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Boldog Karácsonyt!
„Útra kélt az erdő ezer fenyőfája
Örömet szerezni szerte a világba.
Meghittség, boldogság, szeretet és
Béke legyen a családod örökös vendége!”

Kellemes Karácsonyi Ünnepeket
és sikerekben gazdag
Boldog Új Esztendőt kíván
minden kedves olvasójának
az Öcsödi Hírek szerkesztősége!
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Idősek Világnapja!
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.
Településünkön
is
megemlékeztünk
az
Idősek
Világnapjáról. Meglepetés műsort szolgáltatott az
Általános Iskola 2. évfolyamos tanulói.

Az ünnepség keretén belül az Önkormányzat nevében
Molnár Bálint polgármester úr az Öcsödön 50 éve
házasságot kötötteket
A műsor után az időseket köszöntötte Molnár Bálint
polgármester úr.

Izbéki Benjámin és Zilahi Katalin Irén
Losonczi István Mihály és Nagy Mária Elvira
Bende Lajos és Kóródi Julianna
köszöntötte.
A közönség nagyszerűen szórakozott a délután folyamán.

Molnárné Kiss Erika és Győri-Savella Csilla, valamint
Balázs Pali énekes dalokkal szórakoztatta a megjelenteket.
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 Új Évet!
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Kedves Öcsödiek!
Túl vagyunk a választáson. A kedélyek megnyugodtak.
Mondhatnám, minden visszatért a régi kerékvágásba, de
remélem ez nem teljesen igaz. A korábban nem látott
összefogás, a tenni akarás örömmel tölt el, és remélem
Bennetek is hasonló érzést vált ki.
Közeledik a karácsony. Számot vetünk az elmúlt év
vonatkozásában. Megkeressük a rég nem látott barátokat,
családtagokat. Várjuk, hogy hazajöjjenek a gyermekeink és
együtt lehessünk az ünnepek alatt. A környezetünket
széppé, a lelkünket nyitottá tesszük. Amit az otthonunkban,
kicsiben, azt mi a településen nagyban igyekszünk
megtenni.

Az önkormányzat dolgozói mindannyian, ezzel igyekszünk
hozzájárulni az ünnep széppé tételéhez.
Tiszta szívemből kívánok sok boldogságot, örömet az
ünnepekre! Kívánom, hogy mindannyiunk álma valóra
váljon!
Szeretetteljes Karácsonyi Ünnepeket és nagyon Boldog Új
Évet kívánok az Önkormányzat és a magam nevében!
Remélem a közeljövőben megrendezésre kerülő Adventi
rendezvényeken találkozunk!
Soha Attila
polgármester

Tisztelt Lakosság!
Szeretném megköszönni, hogy az önkormányzati választáson
ilyen sokan megtiszteltek bizalmukkal. Ezzel erőt és hitet adtak
nekem a további munkámhoz. Külön öröm számomra a sok-sok
biztató szó utáni mondatuk/mondataitok: „Bármiben tudunk
segíteni, szólj!”
Úgy gondolom, elindult Öcsödön egy szemléletváltás, egy
közösség kialakulása. Ez a közösség már megszólal a letépett
virágokért. Remélem, hamarosan az eldobott szemétért is többen
megszólítják majd a szemetelőket. Nagy feladatunk a közösség
megtartása, tovább építése.

Ehhez értelmes célokat kell kijelölnünk, melynek
megvalósításába a falu lakosságát be kell vonni. Nagyon sokan
tanúbizonyságot adtak már cselekedeteikkel arról, hogy
mennyire fontos számukra településünk fejlődése, szépítése. A
közösségformálásban a civil szervezetek tevékenysége fontos és
meghatározó tényező. Ezen szervezetek segítése továbbra is
fontos feladatom lesz.
Még egyszer köszönöm a bizalmat és a sok-sok felajánlott
segítséget.
Tisztelettel: Molnár András

Tisztelt Öcsödi Választópolgárok!
Egy nehéz választáson vagyunk túl, de az öcsödiek
bebizonyították számomra, hogy bölcsen tudnak dönteni. A
lakosság jelentős része már nagyon várta a változás
lehetőségét, és most az elfojtott remények és energiák
elemi erővel törtek a felszínre. A választási eredmények
egyértelműen bizonyítják, hogy a lakosság jelentős része a
változásra szavazott. Nagy megtiszteltetés számomra, hogy
ilyen sok szavazó bizalmát nyertem el, de ez nem csak
megtiszteltetés, hanem komoly felelősség is. Minden
öcsödi és Öcsödről elszármazott fontos számomra. A
képviselői munkám során mindig az fog vezérelni, hogy
döntéseinkkel a legnagyobb mértékben szolgáljuk a falunk
javát. Sok munka vár ránk, nem lesz könnyű, és nem fog
minden egy csapásra megváltozni. A döntéseink
eredményéről viszont Önök fognak mérleget vonni öt év
múlva.
Kívánom, hogy mi tudjunk jó döntéseket hozni, Önök meg
a végén tudjanak ismét bölcsen dönteni.

Komoly változás akkor lesz, ha mindenki hajlandó lesz
tenni a közösségért a maga területén vagy a számára fontos
területen. Tapasztalja meg mindenki, hogy tenni másokért
mekkora öröm.
A falunk szebb lesz, ha összefogással egy-egy utcát rendbe
teszünk, de igazán akkor lesz szép, ha mindenki rendet tesz
maga előtt. A falunk tisztább lesz, ha egy helyett kettő vagy
három ember szedi a szemetet, de igazán tiszta akkor lesz,
ha nem dobjuk el a szemetet, vagy lehajolunk felvenni azt,
valamint rászólunk a szemetelőre, hogy nem helyes az,
amit csinált.
Köszönetet mondok a bizalmukért, és kívánom, hogy
közösen, együtt induljunk el egy szebb és élhetőbb
Öcsödért.
Öcsöd, 2019.11.08.
Tisztelettel:
Nemes Lajos
önkormányzati képviselő
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Tiszteletadás hőseink előtt

Kedves Öcsödiek!

Halottak napja alkalmából Önkormányzatunk nevében Soha
Attila polgármester úr és Molnár András alpolgármester úr
elhelyezte az emlékezés koszorúit az I. Világháborús
emlékműnél, II. Világháborús emlékműnél és Dr. Papp András
községi orvos emléktáblájánál. Emléküket szívünkben őrizzük.

Az őszi virágültetésünket október 20-ára hirdettük meg. Először
az Árpád út sarkán lévő épület előtti kertnél, majd a piactérnél
gyűltünk össze.
Őszintén mondom, nem találtam szavakat arra, amit a helyszínre
érkezve tapasztaltam. Nagyon sokan vártak már, és rengeteg
virág várt az elültetésre! Szemet gyönyörködtető volt, ahogy
kicsik és nagyok, romák és magyarok együtt ültették a szebbnél
szebb virágokat. Olyan sok dísznövény volt, hogy nem is tudtuk
mindet elültetni! Többségi javaslatra a megmaradt virágok
másnap a buszmegállónál lettek kiültetve.
A piactéri (most már lassan mondhatom) parkba asztalokat,
székeket vittünk, hogy a „megfáradt” ültetőket zsíros kenyérrel
és teával vendégelhessék meg polgárőr lányaink. Emellett volt,
aki szalámit, süteményt, paradicsomot, kávét hozott. A nagyon
szép időben igazi piknik hangulat alakult ki. Késő délutánig
csodáltuk a kialakított kertünket, volt idő a beszélgetésre.
Mondhatom, egy igazi közösséggé fejlődünk, kiknek szívügye
Öcsöd környezete. Külön öröm számomra, hogy a most
megválasztott Roma Önkormányzat vezetősége és tagjai is
velünk voltak, rengeteg virágot hoztak. Mindenkinek köszönöm
ezt a szép napot. Köszönöm a felajánlásokat, a jóízű
beszélgetéseket.
Kívánom,
hogy
mindenki
jószívvel
gyönyörködjünk a felújított virágágyásokban, Óvja és Vigyázza
a sok ember munkáját.
Az elkövetkező évben, években további kis színfoltokat
szeretnénk kialakítani falunkban. Ehhez várunk terveket,
ötleteket.

