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Elindult az új tanév
Újra 187 dolgos nap vár ránk, hiszen szeptem-
ber első napján megint elindult egy új tanév, a 
2021/22-es. Harminc éve tanítok ebben az isko-
lában, de nem emlékszem olyan nehéz tanévekre, 
mint az ezt megelőző kettő. Mindannyian (gye-
rekek, szülők, pedagógusok) szembenéztünk a 
járvány okozta új életünkkel, be kellett vetnünk 
minden problémamegoldó képességünket, igazod-
nunk kellett a teljesen új helyzetekhez.  Mindenki 
érezte a személyes érintkezések hiányát, és sokan, 
nagyon sokan rájöttünk, mert a bőrünkön tapasz-
taltuk, hogy a jelenléti oktatásnál nincs jobb, az ad 
igazi, közös élményeket, 
amiből építkezni tudunk.  
Remélem, ez a tanév így 
telik, remélem, hogy min-
den programunkat, cél-
kitűzésünket úgy tudjuk 
megvalósítani, hogy egy 
légtérben, egymáshoz kö-
zel vagyunk. 

A nagyon jól sikerült 
nyári táborról már beszá-
moltam. Augusztus 2-án 
megérkeztek az új tan-
könyvek, amelyek 25-én és 
26-án kiosztásra is kerül-
tek. A tankönyvosztás első 
napján a javítóvizsgákat is 
megtartottuk. A tantestület 
alakuló ülése augusztus 
19-én volt, ahol kialakult az új tanév munkaterve, 
melyből a tanulókat és a szülőket érintő programo-
kat tartalmazó kivonatot készítettünk, ezt minden-
ki megkapja az első szülői értekezleten. Augusz-
tus 16-án elindult a gólyatábor. A négy nap alatt 
a tanítónők megismertették a kicsiket az iskola 
épületével, az itteni szokásokkal, szabályokkal, 
felmérték a gyerekek közötti kapcsolatokat, a cso-
portdinamikát. Megfi gyeléseik és a legjobb tudá-
suk alapján osztották két osztályra a gyerekeket. 
Itt is szeretném megnyugtatni a szülőket: a kezde-

ti, tragédiának megélt (nem oda került a gyerek, 
ahol a barátai, óvodai csoporttársai vannak) dönté-
sekről az esetek többségében kiderül, hogy helyes 
volt, a beilleszkedés megtörténik, a gyermek jól 
érzi magát, megtalálja a helyét a közösségben, új 
kapcsolatokat épít ki. Kérem Önöket, hogy bízza-
nak bennünk, fi gyeljék gyermeküket, legyenek tü-
relmesek és ha bármi problémát észlelnek, bátran 
jelezzék a tanítónőknek. Tekintsük egymást part-
nereknek, higgyék el, hogy mi is arra törekszünk, 
hogy zökkenőmentes legyen az óvodából iskolába 
való átállás, hogy minden kicsi örömnek és jó do-

lognak tartsa az ismeretszerzést, és ne nyűgnek.
Az iskola épületében és udvarán is történtek 

változások. Az új szárny folyosóját kifestettük, a 8. 
számú terem is újra tanteremmé változott. Sajnos 
a tanulói létszám növekedése miatt nem tarthattuk 
meg a tornaszobát. Ez azt eredményezi, hogy az 
alsó tagozatosok két testnevelésóráját a művelő-
dési házban kell tartanunk rossz idő esetén, a fel-
sősöknek pedig 2 óra kikerül 7-8. órára. Folyama-
tosan keressük a megoldást. 32 új padot és 64 új 
széket kaptunk, a felét a fi atalabb, a másik felét 

pedig a nagyobb korosztálynak. Két tanulói mun-
kaállomással bővült a számítástechnika-terem, 
az angolterem is átalakult, három új projektorral 
bővült az ellátottságunk. A sportudvar padjait és a 
fakerítést lefestettük, a játszótéri játékok és iskola-
bútorok hibáit kijavítottuk, az épület fertőtlenítése 
és nagytakarítása megtörtént. A királydinnyével 
fertőzött területen negyedszer cseréltük ki a földet, 
feltöltöttük homokkal a röplabdapályát. Szülői 
munkával a 14. és a 16. számú terem fala is kifest-
ve várja a tanulókat. Szeretném megköszönni az 
Önkormányzat és a Monori Tankerület segítségét, 

az Eko kft. és a szülők 
munkáját.

Az új szabályozás 
szerint a maszkvise-
lés nem kötelező, de 
nem is tiltható. Nem 
kell testhőmérsékle-
tet mérni és tartani a 
másfél méteres biz-
tonsági távolságot, 
lehet rendezvényeket 
és kirándulásokat tar-
tani. Természetesen a 
fertőtlenítés (felület és 
kéz) továbbra is fon-
tos. Kérjük Önöket, 
hogy tartózkodjanak a 
felesleges belépéstől az 
épületbe. (Persze amíg 

a járvány engedi, lesznek kivételek: szülői érte-
kezletek, nyitott programok, fogadóórák, stb.) A 
12 évesnél idősebb gyermekek – akiknek a szülei 
ezt kérték – szeptember 3-án megkapták az első 
oltásukat, három hét múlva kapják a másodikat. 
A szülői visszajelzések alapján elmondható, hogy 
sokan már a nyáron felvették a két oltást.

Végezetül mindenkinek sok sikert, kitartást, 
egészséget kívánok az új tanévre. Bízzunk egy-
másban, vigyázzunk egymásra!    

                                                       Kiss Katalin

s
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A másodikosok ajándékkal kedveskednek az elsősöknek az évnyitó ünnepségen

Az Ecser Nagyközségi Önkormányzat nevében kö-
szönte meg Dr. Hahn Mária háziorvos és asszisz-
tensei, Királyné Csepregi Anita és Simon-Seres 
Erika nővérek munkáját Gál Zsolt polgármester és 
Barta Zoltán jegyző. Mint köztudott, a doktornő 
2021. szeptember elsejétől Budapesten rendel.

Köszönjük eddigi tevékenységét és további pá-
lyafutásához sok sikert kívánunk!

A doktornőt Dr. Kovács-Kléh László helyette-
síti saját rendelőjében és saját rendelési idejében. 
Rendelési idők: Hétfő: 08.00.-12.00, Kedd: 14.00.-
18.00, Szerda: 08.00.-12.00, Csütörtök: 14.00.-

18.00, Péntek: 08.00.-12.00.
A rendelési időn kívüli időszakokban (mint 

készenléti idő) telefonos konzultációra lesz lehe-
tőség, azonnali beavatkozást igénylő helyzetek 
esetén, - mint eddig is - az Országos Mentőszolgá-
latot kell majd hívni (a 104-es, ingyenesen hívható 
telefonszámon).

Dr. Kovács-Kléh László készenléti telefonszá-
ma: 06-30/743-52-84

A rendelőjének telefonszáma: 06-29/335-168. A 
rendelő címe: Ecser, Zrínyi u. 24/b. 

A Maglódi Orvosi Ügyelet hétköznapokon 18 

órától ugyanúgy elérhető, kivétel péntek amikor 16 
órától ügyelnek. Szombaton, vasárnap és ünnep-
napokon 24 órás ügyelet van (Telefon: 06-70/370-
31-04). A Maglódi Orvosi Ügyelet címe: Maglód, 
Rákóczi utca 7. 

Lehet ezután is interneten receptet, beutalót ren-
delni, a korábbi e-mail cím változatlanul működik 
ecseri.rendelo@gmail.com (ha kérhetjük, a telefo-
nálás helyett ezt a rendelési formát válasszák). A 
tanácsadás, csecsemők oltása péntek délelőtt lesz. 
A betegállomány továbbra is betegség esetén igé-
nyelhető.

Elbúcsúzott Ecsertől dr. Hahn Mária háziorvos
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Cikksorozat Ecser gazdasági területeiről (II. rész)
Engedjenek meg egy rövid összefoglalást a 
Cserfa újság előző számában megjelent be-
vezető nyomán. Kiegészítésként rá kell vilá-
gítanom az önkormányzat pénzügyi helyze-
tére is a miértek könnyebb érthetősége miatt.

