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A mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősülő vállalkozónak a 2021. évben bevallott és bevallandó adóelőleg-csökkentés lehetőségéről
Megjelent a koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében
szükséges egyes intézkedésekről szóló 639/2020.
(XII. 22.) Korm. rendelet.
A mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősülő vállalkozóknak a 2021. évben, az adott előlegfizetési időpontban esedékes - a Htv. szerint
bevallott és a 2021. évben az önkormányzati adórendelet szerinti adómértékkel bevallandó adóelőleg 50 százalékát kell az egyes esedékességi
időpontokban megfizetni, ha erre vonatkozóan
nyilatkozatot tesznek.
A vállalkozóknak (a 2021. március 15-i előlegfizetés miatt) nyilatkozatot kell tenniük legkésőbb
2021. február 25-ig a székhelye, telephelye szerinti önkormányzati adóhatóság számára, ha élni
kívánnak az adófelezés lehetőségével.
Az említett nyilatkozat 2021. januárjától kizárólag az állami adó- és vámhatóságon (NAV)
keresztül, elektronikus úton, az állami adó- és
vámhatóság által rendszeresített elektronikus
nyomtatványon nyújtható be.
A nyilatkozat alapján a meg nem fizetendő
előlegrészlet összegével Ecser Nagyközség önkormányzati adóhatóság a vállalkozó iparűzési
adóelőleg-kötelezettsége összegét hivatalból, határozathozatal nélkül csökkenti.
A 2021. évben végződő adóévben azon, a helyi
adókról szóló 1990. évi C. törvény szerinti vál-

lalkozó esetén, amely azzal felel meg a kis- és
középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról
szóló 2004. évi XXXIV. törvény (a továbbiakban:
KKV törvény) szerinti mikro-, kis- és középvállalkozássá minősítés feltételeinek, hogy esetében
a KKV törvény 3. § (1) bekezdés b) pontjában
meghatározott nettó árbevétel vagy mérlegfőöszszegértékhatár legfeljebb 4 milliárd forint, a helyi
iparűzési adó mértéke 1 százalék, mivel Ecseren
a 2021. évben végződő adóévben alkalmazandó
önkormányzati rendeletben megállapított adómérték egyébként 2 százalék.
A beszámolókészítésre kötelezett vállalkozó a
2021. évben kezdődő adóév első napján rendelkezésre álló utolsó, a számvitelről szóló 2000. évi
C. törvény szerint készített és elfogadott beszámoló, elfogadott beszámoló hiányában a becsült
mérlegfőösszeg, árbevétel- és létszámadatok, a
beszámolókészítésre nem kötelezett vállalkozó
a 2020. évben végződő adóév árbevétel- és létszámadatai, a 2021. évben tevékenységét kezdő
vállalkozó esetén a becsült árbevétel- és létszámadatok alapján állapítja meg a mikro-, kis- és középvállalkozás minőségnek való megfelelést.
A Nyilatkozat tartalmazza, hogy mikro-, kisés középvállalkozásnak minősül az 1. § szerinti
intézkedés külön kormányrendelet szerinti támogatástartalmának megfelelő összeget jogosult
igénybe venni átmeneti támogatásként, és 2019.

december 31-én nem minősült az európai uniós
versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm.
rendelet (a továbbiakban: Atr.) 6. § (4a)-(4b) bekezdése szerinti nehéz helyzetű vállalkozásnak,
továbbá - ha azt az adózás rendjéről szóló 2017.
évi CL. törvény 1. melléklet 29. pont 1. alpontja
szerint nem tette meg - bejelenti a telephelyének
címét.
Ha a vállalkozó 2019. december 31-én nehéz
helyzetben lévő vállalkozásnak minősült, akkor a
(4) bekezdés szerinti nyilatkozatban arról nyilatkozik, hogy olyan mikro- vagy kisvállalkozásnak
minősül, amely nem áll az Atr. 6. § (4a) bekezdés
c) pontja szerinti eljárás hatálya alatt, továbbá
esetében az Atr. 6. § (4a) bekezdés d) pontja szerinti körülmény sem áll fenn.
Részletekről majd a NAV honlapján https://
www.nav.gov.hu/ és az www.ecser.hu honlapon
tájékozódhatnak a vállalkozók.
Boldog Új esztendőt kívánunk és köszönjük,
hogy adókötelezettségek betartásával és csökkenő adófizetéseikkel hozzájárulnak Ecser Nagyközségi Önkormányzat működéséhez.
Továbbra is jó egészséget kívánunk minden
kedves ügyfelünknek és családtagjainak egyaránt!
Ecseri Polgármesteri Hivatal

Gépjárműadó-fizetési változások
Az egyes adótörvények módosításáról szóló
2020. évi CXVIII. törvény 101. §-a alapján 2021. január 1-jétől az Állami Adó- és
Vámhatóság (továbbiakban: NAV) veszi át
a gépjárműadóval kapcsolatos feladatokat az
önkormányzati adóhatóságoktól.
Felhívjuk az adózók figyelmét, hogy 2021.
évtől gépjárműadóval kapcsolatos ügyekben
a NAV jár el, a Polgármesteri Hivatalnál ügyintézés ezzel kapcsolatban nem indítható.
Ennek megfelelően a 2021-től kezdődő
időszakra járó adót a NAV számlájára kell
megfizetni, a NAV 2021-ben kiadandó határozata alapján!
A 2021. évi gépjárműadó első részletének
befizetésére jövőre március 15. helyett április
15. lesz a fizetési határidő. (Forrás: MTI)
A második részletet szeptember 15-ig kell
befizetni a gépjárműadó-bevételi NAV-számlára.
A mentességet, a szüneteltetést és az adó-

kedvezményt is az állami adóhatósághoz kell
bejelenteni interneten vagy nyomtatványon.
A fizetendő adóról, az aktuális fizetési
határidőkről és az új gépjárműadóbevételi számláról jövőre mindenkit értesítenek,
2022-től viszont csak változás esetén, például akkor, ha módosul a gépjárműadó összege.
A közlemény szerint nem okoz több kötelezettséget, hogy a gépjárműadó adóztatási
feladatait 2021-től a NAV veszi át. A gépjárműadó alóli mentességet és szüneteltetést az
önkormányzatok adatszolgáltatása alapján a
NAV hivatalból, automatikusan veszi figyelembe az adó kivetésénél.
Ez azt is jelenti, hogy az önkormányzat
számlájára gépjárműadó erre az időszakra
nem fizethető, ezért kérjük, szíveskedjenek a pénzintézetüknek adott pénzügyi
megbízásaikat (pl. állandó átutalási megbízás) áttekinteni és szükség esetén az
ilyen megbízásokat visszavonni, valamint

