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Képviselő-testületi ülés – december 12.

Dr. Molnár Zsuzsanna kiegészítést fűz
a tűzoltó egyesület tájékoztatójához

A képviselő-testületi ülés elnöksége
A 2018-as év utolsó ülését december 12én tartotta az önkormányzat képviselőtestülete. Ennek alkalmával elfogadták az
Ecseri Önkéntes Tűzoltó Egyesület, valamint az Ecserért Községfejlesztő és Szépítő Egyesület tájékoztatóját. Egyidejűleg a
képviselők úgy határoztak, hogy a 2019.

évi étkezési díjakat nem emelik meg, így
az új évben is a 2018-ra megállapítottak
maradnak érvényben. Ugyanakkor döntés
született a 2018. évi költségvetési rendelet módosításáról, valamint arról is, hogy
támogatják a Maglódi Rendőrőrs állományába tartozó rendőrök jutalmazását. A

képviselő-testület ugyanakkor visszavonta 49/2018. (III. 21.) számú határozatát és
megállapodás történt arról is, hogy a bekért ajánlatban szereplő összegnek megfelelően két darab tűzcsap megvásárlására
kerül majd sor. Az ülés a polgármesteri
beszámoló elfogadásával zárult.

Kiemelt rendőri ﬁgyelem az egyedül élő idősekre
A Monori Rendőrkapitányság kiemelt figyelmet fordít az illetékességi területén
található, nehezen megközelíthető külterületeken, tanyákon élőkre – különösen
az idős, egyedül élő emberekre –, akik a
hideg időben fokozott veszélynek vannak
kitéve.
A rendőrök rendszeresen, visszatérően
bejárják azokat az általuk ismert külterületi helyeket, ahol egyedülálló, idős emberek élnek. A rendőrök azt ellenőrzik, hogy
az ott élők biztonsággal el tudják-e látni
magukat korukra és egészségi állapotukra
tekintettel, különös figyelemmel a hideg

időjárásban jelentkező veszélyekre. Megelőzési tanácsokkal felhívják figyelmüket
a jellemző bűnelkövetési módokra.
Amenynyiben
az ellenőrzések
során a
rendőrök
segítséget
igénylő
személlyel találkoznak, soron kívül megteszik a szükséges intézkedéseket, és jelzéssel élnek az illetékes önkormányzatok,

szociális ellátást biztosító intézmények
felé. A Pest Megyei Rendőr-főkapitányság kéri a lakosságot, hogy amennyiben
segítségre szoruló személyről szereznek
tudomást, úgy azt haladéktalanul jelezzék
a területileg illetékes rendőri szerv felé,
vagy tegyenek bejelentést a 107-es, 112-es
központi segélyhívó telefonszámok valamelyikén.
OKTATÁS

Fizika, kémia tanítást vállalok. Ecser, 06-29-335-885
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Sikerekben gazdag,
nyugalmas, boldog új évet
kívánok minden kedves
lakosunknak!
Az év első napjaiban a pihenés végeztével az ember átgondolja az előzőekben
elvégzett feladatokat, a hibákból tanulva a figyelmét az új tennivalók irányába fordítva tervezni kezdi a jövőt.
Nincs ez másként az önkormányzatnál
sem. A folyamatban lévő ügyeink folytatását, az új projektek tervezését és
beindítását kell ilyenkor alaposan átgondolni. A képviselő-testület ülésén
és az azt követő beszélgetések során is

dődik az építés.
Tervezés alatt van a Cserfa Kuckó
Óvoda épületének bővítése, az engedélyes terveket már régebben elkészítettük, ez alapján sikerült pályázati
forráshoz is jutnunk, reményeink szerint tavasszal eredményesen zárul a
közbeszerzés, és elkezdhetjük az építkezést. Ennek részleteiről folyamatosan tájékoztatom az érdeklődőket.
Várjuk a mini bölcsőde pályázatunk

Önkormányzati képviselők és támogatók a böllérfesztiválon Fotó: Szatmári Zsuzsa
ezek a legfőbb tennivalók.
A folyamatban lévő beruházásainkról már beszámoltam, most az előttünk állókról kell említést tennem.
Az Ujhelyi József utca építése átcsúszott erre az évre, még egy kis türelmet
kérek, amint az időjárás engedi, elkez-

Segítség kkv-nak
Megjelent 4,5 milliárd forint keretöszszeggel a Pest megyei mikro-, kis- és középvállalkozások (kkv) eszközberuházásait támogató pályázati felhívás második
üteme – közölte Rákossy Balázs, a Pénzügyminisztérium európai uniós források
felhasználásáért felelős államtitkára az
MTI-vel.
A támogatási kérelmeket február 20-án
reggel 8 órától nyújthatják be a pályázók a
www.allamkincstar.gov.hu oldalon.

elbírálását, bízom benne, hogy pozitív
lesz, és itt is sikerül központi támogatást szereznünk. Szeretnénk ebben az
évben megvalósítani a beruházást is.
A XVII. kerülettel összekötő kerékpárút tanulmányterve már régebben elkészült, az alapján próbáltunk
pályázni több alkalommal is, sajnos
sikertelenül. Ebben is előre kell lépnünk. Ennek a projektnek a részét
képezi egy gyalogátkelő, a Kálvária
domb és az Arany
János utca közötti
szakaszon, ebben
is több hatósági
egyeztetésen vagyunk túl, szeretnénk megépíteni
ebben az évben.