2006-ra – az addig ecseri, vecsési magán-
tulajdonosok kezében lévő területeket (Ecser 
Vecsés felőli oldalán, az M0-tól a Merzse 
mocsár felé vezető földútig) – egy ingatlan-
forgalmazó cég felvásárolta (banki hitelből, 
ennek később lesz jelentősége). Ezek a te-
rületek nem az önkormányzat tulajdonában 
voltak, így a területek értékesítésére az ön-
kormányzatnak nem volt és most sincs ráha-
tása. Az ingatlanforgalmazó cég a felvásárolt 
területeket nagyrészben gazdasági besorolá-
súvá alakíttatta és belterületbe vonatta azzal 
a céllal, hogy 2006 után beruházóknak érté-
kesítse. Az ingatlanok értékesítése mostanáig 
húzódott. Sajnos a rendezési tervek átalakítá-
sáért, a belterületbe vonásáért cserébe a tele-
pülés nem kapott semmit és semmilyen hasz-
nát nem élvezhette. Mivel a 2008-as válság 
miatt beruházás nem történt, így gazdasági 
tevékenység nem indult el a területen. 

Időközben az önkormányzatok fi nanszí-
rozása jelentősen megváltozott. Körülbelül 
13 éve bevezették a feladatalapú támogatást. 
Saját bevételeinkből kell megoldani a műkö-
dés jelentős részét. A központi költségvetés-
ből befolyt összegek a működés felét sem fe-
dezik és soha nem is fedezték. Fejlesztésekre 
pedig csak a pályázatok segítségével van le-
hetőség, ha nincs elegendő helyi bevétel. A 
személyi jövedelemadóból – és mára a gép-
járműadóból – sem folyik be egy forint sem. 
Megalkották az adóerő képesség fogalmát, 
amely a településen működő vállalkozások 
árbevételéből és a lakosság számából meg-
határozza a központi költségvetésből befolyó 
bevétel mértékét és a pályázatokon elnyerhe-
tő összegek nagyságát is. Itt százalékosan 
meghatározásra kerül, hogy mennyi önerőt 
kell a településnek előteremteni ahhoz, hogy 
a támogatott fejlesztést el tudja végezni. Saj-
nos a működéshez elengedhetetlen a helyi 
adóbevétel. Ebben történt egy jelentős vál-
tozás 2012-ben, amikor is bevezetésre került 
Ecseren is a telekadó. Erről a cikksorozat 
egy későbbi részében szeretnék tájékoztatást 
adni, mert nagyon elkanyarodnánk a mostani 
témánktól, a fejlesztésektől.

A terület egy jelentős részét egy külföldi 
tulajdonos szerezte meg 2008-ban, szintén 
banki hitelből. Ezzel a gazdasági ingatlanok 
jelentős része két érdekcsoport között osztó-
dott. A gazdasági fejlesztések nem kezdőd-

tek el. A 2012-ben kivetett telekadót nem 
fi zették, helyette pereket indítottak az ön-
kormányzat ellen, egy 2006-ban kötött igen 
előnytelen településrendezési szerződésre 
hivatkozva. A 2018. év végéig húzódó pe-
reskedésnek az önkormányzat 100%-os per-
nyertességével lett vége. A perek alatt, sem a 
helyi adót, sem a banki hiteltörlesztést nem 
fi zette a tulajdonosi kör. Ennek következté-
ben felszámolás alá kerültek ezek a cégek (a 
tulajdonukban lévő területekkel). 

A felszámolásból a hitelező Erste Bank 
tulajdont szerzett, majd elkezdte a terület 
értékesítését. A közel 200 hektár területből 
kicsit több, mint 54 hektárt vásárolt meg a 
JYSK. Az óriási raktár nemzetgazdasági ki-
emelt státuszt kapott, ennek keretében fog 
épülni a Vecsés felé vezető úton egy körfor-
galom és megújul az út egy rövid szakasza. 
A JYSK-terület után vásárolt a Weerts LP 
VI. Kft. több, mint 34 hektár területet rak-
tárépítés céljából (a Weerts szintén kiemelt 
státuszt kapott). Ezen kívül tulajdont szerzett 
a Volvo Magyarország is, a közel 8 hektárnyi 
területe a régi vecsési út mellett helyezkedik 
el. (Ezekről később képeket is közzé fogok 
tenni.) 

Időközben a fennmaradó területek kö-
zül egy másik hasonló méretű terület került 
felszámolás alá. Ennek új tulajdonosa egy 
másik ingatlanforgalmazó cég, az Indotek 
Group lett 2021 elején. Az ő területükön 
épült fel a LIDL raktár. A LIDL épületéhez 
vezető út és a most lakott rész (Szegfű utca) 
között lakóterület került kialakításra már a 
2006-os település szerkezetitervekben. Az 
erdő a Szegfű utca mögött megmarad. 

Sajnos most már az önkormányzatnak na-
gyon korlátozott befolyása van a területek 
hasznosításának tekintetében. A mozgáste-
rünk jórészt a fejlesztők belátásán múlik. 
Rengeteg tárgyaláson vagyunk túl, egyelőre 
bízom benne, hogy nem csak nekünk fontos 
a zöldfelületek kialakítása. Elmondásuk sze-
rint a JYSK 20 000 fát fog ültetni rövidesen. 
A LIDL területén is több egybefüggő fás 
terület kerül kialakításra. Folynak a tárgya-
lások más ingatlanok fásításáról is. Már szó-
ban megegyeztünk a LIDL és az Arany János 
utca felső szakasza közötti terület tulajdo-
nosával – jelenleg ez a terület is gazdasági 
besorolású –, hogy ezt a 2 hektáros területet 
engedje meg átsorolni és parkosítani. Remé-
lem, ezt is sikerül elérni, hogy ezzel bizto-
sítani lehessen az ott lakók számára, hogy a 
kertjüktől 15 méterre ne épüljön gazdasági 
épület. Ennek veszélye több, mint 15 éve ott 

lebeg a fejük felett 
(bár lehet, hogy 
ezzel nem minden-
ki volt tisztában). 
Tartottunk egy la-
kossági fórumot a 
leginkább érintett 
lakosokkal, ahol 
hosszan beszélget-
tünk a lehetséges 
véderdő, zajvéde-
lem kérdéséről, kaptam ötleteket, amiről a 
Lidl vezetőivel egyeztettem is. 

Talán a leginkább kardinális kérdés a köz-
lekedés. 2006 előtt készült egy közlekedési 
hatástanulmány, amely még az előző fejlesz-
tési elképzeléseket vette fi gyelembe. Min-
den fejlesztőtől megköveteljük, hogy a saját 
fejlesztési elképzeléseit bemutató anyagokat 
egészítsék ki a közlekedési hatásvizsgálattal 
is. A képviselő-testület úgy határozott, hogy 
készítsünk egy újabb, a már ismert fejleszté-
seket és a környező települések fejlesztéseit 
fi gyelembe vevő összefoglaló tanulmányt az-
zal a céllal, hogy az itt letelepedő vállalkozá-
sok bevonásával Ecser védelmét meg tudjuk 
oldani. Az új hatástanulmány szeptemberre 
elkészül. Az itt letelepedő vállalkozásokkal 
többször egyeztettünk és közös álláspon-
tot alakítottunk ki annak tekintetében, hogy 
milyen módon kellene az útfejlesztéseket el-
végezni, beleértve az Ecser mellett elhaladó 
(elkerülő) utak létrehozását is. Ennek része 
a meglévő iparterületünkről kivezető út el-
készítése is. Ez biztosítja majd, hogy az Ady 
Endre utcáról (és ezzel a teljes településről) 
a nehézgépjármű-forgalom kitiltható legyen. 
A letelepedni szándékozó cégekkel közösen 
tájékoztattuk az illetékes szerveket, a döntés-
előkészítőket és döntéshozókat, hiszen ezen 
utaknak sem a tulajdonosa, sem a kezelője 
nem az önkormányzat.

A közelmúltban a környékbeli települések 
vezetőivel (a Cserfa újság egy másik cikke 
részletesen leírja) megállapítottuk, hogy bi-
zonyos tekintetben ellenérdekelt felek va-
gyunk, de a térség közlekedésfejlesztése 
közös érdek, amiért együtt kell dolgoznunk. 
Együttműködünk, hiszen nemcsak Ecseren 
lesznek fejlesztések. Az Ecser területeiről el-
készülő tanulmányt feldolgozva készítenünk 
kell egy, a teljes térséget feltáró tanulmányt 
is, segítve ezzel a döntéshozók munkáját. 
Erről és az egyéb útfejlesztéssel kapcsolatos 
kérdésekről később tudok majd tájékoztatást 
adni, a cikksorozat egy következő részében. 