Köszönettel: Molnár András
alpolgármester
Kép: Csontos Anikó

Hirdetés
Kertes lakóház eladó
Bem út. 29.
Érdeklődni a 06/30 426 10 06-os
telefonszámon.
Szerkesztőség
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„Magyar - Kézműves - Remek”
Édesapám asztalos munkásságának, családi
vállalkozásának köszönhetően már gyermekkoromban
megszerettem
a
szakmát.
Tanulmányaim ezért célirányosak voltak.
Faipari középiskolai tanulmányaim után
Faipari termelésszervező és Faipari mérnöki
végzettségeket szereztem. Jelenleg kezdő vállalkozóként
igyekszem erősíteni a magyar faipart. Az egyik megrendelőm
békésszentandrási hagyatékból származó székek felújításával
keresett meg, 100 éves székek egyike volt olyan állapotban, hogy
minden részletében megmaradt eredeti mivoltában kisebb
hibákkal. Ennek köszönhetően volt lehetőség restaurálni a
meglévőket, illetve készíteni 3 db teljesen új széket visszapótolva
így az eredeti 6 db-os garnitúrát. Az így készített széket neveztük
a Magyar Kézműves Remek pályázatra. Óriási kihívás volt a szék
pontos mását elkészíteni. A szék alapanyaga bükkfa összeépítése
hagyományos kötéselemekkel készült. Az eredeti ülő és háttámla
betétek teljesen elértek elporladtak így ezek helyére a térségre
jellemző csuhésodrásos technikával tettük kényelmessé és
korhűvé a széket. A nevezett szék a klasszicizmus jegyeit
hordozó ónémet polgári bútordarabként azonosítható. A görög
oszloprendet idéző volutás díszítés, a széktámla timpanonos
szerkezete is a klasszicizmusra utal. Eklektikus jellegét többféle
stíluselem adja. Ez jellemző az ónémet bútorokra. Az ónémet
stílus Németországból indult világhódító útjára. Az ónémet
bútorok mintájára kevésbé nemes alapanyagokból készültek
változatok, például parasztbútorok. De polgári otthonok
lakberendezésében is szerepet játszottak. Ezek a bútorok
stíluselemeik, testességük, nehézségük révén a módosságot
demonstrálták. A vidéki lakberendezés romantikus hangulatú
termékei. A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara ezt a széket
Magyar Kézműves Remeknek ismerte el. Ezúton is szeretném
megköszönni Bencsik Márta és a Szilágyi asztalosműhely
mestereinek áldozatos munkáját melynek köszönhetően elnyerte
a termék ezt az elismerő címet!
Készítők:
Bencsik Márta Szalma - csuhéfonó népi iparművész és
Szilágyi Gábor; Szilágyi asztalosműhely mesterei

Találkoztunk
50 éve, 1969-ben fejeztük be az általános iskolai
tanulmányainkat. Ez alkalomból találkoztunk Öcsödön a
Művelődési Házban. 3 osztály közös évfolyam találkozóját
tartottuk.
A 3 osztályban mindösszesen 120-an végeztünk. Akkoriban 3842 létszámú osztályok voltak Öcsödön. Közülük 52 fő jött el
rendezvényünkre. Kísérőkkel együtt 84-en voltunk.
30-an sajnos ma már nincsenek közöttünk. Kegyelettel
emlékezünk rájuk.
Ünnepi találkozónkat megtisztelték kedves osztályfőnökeink:
Csécsei László tanár úr és felesége, Csécsei Lászlóné Hamar
Mária tanárnő. Köszönjük, hogy velünk voltak! A rendhagyó
osztályfőnöki órán szűkebb körben is örültünk egymásnak.
Érdeklődéssel hallgattuk, hogy kivel mi történt az elmúlt sok év
alatt.
Közös fényképünket az interneten már közzétettük, most az
újságolvasóknak is bemutatjuk.
A finom ebéd elfogyasztása után lehetőség volt csoportosan
ellátogatni a helyi Református Templomba. Közel 30 fő vett részt
a templomlátogatáson. Ezúton is köszönjük Péntek Ágnes
lelkésznőnek a meghitt, áldásos fogadtatást, az egyházi
köszöntőt, a szép énekeket. Köszönjük, hogy ott lehettünk, hogy
belenézhettünk a konfirmációs emlékkönyvekbe.
Napsütéses szép napunkat, kellemesen telt találkozónkat
esőcsepergés zárta. 17 óra körül köszöntünk el egymástól azzal,
hogy "jó volt itt lenni".
Viszontlátásra 5 év múlva! Addig is gondoljunk mindenkor a
költő szavaira:
"Bár zord a harc, megéri a világ,
Ha az ember az marad, ami volt:
Nemes, küzdő, szabadlelkű diák."
( Ady Endre)

A Szervezők képviseletében írta: Kóródi Lenke
Szilágyi Gábor
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Gál Imre emlékezetére
Szomorú szívvel fogadtuk a hírt Imre bácsi haláláról Érkeserűben
is.
Még fülembe cseng szeptember első hétvégéjén, a nálunk
elfogyasztott ebéd utáni búcsúzáskor elhangzott hívása:
„Magdika, most már ti vagytok a sorosok, gyertek Öcsödre,
ápoljuk minél többen ezt a kapcsolatot.”
Megígértem, hamarosan találkozunk.
Készültünk, de nem ilyen találkozásra.
Tudtam, hogy a hívása őszinte. Közvetlen, barátságos
természetében talán még jobban felerősödött az a természetes
emberi igény, hogy legyenek találkozásaink egymással.
Mindannyian vágyunk az odafigyelésre, a másik életének
megismerésére, a közös terheink, gondjaink megbeszélésére,
örömök megosztására. Még akkor is, ha mindannyian tudjuk,
hogy találkozásainkat nem csak üdvözlések, kapcsolatok, együtt
töltött szép órák, hanem elválások, búcsúzások is követik.
A végső, földi búcsú alkalmával ezért álltunk mi érkeserűiek is
koporsója mellett, kedves barátaink, mert 15 évvel ezelőtt Gál
Imre bácsi szívében megfogalmazódott a vágy arra nézve, hogy
megismerje azt az Érkeserűt, mely menedéket adott egykor a
történelmi múltban az öcsödi ősöknek. Öcsödiként úgy érezte,
hogy nem elég az, hogy Öcsöd váncsodi részéből átsétálhat
Öcsöd keserűi részébe, hanem élő kapcsoltra vágyott a két
település között. Nem elégedett meg csupán a benne élő vággyal,
hanem mert elindulni a kapcsolatteremtés útján, felkeresve
bennünket egyik menyével és fiú unokájával.
Első, szép emlékű találkozásunkkor a templom mellett lévő ártézi
kút vizéből is vitt magával, hogy otthon is ízlelhesse még egy
ideig a keserűi „életet”. De azóta rendszeresen olvassuk, és
ízlelgetjük mi keserűiek is az Öcsödi Híreket, mert egy idős bácsi
a kútra jövet „szemrehányóan” megkérdezte tőle, hogy nem
hozott-e egy öcsödi újságot, ha már idegenből ilyen messze
eljött? Azóta sokszor emlegettük mosolyogva ezt az alkalmat, és
állíthatom, hogy barátságos természetének köszönhetően nem
sértődéssel válaszolt, hanem meghívással és annak az ígéretnek a
teljesítésével, miszerint ő vállalja, hogy ezentúl az öcsödi újság
eljut majd Keserűbe. Eljutott. Valósággá vált a vágya, hogy
találkozásunknak meghatározó szerepe legyen településeink
között, hisz 15 év alatt testvéri és baráti kapcsolatok születtek
egyházközségeink, kórusaink, családjaink és önkormányzataink
között is. Ő maga is rendszeresen látogatott közénk. Örömmel
jött hívásunkra, hogy osztozzon örömeinkben, de lehetősége
szerint
mindig
igyekezett
támogatni
bennünket
teherhordozásainkban is.
Szépek voltak a találkozásaink. Amikor szeptemberben
elbúcsúztunk még nem tudtuk, hogy utoljára fogtunk kezet.
Igazzá vált Reményik szava: „Sosem tudhatom, / Szoríthatom-e
még / Azt a kezet, amit elengedek.”
Ma végleg el kell engednünk egymás kezét.
De az elválás, ma újból találkozást szült - engedjétek kedves
családtagok, barátaink, hogy bátorítólag mondjam ki köztetek,