ne fizessenek be 2021. évi gépjárműadót
önkormányzati készpénzátutalási megbízáson (csekken) sem!
Felhívjuk azonban a figyelmet, hogy a
2020. december 31. napjáig keletkezett
gépjárműadó fizetési kötelezettséget továbbra is az Önkormányzati Adóhatóságnál tudják rendezni.
Tehát a 2020 végéig keletkezett, megváltozott vagy megszűnt gépjárműadó
kötelezettségek ügyében továbbra is az
önkormányzati adóhatóságokhoz lehet
fordulni.
A fennálló hátralékról minden adózónak
felhívást fogunk küldeni, mely melléklete
lesz a befizetéshez szükséges gépjárműadó-, és - a késedelmes teljesítés miatt felszámítandó - pótlékcsekk.
Köszönjük az adózóknak, hogy az elmúlt 28 évben együttműködtek velünk!
Ecseri Polgármesteri Hivatal
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Bizakodással ugyan, de nehéz év elé nézünk!

A vírushelyzet okozta nehézségek
sok gondot okoznak a családoknak,
a vállalkozásoknak és az önkormányzatoknak is. Nem tudjuk, meddig tart
még ez a helyzet, de az már biztos,
hogy az év ennek árnyékában indult
el.
Jelenleg még nem ülésezhet a Képviselő-testület, de online formában
folyamatosan kapcsolatban vagyunk,
természetesen ez az idei év tervezésénél is így lesz. Többen kérdezték,
hogy mit jelent Ecsernek a kormány
azon döntése, hogy a gépjármű adó
teljes elvonása után idén nem kell a
helyi iparűzési adó felét befizetniük
a vállalkozásoknak. Még nem tudjuk
pontosan mit jelent számunkra a helyi
iparűzési adó központi csökkentése,
hiszen az ígért kompenzáció összegéről még nincs tudomásunk. Azt biz-

tosan tudjuk, hogy jelenleg ez a két
elvonás több mint 100 millió forintos
kiesést jelent a költségvetésben. Ennek köszönhetően az eltervezett fejlesztések és beruházások újragondolására kényszerül a mi településünk
is. Engedjék meg, hogy leegyszerűsítve bemutassam a település költségvetésének rendszerét, összetevőit. A
bevételek két fő pillérre támaszkodnak, központi költségvetési források
és a helyi bevételek (adók) alkotják a
bevétel jelentős részét. A kiadásokat
csoportosítani lehet többféleképpen.
megpróbálom ezeket is összefoglalni.
A legfontosabb szempont az önkormányzat számára a kötelező és a szabadon vállalt feladatok. A kötelező
feladatokra a központi költségvetés
jelentős forrást biztosít, de sajnos eddig az erre a célra átadott pénzeszköz

Torma Ottília védőnőt köszöntötték
a Községházán
Nyugállományba vonulása alkalmából
köszöntötték Torma Ottília védőnőt a
Községházán. Ottília 40 év közszolgálati
jogviszony után választotta a nyugdíjas
éveket. Köszönjük Neki azt a 10 éves tevékenységét, amelyet az ecseri gyermekek és anyák érdekében végzett! Boldog,
egészségben gazdag éveket kívánunk!
Torma Ottília gondolatai búcsúzásakor:
Jövőre lesz 40 éve, hogy körzeti védőnőként kezdtem dolgozni a főiskola után
Vecsésen.
Nagyon szerettem Ecseren dolgozni,
nyugodt a környezet, sokkal nagyobb
önállóságot igényelt ez a munka, mivel
nincs gyermekorvos és háziorvos látja el
a lakosságot, beleértve a gyerekeket is.
Minden nap új kihívást jelentett számomra, segítséget nyújtani a családoknak,
megoldani gyermekükkel kapcsolatos

Torma Ottília és az önkormányzat
képviseletében Urr Attila igazgatási csoportvezető a búcsúztatáson
problémákat. A kolléganők segítségével
elértük azt, hogy egyre több szülő választja saját háziorvosát gyermekének is
ellátó orvosként és nem mennek oltásra,
vagy betegség esetén budapesti gyermekorvoshoz.
A Hivatal dolgozóinak köszönettel tartozom, hogy mindenki barátságos és mindig segítőkész volt velem. Nagyon szerettem itt dolgozni!!! Üdvözlettel: Ottilia

Kö ű lődé i célokra
Közművelődési
él k nyertt pályázati
ál á ti
támogatást Ecser Önkormányzata

866.000-Ft közművelődési érdekeltségnövelő támogatásban részesült Ecser Nagyközség Önkormányzata. Az összeg a közművelődési alapszolgáltatások megszervezése
érdekében központi költségvetésből származik.
Az elnyert pályázati forrást az önkormányzat még 2 millió forinttal egészíti ki. A
Rábai Miklós Művelődési és Közösségi Ház, Könyvtár a pénz végfelhasználója. Az
intézmény műszaki, technikai eszközállományának, berendezési tárgyainak gyarapítására, épületének karbantartására, felújítására fordítják ezt az összeget. A felhasználás
idén történik meg.

is csak az ilyen
irányú költségeink 60-70%-át
fedezte. Az e feletti költségek és
a nem kötelező
feladatok, valamint a fejlesztésekre és felújításokra fordított
pénzeszközök
fedezetét oldjuk meg a helyi bevételeinkből.
Bízom benne, hogy a kieső, jelentős bevételeinket kompenzálni fogják, hogy ne kelljen egy tervezett
fejlesztést sem elhalasztanunk, illetve nem lesz szükség egyéb szigorító intézkedésekre. Mindenesetre azt
gondolom, hogy mindenképpen kellő
optimizmussal álljunk a feladataink
elé, és remélem, mihamarabb minden
helyre- és visszaáll a normál életritmusába. Ecser Vecsés felé eső területén történő beruházásokról folyamatosan egyeztetéseket végzünk, egyre
több információ kerül a birtokunkba.
A következő Cserfa számban részletesen szeretnék írni a már elkezdődött
és a várható (már általunk is ismert)
beruházásokról. Sajnos az itt letelepülő vállalkozások ebben az évben
még nem jelentenek adóbevételt.
A Covid-19 megbetegedések száma Ecseren is folyamatosan, kis
mértékben ugyan, de csökken, erről
hivatalosan tájékoztatást már az önkormányzat nem kap, ezért pontos
adatokat nem tudok leírni.
Magam és a képviselő-testület nevében mindenkinek jó egészséget és
sikerekben gazdag boldog új évet kívánok!
Gál Zsolt
polgármester