                            Gál Zsolt polgármester
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Átadták az idei ’Ecserért’ díjakat
A hagyományoknak megfelelően az 
augusztus 20-i ünnepi rendezvények 
keretében idén is elsőként az ’Ecserért’ 
díjak átadására került sor. 

A település önkormányzatának képvi-
selő-testülete immár 9 éve e kitüntetés 
adományozásával ismeri el azon szemé-
lyek, közösségek munkáját, akik Ecseren 
vagy Ecser érdekében kimagasló társa-
dalmi, gazdasági, közszolgálati, közössé-
gi, kulturális, illetve egyéb tevékenységet 
folytattak. 2021-ben a képviselő-testület 
e megtisztelő díjra az Ecseri Önkéntes 
Tűzoltó Egyesületet és posztumusz Vág-
völgyi Lajosné pedagógust tartotta mél-
tónak. 

A művelődési házban megrendezett 
átadóünnepségen Gál Zsolt polgármes-
ter egy Tamási Áron idézettel kezdte 
köszöntőjét: „Azért vagyunk a világon, 
hogy valahol otthon legyünk benne.” S 
mint mondotta: az itt élőknek ez az ott-
hon Ecser. Majd pedig egy, a település-
ről szóló ismertetőt idézett, mely szerint 
Ecser egy nagyközség Pest megyében, a 
Vecsési Járásban. Területe régóta lakott, 
amin régészeti feltárások során kelták, 
szarmaták és rómaiak nyomaira bukkan-
tak. A török uralom alatt elnéptelenedett, 
utána pedig többségében szlovákokkal 
telepítették be, s napjainkban is rendelke-
zik szlovák nemzetiséggel. Nemzetközi-

leg az Ecseri lakodalmas miatt ismert. 
Az idézetet követően pedig azt vetet-

te fel a településvezető, hogy az itt élők 
számára milyen személytelen és semmit-
mondó ez a pár mondat, hiszen az ecse-
rieknek ez a szülőfaluja, a lakóhelye, így 
egészen mást jelent számukra. Szeretik 
és kötődnek hozzá, s ez a kötődés elmé-
lyült. Barátaik élnek itt, ismerik az utcáit, 
a parkjait, a patakot és persze tisztában 
vannak a hibáival is. A faluban minden-
ki köszön mindenkinek és egymásra 
mosolyognak, ha találkoznak az utcán. 
Ezért nagy megtiszteltetés számára, hogy 
olyan embereket köszönthet ezen ünnep-
ség alkalmával, akik segítenek az előbbi 
érzéseket megtapasztalni és elmélyíteni. 
Kiemelte, hogy egy közösség kollek-
tív emlékezete – legyen az egy ország 
vagy csak egy kis falu – mindig megőr-
zi azoknak az embereknek a nevét, akik 
rászolgáltak arra, hogy kiemelkedjenek 
honfi társaik közül. Ennek a kollektív 
emlékezetnek a megerősítése volt a tele-
pülésvezetés célja ennek a díjnak a meg-
alapításával. Majd hangsúlyozta, hogy 
ritkán adatik meg olyan alkalom, amikor 
azokat köszöntik, akik egy közös célért 
tevékenykednek, méghozzá a saját tele-
pülésükért. Őket ünnepelni, őket köszön-
teni pedig a közösség feladata. Egyén 
és közösség egysége így válik teljessé, 

hiszen a kettő összetartozik, egymás 
nélkül nem nyerhet értelmet, egymástól 
nem elvonatkoztatható. Ecser ugyanis 
mindazok, akik benne és érte dolgoznak, 
benne alkotnak, ezzel formálva a nagy-
községet. S vannak, akik ebben a nemes 
feladatteljesítésben többet tettek. 

Az ’Ecserért’ kitüntetésben részesülők 
élete, munkája, eredménye példaértékű, 
mások számára követendő minta. S ebben 
az értékvesztett világban egyre nagyobb 
szüksége van minden embercsoportnak 
olyanokra, akik nem a saját javukért dol-
goznak, hanem hosszú éveken, akár évti-
zedeken át tartó munkával közösséget is 
építenek. A polgármester hangsúlyozta, 
hogy elődeik olyan települést hoztak létre 
az évszázadok alatt, amely erős lokálpat-
rióta szellemmel ruházta fel az itt élőket 
azért, hogy minden időszakban, korban, 
korszakban Ecser javát keressék. S a díja-
zottak is ilyenek. Így mindannyiuk nevé-
ben ezért a tevékenységükért, magatartá-
sukért mondott köszönetet ezen a napon, 
hiszen Ecsert tették gazdagabbá, jobbá. 
Ők szemléltetik a leginkább azt, hogy 

az elődökhöz hogyan lehet és kell is mél-
tónak maradni. Továbbá ők szavatolják 
azt, hogy ma is élnek köztük olyanok, 
akik falujukért, földijeikért dolgoznak s 
a kötelező minimumnál nem álltak meg. 

A településvezető elsőként az Ecseri 

Az Ecseri Önkéntes Tűzoltó Egyesület képviselői a polgármester társaságában 
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Önkéntes Tűzoltó Egyesületet és annak 
tagjait köszöntötte. Elmondta, hogy az 
idén jubiláló egyesület 1926-ban alakult 
meg s az azóta eltelt 95 évben kisebb 
szünetekkel folyamatosan dolgozik s 
nemcsak Ecseren, hanem az ország más 
pontjain is öregbíti a település hírnevét. 
Tagjai példát mutatnak tenni akarásban, 
minden ecseri lakosnak önzetlenül segí-
tenek vészhelyzetekben és a nagyközség 
rendezvényein is. Igyekeznek megelőző 
munkával és fi gyelemfelkeltéssel segí-
teni a lakosokat, tájékoztató előadások, 
cikkek közzétételével információhoz 
juttatni őket. A település életében igen 
fontos szerepet töltenek be, az iskolában 
szakkört vezetnek, a táborokban előadá-
sokkal és sok-sok színes programmal ör-
vendeztették már meg a gyerekeket, mi-
közben rávilágítanak a tűz veszélyeire és 
a megelőzés fontosságára. Rendszeresen 
részt vesznek a majális szervezésében, 
tematikus programok kialakításában is, 
ahol a többi korosztály fi gyelmét hívják 
fel a veszélyek elkerülésének fontossá-
gára. Mindezen tevékenységért Gál Zsolt 
polgármester megköszönte az egyesület 
odaadó munkáját és azt kívánta, hogy 
még hosszú évekig legyenek ilyen aktív 

részesei Ecser közéletének. Mindehhez 
pedig jó egészséget kívánt minden ked-
ves Ecser ÖTE tagnak. 

Majd pedig mély fájdalommal méltatta 
a következő díjazott, Vágvölgyi Lajosné 
pedagógus munkáját, akinek kitüntetésé-
re sajnos már csak posztumusz kerülhe-
tett sor. A település szerte mindenki által 
csak ’Julika néni’-nek szólított tanárnő 
sok-sok éven keresztül dolgozott a he-
lyi Laky Ilonka Általános Iskolában. Az 
itt töltött 23 évben és azt követően is a 
tanítás volt a mindene – de nemcsak az 
iskolában, hanem otthon és mindenhol 
igyekezett tanítani a lakosoknak az iro-
dalom szeretetét, a nyelv fontosságát. De 
nemcsak tanított – tanult is: belátta, hogy 
ahhoz, hogy szélesebb körben elérhesse 
a számára fontos ismereteket, nyugdíjas-
ként is szüksége lesz informatikai isme-
retekre. Így a településvezetőnek különös 
lehetőségben volt része: régi tanítványa-
ként egyben kollégája és tanára is lehe-
tett. Julika az órákon pedig ugyanolyan 
elánnal vett részt, mint ahogy az életét 
élte: 120 %-on pörgött ott és azután az 
életében egyaránt. 

A Rábai Miklós Művelődési Házban 
megalakította az Irodalmi kört, ahol nép-

szerűsíteni igyekezett minden számára 
fontosnak tartott irodalmi területet. Minden 
fórumon toborozta az érdeklődőket. Ám a 
pandémia miatt ez a feladat is háttérbe szo-
rult és nem tudott úgy beteljesedni, ahogy 
ő szerette volna. De ő nem csüggedt: azt 
mondta, hogy nemsokára folytatja. Sajnos, 
a betegsége közbeszólt. Végezetül megkö-
szönve Julika kitartó munkáját a település-
vezető hangsúlyozta, hogy emlékét szívük-
ben mindannyian megőrzik. 

