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Kedves Öcsödi lakosok!
Minden évben eljön a várva várt ünnep, a
karácsony, amely békét és reménységet hoz
mindnyájunk életébe. A gyertyák fénye, az
ünnep varázsa megszépíti életünket.
„Legyen veled Karácsony Angyala,
legyen áldás és ünnep az Ünnep,
szeretet simítsa lelkedet,

mikor a csengők megcsendülnek.”
Ara Rauch

Ezekkel a gondolatokkal kívánok mindenkinek
Békés, Boldog Karácsonyt, és sikeres,
egészségben gazdag Új Esztendőt!
Molnár Bálint
polgármester
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Idősek Világnapja!

Élő Népművészet

Bencsik Márta csuhéfonó és Szilágyi Imre bútorkészítő
Idősek Nemzetközi Napját az UNESCO vezette be magas színvonalú és művészi kivitelezést ötvöző
kézműipari munkájával pályázott „Magyar Kézműves
1991-ben. Ez az ünnep az idősekért van, róluk szól.
Remek” címre. A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara
Az idős embereket tisztelnünk kell. Tiszteletünk
2001-ben alapította ezt az elismerést.
magában foglalja elfogadásukat, támogatásukat,
A párosnak a Hálószoba bútor-berendezéséért 2016-ban a
szeretetüket és annak érzését, hogy értékeljük őket. Kamara megítélte a „Magyar Kézműves Remek” címet,
Október 3-án településünkön megemlékeztünk az ezért
termékük
forgalmazásánál
jogosultak
a
Idősek Világnapjáról. Molnár Bálint polgármester megkülönböztető cím használatára.
köszöntötte az időseket, majd meglepetés műsort
Október elsején az Idősek Világnapját ünnepeljük. Az

szolgáltatott Aradszky László művész úr. A közönség
nagyszerűen szórakozott a délután folyamán.

Gratulálunk az elismeréshez és a további munkájukhoz sok
sikert és jó egészséget kívánunk.
Szerkesztőség

Szerkesztőség
Képek: Csontos Anikó

Tisztelt Lakosság!
Karácsonyi ünnepekre ismét van lehetősége
kedvező áron, frissen vágott vagy töves, saját
termesztésű LUC és EZÜST fenyő vásárlására.
Érdeklődni a Barkács Áruházban vagy a
06-56/310-553-as telefonszámon lehet.
Ezúton kíván az üzlet összes dolgozója Áldott,
Békés Karácsonyt és Eredményekben Gazdag
Boldog Újévet!
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Tovatűnt diákévek
Az elmúlt év nyarán rendezett falunap alkalmával a kézimunka
sátornál a társaságot véletlenszerűen korabeli általános iskolai
(1958-1966) osztálytársak alkották. Voltak köztük olyan
személyek is akik, azóta nem látták egymást. Ez az örömteli
hangulati tényező alapozta meg azt a, gondolatot, hogy meg
kellene szervezni mindhárom osztály részére az 50 éves
osztálytalálkozót, hisz az eltelt időszak alatt egyszer sem volt.
Az asztaltársaság lelkesedése egyértelmű volt, s a címek
felkutatása kitartó időigényes, olykor-olykor reménytelennek
tűnő munkája meghozta a maga sikerét. A szervezők egyike,
Révész Istvánné/Tolnai Mária abból indult ki, hogy több évtized
távlatából is lenni kell mindenkinek valamilyen szintű öcsödi
kötődésének: ismerősök, szomszédok, rokonok, gyerekek,
unokák. A feltételezés bejött, s egy év alatt egy személy
kivételével sikerült – de ő BM központi lakcím-nyilvántartásban
sem szerepelt - mindenkit felkutatni. Nagyon érdekesek voltak a
reakciók, mikor sok év távlatából felhívtunk valakit. Volt olyan
eset is, hogy egy településen mindössze 700-800 méterre laktak
egymástól, de nem tudtak egymásról. Néhányan eleve
elzárkóztak, de a többség meghatódva és örömmel fogadta 2016.
október 01-re szóló meghívót.
A történelem számára ötven év nem sok, de számunkra hosszú
idő. Öcsödiesen szólva: „már megettük a kenyerünk javát”.
Ötven év múltán az ismerős már csak ismeretlen ismerős, avagy
ismerős ismeretlen. A találkozó azonos értékű volt egy
újraismerkedéssel, hisz gyerekek lévén a korabeli barátságok
kevés kivétellel elhalványultak. Kinőttük a ballagási ruhánkat és
sok-sok ezüst szállal gazdagodtunk, amolyan koravén-örökifjú
személyekké váltunk.
Nem csoda, hogy a társaság nagy részének gondot okozott, hogy
ki kicsoda, hisz néhány kivétellel senki sem hasonlított már a régi
önmagára. Nem kis derűvel kerestük egymás szemében a
gyerekkori vonásokat, de pillanatokon belül nyoma veszett a
tartózkodó udvariasságnak és visszafogottságnak.
A szervezők közül Révész Istvánné/Tolnai Mária nyitotta meg a
rendezvényt és köszöntötte a meghívott osztályfőnököket,
tanárokat köztük Konczos Évát (rajz és művészettörténet tanár és
osztályfőnök) Dióssy Tibornét/Szaszkó Klárát (számtan és
mértan tanár és osztályfőnök), Dióssy Tibort (kémia tanár) és Dr.
Tolnay Gábort (történelem tanár és igh.) és természetesen a már
hatvan éven túli „kisdiákokat”. Idézve költői gondolatait:
"Ha a fejed felett elszálltak az évek
És nem szól már oly tisztán az ének,
Ha távolságot túl messzinek érzed,
Ne szomorkodj, örülj nagyon,
Hogy ezt is MEGÉLTED! "
A megnyitó gondolatokat osztályfőnöki óra követte, melynek
keretében mindenki megosztotta, hogy az eltelt ötven folyamán
kinek miképp alakult az élete, hiszen alaposan szétszóródott a
társaság.