hogy nem csak mi vagyunk jelen, akiket fizikai testben láttok,
hanem itt van velünk az Élő Isten is. A ti gyászotokban, rajtam
keresztül szólít: „Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik
megfáradtatok és megterheltettetek, nálam nyugalmat találtok a
ti lelketeknek.” (Máté evangéliuma 11. rész,28-29. vers)
„Jöjjetek” mondja Jézus, mert én meggyógyítom az élet közben
szerzett sebeiteket, beteg szíveteket, letörlöm könnyeiteket, sőt
örömmel és reményteljes jövővel tudlak megajándékozni titeket.
Manapság az élet százezerféle nyomorúsága között annyiféle
megoldást kínálnak, de arról már kevésszer beszélnek, hogy
miközben az emberek különböző megoldások csapdájába esnek,
igazit, örökkévalót, az életen túlmutatót, ami érvényes a halál
után is, nem tud senki más adni, csak a mindenható Isten Fia,
Jézus Krisztus. Ma Ő hív mindannyiunkat: „Jöjjetek énhozzám”fogadjátok el a hívásomat, vállaljatok velem közösséget, mert én
vállallak titeket. Elfogadlak, megvigasztallak, megnyugtatlak,
talpra állítalak.
Ő hív, hogy nyugalmat adjon lelkünknek - mert annyi
nyugtalanság keseríti meg az életünket. Csendesedjünk el Vele és
előtte! Ő nem környezetváltozást javasol, nem szabadságra küld,
nem a semmittevésre kapcsol ki bennünket, hanem az
erőgyűjtésre. Mert Jézus Krisztus a legnagyobb erőforrás. Ha
lelkileg csatlakozunk Hozzá, ha hívását elfogadjuk, és napi
kapcsoltba kerülünk Vele a Szentírás olvasása és imádság által,
megtapasztaljuk, hogy lemerült lelkünk és kimerült életünk új
erőket kaphat Jézus Krisztustól. Olyan lélekerősítő szünetet ígér,
ami felfrissít, megvidámít, lecsendesít és azután mindent, ami vár
még rád, egészen másképpen tudod majd végezni. Megnyugszol
abban a biztos tudatban, hogy Isten nem csak megteremtett
minket, hanem földi életünk során gondvisel, és az öröklétbe
hazavárja az övéit. Egyik kezéből áttesz a másik kezébe. Itt is, ott
is biztonságban vagy Nála.
Éppen ezért, gyászoló testvéreim, mindannyiunknak szól a Jézus
hívása – ne féljünk találkozni azzal az Istennel, aki életünk egy
bizonyos pontján megállít – megszólít - követésre hív! A Vele
való találkozás a földön lehetőség, halálunk pillanatában
elkerülhetetlen és visszautasíthatatlan alkalom.
Éljünk bölcsen az életünket, hogy ember és ember; Isten és ember
közötti kapcsolatainkat átélve, ne a kilátástalanságé és a halálé
legyen az utolsó szó életünk fölött, hanem a feltámadott Jézus
Krisztusé, aki nem csak hív, de biztosít afelől, hogy lehet
találkozásunk Vele és egymással. Az Élet folytatódik az Isten
országában, a tökéletes boldogságban. Ez vigasztaljon
mindannyiunkat, és a feltámadás reményében merjük ma hittel
kimondani:
Imre bácsi! Isten veled, a viszontlátásra!
Oroszi Magda
érkeserűi református lelkipásztor
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Együtt Öcsödért Egészségnap
Klubunk 2019. szeptember 28-án szervezte meg a IX.

alpolgármester úrnak, a környező településeken élő klubtársaink

Egészségnapot. Ebben az évben is sokan megtisztelték
rendezvényünket. Örülünk, hogy vannak olyan látogatóink, akik

és a Művelődési Ház dolgozóinak támogató tevékenységét,
melyek szintén nagy segítséget jelentenek klubunk

évek óta visszajárnak hozzánk! A környező településekről egyre
többen jönnek el, mivel rendezvényünk híre már messzire szállt!

tevékenységében. Köszönjük segítő munkáját Skultétiné
Klárikának és Tóth Istvánnak. Köszönjük az Öcsödi Papírfonó

Folyamatosan,

nyújtó

szakkör tagjainak, Szegény Jánosné Marika néninek és Tóthné

szakemberek köre, minden évben sikerül valami újabb alternatív
módszert bemutatnunk a hozzánk látogatóknak. Egészségnapunk

Méri Incikének, hogy jelenlétükkel és aktív tevékenységükkel
megismertették velünk a papírfonás rejtélyét. Reméljük, ezzel

színvonalát, családias hangulatát nagyon megszerették a
különféle gyógy- és egészségmegőrző módokat bemutató

sikerült a hosszú téli esték hasznos eltöltéséhez segítséget adniuk.
Köszönjük a megjelent terapeutáknak és szolgáltatást nyújtóknak

szakemberek is. Hírünket magukkal viszik minden évben. Ez
örömmel tölt el bennünket, hiszen mára már számunkra

az ajándéksorsoláshoz felajánlott tárgyaikat!
Az egészség a legnagyobb kincsünk. S hogy mennyire így van,

ismeretlen gyógyító szakemberek is megkeresnek bennünket,

ezt csak az tudja igazán, aki volt már valaha beteg. Az egészség

hogy szívesen jönnének és jönnek el hozzánk. A pozitív
visszajelzések mindig megerősítenek bennünket abban, hogy jó

megőrzését soha nem lehet elég korán kezdeni! Mi, az Öcsödi
Egészségklub tagjai már tíz éve igyekszünk községünk

úton járunk, jó célt szolgálunk. Mára már helyhiány szab határt a
szervezésnek, szépen lassan kinőttük a Művelődési Házat.

lakosainak testi-lelki egészsége érdekében tevékenykedni. A cél
nemes, a feladat, mit felvállaltunk nem könnyű. De mindnyájan

Egészségnapunkat ötödik éve anyagilag is támogatja a
Nagyközségi Önkormányzat. Ezúton is szeretnénk megköszönni

hisszük és valljuk, hogy jó célt szolgálunk, programjaink
hozzájárulnak a lakosok egészségtudatosságának fejlődéséhez.

segítségüket, hiszen támogatásuk nagyban segít bennünket a

Úgy érezzük, hogy az Együtt Öcsödért Egészségnapunk ismét

színvonalas szervezésben. Klubtagjaink tagdíjából nehezen
tudnánk ilyen nagyságrendű rendezvényt megszervezni. Itt

kellemesen, hasznosan telt, s talán sikerült a hozzánk
látogatóknak az élményszerzés mellett testi-lelki segítséget is

szeretnénk megköszönni Gál Imréné és Komlós Lajos volt
települési képviselők anyagi támogatását, valamint Csonki Antal

adnunk. Reméljük, a nap végén mindenki úgy érezte, érdemes
volt idelátogatnia.

évről évre

bővül a

szolgáltatást

és felesége ajándék felajánlásait! Köszönjük Molnár András

Az Öcsödi Egészségklub

K ö s z ö n e t!
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Mozgássérült Egyesület Öcsödi
és Mesterszállási Csoportja 2019. október 19-én tartotta meg az
évértékelő összejövetelét.
A kulturális műsoron a családias ebéd előtt az Öcsödi József
Attila Általános Iskola tanulói adták elő kis műsorukat, melyet a
jelenlévők nagy szeretettel fogadtak. Köszönet a felkészítő
tanároknak.

Az Egyesület megyei elnök asszonya gyönyörű magyar nótákat
énekelt. Nagyon szépen énekelt a karcagi Rab János. Köszönjük
a két énekesnek a fellépést.
Az ebéd elfogyasztása után jó hangulatban telt a délután.
Köszönjük mindenkinek, aki valamilyen formában támogatta a
rendezvényünket és a csoport munkáját egész évben.

