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Képviselő-testületi ülések – december 18. és 20.
Az önkormányzat 2019. december 18-i soros ülésének meghívott vendégei Méhész
Pál, az Ecseri Önkéntes Tűzoltó Egyesület
elnöke, dr. Molnár Zsuzsanna, az ÖTE titkára, Császár Zoltán, az Ecserért Községfejlesztő és Szépítő Egyesület elnöke, Gubán Sándor főépítész, valamint Földváryné
Martinovics Mónika konyhavezető voltak.
A képviselő-testület elfogadta az Ecseri
Önkéntes Tűzoltó Egyesület (ÖTE), valamint az Ecserért Községfejlesztő és Szépítő
Egyesület tájékoztatóját. Megbízást kapott
továbbá a polgármester, hogy terveztesse
meg az ÖTE és a polgárőrség gépkocsijainak elhelyezésére szolgáló garázst. A képviselők önkormányzati rendeletet alkottak
a települési támogatás megállapításának,
kifizetésének, folyósításának, valamint
felhasználásának ellenőrzési szabályairól
szóló önkormányzati rendelet módosításáról.
Döntés született arról is, hogy a képviselő-testület egyetért a Vecsés Város Településrendezési Terv módosításával azzal
a kitétellel, hogy a további eljárásokban
is részt kíván venni. A képviselők rendeletet alkottak a 2019. évi költségvetésről
szóló önkormányzati rendelet módosításáról, valamint az önkormányzati lakások
és nem lakáscélú helyiségek bérbeadásának és elidegenítésének feltételeiről szóló

Császár Zoltán szóbeli kiegészítést
tart a képviselő-testület ülésén
önkormányzati rendelet módosításáról.
Szintén önkormányzati rendelet született
a képviselők, bizottsági tagok, tisztségviselők juttatásairól is. A képviselők azzal is
megbízták a polgármestert, hogy a GDPR
feladatok ellátására az önkormányzat nevében kössön szerződést az AFTINET
Kft-vel, az ajánlat szerinti összegben, 5
éves hűségnyilatkozattal, az ajánlat szerinti összegben.
A képviselő-testületi ülésen elfogadásra

került a Duna – Tisza Közi Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának
II. sz. módosítása, a határozat melléklete
szerinti tartalommal. A képviselők döntést
hoztak arról is, hogy a Duna – Tisza Közi
Hulladékgazdálkodási és Környezetvédel-

képviselők, hogy az orvosi rendelő emeleti
korlátja az eredeti tervek alapján készüljön
el. A földszinti feljáró új korlátjának kivitelezéséről pedig a beérkezett ajánlatok alapján kívánnak dönteni. Megbízást kapott a
polgármester arra, hogy a Bethlen Gábor
Alapkezelő Zrt. ’Testvértelepülési prog-

Dr. Molnár Zsuzsanna, az Ecseri Önkéntes Tűzoltó Egyesület tagja
beszámolt a képviselő-testület előtt a szervezet tevékenységéről
mi Önkormányzati Társulás Tanácsában
Ecser Nagyközség Önkormányzatát Gál
Zsolt polgármester képviseli. Akadályoztatása esetén pedig Szilágyi Károly alpolgármester, illetőleg Barta Zoltán jegyző
helyettesíti. A testület elfogadta a Fővárosi
Agglomerációs Önkormányzati Társulás
Társulási Megállapodásának módosítását,
melyben az önkormányzati választást követően a társult önkormányzatok polgármestereinek neve aktualizálásra kerül. Határozat született arról is, hogy a Fővárosi
Agglomerációs Önkormányzati Társulás
Társulási Tanácsában Ecser Nagyközség
Önkormányzatát Gál Zsolt polgármester
képviseli, akit akadályoztatása esetén
Szilágyi Károly alpolgármester, illetve
Barta Zoltán jegyző
helyettesít.
A képviselő-testület hozzájárulását
adta, hogy az Ecser
Nagyközség Tulajdonában lévő Tájházban a Szlovák
Önkormányzat szekértárolót építsen.
Arról is döntöttek a

ramok és együttműködések támogatása
2020’ felhívására a pályázatot nyújtsa be.
Az ülésen a képviselők elfogadták a polgármesteri beszámolót.
A 2019. december 20-i rendkívüli testületi ülésen – az Erste Ingatlan Kft-vel
aláírt településrendezési szerződésben
foglalt feltételnek megfelelően – részleges
módosításra került a Településszerkezeti
Terv az Ecser, 1364, 1365, 1366, 1367/4,
1368, 1369, valamint 1343 helyrajzi számú
ingatlanok területére vonatkozóan. Ezzel
egyidejűleg részlegesen módosították a
területre vonatkozó helyi Építési Szabályzatot is.
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Sok minden történik idén Ecseren
Az év kezdetén mindenki számot vet az
előző év történéseivel, tervezi a jövőt, az
idei évet. Nincs ez másként az önkormányzatnál sem.
Átgondoljuk, hogy a tavalyi évre tervezett feladatainkból mit sikerült megvalósítani és mi az, ami erre az évre tolódott.
Természetesen az idei évre is meghatároztuk már az elvégzendő fejlesztéseket, felújításokat. Ezek menetéről és ütemezéséről a képviselő-testület dönt, azt követően
tudom meghirdetni. Nagyon sok minden
történik majd ebben az évben, amiről már
írtam, vagyis elindulnak a Vecsés felé eső
területen a fejlesztések, ezekről a pontos

információk birtokában szeretném majd
tájékoztatni Önöket.
Mindenkinek tisztában kell lennie azért
azzal, hogy az önkormányzatnak a lehetőségei korlátozottak, de bizakodásra adnak
okot a tavalyi bevételeink. Sok olyan kérdésben is előre kell jutnunk, amely nem az
anyagi helyzeten múlik, több olyan kérdés
vetődött fel az elmúlt időszakban, amelyre
közösen kell majd megoldást találni. Ebbe
szeretném bevonni a civilszervezeteinket
és azokon keresztül a lakosainkat is. Ennek első lépése megtörtént, egy egyeztető
fórum keretében tájékoztattam a szervezetek vezetőit az előttünk álló lehetőségekről

és
feladatokról,
kértem őket a további együtt gondolkodásra.
Szerencsére az
elmúlt évek során
nagyon jó kapcsolat alakult ki
a szervezetek és
az önkormányzat
között, remélem
ez itt is megmutatkozik majd. Ezekkel a
gondolatokkal kívánok minden ecseri lakosunknak sikerekben gazdag, boldog új
évet.
Gál Zsolt polgármester