Az ünnepi köszöntőt követően a pol-
gármester átadta a díjakat ifj. Méhész 
Pálnak, az Ecseri Önkéntes Tűzoltó 
Egyesület elnökének és Julika lányának, 
Lukácsné Vágvölgyi Tündének. Barta 
Zoltán jegyző pedig a kitüntetésekhez 
tartozó okleveleket nyújtotta át. A prog-
ram zárásaként Haberle Erika és Juhász 
László énekművészek adtak színes mű-
sort az ünnepség résztvevőinek. Mint 
mondották, több műfaj dalait is szívesen 
adják elő különböző fellépéseiken. Ecse-
ri előadásukra pedig népszerű operettslá-
gerekkel készültek Kálmán Imre, Lehár 
Ferenc, Huszka Jenő, sőt a könnyű műfaj 
képviseletében Fényes Szabolcs művei-
ből. A programot kitartó tapssal díjazta a 
művelődési ház közönsége 

2021. augusztus 20-án az Ecserért díj 
egyik elnyerője az Ecseri Önkéntes 
Tűzoltó Egyesület. Elöljáróban azt 
kérdeztük dr. Molnár Zsuzsannától, az 
egyesület tagjától, hogy mit jelent az 
egyesület tagjainak ez az elismerés?

– Nagyon sokat. Mindenekelőtt meg-
tiszteltetést. Azt, amit akkor érzünk, 
amikor elhagyunk egy kárhelyszínt, ahol 
azért voltunk, hogy segítsünk. Amikor az 
idős emberek kertjében kivágjuk a kor-
hadt fát, vagy visszarakjuk a házukon a 
vihar által levert cserepet. Mindezekben 
egy közös mozzanat van, az emberek te-
kintete, ami hálát, köszönömöt tükröz. Mi 
pedig önkéntes tűzoltók legtöbbször csak 
annyit érzünk, hogy jó volt segíteni. Ez 
egy olyan felemelő érzés, amit szavakkal 
nem lehet kifejezni. 

Most is hálásak vagyunk az ecseri kép-
viselő testületnek, hogy gondoltak ránk. 
Észrevették, hogy teszünk az itt élő em-
berekért, vagyis fi gyelemmel kísérik a te-
vékenységünket. Köszönjük.

Az Ecseri Önkéntes Tűzoltó Egyesü-
let megszakításokkal ugyan, de 95 éves 

múltra tekint vissza. 1926-ban alakult és 
1990-ig működött. 2014. november 14-én 
ünnepélyes keretek között 12-en újjáala-
kítottuk, azt gondolva, hogy tovább foly-
tatjuk ezt a nemes hagyományt. A tűzoltók 
elsődleges célja, hogy életeket mentse-
nek, ezen túl ellátnak nem kevésbé iz-
galmas kárelhárítási, műszaki mentési és 
számtalan más, a hétköznapi ember szá-
mára nehéz feladatokat. Az egyesület az 
előzőeken túl a mindennapokban szerve-
sen kapcsolódik a falu rendezvényeihez, 
folyamatosan végzünk hagyományőrző 
feladatokat, nem utolsó sorban az ifjúság 
tűzvédelmi neveléséből – tűzoltó szakkör, 
nyári tábor – is kivesszük részünket.

Az Ecser ÖTE lelkesedése, fejlődé-
se az újjáalakulást követően is töretlen. 
Napjainkban 49 fős taglétszámmal, egy 
Mercedes Vitó készenléti gépjárművel és 
egyre bővülő műszaki felszereléssel sza-
badidőnkben, térítés nélkül látjuk el vál-
lalt feladatainkat.

Ecser képviselő-testülete az elmúlt he-
tekben rendelkezésünkre bocsátott a Mű-
velődési Házban egy helyiséget, melynek 
festése, berendezése jelenleg zajlik, így 

egy helyre tudjuk költöztetni a munkánk-
hoz szükséges egyéb felszereléseket. A 
készenléti gépjárművet kinőttük, elkez-
dődtek a tárgyalások egy nagyobb, kor-
szerűbb, jobban felszerelt gépjármű be-
szerzése érdekében. 

A Magyar Falu program pályázat kere-
tében több, mint 1.500.000,- Ft-ot nyer-
tünk 2 db légzőkészülék és a hozzá tarto-
zó kiegészítők beszerzésére, hamarosan a 
gyakorlatban is hasznát vehetjük ezeknek 
a védőfelszereléseknek.

Egy igazán nagy feladat a szertárépítés 
kérdése, melynek megvalósítása érdeké-
ben szintén komoly egyeztetéseket foly-
tatunk az önkormányzattal, polgármester 
úrral. Ezúton is szeretnénk megköszönni 
az eddigi támogatásokat, bízunk benne, 
hogy a kitűzött célok rövid időn belül 
megvalósulnak. Ennek érdekében szüksé-
günk lesz az Ecseren működő régebbi és 
újonnan létesülő vállalkozások támogatá-
sára is.

Köszönjük mindenkinek az eddigi tá-
mogatást, bízunk benne, hogy egyre töb-
ben érzik fontosnak az ecseri emberek 
biztonságát és ezért tenni is szeretnének.

Dr. Molnár Zsuzsanna: „Jó volt segíteni”
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Vágvölgyi Lajosné, Julika posztumusz kitüntetése
Vágvölgyi Lajosné, Julika már sajnos 
csak posztumusz kitüntetésben részesül-
hetett. Az év elején ugyanis visszaadta lel-
két teremtőjének. A díjat leánya, Lukácsné 
Vágvölgyi Tünde vette át az ünnepségen. 
A Cserfa pedig azzal a cikkel búcsúzik 
Julikától, amit halálhírének érkeztekor ír-
tunk arról a nagyszerű népművelőről, aki 
munkája révén sokat szerepelt újságunk-
ban.   

„Érthetetlen, hogy ő, aki mindig a csa-
ládja és mások sorsát viselte a lelkén s 
néhány éve még a kórházban lévő férje 
egészségéért aggódott, nincs többé! Aggó-
dott – miközben maga bizonyára még nem 
is sejtette, hogy az ő egészsége sem ma-
kulátlan. Ám a betegséggel vívott harcban 
ezúttal nem sikerült jelest kapnia s alul 
maradt a végső küzdelemben. S bár tud-
juk, hogy 23 évig dolgozott a Lakyban, és 
saját elmondása szerint alig van olyan ház 
Ecseren, ahonnan ne tanított volna valakit, 
mi most kicsit másként szeretnénk Juliká-
ra emlékezni. Úgy, ahogyan megismertük, 
s amilyen emberi rajzolat kibontakozott 
előttünk a rendszeres közös munka során. 
Julika azon emberek közé tartozott, akik 
nemcsak szerették és magas színvonalon 
művelték, de folyamatosan tovább is fej-
lesztették tudásukat. Így a magyar szakos 
tanári mellett iskolai könyvtárosi képesí-
téssel is rendelkezett, melyek mindegyi-
kéhez széleskörű gyakorlati ismeret is tár-
sult. Önzetlen segítőkészségére jellemző, 
hogy mindössze néhány évvel végleges 
nyugdíjba vonulása után megkereste az 
ecseri művelődési házat, hogy felajánlja 
segítségét az új könyvtár munkálataiban. 
A művelődési ház pedig az Irodalmi kör 
vezető koordinátori szerepét szerette vol-
na rábízni. Ilyen előzmények után indult 
be ezt követően a program, aminek ismer-
tetőjében Julika leírta, hogy a foglalkozá-
sok keretében lehetőséget szeretne bizto-
sítani mindazok számára, akiknek nincs 
módja arra, hogy gondolatait – akár ver-
ses, akár prózai formában – papírra ves-
sék s így másokkal is megosszák azokat. 
Továbbá, hogy ezzel együtt középpontba 
kerül maga a kifejezőeszköz, a magyar 
nyelv is helyesírási szabályaival, a szavak 
jelentésének és használatának stilisztikai 
fi nomságaival és a szép magyar beszéddel 
egyetemben. 

