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XI. Körös-Zugi Hagyományörző Fesztivál és Elszármazottak Találkozója
Öcsöd
2019. augusztus 16 - 17 - 18.
Idén 11. alkalommal rendeztük meg a hagyományainkra,
valamint a kubikos múltunkra épülő Körös-Zugi Fesztivál és
Elszármazottak Találkozóját, ami a Falunap helyébe lépett 2008ban. Az Elszármazottak Találkozóját azért hoztuk össze a
Fesztivállal, hogy akik hazalátogatnak szülőfalujukba,
esetenként ne csak a rokonaikkal találkozhassanak, hanem régi
ismerőseikkel, volt osztálytársaikkal, elfeledett barátaikkal is.
Erre nagyon jó alkalomnak tűnt ez a Fesztivál és a Liget pedig jó
helyszínnek, ahol mindenki elfér. Talán ez az üzenet nem
mindenkihez jutott el, vagy csak mára már elfelejtettük.
Örömünkre szolgált, hogy az elmúlt évek tapasztalatait alapul
véve az idén is sikerült egy színvonalas rendezvényt szervezni. A
szervezők nevében azzal szeretném kezdeni a beszámolót, hogy
megköszönjem mindenkinek a részvételt. A szervezőknek,
rendezőknek, szponzoroknak azért, mert nélkülük nem sikerült
volna, a kilátogató vendégeknek pedig azért, hogy megtiszteltek
bennünket érdeklődésükkel, jelenlétükkel és nyitottak voltak a
Fesztiválunk szórakozási lehetőségeire. Így nem volt hiába a sok
munka, szervezés, nagyon sokan kilátogattak a Ligetbe és együtt
szórakozhattunk három egymást követő napon.
Természetesen köszönet illet meg mindenkit, aki a szervezésben,
a rendezésben, a lebonyolításban és bármilyen munkában részt
vett. Az idei rendezvényünket magánszemélyek és vállalkozók is
szép számban támogatták.
Köszönetképpen álljon itt a nevük:
Agrotermal Kft. , Art-Kelim Békésszentandrási Szőnyegszövő és
Kereskedelmi Kft., Bácsvíz Zrt., Bagyin Pál és felesége, Bende
Lajosné, Bernd Rolle, Bíró Antal /Martfű/, Enyedi Dezső, Gál
Imréné, Kardos Imre, Kiss György, Komlós Lajos, Kóródi
Ferenc /Gyál/, Kóródi Henrietta, Kóródi Lajos, Lóczi Lajos,
Molnár Bálint, Molnár Pataki Bt., Molnárné Kis Erika, Öcsödi
Papírfonó Szakkör, Öcsödi Szabadság Vadásztársaság,
Pasztelyák Iván Mihályné, Rasztik Józsefné, Rónyai Bálintné,
Rónyai Lászlóné /szűcs/, Szilágyi András, Szilágyi Imre és
Szilágyi Imréné /Barkács Áruház/, Tiszaföldvári Pékség Mozgó
bolt, Török Sándorné

A hagyományokat követve a Fesztivál beharangozó rendezvény
idén is pénteken a Művelődési Házban 18 órai kezdettel, az
Ünnepélyes Fesztiválnyitó Hangverseny volt.

Molnár Bálint Polgármester Úr hivatalosan is megnyitotta a
háromnapos rendezvényünket, majd átadta a szót Dr. Varga
Zoltán kürtművésznek, aki az est házigazdája is volt és gyönyörű
kürt játékával elvarázsolta a közönséget. Ő az, aki a kezdetektől
az első beharangozó hangversenyünk óta, immár 11 éve minden
rendezvényünkön oszlopos tagja a hangversenyen fellépő
művészeknek. Tanítványa Gulyka Péter kürtművész is már
többször fellépett vele Öcsödön, örülünk, hogy idén is
megtisztelt bennünket.
Második alkalommal fogadta el
meghívásunkat Hadady László oboaművész, akit tiszteletbeli
öcsödinek tartunk, hiszen gyermekkorában szülei a „Veresházi”
iskolában tanítottak. Nyaranta tanítványokat fogad, akiknek
csiszolja oboa tudását, ők most elkísérték a hangversenyünkre és
egy növendékével közösen is előadtak egy csodálatos darabot.
A tökéletes hangzáshoz természetesen a gyönyörű
zongorakíséret sem maradhatott el, melyről Sarkady Katalin
zongoraművésznő gondoskodott.
folytatás a 2. oldalon …
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folytatás az 1. oldalról …
Pénteken az „Öcsödi Zongora” fölé az Önkormányzat, Szilágyi
Imre és Dr. Varga Zoltán egy táblát helyezetek el,
köszönetképpen azoknak, akik révén sikerült megvásárolni a
zongorát. Nagy örömünkre szolgált, hogy egyre népszerűbb lesz
a lakosság körében a komolyzenei hangverseny, hiszen egyre
többen eljönnek, idén megtelt a nagy termünk.

