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Idősek Világnapja!

Tiszteletadás nyugdíjasainknak

Az Idősek Nemzetközi Napját - Október 1-ét- az
UNESCO vezette be 1991-ben.
Ez az ünnep az idősekért van, róluk szól. Az idős
embereket tisztelni kell. A tisztelet magában foglalja
az elfogadást, a támogatást, a szeretet és annak
érzését, hogy értékeljük őket.
Október 9-én településünkön megemlékeztünk az
Idősek Világnapjáról. Molnár Bálint polgármester
köszöntötte az időseket, majd meglepetés műsort
szolgáltatott Sülyi Károly művész úr. A közönség
nagyszerűen szórakozott a délután folyamán.

Nagyon szép hagyománnyá vált, hogy a
Nagyközségi Önkormányzat az év végén köszönti az
intézményeiből nyugdíjba vonult dolgozóit.
2017. november 21-én délután a Művelődési Házban
került sor az ünnepélyes köszöntésre. Molnár Bálint
polgármester úr beszédében tájékoztatta a
megjelenteket a település jelenlegi problémáiról,
folyamatban lévő pályázatokról.

Az Általános Iskola 8. osztályos tanulói kis műsorral
lepték meg a régi munkatársakat, köszönet a
felkészítő tanárnak.

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!

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, ez a hagyomány még nagyon sokáig
életben tartható, mely méltó elismerés egy-egy
végigdolgozott életért.
Könyvtár
Képek: Csontos Anikó
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Újraavattuk az I. Világháborús emlékművet
Tisztelet a Hőseinknek – Az
öcsödi I. Világháborús emlékmű
rekonstrukciója elnevezésű pályázatot Közép- és Kelet-európai
Történelem és Társadalom Kutatásért Közalapítvány szakmai
bizottsága 1.000.000,- Ft összegű
támogatásban részesítette. Öcsöd
Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a megvalósításhoz
a 200.000,- Ft önerőt biztosított.
A rekonstrukciós munkálatokkal Kovács László fehérgyarmati
kőfaragó mester lett megbízva. A megbízásról megrendelő és
szerződés készült.
A projekt keretében az emlékművet az alábbi műszaki
tartalommal valósítottuk meg:
a felül lévő szobor állványról való tisztítása és felület kezelése, a
teljes talapzat világos szürke gránittal burkolása, melyen a hősök
neveinek teljes körű felsorolása is szerepel, továbbá a
feltűntetésre került a támogatás ténye, az emlékművet körülvevő
kerítés és talapzat felújítása (műkőrész tisztítása, vaskorlát
felújítása), az emlékmű talapzatának és a korlát lábazatán kívül
eső földes sáv mészkő őrleménnyel történő fedése.
A kivitelezési munkálatok 2017. október 06-án kezdődtek és
2017. október 11-én fejeződtek be.
Az emlékmű újjá avatására, átadására ünnepélyes keretek között
került sor 2017. október 30-án. Az ünnepségen beszédet mondott
Molnár Bálint polgármester. Különleges és igazán szívet
melengető dalcsokorral készült az Öcsödi Népdalkör, áldását
adta Péntek Ágnes református lelkipásztorunk. Farkas Milán a
helyi általános iskola tanulója és Bereczki Istvánné
magánszemély elhunyt hőseink emlékére és tiszteletére egy
verssel készültek. A megemlékezést Jordán Ágnes összekötő
szavai tették egésszé.
Külön köszönet a Jászkun Magyar Királyi Honvéd Hadikultúra
Alapítvány megjelent tagjainak, akik korhű öltözetben és
fegyverzetben díszőrséget álltak hősi halált katonáink tiszteletére
Az ünnepség az emlékmű megkoszorúzásával záródott.

Molnár Bálint
polgármester

GYÓNI GÉZA:
Csak egy éjszakára...
Csak egy éjszakára küldjétek el őket;
A pártoskodókat, a vitézkedőket.
Csak egy éjszakára:
Akik fent hirdetik, hogy – mi nem felejtünk,
Mikor a halálgép muzsikál felettünk;
Mikor láthatatlan magja kél a ködnek,
S gyilkos ólom-fecskék szanaszét röpködnek,
Csak egy éjszakára küldjétek el őket;
Gerendatöréskor szálka-keresőket.
Csak egy éjszakára:
Mikor siketitőn bőgni kezd a gránát
S úgy nyög a véres föld, mintha gyomrát vágnák,
Robbanó golyónak mikor fénye támad
S véres vize kicsap a vén Visztulának.
Csak egy éjszakára küldjétek el őket.
Az uzsoragarast fogukhoz verőket.
Csak egy éjszakára:
Mikor gránát-vulkán izzó közepén
Ugy forog a férfi, mint a falevél;
S mire földre omlik, ó iszonyu omlás, –
Szép piros vitézből csak fekete csontváz.
Csak egy éjszakára küldjétek el őket:
A hitetleneket s az üzérkedőket.
Csak egy éjszakára:
Mikor a pokolnak égő torka tárul,
S vér csurog a földön, vér csurog a fáról
Mikor a rongy sátor nyöszörög a szélben
S haló honvéd sóhajt: fiam… feleségem…
Csak egy éjszakára küldjétek el őket:
Hosszú csahos nyelvvel hazaszeretőket.
Csak egy éjszakára:
Vakitó csillagnak mikor támad fénye,
Lássák meg arcuk a San-folyó tükrébe,
Amikor magyar vért gőzölve hömpölyget,
Hogy sirva sikoltsák: Istenem, ne többet.
Küldjétek el őket csak egy éjszakára,
Hogy emlékezzenek az anyjuk kinjára.
Csak egy éjszakára:
Hogy bujnának össze megrémülve, fázva;
Hogy fetrengne mind-mind, hogy meakulpázna;
Hogy tépné az ingét, hogy verné a mellét,
Hogy kiáltná bőgve: Krisztusom, mi kell még!
Krisztusom, mi kell még! Véreim, mit adjak
Árjáért a vérnek, csak én megmaradjak!
Hogy esküdne mind-mind,
S hitetlen gőgjében, akit sosem ismert,
Hogy hivná a Krisztust, hogy hivná az Istent:
Magyar vérem ellen soha-soha többet!
– Csak egy éjszakára küldjétek el őket.
(Przemyśl, november)
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Kirándulni voltunk
A falunap után következő hétvégén háromnapos kirándulásra
indultunk. A tavalyi bükkszentkereszti kirándulásunkon olyan jól
éreztük magunkat, hogy most egy nappal meghosszabbítottuk a
pihenés idejét. Az idén egy gyönyörű zempléni falucskára,
Háromhutára esett a választásunk. A meseszép környéken
nagyon jól éreztük magunkat. Az időjárás is a kegyeibe fogadott
bennünket. Nagy örömünkre szolgált, hogy mindenki
megtalálhatta programsorozatunkban a számára legjobbat,
legérdekesebbet. 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.
Útban a szállásunk felé megnéztük és meghódítottuk
Boldogkővárát. Nem volt könnyű vállalkozás, mivel egy igazi,
korhű ruhába öltözött hóhér várt bennünket! A szállásunk
elfoglalása után egy közösen főzött, nagyon finom vacsorát
fogyasztottunk el.

Ezután a kevésbé fáradtak sétára indultak a hegyoldalba épült kis
faluban, a község nevezetességeivel ismerkedve. Másnap igazán
tartalmas napunk volt, nagyon sok mindent sikerült bejárnunk és
megnéznünk. Ellátogattunk Füzérradványra a Károlyi-kastélyba,
bejártuk a csodálatos arborétumát. A bátrabbak felkapaszkodtak
a füzéri várba is. Akik lenn maradtak, sajnálhatják, mert fenn a
várban gazdag programok voltak, mivel éppen a Füzéri Várnapok
rendezvénysorozata zajlott. A szállásunk felé indulva, útba esett
egy parányi kis falucska, Komlóska, ahol éppen a Zempléni
Napok keretében, különböző programok zajlottak. Az ottani
emberek nagy szeretettel és helyi finomságokkal fogadtak
bennünket. Az esti közös főzés és borozgatás után kellemesen
elfáradva tértünk nyugovóra. Sajnos most is gyorsan eljött az
utolsó nap, a hazaindulás ideje. De hogy ez a nap se múljon el
élmények nélkül, útba ejtettük Tokajt. A kilátóhoz vezető úton
még öcsödiekkel és Öcsödről elszármazottakkal is találkoztunk.
A várost elhagyva Tarcal felé vettük az utunkat. Ezen a
településen található a tokaji borvidék legmonumentálisabb
látványossága. A lélegzetelállító fekvésű bányató közelében
2015-ben állították fel a Tarcal feletti dombot megkoronázó Áldó
Krisztus szobrot.

