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Rendkívüli 
képviselő-testületi 
ülések
Az önkormányzat képviselő-
testülete augusztus 6-i rend-
kívüli ülésén felhatalmaz-
ta Gál Zsolt polgármestert, 
hogy a ’Magyar Falu Program’ 
keretében, a ProRegio Kft . 
együttműködésével a ’Teme-
tő fejlesztése, kerítés, illetve 
belső út kiépítése’ nevet viselő 
beruházás támogatására a pá-
lyázatot a kiírásnak megfelelő-
en nyújtsa be. Hasonlóképpen 
megbízást kapott a település-
vezető, hogy ugyancsak a ’Ma-
gyar Falu Program’ keretében 
a ProRegio Kft -vel közösen 
az ’Óvodaudvar’ elnevezésű 
pályázatot az Andrássy Ut-
cai Óvoda udvarán játszótéri 
eszközfejlesztés támogatásá-
ra a kiírás szerint nyújtsa be. 
Az ülés alkalmával a testület 
megalkotta a szociális tűzifa 
rendeletet is.  

Az augusztus 29-i rendkívüli 
testületi ülésen határozat szü-
letett az ecseri Helyi Választási 
Bizottság tagjainak és póttag-
jainak választásáról. A képvi-
selők megállapodtak abban is, 
hogy az önkormányzat, önerő 
biztosítása mellett pályázatot 
nyújt be közművelődési érde-
keltségnövelő támogatásra. A 

képviselők egyidejűleg meg-
bízták a polgármestert, hogy a 
ProRegio Kft . közreműködé-
sével a ’Magyar Falu Program’ 
keretében a ’Kistelepülések 
járdaépítésének, felújításának 
anyagtámogatása’ című pályá-
zatot a kiírásnak megfelelően 
nyújtsa be. Szintén megbízást 
kapott Gál Zsolt polgármester, 
hogy a ’Polgármesteri Hivatal 
Széchenyi utca 3. szám alat-
ti épülete felújítása’, valamint 
az ’Eszközfejlesztés belterületi 
k ö z ú t 
karban-
tar tásá-
ra’ című 
p á l y á -
zatokat , 
u g y a n -
csak a 
ProRegio 
Kft . köz-
reműkö-
d é s é v e l 
és a ki-
í r á s n a k 
m e g f e -
l e l ő e n 
n y ú j t s a 
be.   

Folynak a munkálatok a Grassalkovich téren lévő Cserfa Kuckó Óvoda területén. 
A Nagyközségi Önkormányzat beruházásában jelentős mértékben bővül az épü-
let. Új csoportszoba és tornaszoba is készül. Létesülnek olyan kiszolgáló helyisé-
gek, amelyek korábban nem voltak az intézményben. Ezek az egyéni fejlesztést is 
szolgálják.

Ecser Nagyközség Önkormányzata sikeresen pályázott a Nemzetgazdasági Mi-
nisztériumhoz a gyermekintézmény bővítésére és teljes megújítására. Varga Mi-
hály miniszter döntése értelmében Ecser 148.116.532 Ft támogatást kapott. Az 
összegből az önkormányzati önerő segítségével bővül az intézmény férőhelyeinek 
száma.

A Grassalkovich téren lévő Cserfa Kuckó Óvoda az ország egyik legrégebbi 
ilyen intézménye. Éppen 110 éve született döntés a kialakításáról. 1924-ben nyi-
totta meg kapuit. A II. világháborúban az épület károkat szenvedett. 1947-ben 
térhettek vissza a gyerekek az eredeti helyükre. Abban az időben a közétkeztetést 
is innen bonyolították le.

Az intézménybe jelenleg két csoportba 50 gyermek jár. A kicsik és a személyzet 
szűkösen fér el a jelenlegi épületben. Bár nagy gonddal tartják karban a helyisé-
geket, és az önkormányzat az elmúlt időszakban felújításokat is végzett, gondot 
okoz sok funkció hiánya. A bővítés után több gyermeket tudnak majd felvenni 
az intézménybe. Megteremtődnek a sportolás feltételei. Korszerű melegítőkonyha 
épül, új vizesblokkok, öltözők. Teljesen megújul a játszóudvar.

Épül a Cserfa Kuckó Óvoda

Sikeres pályázat. Ecser Nagyközség 
Önkormányzata 1.360.170 Ft támogatást 
kapott a Belügyminisztériumtól 63 erdei 
köbméter tűzifa vásárlására. A tűzifát no-
vember 4-étől lehet majd igényelni a Pol-
gármesteri Hivatalban.

Értesítjük Önöket, hogy a 2019. október 
13-i önkormányzati választás munkái mi-
att a Polgármesteri Hivatal 2019. október 
14-én, hétfőn csak választási ügyeletet tart, 
ügyfélfogadás nem lesz. Kérjük szíves meg-
értésüket.

Barta Zoltán jegyző

Tisztelt Ügyfeleink!
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Újabb lépés a faluközpont megújulásához
Tisztelt Ecseriek! Az önkormányzati választás 
előtt utolsó alkalommal jelenik meg a Cser-
fa újságunk. Engedjék meg, hogy köszönetet 
mondjak az önkormányzat Képviselő-testüle-
tének tagjai, a külsős bizottsági tagok és saját 
magam nevében. Köszönjük a sok-sok segít-
séget, építő jellegű kritikát és mindent, ami a 
település fejlődéséért végzett munkánk előre-
mozdításához kaptunk. 

Nem volt könnyű ez az 5 év sem. Nagyon 
sok elmaradt beruházást és fejlesztést kellett 
pótolni és nagyon sok nehéz döntést kellett 
meghozni ahhoz, hogy fejlődni tudjunk. Talán 
a legnehezebb feladatunk a település ellen indí-
tott „orbitális támadás” elhárítása volt. Öröm-
mel tájékoztatom Önöket arról, hogy az Ecsert 
Vecsés felől körülvevő több mint 420 hektár 
belterületi, gazdasági terület tulajdonosaival 
évek óta tartó pereskedésünk lezárult. Az ösz-
szes peres ügyben az önkormányzat pernyertes 
lett. Ezúton is köszönöm az ügyekben résztvevő 
kollégáimnak és az Önkormányzat ügyvédeinek 
a tárgyalásokon és azok előkészítésében végzett 
munkáját! Az előzményekről röviden: 2007-ben 
az önkormányzat egy igen előnytelen szerződést 
kötött az akkori tulajdonos ingatlanforgalmazó 
csoport képviselőivel. Lemondott nagyon sok 
bevételről azért, hogy majd valamikor a terület 
beépítése után befolyó adóbevételek megköny-
nyítsék a település életét. Sajnos a cég által adott 
ígéretek nem valósultak meg. 2010-ben, első 
alkalommal történő megválasztásom után, az 
előző önkormányzati ciklusban, tárgyalásokba 
kezdtünk, amelyek 2 évig húzódtak. A tárgyalá-
sok során ismét különböző ígéreteket kaptunk. 
Szerződéstervezetek készültek, de aláírásra nem 
került egyik sem. 2012-ben bevezetésre került a 
telekadó, amely ezeket a területeket is érintette. 
Ezek miatt eljárásokat indítottak ellenünk, közel 
2 milliárd forint összértékben. Több száz tárgya-
láson vagyunk túl, bejártuk az összes bíróságot, 
a Közigazgatási Bíróságot, a Törvényszéket, a 
Kúriát és az Ítélőtáblát is, volt keresetmódosítás, 
perújítás és minden, amit meg tudtak tenni a fi -
zetés elkerülése érdekében, de nyertünk! 2018-
ban közel kétszáz tárgyaláson vettünk részt. 
Volt több ügy, amiben visszavonták a keresete-
iket, mert már egyértelmű volt a győzelmünk. 
Időközben a cégcsoport több cégét felszámol-
ták, ezzel egy jelentős része a területnek új tu-
lajdonoshoz került. Az Erste Bank vette vissza 
a területeit, és most ők végeznek bombakutatást 
és régészeti feltárást, azért, hogy értékesíteni 
tudják az ingatlanokat. Mivel az egész terüle-
tet annak idején gazdasági besorolást kapott, 
amint a felszámolás mindenhol befejeződik 
az értékesítésnek nem lesz akadálya. A terület 

logisztikai szempontból nagyon jó helyen van, 
a beruházásokhoz minden adott. Több cég ér-
deklődik is. Természetesen megváltozik a te-
lepülés képe, mint minden fejlesztés esetében, 
de van előnye is, munkahelyeket teremtenek 
és adóbevételeket hoznak Ecsernek, amelyek-
ből fi nanszírozhatjuk a további fejlődésünket. 
Amit mi tudunk tenni, és ezen dolgozunk, 
hogy a meglévő ipari területünk hátsó részére 
épüljön egy bekötő út, ami az iparterület ka-
mion forgalmát az Ady Endre utcáról el tudja 
vinni. Ezen felül egyezkedünk a befektetőkkel 
zöld sávok és erdősávok kialakításáról, ame-
lyek biztosítanák, hogy a lakott részeket el tud-
juk különíteni az ipari területektől. 