Ötmilliót nyertünk
A Miniszterelnökség hivatalos tájékoztatása szerint Ecser Nagyközség Önkormányzata ismét sikeresen pályázott
a Magyar Falu Program keretében. Az
“Óvodai játszóudvar és közterületi játszótér fejlesztése - 2020” című pályázaton
4.999.998-Ft támogatást nyert el. A pályázat a Grassalkovich téri óvoda udvarának megújítását szolgálja.
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Ismét gyerekzsivalytól hangos a kibővült,
megszépült Cserfa Kuckó Óvoda

A kibővült óvoda épülete
A napokban vették birtokukba megújult
’második otthonukat’ a Cserfa Kuckó

koronázta. Annak külön örül, hogy épp
akkor értek el eredményt a pályázaton,

Az egyik új csoportszoba
Óvoda apróságai és felnőtt dolgozói –
valamennyiük nem kis örömére.
Kéri Tiborné, az intézmény vezetője
elmondta, hogy hosszú évek óta nagyon várták már, hogy ez a lépés megtörténjen, hiszen az épület bővítésre és
átalakításra szorult. Sok-sok éven át
próbálkozott a fenntartó önkormányzat
ezeknek az adottságoknak a javításával, míg végül erőfeszítéseiket siker

amikor ő lett az intézmény vezetője. Az
itt elnyert anyagi
források a felújítási, bővítési
munkálatok egy
részét fedezték,
de természetesen
nem lettek volna
elegendőek mindenre. Így aztán

a település vezetése komoly önrésszel
is támogatta a beruházást. Ennek során
a fenntartó szem előtt tartotta, hogy az
új épületbe új berendezési tárgyak is kerülhessenek, erre is jelentős forrást biztosított. Az eredmény egy nagyon szép
s minden részletében igényes, korszerű
óvoda lett! Rendelkezik külön fejlesztő-, torna- és orvosi szobával is.
Gondoltak az intézmény felnőtt dolgozóira is, akik öltözőt és zuhanyzót
kaptak. De a kiszolgálóhelyiségek is
minden igényt kielégítenek és most már
minden szempontól megfelelnek a legszigorúbb egészségügyi előírásoknak
is. A csoportszobákban pedig új játékok
várják a kicsiket, akik a tornaszobában
is számos új eszközzel találkoznak.
Ám nem kerültek kidobásra a régi bútorok és eszközök sem, s funkcióiknak
megfelelően továbbra is hasznosítják
őket elsősorban a raktárhelyiségben.
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ve csinosította, tökéletesítette leendő új
otthonukat.
Mindezek eredményeként kezdődhetett meg január 4-én az új év már a megújult intézményben. A jövőt illetően pedig bővülni fog a gyermekek létszáma
is az óvodában. Jelenleg 2 csoporttal
üzemelnek, s várhatóan szeptemberben
indul majd a harmadik. Emellett pedig
természetesen ki tudják elégíteni a 3
éves korosztály adta igényeket is.
S hogy a jövőben az óvodaudvar is
a korszerű benti körülményekhez ha-

ből – természetesen kiegészítve az önkormányzat által biztosítandó önrésszel
– csodaszép játszóvár kerül megépítésre, aminek berendezéseit már megrendelte az önkormányzat. A 3 csúszdát,
mászókákat és mászófalakat is magában foglaló, a 3-7 éves korosztály igényeit szem előtt tartó játszókomplexum
pedig az időjárás függvényében kerül
majd felépítésre, minden bizonnyal
az apróságok legnagyobb örömére. S
hogy mindez nemcsak megvalósulhasson, hanem kifogástalan minőségben is
kerülhessen a gyerekek és a dolgozók
használatába, rendületlen kitartással
és szorgalommal került leellenőrzésre
minden nap, a kivitelezés egész ideje
folyamán.
Aki arra járt, nap mint nap a helyszínen láthatta Szilágyi Károly alpolgármestert, aki egyetlen napot sem
mulasztott el anélkül, hogy alaposan le
ne ellenőrizte volna az addig elvégzett
munkát. Mint mondotta, ő rendelkezik
műszaki végzettséggel, így alpolgármesteri teendői mellett elvállalta a műszaki jellegű feladatok ellátását is. De
emellett motiválta az a belső indíttatás
is, hogy ezzel a beruházással egy nagyon régi problémát sikerült az önkormányzatnak orvosolnia. Az óvoda bővítése nagyon fontos lépés volt a település
szempontjából, sikerült ismét a folyamatos népességbővüléssel párhuzamo-

Óvónénire várva
sonló
ló színvonalat
í
l t ttudjon biztosítani a
gyerekeknek, az önkormányzat sikerrel pályázott a ’Magyar Falu Program’
keretében meghirdetett óvodai játszótér
fejlesztésére kiírt beruházásra, melyhez
hasonló támogatást előzőleg az Andrássy Utcai Óvoda tekintetében nyert el.
Az ennek keretében kapott pénzösszeg-

san biztosítani az óvodai férőhelyet egy
ilyen szép intézménnyel.
Dr. Szücs Lajos országgyűlési képviselő jelenlétében megkapták az érvényes használatbavételi engedélyt. Az
elvégzett munka eredményeképpen az
alpolgármester úgy érzi, hogy minden
lehetőség adott a gyerekek fejlődéséhez.