A gyönyörű körpanorámát nyújtó domb tetején Magyarország
legnagyobb Jézus szobra áll, amely 8,5 méter magas és 50 tonna.
A fájós lábúak nagy örömére, a dombra elektromos kisbusszal is
fel lehetett jutni. Végezetül a poroszlói Ökocentrumba is
ellátogattunk. Itt aztán mindenki találhatott az érdeklődésének
megfelelő látnivalót! Annyi érdekesség, kiállítás közül lehetett
választani, hogy körülbelül a felét tudtuk csak megnézni.
Megállapítottuk, hogy akit a vízi és vadvilág érdekel, még ide el
kell látogatnia.
Kellemesen elfáradva, nagyon jó hangulatban, élményekkel telve
érkeztünk haza. Reményeink szerint, jövőre folytatjuk országjáró
kirándulásainkat.
Öcsödi Egészségklub
_______________________________________________________

MEGHÍVÓ!
Szeretettel hívunk és várunk minden kedves ünnepváró
gyermeket és felnőttet immár második alkalommal, 2017.
december 14-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
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Együtt Öcsödért Egészségnap a Művelődési Házban
2017. október 28-án szerveztük meg a VII. Egészségnapunkat.
Nagy örömünkre ebben az évben is sok szakember tisztelte meg
rendezvényünket. 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 számunkra ismeretlen gyógyító szakemberek is
keresnek bennünket, mert szívesen jönnének és jönnek el
rendezvényünkre. Elmondásuk szerint a környék legjobb
egészségnapja nálunk szokott lenni. Pozitív visszajelzéseik
megerősítenek bennünket abban, hogy jó úton járunk, jó célt
szolgálunk. Mára már a szűkös hely szab határt a szervezésnek.
Szépen lassan kinőttük a Művelődési Házat.
Egészségnapunkat harmadik éve anyagilag is támogatja a
Nagyközségi Önkormányzat. A Képviselő-testület által
megszavazott 100000 Ft-os támogatás nagyobb részét az idén is
az egészségnap költségeinek fedezetére költöttük. Ezúton is
szeretnénk megköszönni segítségüket, hiszen támogatásuk
nélkül, a klubtagok tagdíjából nehezen tudnánk ilyen színvonalas
rendezvényt megszervezni. Itt szeretnénk megköszönni Komlós
Lajos települési képviselő úr anyagi támogatását, melyet az idei
rendezvényünk után 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 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 megelőzés
fontossága felértékelődött. Mi, az Öcsödi Egészségklub tagjai 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, ahol minden
szolgáltatás és előadás ingyenes volt. Sajnos ebben az évben
kevesebb érdeklődő látogatott el hozzánk.
Ebben az évben is lehetőséget biztosítottunk a jótékonykodásra.
A szolgáltatásokat igénybevevők felajánlásait idén az öcsödi
bölcsődés gyerekek játék- és eszköztárának fejlesztésére szántuk.
Az összegyűlt 15650 Ft-ot már átadtuk a bölcsőde vezetőjének.
A rászoruló tehetséges iskolás gyerekek versenyeztetése, az
idősek otthonában élők karácsonyi ajándéka után most a
legapróbbaknak szerettünk volna örömet szerezni. Ezúton is
köszönjük minden szolgáltatást végző fáradságos munkáját,
köszönjük a felajánlók adományait. Külön köszönjük a
negyvennégy dobosnak, hogy eljöttek hozzánk egy közös
dobolásra. Nem mindennapi élménnyel zárulhatott általuk a VII.
Együtt Öcsödért Egészségnapunk!
Öcsödi Egészségklub

Boldog István
országgyűlési képviselő

Köszönetnyilvánítás

közterületi fogadóórái
december 21.
a Coop ABC előtt 9:00 órától.
Mindennapos fogadóóra:
email: boldog.istvan.fogadoora@gmail.com
tel: 20/380-0709
___________________________________________

KELLEMES KARÁCSONYI ÜNNEPEKET ÉS
SIKEREKBEN GAZDAG BOLDOG ÚJ ESZTENDŐT
KÍVÁNUNK !

Községgondnokság és Könyvtár
munkatársai

Faluszerte híre ment annak idején, milyen súlyos,
életveszélyes baleset - szabadon engedett kutyák támadása
- ért engem ez év február 7-én.
Életben maradásom csak annak köszönhetem, hogy Komár
László és párja azonnal, önfeláldozó módon segítségemre
siettek.
Hálás köszönetem elsősorban nekik szól.
Köszönettel tartozom Molnár Bálint Polgármester Úrnak,
továbbá a segítő intézmények dolgozóinak, rokonaimnak,
szomszédjaimnak, ismerőseimnek.
Nagy tisztelettel és hálával gondolok mindazokra, akik
segítségükkel nagy mértékben hozzájárultak fizikai és lelki
sérüléseim gyógyulásához.
Üzenetem:
- Óvjuk együtt a falu lakóinak nyugalmát!
- Vigyázzunk jobban Egymásra!
Mindenkinek Mindent őszinte szívvel köszönök:
Filákné Erzsike Néni
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AZ ÖCSÖDI KERÉKPÁROS TÚRAKLUB
2017 ÉVI PROGRAMJAIRÓL
ÁPRILIS
04.01. Húsvéti készülődés klubunk székházában az
Egészségklub tagjaival, valamint a falubeliekkel: közösen
készítettünk díszeket a falu „tojásfájára”.
04.08. Klubunk szezonnyitó rendezvénye.
04.11. Koszorúzás a költészet napján a József Attila
Emlékháznál.
MÁJUS
05.20. Túra Rákóczifalvára / 76 km/

JÚNIUS
06.10. Túra Mesterszállásra, a falunapi rendezvényre
06.30 - 07.02. 3 napos kerékpártúra Gyomaendrődre
JÚLIUS
07.08. Szarvas-Ezüstszőlő Arató - és Civil-nap / Rónyai Gábor
szakácsunknak sikerült a főzőverseny különdíját megnyerni
„Aratópörkölt” nevű ételével/.
07.22. Kunszentmárton Sportnap. Klubtagjaink az öcsödi
polgárőrökkel és a Cserkeszőlői Önkormányzat tagjaival
kiegészülve részt vettek a sárkányhajó versenyen.
AUGUSZTUS
08.05. Öcsöd Falunap Klubunk hagyományos ételek
kategóriában indult a főzőversenyen.
08.12. Békésszentandrás Sport és Vitaminnap
SZEPTEMBER
09.09. Szarvas Szilvanap: Tagjainkat Szarvasi Civilek látták
vendégül.
09.16. Szarvasi civil szervezetek kerékpáros tagjaival
találkoztunk Békésszentandráson a Duzzasztónál.
09.23. Csabacsűd Kukoricanap: kukoricás étellel mi is
beneveztünk a főzőversenyre, és mi láttuk vendégül a velünk
bicikliző szarvasi civileket.
OKTÓBER
10.07. Öcsödi J. A. Általános Iskola sport - és családi napján
klubunk kerékpáros ügyességi vetélkedővel és KRESZ-teszttel
várta a gyerekeket.
10.14. Klubunk szezonzáró rendezvénye a Művelődési Házban.
10.30. Koszorúzás a felújított I. Világháborús emlékműnél.

Szeretnénk nem csak klubtagjainknak ajánlani, hogy
csatlakozzanak 2018-ban is egy és többnapos túráinkhoz.

A nyári 3 napos túránkat a Velencei-tóhoz tervezzük. Az idén ez
sajnos elmaradt, helyette Gyomaendrődre kerekeztünk. A
kirándulás várható időpontja 2018. június 29-30- és július 01.
(péntek – szombat - vasárnap). Szállás, étkezés Gárdonyban,
odautazás vonattal. A kerékpárt helyben kölcsönözzük.
Várunk mindenkit, aki kedvet és erőt érez magában a Velencei-tó
megismeréséhez.