Kérem engedjék meg, hogy röviden ösz-
szefoglaljam az ebben az önkormányzati cik-
lusban elvégzett és folyamatban lévő fejlesz-
téseinket. Folyamatosan bővül az intézményi 
infrastruktúra. Az iskola tanteremépítése után, 
most a Cserfa Kuckó Óvodában kezdődött el 
az építkezés, egy csoportszoba és egy torna-
szoba kialakítása zajlik. Már megvan a követ-
kező feladatunk is, két csoportos minibölcsőde 
építését tűzte ki célul az önkormányzat. Előze-
tesen a meglévő intézményeink mellett ingat-
lanokat kellett vásárolnunk, hogy a bővítések, 
illetve az új épület megépítése után maradjon 
játszóudvar a gyerekeknek. Szerencsére a vá-
sárlás mindegyik köznevelési intézmény mel-
lett sikerült. Mindhárom épület jelentős pá-
lyázati forrás elnyerésével valósulhat meg. Az 
elmúlt években minden lehetséges pályázaton 
indultunk, ennek eredményeként: az iskola 
100%-os támogatással a másik két intézmény 
önkormányzati saját forrás bevonásával, de je-
lentős támogatással épülhet meg. Már tervezés 
alatt van a következő építkezésünk is, az iskola 
további bővítése elengedhetetlen. Tornaszoba, 
tornaterem vagy csarnok és további tantermek 
építése ügyében folyamatosan keressük a le-
hetőségeket, önállóan is és a Klebelsberg Köz-
ponttal közösen is. Az óvodai és iskolai gyer-
meklétszám Ecseren folyamatosan növekszik, 
ezért van szükség ezekre az bővítésekre. Ter-
mészetesen nem csak a gyermeklétszám növek-
szik, hanem a lakosságszám is, ezért a közne-
velési intézményeink fejlesztésén túl az egyéb 
intézményeink fejlesztésére is fordítottunk és 
fordítunk erőforrást. Idén került átadásra az 
új, kibővült Polgármesteri Hivatal (Községhá-
za), ahol megfelelő számú irodát, tárgyalót és 
irattárat alakítottunk ki. A napokban fejeződik 
be, az orvosi rendelő tetőépítése, ahol irodák és 
raktárhelyiségek lesznek, de megteremtettük a 
lehetőségét annak, hogy akár újabb rendelő 
is kialakítása kerülhessen, amennyiben erre 

igény, orvosi kapa-
citás és természete-
sen anyagi forrás áll 
majd rendelkezésre. 
Az önkormányzat 
nem csak az intéz-
ményi infrastruktú-
ra mellett elkötele-
zett, új utak épültek, 
már közel 97%-os a 
belterületi burkolt 
utak aránya. A még makadám jellegű utcák 
burkolatának megépítése mellett a régebben 
épült utcák felújítása a következő feladat, ezek 
közül az Arany János utca már megújult, to-
vábbi néhány utca tervezése már megtörtént, 
és természetesen folyamatosan bővítjük a lis-
tánkat. Egy lépéssel ismét közelebb kerültünk 
a településközpont rendezetlen állapotának 
megszüntetéséhez. Az önkormányzat meg-
vásárolta a volt ABC épület élelmiszerüzleti 
részét és a másik oldalon lévő épületet, a Vad-
virág sörözőt és a mellette lévő évek óta zár-
va tartott épületrészt is. Az ABC épület egy 
része helyén az óvodaudvar bővítése történik 
majd meg, a többi részből pedig szeretnénk 
egy korszerű és a településközponthoz illesz-
kedő kereskedelmi célú épületet kialakítani. 
A pontos tervek kidolgozása ennél a projekt-
nél is folyamatban van. Parkolókat alakítot-
tunk ki a település intézményei környékén, a 
templom előtt, amely napközben a postára és 
a Laky Ilonka Általános iskolába érkezők par-
kolásában is segíti. A Polgármesteri Hivatal 
előtt is átépítettük az évtizedek óta rendezetlen 
(borzasztóan csúnya) teret. A hivatalnál és az 
orvosi rendelőnél belső (személyzeti) parkoló 
került kialakításra, amely biztosítja az ott dol-
gozók többségének parkolását, ezáltal az utcán 
lévő szabad helyek száma növekedett. Sikerült 
megvalósítani a Belső Kálvária lakóinak azon 
kérését, hogy gyalogosan át tudjanak menni a 
temető mellett, ne kelljen kilométereket kerül-
niük az óvodába, az iskolába vagy a központba 
járóknak. Teljes részletességgel nem állt mó-
domban felsorolni az eredményeinket az újság 
szűkös korlátai miatt, de az elmúlt időszakban 
folyamatosan próbáltam tájékoztatást adni és 
bízom benne, hogy mindenki saját környezet-
ében látja és érzi a fejlődést. Köszönöm eddigi 
támogatásukat, az év hátralévő részére és a kö-
vetkező évekre mindenkinek nyugodt hétköz-
napokat kívánok! 

Kérem Önöket, hogy október 13-án az ön-
kormányzati választáson vegyenek részt és él-
jenek állampolgári jogukkal!  

Gál Zsolt polgármester
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A tűzijáték fényei beragyogták az ünnepet
A hagyományoknak megfelelően, hogy 
elkerülhető legyen a budapesti központi 
programokkal való ütközés, idén is augusz-
tus 19-én került sor a Szent István-napi ren-
dezvények lebonyolítására Ecseren.

A nagyközség önkormányzata, valamint a 
Rábai Miklós Művelődési és Közösségi Ház 
szervezésében megrendezett program már 
délben megkezdődött a sportpályán. Ennek 
keretében szabadtéri játékok (légvár, má-
szótorony, stb.), valamint büfé, vattacukor, 
fagyi és más édességek, fi nom lángos várta 
az érdeklődőket. A délután folyamán pedig 
változatos programok közül válogathattak 
a helybeliek, ki-ki ízlése, temperamentuma 
szerint. 15 órától az ecseri csoportok mu-
tatták be produkcióikat a színpadon, majd 
16 órakor a Brass Dance zenekar, 17:30-tól 
pedig a Mystery Gang adott koncertet. A 
programok fénypontja pedig kétségtelenül 
a Ladánybene 27 együttes esti koncertje 
volt, amit tűzijáték és utcabál követett nosz-
talgiadiszkóval, DJ Gaga vezényletével. A 
nagyszabású rendezvényen részt vett Gál 
Zsolt polgármester, Barta Zoltán jegyző, a 
képviselő-testület tagjai és a helyi civil szer-
vezetek képviselői is.

A Zöldkoszorú Hagyományőrző Kör Pet-
ruskák tánccsoportjának műsorán nógrádi 
karikázó és páros tánc szerepelt 10 fő elő-
adásában. Amint elmondták, 20 fő alkotja 
ugyan a csoportjukat, ám természetesen a 
nyári szabadságolás náluk is éreztette hatá-
sát. Ám ez csöppet sem vont le produkció-
juk sikeréből, amit Szilágyiné Suba Éva, az 
Országos Szlovák Önkormányzat tánctaná-
ra tanított be. 

