is készítettek. A lányok csapatot alkottak és a jelük unkikornis lett, 

így mindenki vállára került egy-egy jószág, így lettek ők a „Csillámpóni csapat”.  

A fiúk se maradtak le, ők is csapatot alkottak, nekik a jelük Batman lett. 

A labdák is előkerültek, sőt még meseolvasás is történt, természetesen a napot 

nagy rohangálással és önfeledt sikoltozással zártuk. 

 



Harmadik nap (2020.07.23.) 

„Végreeee, előkerült az ecset!”- kiabálta Hanna. A nap folyamán megtanulták, 

hogy hulladék anyagból is lehet szép díszeket készíteni, így a környezetet is 

óvjuk. Használtunk ásványvizes palackot és még wc papír gurigát is, és a 

korábbi foglalkozásokból megmaradt színes papírokat. Nem csak a kisebbek, 

hanem még a nagyok is készítettek alkotásokat, amelyek egy részét hazavitték, a 

maradék pedig kis községünk könyvtárát díszíti. 

 

Szerencsére a résztvevők boldogan álltak neki színezgetni, rajzolgatni, mindenki 

megtalálta a magának megfelelő elfoglaltságot. Tekintve, hogy könyvtári 

környezetben voltunk, így egy-egy könyvet is a kezükbe vettek. 



 

  



Kreatív közösségi találkozó – 2020. szeptember 23. 

 

Rendezvényünkön ezúttal a körülöttünk lévő színvilággal foglalkoztunk. A 

gyerekeknek játékosan, érthetően beszéltünk arról, hogy a színek 

tulajdonképpen a szembe jutó, látható tartományba eső, különböző 

hullámhosszú fénysugarak. A látható tartomány összes színét tartalmazó fényt 

fehérnek látjuk, a fény hiányát a szemünk fekete színnek érzékeli.  

Különböző gipsz formákat festettünk színkeverési technikával, amelyhez 

segítségünkre volt egy táblázat, amelyből kileshettük, hogy a kívánt színt miből 

tudjuk kikeverni. Vízfestékkel nehezebb elérni a kívánt színt, mint temperával. 

Közben beszélgettünk a hideg és meleg színekről, ezekből a könyvtárban 

melyek találhatók meg, kinek mi a kedvenc színe, „nekem a sárga” , „én a kéket 

szeretem” – mondták sorban. 

Megbeszéltük az alapszíneket is, a piros, kék és sárga, kettő keverésével egy 

harmadik színt kapunk, piros + kék = ibolya , kék + sárga = zöld , sárga + piros 

= narancssárga. Ezekkel kiegészítve a színkeverési kísérleteinket további 

fantasztikus árnyalatokat hoztunk létre.  

A mai nap egy kicsit a tudomány világába kalauzolta a résztvevőket, 

érdeklődőek voltak a színkeverés iránt. Tekintve, hogy könyvtári környezetben 

voltunk, így egy-egy könyvet is a kezükbe vettek. 



 

  



Bábszínházi előadás – 2020. szeptember 24. 

 

A társulat először látogatott el településünkre, előadásuk címe: „Egyszer volt 

Budán kutyavásár”. A gyerekek és felnőttek nagy érdeklődéssel várták a 

találkozást, a mesét már mindenki ismerte, viszont bábok segítségével másként 

elevenedett meg a történet előttünk. A társulat vezetője köszöntötte az 

egybegyűlteket, és ezután a bábok „életre keltek”. A népmese története szerint 

„az igazságos Mátyás király” közbenjárására a szegény ember kutyáit a budai 

vásárban a nemesek jó pénzért felvásárolják. Ezt hallva a kapzsi gazdag ember 

minden vagyonát pénzzé teszi, azon kutyákat vásárol és a kutyafalkával Budára 

megy. Ott azonban elzavarják azzal, hogy „egyszer volt Budán kutyavásár, csak 

egyszer.” A kutyák szétszaladnak, ezzel a gazdag ember vagyona elvész. 

A mese közben sokat nevettünk, a legviccesebb mikor a kutyák elszaladtak és a 

gazdag ember alig bírta őket befogni, közben pedig csetlett-botlott. A hang 

hatásokkal, az élethű bábukkal és színészi játékkal magunk is a korabeli időben 

éreztük magunkat. Sajnos a mókázás előbb-utóbb véget kell érjen, így főhőseink 

búcsúztak tőlünk. 

A mese tanúsága számunkra, felnőtteknek is elgondolkodtató, hogy az irigység 

nem jó társ. 

 

  



 

 

Mátyás: Egyszer volt Budán kutyavásár 

Vidám mese 

 

Kacagó Bábszínház 

előadásában 

 2020. szeptember 24-én  

10:00 órakor 

a Művelődési Házban 

(6784 Öttömös, Fő utca 4-6.) 

 

 

 

 

Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt! 

A program ingyenes! 

 

 

A program a TOP-5.3.1-16-CS1-2017-00002 azonosítószámú 

„Közös kincsek - összetartó közösség : Mórahalom és térsége a 

helyi identitás és kohézió erősítéséért” című pályázat  

keretében valósul meg. 

 

 

 

  



Lóca együttes fellépése – 2019. január 24. 

 

Településünkre először látogatott el a Lóca együttes, előadásuk témája az újévi 

jókívánságok, szokások, tiltások és az elmaradhatatlan mulatság. 

Mikor az együttes az előadáshoz készülődött az egyik tag, Róbert megkérdezte a 

gyerekeket: 

 „Ti mindig ilyen csendesek vagytok?”.   

 „Alvás időben vagyunk, ezért csendesebbek a szokásosnál.” – válaszolt 

óvónéni. 