Az orvosi rendelő tetőépítése és környezetének rendbetétele szintén előttünk álló feladat, ebben is lassan az
előkészületek végéhez érünk, tavasszal
szeretnénk elkezdeni ott is a kivitelezést.
Ezeken felül tervezünk útépítéseket
és meglévő utak felújítását is az anyagi
korlátok figyelembevételével. Nagyon
sok tervünk van még erre az évre,
ezekről majd a Cserfa újság következő
számaiban tudok részleteket elárulni. Nagy izgalommal várunk néhány
olyan döntést, ami a település életét
jelentősen befolyásoló változást hoz,
amint konkrétumok lesznek, azonnal
beszámolok a honlapunkon és itt a
Cserfa újságban is.
A sok-sok tennivaló mellett időt
kell szánni a kikapcsolódásra is. Már
mögöttünk van a VIII. Böllérfesztivál. Nagyon örülök, hogy ilyen nagy
érdeklődés kísérte a rendezvényt, a látogatottság túlszárnyalta az elvárásainkat. Köszönöm az összes támogatónak,
fellépőnek, a Rábai Miklós Művelődési
Ház és az EKO Kft. dolgozóinak és a
csapatoknak azt a sok-sok munkát,
ami lehetővé tette, hogy ilyen jól sikerülhetett a verseny. Külön szeretném
megköszönni a képviselő-testület tagjainak és a bizottságok külső tagjainak,
hogy ismét kivették a részüket nem
csak az előkészületekben, a támogatásokban, hanem a verseny napján is.
Gál Zsolt
polgármester
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Nem a kerítés, hanem a kerékpár van kolbászból Ecseren
Immár nyolcadik alkalommal gyűltek
össze a hungarikumnak számító népszokás, a disznótor művelői és kedvelői a
Tájház udvarán január első teljes munkahetének végén.
A finomságok azon versenyeztek, hogy
elnyerjék a Szabadtűzi Lovagrend alkotta zsűri ítészeinek és a kilátogató lakosok tetszését. Az EKO Kft. csapata nem
a kezdők táborát gazdagította, hiszen ők
a kezdetektől fogva lelkesen jelen vannak
minden évben, mint ahogy idén is. Kun
Attila, a cég vezetője s egyben a csapat
kapitánya elmondta, tulajdonképpen egy
vegyes csapat az övéké, amelyben nemcsak a cég, de az önkormányzati konyha dolgozói is részt vesznek. Sőt, idén
erősítette esélyeiket ’Csaba Hentes’, azaz
Duhony Csaba is. S amint az már hagyomány náluk, évről évre valami külön
ínyencséggel is előrukkolnak – meglepetésként. Így ez alkalommal egy finom
barbecue-t kóstolhattak meg az ecseriek
csülökből, aminek fő tudoraként Földi
Krisztián mutatkozott be.
A ’McEtetlek’ ötletes elnevezés mögött
szintén egy rutinos versenyzőnek számító csapattal találkozhattunk, amely nem
más, mint az ’Ecseri Jót-evők’. A csapat
egy kis baráti társaságból alakult évekkel ezelőtt, s lelkesedésük azóta is töretlen, szívesen vesznek részt versenyeken s
tesznek eleget meghívásoknak. Hiányzott
viszont a mezőnyből idén egy szintén rutinos társaság, mégpedig az ’Ecseri és Törökszentmiklósi Böllérek’ csapata. Vezetője, Sztancsik Csaba elmondta, hogy ez
nem jelenti a programsorozatról való kivonulásukat, hiszen szponzorként – több
más céggel együtt – most is támogatják
az eseményt.
Aztán láss csodát, Ecseren - mint a címlapon látható - nem a kerítés, hanem a kerékpár készült kolbászból. Az újoncként
részt vevő ’Pre-Fit Stúdió és alakformáló
szalon’ tűzte ezt az ötletes alkalmi logót
versenyzászlajára, melynek debütáló böllércsapata képviseletében Virág Zsuzsa
szolgált érdekes információkkal. Megtudtuk, hogy a szalonjukban használt két
fekvőkerékpár és a böllérfesztivál egyik
jellegzetes finomsága, a kolbász mint
két főszereplő kerültek ebben az ötletes
megoldásban összekapcsolásra. ’Civilben’
szintén a sportot képviselte az ugyancsak
első alkalommal versenyző ’Üllői VKSK’
férfi kézilabda csapata. Képviseletükben
Jakabacska Zsolt kapus, csapatkapitány

és Szilágyi Péter vezetőedzők elmondták,
hogy böllércsapatként a szakosztályelnökük, Horváth Tamás nevezte be őket,
aki egyébként Ecseren lakik és önkormányzati képviselő. Ők pedig igen nagy
örömmel jöttek, hiszen van közöttük –
egyebek mellett – több szakács és hentes
is. S mint a szakosztályvezető hozzátette,
a versenyeken is szeretnék méltóképpen
képviselni a városukat, Üllőt.
A ’Leszúr-lak’ csapata is visszatérő induló már. A rutinos böllérek nevében

sürgött-forgott az üstök és lábasok között. A rendezvényt értékelve Gál Zsolt
polgármester örömteli körülménynek
tekintette, hogy a több helyi mellett egy
új üllői csapat is kedvet kapott a részvételhez. S az is biztató jelenség, hogy az
eddigi versenyzők szinte kivétel nélkül
ismét eljöttek. Ahhoz pedig, hogy a rendezvény idén is lebonyolódhasson, az
önkormányzat mellett külső szponzorok
támogatására is szükség volt, amiért köszönet illeti meg valamennyiüket. A te-

A győztesek öröme: a PreRÖFItt csapata a vándorkupával
Szegedi Gábor és Jónás Mihály elmondták, hogy semmi újítást nem tettek hozzá
az előző évben bizonyított tudományukhoz. Egy dologhoz viszont idén is kitartóan ragaszkodtak: hogy minden bio
legyen nemcsak a malachúst illetően, de
a felhasznált fűszerekben is. Idén egyébként az övéké volt a legnagyobb malac,
mely 225 kilót nyomott, aki Melegh Lóránt szerint ugyan rövid, ám igen boldog
egy évet élt. Ennek során kényeztették,
etették minden földi jóval – most viszont
ők voltak boldogok, mert jót ettek belőle.
Az Ecseri Önkéntes Tűzoltó Egyesület
szintén nagy rutinnal rendelkezik – ám
ezt a tudást a tűzoltás területén szerezték. A böllérkedésben viszont csak most
debütáltak. Mint dr. Molnár Zsuzsanna
Ecser ÖTE tag elmondta, valamennyi
étket elkészítik, ami a kiírásban szerepel a májas és véres hurkától kezdve az
orjalevesig és a fogópálinkájukat is megmérettetik. Az egyesületben egyébként
igen nagy volt az érdeklődés a részvétel
iránt, így az önkéntes tűzoltók állították
ki a legnépesebb csapatot, hiszen 20 fő

lepülésvezető elmondta, hogy jelenlétével megtisztelte a rendezvényt dr. Szűcs
Lajos országgyűlési képviselő, valamint
Szabó István, a Pest Megyei Közgyűlés
elnöke is. Emellett részt vettek rajta a
környező települések, úgy mint Gyömrő,
Pécel, Vecsés, Üllő és Maglód vezetői is.
S noha a rendezvény főszereplőit, a malacokat többnyire maguk a csapatok hozzák, néhány önkormányzati képviselővel
együtt jómaga is hozzájárult egy-egy
malac megvásárlásával az anyagi terhek
mérsékléséhez.
A verseny fődíjának, a vándorkupának az odaítélését a zsűri a különböző
kategóriákban elnyert helyezések alapján
döntötte el. Ennek eredményeként pedig
nyertese idén az újonc ecseri ’preRÖFItt Team’ lett. E díjról tudni kell, hogy
a nyertes csak egy évig tarthatja meg,
ám a jövő évi versenyre vissza kell hoznia, hogy újra odaítélhessék. Ám a vele
járó kisebb kupát örökre megtarthatják.
’Közönségdíj’ kategóriában is hirdettek
nyertest, aki pedig az ’Ecseri Önkéntes
Tűzoltó Egyesület’ csapata lett.