Az ecseri fellépő csoportok sorát a nyug-
díjas klub Kultúrcsoportja folytatta. Mint 
Sosovicza Jánosné Mariska néni, a klub ve-
zetője elmondta, ez alkalommal csak ének-
kel készültek, amiket külön erre az ünnepre, 
az államalapításról való megemlékezésre 
válogattak össze. Így nemcsak a népdalok, 
de például a Honfoglalás vagy az Adj, Uram 
Isten! jólismert dallamai is felcsendültek, 
valamint egy betét is az István, a király című 
musical-ből: „Felkelt a napunk, István a mi 

urunk/Árad a kegyelem fénye ránk./Hálás 
a szívünk, zengjen az örömünk,/Szép Ma-
gyarország, édes hazánk!” S hogy nemcsak 
aktuálisak, de igen elkötelezettek is voltak a 
program sikere iránt mi sem bizonyítja job-
ban, hogy a Kultúrcsoport majdnem teljes 
létszámmal, azaz 14 tagból 12-vel vett részt 
a fellépésen. Mariska néni hangsúlyozta, 
hogy ők mindig készen állnak, hogy segít-
hessenek s minden rendezvényen képvisel-
tetik magukat. Nyaralni pedig nem szoktak 
menni s így jelentős létszámmal tudnak 

jelen lenni mindenhol. Az önkormányzat-
tal és a többi helyi civil szervezettel igen jó 
kapcsolatot ápolnak, amit szeretnének, ha 
továbbra is így maradna. A helyi vezetés 
nemcsak rendszeres anyagi támogatást ad 
részükre, de egyéb módon is segíti munká-
jukat, így lehetőség szerint rendelkezésükre 
bocsátja a kisbuszt vagy a művelődési ház 
színháztermét. Ők pedig részt vesznek min-
den önkormányzati rendezvényen nemcsak 
fellépéseikkel, hanem a szervezésben és le-
bonyolításban egyaránt, s rájuk mindig le-
het számítani. 

S ecseri rendezvény nem lenne ma már 
teljes Kozma Barbi és hastáncosainak köz-
kedvelt produkciója nélkül. Nem történt 
ez másként ez alkalommal sem, amikor 

is a Nazirah Has-
táncstúdió vezető-
je másodmagával, 
Mühlbacher Andre-
ával adta elő közös 
produkciójukat, amit 
már a hastáncgálán 
is megcsodálhatott a 
közönség. Első szá-
muk az egyiptomi El 

Saaid területéről származó botostánc, a ’sai-
di’ nők által táncolt változata, a ’Raks el As-
saya’ volt. A rendkívül látványos produkciót 
nem a megszokott lenge fátylakban, hanem 
a stílushoz illő hagyományos viseletben – 
ami zárt, testhez simuló ruha, csípőjükön 
és hajukon kendővel – adták elő, miközben 
botjaikat ritmusosan forgatták. A második 
táncban a napjainkban egyre népszerűbb 
’shaabi’ varázsolta el a publikumot, ami 
laza, humorban gazdag stílusával könnyen 
magával ragadja a táncosokat és a közönsé-

get egyaránt.
A hagyományosan fellépő ecseri csopor-

tok között láthattunk egy különleges pro-
dukciót is, melynek szereplői a megújuló 
energia fő alkotói voltak. Ezzel kapcsolat-
ban a Viadukt Alapítvány képviselője, Moz-
ga Márta elmondta, hogy az Alapítvány a 
KEHOP-5.4.1-16-2016-00614 „Villanykör-
tétől a napelemig – Lépjünk újult energiával 
a jövőbe!” című pályázaton nyert, s ennek 
keretein belül szemléletformálási progra-
mokat valósítanak meg. Célkitűzéseik kö-
zött szerepel, hogy ily módon is megismer-
tessék a gyerekeket a különböző megújuló 
energiaforrások, a szelektív hulladékgyűjtés 
nyújtotta lehetőségekkel, mégpedig dalos, 
verses formában. Az ecseri Szent István-
nap kapcsán pedig felkérték az Off -Broad-
way Színházat, hogy ilyen jellegű színpadi 
produkciót adjanak elő a rendezvényen. 
Genetheim Richárd előadó, színész és ren-
dező, a társulat igazgatója, aki egyébként 
rekordgyorsasággal, mindössze egy hét alatt 
állította össze a Szellő Professzor meséi, csa-
ládi ökokoncert-musicalt elmondta, hogy 
tapasztalatai szerint az esetek többségében 
jól is működik ez a módszer.
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2019. október 13-án (vasárnap) reggel hat 
órától este hétig ismét az urnák elé járul az 
ország, így Ecser lakossága is. Ezen a na-
pon polgármestert, települési képviselőket, 
megyei közgyűlési tagokat és nemzetiségi 
önkormányzati képviselőket választanak a 
szavazópolgárok. A választás egyfordulós. 

A választópolgárok három szavazólapot 
kapnak: polgármesteri, egyéni listás önkor-
mányzati képviselői és megyei közgyűlési 
pártlistás szavazólapot.

Azok, akik a nemzetiségi névjegyzékben 
is szerepelnek hat szavazólapot kapnak. 
Polgármesteri, egyéni listás önkormányzati 
képviselői, listás megyei közgyűlési, orszá-
gos, megyei és helyi szlovák nemzetiségi 
szavazólapot. Újdonság, hogy a nemzetiségi 
szavazóknak nem kell külön szavazóhelyi-
ségbe menniük, ott szavaznak, ahol lakó-
helyük szerint kell. Két borítékot kapnak. A 
normál borítékba a polgármesteri, önkor-
mányzati képviselői és megyei közgyűlési 
szavazólapot kell tenniük. A zöld színű bo-
rítékba az országos, megyei és helyi nemze-
tiségi szavazólapokat. A zöld borítékot le is 
kell zárniuk. Ezeket nem a Szavazatszámláló 
Bizottság, hanem a Helyi Választási Bizott-
ság számolja majd meg. A sok szavazólap 
miatt hosszabb várakozásra is fel kell ké-
szülni.

A törvényes határidőig egy polgármes-
terjelölt adta le a szükséges számú ajánlást: 
Gál Zsolt, aki független jelöltként indul. A 
Helyi Választási Bizottság nyilvántartásba 
vette.

A hattagú képviselő-testület tagjaira 
a jelöltek a következők: Szilágyi Károly 

(Független jelölt) Szeverné Csekei Csilla 
(Független jelölt) Oláh Gábor (Független 
jelölt) Horváth Tamás (Független jelölt) 
Dr. Gózony Gábor (Független jelölt) Szi-
lágyi Szilvia (Független jelölt). A Helyi 
Választási Bizottság őket is nyilvántartásba 
vette.

A jelölteken kívül más el sem vitte az 
ajánlóíveket.

A települési önkormányzati képviselőket 
Ecser választópolgárai egyéni listás válasz-
tási rendszerben választják meg. Érvénye-
sen szavazni legfeljebb hat jelöltre lehet, de 
a szavazat akkor is érvényes, ha a választó 
a lehetségesnél kevesebb jelöltre szavaz. A 
szavazólapon a jelöltek nevének sorrendje a 
sorsolási eredmény alapján szerepel. 

A Pest Megyei Közgyűlés tagjait listán vá-
lasztják meg. A Területi Választási Bizottság 
lapzártáig négy listát vett nyilvántartásba:

DK
FIDESZ-KDNP
MSZP
MOMENTUM
Érvényesen szavazni egy listára lehet.
A települési nemzetiségi önkormányzati 

képviselők választásán azok a választópol-
gárok vehetnek részt, akik 2019. szeptember 
27-én 16. óráig felvételüket kérik a nemze-
tiségi választói névjegyzékbe. A Helyi Vá-
lasztási Bizottság az alábbi jelölteket vette 
nyilvántartásba: Aszódi Csaba András, So-
sovicza Jánosné, Kele Jenő, Lukics Gábor, 
Kurunczi Lajosné. Valamennyien a Dolina 
Egyesület jelöltjei. A megválasztható képvi-
selők száma öt fő. 

