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Gál Zsolt polgármester és 
Tállai András államtitkár
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Képviselő-testületi ülés – szeptember 9.

Ecser képviselő-testülete szeptember 9-i 
rendes ülésén észrevételeket tett Vecsés 
Város Településszerkezeti Tervének, 
Helyi Építési Szabályzatának és a mel-
lékletét képező Szabályozási Tervének 
részleges módosítása és új jogszabályok 
szerinti felülvizsgálata kapcsán. Kérte 
a vecsési képviselő-testületet, hogy az 
ecseri véleményt szíveskedjen fi gyelem-
be venni. 

A grémium elfogadta az I. és a II. Óvo-
da 2014/2015. évi tevékenységéről szóló 
beszámolót.

A képviselők elfogadták a Szent István 
napi rendezvénnyel kapcsolatos beszá-
molót.

A képviselő-testület hét igen szava-

zattal módosította az önkormányzat 
költségvetési rendeletét és a 2015. első 
félévéről szóló pénzügyi beszámolót. Az 
ülésen Pokorni Róbertné pénzügyi cso-
portvezető elmondta, hogy a közelmúlt-
ban ellenőrzést tartottak a hivatalban. A 
kulturális szakem-
berek képzésével 
kapcsolatos lezá-
rult pályázat vég-
rehajtását vizsgál-
ták. Az ellenőrök 
mindent rendben 
találtak. 

Az ecseri képvi-
selő-testület meg-
tárgyalta az orvosi 

ügyelet további működésével kapcsola-
tos napirendet. Az ülésen szót kapott dr. 
Papp László, a Rescue-Med Kft . ügyve-
zetője és Kovács Viktor, a Rescue-Med 
Kft . gazdasági vezetője. A téma lezárásoz 
további egyeztetések szükségesek. 

AKCIÓS FORINT BETÉT
4 HÓNAPRA*

*Az akciós kamat kizárólag az új forrásokra érvényes. Új forrásnak tekintjük adott ügyfél összes betéti és értékpapír szám-
lájának (ide értve az ügyfélszámlát is) 2015. augusztus 31-i egyenlegéhez képesti növekményt az akciós számlalekötés 
napjához viszonyítva. Lekötött betét elhelyezésének feltétele fi zetési számla megnyitása. A kamat egy futamidőre érvényes. 
A betét lejáratát követően a tőke és a kamat visszavezetésre kerül a fi zetési számlára, esetleges újbóli lekötésre új lekötési 
megbízást kell adni. Az új lekötésre a hatályos „PÁTRIA Lekötött számlák HIRDETMÉNYE” érvényes. Lejárat előtti felmondás 
esetén a kamat 0,00%. Kamatadó fi zetésre kötelezett ügyfelek esetében a kamat jövedelem után az adó mértéke 16%, az 
egészségügyi hozzájárulás (EHO) mértéke 6%. Az adót és az EHO-t a takarékszövetkezet vonja le és fi zeti be a Nemzeti Adó- 
és Vámhivatal részére.
Lekötési megbízás a PÁTRIA Takarékszövetkezet fi ókhálózatában, papír alapon adható. Az ajánlat 2015. szeptember 21-től vissza-
vonásig él. Jelen tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért kérjük, keresse fel honlapunkat (www.patriatakarek.hu), 
vagy forduljon bármely fi ókunkban munkatársainkhoz. Ez a tájékoztatás nem minősül ajánlattételnek, az itt szereplő adatok 
kizárólag tájékoztató jellegűek.

WWW.PATRIATAKAREK.HU FACEBOOK.COM/PATRIATAKAREK

ÜTŐS AJÁNLAT!

Ecseren a Szilvia Cukrászda – teljes berendezéssel – 
december 1-től kiadó. Érdeklődni: Tasi Szilvia: 06 20 
985 4541

Munkában a képviselő-testület Dr. Papp László

Ecser hagyományai közé tartozik, hogy a képviselő-tes-
tület ülésén a polgármester köszönti és megajándékozza 
azokat a fi atalokat, akik felsőfokú tanulmányaik befejez-
tével megszerzik első diplomájukat. Mivel erre vonatko-
zó nyilvántartás a Polgármesteri Hivatalban nincsen, az 
önkormányzat kéri, hogy az érintettek október október 
30-áig a Polgármesteri Hivatalban jelentkezzenek, vagy 
hozzátartozóik, ismerőseik jelezzék, ha felsőfokú tanin-
tézményben végző diákot ismernek.

Felhívás a felsőoktatásban 
most végzett elsődiplomás 
hallgatók részére
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Újabb fejlesztésekre pályáztunk
Befejeződött a Kálvária domb útépítése, 
a belső Kálvária mart aszfalttal történő 
burkolása. Folyamatosan pótoljuk azt 
a több mint 60 db utcanév-táblát, amit 
az elmúlt években elloptak, megrongál-
tak. Szeretném még a víznyelő rácsokat 
megjavíttatni, illetve ahol szükséges, ott 
átépíteni. Remélem, a közeljövőben le-
hetőségünk lesz erre is. Már a kivitelezés 
megkezdése előtt jeleztem több fórumon 
a lakosoknak is, hogy a következő problé-
ma az autók gyors közlekedése lesz. Több 
ingatlantulajdonos fordult már hozzám, 
hogy lassítsuk a forgalmat az utcákban. A 
képviselő-testület soron következő ülésén 

tárgyal a táblázás lehetőségéről. Kidolgo-
zás alatt van a teljes településre vonatkozó 
forgalomlassító elemek elhelyezéséről és 
szabályozásáról szóló helyi rendelet meg-
alkotása, ezt követően tudunk majd ezzel 
kapcsolatban továbblépni. Addig is ké-
rem a lakosokat, hogy saját lakókörnyeze-
tükben legyenek fi gyelemmel a többi ott 
élő ecseri polgárra. Tartsuk be a KRESZ 
szabályait, és a békés együttélés érdeké-
ben saját döntésként hajtsunk lassabban a 
település lakott utcáiban.

Pályázatot nyújtottunk be az orvosi 
rendelő külső felújítására, a polgármeste-
ri hivatal és az előtte lévő parkoló felújítá-

sára, járdaépítésre 
és csapadékvíz-
elvezetési kérdé-
sek megoldására, 
túlnyomó rész-
ben a vasúton túli 
településrészen 
(telep). Bízom 
benne, hogy Tál-
lai András állam-
titkár úr és dr. Szűcs Lajos országgyűlési 
képviselő szóbeli ígéretének megfelelően 
a pályázatunkat pozitívan bírálják majd 
el.