Cserfa

www.ecser.hu

Zsúfolt ház

2019. január 18. l

5

Nagy siker volt a Mindenki karácsonya
Apróka hastáncosnő palántákkal, tüllszoknyás tündérekkel, csíkos mezes, hoszszú szalagjukat lengető tornászokkal vagy
éppen ünneplő sötét szoknya - fehér blúz
összeállítást viselő nyugdíjasokkal, illetve
cowboy kalapos és csizmás country táncosokkal telt meg zsúfolásig a Rábai Miklós
Művelődési és Közösségi Ház előcsarnoka december 16-án délután. Az izgatott
készülődésre pedig az adott okot, hogy
ekkor rendezték meg az ilyenkor szokásos
’Mindenki karácsonya’ ünnepi programot.
A települési önkormányzat által támogatott s a művelődési ház munkatársainak
szervezőmunkája folytán megvalósuló
rendezvényen idén is fellépett – életkorra
és nemre való tekintet nélkül – minden,
a tánc és a mozgáskultúra iránt lelkesedő
helyi csoport, beleértve az óvodák előadásait is. A rendezvényen részt vett Gál Zsolt
polgármester.
A 15 műsorszámból álló rendezvényt
Blazsek Bea és Blazsek György csoportjának népdal- és néptáncműsora nyitotta
meg, mely két szép karácsonyi énekkel
kezdődött. A csoport tagjainak életkora
meglehetősen széles skálát ölel fel, így
megtalálhatók köztük az első osztályosok
csakúgy, mint a gimnazista korú fiatalok.
Az előadás tiszta énekével, a táncszám
sodró lendületével megadta a műsor
alaphangulatát. Ezt követően a Cserfa
Kuckó Óvoda vegyes korosztályú csoportja lépett a színpadra, mely ’A négy
gyertya története’ című karácsonyi mesét
adta elő. Külön érdekessége volt a produkciónak, hogy a zenei aláfestés citerán
hangzott, amit Czapári Zsuzsanna szólaltatott meg. A csoport előadását Zahorecz
Renáta és Iván Anikó óvónők tanították
be. Ezután az Izisz 1 és Izisz 2 csoportok
fellépésével az ifjú hastáncosnők vették át
a terepet, akik fátylas és dobszólós előadásukkal varázsolták el a nagyérdeműt.
A 6. osztályos Sági Panka Dóra már rutinos résztvevője a hastánc fellépéseknek,
hiszen évek óta tanulja e műfajt s vesz
részt különböző rendezvényeken is. Mint
mondotta, néha nehéz elsajátítani egyegy koreográfiát vagy mozdulatot, ám tanáruk, Kozma Barbi mindig átsegíti őket
a nehézségeken. Már tavaly is résztvevője
volt csoportjával a ’Mindenki karácsonyának’, ám az idei produkciójuk igen
nehézre sikeredett, ami nem jellemző,
hiszen a táncok általában nem szoktak
sem túl nehezek, sem pedig túl könnyűek

lenni. De most a próbák során többször Egyesület lendületes, country stílusú ’line
is rontott, míg végül is sikerült mindent dance’ produkciója zárta, mely hatalmas
pontosan elsajátítania. A sejtelmes keleti sikert aratott s ritmusával, lendületével
hangulatból az E-dance ovis-sulis, majd garantáltan felrázta valamennyi nézőt
ovis korosztályú
csoportjainak
előadása rázta fel
a nézőket. Virágné Szilágyi Edina, a táncstúdió
vezetője elmondta, hogy ezzel
a produkcióval
lépnek fel más
rendezvényeken
is, aminek zenéje
a Hupikék törpikék című filmből
van. Az Andrássy utcai ovisokat
vegyes csoportban tanítja be,
s
tapasztalatai
szerint van némi
különbség a hagyományos és a
vegyes korosztályban történő
oktatás között.
Ez utóbbi esetben ugyanis a
kisebbek nagyon
jól tudják leköKovácsovics Fruzsina
vetni a nagyobbakat, így – főként
utánozás
alapján – hamar behozzák a lemaradást. és szereplőt egyaránt. Mint Takács SánEzt követően Selényi Kármen három ’Szi- dor, az egyesület s a tánccsoport vezetőtakötők’ csoportjának táncosai mutatták je elmondta, produkciójuk alapötletét a
meg, milyen jól fest az általuk képviselt ’Head over Heels’ című úgynevezett ’new
művészi torna – klasszikus balett egyve- country’ szám adta, ami tulajdonképpen
legét alkotó műfaj a színpadon. Ezután egy kanadai zenekar dala. Próbálkoztak
ismét a hastáncosok vették birtokba a ugyanis az ünnep hangulatához illő öszszínpadot, amikor is a Maja mini és Maja szeállítással fellépni, de bármilyen kagyerekcsoport, majd pedig a műfajt már rácsonyi dallal kísérleteztek is, igazából
profi szinten művelő Nazirah táncosai egy kicsit mindegyik suta volt és egyik
lejtettek játszi könnyedséggel a színen. S sem igazán illett a tánchoz. Így aztán a
amint azt már a korábbi rendezvények szokásos heti próbáikon folyamatosan
alkalmával is megszokhattuk, a Nyugdí- készülve rakták össze az általuk képviselt
jas Klub Kultúrcsoportja ez alkalommal táncstílus hagyományos elemeiből építis igen színvonalas produkciót adott elő, kező produkciót, amit ők maguk is nagy
melynek énekei stílusosan a karácsony élvezettel adtak elő a színpadon.
köré szerveződtek. A nyugdíjasok után
Az est záróakkordjaként pedig az ispedig egy nagy váltással ismét az óvo- mert fiatal énekesnő, Kovácsovics Frudás korosztály lépett színre az András- zsina lépett az ecseri közönség elé, akinek
sy Utcai Óvoda előadása jóvoltából. S a bájos, fiatalos előadása magával ragadta a
helyi fellépők sorát a Varázs Lovas Sport nézőket.
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A gyerekek izgatottan várták a Pro-Form-Mikulást
A Pro-form Kft. már második alkalommal
rendezett műsoros Mikulás ünnepséget az
ecseri gyerekeknek. Ez alkalommal nemcsak személyesen találkozhattak a Mikulással a kicsinyek, de ajándékcsomagot is
kaptak tőle. Sőt, olyan műsort láthattak
a színpadon, aminek nemcsak nézői lehettek, hanem aktív résztvevői is a közös
mikulásváró játékok során. A programnak
otthont adó Rábai Miklós Művelődési és
Közösségi Ház a szervezőmunka biztosításával járult hozzá a rendezvény sikeréhez.
Amint a Handa-banda zenekar megkezdte műsorát a színpadon, rögtön kinyitotta azt a hatalmas mesekönyvet, melynek lapjain sorra megjelentek a karácsony
idején főszerepet játszó nélkülözhetetlen
kellékek: a fenyő, a zokni, ami az ajándékokat rejti magában és természetesen a
Mikulás, akinek rénszarvasszánja valahol
már úton volt a gyerekekhez. S hogy ez
az élmény még inkább átélhető legyen, a
nézőtéren lévő apróságok rögtön önként
jelentkezhettek, hogy életre keltsék Mikulás bácsi szánhúzó rénszarvasait. Így aztán
Szürkepatás és Csillag szerepébe egy-egy
kisfiú bújt hatalmas aganccsal. Táltost,
Villámot, Ágast, Mennydörgést, Üstököst,
Táncost és Pompást pedig egy-egy kislány
keltette életre. Képzeletben a háztetők
fölött vezették végig a szarvasszánt, a valóságban pedig patáikat a színházterem
padlójához verve, popót riszálva karikáztak körbe-körbe, s aki akart, csatlakozhatott a szánhúzó rénszarvas gyerekekhez.
Ezután következett a verses hógolyócsata
a színpadon, aminek hevületét mi sem bizonyíthatná jobban, minthogy a hógolyót
gyúró apróságok között volt olyan is, aki
még arról is megfeledkezett, hogy a lázas
munkához kivegye a cumit a szájából. S
miközben gyúrták a fehér golyókat, egy
verses rigmussal adtak annak biztatást:
„Amikor a hóba nyúlok,/Mindig egy nagy
golyót gyúrok,/Túl sok golyót gyúrtam,/