Izbéki Ferencné
csoportvezető
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Kedves Öcsödiek!
Ez egy ismételt felhívás minden öcsödi családhoz. Készítsük
együtt a falu és az itt élő családok történetét bemutató
könyvünket.
Minden érdeklődő, jelentkező író kap egy oldalt, ahol közreadhat
1-3 valóban régi, legalább 50 éves képet felmenőiről. Leírhatja,
kik vannak rajta, mikori a felvétel, mikor és honnan jöttek ide,
hol laktak, hogyan alakult az életük, hol élnek leszármazottaik és
érdekes történeteket is megoszthat róluk.
Az oldalon szerepelni fog a közreadó író neve, lakóhelye, öt
évnél nem régebbi arcképe. A könyv képgalériájába olyan
érdekes, régi képeket keresünk, amelyek nem férnek rá a családi
oldalakra, vagy más személyeket, csoportokat, kiadványokat,
épületeket ábrázolnak.
Az életrajzokon kívül szeretnénk közre adni régi, legalább 50
éves történeteket. Lényeges, hogy ezek is öcsödi emberektől
eredjenek, régi öcsödiekről szóljanak. Az érdekes történetet
elmondhatja a közreadó, de akár szájába adhatja annak, akitől
hallotta.
Csak a célkitűzésünknek és szerkesztési elveinknek megfelelő
oldal jelenik meg, a tartalomért mindenki maga felel.
Az adatvédelmi törvény szigorú betartása érdekében a könyv
szerkesztése előtt minden közreadó nyilatkozatot tesz, hogy a
leadott életrajzi adatok, fotók megjelentetésének semmi akadálya
nincs.
Mi megszerkesztjük az oldalt, és egyeztetésre, jóváhagyásra
visszaküldjük.
Az oldal megjelenésének feltétele az író közléshez való
megerősítő hozzájárulása, és oldalanként 1 db könyv
megvásárlásának vállalása. Természetesen lehetőség van előze-

tes igénybejelentés alapján több példány megrendelésére is.
A könyv akkor jelenik meg ilyen tartalommal önállóan, ha a
megadott határidői legalább 90 oldal összejön.
A könyv A5-ös méretben, ragasztott kötéssel, színes borítóval
készül. A könyv árát később közöljük.
Hamarosan beköszönt az Advent, majd jönnek az ünnepnapok, a
nagy családi együttlétek, közös ünneplések időszaka.
A legtöbb család őriz régi emlékeket, családi fotóalbumokat,
kérjük vegyék elő ezeket, elevenítsék fel közösen az emlékeket.
Könyvünk egy öcsödi családokat bemutató kiadvány lesz, ezzel
mindannyian tisztelgünk őseinknek, a régi öcsödieknek.
„A szó elszáll, az írás megmarad.”
Akik velünk együtt közreműködnek a könyv elkészültében,
közkinccsé teszik régi fényképeiket, történeteiket, halhatatlanná
teszik felmenőiket. A jelentkezéseket, a leadandó anyagokat az
alábbi címekre várjuk.
Személyesen:
A Könyvtárban, ahol az anyagokat Jordán Ágnes és a Könyvtár
munkatársai veszik át.
E-mail-ben érkező családtörténeteket és beszkennelt képeket az
alábbi e-mail címre várjuk:
rozi.pasztelyak@t-email.hu
Internetes kapcsolatfelvételre, konzultációkra és anyagok
befogadására Pasztelyákné Izbéki Róza ugyancsak a fenti e-mail
címem áll rendelkezésre.
A könyv megjelentetését 2020 közepére tervezzük, mely függ a
beérkező anyagok terjedelmétől.
A jelentkezéseket, az anyagok, fotók leadását legkésőbb
2020. március 31-ig várjuk.
Írjon egy könyvoldalt, küldjön életrajzokat, történeteket, fotókat
elődeiről, hogy emlékük jobban megmaradjon!
Szeretettel és nagy érdeklődéssel várjuk jelentkezésüket,
Pasztelyákné Izbéki Róza
Elnök
Pantó Antal Hagyományőrző Egyesület

Köszönetnyilvánítás
Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat, mint fenntartó és a Tóth
József Alapszolgáltatási Központ megköszöni Kovács Mihály
Úrnak, hogy évek óta és 2019. évben is nagylelkű adományával
támogatta az intézményt.
A korábbi években, és ezévben is az összeget az Idősek Otthona
lakói életminőségének javítására, környezetük és ellátásuk
korszerűsítésére használtuk fel.
Az Ön által juttatott összegek segítségével évről évre javítani
tudtuk az intézmény felszereltségét, ami az ott lakók, és

dolgozók részére egyaránt jobb körülményeket teremtett. A
fenntartó önkormányzat és az Idősek Otthona lakói és dolgozói
jó erőt és egészséget kívánnak köszönettel és tisztelettel!
Öcsöd, 2019. november 11.
Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat
Tóth József Alapszolgáltatási Központ
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2019/10/25
Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat

SAJTÓKÖZLEMÉNY
BEFEJEZŐDÖTT ÖCSÖD NAGYKÖZSÉG BEL ÉS CSAPADÉK-VÍZVÉDELMI RENDSZER
FELÚJÍTÁSÁNAK II. ÜTEME - TOP-2.1.3-15-JN1-2016-00001
Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat 2017.05.31. napi hatállyal Támogatási Szerződést kötött a
Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító
Hatóságával a település csapadékvíz-elevezetés fejlesztésének megvalósulása érdekében. A
beruházás teljes összege bruttó 224.505.500,- Ft melynek 100 % -a vissza nem térintendő
támogatás.
Öcsöd Nagyközségben eddig nem volt kiépítve az egységes csapadékvíz elvezető hálózat. A
belterületi úthálózat mentén földmedrű csatornák, szikkasztó árkok lettek kialakítva, amelynek
felújításra szorultak. A kezdeti csapadékvíz problémákat szikkasztó árkok ásásával oldotta meg az
önkormányzat, amely csak ideiglenes megoldást jelentett. A 2006 és 2010 évi események
rávilágítottak arra, hogy ezek az árkok minden szempontból alkalmatlanok a nekik szánt funkciók
ellátására. A 2012-2013 években sikerrel valósította meg az Önkormányzat ÉAOP konstrukció
keretében a Belvízvédelmi rendszer kiépítése Öcsöd településen (I. ütem) tárgyú projektet, amely a
leginkább veszélyeztetett területrészen került kiépítésre.
A jelen projekt alapvető célja a települési csapadék-és belvízbiztonság megteremtése, a csapadék és
belvízelvezető csatornák, valamint azok műtárgyainak fejlesztése volt. A Támogatási Szerződés
megkötését követően közbeszerzési eljárás keretében kerül kiválasztásra a kivitelezési munkákat
elvégző „KÖRÖS-AQUA” Kft. A munkaterületet 2018. június 18-án vette át a kivitelezést végző cég, és
hozzákezdett a fejlesztés végrehajtásához. Számos egyeztetés, műszaki kooperáció kísérte végig a
megvalósulást, amelynek eredményeként csatornarendszer kerülhetett átvételre 2019. július 30-án.
A felújítással érintett csapadékvíz hálózat összes hossza 11.187 fm. A tervezés során törekedtünk a
vizek helyben tartására, ezért a levezetésre kerülő csapadékvíz záportározókba kerül bevezetésre,
amely önkormányzati területen került kialakításra (Öcsöd, 480 hrsz).
A projekt eredményeképpen kiépítésre került Öcsödön az egységes csapadékvíz elvezető hálózat, amely a
lakosság szempontjából is fontos fejlesztés. A bel- és csapadék-vízvédelmi rendszerének felújítása mellett
felhívtuk a figyelmet a csapadékvíz hasznosításának lehetőségeire és az ivóvízzel való takarékosság fontosságára
is, ezért szemléletformáló kampányt is indítottunk. Kérjük Ön is vigyázzon az egyik legfőbb értékünkre, a vízre.
…. mert minden csepp számít!”
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Sulihír
CSALÁDI EGÉSZSÉGNAP AZ ISKOLÁBAN
Intézményünkben
a
Családi
Egészségnap
többéves
hagyományra tekint vissza. Tekintettel arra, hogy a gyerekek
idejük nagy részét az iskolában töltik, személyiségfejlődésükre
és életmódbeli szokásaikra nagy hatást tudunk gyakorolni. Az
iskola és a szülői ház partnerkapcsolatának folyamatos mélyítése
fontos feladat számunkra, hiszen az intézmény és a család
összehangolt nevelése, közös értékközvetítő szerepe nélkül
nehéz bármilyen eredményt is elérnünk tanulóink
személyiségformálásában. A 2019. 10. 19-én megrendezésre
kerülő Családi Egészségnapunk is ennek jegyében szerveződött.
Ha egészségünk és családunk van, mindenünk megvan, hálásak
lehetünk érte. Erről szólt ez az októberi szombat délelőtt. A
megnyitó után nagy érdeklődéssel indultak a változatos
tevékenységek. A délelőtt során folyamatosan zajló és időszakos
programokon vehettek részt az érdeklődő gyerekek és felnőttek,
összesen 15 helyszínen. Nagyon sok szülő látogatott el hozzánk,
minden állomáson lelkesen vettek részt gyermekeikkel. Az
alapkompetencia fejlesztésen a kisebbek voltak az aktívabbak.
Hasonló nagy népszerűségnek örvendett az aszfaltrajzverseny és
a mandalaszínezés is.
Sok szavazat érkezett az előzetes rajzverseny kiállított munkáira
is, melyek témája az egészséges életmóddal volt kapcsolatos.
A szakmai díjazás szerint helyezést elért tanulóink:
Alsótagozaton: I. Koszkócsák Jázmin 3.a, II. Hegedűs Csaba 4.a,
III. Nagy Bálint 4.a
Fesőtagozaton: I. Kóródi Renáta 7.b, II. Botos Lilla 5.b, III. Papp
Viktória 7.a
A közönségdíjat Török Vencel 2.a osztályos tanuló nyerte el.
A tanulás támogatására összeállított játékcsomagot sok gyermek
próbálta ki. Szüleikkel együtt igyekeztek a képek mihamarabbi
összeállítására. Az internet veszélyeiről szóló két kisfilmet
folyamatosan vetítettük, mindig volt érdeklődő gyermek és
felnőtt. A Földünket átszövő világ-hálót jelképes, közös
koprodukcióban készíthették el. A témával kapcsolatos
ismeretterjesztő anyag gyorsan el is fogyott ezen az állomáson.