Az idén sokkal többen érkeztek gépeikkel, ezért nagyon
látványos, sokszínű és érdekes volt a bemutató. A főutcán végig
sokan megnézték a község lakosságából.

Augusztus 17-én délelőtt 11:00 órakor az Önkormányzat
épületén elhelyezett Emléktábla megkoszorúzásával indult el a
szombati nap programja, - a koszorúkat Molnár Bálint
polgármester,
Lemák
Mihály
Rudolf
Hosszúmezei
testvértelepülésünk alpolgármestere és a Lengyelországi
testvértelepülésünk Iwkowa polgármestere Bogdan Kaminski
helyezte el.

A felvonulás résztvevői:
Szirom Zoltán, Kiss Tamás, Kőrösi Ferenc, Fekete András, Győri
Imre, Molnár Antal, Ifj. Molnár Antal, Molnár István, Oláh
Antal, Uhrin Lajos, Sándor József, Gombai László, Makai
Róbert, Makai Tamás, Kiss György, Lénárt Zoltán, Molnár
József, Kulaság Mihály, Csernus Mihály, Salgó István, Balla
János, Ambrus Ferenc, Papp László, Albert Szabolcs, Gál Tibor,
Dóczi Béla, ifj. Kása Antal, Kiss Imre, Borbély Bence, Kardos
Csaba, Kiss Laura, Zubor Imre.

Ezt követően veterán és modern gépek, lovas hintós felvonulás
indult a Ligetbe a Kunszentmártoni Fúvószenekar felvezetésével.
Szeretnénk megköszönni mindazoknak, akik lovas hintóval, régi
és új gépekkel, traktorokkal, munkagépekkel eljöttek,
felvonultak, részvételükkel színesítették a sok éves múltra
visszatekintő felvonulásunkat.

Szombati rendezvényünkön a Ligetben minden gyerek
megtalálhatta a kedvére való szórakozást, elfoglaltságot. Három
ugrálóvár, óriáscsúszda, játszóház, valamint sergő és kisvonat is
várta őket, amiket kedvükre korlátlanul használhattak.
Molnár Ildikó sok éve varázsolja el a jelentkező gyermekeket a
szebbnél-szebb arcfestéseivel. Gratulálunk neki az egyre profibb
munkáihoz és köszönet neki és segítőinek.
A Liget megszokott kézműves bemutatóit színesítette a
baktalórántházi Dusnoki Gergely kovácsmester utazó
műhelyével.
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Délelőtt a főzők már elfoglalták a Ligetben a helyüket és
nekiálltak a főzésnek, hiszen legkésőbb fél egyre le kellet adni a
zsűrizéshez a kész ételeket. Köszönet azoknak, akik bátran
felvállalták a főzést és a zsűri általi megmérettetést. Igaz idén
csak 9 csapat főzött a Ligetben.

A gyerekek belekóstolhattak a mesterség fortélyaiba. A helyi
kézműveseket az Öcsödi Papírfonó Szakkör, Szilágyi Antalné
quillinges és az Öcsödi Hagyományőrző Kézimunkaszakkör
képviselte. Munkáik igazán szemet gyönyörködtetőek voltak.
A nyugdíjasklub tagjai idén is kitettek magukért, nagyon sok
finomságot sütöttek és zsűriztettek le. Összesen 16 féle
süteménnyel neveztek, amiből Nádudvari Lajosné Zsuzsa
„Szomszéd citromos tortája” annyira ízlett a zsűrinek, hogy
nemcsak az első helyezést nyerte el, de még egy különdíjat is,
mert ezen a napon az abszolút első lett minden zsűrizett étel
közül. Az eredményhirdetés során Boldog István Képviselő Úr
érdeklődését is felkeltette a díjjakkal elhalmozott sütemény.
Sajnálta, hogy lemaradt a kóstolásról, de szerencsére nem fogyott
el teljesen, így Zsuzsika még meg tudta kínálni.
A Kispályás labdarúgás is délelőtt kezdődött egyrészt a meleg
miatt, másrészt pedig hogy legyen idő lejátszani a mérkőzéseket.
Az elmúlt évekhez hűen, most is Danciu Dániel tanár úr
bonyolította le a Focibajnokságot az Öcsöd kupáért. Most is, mint
eddig mindig Ő vezette a mérkőzéseket, természetesen idén is
mindenki megelégedésére. Mérkőzésvezetői döntései precízek,
pontosak és megkérdőjelezhetetlenek. Nem lehet elégszer
megköszönni munkáját, példamutató hozzáállását.