Lefagy már az ujjam,/Mégis gyúrom rakásra,/Készülök a csatára.” S valóban így is
tettek, s a szorgos munka végén mindenki
eldobta képzeletbeli hógolyóját. Közben
pedig már egyre erősebben lehetett hallani a rénszarvaspaták dobogását a tető
felől. S hogy minél gyorsabban ideérjen
a szán, a „Hull a pelyhes fehér hó” kezdetű dalt énekelték a gyerekek, hogy könynyebben idetaláljon. Ennek meg is lett az
eredménye, mert a Mikulás pillanatokon
belül meg is érkezett s leült a neki előkészített székre. Köszöntötte a gyerekeket,
majd felolvasta azt a verset, amit magával hozott, s az nem volt más, mint amit
utoljára vitt el neki idén a postagalamb.
Ez pedig nem szólt másról, mint a szeretetről, ami nélkül sokkal rosszabb lenne a
világ, s rossz lenne az állatoknak is. Egyszer pedig különös módon maga a Mikulás is ajándékot kapott az erdőben. Ez úgy
történt, hogy ahol éppen sétált, pontosan
ott sétálgatott a Nyuszika is a hóban és
szomorú volt, hogy hideg van, s nem tud
elbújni. Ekkor hirtelen valami zaj ütötte
meg a fülét, amitől nagyon megijedt, ám
kíváncsisága erősebb volt félelménél. Így
elindult hát a pattogás irányába s egy nagy
tölgyfa alatt találkozott a barna medvével,
aki éppen tüzet próbált gyújtani, hiszen
mint mondta, ma jön haza a Mikulás, akit
meleggel kellene várniuk. Sőt, még levest
is szeretnének neki főzni, hogy azzal várják haza. Ezért a medve elküldte a nyuszit,
hogy hozzon a levesbe két káposztalevelet, de mire az visszaért, a mókuska már