Sikeres szilveszteri buli a művházban
„Hét könnycsepp gördül a folyóba” – a
Goombay Dance Band-nek ezzel az 1981-es
világslágerével indította zenei összeállítását
Abonyi Attila azon a bálon, amit egyáltalán
nem a könnycseppek, hanem a vidámság és
jókedv határoztak meg szilveszter éjszakáján
a Rábaiban.
Mint Kun Attila, az idén immár harmadik
alkalommal megtartott nagysikerű program
megálmodója és főszervezője elmondta,
hogy még a művelődési ház megbízott igazgatójaként kolléganőjével, Szatmári Zsuzsával elhatározták, csinálnak egy báli évet. Ennek keretében aztán abban az évben valóban
egymást érték házuk táján a bálok, melyek
közül a legnagyobb szabású az akkor induló
Szilveszteri bál volt. S ez annyira jól sikerült,
hogy azóta is minden évben rendszeresen
megtartják, melynek szervező és lebonyolító
munkájában Gébele Mónika és Doma Renáta vannak segítségére. A szórakoztatást,
az igazi talpalávalót pedig nem is bízhatnák
jobb kezekre, mint a méltán népszerű Abonyi Attiláéra. S az ilyenkor elengedhetetlen
jókedv másik kellékének, a kulturált italfogyasztásnak biztosításáról pedig Jámbor
László gondoskodik. Az évek során már kialakult a bálozói törzsgárda is, aminek tagjai
között üdvözölhették minden alkalommal
Gál Zsolt polgármestert és nejét is. S ha ez
a mintegy 100 főre tehető szám egy kicsit
még tovább tudna nőni, talán futná még
egy vendégfellépő meghívására is. A vidám
óévbúcsúztatás este 8-kor veszi kezdetét s
hivatalosan hajnali 4 óráig tart. Ám – amint
azt Mónika és Renáta elárulták – előfordult
már olyan is, amikor reggel 7-kor tudtak
hazamenni. S hogy a bálhoz minden szükséges kellék megfelelő legyen, a szervezők

már a kora délelőtti óráktól kezdve a helyszínen sürögtek-forogtak. Így nem csoda,
hogy a ruhatárba lépve is az alkalomhoz illő
hangulat fogadta az érkezőket. Erről pedig
a két, e posztot ellátó hölgy, Rátonyi Lászlóné Évike és Varga Dánielné Marika gondoskodott, akiknek a fejét díszítő táblácska
’Happy New Year’ felirata is igyekezett ezt
sugallani. Mónika és Renáta egyébként azt is
elmondták, hogy idén is az előző bálok során már kialakult társaság adta a rendezvény

italt egyáltalán nem, ám pogácsát, sajtosrudat és egyéb aprósüteményt, úgynevezett
’rágcsát’ bőségesen hoztak magukkal, amit
az egyesület tagjai mind maguk sütöttek
otthon, a bálra készülődve. A tánc mellett
az újévvárók részt vehettek a folyamatos
tombolahúzáson is, amin nagyobb értékű
műszaki cikkeket sorsoltak ki. A szervező
hölgyek elmondták, hogy ebben idén az az
elv vezérelte őket, hogy inkább kevesebb,
de olyan értékesebb tárgy találjon gazdára,

Szervezők és résztvevők vidám csoportja a bálon
magját, s tulajdonképpen családias jellegű az
egész, ahol szinte mindenki ismer mindenkit. S csupán mintegy negyedrészre tehető
azoknak a vendégeknek a száma, akik nem
ecseriek. Ők főként Rákosmentéről s más
fővárosi kerületekből, valamint a környező
településekről jöttek. Egyik nem titkolt célja a rendezvénynek egyébként az is, hogy a
szokásos szomszédi, ismerősi kapcsolatokon
túl egy kicsit jobban összehozza az ecserieket. Ennek egyik szép példáját adta a Varázs
Lovas Sportegyesület, amely 30 fővel jelent
meg a bálon. S hogy annak szabályait is a
legmesszebb menőkig tiszteletben tartsák,

mint a vízforraló, tósztszendvics-készítő, gőzölős vasaló, hajvasaló. A fődíj pedig, amit
mindenki szeretett volna megnyerni, egy
wellness hétvége volt Szilvásváradon, a büféés italszolgáltatást ellátó Gasthaus Rendezvény Kft. felajánlásának köszönhetően.
Az idei bálhoz Abonyi Attila fia, Gábor
készítette a színpadtechnikát és a világítást, s
bár szoktak együtt is zenélni, most azonban
ő nem dolgozott, csak szórakozni jött s így
mint közönség is megtapasztalhatta munkájuk eredményét. Remélhetőleg így lesz ez
még jó darabig, s a szilveszteri buli a Rábaiban jövőre is tovább folytatódik.
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Pintácsi Viki és az ecseri gyerekek bombasikere
A hagyománynak megfelelően az önkormányzat és a művelődési ház közös szervezésében idén is megrendezésre került a Mindenki karácsonya elnevezésű program.
A rekordszámú érdeklődőt vonzó, nagyszabású rendezvényen részt vett Gál Zsolt
polgármester, aki köszöntőjében elmondta,
hogy a karácsony a leginkább várt ünnepe az
évnek, aminek elérkezésééig a gyerekek elsősorban az ajándékokért, a szülők pedig az
ajándékozás öröméért számolják a napokat.
Az idősebbek számára pedig főként azért
fontos, mert ilyenkor szeretteik körében
tölthetik az időt. A polgármester felhívta a

Dr. Szűcs Lajos köszöntőt mond Gál
Zsolt társaságában
figyelmet arra is, hogy a műsorban fellépők
is legalább ilyen izgalommal várakoznak a
színpad hátterében. Ezért kérte a jelenlévőket, hogy fogadják őket nagy szeretettel,
majd pedig mindenkinek jó szórakozást,
boldog karácsonyt és sikerekben gazdag új
évet kívánt.
A rendezvényen szintén jelen volt dr.
Szűcs Lajos, a körzet országgyűlési képviselője. Üdvözlő szavaiban hangsúlyozta,
hogy ilyenkor valamennyien kicsit díszbe
öltöztetjük a szívünket s kifejezte az iránti
örömét is, hogy igen sokan jelentek meg a
rendezvényen. Mint mondotta, karácsony
tájékán kicsit jobban figyelünk egymásra,
s ez az odafigyelés a családban, a gyerekek körében a legfontosabb. S amint már a
nyugdíjasok számára tartott ünnepségen is
hangsúlyozta, ilyenkor gondoljunk azokra
is, akik egyedül vannak. Ha ilyen személy
van a közelünkben, hívjuk fel vagy menjünk
át hozzá és vigyünk egy kis figyelmességet
számára és köszöntsük fel. S ez a magatartás
a szívünket is fel fogja melegíteni csakúgy,
mint azok a produkciók, amiket a csoportok
hamarosan előadnak a színpadon. Ezekkel
a gondolatokkal kívánt mindenkinek áldott
karácsonyt, valamint azt, hogy a jövő évben
mindenkinek sikerüljenek a tervei. Ehhez
pedig Isten áldását kérve kívánt jó egészséget.