Gál Zsolt polgármester

Alig vártuk, hogy elérkezzen 2015.09.20., 
amikor elindultunk busszal Londonba 14 
fővel a Laky Ilonka Általános Iskola 7.-
8.-os tanulóiból tíz diákkal, két kísérő 
tanárunkkal, Jármai Ildikóval és Gálné 
Nagy Krisztinával és két kedves szülővel. 

Sokat tanultunk már Nagy Britanniáról, 
Londonról is és most a saját szemünkkel 
láthattuk a híres főváros szebbnél szebb 
részeit, épületeit. Persze egy hét nagyon 
kevés ahhoz, hogy mindent megnézhes-
sünk a híresebb nevezetességek közül, 
de mi úgy gondoljuk, nekünk ez így volt 
tökéletes.

Busszal elég hosszú utazásunk volt, 
de megérte a „szenvedést”. Útközben 
megálltunk Passau városában, ahol egy 
kis sétát tettünk. Másnap reggel nagyon 
érdekes volt számunkra a csalagút, az a 
biztonsági védelem, amin keresztül men-
tünk. Szuper sofőrjeink elsőre be tudtak 
velünk állni a vagonba, ami számunkra 
nagyon érdekes volt, mivel még senki 
nem utazott így. Amikor átértünk az Egye-
sült Királyságba, elvittek minket a hideg, 
de gyönyörű Északi-tengerhez, Dover 
fehér szikláit csodálhattuk, ami nekünk 
nagy öröm volt a sok utazás után. Can-
terbury és Rochester neve sem lesz már 
ismeretlen számunkra a későbbiekben. 
Majd később a szállásunkra is megérkez-
tünk, ami a Temze torkolatánál feküdt, 
az Allhallows Holiday Parkban, ami egy 
mobile home-okból álló kemping. Innen 
vittek be minket minden nap London bel-
városába. Megcsodálhattuk a Parlamen-
tet, a Big Bent. Itt nagy hasznát vettük 

az esernyőknek, esőkabátoknak. Szeren-
csére a következő pár napban esőmentes 
napjaink voltak. Még jártunk a Trafalgar 
téren, a National Galleryben, a Natural 
History Museumban, a Hyde Parkban, a 
London Eye-on, a British Museumban, 
az Oxford Streeten, a Regent’s Parkban, 

Greenwichben. Érdekes volt látnunk az 
ottani gyerekeket egyenruhájukban. Van, 
aki mókust is tudott simogatni a Regent’s 
Parkban.   

Hazafele úton a menekültek miatt több 
órát várakoznunk kellett a csalagútnál és 
emiatt a késés miatt éjszaka néztük meg 
Brugge-t Belgiumban. Ez a városka egy 
igazi ékszerdoboz, és sokan reméljük, 
hogy egyszer még nappal is eljutunk oda.

Mindegyikünknek más és más volt a 

kedvenc helye, de egy biztos, hogy ez az 
utazás mindannyiunk számára egy örök 
emlék marad! 

Gál Noémi

Londonban jártak a Lakysok

Felvételünkön: az ecseri csoport, háttérben a híres londoni Tower-híd
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Szeptember 10-én került sor a Kálvária la-
kódombon a térkővel burkolt utcák útavató 
ünnepségére. Az ünnepséget megtisztelte 
jelenlétével Tállai András, a Nemzetgazda-
sági Minisztérium parlamenti államtitká-
ra, aki egyebek mellett bejelentette: újabb 
112 millió forint jut Ecsernek 2016-ban. 
A beruházás keretében négy utca kapott 
szilárd (betonkő) burkolatot. Szent Antal 
utca (a Rákóczi utca és a Kálvária utca kö-
zötti szakaszon), Mikla Pál utca (a Rákóczi 
utca és a Kálvária utca közötti szakaszon), 
Nádas Béla utca (teljes hosszban) és a Mes-
kó Rudolf utca (teljes hosszban). További 
utcák mart aszfalttal lettek borítva:

Belső-Kálvária összes utcája, 5 db, a 
Mikla Pál utca és a Szent Antal utca felső, 
szilárd burkolatú építéssel nem érintett ré-
sze.

Az ünnepségen először Gál Zsolt pol-
gármester mondta el beszédét. Olvassák el. 

„Több, mint egy éves előkészítő munka 
előzte meg a mai napot. 2014 elején érte-
sültünk arról, hogy az adósságkonszolidá-

cióból kimaradt települések közül Ecser is 
részesül kompenzációban. 

A képviselő-testület már ekkor eldön-
tötte, hogy az útépítésre szánt támogatást 
a Kálvária-lakódombon kívánja felhasz-
nálni. 2014 tavaszán kiválasztásra került 
a tervező, a Bá-ger ’97 Kft , Kreisinger Já-
nos, aki elkészítette az útterveket. A tervek 
alapján lakossági fórumokon egyeztettem 
az érintett ingatlantulajdonosokkal a bur-
kolat kiválasztásáról. 

Többségi vélemény alapján a választás 
az aszfaltburkolat helyett a térkőre esett. 
Ez megegyezett a tervező javaslatával is. 
Ekkor még csak a Mikla Pál és a Szent 
Antal utcák Kálvária utca és Rákóczi utca 
közötti szakaszának burkolásáról volt szó. 
Az akkori képviselő-testület hosszas vívó-
dás után elhatározta, hogy közbeszerzést 
ír ki. Ez a feladat azonban már a jelenlegi 
képviselőkre hárult. Az időközben bekért 
előkalkulációk alapján eldőlt, ha nehézke-
sen is, de megvalósulhat a Meskó Rudolf 
és a Nádas Béla utcák burkolása is. Ennek 

ismeretében megtörtént a pályáztatás. A 
nyertes pályázó a Makadám-Generál Kft . 
lett Kovács Ádám és Kovács Imre veze-
tésével. Időközben kiválasztásra került a 
műszaki ellenőr Molnárfi  Csaba, a Mol-
nárfi  és Társa Mérnöki Iroda Kft . vezetője. 