Csillog az új mosdó
Ez a mindenki számára örömet adó beruházás nagy erőfeszítés volt az ecseri
önkormányzat részéről, hiszen ezzel a
tavalyi év legnagyobb beruházása valósult meg a településen. Az óvoda dolgozói pedig minden lehetséges szempontból nagyon nagy támogatást kaptak
mind a településvezetéstől, mind pedig
az EKO Kft. részéről. Emellett pedig
szinte egész Ecser összefogott, s a járványhelyzet okozta nehézségek ellenére a szülők és számos más helybeli részéről példaértékű volt a támogatás. Így
a megújult óvoda nemcsak egy mondhatni erőn felüli önkormányzati anyagi
támogatás, hanem egyúttal egy nagyon
komoly helyi összefogás eredménye is.
S míg a kivitelezési munkálatok folytak, az óvoda a művelődési ház felső
szintjén „vendégeskedett”, amiért külön köszönet illeti annak dolgozóit, akik
nagyon pozitívan álltak az így kialakult
új helyzethez és mindenben maximális
támogatást nyújtottak. A szülői segítség
pedig folyamatosan rendelkezésre állt,
s a járvány nehezítette körülmények
között kis létszámú csoportokban dolgoztak, mindig megtartva egymástól a
szükséges távolságot.
S miközben az óvónénik és a személyzet a művelődési házban ellátta a
napi óvodai teendőket, ezalatt már folyamatosan pakolták is a különböző
tárgyakat, felszerelési eszközöket, hogy
az EKO Kft. dolgozói, kiegészülve a
jelentős szülői erőkkel, mindent időben
át tudjanak költöztetni a megújult épületbe. Az óvodai kollektíva is nagyon
lelkesen, fáradságot és időt nem kímél-
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Aszódi Csaba András rangos kitüntetése
Aszódi Csaba András, az Ecseri Szlovák
Önkormányzat vezetője idén rangos kitüntetésben részesült: elnyerte a ’Nemzetiségünkért’ díjat, mely az Országos Szlovák
Önkormányzat által alapított legmagasabb
elismerés s minden évben odaítélésre kerül.
Hagyományosan ugyan mindig július elején kerül erre sor a minden alkalommal másmás településen megrendezendő ’Szlovákok Napja’ rendezvény keretein belül, idén
azonban a járványhelyzet miatt ez elmaradt.
S noha a járványhelyzetben nem történt javulás őszre, sőt még a télre sem, az országos
önkormányzat mégis döntött a kitüntetettekről.
Tevékenységének ilyen magas szintű elismerése kapcsán a díjazott elmondta, hogy
immár több évtizedes, a szlovák nemzetiség
életét felelevenítő aktivitása tulajdonképpen
nem egy előre eltervezett, célzatos munka,
hiszen ő ma is éppen úgy él, mint amikor
gyerek volt. Így hagyományokat sem épített maga köré, csupán azokat folytatja,
amiket gyerekkorában megszokott. Ezért
pedig – noha örömmel tölti el a díj odaítélése – semmiféle elismerést nem várt, mivel
ő egyszerűen így, ezekkel a szokásokkal és
hagyományokkal éli az életét. Nem pontos
továbbá az egyes szám 1. személyű díjazás
sem, mert amit csinál, azt mind a többiekkel együtt teszi. Ezért például amikor 1999ben felélesztették a néptánccsoportot, azt is
a többiekkel összeállva valósították meg.
Ilyen irányú gondolatai természetesen állandóan vannak, ám nem ezen töri mindig
a fejét, hanem azok maguktól jönnek. Ezért
nehéz is az ő munkájáról beszélni, hiszen
amit tesz, azt nem tervszerűen csinálja. Vannak az évhez köthető, visszatérő alkalmak,
s ezek mindegyikének megvan a maga hagyománya.
Tény, hogy gyerekkora óta nagyon érdekeli a néprajz és a néphagyományok, és az
öregek meséit is szinte már szájtátva hallgatta annak idején. S noha később, fiatalabb
éveiben ez a kíváncsiság kissé lanyhult, később azonban ismét visszatért. Egyszóval
szereti, amit csinál, s ennek a máig tartó
vonzalomnak az adja a gyökereit, hogy ott
nevelkedett a nagyszülei házában, mivel
édesanyja és édesapja csak későn jártak haza
a munkából. Így ő suli után egyből a Mamához, azaz anyai nagymamájához ment, mert
a napközibe nem vették fel, hiszen a Mama
háztartásbeli volt, ezért is tudott ő vigyázni
az unokára. Így tehát tanítás után mindig a
nagymamánál volt, ott csinálta meg a leckéjét is és hallgatta annak meséit. Munka után

aztán érte jött az anyukája és onnan vitte
haza. Innen ered és azóta is táplálkozik tehát
a szlovák népszokásokhoz és hagyományokhoz való kötődése.
A ’90-es évek elején aztán újságírók érkeztek Ecserre, akik az iránt érdeklődtek,
hogy vannak-e még tótok a faluban. Ecser
eredetileg ugyanis ilyen település volt, s
most az újságírók azt kérték, hogy hívjanak
össze ilyen öregeket. Így került sor Aszódi
Csaba András mamájának meghívására is a
művelődési házba, ahol jó ismeretség alakult
ki a témával foglalkozó újságírónővel. Ilyen
előzmények révén kerültek aztán közelebbi

lom után Ecseren már újra élet mutatkozott.
Ezekhez az eseményekhez kapcsolódóan
indult el újra a néptánccsoport – később pedig aztán egyre több hagyományt próbáltak
meg feleleveníteni, mint például Nagypéntek alkalmából a Szerelem-patakban való
mosdást, vagy pedig Mindenszentekkor a
temetői Áhitat-ot. Eközben egymással is sokat beszélgettek, hogy ki hogyan emlékszik
egy-egy szokásra, de az időseket is sokat
meséltették róluk, amig még volt rá lehetőségük. Így elevenedett fel többek között a
József napi mesék hagyománya is, melynek
alkalmával az idősek a Tájházban meséltek

Aszódi Csaba András a kitüntetéssel
kkapcsolatba
l tbb az országos
á szlovák
l ák nemzetiségi
e eti
ti é i
szervezetekkel, s amikor lehetőség nyílt rá,
megalakulhatott a helyi szervezet is. S noha
egykor még Ecser utcáin is tótul beszéltek
az emberek, ám amikor már az ezirányú helyi hagyományok és szokások összefogására
került sor, kihaltak ezek a generációk. Ezért
különösen büszke arra, hogy munkájában
mellé álltak a fiatalok. De tulajdonképpen a
tánccsoportot sem ő alapította meg, hiszen
annak hosszú hagyománya volt már, amit
1999-ben elevenítettek fel a faluban.
Történt akkor, hogy augusztus 20. alkalmából felidézték a faluban az ecseri lakodalmast, ahová mindenki elmehetett, akinek
volt népviseleti ruhája – de ha nem, akkor is.
Így aztán 100 főnél is többen gyűltek össze,
s ahogy tudták, felelevenítették a lakodalmas szokást. Az akkori polgármester kérdezte meg, hogy mivel tudnák megünnepelni az
1699-es első emléket, amikor is a török ura-