folytatás a 4. oldalon …
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folytatás a 3. oldalról …
A kulturális program a színpadon 13 óra 30 perckor kezdődött,
ami stílusosan a „Jó ebédhez szól a nóta” címet kapta. Dömsödi
Farkas Bálint és Csikós Márta nótaénekesek léptek fel, miközben
a Ligetben ebédelhetett mindenki.

A Központi Konyha marhapörköltet főzött tarhonyával, ebből is
lehetett falatozni, de érkezett felajánlásként 60 adag nagyon
finom húsos káposzta, Bíró Antalt Öcsödről elszármazott martfűi
lakostól, ezt is megkóstolhatta, aki éhes volt.

A szép hallgatós nóták után a játékok mellett a színpad és a műsor
is a gyerekeké lett, következett a Széltolók Együttes élő
gyerekkoncertje. Az egykori Bojtorján együttes tagjaiból alakult
zenekar mai gyerek dalokat játszott, amik a Youtube-ról
ismerősek voltak a hallgatóságnak. Az énekes bevonta a
közönséget is a dalok előadásába, ami nagyon tetszett a
gyerekeknek. A hangulat már megvolt, így örömmel fogadták a
következő műsort. Ezt követően bábosok szórakoztatták tovább
őket. A Kacagó bábszínház társulata az „Egyszer volt Budán
kutyavásár” című népmese feldolgozását adta elő.

Idén is hazajött Oroszlányból Szép Lídia népdalénekes, aki két
szép dalt énekelt nekünk.
A dallamok hátán tovább kalandozhattunk, hiszen az Öcsödi
Hagyományőrző Népdalkör következett. Már vártuk, hogy
milyen meglepetéssel, újítással örvendeztetnek meg bennünket.
Bata Gáborné Erzsike vezetése, valamint Enyedi Dezsőné
Klárika művészeti irányítása mellett, a szép hagyományos
népdalcsokrokon kívül, egyedi kis műsorokat is összeállítanak és
előadnak. Tavaly egy öcsödi lakodalmassal léptek fel, most pedig
citerakísérettel énekeltek. A Mezőtúri Szivárvány Citerazenekar
kísérte a népdalkör asszonyait. Az összhang és a hangzás nagyon
jól sikerült, így azóta már több közös fellépést is terveznek.

Már elmaradhatatlan résztvevői a fesztivál programjának a
mindig megújuló nyugdíjasaink, akiknek táncos műsorai mindig
nagy sikert aratnak. Most is két koreográfiával készültek,
Losoncziné Szilágyi Ildikó vezetésével. A közönség már nagyon
várta Őket, hiszen sikerük töretlen. Gratulálunk, és jó egészséget,
további vidám éveket kívánunk nekik.
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Nagy örömünkre ismét öcsödi versenytáncost üdvözölhettünk a
táncparketten. A Szentesi SZILVER Tánccsoport Egyesület
versenytáncosai fergeteges bemutatót tartottak nekünk. Oberna
Károly Gábor és Buránszki Andrea páros tüzes latintáncokkal
kápráztatott el mindenkit és mutatta meg tehetségét a község
lakosságának. Gratulálunk és köszönjük nekik, hogy
fellépésükkel gazdagították programunkat, további sok sikert és
kitartást kívánunk.

17 órakor a színpadra szólítottuk a meghívott vendégeinket:
Boldog Istvánt Országgyűlési Képviselő Urat, Fehér Petrát a
JNSZ Megyei Közgyűlés Alelnök Kisasszonyát, Havrics Emilt
Hosszúmezei
testvértelepülésünk
képviselőjét,
Bogdan
Kaminskit a Lengyelországi testvértelepülésünk Iwkowa
polgármesterét, Herczeg Zsoltot Mezőtúr polgármesterét, Dr.
Kiss Györgynét Tiszakürt Polgármester Asszonyát, Szabó Lajost
Érkeserű Alpolgármesterét. Molnár Bálint Polgármester Úr
köszöntötte a vendégeket, a fesztivál résztvevőit és a közönséget,
majd a vendégek is köszöntötték a rendezvényt, a megjelenteket,
valamint Polgármester Urat.