Helyi Választási Iroda

Tájékoztató az önkormányzati választásrólS a különlegességnek számító környezet-
védő előadás mellett a nézők egy nagyon 
is mai, vérpezsdítő produkciót is végig- 
tapsolhattak a Zumba csoport jóvoltából. 
Mint annak vezetője, Szernov Nikoletta el-
mondta, általában 35 fő körüli az állandó 
taglétszámuk, amiből mindig azok vesznek 
részt egy-egy órán vagy előadáson, akiknek 
az ideje megengedi. Ez pedig általában 15 
főt jelent, ami a mostani fellépés esetében 
is így volt, hiszen a nyári szabadságolások 
idejét éltük éppen. Idén novemberben lesz 
egyébként 2 éve, hogy Ecseren is beindult 
a zumbaoktatás a művelődési házban, s ez 
idő alatt rendkívüli népszerűségre tett szert. 
Ezeken az órákon az oktató maga dönti el, 
hogy programjába a táncos vagy pedig a 
fi tneszesebb elemeket építi-e be nagyobb 
súllyal. A Szent István-napi rendezvényen 
pedig pontosan a jó hangulat miatt szeret-
tek volna fellépni, aminek alapja az az ener-
gia, amit a lányok egy ilyen alkalommal ki 
tudnak hozni magukból. S természetesen 
mindezzel csapatot, közösséget s családot is 
építenek, amikből több is rendszeres zum-
bázó. A vérpezsdítő zenéket is együtt válo-
gatják össze, néha ő ajánl egy-egy számot, 
máskor viszont valamelyik csoporttag javas-
lata kerül be a repertoárba. 

Gál Zsolt polgármester örömmel állapí-
totta meg, hogy már a délutáni programok 
idején is körülbelül azonos volt a rendez-
vényre érkezők száma, mint a korábbi évek-
ben. Mint mondotta, az augusztus 20-ai a 
nyár utolsó hosszú hétvégéje, amikor is több 
család kihasználja még a kínálkozó alkalmat 
s elutazik. Az esti tűzijáték azonban nagy 
látványosság és a három zenekar fellépése 
is sokak érdeklődésére tartott számot. Ez 
utóbbit illetően úgy tapasztalták, hogy egy 
nagy koncert az esti programhoz nem ele-
gendő. Így ennek szervezését rábízták a mű-
velődési házra, akiknek hármat is sikerült 
beszervezni. A Ladánybene 27 részvétele 
pedig igazi szenzáció, ami sokakat kivonzott 
a koncertre. 

A rendezvényt egyébként idén is csak a 
saját honlapján hirdette meg az önkormány-
zat és a művelődési ház, hiszen azt csak az 
ecserieknek, az ő szórakozásukra szervez-
ték. A környező településeken is általában 
ugyanezekben a napokban zajlottak a Szent 
István-napi ünnepségek, ám legtöbbjükön 
csak a kenyérszentelésre került sor. Ecseren 
viszont a koncertek után utcabál diszkó is 
volt az Ady Endre utcában. Ennek biztosí-
tásáról – a Káposztafesztiválon való részvé-
telük viszonzásaként – a vecsésiek is segít-
ségére voltak a helyi polgárőröknek, hogy 
minden a legnagyobb rendben történjen.   

A 2019/20. évi tanévet szeptember 1-jén 
nyitotta meg a Laky Ilonka Általános Iskola. 
Kiss Katalin megbízott iskolaigazgató beszé-
dében elmondta, 180 napot fognak az isko-
lában eltölteni, ami nem idegen az újonnan 
belépő elsősöknek sem, hiszen részt vettek 
már az iskolakóstolón s voltak gólyatábor-
ban is. S kezeiket egyszerre fogják majd 
egyik oldalon Anikó és Eszter tanító nénik, 
a másikon pedig a szülők. Elmondta, hogy 
az új tanév a tanítás nélküli munkanapokkal 
együtt 186 napos, melynek a tantestület által 
összeállított programja tele lesz értékterem-
téssel. Így már az évnyitó után nem sokkal 
Erdélyben voltak 5 napra a 7. osztályosok, 
mely lehetőséget a ’Határtalanul’ program 
pályázatán nyerték el. De a nyár folyamán 
az iskola is több helyen megszépült, amiért 

köszönetet mondott a szülőknek, a tanke-
rületnek és az EKO Kft -nek. Így, egyebek 
között, kifestették a tornatermet, megújult 
a 4-es és a 14-es terem s megtörtént a nyári 
nagytakarítás is. A belső udvaron pedig 2 új 
pingpongasztallal gazdagodtak. A tantestü-
let összetétele is változott, hiszen két kolléga 
ősztől más intézményben kezdi meg mun-
káját. A Laky tanári gárdájába viszont két új 
kolléga, Csákné Horváth Anikó tanítónő és 
Mosonyi Ferenc tanár úr érkezett, akiknek 
a testület munkájában nyugdíjas óraadóként 
részt vevő kollégákkal együtt sikeres mun-
kát kívánt. Végezetül arra kért mindenkit, 
tegyen érte, hogy ’A Laky jó!’ jelszó továbbra 
is így maradjon. Szeverné Csekei Csilla igaz-
gatóhelyettes pedig a tanév indulásával kap-
csolatos tennivalókról adott tájékoztatást.

Tanévnyitó a Lakyban
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A korábbi évek hagyományainak meg-
felelően idén is államalapító Szent Ist-
ván királyunk ünnepén, augusztus 20-
án került sor az Ecserért-díj átadására a 
Rábai Miklós Művelődési és Közösségi 
Ház dísztermében. A díjat megalapító 
önkormányzati képviselő-testület idén 
három esetben tartotta indokoltnak 
annak odaítélését a település érdeké-
ben végzett munka elismeréseként. Így 
az ’Ecserért’ kitüntető címet az Ecseri 
Nyugdíjas Klub Kultúrcsoportja, Kocz-
kás László, az Ecseri Polgárőr Egyesü-
let tagja, valamint Számvéber Ervinné, 
született Nyerges Etelka vehette át ün-
nepélyes keretek között Gál Zsolt pol-
gármestertől. A bensőséges hangulatú 
ünnepségen jelent volt Barta Zoltán 
jegyző, valamint a művelődési ház ve-
zetése és munkatársai.

Gál Zsolt polgármester egy Tamá-
si Áron idézettel kezdte köszöntőjét: 
„Azért vagyunk a világon, hogy valahol 
otthon legyünk benne.” S mint mon-
dotta, számunkra ez az otthon Ecser. 
Egy mai ismertető szöveg szerint Ecser 
egy nagyközség Pest megyében, a Ve-
csési járásban. Területe régóta lakott, 
régészeti feltárások során kelták, szar-
maták és rómaiak nyomaira bukkantak. 
A török uralom alatt elnéptelenedett, 
utána többségében szlovákokkal tele-
pítették be, s napjainkban is rendelke-
zik szlovák nemzetiséggel. Nemzetközi 
viszonylatban pedig az Ecseri lakodal-
masról ismerik. Ez a rövid ismertetés 
személytelen s az itt élők számára sem-
mitmondó. Hiszen a szülőfalu, a lakó-
hely mást jelent az ecseriek számára, 
akik szeretik és elmélyülten kötődnek 
hozzá. Barátaik élnek itt, ismerik az 
utcáit, a parkjait, a patakot és persze 

tisztában vannak a hibáival is. Itt min-
denki köszön mindenkinek s még egy-
másra is mosolyognak, ha találkoznak 
az után. Így nagy megtiszteltetés, hogy 
e szép ünnepen olyan embereket lehet 
köszönteni, akik segítenek az előbbi ér-
zéseket megtapasztalni és elmélyíteni. 
A település-
vezető hang-
s ú l y o z t a , 
hogy az idei 
már a hetedik 
olyan alka-
lom, amikor 
e kitüntetést 
azoknak ad-
hatják át, akik 
kiemelkedő-
en sokat tet-
tek a telepü-
lésért, az itt 
élők sorsának 
jobbá tételé-
ért, Ecser hír-
nevének öregbítéséért. Kiemelte, hogy 
egy-egy közösség kollektív emlékezete 
– legyen az egy ország vagy csak egy 
kis falu – mindig megőrzi azoknak az 
embereknek a nevét, akik rászolgáltak 
arra, hogy kiemelkedjenek honfi társaik 
közül. Ennek a kollektív emlékezetnek 
a megerősítése volt a helyi vezetésnek 
a célja azzal a díjjal, amelyet hét évvel 
ezelőtt alapított az önkormányzat kép-
viselő-testülete. Mint mondotta, ritkán 
adatik olyan alkalom, amikor azokat 
lehet köszönteni, akik egy közös célért 
tevékenykedtek, méghozzá a saját tele-
pülésükért. Őket ünnepelni és köszön-
teni pedig a közösség feladata. Egyén 
és közösség egysége így válik teljessé, 
hiszen a kettő összetartozik, egymás 