aszalt gyümölcsöket hozott hozzá. Majd a
medve a mókust kérte meg, hogy menjen
az őzikéhez és hozzon tőle illatos füvet a
levesbe. Végül pedig meghívták a rókát
meg az összes kis állatot is a Mikulás érkezésére. Amelyikük pedig nem tudott
ajándékot hozni, az egy rakás fával érkezett. Így mire megjött a nagyszakállú, már
mindenki ott várta a tűz melege körül szeretetben, az elkészített finom étellel, amit
ajándéknak szántak. E szép téli történet
után a gyerekek egyenként járultak a puttonyhoz, amiből mindenkinek jutott ajándék, miközben kedvenc énekével kedveskedtek neki. Így végül minden ajándék és
csomag gazdára talált, s a puttony kiürült
– azaz csak látszólag ürült ki, mert helyére
sok-sok szeretet költözött.
Minden gyerek életében fontos esemény, amikor december 6-án eljön a Mikulás. Így van ezzel a Laky Ilonka Általános Iskola 2. a osztályos tanulója, ifj. Bíró
László is. S miközben izgatottan várta,
hogy kezdetét vegye az ünnepség, arról
mesélt, milyen élményei fűződnek ehhez
a naphoz. Mint mondotta, az öreg nagyszakállú eddig minden évben ellátogatott
hozzá – ám személyesen még sosem sikerült úgymond „fülön csípnie” otthon,
amint épp az ajándékait rakosgatja kifelé. Mert lévén, hogy jóviseletű, a jóságos
öregúr sosem érkezett hozzá üres kézzel. S
mindig pontosan tudta, hogy éppen mire
vágyik. Így aztán kapott tőle szaloncukrot,
adventi kalendáriumot, no és legót, ami
a kedvence. S hogy honnan tudta ilyen
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pontosan a Mikulás, hogy mi a szíve vágya? Onnan, hogy Laci – Anya segítségével – mindig pontosan lerajzolta azt,
mégpedig nem is akárhogyan: nemcsak
az óhajtott ajándék, de maga a Mikulás,
sőt még Laci is szerepelt a rajzon, benne
abban a házban, ahol várta érkezését. Laci
egyébként nagy legórajongó, s ma már három szekrénnyire rúg gyűjteménye. Van
közte olyan, amelyik adott, hogy mit lehet
belőle építeni, de van természetesen ömlesztett is, ahol a saját fantáziája vezeti az
alkotásban. S amióta iskolás nagyfiú lett,
csak annyi változás történt az ajándékokban, hogy ma már főként édességet kap a
Mikulástól az adventi kalendárium mellé.
A nagyobb ajándékokat pedig a Jézuskától
kéri. Így az izgatott várakozás perceiben
azt remélte, hogy a Pro-Form Mikulás is
finom édességgel lepi majd meg az ünnepségen. S a nézőteret betöltő, csillogó
szemű apróságok talán egyik legfiatalabbika volt a másfél éves Deli Alíz, akinek
zsenge kora miatt kicsit félő volt, hogy vajon hogyan fogja türelemmel végig nézni
a műsort. Ám a kicsi annyira élvezte azt,
hogy mindvégig fáradhatatlanul járta a
ritmusos, lábrogyasztós babatáncot. Mint
édesanyja, Pántya Odett elmondta, az
édesapa a Pro-Form Kft-nél dolgozik, így
határozták el, hogy eljönnek a programra.
A kis Aliz életében egyébként ez volt az
első alkalom, hogy személyesen találkozott minden gyerek kedvencével, a Mikulással. Eddig mindössze annyit tudott róla,
hogy fehér szakálla és bajusza, piros kabátja és sapkája, nagy fekete csizmája van,
s a puttonyában mogyorót, csokoládét
visz a gyerekeknek. A 4 éves Hochdorfer
Boglárka és nagycsoportos testvére, Maja
nagymamájukkal, Hochdorfer Istvánnéval érkeztek az ünnepségre. Mindketten
az Andrássy Utcai Óvodába járnak, s
mind a nagymamának, mind a gyerekeknek nagyon tetszett a műsor, ami igen jól
volt összeállítva és a zenével összekombinálva. Az előadás külön vonzereje volt,
hogy sok ötletes mozgással a gyerekeket is
bevonták a történetbe. A Pro-Form Kfthez pedig igen régi szálak fűzik a családot.
Annak idején ugyanis még a mai cég elődvállalatánál dolgozott a nagymama édesapja, Kakas Sándor, aki a kislányoknak
tulajdonképpen már a dédnagypapája. S
mivel a karácsony előtti időkben a szülők
időnként hétvégén is el vannak foglalva, a
nagyi szívesen vállalta a kislányok kíséretét. Az idén vonult egyébként nyugdíjba
és így szükség esetén szívesen segít a fiataloknak.
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A polgárőrmikulás mindenkinek vitt ajándékot
Idén már tizenhetedik alkalommal történt
meg, hogy Ecser utcáin megjelent a Mikulás, aki rénszarvasok helyett a polgárőrség
autója által húzott szánján járta a falut, hogy
ajándékkal lepje meg a helyi gyerekeket. Ezt
a kellemes meglepetést a helyi polgárőrség
szervezi az apróságoknak évről évre, hogy
örömet és melegséget vigyen az ifjú lakosok
és természetesen családjaik szívébe. Nagy
Zoltán, az Ecseri Polgárőr Egyesület elnöke
elmondta, hogy az évek során folyamato-

san alakult ez a szokás attól függően, hogy
a szervezők hogyan próbálták és tudták
valóra váltani a felmerült igényeket. Természetesen külső támogatások nélkül nem sok
esély lenne véghez vinni ezt a kedves gesztust, így erre a lehetőségre folyamatosan
támaszkodnak is. A számos szponzor közül
külön említést érdemel egyik polgárőrtársuk cége, a budapesti székhelyű Merkapt
Zrt., amely nagyobb összeggel járult hozzá
idén az eseményhez. Részben ennek is köszönhető, hogy ebben az évben ismét sikerült elindítani a motorizált mikulásszánt a
faluban. A csomagok összeállítását mind a
helyi polgárőrök végzik, a csomagolásban
pedig ugyanaz a 15-18 „manó” vesz részt.
Ennek a lelkes, gyerekekből és felnőttekből
álló kis csapatnak idén már nem is kellett
szólniuk, hiszen jöttek maguktól a feladat
elvégzésére. S hogy semmi ne maradjon ki
a Mikulás szokásos kellékei közül, a szánon
minden évben ott ülnek a krampuszok is. S
míg a Mikulás kabátját már több éve egyazon személy ölti magára, addig a krampuszok számos jelentkező közül kerülnek
kiválasztásra. Idén az a szerencsés helyzet
állt elő, hogy ketten is felülhettek a szánra,
így gyorsabb segítséget tudtak adni a csomagosztáshoz. A mikulásmenet élén egyik
polgárőrük autója haladt, melyből ilyenkor
mikulásváró énekek szólnak. Így próbálják
már előre jól hallhatóvá tenni az izgatottan,
felkészülten várakozó gyerekeknek, akik
rajzokkal, sütivel, melegkakaóval várják
hogy megérkezzen a Mikulás, aki így tulajdonképpen nem is a gyerekekhez megy, hanem a gyerekek jönnek ki hozzá az utcára.
S hogy mit találnak a csomagokban az ap-