Ki helyben, ki a környéken, ki Tiszántúlon, ki Dunántúlon, ki a
fővárosban, ki pedig külföldön telepedett le. Akik
tanulmányaikat követően itthon maradtak, ugyanúgy megállták a
helyüket az életben, mint akik máshol lettek önmaguk kovácsa.
A rövid bemutatkozásokból az is kiderült, hogy a többség már
többszörös nagyszülő, s ezen örömök mellett sajnos mindenkinek
voltak borúsabb napjai is. Nagyon sokan eltávoztak szeretteink
közül, egy-két kivétellel a szüleink, kinek a házastársa, kinek a
családja, ki pedig a korosztályunkból.
Többen csak a találkozón szembesültek azzal, hogy tanáraink és
osztály-és évfolyamtársaink közül sokan vannak olyanok, akik
már soha többé nem jöhetnek el, mert: „Minden elmúlik, mint az
álom, elrepül, mint a vándormadár, csak az emlék marad meg
szívben, halványan, mint holdsugár.” E mondat kíséretében
gyújtottunk gyertyát, s egy percig kegyelettel és mély tisztelettel,
néma csendben emlékeztünk rájuk. A bölcsek úgy fogalmaznak,
hogy az Élet múlandó és a lelki sebekre nincs gyógyszer, be kell
érnünk azzal, hogy az Élet megy tovább és racionálisabb, mint az
érzéseink.
A találkozó kellemes színfoltja volt Zöldvári Lászlóné/Dorogi
Lídia „Ötven éve” című szavalata:
„Ötven éve annak, hogy hátat fordítottunk nyolc szép diákévnek.
Akkor tele céllal, nagy töretlen hittel vágtunk a jövőnek, tele
életkedvvel.
Most ki pityeregve, ki fehér hajjal ismergeti egymást bujkáló
mosollyal,
Felidézve gondokat az eltöltött évekre.
Kattogjanak a gépek, készüljenek a képek,
Egymásnak meséljünk jókat és szépet!
Az „osztályfőnöki” órán szépen egymás mellett
Mindenki az elmúltról szép emlékekbe kezdhet.
Voltak zárt gondok az elmúlt évek alatt,
A legnagyobb baj az, hogy hamar elszaladt.
Többen már nem élnek, hogy részesei lehessenek ennek az
eseménynek,
Emléküket nem feledve ég egy szál gyertya.
Ebéd után az asztalt körbeülve, pohárral a kézben támlás székbe
dőlve,
Tanúja lehetünk a jó kedvű örömnek, a szívből jövő sok-sok
szeretetnek.”
Az iskolai emlékeinket a nosztalgia jegyében egy rövid diavetítés
keretében elevenítettük fel. Szüleink közel azonos társadalmi
helyzetűek voltak. Nagyon sok volt az egykeresős család. Kik a
faluban, s nagyon sokan pedig tanyán laktunk. A fürdőszobát a
nagy lavór helyettesítette. Hűtőszekrény nem volt, ezért dinnyét
az ásott kútban hűtöttük, s ivóvízért sokan a Nádi-kútra jártunk.
folytatás a 4. oldalon
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folytatás a 3. oldalról
Az akkori beiskolázási adatok szerint 1958. szeptember elsején
113 első éves kisdiák kezdte meg a kötelező iskolai tanulmányait
a következő (a teljesség igénye nélkül) iskolákban: Újtelepi,
Pápai, Szigeti, Juhász Béni úti iskolák, valamint a külterületeken
lévő Bábockai, Laposi, Büdöshalmi összevont osztályokkal
rendelkező iskolákban. Az oktatás ingyenes és jó színvonalú volt.
Akkor is voltak jó és kevésbé jó, (osztályt ismétlő) tanulók.
Mindent a magunk erejéből értünk el, hisz szülői segítségre nem
minden esetben lehetett számítani.
A korabeli oktatási törvény az általános iskola feladatát a
következőkben határozta meg: az általános iskola nyújtson
minden tanulónak alapműveltséget, tegye képessé őket arra, hogy
hazánk művelt, mindenoldalúan fejlett, öntudatos dolgozóivá
váljanak. Meghatározta a tananyagot és a követelményrendszert,
amit országos viszonylatban kellett tanítani és teljesíteni. A
tankönyveink átlagára 4-8 forint között volt.
Az iskolai évek emlékei, humoros, derűs történetei sok-sok
szállal fonják körénk az emlékek hálóját. Alsó tagozatban
minden szünetet az iskola udvarán töltöttünk, ahol játszottunk és
virtuskodtunk. Az Újtelepi iskola fiú WC-ben például azon
versenyeztünk, hogy a vízi erőművel ki tud magasabbra lövellni,
s jókat kacagtunk mikor valakire véletlenül visszahullott az
aranyeső. Télen a befagyott víztócsákon csúszkáltunk,
sarkaltunk. Az öltözetünk is egyszerű volt. Jó időben sokan
jártunk mackóban és dorkóban, hisz csak ennyire futotta,
másrészt könnyed és praktikus viselet volt. Ünnepi alkalmakkor
a lányoknak rakott szoknya és fehér blúz, a fiúknak pedig fehér
ing volt kötelező. Az iskolai fegyelem része volt, hogy alsó
tagozatban hátratett kézzel ültünk a padban, mely a fegyelmezés
mellett a gyorsan növekvő testünk számára is hasznos volt.
Amikor rosszak voltunk a tananyag mellé tanáraink
megajándékoztak bennünket egy-egy fülessel, melyet a szüleink
még eggyel megerősítettek, mondván a tanárnak mindig igaza
van.
A felső tagozat nemcsak a tananyagban jelentett bővülést, hanem
a szociális körülményekben is. Átadásra került az új, emeletes
iskola, ahol vaskályha helyett már központi fűtés volt. A folyosón
lévő szekrényekben voltak a kabátok és az utcai cipők. A
minőségi változást jelentette még a tornaterem és az öltöző,
zuhanyozó, valamint a konyha, ahol tanítás után ebédelhettünk.
Az iskolába gyalog és biciklivel jártunk, s mi tanyasiak pedig
boldogok voltunk, ha felvett bennünket a tejes kocsi. Örültünk
annak, amikor télen egyszer-kétszer fagyszünet volt, más esetben
pedig ez időszakban a volt szülőotthonból kialakított
kollégiumban lakhattunk.
Az általános iskolai képzés szerves része volt tanítási órákon
kívüli iskolai tevékenység is. Ennek keretében működtek a
szakkörök, s voltunk kisdobosok és úttörők. Nem volt tiltott, de
kötelező sem, s ily módon többen konfirmáltunk is. Gyűjtöttük a
papír-és a fémhulladékot és vittük MÉH-be. Volt
takarékbélyegünk. A helyi kirándulások alkalmával volt mikor

számháborúztunk, és más alkalommal pedig sokan először
jutottunk el a Balatonra és egyéb helyekre.
Étkezéseink egyik kedvence volt a zsíros kenyér. Mikor
hazamentem az iskolából, de még nem volt kész az ebéd, azt
mondtam Anyukámnak, hogy nagyon éhes vagyok. A válasza:
”Kenjél magadnak fiam!” Ez bizony a zsíros kenyér volt, nyáron
paradicsommal, vagy zöldpaprikával és télen pedig őrölt
paprikával. Az alsó tagozatban sajnos már nem emlékszem, hogy
volt-e tízórai, de a felső tagozat uzsonna szünetében gyakran
kaptunk vajas kenyeret egy szelet lókolbásszal (így hívtuk a
széles és vékony felvágottat), avagy egy-egy almát. A vajas
mézes kenyér pedig igazi különlegesség volt.
Ifjúságunk: Befejezvén az általános iskolát ki szakmunkásképző
iskolában, ki a helyi gimnáziumban és környékbeli középfokú
intézményekben, illetve később felsőfokú képzésben folytatta
tanulmányait. Ezen időszak minőségi munkaerő igénye volt az
érettségizett szakmunkás. Az ifjúságunk kellemes emlékeit
képezték (mikor már nem kellett naplementére hazaérkezni) a
majális, a táncesték, a bálok, ahol az öcsödi Ministar együttes
zenéjére roptuk a táncot. A lányok a kor divatja szerint tupírozták
a hajukat, mini szoknyában jártak és várták a szőke herceget. A
fiúk, azaz már legények az említett néma kihívás hatása nélkül is
bizonyos tiszteletkörök után törekedtek arra, hogy ne legyen
köztük semmi: se ruha se levegő. Nem statisztikai értékű adat, de
eme nemes tett nagyon sok esetben házasságban folytatódott.
Más esetekben azt is megtapasztaltuk, hogy szerelem állandó, de
néha gazdát cserél.