2015 májusában elkezdődött a kivite-
lezés. Az építés kezdetén a kivitelezővel 
ismét lakossági fórumot tartottunk, ahol 
az építkezéssel kapcsolatos kérdéseket be-
széltük át. Az építés során Szilágyi Károly 
alpolgármester és jómagam a műszaki el-
lenőr irányításával folyamatosan nyomon 
követtük a munkafázisokat. Segítve és el-
lenőrizve az építést. 

A kivitelezés során számos problémá-
val kellett megküzdeniük az építőknek. 
Többször volt hőségriadó és özönvízszerű 
esőzés is. A nem mindenhol megfelelően 
burkolt, leszűkített árkok és az előző zú-
zottkő burkolat nem megfelelő terítése, 
nem megfelelően kiemelt csatornaszemek 
is okoztak fennakadásokat. 

Itt szeretném megköszönni a vízi 

Tállai András: Újabb 112 millió forint 
jut Ecsernek 2016-ban

Tállai András beszédét mondja
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közmű szolgáltatónak, a DPMV 
Zrt-nek a rugalmasságát. 

A nehézségek nem szegték ked-
vét a kivitelezőnek, a szakemberek igye-
keztek fi gyelembe venni a lakossági észre-
vételeket, kéréseket is. 

A beruházás készre jelentése határidő-
re megtörtént. A bejárást azóta már két 
alkalommal is elvégeztük, melyek során 
megemlített kérdéseket a kivitelező meg-
oldotta. 

A sárrázó és a térkő kapcsolódásának 
aszfaltozását – az önkormányzat kérésére 
– néhány héten belül el tudjuk végeztetni. 

Az építés során a lassabban haladó elő-
készületek után voltak olyan munkafázi-
sok, amikor egyszerre 25-30 ember és egy 
tucat munkagép is jelen volt a munkaterü-
leten. Mindezeknek köszönhetően mára 
ez a közel százmillió forint összértékű be-
ruházás elkészülhetett, remélem mindenki 
megelégedettségére. Bízom benne, hogy a 
megépített útszakasz nagyon sokáig fogja 
szolgálni a települést és bízom abban is, 
hogy a következő években további útsza-
kaszokat is tudunk majd építeni. 

Nagy öröm számomra minden új dolog 
átadása. Legyen az egy játszótér, egy szo-
bor, egy virágos park, egy járdaszakasz, 
egy épület. Mégis azt gondolom, hogy a 
lakosokat közvetlenül az előttük lévő út 
építi a legjobban. Nem törik ki a kocsi ke-
reke, nem kell letörölni a port a lakásban, 

ha elmegy az utcában egy autó, nem kell 
botladozni, ha gyalog vagy kerékpáron 
szeretnénk közlekedni.

Köszönöm mindenkinek a kivitelezés 
során tanúsított megértését és türelmét.”

A polgármestert követően Tállai And-
rás, a Nemzetgazdasági Minisztérium par-
lamenti államtitkára lépett a mikrofonhoz.

Az ő beszédét is közöljük. 
Elöljáróban Tállai András, a Nemzet-

gazdasági Minisztérium parlamenti ál-
lamtitkára, miniszterhelyettes beszédében 
rámutatott, egy település önkormányzatá-
nak legfontosabb feladata, hogy fejlessze 

a települést. Gondoskodjon róla, tegyen 
meg mindent azért, hogy a fejlődés meg-
valósulhasson az ott lakók komfortérze-
tének növelése érdekében. A feladat nagy, 
ezért sokat kell dolgoznia a képviselő-tes-
tületnek, a polgármesternek. A vezetők-
nek sokat kell gondolkodnia azon, mit 
tegyenek, hogyan fejlesszenek, mit kell fel-
újítani, megmenteni az elavultságtól.

Az államtitkár jelezte, Gál Zsolt polgár-
mester elmondása alapján Ecseren e téren 
szép eredményeket lehet felmutatni. Utalt 
a művelődési ház felújítására, az óvodák 
megszépítésére, a játszóterek fejlesztésére. 
Kiemelte: fontos, hogy a lakosság számára 
megfelelő utakat, közlekedési lehetősége-
ket tudjanak biztosítani. 

Könnyű ezt mondani, tette hozzá. Ma-
gyarországon az elmúlt időszakban na-
gyon kevés forrás, fi gyelem irányult a helyi 
közlekedési utakra. Sok-sok pénzért autó-
pályák épültek, már átszelik az országot, 
de a településeket összekötő utakra, nem 
beszélve a helyi közlekedés útvonalairól, 
kevés energia, erőforrás jutott. 

Tállai András kiemelte, elérkezett oda az 
ország, hogy fi gyelmet fordítson az alap-
vető infrastruktúrára is. Emlékeztetett, 
az előző ciklusban még önkormányzati 
államtitkár volt, és sokat gondolkodtak 
azon, mit lehetne tenni azokért a települé-
sekért, amelyek nem vettek föl hitelt. Úgy 
gazdálkodtak, hogy nem adósodtak el. Az 
államnak nem kellett ezeket a hiteleket 
konszolidálni, azaz a településektől át-
vállalni. Igaz, számukra azt teljes mérték-
ben nem lehet kárpótolni, ennek ellenére 
szükséges pénzben folyósított kárpótlás 
számukra. Akkor született az ötlet, hogy 
évente 12,5 milliárd forintból – ez négy év 
alatt 50 milliárd forint – lehet for-Gál Zsolt oklevelet ad át a műszaki ellenőrnek

Óvodások tánca az útavatáson
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rást biztosítani annak a több, mint 
ezer településnek, amelyeknek nem 
volt adóssága. Ezek közé tartozik 

Ecser is. 
Oka van a jó gazdálkodásnak Ecseren! 

Tállai András – felidézve a falu történetét 
– elmondta, hogy 1947-ben a képviselő-
testületnek első döntése volt, hogy a II. 
Világháború után közmunkát rendelt el a 
falu újjáépítésére. A falu felnőtt lakosainak 
heti egy alkalommal részt kellett venni a 
település újjáépítésében. Másik érdekes 
döntés, emlékeztetett az államtitkár, hogy 
már akkor bevezettek egy úgynevezett ke-
reseti adót, mai nevén iparűzési adót. Te-
hát a jelenlegi településvezetők elődei már 
akkor tudták, mit kell tenni. Nem az állam 
vagy más külső szervezet segítségét várták, 
hanem megpróbálták saját erőből rendez-
ni a gondjaikat. 