Az Öcsödi Kerékpáros Túraklub célkitűzései:
* településünk és környékének természeti és kulturális értékeinek
megismerése
* a lokálpatriotizmus erősítése
* a szabadidő testmozgással egybekötött tartalmas eltöltése.
A Túraklub vezetősége
____________________________________________

Köszönetnyilvánítás
Gönczi Imre elszármazott öcsödi lakos idén is támogatta a IX.
Körös-Zugi Hagyományörző Fesztivál és Elszármazottak
Találkozóját. Köszönet neki az önzetlen felajánlásáért.
Molnár Bálint
polgármester
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Osztálytalálkozó
Egy

szép

hívtuk

Ezt az elszármazottak mindig különösen várják, de az egész

osztálytalálkozóra az 1961-ben két nyolcadik osztályban végzett

társaságot érdekelte milyen újdonságok, pályázatok, fejlesztések

társainkat. Bizony megfogyatkoztunk a több mint fél évszázad

várhatók Öcsödön.

alatt, már 16 társunk elment, ketten épp ez évben. Őrájuk, s

Jó vendéglátók módján, természetesen étellel - itallal is vártuk

elhunyt

perccel

társainkat. Főztünk vendégváró levest, pogácsával, kiflivel

emlékeztünk. Többen egészségügyi problémák, tartós betegség

fogadtuk az érkezőket. Finom sülteket tálaltunk, és Pápai Imre

miatt nem tudtak eljönni. Minden résztvevőnek nagyon örültünk,

felajánlásának köszönhetően igazi öcsödi birkapaprikás is főtt,

külön üdvözöltük azt az elszármazott osztálytársnőnket, aki

mely különösen a rég elszármazottak körében aratott osztatlan

hosszú évtizedek után most látogatott el ismét Öcsödre, s először

sikert. A menüt egy különleges "születésnapi" dobostorta, és

osztálytalálkozóra.

osztálytársaink finom süteményei koronázták. Köszönettel

19 egykori osztálytárs és sokuk házastársa ünnepelte velünk a

tartozunk Ráczné Erzsikének, aki a tőle ismert profizmussal

napot az Önkormányzat Tanácstermében, mely helyszín

gondoskodott a tálalásról, felszolgálásról.

Polgármesterünk, volt osztálytársunk Molnár Bálint felajánlása

Kellemesen, barátian telt el a nap. A pesti buszosok hamar

volt.

elbúcsúztak, a végén azzal az ígérettel, kívánsággal váltunk el

A

nyárvégi

tanárainkra

"történelmi"

napra,

augusztus

gyertyagyújtással,

teremben,

a

26-ra

csendes

tanácstagokat,

majd

képviselőket, községi elöljárókat ábrázoló tablókon többen saját

egymástól, hogy pár év múlva "Veletek ugyanitt".

magukat, rokonaikat fedezték fel. Érdekes időutazás, "Ki Kit
ismer meg " emlékezés volt.
A hagyományos osztályfőnöki óra levezetését az egyik szervező
Pasztelyákné Izbéki Róza vállalta, mely egy informális, kellemes
beszélgetés volt. A beszámolók arról tanúskodnak, hogy
mindannyian nehéz munkás éveket, küzdelmeket tudunk magunk
mögött. Sok-sok váltást, újrakezdést kellett megélnünk. Minket a
rendszerváltás épp a legaktívabb negyvenes éveinkben ért, nem
volt könnyű átállni egy egész más életmódra, az új kihívásokra,
új munkahelyekre, korábban nem ismert önálló vállalkozós
életre. Gyermekeink akkor még többnyire tanultak, őket is,
később pedig idősödő szüleinket kellett támogatnunk. Közben
fellettünk is szállnak az évek, van köztünk már dédunokával

1961.- …….

büszkélkedő társunk is.
Nyugdíjas éveinket igyekszünk tartalmasan szervezni, sokat
teszünk

egészségünk

megtartása

érdekében.

Igazi

tapasztalatcsere volt ez ügyben, mi mindent lehet bevetni a
betegségek megelőzése érdekében, különösen egészséges
táplálkozással, mozgással, aktív élettel. Közben új kihívások is
jönnek, számunkra nehezen megélhető élethelyzetekkel is
szembe kell néznünk. Sokunk gyermekei költöznek manapság
külföldre, előbb csak tanulni, majd dolgozni, akár véglegesen le
is telepednek kinn. Örülünk persze a gyerekek sikereinek, de
nagyon hiányoznak, különösen az unokák. Így aztán utazó
nagyszülők lettünk, osztályainkból vagyunk így vagy hatanheten.
Molnár Bálint - haladó hagyományként- tartott egy rövid
beszámolót községünk életéről, az aktualitásokról.

…….- 2017.
A szervezők

Öcsödi Hírek 8

Körutazás Észak-Olaszországban
Friuli - Venezia - Giulia
I. Világháborús emlékút
I. rész

A közutazás helyszínei
Nagyapáink nyomában a Doberdón, az Isonzó völgyében....,
ahol 100 éve a világtörténelem leghosszabb és legvéresebb hegyi
háborúja folyt.
Itt harcolt sok az Alföldről, köztük Öcsödről és környékéről
frontra vezényelt katona is. Az ő emléküknek tisztelegvén
szerveztünk idén szeptemberben egy I. Világháborús emlékutat a
Szolnoki Családkutató Klub keretében Urbán László történész,
túraszervező vezetésével. Öcsödről hárman utaztunk, Székelyné
Jusztika, Jordán Ági és Pasztelyákné Izbéki Róza.
Első utunk a Doberdó fennsíkhoz vezetett, ahová most zöldellő
rétek és erdők mellett, békés tájon buszoztunk. 100 éve ezen a
helyen kopár sziklás hegyeken, szinte sziklasivatagon folyt a
harc. Az I. Világháború magyar szempontból talán leginkább

A Magyar Kápolna
Egy különösen emlékezetes, megerőltető napon végigjártuk a
háborús védelmi rendszer maradványait, "túráztunk" a caporettói
történelmi ösvényen, az I. Világháborús lövészárkokon keresztül.
A fizikai fáradtságnál jobban megviselte csapatunkat a lelki
megpróbáltatás. Ahogy csúszva-mászva birkóztuk át magunkat a
meredek ösvényeken, meneteltünk a kavernák, a sziklába vájt
lőállások, barlang- és alagútrendszerek mentén, folyamatosan a
régi bakákon járt gondolatunk.

hírhedt hadszíntere volt ez az olasz front. Különösen az 1916.
augusztusában az olasz haderő és az osztrák-magyar hadsereg
főként magyar nemzetiségű egysége közötti csata, mely a hatodik
isonzói csata része volt. Az olaszok, miután meghódították a
Monfalcone és Ronchi körüli síkvidéket, megpróbáltak áthatolni
a fennsíkon, hogy megszerezzék a Trieszt és Gorizia/Görz/
közötti főút ellenőrzését. Súlyos küzdelmek és hatalmas
áldozatok árán sikerült elérni céljukat, bár végül Triesztet nem
sikerült elérniük.
Visitin volt következő állomásunk, ahol a Magyar Kápolnához

Lövészárok túra

tettünk egy megrendítő látogatást. A kis épület 1918 őszén már
állt, de felszentelésére nem került sor, vége lett a háborúnak.
2009-ben volt ünnepélyes felszentelése, azóta egyre több
kegytárgy, koszorú és emléktábla jelzi, hogy egy fontos
zarándokhelyévé vált az I. Világháború áldozataira
emlékezőknek. Miután körbejártuk a kápolnát, s környékét,
egyik utastársunk rákezdett a legismertebb Doberdó dalra,
messze hangzott a „Ha kimegyek a doberdói harctérre,
feltekintek a csillagos nagy égre, csillagos ég merre van a
magyar hazám, merre sirat engem az édesanyám” Mindannyian
könnyezve énekeltük végig Nagyapáink kedves katonanótáját.

Átkelés az Isonzón
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Megjelent előttünk a sok síkvidékhez szokott alföldi fiatalember,
aki addig talán a falujából se igen mozdult ki. Épp őket
irányították a legveszélyesebb hegyvidéki frontokra, ahol
iszonyatos
munkával,
vérrel-verítékkel
kellett
nekik
lövészárkokat, kavernákat vésni a sziklafalba. Ez a nap nem
hozott könnyű álmot nekünk.
Döbbenetes élményt jelentett a számos osztrák-magyar katonai
temető bejárása, Peteanoban a magyar emlékmű, a Nagy Háború
Múzeuma Goriziában. A nagyon gondosan rendbentartott
temetőkben megrendítő volt a sok magyar név, némelyik
igencsak "öcsödies" hangzással. Csoportunkból többen
hozzátartozóra tudták letenni a magukkal hozott itthoni

Zászlófelvonás az Emléknapon

virágokat, többek között a palmanovai /Csillagváros/ nagy
temetőben.