Fiatal házas éveink természetes szükséglete és igénye volt az
úgynevezett pénzhajsza, a gyarapodás időszaka, a saját
otthonteremtés, a gyermeknevelés, szüleink és idős szeretteink
ápolása, miközben észre sem vettük a mutatkozó ősz
hajszálainkat, s hogy elrepült az idő felettünk és már beléptünk a
negyvenen, az ötvenen, majd a hatvanon túliak társaságába.
Idézve az egyik osztálytársunk Werly Tamásné/Molnár Eszter
sommás szavait: Nagyon sokat változtunk, de ugyanazok
maradtunk.
Visszatekintve az elmúlt évtizedekre köszönettel tartozunk
tanárainknak, hogy jellemformáló követelmény-támasztásukkal,
szelíd szeretetükkel oktattak és neveltek mindannyiunkat.
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Példaképeink lehetnek ők, mert nyesegették a korosztályunkra
jellemző vadhajtásainkat, hisz mindhárom osztályra jellemző
volt a vagányság, a most nincs kedvem tanulni, az egyenes,
szókimondó, olykor-olykor felelőtlen magatartás. Lelkünkbe
mélyen beépülve hordjuk az itt szerzett alapműveltséget, mert e
nélkül nem lettünk volna azok, akik vagyunk.
Köszönet az osztályfőnökeinknek, az igazgató-helyettesünknek,
ennyi idő távlatából Gabi bácsinak, akikkel ötven év távlatából
ismét együtt tölthettünk néhány kellemes órát.
Valószínű, hogy a találkozó nem volt arra elegendő, hogy
mindenki tudott volna mindenkivel beszélni, társalogni, de
hátrahagyván az ismerős ismeretlen érzést, megújultak az
elhalványult barátságok.

Köszönet mindazoknak, akik ezt a találkozót feledhetetlenné és
emlékezetessé varázsolták: elsősorban Révész Istvánné/Tolnai
Máriának és Zöldvári Lászlóné/Dorogi Lídiának, valamint azon
személyeknek, akik az ő munkájukat a háttérből segítették és
készítették a finom süteményeket.
A krónikás záró gondolatként pedig azt kívánja, hogy
szerveződjék igény- és véletlenszerűen a következő találkozó. Az
elkövetkezendő éveink ajándéka legyen a nyugalom, az
egészség, a mosoly, a családi szeretet és boldogság, valamint az
apró hétköznapi örömök sokasága.

Beszámoló

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
csatlakozik a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíj pályázati rendszerhez és az általános szerződési
feltételeket elfogadja.
Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta és elfogadta, hogy 50.000 Ft-al támogatja, az
Öcsödi József Attila Nyugdíjasklub 2016. október 14-én
megrendezésre kerüli jubileumi rendezvényét.
Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat képviselőtestülete elutasítja
az Európai Unió kényszerbetelepítésre vonatkozó terveit. Növeli
a bűnözés kockázatát és a terrorveszélyt, veszélyezteti a
kultúránkat és a mindennapjaink biztonságát, vállalhatatlan
terheket jelentene a szociális, egészségügyi és oktatási
rendszerünkre.
A napirend 3. pontja:
Jelentés a két ülés közötti munkáról
Molnár Bálint polgármester a napirendi ponthoz kapcsolódóan
az alábbiakat mondta el:
Június 27-én volt az előző ülésünk.
Július 11-én Társulási ülést tartottunk, a központi orvosi ügyelet
közbeszerzés kiírásáról döntöttünk.
Július 15-én volt az ünnepélyes gázmező átadás.
Az Aquaprofit Zrt.-vel többször tárgyaltam az ivóvízminőségjavító programmal kapcsolatban.
Augusztus 11-én Balogh Józsefnét köszöntöttem 100 éves
születésnapja alkalmából.
Augusztus 13-án megtartottuk a hagyományőrző falunapot.
Augusztus 20-án Szilágyi Antal és Szilágyi Antalné 50 éves
házassági évfordulóján vettem részt.
Augusztus 21-én Kunszentmártonban Testvérvárosi találkozón
vettem részt.
Augusztus végén Szolnokon jártam a beadott pályázatokkal
kapcsolatban.
Makó mellett egy pellett gyárat néztünk meg, előkészítjük a
szerződést és onnan fogjuk vásárolni a pellettet.
Szeptember 5-én soron kívüli ülés volt.
Szeptember 14-én TÖOSZ ülésen vettem részt.
Szeptember 22-én aláírtam az M44-es terveket.
Szeptember 26-án a népszavazással kapcsolatban letették az
esküt a bizottsági tagok.
Szeptember 27-én Pató Miklósnét köszöntöttem 90 éves
születésnapja alkalmából.

Az Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének
2016. szeptember 28. napján megtartott üléséről
A napirend tárgyalása előtt interpellációk:
Gál Imréné interpellált a Bem út a Rákóczi út – Dózsa Gy. út
között a páros oldali szakaszának elhanyagoltsága, az Árpád út
szerkezetének további javításával valamint a régi Sportkocsma
környékének elhanyagoltsága miatt.
Molnár András interpellált a STOP táblánál kialakult nem
megfelelő közlekedési viszonyok, a forgalom lassítók valamint a
Sportkocsmánál a járda állapotával kapcsolatosan.
Interpellációkra válaszadás:
Molnár Bálint polgármester: A Sportkocsma területének rendbe
tételét kezdeményezzük.
A STOP táblával kapcsolatos problémát, jelezzük a közútkezelőt
kérjük, hogy tegyék jól beláthatóvá az utat.
A lassítók rendbetétélével kapcsolatban szintén megkeressük a
közútkezelőt.
Erősné dr. Boldizsár Diána jegyző: A Bem úti ingatlan
tulajdonosainak küldünk ki felszólítást.
Lóczi Lajos a Községgondnokság és Könyvtár vezetője: A
járdákat rendbe tesszük.
Az Árpád útra elfogyott a kő, anyagi kérdés, amint tudjuk,
folytatjuk.
A napirend 1. pontja:
Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta és a mellékelt formában jóváhagyta a 2016. II.
félévi munkatervet.
A napirend 2. pontja:
Előterjesztések
Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
pályázatot nyújt be a 2016/2017. évi fűtési idényre a települési
önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz
kapcsolódó kiegészítő támogatására.
Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta Digi távközlési torony létesítésének lehetőségét az
Öcsöd 364/1 hrsz alatt nyilvántartott ingatlanon.
Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta és elfogadta a Kunszentmártoni Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2015. évi tevékenységéről szóló beszámolót.

dr. Oláh Antal
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Az Öcsödi Egészségklub hírei
Klubunk a nyári pihenő után lelkesen készült az augusztus

Aki kedvet kapott a gyógyteák fogyasztásához, ajándékba

13-án

kapott egy általa választott díszes vászonzacskónyi

megrendezésre

került

VIII.