Tállai András örömét fejezte ki, hogy a 
112 millió forint, amelyet a kormányzat 
első lépésben Ecsernek nyújtott, útfejlesz-
tésre jutott a településen. Megszemlélve a 
Kálvária szép, új házait kijelentette, a benne 
élő családok számára biztosítani kell a ba-
lesetmentes, megfelelő úton zajló közleke-
dést. – Az új út ezt önök számára biztosítja! 
– mondta az állami vezető, hozzátéve a jó 
hírt: – Ez a 112 millió forint egyszeri tá-

mogatás volt 2014-ben, de a falu 2016-ban 
meg fogja kapni ennek a második felét is, 
tehát újabb 112 millió forintot! Akár már 
most lehet rajta gondolkodni, mi legyen a 
következő fejlesztés, tette hozzá. 

Az államtitkár kijelentette, örül neki, 
hogy fejlődő településen lehet itt az útava-
tási ünnepen. Azt kívánta, hogy a település 
lakói tudjanak a fejlesztésnek örülni, köz-
lekedjenek rajta balesetmentesen. Kívánta 
továbbá, hogy a település lakói hasonló 
szép fejlesztéseknek, beruházásoknak örül-
hessenek a jövőben.

A beszédek elhangzása után Gál Zsolt 
polgármester oklevéllel ismerte el a kivi-
telezésben résztvevők munkáját. Elismerő 
oklevelet adott át a Bá-ger Kft -nek a ter-
vezésért, a Makadám-Generál Kft -nek a 
kivitelezésért, a Molnárfi  és Társa Mérnöki 
Iroda Bt-nek a műszaki ellenőri feladatok 
ellátásáért.

A hivatalos rész után a jelenlévők megte-
kinthették az ecseri óvodások és iskolások 
műsorát, majd Kovács Imre a kivitelező kép-
viseletében és Gál Zsolt polgármester a ha-
gyományos útavatási ceremóniát felidézve 
söröshordót gurított át az úton. Ismeretes, 
hogy a legenda szerint baj éri azt, aki elő-
ször megy át az új úton. Ennek elkerülésére 
gurítják át a hordót legelőször a készítők.       

Kovács Imre és Gál Zsolt átgörgetik a hordót az úton

Zarándoklat 
Mátraverebély–
Szentkútra
Kisboldogasszony ünnepén utaztak a 
maglódi és az ecseri hívek Mátraverebé-
ly-Szentkútra, a híres búcsújáró helyre 
szeptember 5-én. Barotai Endre plébános 
vezetésével egy busznyi zarándok látoga-
tott el a Nógrád megyei településre.

Ünnepi szertartásra is sor került, hiszen 
3 milliárd forintból újult meg a kegyhely. 
Az eseményen megjelent Alberto Bottari 
de Castello apostoli nuncius, Erdő Péter 
bíboros, esztergom-budapesti érsek, Áder 
János köztársasági elnök, Beer Miklós váci 
megyéspüspök és a püspöki kar több to-
vábbi tagja.

Erdő Péter bíboros, esztergom-buda-
pesti érsek az eseményen. Hátrább Áder 
János köztársasági elnök látható. A sza-
badtéri oltártér és az új létesítmények 
felszentelését Erdő Péter bíboros, érsek 
végezte.

Ecseri zarándokok csoportja

A zarándokhely egy részlete
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Az Ecseri Néptáncegyüttes 70 éves jubileuma

2015. szeptember 13-án, vasárnap rendezte 
meg a Zöldkoszorú Hagyományőrző Kör és 
az Ecseri Szlovák Önkormányzat azt a mű-
sort, amelyen az 1945-ben alakult Néptánc-
együttes 70 éves jubileumát ünnepelték meg. 
Úgy éreztük nem is volt olyan rég’, mikor 10 
évvel ezelőtt ugyanezen a helyen, a 60 éves 
évforduló táncprodukcióin tapsolhattunk. 

A gálaműsort több hónapos készülődés 
előzte meg. Éjszakába nyúló próbák soka-
ságán voltak túl a táncosok, akik mindent 
megtettek azért, hogy a közönségük jól szó-
rakozzon.

A Széchenyi utcában felállított színpad 
előtt kora délután több százan gyűltek össze. 

A népes közönséget Aszódi Csaba András, 
az Ecseri Szlovák Önkormányzat elnöke kö-
szöntötte, majd Gál Zsolt polgármester és dr. 
Király Katalin, a Magyarországi Szlovákok 
Kulturális Intézetének igazgatója mondott 
beszédet.

Aszódi Csaba András a következő gondo-
latokkal köszöntötte az ünnepet.

„Már közvetlenül a második világháború 
befejezése után felmerült a gondolat, hogy a 
falu néptáncait szervezett formában ápolják. 
1945-ben a MADISZ ecseri csoportjának 
keretein belül megalakult az első ecseri nép-
tánccsoport. Vezetőjük segítségével az akkori 
fi atalok ecseri táncok színpadi bemutatását 

határozták el. Még frissek voltak a világhá-
ború sebei, amikor az ecseri néptánccsoport 
12 fi atal lánnyal megkezdte munkáját. Az 
első vendégszereplésre 1945 augusztus 26-án 
Ganzkertvárosban került sor.

Az amatőr szinten színpadra vitt népha-
gyományokra lett fi gyelmes a negyvenes évek 
végén Rábai Miklós, aki ecseri gyűjtéseire 
alapozva koreografálta meg a világhíressé 
vált Ecseri lakodalmast. Az ecseriek a Magyar 
Állami Népi Együttes sikereinek árnyékában 
folyamatosan ápolták néptáncaikat és népi 
kultúrájukat.

Az elmúlt hét évtized alatt ecseriek százai 
táncolták és ma is táncolják elődeik motívu-
mait. A csoport a milleneum évében vette fel 
a Zöldkoszorú – Zelený veniec nevet, utalva 
az ecseri népdalokban gyakran előforduló ki-
fejezésre. Az ecseri hagyományőrzők ma hét 
korcsoportok szerinti tánccsoportban őrzik 
tánchagyományaikat az óvodás korosztálytól 
a nyugdíjasokig. Mindannyiunk célja, hogy 
a főváros asszimilációs hatásának ellenére 
megőrizzük örökségünket és ápoljuk a falu 
hagyományait. 