– a fiatalabbak meg nagy csodálattal hallgatták. Szerencsére sokakat érdekeltek ezek a
dolgok, s ha valami érdekes szokásról tettek
említést az idősebbek, akkor azt valaki a következő évben már felvetette, hogy elevenítsék fel.
Ebben a munkában pedig Ecser úttörő
szerepet játszott Budapest keleti gyűrűjében,
jóllehet egyre több szomszédos településen
is jött létre szlovák nemzetiségi szervezet.
Például a ’Dolina’ olyan Pest környéki településeket fog össze, ahol szlovák hagyományok vannak. S Aszódi Csaba András az, aki
ezt a szerveződést is igyekezett kézben tartani. A Dolina egyébként önszerveződés eredménye, ugyanis az emberekben megvolt az
ilyen irányú vágy, melynek eredménye ez az
alulról szerveződött közösség. Szerencsére
számosan vannak ma is a településen, akik a
szívükön viselik a helyi szokások ápolását s
folytatják, továbbadják azokat.
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Ő maga pedig nem tervezi, hogy aktivitását abbahagyja, hiszen – mint mondotta – ez
az, amiből töltekezik. Nem munkaként éli
meg, s ha nem lenne, sokkal sivárabb lenne
az élete. Számára ez nem hobbi, hiszen ez a
szó kicsit kevesebb tartalmat hordoz annál,
mint amit mindez számára jelent. Neki ezek
a hagyományok a gyökerei, melyek a lételemét adják. S fontosnak tartja, hogy a helyiek őrizzék ezeket a hagyományokat, s ha
lehetséges olyan köntösben, ami vonzóvá is
teszi azokat. És szerencsére e téren rengeteg
elkötelezett fiatal él a faluban.
A hagyományok ápolása mellett fontos
a nyelv, továbbá az énekek, mondókák és
imádságok megőrzése is, amiket a családok és a hagyományőrző egyesület tagjai
a gyerekeiknek is megtanítottak. S hogy az
ecseriek mennyire szívükön viselik szokásaik tovább élését, ékes bizonyíték erre az
idei szálláskeresés megtartása. A koronavírus okozta járvány miatt ugyanis most
decemberben nem tartották meg a szokásos imádságos gyülekezéseket egy hagyományos helyszínen sem. A fiatalok viszont
– kihasználva a modern technika nyújtotta
lehetőségeket – online formában mégis sikeresen megszervezték azt, így semmi nem
maradt ki az ünnepváró hangulatból. S ez a
szilárd kiállás a hagyományok továbbvitele
mellett, az annak érdekében kifejtett aktív
tevékenység azt eredményezték, hogy Ecser
ma a szlovák hagyományú települések élvonalában foglalja el előkelő helyét. Mindehhez persze szükséges volt a helyi vezetés
támogatása is, melynek egyik ékes példája,
hogy a tánccsoport ingyen használhatja a
művelődési házat próbáihoz. De maximális
támogatást kapnak a helyi szervezetektől is.
Így például a helyi polgárőrségtől s az egyházközségtől, de emellett szorosan együttműködnek a gyermekintézményekkel, így
az óvodákkal és az iskolával is.
Mindez pedig hihetetlen erőt ad munkájukhoz, így a közösség összetartó ereje rendkívül nagy. S noha a hazai szlovák
nemzetiséghez tartoznak, Aszódi Csaba
András vezetői mentalitásában nem győzi hangsúlyozni, hogy valamennyien itt
élnek Magyarországon, ez az ő hazájuk,
amit szintén a magukénak éreznek. A magyar kultúrát is magukba szívták, amihez a
szlovák egy olyan pluszként adódik hozzá,
amit mindannyian otthonról hoztak magukkal. Ezt pedig nem szabad elfeledni, hanem
ápolni kell. S a mögötte állók ezt be szeretnék építeni az értékrendjükbe.
Jóllehet Aszódi Csaba András úgy érzi, az
Ecseren folyó tevékenység nem elsősorban
az ő érdeme, azért most mégis megpróbál-

juk összefoglalni azokat a kezdeményezéseket, melyek elindításában és megvalósításában ő vállalta a vezető szerepet:
2000-ben a fiatalokat az Ecseri Zöldkoszorú Hagyományőrző Körben fogta össze.
2002-ben az ő kezdeményezésére a régi
temetőből az újabba vitték a síremlékeket
és egy emlékhelyet hoztak létre, ahol azóta
is évente, Mindenszentekkor feldíszítik a
szimbolikus sírokat és megemlékeznek a
szlovák ősökről.
Nemcsak a táncegyüttes tagjaként vett
részt a helyi nemzetiségi rendezvényeken,
de moderátor is volt, sőt a meghívott vendégekkel, fellépőkkel is foglalkozott.
Újabb és újabb rendezvényeket kezdeményez és szervez, mint például az Édes szombat, amely az ecseri sütemények napja, ahol
az idősebbek a fiatalokkal együtt készítik a
híres ecseri süteményeket és kalácsokat.
Az ő védőszárnyai alatt jött létre 2006ban a néprajzi gyűjtemény, ahol nemcsak a
tárgyi kultúra bemutatása kapott helyet, hanem a közösségi tevékenységek is.
A ’búdka’ (kápolnaszentelés, 2007) alkalmával nemcsak a szlovák ősökre emlékeztek, de a jövőért is imádkoztak.
Ugyancsak 2007-ben Harazin Piroskával
kiadta a Hajdani Ecser – Starodávny Eöer
című kétnyelvű kötetet.
Felélesztették a Nagypénteki mosdás hagyományát a Szerelem-patakban 2012-ben.
A ma már világhírű Ecseri lakodalmas
tiszteletére a falu közepén szobrot állítottak,
mely egy táncospárt ábrázol.
2005-ben megalapította és hosszú évekig
vezette a Dolina Pest Környéki Szlovákok
Regionális Egyesületét.
Az ő kezdeményezésére adta ki az egyesület Király Katalinnal a Nagyanyáink
konyhájából – Takto varila starká című
szlovák receptgyűjteményt, melynek a nagy
érdeklődésre való tekintettel most készül a
harmadik kiadása.
Néhány táncosával egyes ételeket meg is
főztek, s ezek a közös főzések a Magyar Televíziónak köszönhetően a Domovina adásaiban voltak láthatóak 2017-18-ban.
Lukics Gáborral közös kiadványa, a Völgyeink Gyöngyei képekkel illusztrált kétnyelvű könyv Pest megye szlovák településeiről.
S még folytathatnánk a sort számtalan
kezdeményezéssel és szervezőmunkával,
ötlettel, de úgy véljük, ennyi bőven elég annak illusztrálására, hogy az a rangos elismerés mégsem érdemtelenül került a birtokába.
Az eddig elvégzett s az ezután sorra kerülő sok-sok munkájához kívánunk további
vitalitást, erőt és jó egészséget!
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Szállást keres
a Szent Család

A Szálláskeresés, vagy Szent Család járás
a XX. század elejéről származó katolikus
népszokás. Ecseren is az év adventi időszakában járnak imádkozni az emberek
kilenc alkalommal, esténként, mindig más
családhoz. Az idei évben nem lett volna
helyes személyesen felkeresni egymást. A
megoldást az internet jelentette. A számítógép előtt ülve mégis sikerült megtartani
az imádságot, és nem szakadt meg ennek
a szokásnak a sora. Azok is megtanulták a
számítógép és a program használatát, akiknek erre eddig nem volt szükségük. Köszönjük a gyermekek, unokák segítségét!