nélkül nem 
nyerhet ér-
telmet, egy-
mástól nem 
elvonatkoz-
tatható. Ecser 
ugyanis nem 
más, mint 
azok, akik al-
kotják, akik 
benne és érte 
dolgoznak, itt 
alkotnak, ez-
zel formálva 
a nagyközsé-
get. S vannak, 

akik ebben a nemes feladatteljesítésben 
többet tettek. Így az Ecserért kitünte-
tésben részesülők élete, munkája, ered-
ménye példaértékű, mások számára kö-
vetendő minta. S ebben az értékvesztett 
világban egyre nagyobb szüksége van 
minden embercsoportnak olyanokra, 

akik nem talmi sikerért, nem csak a sa-
ját javukért dolgoznak, hanem hosszú 
éveken, évtizedeken át tartó munkával 
közösséget is építenek. A polgármester 
kiemelte, hogy elődeik olyan települést 
hoztak létre az évszázadok alatt, amely 
erős lokálpatrióta szellemmel ruházta 
fel az itt élőket azért, hogy minden idő-
szakban, korban és korszakban Ecser 
javát keressék. S az ez alkalommal ki-
tüntetésben részesülők is ilyenek! Ezért 
mindannyiuk nevében ezért a tevé-
kenységükért, magatartásukért mon-
dott ez alkalommal köszönetet, hiszen 
Ecsert tették gazdagabbá, jobbá. S mint 
azt Gál Zsolt kiemelte, ők szemléltetik 
a leginkább, hogy az elődökhöz ho-
gyan lehet és kell is méltónak maradni 
s szavatolják azt, hogy ma is élnek kö-
zöttük olyanok, akik falujukért, földje-
ikért dolgoznak, s akik a kötelező mi-
nimumnál nem álltak meg. S mindezt 
talán Márai Sándor örökérvényű szavai 
fejezik ki a legszebben: „Csak egyfajta 
igazi hazafi ság van. Ha valaki ott, ahol 
éppen él, teljes hűséggel és feltétlen erő-
kifejtéssel helyt áll a munkájában. En-
nek visszaható ereje van a hazára.” Ezt 
követően a polgármester méltatta a dí-
jazottak által végzett önzetlen munkát.

A Nyugdíjas Klub Kultúrcsoportja és 
tagjainak köszöntése után ismertette, 
hogy ők nemcsak Ecseren, hanem az 
ország számos pontján és az ország-

Ecserért-díjasok: A falut tették gazdagabbá

bí é éé Ki l hhh kkkikik l i ik é

A Kultúrcsoport díját vezetője, Sosovicza Jánosné vette át 

Koczkás László kitüntetése
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határon túl is öregbítik Ecser hírnevét. 
Tagjai példát mutatnak tenni akarás-
ban a klub minden tagjának és a fi a-
talabb generációknak egyaránt. Mint 
mondotta, Ecseren talán nincs is olyan 
ember, aki ne ismerné a nyugdíjas klub 
és azon belül a Kultúrcsoport tevékeny-
ségét. Minden községi rendezvényen 
és minden községszépítő társadalmi 
munkában részt vesznek, az Ecseren 
működő egyesületek közül mindig a 
legnagyobb létszámmal. Ezért megkö-
szönte odaadó munkájukat s azt kíván-
ta, hogy még hosszú évekig legyenek 
ilyen aktív részesei Ecser közéletének. 
Mindehhez pedig jó egészséget kívánt 
minden egyes csoporttagnak. 

Koczkás László munkájáról a polgár-
mester kiemelte, hogy a polgárőrség 
legrégebbi tagja, egykori vezetője sok-
sok éve áldozza szabadidejét az Ecseren 
lakók biztonságérzetének javításáért, 

nyugalmának megteremtéséért, köz- 
és közlekedésbiztonságáért. Havonta 
több estét tölt kint járőrként és minden 
községi rendezvény biztosításában se-
gédkezik. Az egyesületet belső válsá-
gában sem hagyta el, hanem új tagok 
beszervezéséért dolgozott. De nemcsak 
a polgárőrségben aktív, hanem minden 
községet érintő társadalmi munkának is 
aktív részese, közreműködője. Megkö-
szönve mindezt a kitartó munkát a tele-
pülésvezető azt kívánta, hogy még sok-
sok éven keresztül folytassa a polgárőri 
tevékenységet s legyen aktív polgárőr 
példát mutatva mindazoknak, akik 
jobbá, élhetőbbé kívánják tenni Ecsert. 
Ehhez pedig jó egészséget kívánt. 

Számvéber Ervinnéről, közismert ne-
vén Etelka néniről beszélve Gál Zsolt 
hangsúlyozta, hogy a díjazott számos 

más elismerés birtokosa is. Így kiváló 
véradó, kiváló dolgozó és nagyon sok 
egyéb elismerő oklevelet és díjat is ka-
pott már. 33 évig volt a monori bíróság 
ülnöke, de a falubeliek nem csak ezekért 
büszkék rá. Az Ecseren végzett munká-
ja, a közösségépítő tevékenysége okán 
nagy tisztelet övezi. A sok-sok társadal-
mi munka, a nyugdíjasklubban végzett 
tevékenysége eredményeként 1986-tól 
annak vezetőségi tagjává választották. 
Ám e megbízatása után is aktív tagja 
maradt a közösségnek. Férjével Ecser 
sportjáért is nagyon sokat dolgozott, s 
valószínűleg sokan nem is tudják, hogy 
egy időben ők gondozták a sportpályát 
és segítették a játékosok felkészülését is. 
Már több, mint egy éve, hogy 90. szüle-
tésnapja alkalmából köszöntötték, ami-
kor nagy öröm volt látni, hogy jó egész-
ségnek örvend. Az elkövetkező éveket 
illetően pedig a polgármester jó egész-

séget kívánt 
neki, vala-
mint hogy 
még nagyon 
sokáig lehes-
sen családjá-
val, unokái, 
már meglé-
vő és még 
s z ü l e te n d ő 
d é d u n o k á i 
és ükunokái 
körében. 

A Nyugdí-
jas Klub Kul-
túrcsoportja 
nevében an-
nak veze-

tője, Sosovicza Jánosné Mariska néni 
vette át a megtisztelő kitüntetést. Ez 
alkalomból mindenekelőtt köszönetet 
mondott az önkormányzatnak támoga-
tásáért és hangsúlyozta, hogy számukra 
nagyon fontos, hogy tegyenek Ecserért. 
Így ahol lehetett, mindenütt ott voltak 
segíteni. De ez a segítség kölcsönös, 
hiszen a klub is nagyon sokat kap az 
önkormányzattól, amit úgy érzik, ne-
kik is viszonozni 
kell. Ecserért pe-
dig mindent meg-
tesznek, amit csak 
lehet.

Koczkás László 
meghatott szavai-
ból az a nemes el-
határozottság tük-
röződött, ami több 

évtizedes munkásságát végig kísérte: 
példát mutatni mindenkinek. Meg-
köszönte az önkormányzatnak, hogy 
elismerik a munkáját és hangsúlyozta, 
hogy mindez nem jöhetett volna létre a 
családja nélkül. Felesége nagyon támo-
gatja, s mint mondotta, ennél több nem 
is kell számára.

Számvéber Ervinné, Eta néni szintén 
a meghatottság hangján köszönte meg 
az önkormányzattól kapott elismerést 
és háláját fejezte ki, hogy 91. életévében 
még megérhette ezt is. Kiemelte, hogy 
bármit is csinált, ő mindig Ecserért dol-
gozott s büszke volt rá, hogy tősgyöke-
res ecseri, hiszen nagyszüleitől kezdve 
valamennyi rokona itteni és itt is dol-
gozott. 

A bensőséges ünnepség végén Kalina 
Enikő énekművész előadását hallgat-
hatták meg az egybegyűltek a művelő-
dési ház színháztermében.