Hét évtizeden keresztül sok barátság, sze-
relem, házasság, rokoni kapcsolat köttetett az 
ecseri hagyományokat ápoló néptáncos fi ata-
lok között. A néptáncegyüttes ma is meghatá-
rozó közössége településünknek.

A 12 alapító tagból ma már csak ketten 
élnek, mindketten közel 90 évesek: Hranka 
Józsefné és Pribula Jánosné. Vajon 
gondolták volna az egykori tizenéves A két alapító a közel 90 éves Pribula Jánosné és Hranka Józsefné
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fi atal lányok, hogy Ecser kulturális 
életében történelmi fejezetet kezde-
nek írni, amikor elindultak első fellé-

pésükre?” 
Aszódi Csaba beszéde végén kérte a tru-

bacsokat, hogy egy indulóval tisztelegjenek a 
hölgyek előtt.

Gál Zsolt polgármester köszöntője: 
„A 70 éves jubileumi beszédem vezérgon-

dolatául nagyon is ideillően Rábai Miklós 
szavait választottam: <<A néptánc mindig 
megmarad varázsával és igazmondásával. 
Jobban, mint a beszéd, hiszen a test „beszé-
de” tolmács nélkül érthető, s mindamellett a 
nemzeti karakter jegyeit hordozza.>> Ösz-
szegyűlt most itt Ecser néptáncosainak és 
néptánc kedvelőinek színe-java, akik értik 
ezt a nemzetközi nyelvet, akik örömüket lelik 
a táncban, mert a tánc a játék és az együttlét 
öröme verseny nélkül, ellentétben a mai vi-
lággal, ahol minden verseny.

Ünnepelni jöttünk, ünnepelni a nép-
művészetünket, a hagyományainkat és azt 
a csoportot, akiknek tagjai 70 éve magas 
színvonalon ápolják és terjesztik a mi nagy 
büszkeségeinket, az ecseri táncokat, hagyo-
mányokat, népviseletet. Ők azok, akik kö-
telességüknek érezték és érzik most is, hogy 
mindezt átadják a következő nemzedékek-
nek, ugyanis nagyon fontos, hogy a felnö-
vekvő generáció megismerje, megszeresse, 
magáénak érezhesse értékeinket, hogy ők is 
továbbvihessék azokat, hogy megtalálják a 
közösség erejét. Ez a mi településünkön meg 
is valósult, hiszen a mai gálán is fellépnek a 
régi, a mai táncosok és azok az óvodás- és ál-
talános iskoláskorúak is, akik továbbmehet-
nek a megkezdett és kitaposott úton.

Ezek a csoportok már hosszú évtizedek óta 
színfoltjai minden községi rendezvényünk-
nek, országos találkozóknak, fesztiváloknak, 
sok-sok sikeres fellépést tudhatnak a magu-
kénak. Ők azok, akik megismertették Ecser 
nevét a hazai és a nemzetközi színtéren. Az 
ecseri lakodalmas a néptánccsoportoknak 
köszönhetően idén bekerült a Pest megyei 
értéktárba. Kívánok minden táncosnak még 
sok-sok fellépést, sikert, követőt, magunknak 
pedig jó szórakozást!”

Dr. Király Katalin, a Magyarországi Szlo-
vákok Kulturális Intézetének igazgatója a 
következő gondolatokkal köszöntötte a ün-
neplőket:

„Az együttes az elmúlt esztendőkben elfo-
gyasztott 24 tánctanárt és koreográfust. Tur-
nézott Magyarország számos gyönyörű vidé-
kén. Felléptek a Mátrában, a Dél-Alföldön, a 
Bakonyban, a Pilisben, jártak Ausztriában, 
Németországban, az európai nemzetiségek 
fesztiválján Lengyelországban, a szlovák folk-

lór nemzetközi fesztiválján Csehországban, a 
határon túli szlovákok vasárnapján és a hatá-
ron túli szlovákok találkozóján Szlovákiában. 
Azonban soha nem feledkeztek el szűkebb 
környezetükről és a környékbeli szlovákság-
ról, akikkel közös kulturális közegben for-
málódtak, kölcsönösen erősítve a közösségek 
tagjainak a szlovák identitását.

Ecseren az első tánccsoport közvetlenül 
a II. világháború után alakult meg. 12 fi atal 
lány hozta létre, akik útközben az első fellé-
pésre, Budapestre a Ganzba, összetalálkoztak 
a frontról hazafelé tartó falubéli katonákkal. 
Ma már csak ketten vannak itt közülük közöt-
tünk, de minden bizonnyal emlékeznek 1947. 
április 4-re, a gellérthegyi Szabadság szobor 
avatására. Éppen Nagypéntek volt, és ők ka-
tolikus vallásuk ellenére énekelni és táncolni 

mentek a fővárosba. Bizony nem maradt el az 
idősebb hívő asszonyok dorgálása sem. 1949-
ben részt vettek a Világ Ifj úsági Találkozón, 
működtek a Kisgazdapárt csoportjaként, ké-
sőbb Pest megye támogatásával, vagy mint a 
Magyar Néphadsereg gyömrői tánccsoportja, 
mígnem 2000-ben megalakult a nemzetiségi 
táncegyüttes Zöldkoszorú névvel.

És persze azoknak a sorából, akik hatás-
sal voltak az együttesre, nem hagyhatjuk 
ki Rábai Miklóst, Volly Istvánt és a Farkas 
házaspárt sem. Rábai Miklósnak és lako-
dalmas koreográfi ájának köszönhető, hogy 
ma már országszerte tudják, hogy Ecseren 
szlovákok éltek, és mindmáig élnek az első 
telepesek leszármazottjai. Dr. Volly István 
magyar nyelvre fordította az ecseri dalokat 
és így népszerűsítette azokat. Farkas tanár-
nő, Erzsike néni az iskolában a gyermekek-
nek megtanította a lakodalmast, és férje, 
Farkas László irodalomtörténész volt az, aki 
ha megkérdezik, hogy mit gondol a népek 
és kultúrák békés egymás mellett éléséről a 

Bartóki szellemben, neki mindig Ecser és az 
Ecseri lakodalmas jut az eszébe. A katoliku-
sok, akiket Grassalkovics Antal 300 eszten-
dővel ezelőtt ide telepített, számos dalukban 
megörökítették a szomszédos falvakban élő 
luteránusokkal való együttélést. És ma en-
nek a gyakorlatban is hangot adnak, hiszen 
együtt zarándokolnak, együtt ünnepelnek, 
tisztelegve közös szlovák elődeik előtt s em-
lékezve a hagyományokra.