Megható, milyen odaadással, gondossággal ápolják az ottaniak
az emlékeket /benne a magyarokért is/, milyen lelkesen meséltek
a múzeumról, a hosszú évtizedek óta ápolt, s folyamatosan
bővített helyi gyűjteményekről. Érezhetően folyamatosan és
hosszú ideje áldoznak a hősöknek, legyenek azok bármely
nemzet fiai. Nagy tisztelettel és szeretettel fogadnak minden
ideutazó emlékezőt, érkezzen az utazó bármely országból az
emlékhelyekre. Miközben itthon inkább csak 2014., a száz éves
évforduló kezdete óta lett a Nagy Háború a közbeszéd, az
emlékezés tárgya.
Szeptember 10. az a nap volt, amikor Itália nagy része víz alá
került a hatalmas esőzések folytán. Na, ebből a vízből nemcsak

Osztrák - Magyar temető Palmanova

Róma, de Észak-Olaszország is jócskán kapott. A doberdói
ünnepséget is elmosta a felhőszakadás. De azért mi hősiesen
felmentünk a San Michele csúcsára, s megkoszorúztuk az
emlékművet.

Kép a Goriziai Múzeumban

Koszorúzás a szakadó esőben

Utolsó napunk ismét a Doberdóra vitt. A fennsík legmagasabb

Ez a hét mindannyiunknak, - és nemcsak a személyes érintettség

pontján, a San Michelén emlékhely és emlékmúzeum emlékeztet
az egykori borzalmakra. Itt évek óta szeptember 10-én van egy,

folytán – életre szóló, hosszú ideig feldolgozandó utazási

a teljes megbékélés szellemében nemzetközi, olasz-osztrákmagyar- szlovén közös megemlékezés. Az ünnepség a négy
nemzet himnuszával, zászlófelvonással kezdődött.

élményt adott. Egyik üzenete az, hogy családjainkban úgy adjuk
ezt tovább, hogy unokáink se csak a történelemkönyvből
ismerjék a száz évvel ezelőtt történteket. Minket az is kötelez
erre, hogy az utolsó nemzedék vagyunk, akik a Nagy Háborút
végharcolt Nagyapáinktól még személyesen hallhattuk a megélt,
valós háborús élményeket.
Pasztelyákné Izbéki Róza
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Ismét megnyitotta kapuit a rászoruló gyermekek előtt az Öcsödi Tanoda Nyitott
Kuckó
Sikeres pályázatunk után, idén is megnyitott, immáron
másodjára, az Öcsödi Tanoda Nyitott Kuckó. A lehetőségeink
nagymértékben bővültek, nagyon sok új játékot sikerült
vásárolnunk, pl.: ping-pong asztal, trambulin. Tanodásaink nagy
örömére két napot voltunk kirándulni, Budapesten és Pécsen,
ahol többek között állatkertben, fürdőben, kalandparkban,
moziban jártunk.
Kolompár Sándor
Pillanatképek a tanodások mindennapjaiból:

KELLEMES KARÁCSONYI ÜNNEPEKET ÉS
SIKEREKBEN GAZDAG BOLDOG ÚJ ESZTENDŐT
KÍVÁNUNK
AZ ÖCSÖDI POLGÁRŐR ÉS TŰZOLTÓ EGYESÜLET!

Őszi események a Nyugdíjasklub életéből
Emléklap a Háromgenerációs találkozóról
A Vasutas Nyugdíjasklubok Országos Szövetsége által, a József
Attila Nyugdíjasklubból 5 fő vett részt Mátraháza-Sóstón,
szeptember 2-án rendezett Háromgenerációs találkozón.
Amelyet a fenntartható Környezetvédelem népszerűsítése,
védelme érdekében rendeztek.
„Hiszen a Földet nem nagyapáinktól örököltük, hanem az
unokáinktól kaptuk kölcsön!”
Áll azon az emléklapon, amellyel köszönetüket fejezték ki a
részvételért, az eredményes szereplését, a találkozón kifejtett
aktivitásért.
„Máskor is jöjj el hívó szavunkra, tarts velünk programjainkon,
mert a közös élmény megsokszorozza a hatást! Tegyél Te is
azért, hogy nemzedékek közötti kapcsolatok tovább erősödjenek
és legyen a generációk között tisztelet, megértés, segítés, szeretet
és gondolkodás!”

Delegációnk két napot töltött a Mátrában, ahol nem csak-e nemes
gondolatok bűvkörében éltek, hanem lazítás képen kirándultak a
Kékestetőre is!
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Őszi események a Nyugdíjasklub életéből
beiktatva egy kis pihenőt (Tiszaalpáron).
Vendégek voltunk Szajolban
Szeptember 12-én meghívást kapott az Öcsödi József Attila
Nyugdíjas Klub a Szajoli Szegfű Vasutas-Nyugdíjas klubtól,
amit örömmel elfogadott. Köszönet a szervezőknek a színvonalas
műsorért. Nagyon jó éreztük magunkat! Íme a résztvevők:

Közös névnap
A nyugdíjas klubban nem feledkezünk meg a tagjaink
névnapjáról sem. Negyedévenként, a klubnap keretein belül
összevont névnapot tartunk. Ezzel is megadjuk az egymás iránti
tiszteletet, szeretetett, megbecsülést.
Így történt ez most is, szeptember 19-én, együtt ünnepeltük az
Anna, Ilona, Mária, Krisztina, Jusztina, Rozália, Lajos, Mihály
névnapokat. Nagyon szép és szívhez szóló köszöntőt mondott
Jónás Imréné (Kóródi Etelka). A nőket egy-egy szál virággal
(szegfűvel), a férfiak egy-egy üveg borral ajándékoztunk meg.
Az ünnepeltek pedig megvendégelték a tagságot süteménnyel,
üdítővel. Egy nagyon kellemes délutánt töltünk el együtt, sőt a
végén még dalra is fakadtunk!
Ime az ünnepeltek:

Kirándulás Bács-Kiskun megyében
A Nyugdíjas klub ez évben úgy határozott, hogy a szomszédos
Bács-Kiskun megyében látogat el. Megnézzük a megye főbb
nevezetességeit. Szeptember 22-én, egy pénteki napon indultunk
útnak, autóbusszal, 50 fővel. Idegenvezetőnek felkértük
Békésszentandrásról Bődi Marikát, aki mindig pontosan,
precízen felkészülve kalauzolja a csoportot. Most sem
csalatkoztunk benne!
Az autóbuszunk reggel fél 7-kor indult és egyenesen
Kiskunfélegyházára vezetett utunk, természetesen közben

Kiskunfélegyházára
érve először a Városházához érkeztünk, ami ma is
közintézményi helyként funkcionál, ugyan is itt működik
Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata. Magát az épületet
1911-ben építették, szecessziós stílusban, Vas József tervei
alapján. A reprezentatív homlokzatát és tetejét Zsolnay kerámia
díszíti. Ez a város legimpozánsabb épülete, melyet belül is
megtekintettünk, helyi idegenvezetővel. A lenyűgözően szép
épület szecessziós stílusú díszterme, gazdagon díszített falain
láthattuk Kossuth Lajos és dr. Holló Lajos életnagyságú portréit
és egy Petőfi domborművet is. A terem nagyméretű félköríves
ablakait színes mozaiküveg díszíti. Innen a díszteremből egy
keskeny kis erkélyre is kiléphettünk, ahonnan szép kilátás nyílik
a szomszédos épületekre (Takarékpénztárra, Hattyúházra, stb.)
Majd ezt követően a város egyik jelentős kulturális
intézményében a Móra Ferenc Művelődési Központban
látogattunk el. Helyi idegenvezetővel megnéztük a szépen és
igényesen felújított épületet és a 260 fő nézőközönséget befogadó
színháztermet. Mint elmondta, hogy alkalmanként a régi
hagyományokhoz híven bálok, táncos estek, különböző
rendezvények színhelye is ez a helyiség. Az épület aulája
kiállítások megrendezésére ad lehetőséget. Jelenleg is a „Mesélő
kékség” című kiállítás található. A tárlat a Bácsalmási Kékfestő
Műhely történetét és a kékfestés mesterségét mutatja be, melyet
mi is megtekintettünk.