Molnár Bálint Polgármester Úr köszöntő beszéde:
Kedves Öcsödi Lakosok! Kedves Elszármazottak!
Öcsöd Nagyközség Önkormányzata nevében Tisztelettel és
Szeretettel köszöntöm Önöket a 20. Falunapunkon, és a 11. Körös
– Zugi Hagyományőrző Fesztivál és Elszármazottak
Találkozóján.
Külön tisztelettel köszöntöm a Jász – Nagykun Szolnok Megyei
Közgyűlés Alelnök Kisasszonyát, Fehér Petrát, és Országgyűlési
Képviselőnket, Boldog István Urat.
Hagyományainkhoz híven, ebben az évben is megtisztelték
részvételükkel
rendezvényünket
testvértelepüléseink
polgármesterei és képviselői is. Külön köszöntöm Őket is.
Kedves Vendégeink!
Elérkezett a sokak által várva várt Öcsödi Falunap és
Elszármazottak találkozója.
Jókai Mór, híres magyar írónk szerint: „Csak az tudja, hogy
meddig mentünk, aki azt látta, hogy honnan indultunk el!”
Én nagyon jól emlékszem arra, honnan indultunk. 1997-ben
rendeztük meg a Ligetben az Európai Unió napját, majd 1999.
augusztus 21-én az első Falunapot.
2008-tól pedig néhai Csikász Imre Alpolgármester Úr
javaslatára, és a Képviselőtestület döntése alapján nevezzük
Körös – Zugi Hagyományőrző Fesztivál és Elszármazottak
Találkozójának településünk legnagyobb ünnepét.
Élénken él bennem a sok – sok készülődés, az izgalom a közös
sikerért, azért, hogy mi, öcsödiek ezen a napon jól érezzük
magunkat együtt. Akkor még sokkal szerényebb anyagi és tárgyi
feltételek mellett, de óriási összefogással, akarással és szeretettel
sokan segítették a munkát.
Az elmúlt húsz év falunapjainak sikere is bizonyítja, hogy szükség
volt a közös együttlétre, a találkozásra, amikor elfelejthettük, ha
csak egy napra is, a gondokat. És természetesen vágytunk a
sikerre is.
De vajon mi a siker valójában Kedves Öcsödiek, Kedves
Vendégeink? A létszám? Hogy hányan látogatták meg a
rendezvényt? A fellépők, vagy a programok száma? A produkciók
színvonala? Vagy az, hogy hogyan sikerül a pörkölt, jut – e
mindenkinek? Eltelik – e veszekedés, botrány nélkül a nap?
Ezek szerintem nagyon fontos dolgok, de úgy vélem, nem ezek a
tényezők a legfontosabbak!
Olyan ez a Falunap és Elszármazottak Találkozója a település
életében, mint a Karácsonyi vacsora. A legszebben megterített
asztalra felszolgált legjobb fogások is ízetlenek, ha nincs a
családban béke, ha a vacsorát nem szívvel – lélekkel készítik,
vagy ha azok, akik elfogyasztják, csak turkálják az ételt, esetleg
elfelejtik, hogy mennyi munka árán került az asztalra.
Ha viszont az ünnepi készülődést áthatja a szeretet, és a család
minden tagja részt vállal a karácsonyi előkészületekben, akkor
bármi kerüljön is felszolgálásra, az együttlét öröme garantált.
folytatás a 6.oldalon …
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folytatás az 5.oldalról …
Kedves Vendégeink!
Mindenki megelégedésére nem tudunk soha teljesíteni. Aki akar,
az mindig keres hibát. Egy dologban azonban biztos vagyok, és
ezt örömmel osztom meg Önökkel. A mai napra a szervezőkkel
szeretetben készültünk fel, azzal a céllal, hogy mindenki a lehető
legjobban érezze magát, és megtalálja a kikapcsolódás és a közös
együttlét örömét. Éppen ezért szeretném megköszönni, a mai nap
előkészítésében és megszervezésében részt vevő kollégáimnak a
munkáját, valamint a rendezvényt támogatók adományát.
Kívánom nekik, hogy élvezzék saját munkájuk gyümölcsét.
Ebben az évben az Önkormányzatunk költségvetésében történt
pozitív változások lehetővé tették, hogy a lakosság igényeinek
megfelelően a rendezvényt színvonalas műsorokkal színesítettük,
és három naposra tervezhettük. Igyekeztünk úgy összeállítani a
három nap programját, hogy a fiatalság a közép és az idősebb
korosztály is tudjon magának közös szórakozást találni.

