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Készült:

Ecsegfalva Község Önkormányzata képviselő-testületének
2012. augusztus 18-án (szombaton) 900 órakor megtartott
rendkívüli nyilvános ünnepi üléséről

Jelen vannak:

Kovács Mária polgármester, Nyúzóné Gaál Marianna alpolgármester,
Csányi András képviselő, Oszlánczi Ignác képviselő Sárkány Sándor
képviselő

Igazoltan távol vannak: Galambos István képviselő, Willand Péter képviselő
Tanácskozási joggal jelen van:

Dr. Nagy Éva körjegyző

Jegyzőkönyvvezető:

Vilmánszki Jánosné igazgatási főmunkatárs

Kovács Mária polgármester köszönti az ünnepi ülésen megjelenteket. Megállapítja, hogy a
képviselő-testület ülése határozatképes, a megválasztott 7 főből 5 fő jelen van.
Jegyzőkönyv-hitelesítőnek javasolja Nyúzóné Gaál Marianna alpolgármestert és Sárkány
Sándor képviselőt.
A jegyzőkönyv-hitelesítők személyével a képviselő-testület egyhangúlag 5 igen szavazattal
egyetért.
Ezt követően ismerteti a meghívóban szereplő napirendi pontokat.
1. Falunap ünnepélyes megnyitása
Ünnepi beszédet mond: Kovács Mária polgármester
2. Díjak, kitüntetések átadása
A képviselő-testület az előterjesztett napirenddel egyhangúlag egyetért.
Ezt követően Kovács Mária polgármester Megkezdi ünnepi beszédét:

„Tisztelt Vendégeink!
Köszöntöm
Ecsegfalva település lakosságát és kedves vendégeinket a
megrendezésre kerülő Falunap alkalmából.

mai napon

Külön köszöntöm Erdős Norbert Kormánymegbízott urat, aki megtisztelt bennünket azzal,
hogy elfogadta meghívásunkat.
Köszöntöm továbbá Dr. Nagy Éva körjegyző asszonyt, a képviselő-testület tagjait, valamint
a megjelent polgármestereket.
Megkérem a jelenlévőket, hogy a Vadrózsa Népdalkörrel együtt énekeljük el a Himnuszt.
Falunapi rendezvényünk 2000. óta, immár hagyományt teremtve, az idén 13. alkalommal
kerül megrendezésre. Nagyon fontosnak tartjuk a hagyományőrzést, hiszen településünk
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lakossága ilyenkor tud egymással találkozni, az Ecsegfalváról elszármazottak ezen a napon
hazalátogatnak.
Falunapi rendezvényünk úgy került összeállításra, hogy abban minden korosztály megtalálja a
számára megfelelő kikapcsolódást.
Lesznek többek között: sport versenyek, zenés, táncos vigasságok, könnyűzenei együttesek
fellépései, tombola sorsolás értékes nyereményekkel, sztárvendégünk a 19 órakor fellépő
MC Hawer és Tekknő lesz, valamint az est fénypontja a 21 órakor kezdődő Tűzijáték.
Közben már megkezdődött az ebédfőző verseny, amelyen a hagyományos, helyi ízek és
ízvilág kerül terítékre.

Most pedig a közelgő augusztus 20-i ünnepünk alkalmából itt a Falunapi ünnepségünkön
engedjék meg, hogy egy pár szóban emlékeztetőt mondjak településünk lakosainak, hogy mit
és miért is ünneplünk ezen a napon.
Augusztus 20. az egyik legrégibb magyar ünnepnap: Szent István király napja, a keresztény
magyar államalapítás emléknapja ,az új kenyér ünnepe.

Megemlékezésül kérem hallgassák meg :
Juhászné Bérces Anikó: Augusztus 20. című versét:
Országunknak szent királya,
Így emlékezünk Istvánra,
Ki államot alapított,
Istenhitre megtanított.
Óh, mennyi gond tépte, marta,
Hogy a népét egyben tartsa.
Törvénykönyve rögzítette,
Mint helyes a magyar tette.
Égi anyánkat felkérte,
Legyen hazánk védelmére...
Új búzából, új kenyér,
Friss illata száll felénk.
Köszöntjük szép szavakkal,
Nemzetiszín szalaggal.
Testet tápláló manna,
Üdv neked és hozsanna!
Áldott legyen a kenyér
István király ünnepén!
Megköszönjük Istenünk
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Mindennapi kenyerünk...
Sorsom szele felkapott,
s földi pályára rakott.
Hálás vagyok én ezért,
kicsiny porszem létemért.