Körös-zugi

Hagyományőrző Fesztiválra. Bár rövid időnk volt a

szárítmányt.

felkészülésre,

felkeltettük az érdeklődését. Minden kedves érdeklődőt

mégis

több

mindennel

sikerült

az

érdeklődők figyelmét felkeltenünk. Az önkormányzat által

Reményeink

szerint

sok

mindenkinek

szeretettel várunk a foglalkozásainkra!

felállított, zárt sátorba a fesztiválozók közül bárki
betérhetett egy frissítő masszázsra, vagy éppen sajgó
testrészeik

fájdalmát

csökkenthették

egy-egy

talpmasszírozással. Nagyon örültünk, hogy masszőreinket
sokan keresték fel. Volt, aki kíváncsiságból, volt, aki
bizalommal

fordult

felénk

meglévő

egészségügyi

problémáival. Nagyon köszönjük a kedves és elismerő
szavakat, amikkel masszírozóink szorgos kezeit illették! A
masszírozás mellett bárki megkóstolhatta klubtársunk, Gál
Józsefné

saját

receptje

alapján

elkészített

reformsüteményét. Nagyon ízlett mindenkinek. Az pedig
külön öröm volt számunkra, hogy a zsűri a sütemények
kategóriájában

első

díjban

részesítette.

Ezúton

is

gratulálunk neki! A finom süteményt mentaszörppel,
citromfűszörppel vagy különféle gyógyteákkal öblíthették
le az érdeklődők.

Kirándulni voltunk
A sikeres falunap utáni következő teendőnk a közös
kirándulásunk szervezése volt. Bükkszentkeresztre esett a
választásunk, ott töltöttünk el két szép napot. Nagyon jól éreztük
magunkat. Az időjárás is a kegyeibe fogadott bennünket. Nagy
örömünkre szolgált, hogy mindenki megtalálhatta a kétnapos
programsorozatban a számára legjobbat, legérdekesebbet. A két
nap során mindenki érezhette filozófiánk megvalósulását: „Egy
mindenkiért, mindenki egyért!”Nagyon jó volt megtapasztalni,
hogy annak ellenére, hogy az érdeklődésünk, egészségi
állapotunk, fizikai erőnlétünk különböző, együtt maradt a
csoportunk, mindenki igyekezett a többiekhez alkalmazkodni.
Így minden programban közösen tudtunk részt venni.
Érkezésünk, a szállásunk elfoglalása után egy helyi étteremben
nagyon finom ebéd várt bennünket. Az ízletes falatok
elfogyasztása után a község nevezetességeivel ismerkedtünk.
Megnéztük a római katolikus templomot, a kilátóhoz
felkapaszkodva, gyönyörködtünk a falu varázslatos fekvésében.
Megnéztük IV. Béla emlékművét, ellátogattunk a bükki
füvesember, Szabó Gyuri bácsi gyógynövényes házába, majd a
nap végén a gyógyító kövekhez mentünk el, ott töltöttünk el egykét órát. Még sok látnivaló maradt, amit nem tudtunk megnézni,
de elhatároztuk, hogy ide még vissza fogunk jönni. Az este
folyamán a szállásunk udvarán közös bográcsozás mellett
nagyon jót beszélgettünk.

A közösen főzött paprikás krumpli és a finom bor mellett újra
átéltük a nap élményeit. Másnap Lillafüredre vettük az útirányt.
Az ottani csodákban gyönyörködtünk. Megnéztük a teljesen
felújított Palotaszállót, a vízesést, melynek most igazán bőséges
volt a vízhozama. Megcsodáltuk a Szent István barlang gyönyörű
cseppköveit is. A Hámori-tó partján tett kellemes sétánk után jól
esett a közösen elfogyasztott ebéd. Egy kis bazározás után
hazafelé indultunk. Útközben Eger pincesoránál megálltunk,
emlékül finom borokat hoztunk haza magunkkal. Kellemesen
elfáradva, nagyon jó hangulatban, élményekkel telve érkeztünk
haza.
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Az Öcsödi Egészségklub hírei
Október az egészség jegyében az Öcsödi Egészségklubban
Családi Egészségnap az általános
iskolában
Hosszú évek óta az iskolákban az október mindig az
egészségnevelés jegyében telik. Így volt ez az idén is a helyi
általános iskolában. Már második éve, klubunk is aktívan részt
vesz az intézmény Családi Egészségnapján. A rendezvény
programkínálatát most is igyekeztünk érdekesebbé, színesebbé
tenni jelenlétünkkel.
Az egészséges táplálkozást nem lehet elég korán kezdeni. A
tavalyi vitamingolyó sikerén felbuzdulva, most is egy egészséges
csemegével, zöldségsalátával kedveskedtünk az érdeklődő
gyerekeknek és felnőtteknek. A salátát teljes kiőrlésű, sokmagvas
kenyérfalatkákon kínáltuk. Az ízletes falatok után frissen facsart
vitaminkoktélt is kóstolhattak. Nagy sikere volt mindkét
különlegességnek! Minden finomság elfogyott!
A gasztronómiai különlegességek kínálata mellett masszőreink
sem tétlenkedtek.

A változatos, mozgásos játékokban elfáradt kicsik és nagyok a
frissítő svéd masszázst próbálhatták ki. Konkrét problémákkal,
esetleges betegségekkel kapcsolatban talpmasszőrünk és
gyógymasszőrünk igyekezett segítséget adni. A Családi
Egészségnap végére mindhárom masszőrünk jól elfáradt! Olyan
sokan vették igénybe a szolgáltatásukat, hogy nem is jutott
mindenkire idő! Mivel az iskola dolgozói ezen a napon nem
tudták igénybe venni, megígértük, hogy amennyiben igénylik,
számukra szervezünk egy masszázsnapot.
Kasuba György klubtársunk (aki az Öcsödi Kerékpáros Túraklub
vezetője) szervezésében kerékpáros akadálypályán próbálhatták
ki a gyerekek ügyességüket. A pályáralépés előtt az iskolarendőr
ellenőrizte minden kis versenyző kerékpárját, s az esetleges
hiányosságokról írásban is értesítette a szülőket.
Köszönjük a lehetőséget a helyi iskolának, hogy részt vehettünk
ezen a programjukon. Úgy gondoljuk, hasznosan járultunk hozzá
ebben az évben is egészségvédelmi munkájukhoz.

Együtt Öcsödért Egészségnap a Művelődési Házban
2016. október 22-én szerveztük meg a VI. Egészségnapunkat.
Nagy öröm volt számunkra, hogy sokan megtisztelték
rendezvényünket. Amikor hat évvel ezelőtt első ízben fogtunk
bele az egészségnap szervezésébe, csak bizakodtunk benne, hogy
majd érdeklődéssel fogadják azt. Szinte hihetetlen, hogy már a
hatodikon is túl vagyunk! Büszkén állíthatjuk, hogy hírünk
messzire szállt! Folyamatosan, évről évre bővül a szolgáltatást
nyújtók köre, minden évben sikerül valami újabb alternatív
módszert bemutatnunk a hozzánk látogatóknak. Örömmel tölt el
bennünket, hogy mára már számunkra ismeretlen gyógyító
szakemberek is megkeresnek bennünket, akik szívesen jönnének
és jönnek el hozzánk, az egészségnapra.