A Petőfi téren áthaladva eljutottunk az építészetileg és
irodalomtörténetileg értékes műemlék épülethez a Hattyúházhoz,
mely emléke a Petőfi családjához kapcsolódik. Itt működik
jelenleg is a város több mint kétszázezer kötetes könyvtára.
Közben megnéztük Petőfiről készült portré és szobor kiállítást.
Innen tovább Kiskunhalasra mentünk. A városnak a
legnevezetesebb látnivalója a Csipkeház –Múzeum -. Itt
megismerkedhettünk a híres halasi csipke múltjával és jelenével.
Megcsodálhattuk a kiállított kézzel varrott csodákat. Betekintést
nyerhettünk a csipkevarrás „rejtelmeibe” egy rövid kis
magyarázat keretein belül. Végül vásárolhattunk a különböző
emléktárgyakból, amelyeket a csipke motívumok díszítettek.
További úti célunk felé haladva elérkeztünk Bajára a megye
egyik legfrekventáltabb helyére, fontos vízi és közúti
találkozások színhelyére. Nem beszélve arról, hogy nagyon híres
gasztronómiai esemény színhelyéül is szolgál a város főtere.
Minden évben itt rendezik meg a Bajai Halászlé Főző versenyt.
folytatás a 12. oldalon

Öcsödi Hírek 12

Őszi események a Nyugdíjasklub életéből
folytatás a 11. oldalról
Rövid pihenőre mi is megálltunk a Szentháromság téren és
szabadprogram keretén belül ki-ki felfedezhette a környező
kiülős kávézók, éttermek nyújtotta szolgáltatásokat. Egyesek
még a különleges bajai halászlevet is megkóstolták.
Ezt követően Hajós településre mentünk, a nemrég felújított
barokk kastélyhoz. Annak idején a kastély a Kalocsai Érsekség,
pihenő helyéül szolgált, majd 1907-től 1998-ig Gyermekotthont
működtettek benne és annak megfelelően át is alakították.
A kastély a teljes körű felújítási munkáknak köszönhetően (2010
óta), az egykori szépségében pompázik. Szépsége és méltósága
önmagáért beszél! Helyi idegenvezető kíséretével végigjártuk a
kastély termeit. Megcsodálhattuk a dísztermet, az egykori érseki
lakosztályt képező főúri szalont, az érseki magánkápolnát, a háló
és dolgozószobát. A kiállított berendezéseket, festményeket.
Nem csak az épület, hanem a kastély kertje is megújult,
megszépült. Miután csodájára járhattunk az angol-parknak, nem
maradt más hátra, minthogy hazafele induljunk.
Útközben betértünk Soltvadkerten a híres cukrászdába,
fagylaltozóba, hogy „megédesítsük” a napunkat és jóízűen
elfogyasszunk egy-két gömb fagylaltot, vagy, hogy finom
süteményt hozzunk a családnak.
Ez a nap minden idők legszebb és legtartalmasabb kirándulása
volt Bács-Kiskun megyében.

ki a végére. Következett a vacsora, majd a tombolahúzás, ahol
nagyon sok szép tombolatárgyat sorsoltak ki, a főnyeremény egy
élő liba volt. Végül is zenés tánccal, mulatozással fejeződött be
ez este.

Tűzvédelmi oktatás

Meghívások a társkluboktól

Október 24-én a nyugdíjas klubban is megemlékeztünk az idősek
napjáról. Meghívtuk a szomszédos települések nyugdíjas klubjait
is, hogy együtt ünnepelhessünk. A meghívásunkat elfogadta a
Mezőtúri Kistérségi Nyugdíjas klub tagjai. Az ünnepségünkön
részt vett a Nyugdíjasok Országos Szövetsége nevében Molnár
Sándor Mezőtúrról és a községünk alpolgármestere Molnár
András és kedves felesége.
Az ünnepséget Tóth Antalné Esztike a nyugdíjas klubunk
vezetője nyitotta meg. Köszöntötte a részt vevőket, a
meghívottakat. Ezután felkérte Molnár Sándort, a beszédének
megtartására, aki méltatta az idősek világ napját, és a nyugdíjas
klubok szövetségében történt vezetőség változásait.
Ezt követően kezdődött a kulturális műsor. Volt szavalat, ének,
amit a társklubok tagjai hoztak, majd végül a nyugdíjas
tánccsoportunk remek produkciót mutatott be „Átváltozás”
címmel. Ezzel a produkcióval azt kívánták bemutatni, hogy a
tánc mindenkié! Még idősebb korban is a tánc átváltoztat
mindenkit, mint ahogy azt a fotók is igazolják!

A nyugdíjas klubunk október hónapban nagyon sok meghívást
kapott a környékbeli társkluboktól. Nem is tudtunk
mindegyiknek eleget tenni, de azért Rákóczifalván 15 fővel
képviseltettük magunkat, valamint október 21-én Tiszaföldváron
- jóval nagyobb létszámmal 28 fővel - részt vettünk a „Szüreti
mulatságon”, melyet a Táncos Nyugdíjasok és Baráti köre
rendezett. 17 nyugdíjas klubból voltak meghívott vendégek. A
kulturális műsorhoz szinte valamennyi klub hozzájárult
valamilyen produkcióval. Felléptek itt daloskörök énekekkel,
tánccal, zenészek citerával. Részünkről Bereczkiné Marika
mondott egy szép ide illő verset, Karádi Erzsébettől „ A szüret”
című költeményt. Az est fénypontját tovább emelte a Homoki
Iskola táncosainak bemutatója. Igazán szép kis program alakult

A műsor után ebéd volt, tánc és tombola. Nagyon jó hangulatban
töltöttük együtt ezt a délutánt!
Készítette: Dezső Julianna nyugdíjas

Az ősz közeledtével, a hideg idő beálltával, mindenütt
megkezdődött a fűtési idény, ami nem kevés veszélyt rejt
magában! Ezért szükségét láttuk annak, hogy hozzáértő
szakember hívja fel a figyelmet a fűtés gondosságára.
Meghívtuk a Nyugdíjas Klubba Hegedűs Csaba tűzoltó
ezredest, aki október 5-én egy klubnap alkalmával el is jött
és megtartotta előadását. Felhívta mindenki figyelmét a
szabályok betartására, a helyes tüzeléstechnikára valamint
a tűz megelőzésére, a tulajdon védelmére stb. Az előadását
nagy érdeklődés fogadta, a felmerült kérdésekre is
válaszolt. Nagyon hasznos volt számunkra, ezúton is
köszönjük neki, hogy elfogadta meghívásunkat!

________________________________________________________________

Nyugdíjas találkozó az idősek napja
alkalmából
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Elkezdődhet az egészségház felújítása
2017. november 30-án aláírtuk
az
Egészségház
projekt
vállalkozási szerződését, így
elkezdődhetnek a kivitelezési
munkálatok.
Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat eredményesen pályázott a
Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) keretén
belül a TOP-4.1.1-15 Egészségügyi alapellátás infrastrukturális
fejlesztése tárgyú felhívásra.
Az ”Öcsödi egészségház komplex, energiatakarékos felújítása"
című,
TOP-4.1.1-15-JN1-2016-00007
azonosító
számú
pályázatunk 60.747.679,- Ft összegű, vissza nem térítendő
támogatást kapott.
Öcsöd Nagyközség az 1900-as évek elején épült egészségházát
újítja fel a projekt kertében. A Dózsa György út 42. szám alatt
található orvosi rendelő épülete több mint 100 éves.
Mára elengedhetetlenné vált az épület felújítása, hiszen
gazdaságos módon nem üzemeltethető, ugyanakkor az orvosok
megtartása, valamint a lakosságnak nyújtandó egészségügyi
szolgáltatások bővítése miatt is nélkülözhetetlen a fejlesztés. Az
épület műszaki állaga nem kielégítő. Az ingatlan energetikai
paraméterei nem megfelelőek, az épület hő vesztesége és az
energia felhasználási költségei nagyon magasak.
A fejlesztés eredményeként megvalósul az Egészségház
energiatakarékos felújítása, benne a háziorvosi, a védőnői, a
fogorvosi és az iskola-egészségügyi szolgáltatás fejlesztése.
Elvégezzük az épület komplex akadálymentesítését, parkolót
létesítünk és megújul az épület tetőszerkezete.
Az épület utcai homlokzata helyi védettség alatt áll, ezért a
felújítás során a homlokzat megőrzi eredeti állapotát.
A kötelező alapellátási szolgáltatásokon túl egészségfejlesztési
feladatok ellátása, preventív szolgáltatások fejlesztése,
egészségfejlesztő programok szervezése is része a projektnek.
A projekttevékenységek komplex fejlesztést biztosítanak, a
projekt keretében több alapellátási szolgáltatás egy épületbe
történő integrálására. A projekt hosszú távú fenntartását az
egészségügyi ellátást nyújtó szolgáltató és az önkormányzat
közötti szakmai együttműködés, megállapodások biztosítják.
A projekt figyelembe veszi a költséghatékonysági szempontokat,
melynek eredményeként a tervezett fejlesztések hozzájárulnak az
intézmény takarékos költségvetéséhez, működési költségeinek
csökkentéséhez.
A felújítási munkálatok várhatóan 2018. júliusában fejeződnek
be. A kivitelezés alatt átmenetileg változhatnak az egyes
egészségügyi szolgáltatások elérhetőségének feltételei (például:
rendelések helyszíne), erről időben tájékoztatjuk a lakosságot.
A pályázat megvalósításához kapcsolódó tervezési feladatokat
2017. nyarán végeztettük el. A kivitelező közbeszerzési eljárással
került kiválasztásra.
A benyújtott ajánlatok bírálatát követően a Képviselő-testület a
Szilasi és Társa (5231 Fegyvernek, Liszt Ferenc út 13/a)

ajánlattevőt hirdette ki az eljárás nyertesének, nettó 42.018.399,Ft + ÁFA vállalási árral.