Mindezt szem előtt tartva az egyes fog-
lalkozások tematikája igazodott a naptári 
aktualitásokhoz: az egyes évfordulókhoz, 
jeles eseményekhez és ünnepekhez is. Így 

a szeptemberi foglalkozás rendszerint a 
Magyar Népmese Napjához kapcsolódott, 
Benedek Elek műveit állítva a középpont-
ba. Julika foglalkozásainak színes mivol-
tát igazolja, hogy ez a program megmoz-
gatta a fi atalokat is, az alsó tagozatosoktól 
kezdve egészen a tinédzserekig. Október 
rendszerint az 1956-os eseményekhez 
kapcsolódott, mely alkalomból Julika 

még arra is ösztönözte hallgatóságát, 
hogy saját, személyes élményeiket is osz-
szák meg a többiekkel. Novemberben az 
adventi kör: a Mikulás és Luca napja adta 
a központi témát, míg december már a 
karácsonyi körhöz kapcsolódott. A január 
22-i Magyar Kultúra Napjához közel eső 
foglalkozásokon a Himnusz születésének 
körülményeiről volt szó, de ugyanekkor 
már a közelgő Valentin nap kialakulása s 
a hozzá fűződő hazai népszokások is terí-
tékre kerültek. De folytathatnánk e sort a 
végtelenségig, mert mindenhol ugyanaz a 
tapasztalat vonható le: Julika minden al-
kalomra alaposan felkészült. 

Mint a jó tanár, aki átgondolja és min-
den percét gondosan megtervezi órájának, 
mert tudja, hogy csak így lehet eredmé-
nyes, sőt: tanítványaitól is csak ilyen 
példát mutatva várhat el hasonló teljesít-
ményt. Így Julika ide is magával hozta 
nagyalakú, spirál kötésű füzetét, amely-
ben gyöngybetűkkel írta le a témával kap-
csolatos tudnivalókat – színessel kiemel-
ve, rajzzal, képpel kiegészítve – ahogy 
egykor mi is így tettük ezt az iskolában, 
a kötelező olvasmányokról készített Olva-
sónaplónkban, amit le is osztályoztak, s ez 
hatással volt félévi vagy év végi jegyünkre 
is. Jóllehet Julikának már senki nem adott 
jegyet, de ő mégis a legjobbat, a legtöbbet 
nyújtotta – így is megtisztelve hallgatóit. 
Végtelen lelkiismeretességének köszön-

hetően több író – olvasó találkozót is szer-
vezett, melyek mindegyike nemcsak igen 
sikeres volt, de nagyon jó hangulatban is 
telt, még jobban összekovácsolva a foglal-
kozások rendszeres látogatói által alkotott 
immár kis baráti társaságot. Gondoljunk 
csak például Farkas László írónak és fe-
leségének, Erzsikének a meghívására az 
Irodalmi kör évadzáró utol só foglalkozá-
sára 2017-ben. A házaspárt egyébként sze-
mélyes ismerősként fogadta az összegyűlt 
népes hallgatóság, hiszen az Új Írás első 
főszerkesztője sokáig dolgozott pedagó-
gusként Ecseren. De említhetnénk a Mol-
dova György: Előttünk az özönvíz című 
kötetének bemutatójára szervezett kis 
irodalmi kirándulást is Budapestre, mely-
nek aktualitását a szerző 85. születésnapja 
adta. Nagy élményt jelentett a résztvevők 
számára, hogy az íróval nemcsak talál-
kozhattak, de személyesen is beszélhettek 
vele ez alkalomból. 

De Julika felismerte a tehetséget is és 
lehetőségeihez mérten támogatta, hogy 
minél szélesebb körben megismerjék őket 
a helyiek. Mély hatással voltak rá Varga 
Balázs Imre ecseri illetőségű fi atal költő 
versei is, melyekben a formai tökéletesség 
mély keresztény hittel és szenvedélyes ha-
zaszeretettel párosul. S miután Julika egy 
templomi rendezvényen meghallotta eze-
ket a költeményeket, rögtön meg is hívta 
a fi atal költőt az Irodalmi kör soron kö-
vetkező foglalkozására, hogy az élményt 
megoszthassa az azon résztvevőkkel. 
Szerény és odaadó lelkének belső csillo-
gása nem párosult hiú, látványos külsősé-
gekkel. Alázattal tette a dolgát, ami nem 
is munka volt számára, hanem életforma: 
azonosulás a hivatással. Közös munkánk 
során bármiben egyeztünk is meg, ő min-
denkor tartotta magát a megbeszéltekhez. 

Amit pedig elvégzett, abban hiba nem 
volt. Kegyetlen a sors, hogy ilyen befe-
jezetlen hirtelenséggel kellett útja végére 
érnie, ami megdöbbenéssel töltött el mind-
annyiunkat. Nem lesz már „minden hónap 
utolsó szerdáján 17:00 órai kezdettel” Iro-
dalmi kör a könyvtárban! Hiányozni fog ez 
is, meg Julika kedves odafi gyelése, tapin-
tatos észrevételei és találó ötletei! Távozá-
sával egy kiváló segítőtárssal és nagyszerű 
emberrel lettünk szegényebbek. 

Emlékét azonban szívünkben őrizzük, 
mely érzésünkben bizonyára sokakkal 
osztozunk. Ám ha az ecseri temetőben já-
runk, soha nem feledjük, hogy sírját egy 
szál virággal megtiszteljük!”
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Viki, Isten veled! Zbohom!
Petrovits Viktória, Viki az ecseri hagyo-
mányőrzés egyik meghatározó motorja 
volt.

A családjukban a harmadik generáció 
képviseletében korán bekapcsolódott a 
néptáncmozgalomba. Kisiskolás kora óta 
tagja volt az ecseri néptáncegyüttesnek.

A 2002. és 2009. közötti időszakban az 
Ecseri Szlovák Önkormányzat képviselő-
jévé választották. 

Aktívan részt vett a Tájház kialakításá-
ban, berendezésében és az itt megrende-
zésre kerülő programok szervezésében. 

A diplomamunkája elkészítéséhez is az 
ecseri hagyományőrzést és a Tájházhoz 
szorosan fűződő témákat választott.

Sokat fáradozott a helyi népdalok ápolá-
sa és megőrzése érdekében, részt vett azok 
felvételénél is.

Az ecseri hagyományok fi lmre vételénél 
folyamatosan jelen volt. A ‘Már a miénk 
a menyasszony’ című dokumentumfi lm 
2001-es forgatása óta hosszú esztendő-
kön át ő volt az Ecseri lakodalmas állandó 
menyasszonya. 

Mindig büszkén öltötte magára az ecse-
ri népviseletet, értékelte az elődöktől ránk 
maradt örökséget. Nagy gondot fordított 
a viselet kezelésére és megtanulta az idő-
sebbektől az öltözet rendben tartását. Az 
eredeti viseletek megmentésén fáradozott, 
az újakat mindig az eredetiek alapján hite-
lesen készíttette el. Jómaga ruhákat varrt 
és felöltöztette a népviseletes babákat, de 
megtanulta az ünnepi kékfestőkötény, a 
“ketínka” glancolását is.

Részt vett a felnövekvő táncos generá-
ció nevelésében, gyermekcsoportokat ve-
zetett, elkísérte a gyermekeket a néptánc-
táborokba és Ki mit tud? versenyekre.

A Zelený Veniec Hagyományőrző Kör-
ben a kezdetektől fogva önkéntes segítő-
ként tevékenykedett. Amikor kialakításra 
került az öregtemetői sírkert, gondolkodás 
nélkül vállalta, hogy annak gondozásában 
aktívan részt vesz.

Országos szinten is segítette a szlo-
vák kultúra ápolását akár kisegítőként 
a szarvasi gyermektalálkozókon vagy a 
Magyarországi Szlovákok Napján, de 
rendszeresen részt vett a szlovák tájházak 
vezetőinek országos konferenciáján is.

Támogatta a hagyományos gasztro-
nómia ápolását az ecseri sütinapon vagy 
a szarvasi Aratónapon aratóétel készíté-

sével, de megpróbálkozott a lakodalmas 
kalács dagasztásával, fánksütéssel és min-
dig büszkén kínálgatta a nagymamája sü-
teményeit. A nagyközönség láthatta Őt a 
Domovina szlovák nyelvű televíziós ma-
gazin szlovák Vacsoracsata műsorában, 
melyben az ecseri néptáncosok hétről hét-
re elkészítették a hagyományos ételeket.

Egyházi ünnepek alkalmával büszkén 
vitte a lobogót, segített mindig az ünnep-
nek megfelelő díszbe öltöztetni a Búdkát. 
Évtizedek óta örömmel szedte a virágokat 

az úrnapi virágszőnyeg készítéséhez, a 
megvalósításhoz saját mintákat álmodott 
a szőnyegbe. 