A pozitív visszajelzések mindig megerősítenek bennünket abban,
hogy jó úton járunk, jó célt szolgálunk. Mára már helyhiány szab
határt a szervezésnek, szépen lassan kinőttük a művelődési házat.
Egészségnapunkat második éve anyagilag is támogatja a
nagyközségi önkormányzat. Ezúton is szeretnénk megköszönni
segítségüket, hiszen támogatás nélkül, a klubtagok tagdíjából
mindig nehezen tudtunk ilyen színvonalas rendezvényt
megszervezni. Itt szeretnénk megköszönni Molnár Bálint
polgármester úrnak, Komlós Lajos települési képviselőnek
anyagi támogatását, melyet az idei rendezvényünk során
kaptunk. Nagyon köszönjük Rab Katalin, Dezső Béla, Rácz
András, Molnár András, Gál József, Csonki Antal, a környező
településeken élő klubtársaink és a művelődési ház dolgozóinak
támogató tevékenységét, melyek szintén nagy segítséget
jelentenek klubunk tevékenységében.
Az
idei
egészségnapunkra
is
sikerült
újdonságot
becsempésznünk a kínálatok közé. Október 16. az újraélesztés
világnapja volt. Ennek jegyében szerveztük meg az újraélesztési
tanfolyamot, melyet a kunszentmártoni mentőállomás vezetője
tartott. A résztvevők tanúsítványt is kaptak a gyakorlati ismeretek
elsajátításáról. Köszönjük a község intézményvezetőinek, hogy
kezdeményezésünket felkarolták, s dolgozóik köréből delegáltak
résztvevőket. Köszönjük minden résztvevőnek, hogy
jelenlétükkel és aktív tevékenységükkel igazolták, hogy
mennyire fontos az újraélesztés ügye. Bízzunk benne, hogy a
megszerzett gyakorlati ismereteket az életben nem kell élesben is
kipróbálniuk.
folytatás a 8. oldalon
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folytatás a 7. oldalról

Szintén újításként szerveztük meg az interaktív kézműves
műhelyt. Célunk volt, hogy a többféle kézműves technikát
bemutató kiállítás mellett az érdeklődők első kézből sajátíthassák
el a számukra megtetsző technikát. Elmondhatjuk, hogy ez a
kezdeményezésünk is nagy sikert aratott. Reméljük, ezzel
sikerült a hosszú téli esték hasznos eltöltéséhez segítséget
adnunk.

Az egészség a legnagyobb kincsünk. S hogy mennyire így van,
ezt csak az tudja igazán, aki volt már valaha beteg. Az egészség
megőrzését soha nem lehet elég korán kezdeni! A mai rohanó,
stresszel és vegyi anyagokkal terhelt világunkban a prevenció
fontossága felértékelődött. Már egészen apró gyermekkorban,
sőt, magzati korban vagy még azelőtt kell megkezdeni a
környezet- és egészségtudatos életre való felkészülést, a nevelést.
Bízva abban, hogy az ilyen szellemben felnevelkedett utódok
segítenek szebbé, élhetőbbé és egészségesebbé tenni a világot.
Az egészségnapon megjelent természetgyógyászok, különböző
terápiákat alkalmazó szakemberek, alternatív gyógymódok iránt
érdeklődők már tettünk valamit az egészségük megőrzéséért,
elindultunk az egészségtudatosság útján. . Mi, az Öcsödi
Egészségklub tagjai közel tíz éve igyekszünk községünk
lakosainak testi-lelki egészsége érdekében tevékenykedni. A cél
nemes, a feladat, mit felvállaltunk nem könnyű.

De mindnyájan hisszük és valljuk, hogy jó célt szolgálunk,
programjaink hozzájárulnak a lakosok egészségtudatosságának
fejlődéséhez. Ennek jegyében szerveztük meg az idei
egészségnapot is. Nagy öröm volt számunkra, hogy sok
érdeklődő jött el rendezvényünkre. Évről évre gyarapodik a
látogatók száma, az idén már közel százan tértek be hozzánk.

Az meg különösen szívet melengető, hogy az idén először
túrkevei csontkovács és orvos felesége, ceglédberceli ortopédiai
szakemberek, budapesti, erdélyi, orosházi természetgyógyászok
is megtiszteltek bennünket az évek óta hozzánk látogató
szolnoki, mezőtúri, tiszaföldvári, martfűi, rákóczifalvi, öcsödi
szakemberek mellett. A nap folyamán nagy érdeklődés kísérte a
házikészítésű
sajtokat,
az
őstermelői
mézet
és
propolisztermékeket, a mezőtúri fazekas csodálatos tárgyait, az
Avon és Zepter termékeket bemutatók praktikus tanácsait.

Masszőreink minden évben jótékonysági céllal masszíroznak. A
szolgáltatást igénybevevők felajánlásait tavaly a rászoruló
tehetséges iskolás gyerekek versenyeztetésére fordítottuk, az
idén az idősek otthonában élők adventi időszakát, karácsonyát
szeretnénk szebbé, meghittebbé tenni.
A Kassai-Kovács Team Ortopédiai Szolgáltató és Kereskedelmi
Kft meghallotta tervünket, s ők is támogatták jótékonysági
szándékunkat.
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Ezúton is köszönjük a masszőrök egésznapos, fáradságos
munkáját, és köszönjük a felajánlók adományait. Örömmel
tudatjuk mindenkivel, hogy tervünk szerint sikerül községünk
időseit támogatni, mely megvalósulásáról majd beszámolunk a
helyi lap hasábjain.
Úgy érezzük, hogy az Együtt Öcsödért Egészségnapunk
kellemesen, hasznosan telt el, s talán sikerült a hozzánk
látogatóknak az élményszerzés mellett testi-lelki segítséget is
adnunk. Reméljük, a nap végén mindenki úgy érezte, érdemes
volt idelátogatnia.
Öcsödi Egészségklub
Képek: Csontos Anikó

Amit az influenzáról tudni kell
Az influenza napjaink egyik legjelentősebb heveny légúti
vírusfertőzése. Súlyát a világjárványt okozó képessége és a
gyakori, esetenként magas halálozású szövődményei
adják. Kisebb influenzajárványra minden évben számítani
kell, rendszerint az őszi és kora tavaszi hónapokban. Egyegy járvány alkalmával hazánkban mintegy 1,5-2 millió
ember jelentkezik influenzaszerű tünetekkel az orvosnál.
Az influenza cseppfertőzéssel terjedő fertőző betegség. A
zárt tér, a zsúfoltság, a légkondicionáló berendezések
kedvező feltételei a járvány kialakulásának. A fertőző
forrás a beteg, vagy a lappangási idő alatt lévő
vírushordozó ember. Az orron, vagy szájon át belélegzett
vírusok lerakódnak a légutak nyálkahártyájában, majd
onnan a vérkeringésbe és más szervekbe is eljuthatnak. A
lappangási idő egy-három nap.
Az influenza hirtelen kezdődik, magas, 39-41 ˚C-os lázzal,
erős torok- és fejfájással, ízületi- és végtagfájdalommal,
gyengeséggel és kaparó érzéssel a torokban. A "náthás
tünetek", az orrfolyás, orrdugulás, hörghurut más
vírusfertőzésre utal, nem jellemző az influenzára. A
betegség gyorsan, általában 5-10 nap alatt lezajlik, azonban
gyengeség, fáradékonyság és mérsékelt száraz köhögés
tovább is fennmaradhat.
A halálesetek túlnyomó többségéért felelős szövődmények
főként a gyengült védekezőképességű embereket,
csecsemőket, terheseket, időseket, krónikus betegségekben
szenvedőket fenyegetik. Az influenzavírus által legyengült
immunrendszert kihasználó baktériumok felülfertőzhetik
a légzőszervet, így középfül-, arcüreg-, légcső-, hörgő-,
vagy tüdőgyulladást okozhatnak. A nem légzőszervi
szövődmények
(agyhártya-,
agyvelő-,
vagy
szívizomgyulladás) ritkábban, a lábadozási szakban
alakulnak ki.