A vállalkozási szerződést a szervezet képviseletében eljáró
Szilasi Éva tisztségviselővel 2017. november 30 –án írtuk alá a
házasságkötő teremben.

Reméljük, hogy a beruházás megvalósítása problémamentesen
fog zajlani és a nagyközségünk egy esztétikus és korszerű
épülettel lesz gazdagabb.
Molnár Bálint
polgármester
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Beszámoló

„Nagylelkű adomány a Tóth József
Alapszolgáltatási Központnak”
Öcsödről

elszármazott

Kovács

Mihály

településünk

díszpolgára minden évben így 2017-ben is alapítványán
keresztül támogatta a Tóth József Idősek Otthonát 1 millió
Ft-tal.
A támogatásból az intézmény vezetőjének beszámolója
alapján két szoba felújítását valósították meg és a
társalgóba beszerzésre került 15 db speciális fotel, valamint
a bentlakók számára szükséges textíliákat (lepedő,
ágynemű, függöny, stb.) vásároltak. A folyosókon a hűtők
cseréje történt meg.
Öcsöd Nagyközség Önkormányzata nevében köszönöm,
hogy már több éven keresztül támogatja a település idős
lakosságát, szebbé téve mindennapjaikat.
A falunkból eltávozott és tehetősebb volt öcsödiek közül
egyedül Ön gondol ránk. Mi is hasonló szeretettel
gondolunk

Önre

és

ismételten

megköszönjük

a

támogatását.
Kellemes Karácsonyi Ünnepeket, Boldog Új Évet és
egészségben gazdag életet kívánok.
Molnár Bálint
polgármester

Beszámoló
Öcsöd Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzata
Képviselő-testületének 2017. június 8. napján megtartott
üléséről
A napirend 1. pontja:
Öcsöd Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzat
Képviselő-testületének 2016. évi költségvetéséről szóló 27/2016.
(II. 02.) számú nemzetiségi határozatának módosításáról szóló
előterjesztést megtárgyalta és elfogadta.
A napirend 2. pontja:
Öcsöd Nagyközségi Roma Nemzetiségi Önkormányzat
Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta a Magyar
Államkincstár ellenőrzési anyagát.
A napirend 3. pontja:
Öcsöd Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzat
Képviselő-testülete megtárgyalta és véleményezte az Öcsöd
Nagyközségi Önkormányzat 2016. évi költségvetésének
végrehajtásáról szóló beszámolót és azzal egyetért.
A napirend 4. pontja:
Előterjesztések
Öcsöd Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzatának
Képviselő-testülete megtárgyalta és jóváhagyja, hogy a
feladatalapú támogatás terhére 400.000.- Ft-ot fordít a Roma nap
megtartására.

Az Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének
2017. augusztus 10. napján megtartott üléséről
A napirend 1. pontja:
Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta és jóváhagyta a 2017. II. félévi munkatervet.
A napirend 2. pontja:
Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta és jóváhagyta az Öcsödi Polgármesteri Hivatal
2016. évi tevékenységéről szóló beszámolót.
A napirend 3. pontja: Előterjesztések
Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az
Öcsödi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde esetében a 2017/2018-as
nevelési évben az alapító okiratban foglaltak szerint 5 csoportban
határozta meg a csoportok számát: Vörösmarty út: 3 csoport,
Köztársaság út: 2 csoport.
Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a
nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 25.§ (7)
bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján az Öcsödi
Szivárvány Óvoda és Bölcsőde minden óvodai csoportja
tekintetében engedélyezi az óvodai csoportra megállapított
maximális létszám húsz százalékkal történő túllépését.
Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy
határozott, hogy az Öcsödi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde
fenntartójaként a 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 176.§ (2)
bekezdésében foglaltaknak megfelelően 2017. szeptember 1.
napjával bevezeti a bölcsődei dajka munkakört.
Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
pályázatot nyújtott be a 2017/2018. évi fűtési idényre a települési
önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz
kapcsolódó kiegészítő támogatására.
Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta és kiemelt fejlesztési területté nyilvánította a
tulajdonát képező Öcsöd 02/1 hrsz-ú ingatlant.
Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta és jóváhagyta a HÉSZ mezőgazdasági terület
besorolású Má-1-es övezetére vonatkozó rendelkezések
módosítását, amely lehetővé teszi ott a napelem park beruházás
megvalósítását.
A napirend 4. pontja:
Jelentés a két ülés közötti munkáról:
Molnár Bálint polgármester a napirendi ponthoz kapcsolódóan
az alábbiakat mondta el:
Június 12-én volt az utolsó soros testületi ülésünk, ami
közmeghallgatással egybekötött volt.
Június 20-án egy kecskeméti főépítésszel tárgyaltam, aki
elkezdte az arculati kézikönyvünk készítését.
Június 21-én TÖOSZ elnökségi ülésen vettem részt Budapesten.
Június 22-én három társulási ülést tartottunk.
A naperőművek építése kapcsán többször tartottunk helyszíni
bejárást.
Július 12-én a Közreműködő Szervezetnél Budapesten jártam.
Július 19-én Izbéki Gáborné 100. születésnapja alkalmából egy
kis ünnepségen vettünk részt jegyző asszonnyal.
Szolnokon
jártam
a
szolnoki
polgármesternél
a
hulladékszállítással kapcsolatos megbeszélésen.
Augusztus 10-én Tiszazugi Önkormányzatok Társulása társulási
ülést tartottunk a hulladékszállítással kapcsolatban.
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„Településünk leendő Tornaterme”

Beszámoló

A Nemzeti Sportközpont támogatásával 2018-ban kerül
megépítésre településünkön egy új tornaterem, a Központi Iskola
területén.

Öcsöd Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzata
Képviselő-testületének 2017. július 7. napján megtartott soron
kívüli üléséről
A napirend 1. pontja:
Előterjesztések
Öcsöd Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzatának
Képviselő-testülete megtárgyalta és jóváhagyta, hogy a
feladatalapú támogatás terhére 60.000.- Ft-ot fordít fűnyíró,
lombseprű, gereblye megvásárlására.
Öcsöd Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzatának
Képviselő-testülete megtárgyalta és jóváhagyta, hogy a
feladatalapú támogatás terhére 100.000.- Ft-ot fordít a
Holokauszt megemlékezésre.
Öcsöd Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzatának
Képviselő-testülete megtárgyalta és jóváhagyta, hogy a
feladatalapú támogatás terhére 100.000.- Ft-ot fordít a
Hagyományőrző Roma Nap megrendezésére.

Beszámoló
Az Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének
2017. szeptember 20. napján megtartott soron kívüli üléséről

Beszámoló
Az Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének
2017. szeptember 11. napján megtartott soron kívüli üléséről
A napirend 1. pontja:
Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért
a javaslattal és megalkotta az Öcsöd Nagyközség Önkormányzat
helyi építési szabályairól szóló 18/2006.(IX.25.) önkormányzati
rendeletének
módosításáról
szóló
12/2017.(IX.12.)
önkormányzati rendeletét.
A napirend 2. pontja:
Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
elfogadta a hatóságok nyilatkozatai alapján, hogy a
megvalósítandó napelem parkra nem kér környezeti vizsgálatot.
Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy
határorozott, hogy Öcsöd Nagyközség településrendezési
eszközeinek módosítása az Öcsöd 02/1 hrsz-ú beépítetlen
ingatlanon naperőmű elhelyezésének biztosítása érdekében
tudomásul veszi, hogy a 02/1 hrsz-ú ingatlan véleményezési
eljárása során a partnerség észrevételt nem tett.