A néptáncosok sírjánál legkedvesebb 
ecseri balladájával a “Starala sa moja mat’ 
kezdetű népdallal búcsúztak, melynek 
magyar nyelvű fordításával köszönünk el 
Tőle a Cserfa hasábjain:

“Édesanyám aggódott,
hol lészen a mennyegzőm,
az ecseri temetőben
fújja a banda nékem. 

Sírkapáknak csengése,
az lészen az én zeném,
a kegyelmes nagy Úristen
násznagyként áll mellettem. 

Az ég minden csillaga
koszorúslányok sora. 
Ti, mennyei szent angyalok,
koszorúsfi úk vagytok. 

Szentséges Szűz Mária
násznagyné lesz számomra,
Szent Anna és Szent József,
vendégeim ők lesznek”

Drága Viki, a Jóisten adjon örök nyu-
godalmat Neked, az angyalok őrizzék az 
álmodat! Tanítsd meg az angyaloknak az 
Ecseri Lakodalmast!

Zelený Veniec Hagyományőrző Kör

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Hálás szívvel mondunk köszönetet 

mindazoknak, akik 
Petrovics Viktória 
temetésén részt vettek, 

gyászunkban, mélységes 
fájdalmunkban őszinte részvéttel 

osztoztak.
Köszönet a vígasztaló szavakért, 

a szeretet virágaiért.
A gyászoló család

Búcsú Mátrai Józsefnétől
Elbúcsúztunk és elkísértük utolsó útjára 
Mátrai Józsefnét, Macát.

Hosszú évekig tagja és 8 évig elnöke 
volt a Nyugdíjasklubnak. Sokat tett azért, 
hogy ez a közösség jól működjön. Ott volt 
mindig velünk, hogy a közös utat járva 
együtt legyünk. Szelleme itt marad velünk 
és nemes törekvéseire emlékezünk. 

Most már nyugszik a szív, amely dobo-

gott
Pihen a kéz, mely dolgozott,
Küzdött, de már nem lehet.
Most átöleli a csönd és a szeretet.
A Nyugdíjasklubban üres lett egy hely,
Mert az ő Jézusa hívta őt fel.
Soha nem felejtünk, Rád mindig emlé-

kezünk.                        A Nyugdíjasklub                                                    
                                              vezetősége
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A szép kert mesterei idén is 
kitüntetésben részesültek
Ecser Nagyközség Önkormányzata minden év-
ben meghirdeti a ’Szép kert – tiszta környezet’ 
pályázatot, melynek keretében keresik a település 
legszebb, legrendezetteb kertjeit, díjazva egyúttal 
azok létrehozóit és gondozóit. A szokásnak megfe-
lelően ez évben is az augusztus 20-i programsoro-
zat keretében, a sportpályán került sor az ünnepé-
lyes eredményhirdetésre. 

Az elismerés jeléül szolgáló táblákat dr. Szűcs 
Lajos országgyűlési képviselő és Gál Zsolt polgár-
mester adta át a nyerteseknek, akiknek munkáját az 
alábbiakban mutatjuk be. 

Földváry Zita a Cserfa újság hasábjairól érte-
sült a pályázatról, s mivel az utóbbi néhány évben 
nagyon szép a kertjük, úgy gondolták, hogy meg-
próbálják. Elmondása szerint elég sokat dolgozik 
benne, de meg is van az eredménye: gyönyörű a 
fű, és nagyon szépek az örökzöldek. A 110-120 
négyzetméteres kertben van egy kis sziklakert is 
és rengeteg egynyári virág hozzá, amik ilyenkor 
folyamatosan nyílnak: többfajta begónia, kis- és 
nagyvirágú egyaránt, petúnia, muskátli, sivatagi 
rózsa, s mindezek természetesen mindenféle szín-
ben, a pirostól kezdve a sárgán át, egészen a fehé-
rig. A ház előtt is van egy kis kert, hátul meg egy 
kis erkély és sütögető, körülötte füves terület, s azt 
teljes egészében a virágok veszik körül – sok közü-
lük dézsában vagy kaspóban. A kerítés mellett pe-
dig mindenhol gyönyörű levendula virágzik egész 
nyáron és csodálatos illata van. S emellett még sok 
gondozást sem igényel. Zita régi ecseri, a szülei is 
itt laknak, ám egy darabig Üllőn élt, ahová a párja 
való. Ott is szép kertjük volt, de nem olyan nagy, 
mint itt a Kálvárián, ahová 5-6 éve költöztek. 

Jurisik Miklós és neje, Edit 11 évvel ezelőtt köl-
töztek Ecserre a főváros XVII. kerületéből. Beköl-

tözésükkor nagyon elhanyagolt állapotok uralkod-
tak a kertben: mindenütt csak tarack nőtt, sehol egy 
bokor vagy valamilyen növény, s csupán a fűzfa 
állt benne, gondozatlanul. Így aztán sokat dolgoz-
tak, míg végre hangulatos környezetet tudtak ki-
alakítani. Többnyire évelő és örökzöld növényeket 
ültettek: bukszust, tuját, fenyőt, de Edit egynyári 
virágokat is szokott magról nevelgetni. Van egy kí-
nai mammutfenyőjük is, ami kb. 300-400 évig él, 
így remélik, hogy meg fog maradni az utókornak 
is. Mióta pedig Edit nyugdíjas, több ideje van a 
kerttel foglalatoskodni. Egyik kedvenc időtöltése 
borostyánból és kecskerágóból állatokat formázni. 
Ilyen módon sikerült elefánttal eltakarni a gázóra-
szekrényt, de van még nyuszi- és madárforma is a 
kertben, ahol minden nap van tennivaló, de a leg-
több időt mégis nyáron a locsolással tölti ott. Az 
ecseri kertbarátokkal sokszor csereberélnek is, ha 
valamiből több szaporulat van, amit Edit ilyenkor 
ki szokott tenni az utcára, s az mindig gazdára talál. 
S nagyon örül, ha más is szépíti a kertjét. Nagyon 
szeretnek Ecseren élni, köszönhetően a település 
befogadó közösségének. 

A Csalami házaspár már harmadik alkalommal 
nevezett be a versenyre, amiről ők is a Cserfa új-
ságból szereztek tudo-
mást. Kettejük közül a 
férj a nagyobb kertész, 
aki nagy szorgalommal 
végzi a teendőket, ami 
nem is kevés, hiszen 
1600 négyszögöl terüle-
tet kell rendben tartani-
uk. S mivel mindenhol 
fű van, így vettek egy 
kis traktort is, hogy 

megkönnyítsék vele a munkájukat. De van egy kis 
konyhakertjük is, ahol megterem a paradicsom és 
paprika és sok az örökzöld is: tuja, sövénynövény, 
de emellett színes virágok is tarkállanak, mint pél-
dául néhány futó és természetesen a muskátli, amit 
talán a legjobban szeretnek. Idén ugyan jól elverte 
az eső, de attól még így is egyik éke a kertnek, amit 
rendszerint át is teleltetnek s tavasszal újra kiültet-
nek. A házaspár igen sok időt tölt a kertben, s mint 
mondják, átlagosan napi 3 óra kell ahhoz, hogy 
minden a legmegfelelőbb formában legyen. De ez 
csak a legminimálisabb idő, amit munkával töl-
tenek, hisz tulajdonképpen egész nap benne bók-
lásznak és szorgoskodnak, mert mindig van valami 
tennivaló, aminek soha nincs vége. 

Cserháti László évek óta nagyon szereti a ker-
tészkedést és igen megnyugtatja a kint töltött idő. 
A versenyre benevezett kert egy új építésű ház 300 
négyzetméteres kertje a Kálvária dombon, amit 
Laci teljesen felújított. Ennek során pedig teljes 
növénycserére volt szükség, mivel a korábban ott 
lévő tuják mind kipusztultak. Így hát saját kútfő-
ből kellett kitalálnia valamit, mégpedig olyat, amit 
a legkisebb ráfordítással lehet megvalósítani. A 
sok-sok virág és örökzöld növény mellé épített egy 
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tűzrakót is, valamint madáretetőt és -itatót, meg 
egy pihenőteraszt, alatta járólap úttal – s mindezt ő 
maga álmodta meg, hogy milyen legyen. A virágok 
kiválasztásánál pedig igyekezett évelőket ültetni, 
s az örökzöldek mellett egy nagyon szép kanadai 
juharfa is pompázik a 
kertben, valamint sok-
sok bokor, a rózsától 
kezdve a fügéig. Ennek 
két fajtája, egy lila és 
egy zöld termésű is vi-
rít a növények között, 
melyeknek mindegyi-
ke nagyon fi nom, s a 
ház lakói egyébként is 
szeretik a házi termést. 
Ez a sok-sok növény 
és építmény természe-
tesen sok-sok törődést 
igényel. Erre Lacinak 
vagy hétközben munka 
után, vagy hétvégén 
van leginkább ideje, 
egy-egy alkalommal 
pár óra erejéig. 