Ezen ünnepélyes pillanatot arra is szeretném felhasználni, hogy
bejelentsem Önöknek, érzek magamban annyi erőt, hogy
ígéretem ellenére mégis elinduljak polgármester jelöltként az
őszi önkormányzati választásokon. Ezzel szeretném továbbra is
biztosítani Öcsöd folyamatos fejlődését és bízom abban, hogy a
következő 5 évben lesz egy olyan fiatal, öcsödi polgármester
jelölt, akinek nyugodt szívvel adhatom át a stafétabotot. Ehhez
kérem, és köszönöm a lakosság támogatását!
Kedves Vendégeink!
Kívánom, hogy találjon mindenki magának tetsző elfoglaltságot,
és érezze jól magát!
Polgármester Úr köszöntője után átadta a lehetőséget Fehér
Petrának a JNSZ Megyei Közgyűlés Alelnök Kisasszonyának
köszöntőjének elmondására.
Tisztelt Öcsödiek!
Nagy szeretettel köszöntöm Önöket a Jász - Nagykun Szolnok
Megyei Önkormányzat nevében.
Nagyon megtisztelő a meghívás!
Én azt gondolom, hogy Polgármester Úrral és az Öcsödi
településvezetéssel már hosszú évek óta jó partneri kapcsolat
alakult ki közöttünk és mindig öröm, hogyha itt Öcsödön lehetünk

az öcsödi emberekkel, hiszen mindegyik település fontos a
számunkra, de nekem azt gondolom a Tiszazug a szívem csücske
és szeretem az itt élő embereket és szeretem is segíteni őket.
Polgármester Úr ünnepi köszöntője után picit nehéz a dolgom,
mert ha most visszagondolok az elmúlt 5 évre, amit a Megyei
Önkormányzatban tölthettem és együtt dolgozhattam
Polgármester Úrral, akkor hosszú listát kellene készítenem,
hiszen sokat lehetett tőle tanulni, mint emberileg, mint
szakmailag és én azt gondolom, hogy Öcsöd településnek egy
ilyen szakemberre, polgármesterre van szüksége a következő 5
évben is. Fiatalként nagyon fontosnak tartom azt is, hogy a
fiatalokat támogassuk, hiszen engem is támogattak, hogy itt Önök
előtt mondhatok most ünnepi köszöntőt.