A köszöntőket követően vették birtokukba a művelődési ház színpadát a fellépő
helyi csoportok. Elsőként a ’Vencek’ táncscsoport műsorát láthattuk, akik először Ady
Endre: Kis, karácsonyi ének című versének
átiratát adták elő ’Tegnap harangoztak’ címmel, majd egy magyar népdalt énekeltek el.
Táncösszeállításukban pedig felvidéki táncok szerepeltek, melyeket Földváryné Blazsek Bea és Galambos György tanított be. A
programot a klasszikus balett és a művészi
torna elemeit ötvöző táncszámok követték,
amiket a ’Szitakötők Táncstúdió’ megújult
néven mint ’Kármen Táncművészeti Stúdió’
mutatott be. Elsőként a Cserfa Kuckó Óvoda
apróságainak csoportja adta elő ’Hópihék’
című produkcióját. Őket követte az ovis és
kisiskolás korúakat magában foglaló csoport ’Jingle Bells’ című száma. A stúdió bemutatóját a felsős korosztályú csoport zárta
’Angyalok’ című táncával. Szintén több korosztályt képviselt a Szilágyi Edina irányítása
alatt működő E-Dance stúdió három csoportja is. Ezt követően az Andrássy Utcai
Óvoda Katica csoportjának bemutatóját tapsolhatták meg a nézőtéren helyet foglalók. A

Amint színpadra lépett, s felhangzottak előadásában az első hangok, mindenki úgy érezhette egy pár másodpercig, hogy az érzékei
játszanak vele, s a színpadon Máté Péter énekel neki. Sajnos, a szervezők ezt a csodát nem
tudták ugyan valóra váltani – ám a még ma
is nagy népszerűségnek örvendő énekes da-

A Vencek tánccsoport dalokat és táncokat adott elő
laival elhozták Ecserre legjobb hazai utánzóját. Ő pedig nem más, mint Mosonyi Ferenc,
aki nemcsak előadóként, de hétköznapjaiból
is jól ismeri a települést, hiszen kémiát tanít
a Laky Ilonka Általános Iskolában. Színpadi
produkcióját pedig vastapssal jutalmazta a
közönség. Idén először lépett a Rábai Miklós
Művelődési Ház színpadára a Szent Antal Plébániatemplom gitáros énekkara, akik ebből az
alkalomból a karácsonyi ünnepkörköz kapcsolódó dalokat tűztek műsorukra.
Az ecseri előadók e sokszínű műsorát
követően került sor a program meghívott
vendégének, Pintácsi Vikinek a fellépésére.
Valószínűleg kevesen tudják róla, hogy ő tulajdonképpen Szandinak a nővére. A Magyar
Köztársasági Elnöki Ezüstéremmel kitünte-

Középpontban a karácsonyfa
Zöldkoszorú Hagyományőrző Kör néptáncprodukciójának koreográfiáját pedig Lukics
Gábor és Pintér Tibor készítette. A Kozma
Barbara szakmai elhivatottságának köszönhetően egyre nagyobb népszerűségnek örvendő hastáncszámok ez alkalommal is több
korcsoportban varázsolták el a nézőket. Az
’Izisz’ csoport legyezőfátylas táncát botostánc követte a ’Yildiz’ csoport előadásában.
A ’Mini’ csoport pedig pillangótáncát egy
dobszólóval fejezte be. Ezt a ’Mayya’ produkciója követte, melyet a ’darbuka’ nevű
ütőhangszer dinamikus dobszólójának kíséretében adtak elő. A varázslatos számokat a
Nazirah Hastánctúdió felnőtt csoportjának
impozáns saabi tánca zárta.
A látványos táncprodukciókat egy igazi meglepetés fellépő követte a műsorban.

Vonatozás a színpadon Pintácsi Vikivel
tett énekesnő fergeteges műsort adott, melyben olyan jól ismert slágerek is elhangzottak,
mint a Dolly Roll Isztambul-ja vagy pedig a
Hungária Baby Doll című dala. A produkció
során sok-sok ecseri apróság is felmerészkedett a színpadra, hogy együtt énekeljenek és
táncoljanak, a produkció végén pedig együtt
vonatozzanak az énekesnővel – nemcsak a
saját, de a közönség nagy örömére is.
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Ötszáz tiszteletcsomag a falubeli időseknek
Ecser Nagyközség 70 éven felüli lakosait
hívta meg a Nagyközségi Önkormányzat a
művelődési házba Karácsony alkalmából.
A megjelenteket Gál Zsolt polgármester
és Dr. Szűcs Lajos országgyűlési képviselő
köszöntötte.
A műsort az Andrássy Utcai Óvoda
kis ovisai kezdték, nagy tapsot aratva. A
következő fellépők Kalina Enikő és Dócs

Péter voltak. Ők és a zenekar másfél órán
át szórakoztatták a közönséget operett- és
nótaműsorukkal. Nagy sikert arattak, a
nézők elégedetten beszéltek a látottakrólhallottakról.
A Polgármesteri Hivatal 500 csomagot
készített és adott át a szépkorúaknak, kifejezve az önkormányzat megbecsülését és
tiszteletét irántuk.

Siker: Máté Péter dalainak
leghitelesebb tolmácsolója
a lakysok kémiatanára
Mosonyi Ferenc személyében meglepetés vendége volt az idei Mindenki karácsonya műsorának.
Neve bizonyára ismerős sok, a fiatalabb korosztályt képviselő általános
iskolás diáknak is Ecseren, hiszen ’civilben’ kémiát tanít a Laky Ilonka Általános
Iskolában. Személye azonban nem ettől
vált országosan, sőt mondhatni, hogy a
határon túli magyarlakta területeken is
híressé, hanem attól, hogy ő az, aki egykor hitelesen és őszinte lélekkel énekelte
Máté Péter dalait. Olyan hátborzongató
hitelességgel szólaltatja meg ezeket a dalokat, hogy a nézőtéren ülők egy pillanatra úgy érezhetik, a néhai művész tért
vissza a színpadra egy pillanatra. S hogy
ezek a jól ismert slágerek ma is mennyire
élnek s mondanivalójuk van a jelen számára is, mi sem bizonyítja jobban, hogy
előadása nagy sikert aratott.
Az eredeti képzettségét tekintve agrármérnök második diplomaként szerezte
meg Gödöllőn a Tanárképző Főiskolán
a mérnöktanári oklevelet. De a katedra
mellett dalszerzéssel is foglalkozott, melyeket korábban egy szál gitár kíséretével
adott elő fellépésein.
De hogyan is kezdődött ez a máig töretlen barátság és művészi azonosság?
A Pulzus a ’80-as évek legendás könynyűzenei magazinja volt a televízióban.
1980-ban egy tehetségkutató verseny
zsűrijében ott volt Antal Imre és Módos
Péter, ahol Ferenc egyik dalát méltónak
tartották arra, hogy a Pulzus műsorára tűzze. E program során ismerkedett
meg Máté Péterrel, aki Beatles feldolgozásokat adott elő a gyilkosság áldozatául esett John Lennon emlékére. S

bár Mosonyi Ferenc ekkor még teljesen
más jellegű zenét játszott, a köztudottan
nyílt szívű, jó humorú művész a felvételek szünetében nagy szeretettel biztatta
Ferencet, aki e beszélgetéstől számítja
– így utólag – egy őszinte barátság kezdetét. Máté Péter művészete nagy hatást
gyakorolt rá s megváltoztatta a zenéhez,
a közönséghez való viszonyát és egyál-

Mosonyi Ferenc tanár úr a színpadon
talán, követendő példát adott Ferenc
számára. Ezért érthető, hogy a legendás
énekes halála mélyen megrendítette. Ezt
az érzését egy korábbi nyilatkozatában
úgy fogalmazta meg, hogy úgy érezte,
„kitéptek egy darabot a szívemből”. E
szomorú esemény kapcsán írt egy em-