róságok? A polgárőrök külön figyelnek rá,
hogy mindig jó minőségű, jófajta mikulás
kerüljön a többi márkás csoki, cukor mellé
a csomagba. Az utcán várakozó kicsik és kevésbé a kicsik nem csak a csomagot várják,
hanem az elmaradhatatlan „szaloncukor
esőt” is, mely mindig nagy örömöt okoz a
jelenlévőknek.
S a ma már jelentősnek mondható szülői
támogatások szerencsére ezt lehetővé is teszik. Évente mintegy négyszázötven-ötszáz
csomagot készítenek így el és osztanak szét
9-10 aktív polgárőr áldozatos munkájával,
amihez idén ismét mandarint is kaptak az
apróságok. A ki nem osztott csomagokat pedig a két óvoda kapta meg.
A 4 éves Vojácsik Martin ikertestvéreivel,
a 6 éves Kornéllal és Natáliával, valamint
12 éves unokatestvérükkel, Som Mirellával
várta édesanyjuk Som Erika társaságában a
nagyszakállút. Mint a gyerekek elmondták,
már hetek óra készültek az eseményre s pontosan olyannak képzelték el a Mikulást, mint
amilyen volt, amikor szánjáról szólt hozzájuk. Tulajdonképpen minden úgy kelt életre, mint ahogy a legszebb mesekönyvekben
meg van írva – csupán a hóesés hiányzott.
De az tavaly örvendeztette meg a várakozókat, s úgy látszik, most be kellett érniük enynyivel. Vitárius Tímea a 7 éves Kotogán Dániellel és a 2 éves Pummer Fannival figyelték
a mikulásszán begördülését az utcájukba.
Ők már rutinosnak számítanak az ilyen találkozásban, hiszen járt náluk az oviban és
az iskolában is.
S ahogyan azt már minden ecseri jól tudja, ha valamilyen menet halad a falu utcáin,
vagy valamilyen közlekedési nehézség, netán dugó alakul ki, a helyi polgárőrök mindig jelen vannak, hogy segítsenek az akadály
elhárításában. Nem volt ez másképp ez alkalommal sem, s a Mikulás menetét most is a
helyi polgárőrök biztosították. Közöttük volt
idén is Koczkás László,
akit 27 évvel ezelőtt már
alapító tagként is ott találhattunk a polgárőr
egyesületben. A mikulásprogramhoz, mint
mondotta, a gyerekek miatt húzza a szíve.
Hiszen nincs annál felemelőbb érzés, mint
az őszinte, csodálkozó gyermekek mosolyát
látni s jó azt is megtapasztalni, hogy még
mindig hisznek benne akár 15-16 éves gyerekek is. Neki is vannak unokái, akik 14 és
15 éves fiúk és még ők is várják a Mikulást.
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Idén is nagy érdeklődés kísérte az Idősek Karácsonya rendezvényt

Sok vidámságot csalt Vásáry André műsora az idősek arcára
Ecser Nagyközség Önkormányzata és Gál
Zsolt polgármester nevében szeretettel és
tisztelettel köszöntötte az Idősek karácsonya
rendezvényen megjelent ecseri lakosokat
Barta Zoltán jegyző. Elmondta, hogy az idei
december 17-iki program tulajdonképpen
már egy hagyományos rendezvénysorozat része, melyre minden évben nagy lelkesedéssel
készül az önkormányzat. Így már hónapokkal
korábban azon dolgoznak kollégáikkal, hogy
meglegyen hozzá minden szükséges kellék,
úgy mint az ünnepi műsor, az ajándékcsomag és az ellátás is azért, hogy az ecseri nyugdíjasoknak örömet szerezzenek. S úgy érzi,
hogy mindennek örülnek is a nyugdíjasok.
Az elkészített ajándékcsomagokat részben itt
a rendezvényen vehették át, ám azok részére, akik idősek otthonában laknak, postán
szokták elküldeni. Elmondta továbbá, hogy
tudomása szerint ezt a gyakorlatot egyetlen

Barta Zoltán köszöntőjét mondja

más településen sem követi a helyi vezetés.
Egyidejűleg átadta Szabó Sándor atyának,
Ecser korábbi plébánosának mindenki számára szóló üdvözletét, amit a verőcei idősek
otthonából küldött, áldásával együtt. Viszonzásként az ecseriek is boldog nyugdíjas éveket
kívántak egykori plébánosuknak.
Ezt követően Barta Zoltán a faluban folyó
ünnepi készülődésről számolt be. Mint mondotta, pár napja zajlott le szintén a művelődési házban az igen sikeres ’Mindenki karácsonya’ program. Ebben az évben a korábbiak
mellett újabb karácsonyi díszek csinosították
az adventi ecseri utcát. Így elkészült a Széchenyi utcában a díszkivilágítás s a Tájház előtt
a szlovák önkormányzat jóvoltából megtalálható már az adventi koszorú is. A polgármesteri hivatal előtti kápolnában pedig berendezték a Betlehemet. Egyébként az egész falu
az adventi készülődés lázában élt: a házaknál
közös imádkozás volt, ez folyt a templomban
is, valamint a Tájházban. Köszöntőjét egy rövid Nora Roberts idézettel zárta a karácsonyfáról, melynek szellemében kívánt boldog,
békés karácsonyt mindenkinek. „Amikor az
embernek igazi karácsonyfa áll az otthonában, alatta az ajándékokkal, semmi se tűnik
túl szomorúnak vagy túl keménynek. Valahogy azt sugallja, hogy a világban mindig
marad fény és remény. Szerencsés, akinek van

valakije, akivel megoszthatja ezt az élményt.”
Az ünnepi köszöntő után az ecseriek Vásáry André műsorát tekinthették meg a Rábai színpadán. A ’crossover’ (többféle műfajt,
stílust ötvöző) zenei előadói felfogás hazai
apostolának számító fiatal művész szerencsére már visszatérő vendég Ecseren, hiszen első
alkalommal 2017-ben, az ’Ecserért’ díj kiosztását követő műsorában csodálhatta meg
hangját és zenei kultúráját a helyi közönség.
Különleges tehetségéről tudni illik, hogy a
világon összesen három hasonló hangi adottságokkal rendelkező énekes van – Magyarországon pedig ő az egyetlen férfi szoprán. Az
ünnepi műsorában felcsendülő dalok a zenei
műfajok széles skáláját ölelték fel, a komolyzenétől kezdve a könnyedebb stílust képviselő slágerekig. S mivel komolyzenei énekesként ismerte meg először az ország, így nem
volt meglepő, hogy felhangzott Schubert Ave
Maria-ja is. Az ifjú előadó egyébként nemrég
tért vissza egy amerikai vendégszerepléséről,
ahol igen nagy kultusza van az ünnepvárásnak. Mint mondotta, ott a Hálaadás napjától
kezdődően ugyanis minden karácsonyi lázban ég. Sőt, a Télapó hozza az ajándékot is,
mégpedig azt is Karácsonykor. Ezért kedvenc
dalát, a Santa Claus is Coming to Town-t is
elhozta Ecserre, ami arról szól, hogy a Télapó mindenkiről tudja, jó volt-e vagy rossz
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s eszerint osztja az ajándékokat. S ha már a
kedvencek kerültek szóba elmondta, hogy filmek közül a Grincs foglalja el az első helyet
szívében. Jóllehet ennek főhőse gonosz, ám
csak azért, mert egyedül van. Ezért kérte, ha
valakiről tudjuk, hogy egyedül van, ne hagyjuk magára s elénekelte az Ünnep volt című
dalt a filmből. De szerepelt műsorán a Christmas Song is, ami talán az egyik leghíresebb
karácsonyi dal. Az utolsóként elénekelt ’White Christmas’ keletkezési körülményeiről pedig érdekességként elmondta, hogy egy forró
augusztusi napon született. A zeneszerzőnek
ugyanis megrendelésre kellett megírnia – a
határidő pedig a legjobb múzsa. Ezzel a jól ismert dallammal köszönte meg a meghívást s
kívánt békés, boldog ünnepet az ecserieknek.
Az előadás utáni percekben pedig arról
kérdeztük a művészt, hogyan alakult pályá-