A mentálhigiénés és drogprevenciós előadás, az egyéni
fogadóóra is sok érdeklődőt vonzott. Nagyon népszerűek voltak
az egészséggel és a fizikai állapottal kapcsolatos mérések is. A
vércukor- és vérnyomásmérésen nagyon sokan jelentek meg. A
védőnők táplálkozási tanácsokkal is ellátták a hozzájuk forduló
érdeklődőket. Az ergométer helyszínén is folyamatosan végeztük
a méréseket. Itt különösen motiváltak voltak a résztvevők,
törekedtek a minél jobb teljesítményre. A zumba hasonlóan sok
tanulót és szülőt vonzott. A 20 perces programot többen kétszer
is végig mozogták. A tartásjavító gerincmobilizáló
tornagyakorlatokat vidám hangulatban igyekezett mindenki
elsajátítani. Az udvaron zajló közös sportjátékok is népszerűek
voltak. A mozgásos feladatok után az ebédlőben jó étvággyal
fogyasztották a gyerekek az általuk elkészített zöldség és
gyümölcsnyársat. Idén különlegesség volt az öcsödi perec
készítése. A helyi Hagyományőrző Népdalkör tagjai segítségével
mindenki kipróbálhatta az elkészítését, illetve megkóstolhatta a
helyi specialitásunkat.
A meghirdetett fabatkagyűjtés meghozta a várt sikert. Nem
mondhatjuk, hogy az erőfeszítés egy fabatkát sem ért! Rengeteg
pont gyűlt össze minden osztály dobozában. Elmondható, hogy
igazán intenzív verseny zajlott az osztályközösségek között. Az
összesítés után az alsó és felső tagozat egy-egy győztes osztálya,
az 1. a és a 6.a osztály gyümölcstortát nyert.
Összegezve megállapítható, hogy rendezvényünk sikeres volt,
elérte kitűzött célját. Tanulóink egy kellemes és hasznos
délelőttöt töltöttek el szüleikkel. Sok hasznos ismerettel,
életmódtanáccsal, egészséggel kapcsolatos információval, szép
élményekkel gazdagodtak.
Nagyon szépen köszönjük a nap lebonyolításában segédkezők
munkáját! Köszönjük a HSZK szakembereinek, a népdalkör
tagjainak, a védőnőknek, nyugdíjas egykori kollégáinknak, volt
tanítványainknak,
hogy
tevékenységükkel
segítették
rendezvényünk sikerét. Köszönjük a szülők lelkes és támogató
részvételét!

IDŐSEK VILÁGNAPJA
Minden év október elsején ünnepeljük az időseket. Ebben az
évben is a 2. évfolyam tanulói készültek műsorral köszöntésükre,
amit október 1-jén a faluban élő nyugdíjasok, október 9-én a volt
önkormányzati dolgozók nézhettek meg. A 2. a osztályból:
Fazekas Zoltán, Jakab-Anka Anasztázia, Kiss Izabella,
Nádudvari Milán, Sápi Amanda, Tóth Gergő, a 2. b osztályból:
Kardos Rebeka, Kóródi Gábor Noel, Lestyán Barbara, Szeleczki
Boglárka, Török Zsolt, Vigh Dénes szerepeltek.

A megható versek mellett humoros formában azt is
megtudhattuk, honnan lehet tudni, hogy megöregedtünk, illetve
mi minden változott az utóbbi 60 évben. Gárdonyi Géza: A
mindentudó kalap című dramatizált története arra világított rá,
hogy az idősek tudása, tapasztalata nagy kincs a családban. A
befejező részben Halász Judit: Mit tehetnék érted? című dalára
próbáltak jókedvet, örömet varázsolni a nézők arcára a „kis
mágusok” varázspálcájukkal. A műsor mindkét alkalommal
tetszést aratott a nézők körében.
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Sulihír
Október 6.
„Sok fejnek kell lehullania, mint a kiemelkedő mákfejeknek, ha
az ember fölöttük ellovagol.”
(Ferenc József utasítása Haynau számára)
1849. október 6-án végezték ki Aradon az 1848-49. évi
szabadságharc 13 honvédtisztjét, Pesten pedig ugyanezen a
napon hajtották végre a gróf Batthyány Lajos egykori
miniszterelnökre kiszabott halálos ítéletet. A bécsi forradalom
évfordulójára időzített kivégzéssorozat a levert szabadságharc
utáni megtorlások tetőpontja volt, amiről a magyarság évről évre
nemzeti gyásznap keretében emlékezik meg.

Az ünnepséget követően a szereplők a Kossuth téri kopjafáknál
helyezték el a virágokat. Az ünnepi műsor szereplői: Botos Lilla,
Rónyai Anna, Török Szabolcs, Jordán Anna, Szirom Virág,
Árvai Alina, Rostás Tifani, Jakab Tifani, Rostás Dzsenifer,
Zámbó Bianka, Szoboszlai –Szabó Dominika, Kovács Vanessza,
Sápi Dzsenifer, Sápi Viktor, Szilágyi Lea, Kecskés Csaba, Farkas
Tibor, Nádudvari Róbert, Balogh Szabolcs, Domokos Dénes,
Jakab Kamilla, Bodnár Evelin
Felkészítő tanárok: Kiss Istvánné és Bertókné Enyedi Éva
A hangosítást köszönjük Székely Tamás rendszergazdának!

Iskolánkban huszonhárom ötödik évfolyamos tanuló adta elő az
emlékműsort. Az előadást sok gyakorlás, számos próba előzte
meg.

Október 23.
Az idei megemlékezést október 22-én tartottuk a Művelődési
Házban. A hagyományoknak megfelelően a 7. osztályosok adták
a műsort, ami igen színvonalas előadás volt. A versek, a
filmrészlet, a rádiórészlet és a dal segítettek a megjelenteknek is
átérezni a forradalom hangulatát. A gyerekek komoly
hozzáállása, érthető, tiszta beszéde még ünnepélyesebbé és
meghatóvá tette a műsort.