És ahogy Polgármester Úr szavaiból is kiderült, hogy Ő is azt
szeretné, hogy a fiatalokat majd kitanítsa a település vezetésre
hiszen nekünk nagyon sokat kell tanulnunk, hosszú az ide vezető
út és azt nem lehet egyik percről a másikra megtanulni.
Én, Polgármester Úrnak nagyon sok sikert és jó egészséget
kívánok a következő időszakra, én azt kívánom, hogy a Területés Településfejlesztési Operatív Program következő Európai
Uniós ciklusának tervezését Öcsöd településsel kapcsolatban
majd együtt tehessük meg a jövőben.
Mindannyiuknak jó szórakozást kívánok a mai napra.
Én is nagyon várom Korda Györgyöt és Balázs Klárit, hiszen
Klárika asszonnyal mi egy településről, Törökszentmiklósról
származunk és biztos jó hangulatot fognak teremteni.
Köszönöm szépen, hogy meghallgattak.
Fehér Petra szavainak elhangzása után Boldog István
Országgyűlési Képviselő Úr köszöntötte a megjelenteket.
Alelnök Kisasszony, Polgármester Asszony, Polgármester Urak,
Hölgyeim és Uraim!
Nagy szeretettel köszöntöm Önöket!
Köszönöm a meghívást. Nem is tudom, talán Öcsödön először
kapok ilyen nagy nyilvánosság előtt szót. Nem egyszerű a dolog.
Egy idézettel kezdeném:
„Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne.”
Tamási Áron erdélyi író írta.
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És gondoljanak bele mi magyarok, mint legnagyobb Kárpátmedencei nemzet, itt a Kárpát-medencében vagyunk Otthon.
Nagy büszkeséggel mondhatjuk el, hogy még mindig mi vagyunk
a legnagyobb nemzet a Kárpát-medencében és bízunk benne,
hogy ez majd 1000 esztendő múlva is így lesz.
És hát, ha elmondhatjuk, hogy mi magyarok vagyunk a
legnagyobb nemzet a Kárpát-medencében, akkor azt is
elmondhatjuk, hogy bizony nekünk, a tiszazugiaknak az otthona
az itt van a Tiszazugban, és ha ezt tovább bontjuk, lefelé, akkor
az öcsödieknek nyilvánvalóan Öcsöd az otthonuk. Ezt onnan is
lehet tudni, hogy nemcsak azok, akik ma is itt élnek jönnek ki ide
szívesen a Fesztiválra, hanem akik innen származtak el, azok is
legalább egyszer egy évben visszajönnek ilyenkor, mert büszkék
arra, hogy ők öcsödiek. Talán itt vannak a volt osztálytársaik,
barátaik rokonaik és biztos vagyok benne, hogy a legtöbben, (ha
nem is mindenki, mert miért lenne így mindenki, aki elszármazott
Öcsödről vagy akár az én falumból Kétpóról), büszkék arra, hogy
ők öcsödiek és innen származnak. Bizony van mire büszkének
lenni, hiszen Öcsöd gyönyörűen fejlődik.
Nem tudom, hogy 30 éve hogy állt Öcsöd, amikor Polgármester
Urat először megválasztották, nem emlékszem, talán nem jártam
akkor még Öcsödön.
Arra emlékszem, hogy van nálunk egy ember, aki Öcsödről
származik, nagy juhász ember a mai napig birkákat tart (Urbán
úr), ahogy mi nevezzük „Csikós”. Ő bizony sokat mesélt, de
bevallom őszintén, akkor sem tudom milyen volt Öcsöd 30 évvel
ezelőtt.
Azt se tudom, hogy amikor megismertem Bálintot, Polgármester
Urat, anno egy polgármester focin, Törökszentmiklóson, amikor
először csatlakozhattam a polgármesterekhez, akkor milyen volt
Öcsöd.
Azt viszont tudom, hogy az elmúlt 5 esztendőben 2,6 milliárd
forintnyi fejlesztés valósult meg. A csatornázástól, a belvíz
elvezetésen át az orvosi rendelő felújításáig. Éppen doktornővel
és doktor úrral beszélgettünk (miután nekem egy különleges
gyógyszert bemutattak, amit javaslok mindenkinek), bár ők
nyugdíjba vonulnak, de örültek neki, hogy a felújított orvosi
rendelőben dolgozhattak még egy kicsit. Próbáltam volna
inspirálni őket, hogy lehetne még tovább is maradni, de azt
mondták, hogy elég volt. Nagyon fog nekik hiányozni Öcsöd.
Ezért van itt nyaralójuk, hogy mindig vissza tudjanak jönni, mivel
már Öcsödinek érzik magukat a 23 itt eltöltött év miatt.
Merthogy 23 év alatt kialakul az emberben, hogy hiába vagyok
egri, de ha egyszer Öcsödön éltem 23 évet, akkor Öcsödi is
vagyok. Én ezeket a dolgokat tartom fontosnak.
Azt gondolom, hogy Polgármester Úr az elmúlt 30 évben, de az
elmúlt 5 évben biztos, hogy nagyon sokat tett azért, hogy ez a
település fejlődjön. Úgymond nem egy párthoz tartozunk, ő
inkább baloldali gondolkodású, én inkább keresztény konzervatív
gondolkodású vagyok. Mégis, 1994 óta mindig megértettük
egymást.

Mindig jó kapcsolatot ápolt a politikusokkal és nem az a
legfontosabb, hogy hová tartozom, hanem hogy mindig
megértsem magam azokkal, akik a pénzt osztják. Jól mondom?
Ezzel szerintem egyet értünk. Ez egy bölcs falusi gondolkodás,
városon nem így gondolják, ott nem így gondolkodnak.