Mikor aztán megszólaltatták a hangszereket egyből megjött a hangulatunk. 

Mindenki figyelmesen figyelt, az álmosság kezdett tova szállni a szemünkből. 

Inci kérdezte tőlünk, ˇmilyen hangszert tartok a kezemben?”, erre a gyerekek 

kórusban mondták, hogy „az hegedűűű”. Vajon mi lehet az, amin Krisztián úl? 

Megvaaan, dob. Ja, ne feledkezzünk a gitárról sem! 

Miután megismerkedtünk a hangszerekkel tovább mulatoztunk a gyerekek 

legnagyobb örömére, az Általános Iskola tőlünk volt egyre hangosabb. Az álom 

manókat végleg elüldöztük a felhőtlen jókedvünkkel és mókával, közben 

megismerkedtünk az új évi szokásokkal, miért jobb a malac mint a tyúk. Mit is 

csinálnak ők? A tyúk elkaparja a szerencsét, a malac pedig kitúrja. 

„Nekem volt egy malacom áááám!” – tudtuk meg egyik ovis kislánytól. 

Az újévi ételekről sem mondhatunk le, ahogy a szerencséről sem. Na, aki nem 

lép egyszerre, mit nem kap estére? Háát réééteeest! Megtudtuk, kinek mi a 

kedvenc rétese, mindenki kiabálta a sajátját: 

„az enyém a diós” 

„én a mákosat szeretem” 

„csokiiiis” 

Együtt gyúrtuk, nyújtottuk, töltöttük, tekertük és sütöttük. Finomabbnál 

finomabbak készültek a mi kis konyhánkban. De a lisztet honnan is vettük? A 

zsebünkbőőőől!!  

Az elkészült finomságokat pedig hegedű tányéron kaptuk Incitől.  

Így mulattunk, amit még Jutka és Gyurka is megirigyelt , „hiszen gyermeknapi 

mulatságon,  tánc cipő van fiún -  lányon, lépnek jobbra, lépnek balra, fakadj te 

is velünk dalra!”  Ugrálva, táncolva körbe - körbe forogva mulattunk, ilyen jó 

társasággal gyorsan elrepült az idő, így Inci, Krisztián és Róbert búcsúzott 

tőlünk. 

Indulás előtt összetalálkoztunk az oviba visszafele tartó kislakóinkkal és 

ekkor…. „Köszönjük szépen!” – mondta egy fiú. 

 



 

  



2021. szeptember 11. 

 

Az Öttömösi Citerazenekar 2010-ben alakult. Jelenleg 10 fő muzsikál együtt. A 

mai napon az Öttömösi Női Kar néhány tagja is besegít a zenekarnak. 

Az együttesben a kezdetektől több generáció képviselteti magát, a 

középiskolásoktól a nyugdíjas korosztályig.  

Szívesen vesznek részt községük Öttömös és a környékbeli települések 

rendezvényein, de e mellett testvértelepüléseik meghívására színpadra léptek 

már: a délvidéki Horgoson, az erdélyi Ópáloson és Csíkkozmáson is. 

A fellépő ruhák, melyben ma színpadra lépnek, az Öttömösi Önkormányzat által 

benyújtott pályázatnak köszönhetőek. A ruhák, ingek már jó ideje elkészültek, 

de a járvány miatt eddig csak a szekrényben pihenhettek. Két héttel ezelőtt az 

augusztus 20.-ai ünnepségen ölthették föl először magukra. 

A mai napra egy erdélyi népdalfeldolgozással, egy szatmári népdalcsokorral 

valamint egy közismert nótákból álló összeállítással készültek.  

 

A másik fellépő 

Homoki CSŰRDÖNGÖLŐ Hagyományőrző Nèptánc Egyesület - RUZSA 

A szervezet élete több mint 17 éves múltra tekint vissza. 2004. februárjában 

alakult meg Ruzsán a helyi felnőttekből álló néptánccsoport 14 fővel. Az amatőr 

tagokból álló csoportot Kis Zelminke erdélyi fiatalasszony vezette.  

Szülőfaluja táncainak tanításával indította el a lelkes csoportot. 2008-tól 

Erdélyiné Dudás Anita vette át a csoport vezetését. Új tagokkal bővült a 

tánccsoport, akik nemcsak a néptánc elsajátításával, hanem a hagyományok 

őrzésével is foglalkoztak. Számos rendezvényen is részt vettek, többek között 

Lengyelországba is eljutottak, egy nemzetközi népzenei fesztiválra, ahol kis 

falunk, Ruzsa képviselhette Magyarországot. Kialakult a gyermek,ifjúsági és 

felnőtt csoport. Évek során a gyerekek, ahogy fejlődtek, felkerültek a felnőtt 

csoportba. 2014 -ben megalakult a Homoki Csűrdöngölő Hagyományőrző 

Néptánc Egyesület 17 taggal. 



Jelenleg, 2017 óta Számfira- Nagy Zita és Számfira Máté oktat a Homokszöm, 

Betyáros, Suhancos gyermek és Csűrdöngőlő felnőtt csoportjaikban,mely 

közösség közel 50 fővel működik. 

Az Egyesület elsődleges céljai között szerepel a  néptánc tanítás, a 

hagyományok megőrzése, továbbadása, élőn tartása, valamint az utánpótlás 

nevelése, a jelenlegi összetartó közösség megőrzése, és nem utolsó sorban saját 

örömük megélése a magyar néptáncban. 

A mai alkalommal Megy a gyűrű, vándorútra címmel mérai táncokat mutatnak 

be. 

 



 