A napirend 1. pontja:
Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Öcsöd
Nagyközség Településképi Védelemről szóló rendelet-tervezet
megtárgyalását a következő ülésre halasztotta.
A napirend 2. pontja:
Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta és elfogadta az Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat
Közbeszerzési szabályzatát.
A napirend 3. pontja:
Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
csatlakozik a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíj rendszer 2018. évi fordulóhoz és az Általános
Szerződési Feltételeket elfogadta.
A napirend 4. pontja:
Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
elfogadta a Bácsvíz Víz- és Csatornaszolgáltató Zrt által
előterjesztett Gördülő Fejlesztési Tervet: Öcsöd Közműves
ivóvízellátás, Víziközmű rendszer kódja: 11-28006-1-001-0004; valamint az Öcsöd Közműves szennyvízelvezetés és –
tisztítás, Víziközmű rendszer kódja: 23-28006-1-000-00-10
2018-2032 időszakra.
A napirend 5. pontja:
Egyéb bejelentés
Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta és elfogadta az „Öcsödi egészségház komplex,
energiatakarékos felújítása” tárgyú pályázat megvalósításához
kapcsolódó közbeszerzés eljárás ajánlattételi felhívást és
dokumentációt az előterjesztett formában.
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Beszámoló
Öcsöd Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzata
Képviselő-testületének 2017. augusztus 31. napján megtartott
soron kívüli üléséről
A napirend 1. pontja:
Előterjesztések
Öcsöd Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzat
Képviselő-testülete megtárgyalta és egyetértett a 20.000 Ft
tisztasági felszerelés vásárlásával az Öcsödi Szivárvány Óvoda
és Bölcsőde részére, feladatalapú támogatás terhére.
Öcsöd Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzatának
Képviselő-testülete megtárgyalta és jóváhagyta, hogy 40.000.- Ft
értékű mobiltelefont vásárol, amelyet személyi használatra kiad
Kolompár Henriett nemzetiségi képviselő részére. Általános
működési támogatás terhére 23.000 Ft-ot számol el, melyet a
2017. évi költségvetés 12/2017.(II.10.) számú határozata eredeti
előirányzatként tartalmazza felhalmozási kiadások körében. A
fennmaradó 17.000 Ft-ot feladatalapú támogatás terhére
számolja el.
Öcsöd Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzat

Képviselő-testülete megtárgyalta és egyetértett a fenyőünnepség
megrendezésével, amire 50.000 Ft-ot fordít feladatalapú
támogatás terhére.
Öcsöd Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzatának
Képviselő-testülete megtárgyalta és jóváhagyta, hogy
szaloncukrot oszt a falu karácsonyfája állításakor decemberben
és szalagot vásárol karácsonyfadísz készítésére feladatalapú
támogatás terhére.
Öcsöd Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzatának
Képviselő-testülete megtárgyalta és jóváhagyta, hogy a
feladatalapú támogatás terhére 15.000.- Ft-ot fordít gyermekek
megjutalmazására.
Öcsöd Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzatának
Képviselő-testülete megtárgyalta és jóváhagyta, hogy a
feladatalapú támogatás terhére 50.000.- Ft-ot fordít tanszer
csomag vásárlására, mellyel támogatni kívánja az Öcsödi József
Attila Általános Iskolát.
Öcsöd Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzatának
Képviselő-testülete megtárgyalta és jóváhagyta, hogy a
feladatalapú támogatás terhére 75.000.- Ft-ot fordít élelmiszer
csomag osztására roma családok részére.

Molnár János:
Történetek „kalandozásaim” korából Kubában,
Tanzániában és Angolában
3. rész folytatás
Megjegyzem, hogy a román iskolákban ezt a hazugságot tanítják,
ezért is nevezik a román huligánok a magyarokat
bozgoznak.(hazátlan) Kis előadásom után többé nem hívtak a
román követségre. Remélem, hogy a majmocska egészséges.
Luandában a szomszéd lakásban 3 vietnami mérnők lakott és
tőlük időnként förtelmes bűz áradt át hozzánk, ugyanis
konyháink szomszédosak voltak, faluk a ház oldalát képezte és
lyukacsos téglából állt, nem üvegből. Amikor Piroska már
sokadik alkalommal kérdezte tőlem, hogy mit csinálnak ezek a
vietnamiak, mérgemben azt feleltem, hogy:”biztosan dinsztelik a
szart” és átmentem hozzájuk érdeklődni. Nagyon kedvesek
voltak, elmondták, hogy egy bizonyos gyomnövényt több napig
áztatnak, majd levest készítenek belőle. Ezzel okozzák az
„illatokat.” Mondták, hogy most készült el a leves, nagyon
finom”kóstold meg.” Köszönettel visszautasítottam az ajánlást
mondván, most ebédeltem. (nem akartam viszont látni a mákos
tésztát).
Szemen köpött a diri
Angolában a magyar gyerekek szovjet iskolába jártak, mert az
ingyenes volt. A francia kolóniának is volt iskolája, de ott tandíjat
kellett fizetni dollárban. Az egyik magyar családnak a tanév
befejezése előtt 2 héttel haza kellett utaznia, engedélyt kellett
kérni, az iskola igazgatójától, hogy adják ki a gyerek
bizonyítványát. Egyik szülő sem beszélt jól portugálul más
idegen nyelvet egyáltalán nem, ezért engem kértek meg, hogy a

nevükben eljárjak.
Mentem a dirihez, megszólítottam portugálul, mire Ő azt felelte,
hogy:”nye ponyímáju portuges english spoken”. (utólag tudtam
meg, hogy angolt tanított). Megkaptam az engedélyt, a diri
nagyon barátságos volt, így néhány percig beszélgettünk, végül
megkérdeztem: „igazgató elvtárs hol lakik a Szovjetunióban?
Mire ő így felelt: „forty km from Moskan”(40 km-re
Moszkvától), de ahogy a forty-t kiejtette, azzal együtt engem jól
szemen köpött. Önkéntelenül a szememhez kaptam és
törölköztem, de a diri nem mutatott meglepetést.
Beszámoló az ország elnökének Jose dos Santosnak
rezidenciáján tett látogatásomról
Az angolai akkori viszonyokat (1990) jól jellemzi az alábbi
történet. Magas rangú tiszt jelent meg a követségünkön és
tolmácsolta az elnök kérését nagykövetünknek, hogy
szíveskedjen vasárnap de. 11-re elküldeni az állatorvost (engem)
az elnöki rezidenciára, beszámolandó az elnök szarvasmarha
állományában jelentkezett betegségről és veszteségekről. Még
tartott a polgárháború, este 6-tól reggel 6-ig kijárási tilalom volt
és az Unita gyakran beszivárgott a városba, hogy különböző
cselekményeket kövessen el.
Az állatok betegségét és az elhullásokat az Unita számlájára írták.
- legalábbis gondolták. Maga a rezidencia a város szélén magas
falakkal volt körülvéve, négy pontján éjjel-nappal őrség ügyelt és
a falakon belül jelentős létszámú katonaság tartózkodott.
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Elmentem és elmondtam, hogy most nem az Unita a bűnös,
hanem a vásárolt oltatlan állatok.
De mielőtt a rezidenciára értem, félelmetes esemény szenvedő
alanya voltam. Mellékutcán haladtam sem gyalogos sem
járműforgalom nem volt. Egy kanyar után az út közepén állt egy
rendőr és géppisztolyát rám szegezte. Adrenalin szintem
felszökkent kénytelen voltam megállni és megkérdeztem mi a
baja velem. A rendőr azt felelte, hogy szolgálatba kell mennie a
város szélére (kb. 10 km) de közlekedési eszköz nincs, vigyem
el.(!) Segített az adrenalin. Megmagyaráztam hova tartok és ha
nem érek oda időben akkor te nagy bajba fogsz kerülni. Láttam a
fizimiskáján, hogy meghökkent. De segítek- válaszoltam-küldök
részedre járművet. Ülj a járda szélére és várakozz.”Bevette”!
Leült és fegyverét maga mellé helyezte.
Én pedig padlógázzal elsüvítettem a helyszínről. Nem tudom
meddig ücsörgött ott. Amilyen az adjisten, olyan a fogadjisten. tartja a mondás.
Angolai szolgálatom alatt több külföldi tűnt el autóstól. Soha nem
találták meg őket. Eltűnt Écsi László kollégám is.
Utaztak a magyar anyák
Luandától 10 km-re Viana faluban dolgozott 8 pécsi autószerelő.
Őket jöttek meglátogatni a feleségek. A Sabena járatával
Brüsszelből indultak.
A gép először Zaire fővárosában
Kiusharában szállt le és a 2. leszállás Luanda úti céljuk volt, de
sajnos ők maradtak a fenekükön nem szálltak ki utaztak tovább
Johannesburgba Dél-Afrikába, ahol már kénytelenek voltak
elhagyni a gépet.