Dócs Péter és Kalina Enikő énekel
lékdalt barátja és zenésztársa emlékére „Hívnálak jóbarát” címmel, amelyet
Szakály László csodálatosan meghangszerelt, és az akkori Rockszínház zenészeinek segítségével elkészítették a dal
zenei anyagát és az énekfelvételt.
Az emlékező dalt 1985-ben a televízió
Pulzus című műsora is bemutatta.
1989-től pályafutása során több száz
koncertje volt, melyek között szép számmal vannak jótékonysági célokat szolgálók is. De számos alkalommal lépett
közönsége elé határon innen és túl is,
mindvégig ápolva s őrizve azt a zenei és
eszmei világot, örökséget, amit jóbarátja, Máté Péter képviselt. Munkásságáért
2001-ben, a Magyar Kultúra Napján vehette át a FALVAK KULTÚRÁJÁÉRT
ALAPÍTVÁNY által létrehozott ’A Magyar Kultúra Lovagja’ címet. Ennek erkölcsi alapját a magyar kulturális örökség ápolása és fejlődésének elősegítése
érdekében kifejtett önzetlen tevékenysége, kiemelten a kortárs művészeti örökség népszerűsítése adta.
Sajnos azonban a sors különös játéka
folytán 2010-ben súlyos megbetegedést,
gégerákot diagnosztizáltak nála, amit
szerencsére sikeresen tudtak kezelni –
ám a fellépések tempóját és a fellépések
hosszát is le kellett lassítani. Így szerencsésnek mondhatják magukat az ecseriek, hogy idén év vége közeledtével nemcsak az iskolások elé állt ki rendszeresen
a katedrára kémia órán, hanem egy kivételes alkalommal a művelődési ház
színpadáról is megosztotta egyedülálló
hangját és tehetségét a slágereket vele
együtt éneklő közönséggel.
***
Az alábbi linken egy felvételt tekinthetnek meg a kedves olvasók a TV2 műsorából Mosonyi Ferencről.
h t t p s : / / w w w. y o u t u b e . c o m /
watch?v=69dbi9kWuAU&t=79s
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A polgárőr Mikulás idén is sok örömet vitt a gyerekeknek
December 8-án immár tizenhetik alkalommal
indult útjára az Ecseri Polgárőr Egyesület Mikulása, hogy a település utcáit végigjárva, ajándéka
eljusson minden ház minden egyes kis lakójához.
Ez egy nagyon ritka, igazán szép hagyomány,
amilyenhez hasonló nem található nemcsak az
Ecser környéki településeken, de még talán az
egész országban sem. Idén pedig különös szerencsében volt részünk, hiszen magával a Mikulással
tudtunk találkozni még mielőtt felült volna a szánjára, aki sok érdekességet árult el ecseri programjával kapcsolatban.
Megtudtuk, hogy összesen 520 csomaggal töltötte meg a puttonyát az ecseri gyerekek részére.
Ennek elkészítéséhez pedig alig több, mint egy
órára volt csak szükség, hiszen már rutinosan
dolgoznak a segítői, s ilyen olajozottan működik
a rendszere. S hogy kik ezek a segítők? Többnyire gyerekes szülők, akik között vannak olyanok
is, akiknek ugyan már felnőttek a gyerekei, de
ők mégis részt vesznek az előkészületekben. Sőt,
olyan is van közöttük, akinek ugyan nincs gyereke, ám ennek ellenére fontosnak tartja, hogy ez az
akció sikeresen megvalósulhasson. S az egészben
talán az a legértékesebb, hogy soha nem kell nekik
szólni vagy kérlelni őket, hanem maguktól jönnek
és érdeklődnek, hogy mikor lesz a csomagkészítés.
De természetesen az sem kisebb feladat, hogy
a csomagokhoz szükséges pénzt összegyűjtsék, s
e tekintetben talán idén volt a legnehezebb dolga
a nagyszakállúnak, s most bizonyult a legnagyobb
feladatnak ennek előteremtése. Ennek jól bevált s
a legszélesebb lakossági kört megmozgató módja,
hogy több helyre dobozokat helyeznek ki, amibe
ki-ki bedobhatja azt az összeget, amit mikulásajándékra szán, a nevét pedig felírhatja a doboz mellett
elhelyezett ívre. Így nagy köszönet illeti az ebben
az akcióban részt vevő helyi üzleteket: a Gyros Büfét, a Tranzit ABC-t, a Szilvia Cukrászdát, a Rábai
Miklós Művelődési és Közösségi Házat, a BEAuty
és az ILCSI Szalont, az Arany János utcai ABC-t
és CBA-t, akik adományukkal is segítették a programot, valamint az Arany Sörözőt, amely olyan
szerencsés helyzetben van, hogy minden évben
nekik sikerül a legnagyobb összeget összegyűjteni.
De ezen kívül ezirányú aktivitásukkal hozzájárulnak a költségek összegyűjtéséhez a polgárőrség

tagjai is. Így előfordult már, hogy a polgárőrök a
munkahelyükön beszéltek erről a szép szokásról
– a cégek pedig fontosnak tartották, hogy hozzájárulásukkal támogassák e hagyományt. Ilyen nemes adományozó a Stebo 5000 Kft., mely Szabó
István polgárőr munkahelye s már harmadik éve
segíti az akciót. Idén 30 kiló szaloncukrot kapott
tőlük az ecseri Mikulás. Wunderlich – Makai József polgárőr pedig a fővárosi székhelyű Merkapt

ségek legnagyobb része természetesen a szülők
adományaiból kerül fedezésre, de emellett kapnak
támogatást helyi forrásból is. Így az önkormányzat
ebben az évben is 30 kiló szaloncukorral támogatta a programot, s szintén rendszeres adományozó
a Papa Joe Pizzéria is. Sőt, miután a mikulásmenet
körútja végére ért, mintegy 10 db frissen sült pizzát adott ingyen az abban résztvevőknek, akik bizony meglehetősen elfáradtak a hosszú út végére.

Zrt. Fiumei úti üzletének vezetője, mely cég már
második éve adományoz 100 ezer forintot a gyerekek megörvendeztetésére. Maga a Mikulás pedig
szintén tagja a polgárőrségnek, s nagyon szereti a
gyerekeket s ért is a nyelvükön, hiszen tanárként
dolgozott, mielőtt még Mikulásnak állt volna.
Közvetlen segítői pedig ecseri útja során a
krampuszok voltak, akik egymást váltva látták el
ezt a feladatukat, hiszen a sok-sok teendő mellett
a hidegre fordult idő is igen igénybe vette őket.
Elsőként Barta Dorottya ült a nagyszakállú mellé,
akinek úgy sikerült elnyernie ezt a nem mindennapi posztot, hogy még nyáron jelentkezett rá, egy
polgárőrgyűlés alkalmával. Őt pedig nem más,
mint magának a Mikulásnak a lánya, Horváth
Nóra és barátnője, Megyesi Kinga váltotta, hogy
elég szorgos kéz álljon rendelkezésre a csomagok
és szaloncukor kiosztásához.
Ahhoz azonban, hogy minden gördülékenyen menjen, nagyon alapos és hosszú előkészítő munkára van mindig szükség. Ezt pedig nem
más, mint Nagy Zoltán,
a polgárőrség vezetője
vállalja rendszerint magára. Elmondta, hogy
már hónapokkal korábban elkezdik járni társával az üzleteket, hogy a
lehető legjobb áron sikerüljön beszerezni a csomagokhoz valót. A költ-