Betlehemezés
az iskolában
A téli szünet előtt az iskola Honismereti Szakkörének tagjai Betlehemes
előadással lepték meg diáktársaikat és
tanáraikat.
A gyerekek a régi szokást felelevenítve, teremről-teremre jártak és dalokban
és versekben beszélték el Jézus születésének történetét, és adták át a jókívánságokat.
Bár az idén nem lehet házról-házra
járni Betlehemezni, ily módon idén is
megtartottuk hagyományainkat.
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Tüdőszűrés lesz a Rábaiban
A Törökbálinti Tüdőgyógyintézet
kihelyezett tüdőszűrést tart 2021.
február 16-án kedden, 17-én szerdán, 18-án csütörtökön és 19-én
pénteken Ecseren, a Rábai Miklós Művelődési Házban, mind a
négy nap 8. és 18. óra között.(Cím:
Ecser, Bajcsy-Zsilinszky utca 3.)
A vizsgálat előtt, az épületbe
való belépéskor a kézfertőtlenítés
kötelező! Az épületben orrot és
szájat eltakaró maszkot kell viselni! A vizsgálatra jelentkezők
testhőmérsékletét
érintésmentes

eszközzel megmérik. Az épületbe
való belépést szabályozzák. Kérjük a 1,5 méteres biztonságos távolságtartást!
A szűrővizsgálat a 40 év feletti
lakosoknak évente egy alkalommal továbbra is ingyenes.
40 éves kor alatt, illetve munkahelyi alkalmassági vizsgálathoz a
vizsgálat díja 1700-Ft, mely országosan egységes összeg. A befizetés
a szűrésen átvehető csekken történik a postán. A 14-18 év közötti
gyermekek szűrése ingyenes, de

Ecser Önkormányzata karácsonyi
csomaggal köszöntötte
a 70. életévüket betöltött lakosokat
Ötszáz csomagot állított össze a nagyközségi önkormányzat, hogy karácsonyra kedveskedjen velük 70 éven
felüli lakosainknak. Idén a vírusvédelmi intézkedések miatt nem lehetett öszszejövetelt tartani a művelődési házban.
Ezért úgy döntöttünk, hogy a csomagokat házhoz visszük. Elkerülvén a problémákat, olyan szervezetek kézbesítették a csomagokat, akik formaruhában,
egyenruhában teljesítik feladatukat. Így
kértük meg az Ecseri Önkéntes Tűzoltó
Egyesületet, az Ecseri Polgárőr Egyesületet, az EKo Kft-t és a polgármesteri
hivatalt, hogy vigyék házhoz az ajándékokat. Ők szívesen vállalták ezt a feladatot.
Nagyon jólesett, hogy sok köszönetet,

kedvező visszajelzést kaptunk és telefonon sokakkal volt alkalmunk néhány
szót váltani.
Azoknak a volt ecserieknek, akik szociális otthonban élnek, postai úton adtuk
fel a küldeményt.
Köszönjük mindenkinek a munkáját,
akik ebben a nagy projectben részt vettek:
- Ecseri Önkéntes Tűzoltó Egyesület
- Ecseri Polgárőr Egyesület
- Ecseri Kommunális Szolgáltató Kft.
- Gyömrő és Környéke Szociális Szolgáltató Központ
- Ecseri Polgármesteri Hivatal
- Rábai Miklós Művelődési Ház
és még sok önkéntes.
Ecser Nagyközség Önkormányzata

Rendőrök munkájának elismerése
A Maglódi Rendőrőrs személyi állományának 2020. évi tevékenységét köszönték meg az őrs illetékességi területén lévő
önkormányzatok a Maglódi Városházán
tartott ünnepségen.
Az eseményen megjelent Tabányi Pál
Maglód Város polgármestere, Gál Zsolt
Ecser Nagyközség polgármestere, Dr.
Csipler Norbert rendőr alezredes, monori rendőrkapitány és Tóth Zoltán rendőr
százados, a Maglódi Rendőrőrs parancsnoka.
Az önkormányzati vezetők köszönetet

mondtak a rendőrök közbiztonságunk
fenntartásában végzett tevékenységéért.
Külön kiemelték, hogy tavaly a koronavírus-járvánnyal és a migrációval kapcsolatos feladatok nagyobb terheket raktak az
állomány vállára.
Ecser Nagyközség Önkormányzata kiváló szolgálatáért jutalomban részesítette Bordásné Erdei Anikó rendőr őrnagy
asszonyt, a Maglódi Rendőrőrs parancsnok-helyettesét; András Attila rendőr főtörzsőrmestert, ecseri körzeti megbízottat
és Allaga Zoltán rendőr főtörzsőrmestert.

beutaló, és szülői beleegyező nyilatkozat szükséges. A törvény által
kötelezettek, illetve a 18 évnél idősebb tanulóknál, akiknek az oktatási törvény ezt előírja, a vizsgálat
természetesen ingyenes.
A fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről
szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet 19. §-a szerint „a további fertőzés veszélyének elhárítása céljából
az alábbi rizikócsoportokba tartozó személyek évente egy alkalommal tüdőszűrő vizsgálaton kötelesek részt venni:
- hajléktalanok; a hajléktalanokkal foglalkozók; az utcai szociális munkát végzők; a
népkonyha foglalkoztatottjai; a
büntetés-végrehajtási intézetek
fogvatartottakkal
közvetlenül
foglalkozó dolgozói; a rendőrségi fogdák és őrzött szállások
dolgozói; az egészségügyi intézmények tüdőgyógyászati, patológiai, sürgősségi, mikrobiológiai laboratóriumi osztályainak
egészségügyi dolgozói;”
Panasz nélkül is lehet beteg!
A tüdőszűrés tehát ajánlott minden, egészségével felelősen foglalkozó ember számára!
Kérjük a vizsgálatra hozza magával személyazonosító igazolványát, TAJ kártyáját, illetve ha van,
az előző évi tüdőszűrőigazolást!
Felhívjuk a figyelmüket, hogy
a tüdőszűrésen adminisztrációs
munkát végző személyek helyi
önkéntesek, akik a vizsgálat menetére nincsenek befolyással.