Már az influenza gyanúja esetén is orvoshoz kell fordulni,
mert a szövődmények rendkívül komolyak, sőt az életet is
veszélyeztethetik.
Lehetőség van a betegség megelőzésére is! Az általános
higiénés szabályok betartásával, a beteg elkülönítésével,
réteges öltözködéssel, a szervezet ellenálló képességének
fokozásával, vitamindús táplálkozással, illetve a zsúfolt
helyek, a tömegek kerülésével csökkenthető a
megfertőződés veszélye.
Valamint lehetőség van influenza elleni védőoltással
megfelelővédelmet kialakítani a szervezetünk számára.
Az idei év októberétől is térítésmentesen biztosítva van a
háziorvosoknál a fokozottan veszélyeztetettek számára
(krónikus betegek, szív- érrendszeri betegségben
szenvedők, diabetesesek, csökkent immunitású személyek,
szociális otthonok gondozottai, egészségügyi dolgozók, 60
éven felüliek egészségi állapotuktól függetlenül stb.) az
influenza elleni védőoltást.
A kórokozó változékonysága miatt minden évben új
oltóanyagot állítanak elő, ezért az oltást is minden évben
meg kell ismételni. A hazai influenza vakcina élő vírust
nem tartalmaz, így megbetegedést nem okozhat. Az oltást
követően csak ritkán lépnek fel olyan nem kívánatos
mellékhatások, mint a láz, fejfájás. Helyi reakció (bőrpír,
duzzanat az injekció helyén) az oltottak mintegy 20%-ánál
jelentkeznek, de ezek a reakciók általában enyhék és 1-2
napon belül elmúlnak.

Mezőtúri Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály
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Karácsonyi menü
Tejszínes sütőtökkrémleves
gyömbérrel

Csülök római tálban
Hozzávalók / 4 adag

Hozzávalók / 6 adag



1.5 kg sertéscsülök



1 kg sütőtök (1 közepes méretű)



80 dkg burgonya



2 db sárgarépa



3 ek sertészsír



2 dl főzőtejszín



3 közepes db vöröshagyma



5 dl zöldség alaplé (vagy 1 db zöldségleveskocka vízzel)



4 gerezd fokhagyma



1 db póréhagyma



5 db babérlevél



2 ek méz



só ízlés szerint



2 ek vaj (vagy olívaolaj)



bors ízlés szerint



só ízlés szerint



1 teáskanál fűszerpaprika



1 csipet fehér bors



2 dl sör



gyömbér ízlés szerint (kb. 1 centi vastag, vagy 1 tk őrölt
gyömbér)





1 csipet szerecsendió

1.

1.

Elkészítés
A zsiradékon megdinszteljük a karikára vágott póréhagyma

2.

3.

2.
alsó, fehér részét. Erre rádobjuk a felkockázott és meghámozott
répát és sütőtököt, megforgatjuk. Rácsurgatjuk a mézet,
3.
megszórjuk az őrólt, vagy reszelt friss gyömbérrel, majd
kevergetve pirítjuk még így egy-két percig.
Felöntjük az alaplével, sózzuk, borsozzuk. 10 perc főzés után
felöntjük a tejszínnel, reszelünk bele szerecsendiót. A legjobb
állag elérése érdekében a legjobb, ha ebben a fázisban pont 4.
ellepi a lé a zöldséget.
Még egyszer felforraljuk a levest, és ha minden teljesen puhává
főtt, levesszük a tűzről, és botmixerrel pépesítjük. Ízlés szerint
utólag még sózhatjuk, borsozhatjuk. :)

Elkészítés
A csülköt kuktában 1.5 órára feltesszük főzni egy hagymával, 4
gerezd fokhagymával, valamint a babérlevéllel közepes lángon.
Közben a római (Pataki) tálunkat beáztatjuk.
A burgonyát megpucoljuk, cikkere vágjuk, és egyet forrázunk
rajta. (Azért, hogy biztosan jó puha legyen.)
A római tálba teszünk egy kis zsiradékot, majd alulra rakjuk a
krumplit, amit ízles szerint sózunk, borsozunk,
fűszerpaprikázunk, rádobunk 3 felkarikázott hagymát. A tetejére
helyezzük a csülköt, és kb. 45 percig 200 fokon letakarva még
pároljuk.
Majd levesszük a tetejét, 220 fokra emeljük a hőmérsékletet, és
sörrel meglocsoljuk,(többször is), hogy szépen megpiruljon, 2025 perc alatt.
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Karácsonyi menü
Nagymama mézes kuglófja










Hozzávalók:
5 tojás
12,5 dkg cukor
20 dkg langyos méz
20 dkg liszt
3 kávéskanál fahéj
kevés őrölt szegfűszeg (vagy ezek helyett 2 kávéskanál mézes
fűszerkeverék)
1 kávéskanál sütőpor

Kávés csokilikőr











Elkészítés
Elkészítés: A tojásfehérjéket a cukorral keményre felverjük,
1.
hozzáadjuk a sárgákat is, és jó sűrű habot verünk belőle. Ezután
a langyos (!) mézet belecsorgatva még kb. 5 percig verjük, majd
a sütőporral elkevert lisztet, a fűszereket beleszitálom 2.a
masszába. Óvatosan alákeverjük a lisztet, majd egy alaposan
kikent, lisztezett kuglófformába öntjük.
Mérsékelten forró sütőben (kb. 170 C fokos) kezdjük el sütni, és
10 perc után még lejjebb vesszük a hőfokot, úgy nagyjából 150
C fokosra. A lényeg, hogy lassan süljön, legalább 45-50 percig,
hogy rendesen átsüljön. A méz miatt kell óvatosan sütni, mert
könnyen megég, megbarnul. Beleszúrt hústűvel vagy kötőtűvel
ellenőrizzük, hogy nem ragad-e már.
Miután kisült, meglisztezzük a tetejét, majd deszkára borítva
hagyjuk kihűlni. Még langyos állapotában leönthetjük
cukormázzal vagy csokival

Hozzávalók:
20 dkg kristálycukor
1 csomag vaníliás cukor
4 adag feketekávé
4 ek kakaópor
2 dl vodka
2 dl tejszín
2 dl víz
1/2 tubus sűrített tej
1 tk rumaroma
Elkészítés
A hozzávalókat gondosan kimérjük, egy keverőtálba rakjuk, és
egy mixer segítségével lassan összedolgozzuk.
Amikor krémes állagúra turmixoltuk, átöntjük egy tiszta
üvegbe, és a hűtőbe tesszük 24 órára. Jégkockával szervírozzuk.