Én annak örülök, hogy Bálintot barátomnak mondhatom, mi
mindig jól megértettük egymást. Meg kell mondanom őszintén,
bár nagy feladatba vágja fejszéjét, de én támogatom, mindenben
támogatom. Az ő szíve, lelke és az élete Öcsöd község. Ahogy 30
évig megtudta csinálni, ahogy 30 évig fejlesztette ezt a községet,
biztos vagyok benne, hogy a következő 5 esztendőben is ezt fogja
tenni. A rengeteg munka, amit eddig elvégzett az reményeim
szerint folytatódik.
És ahogy Alelnök Kisasszony is mondta, a következő Európai
ciklus fantasztikus forrásait és a Magyar Falu program forrásait
közösen fogjuk felhasználni. Az Önök boldogulására rengeteg
szép fejlesztés vár, már a Bölcsőde pályázat be van adva és jön
majd az összes többi is, útfelújításokra és mindenre, amire
szükség van. De higgyék el, mindezek felett azért, a mai nap és az
ilyen napok a fontosak, mert megcsinálhatunk egy településen
sok-sok jó fejlesztést, de ahhoz hogy az öcsödiek öcsödinek
érezzék magukat és otthon érezzék magukat és ne csak
lakóhelynek tekintsék ezt, ahhoz az kell, hogy találkozzanak,
beszélgessenek, ilyen napok legyenek, amikor megjelennek olyan
művészek, akiket Önök szeretnek. Én is szeretem, a Korda
házaspárt bár azt mondják, hogy nem az én műfajom.
Persze az élet nem tökéletes. Szerintem, akik itt vannak,
mindnyájan elismerik egyikőnk sem tökéletes, én biztos nem
vagyok az, de ha egymás szemébe nézünk és megbeszéljük a közös
gondjainkat, akkor biztos vagyok benne, hogy előre vivőbb lesz
az életünk, és ha egy településen élünk, akkor pedig úgy fogjuk
érezni, hogy igazán otthon vagyunk. Mert ha megvannak a
fejlesztések, megvannak a barátok és megvannak a közösségi élet
lehetőségei, akkor bizony ez egy szép és jó élet.
Én ilyen szép és jó életet kívánok Önöknek, és életük végéig
nagyon jó egészséget!
És azt kívánom, - kicsit önző vagyok - hogy jövőre is találkozzunk
itt jó erőben, egészségben mindannyian.
folytatás a 8. oldalon …
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folytatás a 7. oldalról …
A beszédek után került sor a különböző versenyek
eredményhirdetésére és a Képviselő-testület által odaítélt díjak,
oklevelek kiosztására.

KOMÁROMI TAMÁS
a település társadalmi életét színesítő Öcsödi Roncsderbi
megszervezésének és lebonyolításának elismeréseként

„ÖCSÖD NAGYKÖZSÉGÉRT” kitüntető díjat
vehetett át
GERGULICS ANDRÁSNÉ
óvodavezető
az óvodai nevelés területén példaértékű hivatástudata,
maradandó és értékteremtő, közel 40 éves pedagógusi
tevékenységének, 24 éves óvodavezetői munkájának, a
településen élő gyermekek nevelése területén végzett kiemelkedő
és példamutató munkájának elismeréseként

TAKÁCS JÓZSEF
a település társadalmi életét színesítő Öcsödi Roncsderbi
megszervezésének és lebonyolításának elismeréseként

„Öcsöd Nagyközségért” díszoklevelet
vehetett át
CSIKÁSZ LAJOS
történelmi regényíró,
Öcsödről elszármazott lokálpatrióta, írói munkája és
lokálpatriotizmusa elismeréseként

ECSÉDI ZOLTÁN JÓZSEFNÉ
a lakosság érdekében hosszú időn át végzett kiemelkedő,
önzetlen és segítőkész munkája elismeréseként
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Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat és a község lakossága
nevében Molnár Bálint Polgármester Úr Dr. Pataki István
háziorvos részére Polgármesteri Elismerő Díszoklevelet
adományozott az egészségügy területén Öcsöd községben 23 éve
végzett kimagasló orvosi tevékenységéért, Dr. Molnár Éva
gyermek- és háziorvos részére Polgármesteri Elismerő
Díszoklevelet adományozott az egészségügy területén Öcsöd
községben 22 éve végzett kimagasló orvosi tevékenységéért.

Öcsöd Nagyközség Képviselő-testülete ebben az évben egy új
kitüntető díjat alapított Öcsöd Érdemes Pedagógusa címmel.
„ÖCSÖD NAGYKÖZSÉG ÉRDEMES PEDAGÓGUSA”
kitüntető díjat
vehetett át
BEZDEG GÁBORNÉ
óvodapedagógus
az óvodai nevelés területén példaértékű hivatástudata,
maradandó és értékteremtő, több évtizedes elhivatott pedagógusi
tevékenységének, a településen élő gyermekek nevelése területén
végzett kiemelkedő és példamutató munkája elismeréseként

TÓTHNÉ NÁDUDVARI JUDIT
általános iskolai tanító
Lelkiismeretes nevelő-oktató munkája, magas szintű
módszertani felkészültsége, az alapos, precíz, felelősségteljes
munkavégzése,
példaértékű
embersége,
hivatástudata,
pontossága, a pedagógus pályán eltöltött 40 év elismeréseként