Élelmiszeradományokat
osztott szét
a Pro-Form Kft.
A Pro-Form Kft. dolgozói élelmiszercsomagokat állítottak össze és szállítottak
házhoz Ecseren. Munkájukat a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat munkatársai segítették.
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Őszi bajnok az ecseri focicsapat
A Sportszelet Online, a Közép-Magyarországi régió
sportlapja interjút jelentetett meg Földváry Attilával,
az ecseri felnőtt labdarúgó csapat edzőjével.
Földváry Attila szerint jót tettek Ecsernek az ősz
elején kapott pofonok
„Az eredmények önmagukért beszélnek”
Habár szeptember közepéig Pécelen (3–2) és Turán
(3–0) is vereséget szenvedett a csapat, mégis szép őszt
hagyott maga mögött Földváry Attila (a képen) együttese, amely kétpontos előnnyel éppen a Pécel előtt
vezeti a Pest megyei III. osztály Keleti csoportjának
tabelláját.
– Fájdalmas visszaemlékeznie a két kudarcra, vagy
a magunk mögött hagyott csonka félszezonnak inkább
a jó oldalát nézi, jelesül azt, hogy az Ecser nevével
kezdődik a bajnoki tabella?
– Ezen elgondolkodtam már az idény közben is,
hogy jókor jöttek-e a pofonok vagy sem, de azt érzem, lehet, hogy időben érkeztek – mondta Földváry
Attila, az Ecser 45 esztendős edzője, többek között a
Tápiószecső, a Vecsés, a Maglód, a Gyömrő és a Pécel korábbi labdarúgója. – Különösen a turai fiaskónk
volt nagyon fájó, azon a meccsen borzasztó gyengén
játszottunk, nem is ismertem rá a csapatra.
– A terv azért teljesítve? Úgy értem, a gárdának ott
a helye az élen?
– A vezetőség a bajnokság kezdeténél azt a célt
tűzte ki, hogy végezzünk az első három hely valamelyikén. Úgy gondolom, ezért is voltak a vereségek,
mert elég fiatal keretünk van, így elképzelhető, hogy
a játékosok nem tudták megfelelően feldolgozni, egyfajta teherként nehezedett rájuk. A nyáron igazoltunk
néhány posztra jó képességű labdarúgókat, akiket
azonban nem sikerült egyik percről a másikra beépíteni. Nagyon fontos volt, hogy beilleszkedjenek, ami
a későbbiekben meg is történt, hiszen az eredmények
önmagukért beszélnek.
– Ez egyúttal azt is jelenti, hogy a jelenlegi gárda
megállná a helyét egy osztállyal feljebb is?
– A véleményem az, hogy ott lennénk a mezőny
első felében, de minimum a középmezőny tájékán,
ami a jövőben abszolút reális is lehet.
– Persze, csakhogy ahhoz előbb még meg kell nyerniük a pontvadászatot, miközben a Pécel, az Abony és
a Sülysáp is „lőtávolon” belül van. Megítélése szerint
melyik brigád lehet a legveszélyesebb az Ecserre?
– Az Ecser – és ezt elmondtam minden héten a
srácoknak is. A legnagyobb ellenfelünk saját magunk
vagyunk, illetve lehetünk. Hit nélkül ugyanis nem
működik semmi a magánéletben sem, a sportpályán
meg aztán pláne nem. Ha nincs hit, ne is menjünk ki
a gyepre! Az Abony és a Pécel is fiatalokkal dolgozik,
talán a Sülysáp az a rivális, amely kifejezetten rutinos
alakulatnak számít, szóval mindhárom csapatot oda
lehet sorolni a nagy vetélytársak közé. Az elhalasztott mérkőzések miatt – lévén ilyenből mindenkinek

van – különösen érdekes lesz a tavasz, melyik együttes miként jön majd ki ezekből az összecsapásokból,
amelyeket jó eséllyel hétközben rendeznek majd meg.
– A hétvégi találkozókat viszont a legtöbbször sikerrel megvívták. Van olyan labdarúgója, akivel különösen elégedett az őszi idényben nyújtott produkciója
okán?
– Közel fél esztendővel ezelőtt a kollégája, Kovács
Krisztián is feltette ugyanezt vagy legalábbis egy ehhez hasonló kérdést. Akkor is elmondtam, hogy csapatban gondolkodom. Ha nem így tennék, azzal ártanék a legjobban önmagamnak és a srácoknak. Persze,
vannak hétről hétre kiemelkedően futballozók, hála
Istennek, aki a kispadról beszáll, az is hozzá tud tenni a közöshöz, ám ehhez nagyon fontos, hogy legyen
tizenhat-tizennyolc olyan játékos, aki bevethető. Mi
közösségként vagyunk erősek, nem egyénileg, mert
azt vallom, hogy egyikük sem menne semmire a másik nélkül.
– Azt sem vállalja fel a nyilvánosság előtt, melyik
ősszel vívott ütközetük a legemlékezetesebb?
– Kettő ilyet is tudnék mondani, az egyik az Újlengyel elleni, amely a gárda életében vízválasztónak
bizonyult – és nem is elsősorban a mérkőzés nehézségét tekintve. Amire még igazán büszke lehetek, az az
Abonnyal szembeni bajnokink, amelyen abszolút profi
hozzáállás és mentalitás
jellemzett bennünket.
– Mindent összevetve:
bánja, hogy idő előtt ért
véget az őszi idény?
– Annyiból sajnálom
csupán, hogy jó formába
lendültünk, és két olyan
mérkőzésünk, az Újszilvás és a Tóalmás elleni
maradt el, amely alapvetően hozható lett volna.
Bár a három pontokat bekalkuláltuk, igyekszünk
mindezt tavasszal pótolni. Annyival talán
könnyebb a helyzetünk,
hogy míg néhány vetélytársunknak három elhalasztott bajnokija van,
nekünk csupán kettő. A
téli munkát ennek jegyében kell majd hasznosan
eltölteni, azaz megpróbálom a mieinket felkészíteni az úgymond feszítettebb tempóra, hogy
mindegyik találkozón
helyt tudjunk állni, avagy
megfelelő erőállapotban
és formában legyünk a

tavasz tizenhét találkozóján.
– Látja már a nem is annyira távoli jövőt?
– A játékosaim megkapták a pontos menetrendet,
ami alapján január 8-án kezdtünk, mert az eredeti versenykiíráshoz mérten terveztem a munkát. Az
edzőmérkőzéseinket lekötöttük, ötöt terveztem erre
az időszakra, egészen február 20-ig. Csak magasabb
osztályú alakulattal találkozunk a felkészülés során,
ami megyei első- és másodosztályú ellenfeleket jelent. Játszunk a fővárosi Rákosszentmihályi AFC-cal,
a Maglóddal, a Tápiószecsővel, a Péterivel és az Rákosmente vegyes gárdájával. Másfél éve vettem át a
fiúkat, azóta meccseltünk az utóbbiakkal háromszor,
és mivel az NB III-as együttesből rendre visszajátszottak öten-hatan, jó erőfelmérő lesz számunkra, ezért a
tervek szerint velük futballozunk utoljára. A heti kéthárom gyakorlás a kilencven percek mellett elegendő
kell, hogy legyen, már csak azért is, mert az edzéslátogatottságunk fantasztikus. Ecseren korábban nem volt
még ilyen, hogy tizenhatan-tizennyolcan húznak szerelést a tréningeken. Ha esetleg még nem említettem
volna, a csapat kilencvennyolc százaléka nyerő típusú
futballistából áll, ami meglehetősen ritka még a magasabb osztályban is. Talán ez a titkunk, és lehet, hogy
ezért vagyunk jelenleg a tabellán ott, ahol.
Horváth M. Attila
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A béke világnapja