Végezetül engedjék meg nekem, hogy 
kicsit személyes legyek. Szinte hihetetlen, 
de elröpült 20 esztendő azóta, hogy első al-
kalommal a faluban jártam és felkerestem 
a még szlovákul beszélő ecserieket. Sok ér-
dekeset és számomra értékeset hallottam az 
idősebbektől, akik az idő múlásával elfogad-
ták a szakmai tanácsaimat. Vannak olyanok, 

akik még kiscsikók voltak, amikor először 
találkoztunk, de sikerült őket lassan betörni, 
magukhoz szelídítettek engem, és az évek so-
rán együttesen csiszolódtunk a számos közös 
élmény során.” 

A műsorban felléptek az ecseri óvodások és 
kisiskolások, az ifj úsági tánccsoport, a felnőtt 
tánccsoport, a régi ecseri táncosok csoportja, 
a nyugdíjasok táncosai. A nézők elégedetten 
szóltak arról, hogy kidolgozott tánckoreográ-
fi ákat mutattak be a csoportok. Látható volt a 
sok próba eredménye. Megcsodálták a szín-
pompás ruhákat is. Külön öröm, hogy ennyi 
ecserinek van gyönyörű népviselete.

Az utolsó műsorszám természetesen az 
ecseri lakodalmas volt, amikor megtöltötték a 
szereplők a színpadot. Büszkék lehetünk arra, 
hogy ennyi aktív táncos van Ecseren.

A néptánccsoportot köszöntötte Holler-
né Racskó Erzsébet, az Országos Szlovák 
Önkormányzat elnöke, Egyedné Baránek 
Ruzsenka, a Magyarországi Szlovákok Szö-
vetségének elnöke.

A kettes óvoda néptáncos palántái Sosovicza Jánosnéval
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Mint arról szeptemberi számunkban beszá-
moltunk, darts Európa bajnok lett Szatmári 
Zsuzsanna (képünkön), az Ecseri Kulturális 
és Sport Egyesület elnöke. Augusztus 4. és 8. 
között rendezték meg az olaszországi Ligna-
no Sabbiadoro városában a FECS Darts Eu-
rópa- és Világbajnokságot. Zsuzsanna – más 
nagyszerű eredményei mellett – vegyespá-
rosban (Mixed kategóriában) Végső Jánossal 
az oldalán állhatott fel az Európa Bajnokság 
dobogója legmagasabb fokára. A versenyről 
beszélgettünk Szatmári Zsuzsannával

– Számított erre a szép sikerre?
– Igazából nem számítottam rá. Korábban 

már két Európa bajnokságon vettem részt, 
így az erőviszonyokkal többé-kevésbé tisz-
tában voltam. Ugyanakkor tudtam magam-
ról, hogy az utóbbi időben jól megy a játék. 
Valamiféle eredményre számítottam, de arra 
nem, hogy hét kategóriából hatszor állok do-
bogón. Egy-egy kiugróbb eredményt azért 
vártam magamtól. 

– Mikor érezte, hogy például a mixed ka-
tegóriában, azaz vegyespárosban Európa baj-
nok lesz? Mi kellett hozzá a legvégén?

– Nem is a legvége volt a legkülönösebb. 
Aznap reggel a helyszínen bő negyven fok 
volt, a légkondicionálás nem működött. Vi-
zes törölközővel a fejen, feldagadt lábakon 
állva játszottunk. Ezen a reggelen egymásra 
néztünk a versenybeli párommal, Végső Já-
nossal, s – mint utólag kiderült - mindket-
ten arra vártunk, hogy a másik mondja le 
az indulást. Végül is beneveztünk, de olyan 
gyengén ment a játék, hogy hamar vigaszág-
ra kerültünk. Itt viszont mindkettőnk kitűnő 
formába került, s onnantól kezdve nem volt 

ellenfelünk. A döntőben négy nullát (2:0, 
2:0) kapott a riválisunk. 

– Ez azt jelenti, hogy nagyon megverték 
őket?

– Igen.
– Számított az, hogy páros verseny volt? 

Egymást húzták fölfelé?
– Így van. Mi egy éve együtt dobunk a tár-

sammal, Végső Jánossal, és nagyon jól kiegé-
szítjük egymást. 

– Mennyit kell edzeni, hogy 
ilyen jól menjen a darts?

– Hetente kétszer mindenkép-
pen kell tréningezni. Magyaror-
szágon szinte mindenki dolgo-
zik a darts mellett, én is, nem is 
keveset. Ahhoz, hogy el tudjunk 
menni egy Európa bajnokságra, 
nagyon sokat kell gyakorolni. A 
munka miatt azonban szinte so-
sem tudok annyit edzeni, ameny-
nyit szeretnék.

– Számít a versenyzésben a ta-
pasztalat, a rutin?

– Feltétlenül. A magam részé-
ről már hét éve dartsozom rend-
szeresen. Nagyon sokat számít, 
mennyi versenyen vesz részt az 
ember a gyakorlásokon kívül. 

Egy nagy verseny, akár itthon, akár külföl-
dön sokat fejleszt a versenyző képességein. 
A megfelelő versenyrutin elengedhetetlen a 
sikerhez. 

– Hogyan tovább? Mit szeretne még elérni 
a dartsban? 

– Most vegyespárosban lettünk a konti-
nens legjobbjai. Szeretnék egyéniben is mi-
nél jobb eredményt elérni. A közelmúltban 
szereztem egy világbajnoki 7. helyezést. Sze-
retném magam mind feljebb tornászni Eu-
rópa és a világ élvonalába. De nem szabad, 
hogy az ember türelmetlen legyen önmagá-
val szemben sem.

– Már sokan értesültek a szép eredmény-
ről. Érzi azt, hogy büszke önre a falu?