A műsorban szerepeltek: Balogh Zsolt, Benke Róbert, Durda
Napsugár, Farkas Milán, Farkas Ramóna, Kóródi Renáta,
Nádudvari Csilla, Nagy Evelin, Sári Anita, Szeleczki Andrea,
Szeleczki Judit, Szénási Rebeka
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Beszámoló az Öcsödi Hagyományőrző Népdalkör 45 éves évfordulós ünnepségéről
„A nép életéből lassan, de kérlelhetetlenül irtja a hagyományt
maga az élet. Ezzel szembeszállni, egy természetes történelmi
folyamat elé gátat vetni hiábavaló törekvés volna.
Most a művelt rétegen a sor, hogy felkarolja, megőrizze, hogy
élete cselekvő része legyen.”
(Kodály Zoltán)
2019. október 26-án ünnepeltük az Öcsödi Hagyományőrző
Népdalkör megalakulásának 45. évfordulóját.
Évfordulónkra sok vendéget hívtunk. Családtagokat, barátainkat,
népdalköröket.
Velünk ünnepelt az:
- Érkeserűi Népdalkör: vezetője Nyéki Enikő,
- Szivárvány Citerazenekar, Mezőtúr: vezetője Csider István,
- Búzavirág Dalkör, Mezőtúr: vezetője Balázs Béláné,
- Őszirózsa Népdalkör, Kunmadaras: vezetője Mátyus Imréné,
- Szentandrási Dalkör, Békésszentandrás: vezetője Oláh Gézáné.
A vendégeknek pár mondatos köszöntőt mondott Bata Gáborné a
népdalkör vezetője, Enyedi Dezsőné a népdalkör szakmai
vezetője és Pasztelyák Ivánné a Pantó Antal Hagyományőrző
Egyesület vezetője, majd egy rövid áttekintést hallhattunk
Osztrovszkiné Bata Gyöngyitől az elmúlt 45 év történetéből.
„ A múlt erős gyökér, jelen és jövő belőle él.”
Én is a múltban, a gyökereknél kezdem a visszatekintést. Az
alapítókra és az ő gondolataikra építkezem, egészen pontosan
Enyedi Antalné, Margó néni gondolataira. Ő a 20 éves
évfordulón így emlékezett vissza a kezdetekre:
„1974-ben a Tiszazugban megmozdult valami. Egyre-másra
jöttek létre a Pávakörök. Mi is teljes erővel láttunk a
szervezéshez. 1974. november 1-jén megalakult a Pávakör. Nők,
férfiak egyaránt jöttek a Művelődési Házba. Zengett a népdal, a
citeraszó. A természet közeli életformában megkeményedett
hangok szólaltatták meg a legszebben, leghitelesebben a
népdalokat. Az idősebb életkor megőrző, érlelő képessége
csodálatos dallamkincsre nyitott számunkra kaput. Csokorba
szedtük a dalokat.”
A kb. 20 fős Pávakör hangját citeraszó kísérte. Őket Csonki
Sándor hangolta össze. Kb. 10 fő játszott a jellegzetes öcsödi
citerán, és még köcsögdudás is került melléjük.
Az alapító tagok között volt Mészáros Józsefné, Esztike néni is,
aki később átvette Margó nénitől a vezetést.
Itt egy filmbejátszás volt, mely 1993-ban Budapesten, a
Mezőgazdasági Múzeumban készült, és ezen mind hármójukat
láthattuk.(szerkesztők)
A Pávakör első fellépése 1975. augusztus 20-án volt, és
számtalan követte. Lényegében már az első 20 évben bejárták az
egész országot, Fonyódligettől Váncsodig, Egertől Szegedig.
Ebben az utódok is követték példájukat, hiszen a mai napig sok
fellépésre hívnak bennünket. Rendszeres résztvevői vagyunk a
környék, a térség rendezvényeinek.

A Pávakör az első összejöveteltől kezdve hangszeres
együttesként szerepelt. A műsoron pásztordalok, lakodalmi
dalok, szerelmes csokrok, mulatozó dalok, béres-kubikossummás dalok voltak.
Itt ismét egy felvétel került bejátszásra 1990-ből, ahol a
citerazenekar és a Pávakör együtt éneklését-zenélését nézhettük
meg. (szerkesztők)
A Pávakör 1994-ben felvette a Hagyományőrző Népdalkör
nevet. A hagyományőrzéshez akkoriban nemcsak az éneklészenélés tartozott, hanem a népi tánc is, illetve a falusi életet
bemutató jelenetek, játékok is. Ilyenek voltak az Öcsödi este,
Pásztorbál, Csigavégtaposó, Tavaszi délután. Ezután az Öcsödi
este címűből láthattunk egy részletet a kivetítőn.(szerkesztők)
A Pávakör és a Népdalkör is a kezdettektől törekedett a magas
szakmai színvonal elérésére. Rendszeresen jártak, járunk
minősítésekre.
A legfontosabb eredmények:
1978. Kiváló minősítés
1992. Ki mit tud? Nívó-díj
1996., 1999., 2001., 2004. Arany minősítés
2016., 2018. Arany fokozat az országos minősítőn
Hagyományőrző tevékenységünket a települési önkormányzat is
mindig elismerte. A Dalkör a község kulturális életében végzett
kiemelkedő tevékenységéért Öcsöd Nagyközségért Kitüntető
címet kapott 1980-ban, 1994-ben és 2017-ben.
A népdalkör tagsága –természetesen- a 45 év alatt többször is
jelentősen átalakult, kicserélődött. A vezetők személye is
változott. Enyedi Antalné Margó néni 1996-ban Mészáros
Józsefné Esztike néninek adta át az irányítást. 2014-ben Kerekes
Éva, utána Enyedi Sándorné vezette a dalkört. Mindketten itt
ünnepeltek körükben. Köszönjük munkájukat. Közel 3 éve Bata
Gáborné szervezi a népdalkör mindennapjait, tartja a kapcsolatot
a dalkörökkel, az önkormányzattal. A szakmai, zenei munkát
Enyedi Dezsőné irányítja már 12 éve. Rá a nagy elhivatottság,
következetesség, a megújulásra törekvés a jellemző. Nekik is
köszönjük munkájukat.
Sajnos a citerakíséret a múlté. Csonki Sanyi bácsi tanítványai
vagy elköltöztek, vagy nem tudják vállalni a rendszeres próbákat,
fellépéseket.
1975-ben került a csoportba Hegedűsné Marika néni, aki jól
tudott citerázni is nem csak énekelni, és a férje Jani bácsi, aki
pedig a köcsögduda kezelésének és készítésének volt nagy
mestere. Ők ketten hamarosan a Pávakör nótafái lettek. Sok régi
dalt tanítottak társaiknak, köztük a kedvenceiket is.
Ismét felvétel került bejátszásra melyen Marika néni
látható.(szerkesztők)
Jelenleg 16-an énekelünk együtt. A legfiatalabb tag 13, a
legidősebb 72 éves. A folytonosság reménye, az öcsödi
gyökerek, a népdalok szeretete, az együtt éneklés élménye és a
sikereink felett érzett örömök erős szálként kötnek egymáshoz.
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Így válik életünk cselekvő részévé a népdaléneklés.
Ez az emberöltőnyi idő egy közösség életében talán még
jelentősebb, mint az egyén életében. Itt több embernek kell
alkalmazkodnia, csiszolódnia egymáshoz. Nagyon sok egyéni és
közös öröm, szomorúság és munka, célkitűzés és eredmény
formálja a közösséget.
A régi felvételeket látva és hallva mindenki elérzékenyült,
könnyeket csalt szemünkbe az emlékezet (szerkesztők).
Visszatekintésemet -, mely minden bizonnyal nem volt, nem is
lehetett teljes és részletes, hiszen 45 év eseményeiről van szó –
egy másik idézettel zárom. „A hagyomány nem a hamu őrzése,
hanem a láng továbbadása.” Öcsödön a láng 45 éve kitart. Hol
pislákol, hol melengető tűzzel ég, de kitart. Reméljük, hogy
örökre égni fog, hogy lesz kinek átadni, és az utódok reánk is
olyan büszkeséggel tekintenek vissza, mint ahogy mi tesszük
most.
A megemlékező szavakat követően a vendég népdalkörök és a
citerazenekar színvonalas előadásai következtek.
Műsorunk végén Öcsöd polgármestere, Soha Attila Úr
köszöntötte népdalkörünk tagjait, és átadta az emléklapokat,
majd a citerakíséretes közös éneklés alapozta meg a jó hangulatot
a délutáni táncházhoz.
A zenét a Csörömpölők Együttes szolgáltatta, vezetője
Nádudvari Róbert. A táncot Nádudvariné Breznyánszki Edina és
Farkas László tanította.
Úgy érezzük kellemes jó hangulatú napot töltöttünk együtt,
melyhez hozzájárultak segítőink.
Itt szeretnénk köszönetet mondani az Önkormányzat és
Községgondnokság vezetőinek, dolgozóinak, a Művelődési Ház
irányítójának és munkatársainak, akik nem csak e rendezvény
megszervezésében, hanem egész évben segítették munkánkat.
Köszönet
azoknak
a
támogatóknak,
akik
anyagi
hozzájárulásukkal lehetővé tették az emlékünnepség
színvonalasabb megrendezését.
A kézimunka szakkör tagjainak a sok szép kiállított kézimunkát.
Pákozdi Antalnénak a kézimunka szakkör vezetőjének a hímzett
faliképet – a pávát- mely méltó, maradandó emléket állít
elődeinknek.
Enyedi Dezsőné szakmai vezető és
Bata Gáborné népdalkör vezető