„Szép otthon, példás porta”
címet vehettek át, akiknek lakóházát, kertjét, udvarát a falusi
környezetnek megfelelő és építési módtól függetlenül a tisztaság,
harmónia és rendezettség jellemzi:
Osztrovszki Imre Öcsöd, Vörösmarty út 39.
Skultétiné Tóth Klára Öcsöd, Rózsa út 3.
Nádi Sándor Öcsöd, Petőfi S. út 17/A
Gál József Öcsöd, Vágóhíd út 3/A
A Fesztiválon meghirdetett főzőverseny eredménye
HAGYOMÁNYOS HÚS ÉTELEK:
1.
2.
3.

„Öcsödi malacságok” – Mr. & Mrs.
„Marhaságok” – „Esélyetek-SE”
Nem került kiosztásra

Különdíj:
Pacal csülökkel – „Kis Hableány”
Körösi Halászlé – Öcsödi Horgászegyesület
(Id. és Ifj. Lestyán Mihály)

SÜTEMÉNYEK:
1.
2.
3.

„Szomszéd citromos tortája” – Nádudvari Lajosné + Különdíj

1.
2.
3.

Sajtos-tejfölös pogácsa – Izbéki Lajosné
Túrós pogácsa – Osztrovszkiné Bata Gyöngyi
„Baba” – Izbéki Ferencné

Mézes-mákos-meggyes – Skultétiné Tóth Klára
Szilvalekváros diós pite – Bíró Zoltánné

SÓS SÜTEMÉNY

folytatás a 10 oldalon …
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folytatás a 9. oldalról …
A kispályás labdarúgás eredménye:

nyertesek egy csöppet sem bánták. Ezért Kiss Ernő Pál
előadóművész már késéssel kezdett, emiatt a tűzijáték is később
kezdődött a meghirdetettnél. A félórás csúszás ellenére a 2019es különleges tűzijátékra érdemes volt várni. Káprázatos volt. Az
egykori (második) Illés zenekar énekese fergeteges bulit
varázsolt a színpadra.

I.
helyezett: Öcsödi T-2 csapat
II.
helyezett: HIHETŐ csapat
III.
helyezett: Öcsödi CSÍPŐS csapat
IV.
helyezett: MESTERSZÁLLÁS csapata
Minden díjazottnak ezúton gratulálunk és további sok sikert
kívánunk!
A program Éles István humorista műsorával folytatódott, amire
már nagyon sokan kíváncsiak voltak. Egyre több ember jött le a
Ligetbe és jókat derültek Éles István poénjain.

A nap zárása pedig a Bál volt a kunszentmártoni TanáRock
együttessel, ami hajnalig tartott.
Fesztiválunk harmadik egyben záró napján, vasárnap ismét a
Ligetben szórakozhattunk, miután kipihentük magunkat a
szombati bulizás után. Este szabadtéri Retro Disco hangjai
remegtették meg a levegőt, melynek házigazdája DJ Osztrovszki

Őt Szilágyi Attila előadóművész követte, aki fülbemászó
dallamokat varázsolt elő gitárja segítségével. Ekkorra már a
meleg is mérséklődött, igazi kellemes nyáresti hangulat
kerekedett.
A közönség izgatottan várta a régen beharagozott
sztárvendégeket. Sokan, míg nem látták meg a Liget színpadán
Korda Györgyöt és Balázs Klárit, addig el sem merték hinni,
hogy tényleg itt lesznek és velük énekelhetjük örökzöld
slágereiket.

volt. Újra felcsendültek a közismert slágerek és újra benépesült a
Liget. Táncolni szerető vendégekben ekkor sem volt hiány. A
hangulatot fokozta a két sztár vendég. Először Váradi Olasz
lépett a színpadra, később pedig Mr. Rick. A Disco annyira jól
sikerült, hogy meg kellett hosszabbítani, mert még senki nem
akart hazamenni. Sokan hajnalig élvezték a zenét, a táncot, a jó
társaságot és a kellemes nyáréjszakát.

A XI. Körös-Zugi Hagyományörző Fesztivál és Elszármazottak
Találkozójára sokan eljöttek. Reméljük, jövőre újra találkozunk,
csak még többen…
A támogatójegy sorsolással egy kicsit megcsúszott
programunk, mivel nagyon sok felajánlás érkezett, de ezt a

a
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