– Furcsa dolog ez. A győzelem után nem 
tulajdonítottam ennek nagyobb jelentőséget. 
Hazajöttünk, örültem neki és kész. S amikor a 
Cserfa mellett egy másik lapban is megláttam 
magunkat, ez meglepetést okozott. El fog tel-
ni egy kis idő, amire az emberben tudatoso-
dik, hogy valóban szép eredményt értünk el.

– Változtat a szép eredmény valamit Szat-
mári Zsuzsanna személyiségén?

– Egyáltalán nem. Előfordul a jövőben is, 
hogy a társaim ezek után is le fognak győzni. 
Ennek a helyzetnek a méltósággal való elvi-
selése erősíti a lelket, az ember személyiségét.   Az elnyert trófeák

Vigaszágról az EB első helyéig
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Mosó- és mosogatógép, hűtőgép, boyler, mikro, porszívó javí-
tását vállalom. Klíma telepítése és karbantartása.) 06-20-935-
1207.

Elektromos háztartási gépek, szivattyúk, villanyboj-
lerek, benzinmotoros fűnyírók, láncfűrészek, 
(láncélezés), kerti kapák javítása. Lézernyomtató ka-

zetták töltése, cseréje. Földvá-
ry Tibor, Ecser, Steinmetz u. 
2/a. T: 06-20-9467-302.

NEM ADJUK INGYEN! De nagyon ol-
csón! 0, 150, 300 vagy kiemelten, 1.000 

Ft-ért hirdetheti eladó vagy elcserélendő 
ingatlanát a www.csere-lakas.hu honlapon. 

ADJA FEL!.... hirdetését.
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Jelen tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért kérjük, keresse fel honlapunkat (www.patriatakarek.hu), vagy forduljon bármely fi ókunkban munkatársainkhoz, akik 
készséggel állnak rendelkezésére. Ez a tájékoztatás nem minősül ajánlattételnek, az itt szereplő adatok kizárólag tájékoztató jellegűek. A hiteltermékekre vonatkozó további 
feltételeket a takarékszövetkezet Általános Üzletszabályzata, valamint Hirdetménye tartalmazza. Jelen ajánlatunk nem tekinthető semmiféle körülmények között hitelígér-
vénynek, banki kötelezettség vállálasnak. Hitel, kölcsönszerződés aláírása hiánytalanul beadott hitelkérelem alapján hozott pozitív banki döntés után kerülhet sor.
*A referencia THM számítása a 83/2010. (III.25.) Korm. rendelet alapján 500.000 Ft-ra, 3 éves futamidővel került meghatározásra. A THM meghatározása az aktuális feltételek 
és a hatályos jogszabályok fi gyelembe vételével történt, a feltételek változása eseten a mértéke módosulhat. A THM mutató mértéke nem tükrözi a kölcsön kamatkockázatát.

Érdekl djön  ókjainkban: Abony, Alber  rsa, BUDAPEST VI., XVI., XVII., XVIII., Cegléd, Ceglédbercel, Csömör,
Ecser, Gomba, Gödöll , Gyömr , Isaszeg, Jászkarajen , Kistarcsa, Kocsér, Maglód, Mende,
Monor, Nagyk rös, Nagytarcsa, Nyáregyháza, Nyársapát, Sülysáp, Tápióbicske, Pánd, Pécel, Pilis, Törtel, Tápióság,
Tápiószentmárton, Úri, Üll , Vasad, Vecsés

FOGYASZTÁSI KÖLCSÖN

THM:16,2%*

Válaszd ki melyiket szeretnéd!

Segítünk a vásárlásban.
Lássunk egy példát!
500.000,- Ft,
3 éves futamidőre
mindössze havi 16.690,- Ft-tól.

Alulírott Bojtár Józsefné (2233 
Ecser, Arany J. u. 35. II. em. 3. 
12.) lakos köszönetet szeretnék 
kifejezni az EKO kft . részére. 

Sajnos 30 éve súlyos mozgás-
sérült vagyok. A férjem 2000-
ben elhunyt, és fogászati problé-
máim adódtak. Kerekesszékben 
élek teljesen egyedül a második 
emeleten.  Foghúzás és műfog-
sor készíttetése miatt orvosi el-
látásra kényszerültem. Az EKO 
Kft . önzetlenül, minden ellen-

szolgáltatás nélkül 7-8 alkalom-
mal szállítást biztosított részem-
re, mely nagyon megható. 

Mindezt nagyon szépen kö-
szönöm főleg Kun Attilának, 
Trepák Ferencnek és Metz Gá-
bornak, Sok ilyen megértő em-
berre lenne szüksége az olyan 
embereknek, mint én. 

Ezen újságcikk megjelenteté-
sével szeretném kifejezni köszö-
netemet.           Bojtár Józsefné    

Tisztelt Cserfa szerkesztősége!

RÁBAI MIKLÓS MŰVELŐDÉSI ÉS KÖ-
ZÖSSÉGI HÁZ
2233 Ecser, Bajcsy-Zsilinszky u. 3.

Meghívó
Ecser Nagyközség Önkormányzata sok 
szeretettel meghívja Önt és kedves csa-
ládját 2015. október 22-én, csütörtökön 
18 órára a Rábai Miklós Művelődési és 
Közösségi Házba az 1956-os forrada-
lom és szabadságharc tiszteletére ren-
dezett ünnepi műsorra.

Közreműködnek a Laky Ilonka Álta-
lános Iskola 8. osztályos tanulói. Felké-
szítő tanárok: Jármai Ildikó és Dr. Pet-
kyné Medvigy Ivett

Felhívás tökkompozíció versenyre
Idézzünk fel együtt egy régi ecseri 

népszokást!
Az őszhöz kapcsolódóan díszítsük fel 

portáinkat, saját házainkat tökkompo-

zíciókkal. 
Cél, hogy a régi hagyományt új kön-

tösben elevenítsük fel, szépítsük házunk 
táját és községünket.

A versenybe benevező családok egy-
egy tököt kapnak, melyet saját ötleteik 
alapján faraghatnak, díszíthetnek, öl-
töztethetnek. A kompozíció elkészí-
téséhez több tököt, díszítésükhöz ter-
mészetes anyagokat (fát, papírt, textilt, 
terméseket) lehet 
használni! A kész 
kompozíciókat a 
házak előkertjébe, 
a kerítés közelébe 
kell helyezni, hogy 
jól láthatóak legye-
nek az utcáról is.