Számvéber Ervinné öröme

Tanévnyitó 
értekezlet 
Ecseren

Iskolaigazgatói értekezletet rendezett 
Ecseren, a Rábai Miklós Művelődési Ház-
ban a Monori Tankerületi Központ. 48 
intézmény igazgatói jelentek meg az au-
gusztus 22-i tanácskozáson. A vendégeket 
dr. Hrutkáné Molnár Monika tankerületi 
igazgató és Gál Zsolt, Ecser nagyközség 
polgármestere köszöntötte. A résztvevők 
áttekintették a 2019/2020-as tanév rájuk 
váró feladatait.
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Július közepén megtartottuk általános is-
kolás katolikus hittanosaink napközis tá-
borát a plébánián. Noha a szülők az idei 
nyárra még nem tudtak előre számolni a 
hittanos tábor időpontjával, mégis 14 hit-
tanosunk vett részt a 4 egymás utáni, teljes 
délelőttöket magába foglaló programon. 
A helyszín adott volt: egyrészt a plébánia 
épülete, melynek egyetlen létező terme kö-
zösségi programjainkra van berendezve. 

Bizonyára jobb, ha a száraz tények helyett 
a személyes élményeimet osztom meg Ve-
letek. Rendkívüli ajándék volt számomra, 
hogy az az épület, ahol élek, és ahol egész 

évben sok 1-2 órás foglalkozást tartunk, 
most 4 teljes délelőttre megtelt élettel! Így 
volt igazán otthonos!  

Másrészt itt van a plébánia kertje, ahol 
a szabad foglalkozások közös játékai 
zajlottak: labdajátékok, sorversenyek, 
frizbizés stb. Sőt, miénk volt a nagy tar-
tóoszlopaink hatalmas szürke felülete, 
amelyeknek a hátsó falaira aszfaltkrétával 
rajzoltak gyermekeink. A legügyesebbek 
pedig megnyerték az utcafrontra néző fe-
lületet: amíg az eső le nem mosta, nagy 
örömömre azt a szürke falat is színes gye-
rekrajzok töltötték ki, amelyeket a járdán 
közlekedve bárki megcsodálhatott. Sajnos 
a templomunk nem állt rendelkezésünkre, 
mert ott a felújítási munkák folytak, de ezt 
a hiányosságot áthidaltuk.

Ugyanis mikkel teltek még a délelőttje-
ink? Megtanultuk és gyakoroltuk a dicsőítő 
imádság műfaját: minden délelőtt egy-egy 

új, dicsőítő éneket tanultunk, a Szentíráson 
alapuló dalszövegek elemzésén (és így a 
Szentírás használatának gyakorlásán) túl a 
ritmuson át a dallamig. Öröm volt szá-
momra, ahogy a vidám, könnyed, lelkesítő 
énekeket délelőttről délelőttre zengte a 
gyerekkórus. Meg vagyok győződve arról, 
hogy mindebben kedve telt az Úrnak! Azt 
is megtanultuk, miben különbözik egy hit-
tanos tábor minden egyéb tábortól: az 
alapvető céljában, ami nem más, mint Isten 
és egymás szeretete. Nem az a részvételem 
célja, hogy én jól érezzem magam, hanem a 
másikra való szerető odafi gyelésnek a gyü-

mölcse lesz ez. Eléréséhez minden elfoglalt-
ság már csak eszköz: bármilyen tevékeny-
ség közben tudjuk egymást szeretni. A 
felsoroltakon túl természetesen volt bősé-
ges tízórai; továbbá a nagyobbak számára 
logikai játékok, ezalatt a legkisebbeknek 
rajzolás. A gyerekek minden áldott nap lel-
kesen vettek részt és vitték haza a tábor hí-
rét, hangulatát, én pedig folyamatosan kap-
tam a szülőktől a pozitív visszajelzéseket 
gyermekeik élményeiért és a beszámoló-
kat, hogy a résztvevők a délelőtt tanultak-
ból otthon mit tanítottak meg a szüleiknek, 
kistestvéreiknek... 

Számomra évtizedek óta a nyár természe-
tes része, hogy 2-3 hittanos tábort tartok a 
különböző korosztályoknak és helyszíne-
ken (otthon napköziset és külön elutazósat 
ottalvással). 

Itt azonban a tábor első napján olyan ér-
zésem támadt, amilyen máshol még nem: 

mintha ez a műfaj az ecseri hittanosoknak 
kicsit új lenne. Amikor jobban utánajártam, 
beigazolódott: egyházközségünk fennállá-
sának közel 3 évszázada alatt ilyen tábor-
ra még egyáltalán nem volt példa. Külső 
táborokba eljártak a hittanosaink, de a 
speciálisan csak az ecserieknek szervezett, 
őket szorosabban egymáshoz és az egyház-
községünkhöz kovácsoló hittanos tábor 
számukra, sőt még a szüleik, nagyszüleik 
számára is teljes újdonság volt. És mind-
ezek ellenére, elsőre teljesen nyitottak, fo-
gékonyak voltak rá mind a gyerekek, mind 
a szülők, mind a hívek. Senki meg nem 

kérdezte, hogy mégis mi ez, mi várható…
stb. Semmilyen előjelét nem tapasztaltam 
annak, hogy ez számukra újdonság. És 
pont ez volt benne a szép! Rám az gyako-
rolta a legintenzívebb hatást, hogy ha meg 
nem sejtem, hogy érdemes rákérdeznem 
a múltra ahhoz, hogy tudjam, milyen ala-
pokra építsek, hanem csak rutinból folyta-
tom a többi nyaraim alapján, talán ki sem 
derül. Teljes lelkesedéssel jelentkeztek a 
táborra, vettek részt, hoztak napról nap-
ra egyre több, nem egyszer saját termésű 
gyümölcsöt, saját készítésű süteményt és 
szörpöt, rágcsálnivalókat és mindezekből 
rendkívüli bőséggel, továbbá adakoztak a 
kiadásokra az előző vasárnapi perselygyűj-
tés során. 

Ugyanilyen természetes volt az önkor-
mányzatnak, hogy lebetonozza a plébánia 
és mobilgarázs közti lomtár helyét, ahol a 
gyerekek most rajzolni tudtak, és küldtek 

Hittanosaink szerető odafi gyelésének gyümölcse

A táborozók egy csoportja Balázs atyával
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„önkormányzati” csokikat. Egy házas-
pár számára, hogy rendbe tegyék a ker-
tet: levágják a füvet, elvigyék a tűzifának 
alkalmas növényi hulladékot. Szülőnek, 
nyugdíjas pedagógusnak az, hogy önkén-
tes konyhai segítőként kapcsolódjanak be, 
vagy éppen a sorversenyekre hozzanak 
ötleteket és eszközöket. Mindenki olyan 
magától értetődő természetességgel segí-
tett, ahol tudott, mintha ez az eddigi nya-
rak nyomán már jól megszokott dolog lett 
volna. 

Most már több, mint egy éve szolgálok 
Ecseren. És nem ez az első élményem ar-
ról, hogy egyházközségünket egy olyan 
jól összekovácsolódott (és közben mégis 
befogadó) közösség alkotja, akik egy új 
műfajban is rutinosan tudnak együttmű-
ködni. Gördülékeny volt az egész, a hívek 
nagylelkűsége nyomán minden résztvevő 
számára teljesen ingyenes, és ami a leg-
fontosabb: nemcsak élményekben, hanem 
főleg lelkiekben gazdag. Sokadszorra bizo-
nyosodtam meg arról, hogy az emberek jók 
és jóra nyitottak, készek. Az ecserieknek is 
hatalmas szíve van, hívőknek és nem hí-
vőknek egyaránt. Itt köszönöm meg tehát 
mindazok segítségét, kérés nélkül is hozott 
önkéntes felajánlásait, szolgálatait, akiknek 
tetteit a fentiekben felsoroltam. Legfőképp 
pedig az Úrnak adunk hálát azért, hogy a 
szíveinket ilyen csodálatosan felpezsdítet-
te!