Most pedig kitüntetések, elismerések átadása következik:
- Községi Önkormányzatunk és Ecsegfalva lakosai nevében szeretettel köszöntjük a falu
legfiatalabb babáját Szekeres Dorkát, aki 2012. július 09-én Karcagon 3840 grammal
55
cm-es
babaként
jött
a
világra.
A
kicsi
Dorka
második
gyermekként
született
a
családba.
Ezúton kívánunk neki boldog és szép gyermekéveket, valamint egészségben
boldogságban
gazdag
hosszú
életet.
Kérem a kedves szülőket vegyék át gyermekük nevében a neki szóló emléklapot,
illetve a vele járó csekély ajándékot.
-

Ecsegfalva lakosai nevében szeretettel köszöntjük falunk legidősebb lakóját Kun
Lajosné született Vida Margitot, aki 1920. október 12 én Kisújszálláson született.
Kívánunk neki nagyon szép, egészségben gazdag további életet!
Kérem szíveskedjen átvenni az erre az alkalomra készült emléklapot!

-

Önkormányzatunk és Ecsegfalva lakosai nevében szeretettel köszöntjük falunk
legrégebben házasságot kötött párját:
Papp Jánost és feleségét Erdős Gizellát,
akik 1954. március 20-án kötöttek házasságot.
Ezúton kívánunk nekik hosszú, boldog, szeretetben gazdag további házaséletet.

-

Önkormányzatunk és a lakosok nevében szeretnénk köszönetet mondani Peredi
Sándornénak a lakosság érdekében tett szociális tevékenységéért, a környezetében
élő idősebb emberek segítéséért.

-

Ecsegfalva Község Önkormányzata és falunk lakossága nevében szeretnénk
köszönetet mondani Tóth András polgárőrnek a kiemelkedő polgárőri
tevékenységéért.
Külön köszönetet mondunk a sok éjszakai szolgálat vállalása miatt, mely lakosságunk
biztonságérzetét növelte, valamint a rendezvények akadálytalan lebonyolításának
érdekében tett szolgálatáért.

-

Ecsegfalva Község Önkormányzata és falunk lakossága nevében szintén köszönetet
mondunk Hajdu Zoltán polgárőrnek a kiemelkedő polgárőri tevékenységéért.
Megköszönjük a sok éjszakai szolgálatban való részvételét, a rendezvények
biztosítását .
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-

Tisztelt jelenlevők engedjék meg, hogy Önkormányzatunk és a falu lakossága nevében
szeretettel
köszöntsük
a
körünkben
megjelent
Kertész
Károlynét.
Ezúton szeretnénk neki megköszönni, Ecsegfalva lakosai érdekében tett önzetlen
tevékenységét. Óvónőként kezdte, majd vezető óvónőként végezte munkáját
falunkban. Nyugdíjas évei alatt a Művelődési Ház vezetőjeként dolgozott, valamint
képviselő-testületi tagként töltött be pozíciót. Mindezek mellett huzamosabb ideig az
elszármazottak ügyeit intézte. Részt vett az „ Ecsegfalva „ könyv írásában, amit helyi
könyvtárunkban is bármikor meg lehet tekinteni. A helyi énekkar vezető szerepét
töltötte
be
mindaddig
míg
falunkból
el
nem
költözött.
Tisztelt Kertész Károlyné önzetlen munkáját a falu érdekében megköszönve egy
Falunapi emléklappal szeretnénk megemlékezni, melyet szíveskedjen átvenni.