A Pro Form Kft. pedig idén csatlakozott e körhöz s
20 elkészített csomagot tett a puttonyba.
Mint Nagy Zoltán hangsúlyozta, a jövőben a
szülők aktivitását szeretnék egy kicsit javítani, s
ezért szeptembertől szeretnének bemenni a szülői
értekezletekre is, hogy támogatásuk fontosságára
s annak megfelelő időben történő biztosítására
felhívják a figyelmüket. A polgárőrségnek ugyanis
nem állnak rendelkezésre e téren megfelelő anyagi
eszközök, így főként a szükséges emberi munkát
és részvételt tudják biztosítani. De emellett alapvető, hogy a szükséges anyagi támogatás ne az
utolsó pillanatban érkezzen, hanem már jó előre
rendelkezésre álljon, hogy biztosan lehessen vele
számolni.
Amikor pedig a motorizált mikulásszán kigördült a polgárőrség elől, a jelenlévők csodálkozva
láthatták, hogy egy rénszarvas ült a volánnál. Ezt
a szerepet pedig nem más, mint Koczkás László, a
polgárőrség jól ismert s egyben egyik alapító tagja
töltötte be.
Érdeklődésünkre elmondta, hogy már tizenhét
éve húzza a Mikulás szánját, így felhívták a figyelmét, hogy ideje lenne rénszarvas bőrbe is bújni
már. Ezért vásároltak egy rénszarvasjelmezt, a
szükséges sminket pedig a szomszédja készítette
el, aki artista volt. Így sokakat meglephetett Ecserszerte a látvány, hogy egy hamisítatlan rénszarvas
vezette a polgárőrség autóját – minden bizonnyal
az ecseri gyerekek legnagyobb örömére.
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Óriási érdeklődés és siker az idei böllérfesztiválon
Ragyogó napsütésben zajlott le az immár
IX. Ecseri böllér fesztivál január 11-én a
Tájház udvarán, ahova talán ennyi ecseri
még soha nem látogatott ki. Az önkormányzat támogatásával és a Rábai Miklós
Művelődési és Közösségi Ház szervezésében megrendezett esemény jó híre már
jóval túllépett Ecser határain, és számos
környező település vezetői is megtisztelték látogatásukkal. Így dr. Szűcs Lajos, a
körzet országgyűlési képviselője, valamint
Szabó István, a Pest Megyei Önkormányzat elnöke mellett Gál Zsolt polgármester
a vendégek között üdvözölhette Tabányi
Pál maglódi, Gyenes Levente gyömrői,
Kissné Szabó Katalin üllői és Szlahó Csaba
vecsési polgármestert is.
Az összesen 7 sertés halálával járó böllérversenyen versengő csapatok főztjének
elbírálását pedig ezúttal is a Szabadtűzi
Lovagrend szakértelmére bízták a szervezők. A számos kategóriában odaítélt díjak
elnyeréséért 7 csapat mérte össze tudását.
A programot támogatta és aktívan részt
vett lebonyolításában a képviselő-testület
valamennyi tagja. A csapatok közt találtuk
az EKO Kft, az Ecseri Jót-evők, a Gászler Kft., az Üllői VKSK, a Leszúr-lak, a
preRÖFItt és az ÖTE gárdáját.
Igen nagy erőkkel vett részt a rendezvényen az EKO Kft., hiszen amellett, hogy
megmutatták a böllérfesztiválok során
szerzett gasztronómiai tudásukat, a program zökkenőmentes lebonyolításáról is
gondoskodtak. Mint Kun Attila, a cég
vezetője elmondta, szalmát is szállítottak
a helyszínre, hogy ha a talaj sáros lenne,
legyen mit szétteríteni a földön. De emellett az elengedhetetlenül szükséges víz és
áram biztosítása is az ő feladatuk volt.
Az idei verseny újonca a Gászler Kft.
csapata volt, akik pavilonjuk dekorációját
különösen nagy gonddal készítették el, a
vidéki élet jellegzetes elemeit megjelenítve. S hogy főzőtudományuk se maradjon
el ettől a látványtól, arról egy kb. 120 kg
súlyú, Ráckevéről érkezett malac gondoskodott. Mint Gászler János és felesége,
Kati elmondták, a társaság magját baráti
társaság alkotta.
Az ecseri Önkéntes Tűzoltó Egyesület idei részvételéhez az igazi hangulatuk
akkor érkezett meg, amikor felállították
sátraikat, ami tavaly még csak egy volt,
fele ekkora területen. Idén nekik sikerült
legjobban a szúrás és ők tudták levenni
a legtöbb vért is, így csak ők tudtak véres hurkát is készíteni. A disznót ők is

az önkormányzaton keresztül rendelték
meg, így a legbiztonságosabb. S noha Sztancsik Csaba csapattal nem indult az idei
versenyen, részvétele azonban – csakúgy,
mint tavalyi anyagi támogatása – ezúttal
sem maradt el. Idén saját készítésű borral
járult hozzá a jó hangulathoz, de emellett
megkóstolták jóízű házipálinkáját is. Mint
mondotta, külön csapat indítására ugyan

nos tapasztalata is az, hogy Ecseren nagyon
segítőkészek az emberek, ami a városokban
nemigen tapasztalható. Így ha bármikor segítséget kér valamilyen teendőhöz, biztos,
hogy legalább húszan rögtön jelentkeznek
rá, még ha vasárnap délutánról van is szó.
Gál Zsolt polgármester örömét fejezte ki aziránt, hogy idén minden eddiginél nagyobb
számban jöttek ki az ecseriek a böllérfesz-

Vidám koccintás a fogópálinkával: Dr. Szűcs Lajos országgyűlési képviselő, Gál Zsolt
polgármester, Dr. Tanczik Balázs plébános és Kun Attila, az EKO Kft ügyvezetője
már nem futja az idejéből és energiájából,
ám 11 évi aktív versenyzés után más módon is szívesen támogatja a rendezvényt.
Az EKO Kft. külsősökkel megerősített csapatának tagja volt Dr. Tanczik Balázs plébános is. Már tavaly is kapott meghívást, akkor
azonban egyéb irányú elfoglaltsága miatt
nem tudott részt venni. Az ’Ecseri Jót-evők’
is meghívták, így egyszerre két társaságot is
támogatott. Mint az atya elmondta, 7 évig
volt Dabason, ahol a paptársakkal is vágtak
disznót, saját felhasználásra. Azonban ez az
esemény versenyként eddig ismeretlen volt a
számára. S úgy tapasztalta, hogy ez a közös
megmozdulás összekovácsoló hatással bír.
Azért kedveli, mert emberközeli program,
ami a városokban, ahol eddig dolgozott,
nem igen jellemző. Ecseren viszont ismerik
egymást az emberek, s a böllérfesztiválon
nem az a fontos, hogy megegyék az ételt,
hanem az is, hogy együtt készítik azt el, s ez
a munka összekovácsolja az embereket.
S ez a lényeg, mert
vendégül látni valakit nem olyan, mint
együtt csinálni valamit. Ezért már reggel
6-kor ő is a Tájházban volt, hogy részt
tudjon venni a közös
munkában. Az általá-