Mi várható a továbbiakban? Tanév köz-
ben hetente lesz egy-egy olyan délutáni 
óránk, amikor ezeket a programokat foly-
tatjuk. Nyaranta pedig a sikeres kezdés 
után szándékomban áll folytatni a helybeli 
napközis táboraink sorát és beindítani az 
elutazós táborainkét. Időpontok terén va-
lószínűleg nem lesz akkora mozgásterünk, 
mint idén (hiszen alkalmazkodnunk kell 
pl. a plébániai szálláshelyek telítettségé-
hez). Igyekszem a napközis tábort ingye-
nesnek megtartani, az elutazósnak pedig 
(ez mindig 4 nap teljes ellátással: útikölt-
ség, szállás, étkezés, belépők) pályázat út-
ján 4 számjegyű összegben maximalizálni 
az önköltségi részét. Eddig még minden 
évben sikerült…  

Az biztos, hogy anyagi okból senkit sem 
hagyunk itthon. Jöjjön csak lelkesen, és 
épüljön a kapcsolata az Úrral és hittanos 
társaival (a felnőttek pedig jöjjenek segítő-
nek). Így lesz egyházközségünknek olyan 
felnövekvő generációja, akik hitükben ösz-
szekapcsolódva, élő közösségben egymást 
megtartják, gyermekeiket is tevékeny hit-
életre nevelik.

Balázs atya

Eltemették Szabó Sándor atyát

Szabó Sándor címzetes Zebegényi apát, esperes te-
metésére, aki közel negyed századon át volt Ecser 
plébánosa, augusztus 19-én került sor.  Koporsóját 
az ecseri templomban ravatalozták fel. A szertartá-
son megjelent Dr. Beer Miklós váci megyéspüspök, 
Dr. Varga Lajos segédpüspök, Marton Zsolt kineve-
zett váci püspök. Részt vettek a megemlékezésen az 
egyházmegye papságának képviselői, Dr. Tanczik 
Balázs ecseri és Barotai Endre maglódi plébánosok. 
Világi részről Gál Zsolt polgármester, Aszódi Csa-
ba András, a Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 
elnöke, Barta Zoltán jegyző volt jelen, valamint a 
család képviselői. 

Az életének 93., papságának 69. évében elhunyt 
Szabó Sándor apát, esperes, nyugalmazott plébános 
1927. február 19-én született Etesen. Vácott szen-
telték pappá 1951. június 17-én. Káplánként szol-
gált Pécelen, Turán, Pestszentlőrincen, Soroksáron, 
Újpesten a Magyarok Nagyasszonya Plébánián, 
Újszászon, Bercelen és Tápiószelén. Plébánosként 
szolgált továbbá Bercelen, Ecseren pedig 1983-tól 
2007-es nyugdíjazásáig látta el ezen feladatokat. 
Életének utolsó éveit a verőcei Migazzi otthonban 
töltötte. Az engesztelő szentmisét Beer Miklós váci 
megyéspüspök szelebrálta, a búcsúztató beszédet 
pedig Barotai Endre maglódi, korábban ecseri plé-
bános mondta.

Ecser korábbi plébánosa búcsúztatójában vissza-
emlékezett, hogy nemrégiben összeszámolta azt a 
papi baráti társaságot, akikkel most már biztosan 
együtt van Sándor atya, s akikkel egykor rendsze-
resen találkoztak, beszélgettek és tarokkoztak. Sőt, 
közösen olvasva a szentírást készültek a vasárnapi 
igehirdetésre. Erre azért is szükség volt, mert olyan 
időket éltek, amikor a világi felettes hatóságok nem 
jó szemmel nézték, ha összetartottak. Így alakul-
tak ki a papi közösségek s így ismerték meg egyre 
jobban egymást. Három dologban egyformán gon-
dolkodtak, melyek közül az első az elkötelezettség. 
Sándor atya elkötelezett volt a papi hivatásban. A 

püspöke felé mindig engedelmes volt, ami szintén 
hozzátartozik az elkötelezettséghez: mindig ott és 
akkor teljesíti a szolgálatot, ahová a Gondviselés 
a püspöke által küldte. A második dolog az imád-
ság. A papi imádság nem magánimádság, mert az 
mindig az egész egyház nevében történik s feladat. 
Sándor atya pedig mindig szakított rá időt. Igyeke-
zett összeszedetten, Krisztusra fi gyelve imádkozni. 
Amikor a rózsafüzér szemeit morzsolgatta, Máriá-
val együtt imádkozott. A harmadik dolog a köte-
lesség teljesítése. Még azokban a nehéz időkben is. 
Nem véletlenül történtek az áthelyezések. De az új 
helyein ugyan úgy folytatta lelkipásztori munkáját. 
Sokszor megcsodálták a precizitását. Mindig akkor 
és azt tette teljes odaadással, amit a kötelesség meg-
kívánt. S az élete átlátszó volt, nem kellett takargat-
nia semmit. Amit szintén mindig csodált benne, az 
a betegségei terhének derűs viselése. Pedig ebben 
bőven volt része. Emellett a játékban önfeledt volt, 
mint egy gyermek, s talán éppen ezért is tudott  
hozzájuk közel kerülni. Amikor 90. életévét betöl-
tötte, Miklós püspök apáti kinevezéssel lepte meg. 
Ennek is úgy örült, mint egy nagy gyerek. Egysze-
rűen püspöke megbecsülő szeretetét látta benne. 

Életének talán legnehezebb lépése az volt, amikor 
belátta, hogy nem maradhat egyedül, szociális ott-
honba kell mennie. Azonban Endre atya itt is gyak-
ran meglátogatta, sőt még halála előtt egy nappal is, 
amit szintén alázattal elfogadott. Végezetül Barotai 
plébános hangsúlyozta, hogy Sándor atya megérke-
zett oda, ahová már sokaknak elkészítette az utat. 
Találkozott már a barátaival és a rábízott nyájjal, aki-
ket igyekezett jó pásztorukként gondozni. Végezetül 
pedig kérte, hogy legyen most már közbenjárójuk a 
legfőbb pásztornál, hogy örökre együtt lehessenek. 

A templomi szertartást követően a résztvevők 
gyalogosan kísérték utolsó útjára szeretett papjukat 
az ecseri temetőbe, ahol végrendeletének megfele-
lően a központi kereszt mellett található papi sírban 
helyezték örök nyugalomra.   

S bó Sá d í t Z b é i át t ü kökökök ffffff léléé ii di d l lt i i té

Tanczik Balázs plébános, Marton Zsolt, Beer Miklós, Varga Lajos püspökök és 
Barotai Endre plébános Szabó Sándor Zebegényi apát ravatalánál
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Csapataink sikeresen zárták a 
2018/2019-es bajnoki évet. 

Az U7, U9, U11, U13-as utánpótlás 
csapatok eredményesen szerepeltek a 
Bozsik-tornákon, ezen kívül több szín-
vonalas kupán is részt vettek fi atal lab-
darúgóink, többek között saját tornát 
is rendeztünk a fi atal korosztályoknak. 
U15-ös csapatunk Földváry Attila és 
Gubcsó Dávid vezetésével a 8. helyezést 
szerezte meg, láthatóan sokat fejlődött a 
csapat egy év alatt. 

Felnőtt csapatunk 13. helyen zárt a 
Pest megyei III. osztályban, amely jó 
eredménynek számít annak fényében, 
hogy az év közben két edzőváltáson is 
átesett a csapat. A csoport kiegyensú-
lyozott erőviszonyait jól jellemzi, hogy 
az első helyezett csapatoktól is sikerült 
pontokat rabolni. A 2019/2020-as évad-
ban Földváry Attila irányítja felnőtt csa-
patunkat. Jó hír, hogy sikerült visszacsá-
bítani a csapathoz szinte minden ecseri 
vagy helyi kötődésű labdarúgót. A kö-
zösségépítésen túl célunk, hogy két éven 
belül feljussunk a megyei II. osztályba, 
beépítve a felnőtt csapatba több játékost 
is az utánpótlásból. A nyári felkészülé-
si mérkőzéseken lehetőséget kapott két 
nagy reménységünk, Holkó Miklós és 
Molnár Hunor is, akik tavasszal már 
bajnoki meccsen is bevethetők lesznek. 

Az utánpótlás csapatok edzéseit az 
idei szezonban is az Inotai Csaba, Ko-
vács „Kocka” István, Gubcsó Dávid, 
Földváry Attila edzőkvartett vezényli.

Tovább nőtt az ecseri igazolt focisták 
száma, közel száz labdarúgója van már 
az Ecser Sport Egyesületnek. Az anyagi 
hátteret stabilizáltuk, a klub hosszú távú 
működése biztosított a komolyabb be-
ruházások mellett is. 2018 őszétől már 
az óvodai focit is az Ecser SE szervezi a 
helyi óvónők hathatós segítségével, így 
már a legkisebb gyermekeknek is biz-
tosított az állandó mozgás és – igény 
szerint – a versenyeztetés az utánpótlás 
tornákon. 