a Nemzeti Színházban is. A Chicago-ban egy
újságírónőt alakít, mellyel kapcsolatban tudni kell, hogy Magyarországon ezt a szerepet
férfi – abban a hangmagasságban, ahogy a
szerző eredetileg megírta – még nem énekelte. Ezért színháztörténeti jelentőségűnek is
tekinthető az alakítása. Amerikai vendégszereplésére egyébként novemberben került sor.
Mindig jó érzés számára, ha a külföldi közönségnek is sikerül bemutatkoznia. A jövőt illetően egyébként úgy vélekedik, hogy már nem
kergeti a külföldi karriert. Természetesen, ha
lehetőség nyílik rá, vagy kap valamilyen felkérést a határainkon túlról is, akkor nagyon
szívesen tesz azoknak eleget, de semmiképpen sem ragaszkodik hozzá görcsösen. Úgy
látja ugyanis, hogy nemzetközi karrierhez
nagyon sokat kell külföldön dolgozni. S ha
mindehhez van eléggé tőkeerős management
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Vásáry André énekel
ja a legutóbbi ecseri fellépése óta eltelt közel
másfél évben. Így megtudtuk, hogy ebben a
tanévben fog diplomázni a Miskolci Egyetem
Zeneművészeti Karán. Ez lesz sorrendben a
második diplomája, amivel egy saját maga
számára kiszabott vállalást teljesít és zenei
előadóművészi képesítést fog szerezni. Eredetileg Amerikában kezdte el zenei tanulmányait, de akkor első lemezének munkálatai miatt haza kellett jönnie. Itthon ugyan
felvették a Zeneakadémiára, ám a nappali
tagozatos képzés – sok egyéb fellépése és elfoglaltsága miatt – nem fért bele az idejébe.
Ezért folytatja most levelezőn Miskolcon. A
koncertek mellett lehetősége nyílt színházi
szereplésre is. Ebben az évadban Székesfehérváron játszik a Chicago című musicalben.
A színház már hiányzott számára, hiszen korábban játszott hasonló szerepeket a Pesti és

is, akkor bejöhet a siker. Jövőre viszont szeretne itthon kiadni egy új lemezt, hiszen már
elég régen volt, amikor megjelent az utolsó. S
szeretné tovább folytatni a színházi pályafutását is, no és természetesen minél több koncertet adni. S mindezeken túl időt és energiát
kell tartalékolnia még az egyetemi tanulmányaira is, aminek befejeztével klasszikus előadóművészi végzettséget fog szerezni.
A karácsonyi terveivel kapcsolatban pedig
elmondta, hogy sajnos idén nem lesz ideje
hazautazni a családjához ünnepelni, hiszen
23-án és 25-én is fellépése lesz, ráadásul
mindkettő a Dunántúlon, ami még jobban
megnöveli a távolságot az otthonától. Így a
kiscicájával s vélhetően barátaival tölti majd
a szentestét, de hát ezzel jár a hivatása, s ő
mindig nagyon szívesen tesz eleget a felkéréseknek.
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Kedves ecseri
gyerekek!

Az iskolában
Véget
é
éért a d
december, és én visszatértem
otthonomba, az Északi-sarkra.
Sokat gondolok rátok, ecseri gyerekekre, hogy milyen örömmel fogadtatok
mindkét óvodában és az iskolában is. Köszönöm nektek a rengeteg szép rajzot, dalt
és verset, amikkel megörvendeztettétek
öreg lelkemet. Remélem sikerül betartanotok azt a számos ígéretet, amit érkezésemkor tettetek.
Ottjártamkor több száz kedves nebulóval találkoztam, így igyekeztem teljesíteni
a kívánságaitokat.
Most itt ülök a szobámban, a rénszarvasok kint pihennek az istállóban, piros
kabátom szögre akasztva szunnyad, és a
kandalló duruzsoló hangja mellett azon
merengek, hogy milyen hamar eltelik az
elkövetkező egy év, mikor végre újra találkozhatok veletek. De addig is még sok a
teendőm.
Várom a leveleiteket!
Viselkedjetek jól, fogadjatok szót a szüleiteknek, nevelőiteknek, kacagjatok sokat, és én cserébe ajándékokkal megtöltött
zsákommal látogatok el hozzátok 2019
decemberében.
Szeretettel gondolok rátok:
Mikulás

A Cserfa Kuckó Oviban
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Vastag hótakaró, szorgos munkagépek

A Steinmetz utcában takarít a hóeke
Január 4-én, pénteken 22 óra körül kezdett el esni a hó Ecseren, majd változó
intenzitással hullott 5-én is. Az elmúlt
évekhez képest vastag hópaplan borult
településünkre. A szép környezet sokakat
csábított egy sétára, a gyermekeket szánkózásra.
Voltak, akik már péntek éjjel takarították a járdát házuk előtt. Szombaton szinte mindenki az udvarán és az ingatlana

előtt dolgozott, hogy az erős havazásban
biztonsággal járható legyen a gyalogjáró.
Sokan négyszer is kimentek söpörni, lapátolni.
A Magyar Közút is a havazás megkezdésétől szórta, sózta a kezelésében lévő
utakat.
Az Ecseri Kommunális Szolgáltató Kft.
dolgozói több váltásban, két munkagéppel
dolgoztak a síkosságmentesítésen.

Munkájukat ismét nehezítették a szabálytalanul parkoló autók. A vezetők sokszor nem tartják be a KRESZ 40. § (5) b,
pontját, miszerint tilos megállni ott, ahol a
jármű és az úttesten lévő záróvonal vagy a
jármű és az úttest másik szélén álló jármű
között legalább három méter széles hely
nem marad.
Kérjük, hogy autóikkal a telken belül
parkoljanak!