tiválra. Az eladott kóstolójegyek számából
egyébként utólag pontosan meg tudják állapítani a résztvevők számát. Tavaly ugyan
a Dankó Rádió hirdette a rendezvényt, így
szép számmal érkeztek más településekről is
látogatók, most azonban nem volt hirdetés,
így több volt az ecseri vendég. Az önkormányzatnak az is az elsődleges célja, hogy az
ecseriek vegyenek részt rajta minél nagyobb
arányban – de természetesen szívesen látnak
máshonnan érkezőket is. Nem cél továbbá a
profitszerzés sem, ehelyett a jó hangulatot és
kedvet, a megelégedettséget állítják a középpontba.
A programot jövőre is tovább szeretnék
folytatni. Terveznek némi újítást is bevezetni, amiről azonban még korai lenne most
beszélni. Az viszont valószínű, hogy növelni
kellene a rendelkezésre álló területet, mert
egyre nagyobb számban mérik össze tudásukat a résztvevő csapatok.
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Százéves ecseri dalokat is énekelt a dalárda
Rendkívüli élményben volt része azoknak az érdeklődőknek, akik december 8-án részt vettek
az adventi koncerten a Szent Antal Templomban. Elöljáróban Dr. Tanczik Balázs plébános
köszöntötte a megjelenteket az Ecseri Katolikus
Egyházközség, az Ecseri Szlovák Önkormány-

először a helyi közönség elé, amikor az Aszódi
Csaba András mintegy 20 éves gyűjtőmunkájának eredményeként megjelent ’Szent Mihálytól
Szent Györgyig’ című könyvében szereplő helyi
szlovák népi vallásos énekekből állították össze
műsorukat. A kitartó gyűjtőmunka eredménye-

Az Ecseri Dalárda műsor közben

zat és a Zöld Koszorú Hagyományőrző Kör
közös szervezésében megrendezett ünnepi műsoron kérve, hogy emeljék lelküket a születendő
messiáskirályhoz.
A program első részében a Laky Ilonka Általános Iskola alsós kórusának karácsonyi összeállítását hallhatták az egybegyűltek. A dalokat
betanító és a kórust vezető Kunné Kántor Katalin elmondta, hogy nagy örömmel tettek eleget
a meghívásnak. Kórusukat az idei harmadik és
negyedik osztályosok alkották, akik idén újonnan
tanulták meg a műsort, hiszen a tavalyi országos
eredményeket is elérő kórus tagjai, nyolcadikosok
lévén, már a továbbtanulásra koncentrálnak. Így
tulajdonképpen évről évre változik nemcsak a
műsor, de maga a kórus is. A karvezetőnek azonban mindig van új ötlete, s már az az elképzelése
is körvonalazódott, hogy milyen meglepetéssel
köszönti majd a hallgatóságot a jövő évi karácsonyi koncerten.
A legifjabb korosztályt követően lépett a
hallgatóság elé az Ecseri Dalárda, mely az egyházközség, a szlovák önkormányzat és a hagyományőrző kör tagjaiból szerveződött. Vezetője
dr. Esztergominé Bennő Katalin. A dalárda működéséhez szükséges anyagi támogatást is a szlovák önkormányzat és a hagyományőrző kör adja.
A múlt évi karácsonyi koncert alkalmával álltak

ként megalkotott könyv kiadására pedig azután
került sor, hogy sajnos kihalt az az ecseri korosztály, akik még ismerték ezeket a népdalkincseket.
A múlt évi koncert óta eltelt időben pedig nemhogy együtt maradt az akkor éneklő 8-9 fős lelkes
kis csapat, de tovább is gyarapodtak.
Próbáikat a művelődési házban tartják rendszeresen, melyek egy-egy fellépés előtt megszapo-

rodnak. Az elmúlt időszak kedvező tapasztalatai
alapján felbátorodva pedig úgy gondolták, hogy
idén is az ecseri közönség elé állnak egy adventi
koncerttel a templomban. A tagok mind helybeliek, s nemcsak a nembeli hovatartozást, de a
korbeli összetételt illetően is vegyes kórusról beszélhetünk, hiszen a legfiatalabbak 16 év körüli
középiskolások, a legidősebb pedig 60 éves. A
döntő többség viszont a 30-40 év közötti középkorosztályhoz tartozik. Örvendetes körülmény az
is, hogy maga Dr. Tanczik Balázs plébános úr is
csatlakozott hozzájuk. Szakmai vezetőjük pedig
vérbeli zenész, dr. Esztergominé Bennő Katalin.
Tavalyi adventi koncertjükkel már a határon túlra
is eljutottak és augusztusban Ukrajnában is előadták, szeptemberben pedig a sátoraljaújhelyi
közönség tapsolhatott nekik. Ezek a szép sikerek
mind hozzájárultak ahhoz, hogy repertoárjukat
kibővítsék, s amint az a műsor bevezetőjében elhangzott, az Ecseri Dalárda – a helyi szlovák és
magyar nyelvű népénekek éneklése mellett – az
év jeles eseményeihez kapcsolódóan állítja össze
műsorát. Így az adventi programban a Jézus-váró
ecseri énekek mellett megszólaltak többek között
galgamenti, hévízgyörki és felföldi énekek, valamint ismert és kevésbé ismert betlehemes dallamok is.
Elsőként „A szeleknek élénk szárnyán” kezdetű kolindát (karácsonyi ének) adták elő, majd a
több neves együttes által is már műsorra tűzött
’Kis karácsonyi ének’ című megzenésített Adyvers következett. Ezt követően egy olyan ecseri
adventi koszorú hangzott el, melynek dallamait
száz évvel ezelőtt is énekelték már az évnek ebben az időszakában – s örvendetes, hogy némely
hozzájuk fűződő népi hagyomány, mint pl. a
szálláskeresés ma is él még. De felhangzott a lányok éneke ahhoz a különleges helyi szokáshoz
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kapcsolódóan is, melynek hagyományát Aszódi
Csaba András mondta el. Eszerint karácsony éjszakáján a lányok csoportosan felkeresték azt a
házat, amelyben az a fiú lakott, aki tetszett nekik
és énekes köszöntővel kívántak boldog ünnepet.
A fiús mamák aprópénzt és édességet kínáltak
cserébe. Ez a hagyomány egészen a ’60-as évekig
élt Ecseren, s mintegy 15 évvel ezelőtt újították fel
a hagyományőrző kör lánytagjai. Ez után az érdekesség után egy Betlehemes köszöntő következett szlovák nyelven, Danka Balázs előadásában,
majd egy, a Jézus születésének motívumára íródott karácsonyi ének hangzott el. A műsor következő részében karácsonyi kánták és betlehemes
énekek voltak hallhatók a Mezőségből. Majd a
’Feljött már az a csillag’ és a ’Pásztorok keljünk’
és a ’Nosza pajtás’ kezdetű énekek csendültek fel,
melyek Volly Istvánnak a Pest megyei Peregről
származó gyűjtéséből valók. A befejező összeállítást az adventi várakozás egyik legkifejezőbb
dallamával, az ’Ó jöjj, ó jöjj üdvözítő’ kezdetűvel
indították, ami egy XVII. századi német evangélikus ének észak-magyarországi népi változata
és Domokos Mária gyűjtéséből származik. Az
’Aludj el magzatom, napom fénye’ kezdetű Mária-altatót a Kodály Zoltán gömöri gyűjtéséből
származó ’Karácsony estéjén szépen vigadjanak’
kezdetű ének követte, mellyel kapcsolatban Aszódi Csaba András érdekességként elmondta, hogy
ez az ének Kodály tanítványának, Volly Istvánnak 1982-es ecseri gyűjtésében is megtalálható.
S ezt a változatot az a Mari néni nevű ecseri cigányasszony énekelte el neki, aki karácsonykor
és húsvétkor is házról házra járva vitte az ünnepi jókívánságokat. A program befejező részében
előadott dalok között felcsendült a karácsonyi
kántálás jókívánságait tolmácsoló ’Bor, búza, gabona’ kezdetű is, mégpedig a Galga-menti Kartalon gyűjtött változatban, majd pedig a galgahévízi
’Menjünk mi is Betlehembe’ kezdetű ének zárta a
programot, mely nagy sikert aratott. S a ráadásként előadott szám előtt pedig megismerhettük
azokat a zenészeket is, akik közreműködésükkel
kellemes perceket szereztek a hallgatóságnak:
hegedült Bennő László, brácsán és kobzon kísért
Szilaj Zsolt, nagybőgőzött Vályi Nagy Tamás. Az
előadáson közreműködtek a templomi gitárosok
is: Esztergomi Adrien, Esztergomi Zsolt és Virágh
Krisztián, fuvolázott Esztergomi Viola. A koncert
ötletgazdája Aszódi Csaba András volt, citerán és
tekerőlanton közreműködött, valamint a dalokat
betanította és a koncertet szerkesztette dr. Esztergominé Bennő Katalin.
Ezzel a nagyszerű előadással pedig valamenynyien hozzájárultak ahhoz, hogy lelki feltöltődést
adjanak az ünnepi várakozásnak.
A koncert után hangulatos vendégvárás fogadta a résztvevőket a templom előtt felállított
sátorban, ahol az ecseri kalács mellé forralt bort
és meleg teát fogyaszthattak a vendégek.
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A tankötelezettség kezdési időpontjának módosítása
2020. január 31-ig kérelmezhetik
a szülők 2020. augusztus 31-ig a
hatodik életévüket betöltő gyermekük esetében a tankötelezettség
kezdési időpontjának a módosítását
A tanköteles kort, vagyis a hatodik életévét legkésőbb 2020.
augusztus 31-ig elérő gyermek további egy nevelési évig óvodai nevelésben maradásáról 2020. január
1-jétől az Oktatási Hivatal dönt.
Az eljárás a szülő kérelmére indul. A szülő bármilyen indok alapján vélelmezheti, hogy gyermeke
számára az iskola megkezdése még
nem indokolt. Az eljárásban ezen