Jelentkezési ha-
táridő: 2015. októ-
ber 28. A kompo-
zíciók november 
8-ára készüljenek 
el és kerüljenek 

helyükre, melyeket zsűri bírál. 
Eredményhirdetés: 2015. november 

14-én, a Tök Jó Márton Nap Ecseren 
rendezvényén, a Művelődési Házban!

Információ és jelentkezés az alábbi el-
érhetőségeken: (29) 335-346; rabaimh@
gmail.com

Szervezők: Ecseri Szlovák Önkor-
mányzat, Rábai Miklós Művelődési és 
Közösségi Ház.

Rendezvények
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A Cserfa következő, 2015. 11. szá-
ma november 13-án jelenik meg. 
Nyomdába adás: november 9., 16 
óra.  Lapzárta: november 2.

Lélekgondozó

Szeretnék köszönetet mondani mindazoknak, akik 
elkísérték utolsó útjára és jelenlétükkel, virágaikkal  együttérzésü-

ket, részvétüket fejezték ki  2015. augusztus 19-én szeretett 
családfőnk: Szirt Lajos temetésén. 

A gyászoló család

Amitől félünk, arról nem szeretünk be-
szélni. SZEGÉNYSÉG ÉS A HALÁL. 
A szegénység. Szeretnék kitörölni a 
szótárból. Nem szeméremből, hanem 
mert lenézi azt. Hallani se akar róla. 
„Én mindent meg akarok adni a gyer-
mekemnek” – mondja sok szülő. Krisz-
tus lealacsonyodott, szegénnyé lett, 
hogy egy legyen közülünk. 

Az evangéliumi ifj ú megtartott min-
den parancsolatot, de félt a független 
szegénységtől. Szomorúan távozott. 
Aki igazán szegény, az független az 
anyagiaktól. Lehet úgy is szegénynek 
lenni, hogy közben irigység gyötör. 

Szükség van arra, hogy tisztessége-
sen kezeljük az anyagi javakat, ez kö-
telességünk. A földi javak is Isten aján-
dékai. Gondoljunk a talentumokról 
szóló példabeszédre. Azonban amikor 
a javak megszerzése életünk értelmévé 
lesznek, ezek irányítanak bennünket, 
a Gondviselést semmibe vesszük. Ez 
a gondolkodás sok lelket elpusztított. 
Az evangéliumi ifj ú jól indult, de utá-
na ennek a világnak a gondolkodásá-
nak csapdájába esett. Középszerűségbe 
süllyedt. Ezek a lelkek végül szeretet 
nélkül maradnak, mert a gazdagság 
szegénnyé tesz. Elveszíti Krisztust, az 
élet értelmét. „Nem szolgálhattok Is-
tennek és a Mammonnak”. 

Az Egyházmegye mint munkaesz-
közt, a külföldi karitászon keresztül 
egy TRABANTOT utalt ki (13 tanyasi 
iskolám volt). Az átvételkor egy bizto-
sítós ember mindenképpen külön biz-
tosításra akart rábeszélni. Mondtam 
neki, a MENNYEI ATYÁBAN jobban 
bízok, mint a maguk biztosításában. 

Megbotránkozva mondta: a XX szá-
zadban? Mondtam neki, én itt vagyok 
lelkipásztor. Mint az ördög a szentelt-
víztől, úgy elszaladt.

Az Isten – ellenes ideológiák min-
dig ez úton vezetik félre az embereket. 
Akár csak az első embert. „Olyanok 
lesztek, mint az Isten”. Szülő: „Én min-
dent meg akarok adni gyermekemnek”, 
azon áron is, hogy neki több jusson, 
másokat meg sem engedek születni. 
Hitemet eladom. Nem érek rá Istennel 
találkozni.

Minap két férfi  állított be a maglódi 
templomba. Éppen keresztelőre ké-
szültünk. Dicsekedtek vele, hogy egy 
távoli templomban munkálatokat fog-
nak végezni. Sajnálják, hogy az ecseri 
templomban nem veszik szolgálatukat 
igénybe. Nem tudták, hogy az ecseri 
plébánossal beszélnek. Vajon miért? 

Hála Istennek szüleim egyetlen test-
vérem születését se akadályozták meg. 
Soha semmilyen pártnak nem adták el 
magukat, pedig a kenyér is gond volt 
sokszor. De a szeretet tartott össze ben-
nünket. Az Isten- és Emberszeretet. 
Sokszor megtapasztaltuk Isten Gond-
viselő szeretetét. 

A másik a HALÁL.  Egy európai 
hírű belgyógyász (Szolnok) rákban 
halt meg. Általam felkészítve távozott a 
földi életből. Megkértem egyik ismerő-
sét, aki távol állt a hittől, értesítsen, ha 
a MENNYEI ATYA elszólítja. Telefon: 
AZ ESEMÉNY BEKŐVETKEZETT.  
Nem a halál, az esemény. Miért félünk 
a halál valóságától? Erről majd legkö-
zelebb.

Barotai Endre plébános 

Két dologtól fél ma az ember

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik 
Szabó Gergelyné

temetési búcsúztatóján részt vettek és virágot helyeztek el. 
Emlékét szívünkben örökké megőrizzük.

Gyászoló: Szabó család.
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eldugott 

Kemény önvédelmi bemutató. Lányoknak is tanulságos.
Az okos kutyák bűnözőt fogtak el, kábítószert 

fedeztek fel

Kábítószerkereskedőt keres a rendőrség. A razzia egy egész csoport fi atalra kiterjedt. 

Interaktív bűnmegelőzési programot tartott a Nemze-
ti Bűnmegelőzési Tanács és az Ecseri Polgárőr Egye-
sület több szerv közreműködésével (BVOP, BRFK). 
a 6., 7. és 8. évfolyamnak. A programon előadásokat 
hallgathattak meg a gyerekek az internet veszélyeiről, 
az elsősegélynyújtásról, a börtönvilágról, a bűnmeg-
előzésről. Az udvari bemutatón egyebek mellett volt 
kutyás kábítószerkeresés, bűnöző elfogása, önvéde-
lem. A program műsorvezetője Topa Zoltán őrnagy 
volt. Képünkön: elsősegélynyújtási gyakorlat.
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