Megszentelték az új bort

Pásztorjáték

Karácsony másnapján, Szent János apostol ünnepe előtt Dr. Tanczik Balázs atya
megáldotta az új bort, amit a termelők a
szentmise előtt elhelyeztek a templomban.
A Szent János-napi boráldás hagyománya onnan ered, hogy
a középkori legenda szerint Aristodemus pogány
főpap azt mondta Szent
Jánosnak: akkor hajlandó hinni Krisztusban, ha
kiürít egy mérgezett borral teli kelyhet, és az nem
árt neki. A mérget először
megitatták két gonosztevővel, akik azonnal meghaltak.
Szent János imádkozott,
megáldotta a mérgezett

December 24-én, délután mutatták be a
Pásztorjátékot a katolikus hittanos gyermekek a templomban. Rendhagyó előadásukat sokan megtisztelték jelenlétükkel. A kezdésre megtelt a templom, és a
nézők érdeklődve figyelték a színdarabot.
Az előadás végén vastapssal jutalmazták a
gyerekeket, akik hetek óta készültek erre a
bemutatóra.

boroskelyhet, kiitta, és semmi baja nem
lett; köpenyét a gonosztevőkre terítette,
akik feltámadtak. A pogányok a látottak
alapján a főpapjukkal együtt megkeresztelkedtek.

Cserfa
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Vízkereszt főünnepe
Az ünnep tartalma Egyházunk 2000
éves történelme során sok változáson
ment keresztül. Bár a napkeleti bölcsek
érkezésének, Jézus megkeresztelkedésének és a víz borrá változtatásának közös említése máig fellelhető liturgikus
szövegeinkben, mi ezek közül e napon
már „csak” az elsőt ünnepeljük. Az ősi
tartalmakra és az azokhoz kapcsolódó
szertartásokra (a víz megszentelésére és
a keresztelésre) utal az ünnep magyar,
népies neve is annak ellenére, hogy ennek a napnak ma már sem a vízhez, sem
a kereszthez nincs köze.
A főünnep hivatalos, latin neve (amit
a legtöbb országban népnyelven is használnak): epifánia, azaz megjelenés. Kiknek is jelenik meg az újszülött Jézus?
„Bölcsek jöttek napkeletről” – olvassuk
a Szentírásban. (A három királyokról a
Biblia nem tesz említést: a 3 drága ajándékot, az aranyat, tömjént és mirhát
gondolta tovább így a néphagyomány.)
Ha pedig keletről jöttek, akkor nem zsidók, hanem pogányok voltak.
Jézus fontosnak tartja, hogy már a
jászolánál találkozzék a pogányokkal,
ami arra utal, hogy Ő nem csupán a választott nép tagjaihoz érkezett, hanem
az egész emberiséghez, azaz Hozzád,
Testvérem és hozzám is. Ez az ünnep
igazi lényege. Ez az, amiért hazánkban
január 6-a az év 5 legmagasabb rangú
ünnepének egyike (parancsolt ünnep:
szentmisével és munkaszünettel szenteljük meg). Hiszen Jézusunk karácsonyi születése vízkeresztkor konkretizálódik miránk: Ő minden korok minden
nemzeteihez, azaz a XXI. századi magyarokhoz, köztük hozzánk is jött. A
miénk. Legyél büszke arra, hogy Ő a

Tiéd is!
„Istenünk, Te a mai napon a betlehemi csillag fényével vezetted a nemzeteket” – imádkozzuk aznap. Isten
tehát azokat is magához vonzza, akik
lélekben nagyon távolról keresik életük értelmét: a boldogságot. Szerető
Urunk nemcsak egyes privilegizáltaké.
Akárkinek tartanak Téged az emberek,
akárkinek tartod saját magadat, akárhol
is tartasz istenkapcsolatod fejlődésének
útján: Ő a Tiéd is. Ha sötétben tapogatózol, kézen fogva mutatja életed útját.
Nem talmi csillogás, hanem az Ő végtelen boldogsága felé. A túlvilágon majd
korlátlanul, de részlegesen már itt is.
Ezek a részletek pedig rendkívül boldoggá tudják tenni az ember életének
földi szakaszát.
A szeretet viszont sosem erőszakos:
Ő nem tankkal vagy buldózerrel közelít Feléd, hanem egyetlen csillag szelíd
fényével csalogat, vonz. Úgy, hogy közben tiszteletben tartja a Tőle kapott szabadságodat. Mint Betlehemben: vállalja
a visszautasítottságot. Vállalja azt, hogy
nemet is mondhatsz az Ő egyszerű ragyogására, halk, szerető suttogására. Ő
nem fog megafonnal ordibálni a füledbe, mint a reklámok. Ő „úriember”. Szelíden, de kitartóan zörget, folyamatosan
mutatja boldogságod útját: a válaszokat
a kereséseidre. Ezért ne lepődj meg,
hogy az út elején csak halványan világít,
fokozatosan ismered fel Őt útitársadként. Azután minél elkötelezettebben
törekszel felé, annál több tárul fel az Ő
világosságából életutadon. Engedd magad vezetni, egészen a mennyország ragyogásáig. Nem bánod meg…
Balázs atya

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

Honlap:
www.ecser.hu
A Cserfa következő, 2019. 02.
száma február 15-én jelenik meg.
Nyomdába adás: február 11. Lapzárta: február 4.

Ecser Nagyközség Önkormányzata, csakúgy, mint a térség más települései, kiemelt ügyként kezelik a közbiztonság kérdését. Így év
vége felé találtak alkalmat arra, hogy a jól dolgozó rendőröket köszöntsék. 2018. december 13-án került sor a Monori Vigadóban
az ünnepségre. Ecser önkormányzata részéről Gál Zsolt polgármester Képe István és Szabó Péter rendőr őrmestereknek adott át
elismerést.

Idén is meglepetéssel kedveskedett a nagyközség képviselő-testülete a falu lakóinak. A szép lapokat mindenkinek
a postaládájába repítették az angyalkák.

December 21-én keltek útra az ecseri gyerekek, hogy idén is felkeressenek családokat Betlehemes játékukkal. Útba ejtették a
Tájházat is, ahol sokan imádkoztak, karácsonyra készülve.

December 9-én mutatták be az ecseri templomban Aszódi
Csaba András – Dr. Esztergominé Bennő Katalin – Király
Katalin: Szent Mihálytól Szent Györgyig /Od Michala Do
Dura/ című új könyvét. A most megjelent kötet az ecseriek
régi szlovák és magyar imáit, énekeit tartalmazza, melyeket elődeink szívesen énekeltek ünnepeik alkalmával.