Idén nyáron megrendeztük az első 
nyári focitábort is az ecseri gyermekek-
nek. A színes programokkal gazdagított 
(mozi, kalandpark, fagyizás stb.) egy hét 
rendkívül népszerű volt, 33 gyerek vett 
részt a napi edzéseken, 4 edző és több 
szülő felügyelete mellett. Látva a nagy 
érdeklődést, jövőre újra megszervezzük 
a tábort. 

A 2018/2019-es TAO programot ered-
ményesen lezártuk, a sportegyesület 
történetében az idén a legtöbb összeget 
tudtuk elkölteni, ami hozzávetőlegesen  
elnyert pályázati összeggel és önrész-
szel együttesen 18,5 M Ft-ot jelentett. 
A TAO támogatás és az önkormányzat 
anyagi hozzájárulásával az egyesület 
megvásárolt egy új, 9 személyes Ford 
Transit kisbuszt, továbbá minden kor-
osztály részére teljes sportfelszerelést, 
sporteszközöket vettünk. A TAO prog-
ramhoz nyújtott támogatásokat még 
egyszer, ezen a fórumon is szeretnénk 
megköszönni a helyi kötődésű vállal-
kozásoknak, név szerint a Gászler Kft ., 
Pro Form Kft ., Karzol-Trans Kft ., Fuvar-
trans Kft . cégeknek. Továbbra is célunk 
olyan további szponzorok, támogatók 

felkutatása, akikkel hosszabb távon is 
együtt tudunk működni.

A focipályánk a korábbi évekhez ké-
pest jó állapotban van, az állandó ön-
tözésnek, műtrágyázásnak, fűnyírásnak 
köszönhetően a pálya talaja rendbe jött 
az állandó terhelés mellett is, valamint 
megcsináltattuk a pálya világítását is. 
Külön köszönjük Földváryné Martino-
vics Mónika, Görög Ernő és Gubcsó 
Dávid egész éves lelkiismeretes munká-
ját a pálya és az öltöző gondozásáért. 

Augusztus második felében minden 
korosztályban elkezdődtek az edzések. 
Továbbra is várjuk olyan fi atalok jelent-
kezését, akik szeretnének Ecseren fociz-
ni. 

Hajrá Ecser!
Görög Zsolt

Sikeresen fejlődik az Ecser Sport Egyesület

FOCIZZ VELÜNK!
Várunk minden 
focizni szerető gyereket 
az ECSER SE-ben 
U7, U9, U11, U13, U16 
korosztályokban!
Érdeklődni:
Görög Zsolt: +36 70 708 7680
Inotai Csaba: +36 20 778 0272

A nyári focitábor lelkes résztvevőinek egy csoportja
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A Cserfa következő, 2019. 10. szá-
ma október 18-án jelenik meg. 
Nyomdába adás: október 14. 
Lapzárta: október 7.

Lélekgondozó

Mosó- és 
mosogató-
gép, hűtő-
gép, bojler, 
mikro, por-
szívó javí-
tását válla-
lom. Klíma 
t e l e p í t é s e 
és karban-
t a r t á s a . ) 
06-20-935-
1207.

Honlap: 
www.ecser.hu

Temérdek háttérmunka előzte meg, ill. 
fi zikai, szellemi és papírmunka kísérte 
a látványos eredményt. Sokszor éreztük 
úgy, hogy a fejünk felett döntenek ró-
lunk. Azonban tartottuk egymásban a 
lelket, buzgó imáinkban az Úrnak aján-
lottuk a projektet, és ki-ki „olyan ecse-
ries” számolatlansággal, önzetlenséggel 
tette bele a munkákba a maga képessé-
geit. Mindezek az élmények egymáshoz 
is közelebb hoztak minket, legfőképp 
azonban sokadszor is megtapasztaltuk, 
hogy aki az Úrban bízik, sosem csalód-
hat. Itt tehát nemcsak egy fi zikai munka 
folyt, hanem egy lelki is, ami fontosabb, 
mint a látvány.

Mi mindent sikerült így megvalósí-
tanunk? Végérvényes engedélyünk van 
nemcsak a szentélyre, hanem a hajó 
folytatására is. Kizárólag a szigorú elő-
írásoknak megfelelő minőségű és színű 
anyagokat használtunk. Nem időrend-
ben, hanem kívülről befelé haladva: 
UV-álló festést kapott a főbejárat, a sek-
restye ajtaja (melynek kilincseit antikra 
cseréltük) és ablakkeretei. A lourdes-i 
barlang halványkék lett, és mozgásérzé-
kelős refl ektorral szereltük fel. A teljes 
templomon körbefutó lábazati kőlapo-
kat végig megtisztítottuk. Felettük a ha-
jóban fél méter magasan tégláig levertük 
a vakolatot, a nedvesedés kiszáradása 
céljából 2 hónapig úgy hagytuk, majd 
szellőző vakolattal és festékkel láttuk el, 
utóbbit egészen a színes üvegablakokig. 
A száradási idő alatt megtörtént a falak-
ban a villany és hangosítás kábeleinek 
javítása. A karzat alatti lámpák helyben 
kapcsolhatóvá váltak, energiatakaré-
kosra cseréltük a hajó régi falikarjainak 
izzóit és a szentély refl ektorait, továb-

bá kicseréltük a villany és a harangok 
kapcsolószekrényét. Modernizáltuk az 
összes hangszórónkat. Az erősítő új pol-
cot és gerjedésgátló készüléket kapott, a 
szentély új mikrofont és lépésálló kábe-
lezést, továbbá beszereztünk egy vezeték 
nélküli mikrofont és hangszórót. Ahogy 
már korábban megírtuk, ismét használ-
hatóvá tettük a szószéket. A szentély két 
felolvasóállványának egyikéből a litur-
giában előírt kisasztal készült el.

A szentélyen most már látszik, hogy 
műemlék templomunk barokk. Va-
kolata rugalmas hálót kapott, amely 
a domb folyamatos mozgása ellenére 
sem engedi megrepedezni és lehullani 
az újonnan festett réteget. A két eredeti 
oszlopot márványutánzatúra festtettük, 
további 4 hasonló oszlop került felfes-
tésre. Mind az oszloputánzatok, mind 
a köztük elhelyezkedő mezők 3D-s ha-
tásúak. A kupolába a Szentháromságot 
stilizáltan megjelenítő pannókép került: 
az Atyát egy hármast mutató kézfejjel, a 
Fiút kehellyel és ostyával, a Szentlelket 
pedig galambbal és 13 lángnyelvvel áb-
rázoltuk. Ezzel a szentély közepén egy 
újabb (virtuális) ablakot kapott a temp-
lomunk, melyen át (az oltárképéhez ha-
sonló) felhőkkel szegélyezve, a kék égen 
keresztül „fel”-látunk Istenhez.

Megérte tehát hónapokig egy házilag 
tákolt emelvényen misézni, nyelni és 
takarítani a port, kerülgetni a munkák 
kellékeit, a háttérben egy nagy, fekete 
nejlont látni, mert olyan szentélyt kap-
tunk vissza, ami méltóbb a liturgiához, 
és remélhetőleg évtizedekig nem kell 
majd hozzányúlnunk. Dicsőség az Úr-
nak! 

Balázs atya

Templomfelújítás
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Szent István-nap ünnepén Balázs atya megszentelte az ecseriek új 
kenyerét a templomi szentmisén augusztus 20-án

A Zöld Koszorú Hagyományőrző Kör Petruska Csoportja és a 
Nyugdíjas Klub néptánccsoportja képviselte Ecsert a Cinkotai 
Hagyományőrző Népdalkör jubileumi ünnepségén. A templomi 
áhítat után nógrádi táncokat és ecseri karikázót mutattak be a 
népes közönségnek.

A leköszönő képviselők köszönik a lakosok támogatását és az együttműködést

Testvértelepülésünk, Cabaj-Čapor küldöttsége Jozef Ligač polgármes-
ter vezetésével Ecserre látogatott. A gazdag program egyike a Budai 
Várba vezetett.
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