Bagi Istvánné, vagy 
ahogy közeli ismerősei, barátai hívják: Gizus mint-
egy öt éve, azaz az első alkalommal meghirdetett 
pályázat óta rendszeres résztvevője, sőt mi több: 
díjazottja is annak! S minden évben újabb és újabb 
kertet alakít ki, amiben szinte csak virágok vannak, 
hiszen imádja őket. Pillanatnyilag 40 tő leandere 
van, melyek mindegyike óriási és minden évben 
áttelelteti őket. Így tehát minden ősszel felszedi 
azokat a földből, beviszi a pincébe, majd lemetszi, 
tavasszal pedig ismét kiviszi és kiülteti őket a kert-
ben. A leanderek pedig meghálálják ezt az odaadó 
gondoskodást és új hajtásokat növesztenek. Sőt mi 
több, még banánfája is van, nem is egy, hanem hét, 
amikből az egyik egyszer már termést is hozott - az 
azonban nem érett meg. A kertje egyébként nem 
nagy, ám nincs benne egyetlen négyzetméter sem, 

amin ne lenne virág. De az utcafrontot is szereti 
szépen tartani, igy ott is színpompás, évelő virágok 
nyílnak. S noha jelenleg már nyugdíjas, de az ezt 
megelőző időkben is mindig gondozta a kertjét és 
úgy érzi, a versenytől függetlenül a sok virág na-

gyon jót tesz az ember lelkének. 
A Bíró család az elmúlt évben vett részt először 

a pályázaton, mert valahogy mindig úgy sikerült, 
hogy lekésték a nevezési határidőt. Így aztán a ta-
valyi sikeres kezdés hagyományt teremtett s idén 
újabb sikerrel folytatódott. A mintegy 300 négy-
zetméter területű udvar nagyobb része füves, illet-
ve járólapos, de emellett tele van szebbnél szebb 
virággal. A szomszéd ház mögötti részen futó- és 
állómuskátlik nyílnak főként cserépben és ládában, 
illetve az ablakokban elhelyezve. Emellett a török-
szegfű és az árvácska még balkonládában is mesés 
látványt nyújt. 

A sziklakertben levendula és futóárvácska vi-
rágzik, s mivel a levendula elszórja a magját, így 
évről-évre egyre több nő ki belőle. S jóllehet az 

utcafrontra nem ültettek virágot, ám az is szép 
rendezett, s könyörtelenül kiirtják onnan is a gazt. 
Magát a látványt egyébként a ház asszonya szok-
ta megtervezni, ami pedig elmondása szerint nem 
történik valamilyen előzetesen kialakított kon-

cepció szerint. S hogy 
a következő évben se 
kelljen a nulláról kez-
deni, megpróbálja a vi-
rágokat át is teleltetni. 
Így azok télire a mű-
helybe kerülnek, ahol 
gondozza, szedegeti, 
locsolja őket. Legutóbb 
például szinte az összes 
törökszegfűt és a mus-
kátlinak szinte a felét 
tudták így megmente-
ni. S noha párja, Laci 
saját véleménye szerint 
lehet, hogy nem igazán 
tudná megkülönböz-
tetni az egyes különle-
ges virágfajtákat, ám 
a közös szépítés során 
nemcsak a vásárlásban, 

hanem a gondozásban is megvan a pontos felada-
ta: esténként megtölti a vödröket, hogy másnapra 
legyen langyos víz a locsoláshoz. De a pár kisfi a is 
szereti a virágokat s törődik is velük. Így például 
ha a kutya vagy a macska felborítja valamelyiket, 
felállítja azt. Ecseren járva-kelve pedig azt ta-
pasztalják, hogy a pályázatnak látható hatása van: 
mindenki igyekszik csinosítani, egy kis virággal 
feldobni portáját, ami nemcsak a kertben vagy az 
utcafronton, de egy-egy erkélyládában az ablakban 
is nagyszerű látványt nyújt. Ám sajnos nem min-
denhol mondható el ez az igyekezet, így van még 
javítanivaló e téren. 
Ők viszont szeretnének jövőre ismét részt venni 

a pályázaton, hogy ily módon is jó példával járja-
nak elöl.  

A ’Szép kert, tiszta környezet’ vetékedő díjazottjainak Szűcs Lajos országgyűlési 
képviselő és Gál Zsolt polgármester adta át az elismeréseket a Szent István-napi 
ünnepségen

Az Ecseri Zöldkoszorú Hagyományőrző Kör 
2021. szeptember 2-án tartotta éves zárszámadó 
közgyűlését. A pandémia miatt most került sor 
a 2020-as évre vonatkozó kulturális és pénzügyi 
beszámoló megtartására, illetve az egyesületi 
alapszabály módosítására. A közgyűlésen meg-
erősítették tisztségében a jelenlegi vezetőséget: 
elnök Aszódi Csaba András, alelnök Lukics Gá-
bor, vezetőségi tagok Sosovicza Jánosné és Kele 
Jenő maradtak továbbra is. Az egyesület ellenőr-
ző bizottságába Lukicsné Harazin Mártát, Kozma 
Barbarát és Szatmári Lászlót választotta a tagság. 
Az est kulturális részében a Zeleny tánccsoport, a 
Petruskák és a Nyugdíjasok mutattak be színvo-
nalas műsort. Ezután vacsora és jubileumi torta 

következett, hiszen tavaly csak részben tudta az 
egyesület megünnepelni a 75 éves jubileumi év-
fordulót. Az est jó hangulatú bállal zárult.

A hagyományőrző kör hivatalos napirendjei 
után az Ecseri Szlovák Önkormányzat „Cserfa-
levél” hagyományőrző díjának átadására került 
sor. A 2017-ben alapított díjat olyan személyek-
nek ítéli a testület, akik sokat tettek az ecseri ha-
gyományok érdekében. Idén két díjazottra esett a 
választás. Petrovits Vikit még sikerült értesíteni 
a jó hírről, de a díj jelképes átadására már csak a 
temetésén kerülhetett sor.

Az idei év másik díjazottja dr. Király Katalin, 
aki csaknem három évtizedes ecseri munkásságá-
val sokat segített a hagyományőrzőknek. Ecseri 

gyűjtései alapján több fi lmet készített települé-
sünkről, kiadványaiban, kiállításaiban fontos sze-
repet kapott az Ecseri lakodalmas. Néptánccso-
portjainkat folyamatosan segíti, számos belföldi 
szereplés mellett eljuttatta az ecseri néptáncoso-
kat külföldi szereplésekre is. Az ecseri népviselet 
hiteles megőrzésén sokat fáradozott és segített 
homályba merült régi hagyományaink feleleve-
nítésében is. A tájház kialakításához, berendezé-
séhez és működtetéséhez folyamatos tanácsokkal 
látja el az ecserieket.

A hagyományőrző kör is nagy szeretettel kö-
szöni meg dr. Király Katalinnak az ecseriekért 
végzett munkáját, további tevékenységéhez jó 
egészséget és sok sikert kívánunk!

Zárszámadó, díjátadó ünnepség
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Versenytársakból szövetségesek a szomszédos települések

Öt szomszédos település han-
golja össze ezentúl 20 millió 
négyzetméter munkahelyterem-
tő ipari fejlesztéseinek feladata-
it. Erről tartott augusztus 31-én 
egyeztetést Üllő, Ecser, Gyömrő, 
Maglód és Vecsés polgármestere 
a Vecsési Polgármesteri Hivatal-
ban.