körülmények vizsgálatára kerül
majd sor. A szülő a kérelméhez
bármilyen általa lényegesnek tartott dokumentumot mellékelhet,
elkérheti az óvodától a gyermek
fejlődését nyomon követő nyomtatványt is, és azt is csatolhatja.
Így az Oktatási Hivatalban a kérelemmel foglalkozó szakemberek
közvetve az óvoda véleményére is
figyelemmel lesznek. Az óvoda által kiállított és a gyermek óvodai
fejlődését nyomon követő nyomtatványnak a kérelemhez csatolása
nem kötelező. A kérelemet az Oktatási Hivatal bírálja el. (Részletek:
www.ecser.hu)
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Szálláskeresés imával, énekkel a Tájházban
December 15-én mintegy 23 - 25 fős
társaság gyűlt össze a Tájházban, hogy
karácsony közeledtével felelevenítsék az
ünnephez kapcsolódó népszokást.
Jézus születése, a szent család szálláskeresésének története különböző változatokban az egész magyar nyelvterületen
elterjedt, az év ezen időszakában felelevenített néphagyomány volt. A bibliai
történet szerint Mária terhessége vége
felé járt már, mikor Józseffel együtt kénytelenek voltak útra kelni, mivel Augustus
császár nemrég népszámlálást rendelt
el. Ezért a birodalomban mindenkinek
abba a városba kellett visszatérnie az
összeírásra, ahonnan az ősei származtak.
Így József is felment Gelileából, Názáret
városából Júdeába, Dávid városába, amit
Betlehemnek hívnak, mivel – csakúgy,
mint Mária – Dávid házának és családjának volt a tagja. Amint Mária és József
elhaladtak a szántóföldek mellett, az ott
dolgozó emberek csodálkozva nézték
őket és azon tanakodtak, hogy miért kel
útra egy asszony ilyen állapotban. De
nem véletlen az sem, hogy a császár ekkor adta ki a rendeletet. Mintegy két évszázaddal korábban ugyanis egy prófécia
megjövendölte, hogy a Messisás Betlehemben fog megszületni. Hónapokkal
korábban pedig Mária, ez a fiatal zsidó
nő egyedülálló megbízást kapott, egy
olyan feladatot, amilyenre a történelem
folyamán még nem volt példa: neki kell
világra hoznia Isten fiát, a Messiást. Volt
egy Betlehem nevű város Názárettől csupán 11 kilométerre is, a prófécia azonban úgy szólt, hogy a Messiás Betlehem
Efratában jön majd világra. Názáretből
pedig mintegy 130 km hosszú, hegyvidéki út vezetett Szamárián át ebbe a kis
városkába. Betlehembe érve azonban azt
tapasztalták, hogy a szálláshelyeket teljesen ellepték az összeírásra érkezett csa-

ládok. Így Máriának és Józsefnek nem
volt más választása, minthogy az éjszakát egy istállóban töltsék, ahol aztán Jézus végül megszületett. A szálláskeresés
bibliai története egyes vidékeken csupán
a betlehemezés során előadott rövid jelenetként szerepelt, másutt a téma attól
függetlenül jelent meg. Ez utóbbi szokás
esetén színjáték helyett ájtatosság formájában, szálláskeresés vagy szentcsalád-járás néven önállósodott. Ez utóbbi
formája honosodott meg és maradt fenn

Dr.
r. Fehér
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r Edi
E
Ed
Edina
din
inatiszteletére imádkoztak, énekeltek az ecseri asszonyok a Tájházban
ina
AD
kisded
a szokásnak a mai napig Ecseren is. Kiss
Józsefné, a hagyomány ápolásának főszervezője elmondta, hogy olyan régi
szokásról van esetében szó, ami már akkor is élt, amikor 52 évvel ezelőtt Ecserre
férjhez ment. Akkoriban úgy tartották,
hogy az egyes házak tetszés szerint öszszeálló 9-9 fős csoportokat hoztak létre, melyek 9 napon át járták a település
házait. Útjukra magukkal vitték a szent
család képét is. Minden csoportnak volt
egy előimádkozója, aki minden házba a
beköszöntő imával kopogott be. Ott pedig a fogadó imával válaszoltak jöttükre. Ez a ma is élő hagyomány mára úgy