Szelektív hulladékgyűjtés
Az Inno-Szolnok Kft. a Tiszazugi térségben 2013-óta látja el
hulladékgazdálkodói közszolgáltatóként feladatait. Havonta egy
alkalommal minden településről házhozmenő rendszerben
zsákos módszerrel tervezik begyűjteni a szelektív hulladékot
(műanyag, papír, fém, társított). Amennyiben szeretnének
csatlakozni a kezdeményezéshez keressék fel a szolgáltató
munkatársait.
A szolgáltató elérhetőségei:
ino@inno-szolnok.hu, innoszolnkkft@gmail.com,
+36 20/495-2496, +36 20/496-2806,
+36 20/271-0452, +36 20/426-4089
__________________________________________________

Sajnos csak magyarul beszéltek konvertibilis valuta nem volt
náluk, fáradtan étlen-szomjan toporogtak a váróteremben.
Eközben a Luandai repülőtér várótermében óriási volt a
riadalom, a férjek szaladgáltak össze-vissza, mint pók a falon, de
nem találták az asszonyokat.
Befejezésként a következő napon Dél-Afrikai követségünk
találta meg szegényeket és küldte vissza Luandába.

Luandai tengerpart
Dr. Molnár János állatorvos

VÉGE

Beszámoló
Öcsöd Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzata
Képviselő-testületének 2017. szeptember 20. napján megtartott
üléséről
A napirend 1. pontja:
Öcsöd Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzatának
Képviselő-testülete a 2017. II. félévi munkatervét Az
előterjesztett formában jóváhagyta.
A napirend 2. pontja:
Öcsöd Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzat
Képviselőtestületének 2017. évi költségvetéséről szóló 12/2017.
(II. 10.) számú nemzetiségi határozatának módosításáról szóló
előterjesztést megtárgyalta és jóváhagyta.
A napirend 3. pontja:
Előterjesztés
Öcsöd Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzat
Képviselőtestülete megtárgyalta és egyetértett, hogy 3 darab
faliórát vásárol az Öcsödi Polgármesteri Hivatal részére a
feladatalapú támogatás terhére.
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Köszönetnyilvánítás
„Nem vársz már minket ragyogó szemekkel.
Nem örülsz már nekünk szerető szíveddel.
De egy könnycsepp a szemünkben Érted él.
Egy gyertya az asztalon Érted ég.
Bennünk él egy arc, egy végtelen szeretet,
Amit tőlünk soha senki el nem vehet.
Telhetnek hónapok, múlhatnak évek,
Szívből szeretünk. s nem felejtünk Téged!”
Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik szeretett
édesanyánk
RÁCZ JÁNOSNÉ
CSONTOS ÉVA
temetésén részt vettek, sírjára virágot, koszorút helyeztek,
részvétükkel mély fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek.
A gyászoló család
Megemlékezés

Megemlékezés
CSONTOS LÁSZLÓNÉ
OLASZ MARGIT
halálának 3. évfordulójára
„ Fáj a szívünk, mert itt hagytál,
búcsú nélkül elaludtál.
Küzdöttél, de már nem lehetett,
most a csend ölel át és a szeretet.
Végleg elmentél hosszú utadra,
hangod nem halljuk többé már soha.
Fájó szívünk felzokog érted,
örökké szeretünk, nem feledünk téged.”
A gyászoló család
Megemlékezés

RABB AMBRUS
halálának 15. évfordulójára
„ Soha nem felejtünk,
Szívünkben szeretünk.
Rád örökkön őrökké
emlékezünk!”
Szeretettel emlékezik Felesége, Fiai és családjaik

IFJ. KASUBA GYÖRGY
halálának 15. évfordulója alkalmából
„ Egy váratlan percben életed véget ért,
mint vihar
a rózsát, a halál tépte szét.
Hosszú útra mentél, de búcsút nem intettél.”
Emlékeznek: Szeretteid

Megemlékezés
„Bennünk él egy arc, egy végtelen szeretet,
amit tőlünk senki el nem vehet.
Telhetnek évek szívből szeretünk,
nem feledünk Téged.”
Szomorú szívvel emlékezünk
ZUBOR LAJOSNÉ
NÁDUDVARI LÍDIA
halálának 9. évfordulóján
Szerető férje, lánya, veje és unokája

Köszönetnyilvánítás
Köszönetet mondunk mindazoknak a rokonoknak,
barátoknak, ismerősöknek, jó szomszédoknak, a
háziorvosunknak Dr. Pataki Istvánnak sok éves lelkiismeretes
munkájáért, valamint mindazoknak, akik szeretett férjem
VÁRADI SÁNDOR
temetésén részt vettek, sírjára koszorút, virágot helyeztek és
mély fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek.
Szerető felesége és családjai

Köszönetnyilvánítás
Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik szeretett
halottunk
JORDÁN FERENC
temetésén részt vettek, sírjára koszorút, virágot helyeztek,
részvétükkel fajdalmunkban osztoztak.
„Elment örökre,
Alakját a homály lefödte,
Vissza se nézett …..
Mégis itt maradt valami szomorú igézet,
Valami rejtett szomorú bánat.”
A gyászoló család

NAGY LAJOS
halálának 16. évfordulójára
„ Hirtelen halálod megtörte szívünket
örökké őrizzük drága emlékedet,
kegyetlen volt a sors, hamar elvitt tőlünk,
de szíved emléke itt maradt közöttünk.”

Köszönetnyilvánítás

Megemlékezés

„Közel van az Úr a megtört szívűekhez ...”
(34.Zsoltár: 19.)
Köszönjük mindazoknak, akik
JORDÁN AMBRUS

NÁDUDVARI IMRE
halálának 10. évfordulójára
„Mint gyertyaláng lobban el az élet,
mint egy gyors folyó rohannak az évek.
A múltba visszanézve valami fáj,
valakit keresni, aki nincs már.”

temetésére eljöttek, sírjára koszorút, virágot helyeztek.
A gyászoló családja

Megemlékezés

Szeretettel emlékeznek Lánya, veje és unokái

Emlékezik szeretető felesége, gyermekei és azok családja
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Anyakönyvi hírek
Halálozások
Augusztusban:
Andracsek Kálmánné

élt 95 évet

Szeptemberben:
Szilágyi Sándor Imre

élt 68 évet

Októberben:
Rostás Zoltán
Rácz Jánosné Csontos Éva
Váradi Sándor
Jónás Mihály
Csikai Mártonné Szabó Etelka
Légrádi Sándorné Demjén Ilona
Jordán Ferenc

élt 37 évet
élt 51 évet
élt 80 évet
élt 63 évet
élt 84 évet
élt 77 évet
élt 57 évet

Novemberben:
id. Kiss Lajos
Kóródi Sándor Lajos
Kálmán Gyuláné Fazekas Margit
Légrádi Benjámin Ambrus

élt 90 évet
élt 66 évet
élt 86 évet
élt 70 évet

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

Novemberben:
Kis Ferenc – Szilágyi Zsuzsanna

kötöttek házasságot

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

Emléküket kegyelettel őrizzük.

Születések
Augusztusban:

Kövér András - Séra Györgyi
FANNI

Mészáros Balázs - Jakab Elvira
ALISA LILIÁNA
Szeptemberben:
Hegedűs Csaba - Bódi Mária
DÉNES
Nagy József - Kolompár Laura
LAURA
Erős Mihály - Boldizsár Diána
LUCA

Októberben:
Rostás Attila - Lakatos Annamária
ANNAMÁRIA
Kanalas Albert - Szénási Vanessza
LÁSZLÓ ÁBRAHÁM
Novemberben:

Jakab László - Rostás Anita
EMILIÁN
Rostás István Csaba - Horváth Alexandra
ISTVÁN CSABA
Farkas Krisztián - Batánovics Ilona
NIKOLASZ VALENTÍNÓ
Makula Ferenc - Varga Anett Mária
AMIRA

Rostás Csaba - Lakatos Klaudia
KETRIN GIZELLA
Jakab Attila - Kolompár Ilona
JOEL LAJOS
Farkas Márton - Kovács Mónika
SZÓFIA BELLA

nevű gyermeke született.
A legifjabb öcsödi polgároknak hosszú boldog életet
kívánunk!
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Boldog Karácsonyt!
„December az úton szánkóval szalad,
karácsonyi kedvvel kincset osztogat.
Piros ünnepet hoz, fenyők illatát,
hóember a kertben kicsípi magát!”
Fésűs Éva

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

Öcsödi Hírek szerkesztősége!
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