Enyedi Dezsőné
szakmai vezető

Osztrovszkiné Bata Gyöngyi
műsorvezető

Soha Attila polgármester úr átadja az emléklapot a
legfiatalabb népdalköri tagnak, Kóródi Renátának

A találkozó képekben:

Soha Attila polgármester úr átadja az emléklapot a
Gere Lajosné népdalköri tagnak
Bata Gáborné
népdalkör vezető

folytatás a 14. oldalon …
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folytatás a 13. oldalról …

Békésszentandrási népdalkör

Kunmadaras Őszirózsa népdalkör

Táncház

Érkeserűi népdalkör

a 45 éves népdalkör

Öcsödi Hírek 15

Szivárvány citerazenekar Mezőtúr
A hímzett falikép

Csörömpölők együttes
Képek: Bolyán Sándor
Szivárvány citerazenekar Mezőtúr

Boldog István országgyűlési képviselő
közterületi fogadóórája

KELLEMES KARÁCSONYI ÜNNEPEKET ÉS
SIKEREKBEN GAZDAG BOLDOG ÚJ ESZTENDŐT
KÍVÁNUNK !

Községgondnokság és Könyvtár
munkatársai

Következő lapzárta:
2020. január 15.
(szerda)
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MEGHÍVÓ!
Szeretettel hívunk és várunk minden kedves ünnepváró
gyermeket és felnőttet az immár hagyománnyá vált,

2019. december 13-án
közös falusi karácsonyozásra.
Díszítsük fel közösen községünk karácsonyfáját!
Melyet már 4. alkalommal a Polgármesteri Hivatal épülete előtt
a Kossuth téren állítunk fel.
Kérünk mindenkit, aki szeretné, hogy az ő keze munkája is
ékesítse a falu fáját, hozza magával előre elkészített fenyődíszét!

A közös díszítést 15 órakor kezdjük.
Ezt követően egy kis ünneplés veszi kezdetét, melyen karácsonyi dalokkal,
versekkel megidézzük a Szenteste hangulatát. Szeretettel várjuk azokat a
gyerekeket, akik az óvodai, iskolai karácsonyi ünnepre megtanult
verseiket, énekeiket szívesen előadják.
Kérünk mindenkit, hogy hozzon magával egy gyertyát vagy egy
csillagszórót!
Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat

Pantó Antal Hagyományőrző Egyesület
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Az Úr közel!
„Örüljetek az Úrban mindenkor! Ismét mondom: örüljetek. A ti
szelídlelkűségetek legyen ismert minden ember előtt: Az Úr
közel! Semmiért se aggódjatok, hanem imádságban és
könyörgésben mindenkor hálaadással tárjátok fel kéréseiteket
Isten előtt; és Isten békessége, mely minden értelmet meghalad,
meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat a Krisztus
Jézusban.” (Fil 4,4-7.)
Adventben a legtöbb ember átéli a várakozás izgalmát, örömét.
Bármit is jelentsen számunka a Karácsony, bárhogyan is
ünnepeljük, egyaránt várjuk. A „szeretet ünnepe” a közeledés
ünnepe. Annak ellenére is, hogy a modern életérzés épp az
ellenkezője: a távolság – embertől és Istentől. Pál apostol azt
mondja, legyen bár idői vagy szellemi a távolság köztünk és Isten
között: Ő közel jött! „Az Úr közel.” – mi minden következik
ebből számunkra, ezen az ünnepen?
Először is az öröm. Isten tudja, hogy ez számunkra nem
természetes, ezért hív meg bennünket arra az örömre, amely nem
függ a körülményektől, de bizonyossággá válik Krisztus
közelében. Erről énekelnek az angyalok Betlehem mezején az
első karácsony estén; erről szólnak Jézus példázatai a keresésrőlmegtalálásról; erre hív Pál apostol, amikor hitéért börtönben,
kalodában van. Talán a körülményeinken nem tudunk változtatni,
de az életérzésünkön igen. Pál számára az öröm: nem
kedélyállapot, hanem lelkiállapot; elhatározás kérdése, mert már
tudja: Krisztus közelében a fájdalmak elviselhetőbbek. Gyökössy
Endre „mégis öröm”-nek nevezi, amikor valaki felfedezi, hogy
minél közelebb van Krisztushoz, annál nagyobb az öröme, amely
immár nem a (sokszor kedvezőtlen) körülményeitől függ.
„Örüljetek az Úrban mindenkor.”
Másodszor: más lelkület az embertársakhoz. Hogy mi történik,
ha „távol” vagyunk Istentől, már kipróbáltuk és szomorúan
látjuk. Mi lenne, ha felfedeznénk azt is, milyen, amikor
érzékeljük az Ő közelségét? Tőle távol: elszabadulnak az
ösztönök, az indulatok. De az Úr közelében enyhülnek a
sérelmek, csitulnak az indulatok. Engedd el túlzott elvárásaidat
másokkal és magaddal szemben. Adj utat, teret az irgalomnak,
megbocsátásnak, szeretetnek – hiszen mindezekben téged is
részesített az Isten. „A ti szelídlelkűségetek legyen ismert minden
ember előtt…”
Harmadszor: más viszonyulás a földi dolgokhoz, nehézségekhez.
Az aggodalom egy nagyon emberi érzés, mindannyiunk számára
ismerős. A jövő tudathoz és a szorongáshoz kapcsolódik,
lényegében: negatív hit. Néha egészen gyötrő, de van ellenszere:
a hálaadással elmondott könyörgés. Ha tudom, hogy Isten
megteremtett, gondviselésében hordoz, szeret engem, ezt
megtapasztaltam a múltban, átélem a jelenben, akkor miért félnék
a jövőtől? Elmondhatom neki vágyaimat, félelmeimet, segítségül