Az idén 1. alaklommal került meghirdetésre „Szeretem Ecsegfalvát” címmel egy
fotópályázat. A pályázatot azért írtuk, mert kevés volt az Ecsegfalváról rendelkezésre álló
fénykép, illetve szerettük volna látni azt, hogy lakosaink hogyan látják a települést, ahol
élnek.
Pályázni lehetett Ecsegfalváról készült képekkel: építményekről, természetről, eseményekről,
állatokról.
A pályázati kiírásra 9 db pályázat érkezett.
- Balogh Nikoletta
- Kis Mária
- Klinszki Mónika
- Pálinkás Vanda
- Papp Edina
- Papp Márta
- Szőke Erika
- Tóth Hajnalka
- Tóth Viktória
pályázata.
Nagyon örülünk annak, hogy ilyen szép számmal érkeztek pályázatok. A pályázatok nagyon
színvonalasak, jól tükrözik a település jellegzetességeit, fontosabb látnivalóit.
A pályázatok kiállításra kerültek az Árpád úti Általános Iskola technika termében, ahol
kedves vendégeink a nap folyamán megtekinthetik.
Ezen kívül a képek megtekinthetőek a www.ecsegfalva.hu internetes oldalunkon is.
A pályázatok elbírására
- A helyi Vadrózsa Népdalkör tagjait,
- Nyúzóné Gaál Marianna alpolgármestert és
- Fehér Zsoltné a Családsegítő Szolgálat munkatársát kértem fel.
A zsűri értékelése alapján
1. helyezést ért el: Papp Edina Ecsegfalva, Kossuth u. 8. sz. alatti pályázónk. Jutalma
egy képkeret.
2. helyezést ért el: Kis Mária Ecsegfalva, Ady u. 12. sz. alatti pályázónk. Jutalma egy
képkeret.
3. helyezést ért el: Pálinkás Vanda Ecsegfalva, Hajnal u.24. sz. alatti pályázónk.
Jutalma egy képkeret.
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Gratulálok a nyerteseknek, a többi pályázó munkáját pedig oklevéllel szeretném
megköszönni.
Kérem, hogy vegyék át az okleveleket.
Szeretnék köszönetet mondani mindazoknak, akik tárgyi vagy pénzbeli adományaikkal
támogatták a falunap megrendezését.
Dr. Bogdán Mihály, Csaba Jánosné Gazdabolt Dévaványa, Lan Qin Kft, Körös Kör Kft
Szeged, Barha Agrár Kft. Dévaványa, Forgács László, Telepolc Dévaványa, Nők Egyesülete
Antal Zsigmondné, Bálint Józsefné sé családja, Alföld Sat kábelszolgáltató Kft. Békéscsaba,
Agroecseg Kft, Tirus Zrt. Kunszöv Kft., Kelemen Ferencné, Sváb-gasztro élelmiszer
kereskedelmi Kft., Ozirisz Kft, Bálint Sándor, Bogdán Mihályné, Vágóné Dr. Kelemen
Katalin, Déva-pharma gyógyszertár, Coop ABC, Kónya István vállalkozó, Harmónia
Nyugdíjas klub, Cívis Alfa Zrt., Oszlánczi Ignác és családja, Vadrózsa Népdalkör, Likerné dr.
Diószegi Mária, Majosos János és Szabóné Majoros Márta, Nyúzóné Gaál Marianna.
Ezúton szeretnék köszönetet mondani azoknak is, akik munkájukkal hozzájárultak falunapi
ünnepségünk megrendezéséhez.
Végezetül Falunapi ünnepségünket megnyitom, és minden kedves vendégünknek jó
szórakozást kívánok!
Kérem, hogy a Vadrózsa népdalkör közreműködésével énekeljük el a szózatot.
Szózat
Tájékoztatom kedves vendégeinket, hogy 10 órakor a Művelődési Házban megrendezésre
kerül a Határon átnyúló kommunikációs lehetőségek című konferencia, melyre várjuk az
érdeklődők részvételét.”
Ezt követően Kovács Mária polgármester az ünnepi ülést 9 óra 50 perckor bezárta.

k. m. 1. oldalon

Kovács Mária
polgármester

Dr. Nagy Éva
körjegyző

Sárkány Sándor
jegyzőkönyv-hitelesítő

Nyúzóné Gaál Marianna
jegyzőkönyv-hitelesítő
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