Egyházunkban Szt. VI. Pál pápa vezette be
1968-tól minden év január 1-ére a béke világnapját. Egyértelmű az időzítés és az üzenet: a
béke az isten- és emberszeretet, ill. Isten Országa, uralma építésének egyik alapfeltétele,
ennek híján vakvágányon halad az emberiség.
Nemcsak a fizikai béke fontos a háborúskodás helyett, hanem a lelki béke is a gyűlölködés helyett. Krisztus jóval többre hív annál,
hogy „én nem bántok senkit, tehát jó ember
vagyok”: tettekben megnyilvánuló szeretetre.
„Átlagos magyar polgár vagyok, én nem
robbantok ki háborút, elvben azzal is egyetértek, hogy sehol se legyen háború a Földön,
de erre nincs befolyásom. Mitől szól nekem
ez a világnap?” A béke lelki vonatkozása
miatt. A fizikai háború is ott kezdődik, hogy
valakiknek a szívében a másik ember életénél
fontosabb a hatalom birtoklása, egy földterület megszerzése, a fegyverpiacból szerezhető
profit…stb. Amíg régen a harcban az azt kirobbantó uralkodó az első sorokban lovagolt,
addig a háborúk mai kirobbantói mindig a
háttérben maradnak, sosem ők halnak bele.
Kegyetlenül gonosz dolog mások boldogságát
a vásárra vinni. A fotelből nézni, ahogy mások az én bűnös céljaim érdekében elvégzik
helyettem a piszkos munkát, közben mosni a
kezeimet és mindvégig a háttérben bujkálni.
Egészen konkrétan: ez a Sátán egyik trükkje.
Arra törekszik, hogy észrevétlen maradjon,
sose lepleződjön le, sőt minden erejével azon
van, hogy az emberek még a létét is nevetséges mesének tartsák. Mert fű alatt tud hatékonyan manipulálni. Ha nyíltan lépne fel, nem
hazudozva, rejtőzködve, az értelmes ember
hamar átlátna a szitán és nem dőlne be neki.
Fizikai és lelki háborúk esetén is ez a taktikája: nyilvánvaló bűnt értékként állít be, sőt
elérendő célként, ami szentesíti az eszközt.
„Rendben, de még mindig nem értem, mi
közöm ehhez nekem, Olvasónak, aki nem

háborúzom.” Testvérem, mindaz, amiről mostanáig írtam, lépésről lépésre a te lelkedben
is végbemegy, minden egyes kísértéskor. A
pozitív és a negatív oldal megcserélése, a hazugság, a bujkálás: a Sátán Benned is ezekkel
próbálkozik naponta jópárszor. Mi is történik,
ha egy elemnek cseréljük meg a + és a – végeit? Tedd bele fordítva egy készülékbe, és meglátod: nem fog működni. Mindkét vége oda
való, ahova, csak így érhető el a cél. Ugyanez
zajlik bennünk: segítő szavak helyett egy-egy
szándékosan elejtett megjegyzés, lehetőleg
az érintett háta mögött, akár csoportba öszszeállva, és máris kész a lelki békétlenség:
megszólás, kibeszélés, pletyka, rágalom, tekintélyrombolás, jó hírnév megsértése, karaktergyilkosság, előítélet, és ezek nyomában a
kapcsolatok megromlása, feszültség, fájdalom, sebek, haragtartás, kiközösítés. De miért?! Miért, amikor lehetne a miénk Krisztus
boldogsága köztünk, békéje a kapcsolatainkban? Ígéretét minden szentmisében megismételjük, hogy alaposan a szívünkbe véssük:
„Békességet hagyok rátok, az én békémet
adom nektek.” Az Ő békéje sokkal több a
fegyverek békében nyugvásánál. Az Ő békéje
a harmónia, emberi értékeink kibontakozása,
kiteljesedése Istennel, a szív békéje, istenképiségünk gazdagságának kivirágzása.
Csak egy lépést határozz el, Testvérem,
egyetlen egyet, amit ezentúl másként szeretnél tenni annak érdekében, hogy a szívedben
az Ő békéje legyen, és azt vihesd mások közé.
Olvasásra ajánlom a témával kapcsolatban
Krisztus jelenlegi földi helytartójának, Ferenc
pápának az idei világnapra írt gondolatait:
https://katolikus.hu/cikk/ferenc-papa-uzenete-a-beke-54-vilagnapjara--a-gondoskodaskulturaja---mint-a-beke-utja
Krisztus békéjében gazdag, áldott új esztendőt kívánok mindenkinek:
Balázs atya

Honlap:
www.ecser.hu
A Cserfa következő, 2021. 2. száma február 19-én jelenik meg.
Nyomdába adás: február 12.
Lapzárta: február 9.

December 25-én Isten Fiának, Jézus Krisztusnak földi születését ünnepeltük az éjféli misén a gyönyörűen feldíszített ecseri
templomban. A mise előtt zenés, verses összeállítást hallhattak és láthattak a templomba érkezők.

A tavalyi év szomorú hangulatát igyekezett zenével javítani
az Ecseri Önkéntes Tűzoltó Egyesület és az Ecseri Kommunális Szolgáltató Kft. Fényfüzérekkel, karácsonyfával díszítették fel járműveiket és zeneszóval hajtottak végig településünk utcáin, boldog karácsonyt kívánva a helybélieknek.

Az ünnepi díszkivilágítás a búdka környékén is szép volt

Ecserre is megérkezett
a Betlehemi Békeláng

A Magyar Falu Program pályázati támogatásából és
az Ecser Nagyközségi Önkormányzat saját forrásából új játszótéri eszközök kerültek telepítésre az Andrássy Utcai Óvodában. A játszóudvart műfű borítja.