Mit tegyünk inﬂuenzaszezon idején?
Tisztelt Olvasó!
2020 januárjában is tisztelettel köszöntöm
Önöket!
“Január, február, itt a nyár! “ – errefelé is
ez a mondás járja ?!Szeretném felhívni figyelmüket az egészség védelmében néhány apróságra.
1. Influenzaszezon
2. Emésztőszervi betegségek kezdete
3. Szív, érrendszeri elváltozások jelentkezése

módosult, hogy szintén kilenc nappal
szenteste előtt két csoport szerveződik
a településen: az idősebbek a Tájházban
gyűlnek össze, míg a másik csoport este
7 órakor indul, hogy minden este másmás ünnepváró családhoz kopogtasson
be. Így történt ez idén is, és december
15-én az idősebbek csoportjában mintegy 23-25 fő érkezett a tájházba. Itt a
tisztaszoba asztalán a szentképből és virágokból kis oltárt készítettek, mely köré
ülve tartották meg a 9 napig tartó so-

4. Mozgásszervi panaszok, stb.
Mit is kell tenniük?
Néhány jó tanács: – higiénére fordítsunk
nagy hangsúlyt, alapos szappanos kézmosás, gyakori rövid szellőztetés.
– könnyen emészthető rostdús táplálkozás
(savanyú káposzta, fekete retek, citrusfélék)
– naponta 1 alma a doktort távol tartja!
– önkontroll, vérnyomásmérés, vércukormérés

rozat első szertartását imádságokkal és
énekekkel a szálláskeresésről, Máriáról
és Józsefről. Az előéneklés Bartos Pálné
Terike, az előimádkozás pedig Sztancsik
Ferencné Annuska feladata volt. A kis
csoport magját azok a hölgyek alkották,
akik rendszeresen járnak a templomba és
szívesen fogadják mások csatlakozását is.
Azonban idén elmondott imáik és elénekelt énekeik két nagybeteg és két nemrég
elhunyt társuk emlékéért, illetve lelki üdvéért is szóltak. Az utolsó, kilencedik napon pedig – a hagyománynak megfelelően – a tájházban lévőkhöz csatlakoztak a
betlehemesek is.
– nem szabad
bezárkózni, mert
a kertben nem
tudnak
tevékenykedni, hólapátolás, söprés,
tiszta
időben
séta, sokat segíthet jó közérzetüknek!
Tisztelettel, üdvözlettel:
Dr. Hahn Mária II. sz. praxis,
háziorvos, belgyógyász
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Szűz Mária
Január 1-én Istenanyaságát ünnepeljük,
február 2-án pedig Gyertyaszentelő Boldogasszonyként.
Jézus Krisztusban két természet van:
Ő „valóságos Isten és valóságos ember”,
egyszóval: istenember. Jézus Isten 100%osan, és ember is 100%-osan: Ő az egyetlen létező, Aki 200%-os. Két természete
Benne szétválaszthatatlanul egyesül, de
nem keveredik össze. Mária azt vállalja, hogy ennek a Jézusnak válik anyjává.
Mivel tehát Jézusban a két természet
szétválaszthatatlan, Mária az igenje által nemcsak az ember Jézusnak, hanem
magának az istenembernek vált anyjává.
Ezért ünnepeljük, hogy Isten ilyen hatalmas méltóságra emelte teremtményét,
az embert: egyikünk az istenember anyja
lett. Ehhez szükséges volt Mária önkéntes igenje.
Felfogom én azt, hogy emberként
mekkora méltósággal rendelkezem? A
2. isteni személy angyallá sosem lett.
Emberré viszont 100%-osan igen. Ennek a méltóságomnak megfelelően élek:
gondolkodom, döntök, szólok és cselekszem? Isten rólam alkotott boldogító
tervének megvalósulása az én szabad
akarati döntésemen múlik. Ahogy Szt.
Ágoston mondja: Isten megteremtett
engem nélkülem, de nem üdvözít engem
nélkülem.
A február 2-ai ünnep valódi neve: Jézus bemutatása a templomban. Mária és
József elvitték Őt a templomba, és ott bemutatták Érte az előírt áldozatot (minden elsőszülött fiú az Úr tulajdona volt,
csak áldozatbemutatásért cserébe vihették haza a szülők). A szentéletű Simeon
ekkor meglátja a Messiást, és a nemzetek világosságának (emiatt kerül bele az
ünnep magyar elnevezésébe a gyertya)

nevezi. Máriának pedig megjövendöli,
hogy anyai szívét a fájdalom tőre fogja
átjárni. Ottlétük alatt ajánlották fel az áldozatot Mária szülés utáni kultikus megtisztulásáért is. „A Világosság a világba
jött”, Mária pedig megtisztult. Az ünnep
magyar elnevezése utal a Gyermek és
Anyja elválaszthatatlan kapcsolatára.
Jézus nekem is világoskodik. Számomra is utat mutatni jött a földi és annak
következtében az örök boldogság felé.
Látom az Úr által nekem szánt életutat?
Kitűztem magam elé célnak az üdvözülést? Ezen alapdöntésemnek rendelem
alá minden egyéb döntésemet: csak azt
teszem, ami a célom, a mennybe jutás
felé segít? Tehát céltudatosan élek, avagy
hagyom, hogy sodorjon az ár, a korszellem, a változékony kordivat, a külső és
belső elvárások? Ki irányítja az én életemet? Egyáltalán igényem az, hogy én
magam irányítsam? Vagy Teremtőm és
Gondviselőm akarata lenne az apátia,
hogy adjam fel a tudatos életet, és csak a
túlélésre játsszak? Pisztráng vagyok (ami
a folyásirány ellenében úszik) vagy döglött hal (amitől csak annyi telik, hogy
hagyja, hadd vigye a víz)?
Egy szál gyertya. Ennyi is elég, hogy
egy koromsötét úton elkezdjek látni és a
célom felé venni az irányt. Egy szál gyertya. Az Úrral kettesben töltött időhöz, az
imádsághoz már ennyi is segít (bár nem
szükséges). Mindenesetre a Vele való beszélgetés során Ő felnyitja a szememet…
Hogy Vele járni az életutamat az fájdalmakkal, lemondásokkal, tőrdöfésekkel is jár? Ez teljesen biztos. Mégis megéri? Maga Isten a garancia erre…
Balázs atya
Rejtvény: Urunk bemutatásának lelőhelye a Bibliában.

Mosóés
mosogatógép, hűtőgép, bojler,
mikro, porszívó javítását vállalom. Klíma
telepítése
és karbantartása.)
06-20-9351207.

Honlap:
www.ecser.hu
A Cserfa következő, 2020. 2. száma február 14-én jelenik meg.
Nyomdába adás: február 07.
Lapzárta: február 3.

Az Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének tagjai, a bizottsági tagok eljuttatták karácsonyi üdvözlőlapjukat az
ecseriekhez. A laphoz egy kis fenyőfa díszt is mellékeltek.

Luca-nap az Andrássy Utcai Óvodában

A Pest Megyei Rendőrfőkapitányság új vezetőjének, dr. Nagy
László rendőr dandártábornoknak - 2020. január 1-jei hatályú
– kinevezési okmányát Papp Károly rendőr altábornagy, a Belügyminisztérium közbiztonsági főigazgatója adta át.

Karácsonyi műsorral köszöntötték a Cserfa Kuckó Óvoda
kicsinyei a Községháza dolgozóit és ügyfeleit. A gyerekek
az ünnephez illő versekkel és énekekkel lepték meg őket.

A kiválóan szolgálatot teljesítő rendőröket köszöntötték ünnepi
állománygyűlésen a monori térség önkormányzatainak vezetői.
Ecser Önkormányzatát Szilágyi Károly alpolgármester képviselte.