hívhatom. Ő ismer engem, látja szükségemet, és betölt javaival.
„Semmiért se aggódjatok, hanem imádságban és könyörgésben
mindenkor hálaadással tárjátok fel kéréseiteket Isten előtt.”
„…és Isten békessége, mely minden értelmet meghalad, meg
fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban.”
Krisztus közelében békessége érkezik. Aligha lehet megérteni,
magyarázni, hiszen „minden értelmet meghalad”. Mint egy
anyamadár, úgy őriz: zűrzavartól, értelmetlen aggodalmaktól és
tettektől. Ez az áldásként is gyakran felhangzó mondat „és”-sel
kezdődik, vagyis az előzőekkel együtt tapasztalhatjuk meg
igazán: a Krisztusban nyert öröm szelídség és bizalom útján
adatik! Az Úr közel, engedjétek megérkezni – szívetekbe is!
Legyen áldott Ünnepünk!
Péntek Ágnes (református lelkész)
Ünnepi meghívó
December 01., 08., 15., 22-én, 9 órakor: Adventi Istentiszteletek,
gyertyagyújtás, szeretetvendégség
December 01-én hálát adunk és könyörgünk az új községi
vezetésért; az első gyertyát meggyújtja: Soha Attila
polgármester.
December 19. 16 óra: Bűnbánati Istentisztelet
December 24. 16 óra: Gyermekek karácsonya
December 25-26. 9 óra: Ünnepi Istentisztelet, Úrvacsora
December 29. 9 óra: Istentisztelet
December 31. 16 óra: Óévi Istentisztelet
Január 01. 9 óra: Újévi Istentisztelet
Szeretettel hívunk és várunk mindenkit (felekezetre való tekintet
nélkül) a falu egyetlen templomába – ünnepeljünk együtt!
Házi Istentisztelet (Úrvacsora is) kérhető előzetes egyeztetéssel
(betegek, nehezen mozgók, érdeklődők) részére.
Ady Endre:
Az Úr érkezése
Mikor elhagytak,
Mikor a lelkem roskadozva vittem,
Csöndesen és váratlanul
Átölelt az Isten.
Nem harsonával,
Hanem jött néma, igaz öleléssel,
Nem jött szép, tüzes nappalon
De háborus éjjel.
És megvakultak
Hiú szemeim. Meghalt ifjuságom,
De őt, a fényest, nagyszerűt,
Mindörökre látom.
(A helyesírás a költő szerinti.)
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Köszönetnyilvánítás

Köszönetnyilvánítás

Köszönetet mondunk a rokonoknak,
barátoknak,
jó szomszédoknak, ismerősöknek és mindazoknak, akik
Gácsi Sándorné
Molnár Erzsébet
temetésén részt vettek, sírjára koszorút, virágot helyeztek.
Részvételükkel fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek.
A gyászoló család

Köszönetnyilvánítás

Köszönetet mondunk
minden kedves rokonnak, barátnak, ismerősnek,
munkatársnak, valamint mindazoknak, akik ismerték
szerették
Nádudvari Sándorné
Nagy Margitot
utolsó útjára elkísérték, együttérzésüket fejezték ki,
virágaikkal és koszorúikkal mély fájdalmunkat enyhíteni
igyekeztek.
A gyászoló család

Köszönetnyilvánítás

Köszönetet mondunk mindazon
rokonoknak, ismerősöknek, szomszédoknak,
akik eljöttek, szeretett Anyukánk, Nagymamánk,
Dédnagymamánk
Ambrus Sándorné
Kocsis Terézia
temetésére és utolsó útjára elkísérték.
Sírjára koszorút, virágot helyeztek és fájdalmunkban együtt
éreztek.
„Megpihent a megtört szív,
mely annyi fájdalmat megélt.
Fáradt teste elpihent az élet örök mezején.
A sok fájdalom mind elillant, tovatűnt egy perc alatt.
Erre várt e megfáradt szív,
Erre kérte az Urat.”
Szerető családja

Köszönetet mondunk a rokonoknak,
barátoknak, jó szomszédoknak, ismerősöknek és
mindazoknak, akik
Kasuba György
temetésén részt vettek, sírjára koszorút, virágot helyeztek.
„Fáradtságom adom az esti árnynak,
Színeimet vissza a szivárványnak.
Megnyugvásom a tiszta, csöndes égnek,
Mosolygásom az őszi verőfénynek.”
A gyászoló család

Megemlékezés

Megemlékezés

Vérten Antal
halálának 9. évfordulójára
,,Nem múlik el a nap így sem Nélküled,
szívünkben örökre ott van a Te helyed.”

Zubor Lajosné
Nádudvari Lídia
halálának 11. évfordulójára
,,Fájó szívünk fel - fel zokog érted,
örökké szeretünk nem feledünk téged.”

Szomorú szívvel emlékezik szerető családjai

Szomorúan emlékezik, szerető férje, lánya és unokája

Megemlékezés

Megemlékezés

Oláh Imre
halálának 32. évfordulójára
,,Telnek a napok, a hetek, a hónapok, az évek
hiányzik valaki, aki örökre itt hagyott.
Az élet csendesen megy tovább,
de fájó emléked elkísér egy életen át.”

Papp János
halálának 6. évordójára
,,Tudtuk, hogy betegség gyötri szívedet,
mégis hirtelen hagytál itt bennünket,
most már mennyei otthonodból tekintesz ránk,
és mi örökre emlékezünk rád.”

Emlékezik családja

Emlékezik felesége és a család
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Megemlékezés

Köszönetnyilvánítás

Légrádi Benjamin
halálának 2. évfordulójára

Megtört szívvel mondunk köszönetet
minden kedves rokonnak, barátnak, munkatársnak,

„Elhagytad a házat, amit úgy szerettél.
Itt hagytál mindent, amiért küzdöttél.

szomszédnak, valamint mindazoknak, akik

Nélküled jön el a tavasz, nyár, ősz, tél,
Bármilyen szép is, nélküled mit sem ér.

utolsó útjára elkísérték, sírjára koszorút, virágot

Fájó szívünk felzokog érted,

,,Az élet egy porszem, amit elfúj a szél,

Örökké szeretünk, nem feledünk téged.”

a szeretet, ami szívünkben örökké él.”

Gál Imrét
helyeztek, fájdalmunkban osztoztak.

Emlékezik felesége, lánya, veje és unokái

A gyászoló család

Anyakönyvi hírek
Halálozások

Házasságkötés

Szeptemberben:
Izbéki Antal
Osztrovszki Imréné Erdei Ilona
Kovács Ferenc
Gál Ferencné Boldizsár Ilona
Varga Lajosné Gál Margit

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

élt 91 évet
élt 70 évet
élt 77 évet
élt 83 évet
élt 87 évet

Októberben:

Kovács János – Kovács Gabriella

Októberben:
Gál Imre
Szilágyi Imre
Molnár Antalné Jónás Jusztina Lídia
Gácsi Sándorné Molnár Erzsébet
Légrádi Károly
Kasuba György

élt 75 évet
élt 94 évet
élt 80 évet
élt 87 évet
élt 58 évet
élt 75 évet

Emléküket kegyelettel
őrizzük.

Rostás Gusztáv – Farkas Barbara

kötöttek házasságot.

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

Születések
Szeptemberben:
Molnár Attila - Mohácsi Brigitta
HANNA

Rostás Miklós Roland - Bankó Ildikó Éva
RAMÓNA
Októberben:
Csikász Pál - Szeleczki Edit
LOTTI
Rostás János - Jónás Barbara
JÁNOS GÁBOR

nevű gyermeke született.
Nagy József - Kolompár Laura
DALMA

A legifjabb öcsödi polgároknak
hosszú boldog életet kívánunk!
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Szilveszter 2019.
Szeretettel meghívjuk Önt
és kedves családját
a 2019. december 31-én 19 órakor kezdődő
Jótékonysági mulatságra.
Helye:
József Attila Művelődési Ház
Vacsorás jegy 3500 Ft és vacsora nélküli jegyek 1000 Ft elővételben válthatók
2019. december 13-ig.
Svédasztalos vacsora
Meglepetés műsor!!!

Zene: Farsang László
(Szentes)

Rendezvényünk célja a játszótérre Fakiülő (pad és asztal) elhelyezése.
A bevétel növelésére felajánlásokat, támogatásokat,
tombolatárgyakat elfogadunk.
Számlaszám:
69800061-11027580
Takarékbank Zrt. öcsödi kirendeltsége
Szeretettel várunk mindenkit!
Az Öcsödi Holt-ág Alapítvány
Molnár András
+36 30 4930 438
AZ ÖCSÖDI HÍREK A NAGYKÖZSÉG LAPJA
Felelős szerkesztő: Csontos Anikó
Szerkesztők: Bolyán Anikó, Kóródi Alexandra és Séráné Domokos Györgyi
A szerkesztőség címe: Öcsödi Községgondnokság és Könyvtár
5451 Öcsöd, Kossuth tér 1.; konyvtar@ocsod.hu
A szerkesztőség nem feltétlenül azonosul a szerzők cikkeinek tartalmával
és azokért felelősséget nem vállal.
Készült: Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Irodájában - 650 példányban