Kissné Szabó Katalin (Üllő), 
Gál Zsolt (Ecser), Gyenes Le-
vente (Gyömrő), Tabányi Pál 
(Maglód) és Szlahó Csaba (Ve-
csés) egyetértett abban, hogy a 
jövőben összehangoltan zajlanak 
majd a településeken a fejlesz-
tésekkel kapcsolatos feladatok, 
problémák vizsgálatai, a szüksé-
ges infrastruktúrák terveztetési 
és legfőképpen a forráskeresési 

feladatai.
A főváros déli szektorában te-

lepüléseink 2000 hektárnyi, 20 
millió négyzetméternyi terve-
zett ipari fejlesztési területtel 
rendelkeznek. Ez magyarorszá-
gi viszonylatban is egyedülálló 
potenciál a főváros és a repülőtér 
szomszédságában, amely megfe-
lelő kormányzati fi gyelmet igé-
nyel.

Amennyiben a következő évti-
zedben ezek a területek benépe-
sülnek, akkor nemcsak jelentős 
bevételekre tehetnek szert váro-
saink, hanem hatalmas feladato-
kat is kapnak ezekkel együtt.

Jelenleg az öt település 70 ezer 
lakosának napi közlekedése is 
akadozik a meglévő úthálóza-

tokon, így elkerülhetetlen olyan 
közúthálózati bővítések megva-
lósítása, amely a növekvő teher-
fuvarozói és személyautó-for-
galmat zökkenőmentesen tudja 
kezelni.

A munkába járást könnyíteni 
kell kerékpárutak és belső tö-
megközlekedési eszközök fej-
lesztéseivel is - minden érintett 
település közlekedésének fi gye-
lembevételével, - hogy minél 
jobban csökkenjen a települések 
gépjárműforgalma.

A polgármesterek egybehang-
zóan arról is döntöttek, hogy ha-
tástanulmányt készíttetnek arra 
vonatkozóan, milyen közúti inf-
rastruktúra-növelésre lesz szük-
ség mindezekhez.

ÖÖÖÖÖÖt éédd t ll ülé h f l d t i

Polgármesterek a megbeszélésen: Kissné Szabó Katalin (Üllő), 
Gál Zsolt (Ecser), Gyenes Levente (Gyömrő), Tabányi Pál (Maglód) 
és Szlahó Csaba (Vecsés) 

Bővült a temetői járda
A Magyar Falu Program 
pályázata segítségével és 
az Ecser Nagyközségi Ön-
kormányzat önerejéből új 
járdaszakaszok épültek a 
temetőben. A térköves bur-
kolatokon immár körbejár-
ható a középső parcella. Új 
kerítés is készült a Deák Fe-

renc utcai oldalon. A nagy-
község igyekszik folyama-
tosan szépíteni a sírkertet, 
t o v á b b i 
m u n k á -
latok is 
f o l y a -
m a t b a n 
vannak.

Ecser hagyományai közé tartozik, hogy 
a képviselő-testület ülésén a polgármes-
ter köszönti és megajándékozza azokat a 
fi atalokat, akik felsőfokú tanulmányaik 
befejeztével megszerzik első diplomá-
jukat.

Mivel erre vonatkozó nyilvántartás a 
Polgármesteri Hivatalban nincsen, az 
önkormányzat kéri, hogy az érintettek 
október 5-ig a Polgármesteri Hivatalban 
jelentkezzenek, vagy hozzátartozóik, 
ismerőseik jelezzék, ha felsőfokú tanin-
tézményben végző diákot ismernek.

Telefon: 06-29/335-161

Első diplomások 
jelentkezését 
várja az 
önkormányzat
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A Cserfa következő, 2021. 10. szá-
ma október 15-én jelenik meg. 
Nyomdába adás: október 8.  
Lapzárta: október 4.
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Honlap: 
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Szentmise 2.
A NEK lapzártánk után ér véget, ezért 
az Eucharisztikus Kongresszusról egy 
későbbi számban tudunk beszámolni.

Folytassuk tehát a szentmise előző 
számban elkezdett elemzését.

Az ott leírt módon tudok bekapcso-
lódni a szentmisébe: minden szavam (a 
válaszaim, akár az egyetlen szavasok 
is, pl. „amen”; és az énekeim), min-
den mozdulatom imádság (a térdelés 
= két térdre ereszkedés az imádás jele, 
ezért egyedül Istennek jár; a térdhajtás, 
azaz fél térdre ereszkedés = köszöntés, 
régen uralkodók felé is, ma már csak 
Istennek; az egyenes, összeszedett ál-
lás a tisztelet jele…stb.). Amint tehát 
aktívan részt veszek a szentmisében, 
mindjárt nem egy színházi előadás lesz 
az, amit a pap és a szolgálattevők ad-
nak elő a szentélyben: mi megnézzük 
az előadást, aztán kifelé jól megbeszél-
jük, hogy melyik színész milyen ügyes 
vagy ügyetlen volt. Az aktív részvéte-
lemtől, az építő bekapcsolódásomtól 
lesz a szentmise számomra is értékes, 
gyümölcsöző. Attól, hogy engedem, 
hogy átjárjon engem az Ő szent Igéje, 
hogy üzenetét elültesse és kicsíráztas-
sa, tettekre, életre váltsa bennem. At-
tól, hogy engedem, hogy engem, az én 
életemet is, mint a kenyeret az Utolsó 
Vacsorán, a kezébe vegye, sőt meg-
törje (még ha fáj is, mint saját testét 
a keresztfán, mert az igazi, önzetlen 
szeretet mindig áldozatba, erőfeszítés-
be kerül) és szétosztja: szétosztani az 
időmet, a fi gyelmemet, a szeretetemet, 
szétajándékozni magamat, számolatla-
nul, nagylelkűen, azoknak is, akik meg-
érdemlik és azoknak is, akik nem, úgy, 
ahogy Ő is mindenkit megváltott. És 
persze attól, ahogy szívemet az oltárra 

teszem, és az Ő drága Testét magamhoz 
veszem. Innentől érthető, hogy a szent-
mise nem egy „muszáj”, egy letudandó 
kötelesség, hanem Jézus megváltó mű-
vével történő szívbéli egyesülés. Em-
beri kapcsolataimban is úgy van, hogy 
akit szeretek, azt szívesen látogatom 
meg, szívesen végzek vele közös tevé-
kenységet és két ilyen alkalom közt is 
örömmel hívom fel, beszélgetek vele, 
gondolok rá.

A szentmise közösségi ünneplés. 
Nemcsak Krisztussal egyesít, hanem az 
Őt velem együtt ünneplő testvéreimmel 
is. Amikor részt veszek bármilyen ün-
nepségen, akkor legalábbis a gondolat-
világom, az értékrendem azonos a többi 
résztvevőével. A szentmisén még ennél 
is sokkal több történik. Ugyanabból az 
Igéből nyerek útmutatást és erőt az (élet)
úton járáshoz, ugyanannak az asztalkö-
zösségnek válok a részesévé (egyfajta 
intimitást jelent valakivel egy asztalnál 
étkezni), ugyanabból a Táplálékból ré-
szesedem, mint a többiek. Ez utóbbi, a 
szentáldozás evilágon a legszorosabb 
egyesülés Istennel: ennél mélyebben 
majd csak a színről színre látásban fo-
gok egyesülni Vele a mennyben. Ha 
egy templomban számomra ismeret-
lenek is bekapcsolódnak ugyanabba 
a szentmisébe, akkor velük még a vér 
szerinti kapcsolatnál is erősebb köte-
lék jön létre köztünk. Együtt imádjuk 
az Urat, együtt dicsőítjük Őt, majd 
együtt visszük szeretetének örömhírét, 
és az egymásra fi gyelő, a másikért az 
életét odaadni kész, testvéri szeretetét 
mindenkinek. Ezt fejezi ki a szentmise 
eredeti, latin nyelvű elbocsátása: Ite, 
missa est, azaz menjetek, küldetésetek 
van.                                     Balázs atya 
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A Községházán köszöntötték 2021. augusztus 31-én Ba-
logh Zoltánné óvodapedagógust nyugállományba vonu-
lása alkalmából. Az eseményen részt vett Környei Emese 
óvodavezető, Gál Zsolt, polgármester és Barta Zoltán 
jegyző, akik megköszönték Balogh Zoltánné több évtize-
des munkáját, amelyet a köznevelésben végzett.

Abaházi Csaba az ünnepi koncerten

A mászófal is nagyon népszerű volt augusztus 20-án

A Mohácsi Nemzetközi Néptáncfesztiválon lépett fel az Ecseri Zöld Koszorú Néptáncegyüttes. Az augusztus 17-től 
20-ig megrendezett négynapos fesztivál a táncprodukciókon kívül népviseleti bemutatóval is várta a mohácsi főté-
ren a nagyszámú publikumot.
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