Jó étvágyat!
A Művelődési Házban a fenntartó
Önkormányzat 2017-ben biztosítani
kívánja a működő kis csoportok, klubok,
szakkörök további zavartalan működését,
amelyekbe minden érdeklődőt szeretettel
várunk!
Minden kedves látogatónknak, békés
boldog karácsonyi ünnepeket és boldog
újévet kívánunk!
A Művelődési Ház dolgozói
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Tiszteletadás a nyugdíjasainknak
Öcsödön nagyon szép hagyománnyá vált, hogy a
Nagyközségi Önkormányzat az év végén köszönti az
intézményeiből nyugdíjba vonult dolgozóit.
2016. november 29-én délután a Művelődési Házban
került sor az ünnepélyes köszöntésre. Molnár Bálint
polgármester úr beszédében tájékoztatta a
megjelentettek a település jelenlegi problémáiról,
folyamatban lévő pályázatokról.

Az Általános Iskola 2. osztályos tanulói kis műsorral
lepték meg a régi munkatársakat, felkészítő tanárok:
Molnárné Vig Judit, Radácsiné Pákozdi Ágnes.

Mezőtúron voltam katona!
A Mezőtúri Bajtárs Egyesület, kéri akik Mezőtúron szolgáltak,
hivatásos, tovább szolgáló ill. sorkatonák voltak, írjanak
sorsukról!
A mezőtúri laktanya 1951-1991-ig működött, s ez idő alatt sokan
szolgáltak szinte az egész országból kerültek ide. Alapkiképzést
itt kapták meg a tiszti és tiszthelyettes növendékek is.
A környék településeiből is sokan itt töltötték le sorkatonai
szolgálatukat.
Kérem míg el nem vész, a sok-sok szépülő, de halványodó emlék,
írják meg nekünk. Szeretnénk egy emlékfüzetet vagy könyvet
megjelentetni.
Fontos, hogy kik voltak a parancsnokaik, milyen fegyvernemnél
és mikor voltak itt.
Írjanak bátran!
Köszönettel:
Ladányi Gyula
5420 Túrkeve
Földesi út 17.
Tel.:06-56/361-763

Boldog István
országgyűlési képviselő
közterületi fogadóórái
december 22.
a Coop ABC előtt 9:00 órától.
Mindennapos fogadóóra:
email:
boldog.istvan.fogadoora@gmail.com
tel: 20/380-0709

A délután további részében halk zene mellett
elfogyasztották az ízletes ebédet. Majd egészen késő
estig jó hangulatban beszélgettek, elújságolva a
családjaikban beállt örömteli változásokat.
Reméljük, ezt a hagyományt még nagyon sokáig
életben tarthat, mely méltó elismerés egy-egy
végigdolgozott életért.
Könyvtár
Képek: Csontos Anikó

KELLEMES KARÁCSONYI ÜNNEPEKET ÉS
SIKEREKBEN GAZDAG BOLDOG ÚJ ESZTENDŐT
KÍVÁNUNK !

Községgondnokság és Könyvtár
munkatársai
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Molnár János:
Állatorvos voltam Afrikában
8. rész folytatás
A luandai elit egy hölgytagja rohant be a rendelőbe kétségbe
esve. A növendék kakadu etetés közben lenyelte a kanalat. „
Ugye nem kell műteni?” – kérdezte sírva. „Jose, fogd össze a két
lábát, tartsd fejjel lefelé” – kértem. Néhány masszírozó mozdulat
és a kanál kiesett – hála a gravitációnak. „Hogyan csinálta
doktor?” – kérdezte a tulaj boldogan. Asszonyom, nem
kozmetikus vagyok, hanem állatorvos.

Kimerült felcsrek
Ottlétünk utolsó évében tovább romlott a közbiztonság. Az Unita
emberei már fényes nappal is tevékenykedtek. Savimbi és Unita
vezére kijelentette, nem akar látni fehér embert Luandában.
Egy öttagú olasz családot fényes nappal meggyilkoltak a
tengerparton. Többé nem mentünk a tengerhez.
Magyar autószerelők dolgoztak Luandától 15 km-re Viana nevű
helységben. Egyikük autózott a fővárosból Vianaba fényes
nappal. Megállították, a gépkocsit elvették, szerencsére jött
egyszerre három kocsi, így maradt meg a gépkocsivezető. Ezután
úgy védekeztek a szerelők, ha egyedül utaztak, hogy az ablakba
két káposztafejet raktak és egy kalapot tettek rá. Messziről úgy
nézett ki, hogy többen vannak a kocsiban.
Nekem is voltak autós kalandjaim. Egy alkalommal
feleségemmel egy mellékutcából hajtottam ki balra, egy
magasabb rendű útra. A követségiek mondták, hogy régen volt
ott tiltó tábla, de a polgárháború viharaiban eltűnt és nem
pótolták. Ez jó „mellékkereset” volt a rendőröknek. Sok 5
dollárnyi angolai pénzt (kwanza) beszedtek. Most is ott álltak
ketten, kb. 30 m-re. Feleségemnek mondtam: „Maradj
nyugodtan, nem tudok portugálul.” Megállítottak, mondták:
szabálytalanul kanyarodott, megbírságoljuk. Én pedig mondtam
mosolyogva többször, franciául és magyarul: „Je n' entend rien
(semmit nem értek), és menj a sunyiba.” A zsernyák ledöbbent és
odafordult a társához: „Te ez nem ért semmit”. A válasz: Engedd
el, menjen a francba.” Öt dollár megmaradt.

Külszolgálat előtt több napos előadássorozaton kellet részt venni,
amikor ismertetést adtak külhonban szükséges ismeretekről.
Többek között szigorúan figyelmeztették a kiutazót, amennyiben
balesetet okoz, azonnal hajtson a követségre, tegyen jelentést.
Nehogy kiszálljon a gépkocsiból, mert sok országban inzultálják,
sőt megölik a gépkocsivezetőt, még akkor is ha vétlen (ismerős).
Három gépkocsival jöttünk vissza a tengerpartról, amikor azt
láttuk, hogy egy fehér bőrű embert az autója mellett – már földön
volt az illető – négyen-öten ütnek. Vészfékezés után kiugrottam
a járműből, az ülés alól kirántottam a baseball ütőt, hogy a
szerencsétlennek segítsek, de a többiek lefogtak. Nem tudom mi
lett a sorsa.
A nagykövet panaszkodott, hogy az új Volvo már egy hónapja áll,
mert többszöri kérésre sem látják el rendszámmal. Tudta, hogy
sok kapcsolatom van, kérte segítsek. Nem sokkal előtte műtöttem
a rendőrparancsnok kutyáját. Ő nem adott „palackot” de
biztosított, hogy segít, ha problémám van. Egyik reggel
felkerestem. Másnap már volt rendszám az új Volvón.
Piaci parkolás. Piacon állandóan gyerekcsapat lepte meg az
autóst. Felajánlották, hogy vigyáznak az autóra. Aki nem
engedett, nem fogadott fel „segítséget”, megnézhette a kocsiját.
Én „új rendszert” vezetettem be. A négy legnagyobbat
kiválasztottam és előre és hátra egy-egy lurkót állítottam. Így
soha nem lett baj az autómmal.
folytatás…

MEGHÍVÓ!
Szeretettel hívunk és várunk minden kedves ünnepváró
gyermeket és felnőttet 2016. december 21-én egy közös falusi
karácsonyozásra.
Díszítsük fel közösen községünk karácsonyfáját !!!!
Helyszín: Önkormányzati Hivatal épülete előtt
Kérünk mindenkit, aki szeretné, hogy az ő keze munkája is
ékesítse a falu fáját, hozza magával előre elkészített fenyődíszét!
A közös díszítést délután 15 órakor kezdjük.
Ezt követően, 16 óra 30 perctől egy kis ünneplés veszi kezdetét,
melyen karácsonyi dalokkal, versekkel megidézzük a szenteste
hangulatát. Szeretettel várjuk azokat a gyerekeket is, akik az
óvodai,

iskolai karácsonyi

ünnepre

megtanult

verseiket,

énekeiket szívesen előadnák.
Kérünk mindenkit, hogy hozzon magával egy gyertyát vagy egy
csillagszórót!

Öcsödi Egészségklub

Hirdetés
Családi ház eladó, Öcsöd Árpád út 29.
Érdeklődni lehet: +36 30 3087517
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Köszönetnyilvánítás
„Szemünkben még látjuk arcodat,
Fülünkben még halljuk hangodat.
Bennünk így maradsz meg örökre,
örökké szeretve!”
Köszönetet mondunk minden kedves rokonnak, barátnak,
ismerősnek, valamint mind azoknak, akik
Id. Erdei Sándorné Bordács Sára Ilona
temetésére eljöttek, gyászunkban osztoztak.
A gyászoló család
Köszönetnyilvánítás
Fájdalmas szívvel mondunk köszönetet minden kedves
rokonnak, ismerősöknek s mindazoknak akik szeretett
férjem, édesapám
Bordács Ferenc
temetésén megjelentek, sírjára virágot, koszorút,
helyeztek.

„ Szíve pihenni tért ott lenn a mélyben,
lelkére angyalok vigyázzanak fent az égben.
Ha feljön a Hold az éjszaka vándora,
vigyázzon Rád az ég legszebb csillaga.”
A gyászoló család
Emlékezünk
Bolyán Ferencre halálának 14.
és Bolyán Ferencné Habella Aranka halálának 10.
évfordulójára
„Csak az idő múlik, feledni nem lehet,
szívünkben örök fájdalom és szeretet”
Szerető fiatok Ferenc és családja
Megemlékezés
Dorogi Sándor halálának 20. évfordulójára
December 4-én húsz éve, hogy eltávozott tőlünk, azóta is
hiányzol, de köztünk élsz.
Szeretettel gondol rád feleséged és szerető családod.
Nehezen de az élet megy tovább…
Megemlékezés
Id. Rab Ambrus halálának 14. évfordulójára
„Szomorú az út, mely sírodhoz vezet,
Ahol megpihen a dolgos két kezed.
Úgy mentél el, ahogy éltél,
csendesen, szerényen
A jóságos szíved nyugodjon békében.
Szeretettel emlékeznek Felesége és gyermekei

Megemlékezés
„Egy könnycsepp a szemünkben érted él,
Egy gyertya az ablakban érted ég,
Egy fénykép mely őrzi emléked,
S egy út, mely elvitte az életed.
A bánat, a fájdalom örökre megmarad,
mindig velünk leszel, az idő bárhogy is halad.”
Szomorúan emlékezünk:
Zubor Lajosné Nádudvari Lídia
halálának 8. évfordulóján
Szerető férje, lánya, veje és unokája
Köszönetnyilvánítás
Megtört szívvel mondunk köszönetet minden kedves
rokonnak, ismerősnek,utcabelinek, valamint
mindazoknak akik ismerték szeretett férjemet
Polczer Lajost
temetésére eljöttek, sírjára koszorút, virágot helyeztek
„Megállt egy szív, mely élni vágyott,
pihen az áldott kéz, mely dolgozni imádott.
Számunkra te sosem leszel halott
Szívünkben örökké élni fogsz!
Köszönjük gondos munkád-szereteted,
nyugalmas szép álmot kívánunk neked!”
A gyászoló család
Megemlékezés
Nagy Lajos halálának 15. évfordulójára
„Csak egyetlen perc volt, egyetlen pillanat,
Egy élet omlott össze ez alatt.
Nyugodj csendesen, legyen békés álmod,
Találj odafönn örök boldogságot.”

Lánya, veje és unokái
Megemlékezés
„Szívünkben van egy kis sziget, ami örökre a tied.
Örök az arcod, nem száll el szavad,
minden mosolyod a szívünkben marad.”
Vérten Antal halálának 6. évfordulóján
Emlékezik a szerető család
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Anyakönyvi hírek
Halálozások

Házasságkötés

Júliusban:
Papp Bálintné Nádudvari Katalin

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

élt 91 évet

Szeptemberben:

Októberben:
Tolnai István – Gajda Terézia
Novemberben:
Kövér András – Séra Györgyi

élt 73 évet

Id. Polczer Lajos
Októberben:

Özv. Komlós Sándorné Nyercse Anna élt 69 évet
Burai Józsefné Néveri Julianna

élt 80 évet

Teleki Sándorné Malik Erzsébet

élt 80 évet

Novemberben:
Rónyai Ambrusné Oskó Gizella

élt 92 évet

Erdei Sándorné Bordács Sára

élt 89 évet

Emléküket kegyelettel őrizzük.

kötöttek házasságot

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

Születések
Szeptemberben:
Görbe István - Görbe Lenke
ÉVA
Októberben:
Perneki Ferenc - Tar Mónika
ESZTER LILIÁNA
Török Zsolt - Arany Éva
ZSOMBOR
Varga Tamás - Fehér Ilona
TAMÁS
Bagi János - Mészáros Tünde
BETTINA
Józsa Csaba - Szegény Erika
CSABA

Jakab Dávid - Jakab Barbara
DÁVID VALENTÍNÓ
Faragó József - Farkas Brigitta
TÜNDE JÁZMIN
Katona Péter – Pákozdi Csilla
MÁRTON PÉTER
Novemberben:
Somogyi Béla - Gál Márta
ZALÁN
Farkas Róbert - Lakatos Andrea
PATRÍCIA LOREN

nevű gyermeke született.

A legifjabb öcsödi polgároknak hosszú boldog
életet kívánunk!
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Boldog Karácsonyt!
„Havat terel a szél az erdőn,
mint pehely-nyájat pásztora.
S néhány fenyő már érzi sejtőn,

miként lesz áldott-fényű fa.”
Rainer Maria Rilke

Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és
sikerekben gazdag
Boldog Új Esztendőt kíván minden
kedves olvasójának az

Öcsödi Hírek szerkesztősége!

ÖCSÖDI HÍREK A NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA
Szerkesztők: Csontos Anikó és Séráné Domokos Györgyi
A szerkesztőség címe: Öcsödi Községgondnokság és Könyvtár
5451 Öcsöd, Kossuth tér 1.; konyvtarocsod@gmail.com
A szerkesztőség nem feltétlenül azonosul a szerzők cikkeinek tartalmával és azokért felelősséget
nem vállal.
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