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Sűrű volt a program a szeptemberi ülésen
Az önkormányzat képviselő-testülete
szeptember 15-én tartotta soron következő ülését. Az értekezlet meghívott vendégei Szever Pál művelődésiház-igazgató,
Földváryné Martinovics Mónika intézményvezető, valamint Kéri Tiborné és
Környei Emese óvodavezetők voltak. Az
értekezlet során az alábbi témakörökben
született állásfoglalás.
A képviselő-testület elfogadta az Ecser
Sportegyesület 2020. évi tevékenységéről, valamint a Rábai Miklós Művelődési
és Közösségi Ház, Könyvtár Szent István-napi rendezvényről szóló beszámolóját. Hasonlóképpen elfogadásra került
a Laky Ilonka Általános Iskola 2020/21.
tanévi és az ecseri Önkormányzati Konyha 2020. évi tevékenységéről szóló beszámolója. A képviselők jóváhagyták a
Cserfa Kuckó Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzatát és Házirendjét, Pedagógiai Programját, valamint 2020./21.
évi tevékenységéről szóló beszámolóját.
Szintén elfogadásra került az Andrássy Utcai Óvoda Szervezeti és Működési
Szabályzata, Házirendje és Pedagógiai
Programja, valamint a 2020./21. évi tevékenységről szóló beszámolója. A testület
elfogadta a Vecsés és Környéke Társulás
társulási megállapodásának módosítását.
Megbízást kapott Gál Zsolt polgármester minibölcsőde építésére vonatkozó közbeszerzési pályázat kiírására,
valamint hogy kössön szerződést a közbeszerzési eljárás elindítására. A képviselő-testület összeget határozott meg
a Rákóczi u. 5. szám alatti ingatlan garázsának bontására, valamint a Rákóczi
u. 5-7. szám között kerítés építésére.
Szintén megbízták a képviselők a településvezetőt a Rózsa utca 23. sz. alatti

Munkában a képviselő-testület
önkormányzati tulajdonú ingatlan értékesítésére, valamint a Christeyns melletti
kis terület belterületbe vonásával kapcsolatos tárgyalások kezdeményezésére a terület tulajdonosával.
A testület felhatalmazta a polgármestert, hogy a temetőkerítés további megújítására árajánlatokat kérjen be, kötségbecslés céljából. A képviselők szintén
határozatot hoztak a Bursa Hungarica
felsőoktatási ösztöndíjpályázathoz való
2021. évi csatlakozásról is.
Gál Zsolt polgármester megbízást kapott a képviselő-testülettől arra vonatkozóan is, hogy készítsen tanulmányt az
adóról és az adópolitikáról. A testület rendeletet hozott a 2021. évi költségvetésről
szóló rendelet módosításáról. Az előterjesztés szerint került elfogadásra a 2021.
I. félévi pénzügyi tájékoztató, valamint a
képviselő-testület munkaterve. Hozzájá-

rult a testület a Tempus Felnőttek Általános Iskolája és Gimnáziuma számára a
székhelyhasználathoz.
A testület a szennyvízátemelők átfordítására vonatkozó terv elkészítésére,
valamint az ivóvízhálózat fejlesztésének
tervezésére vonatkozó szerződés aláírásával bízta meg a polgármestert.
Összeg került megállapításra az EKO
Kft. részére a külterületen lévő hulladék
összegyűjtésére és elszállítására. Az elkerülőutak terveztetéséhez kapcsolódóan
előzetes vizsgálatok végeztetésére, valamint a Zrínyi u. 41. sz. alatti ingatlan
meghatározott vételáron történő megvásárlására és az adásvételi szerződés aláírására is kapott meghatalmazást a polgármester.
A képviselő-testület összeget állapított
meg a Laky Ilonka Általános Iskola tornatermi padozatának burkolatára.

Szociális tűzifatámogatás

Kéri Tiborné

Földváryné Martinovics Mónika

Tisztelt Lakosok!
Ecser Nagyközség Önkormányzata „a
Települési Önkormányzatok szociális
célú tüzelőanyag vásárlásához” kiírt
pályázaton, sikeres elbírálást követően
nyert. Első körben 2021 november 2-ig
lehet benyújtani a kérelmeket a Polgármesteri Hivatalban. A szociális tűzifa
támogatásra a helyi Önkormányzat tüzelőanyag támogatás igénylésének szabályairól szóló helyi rendelet az irányadó.
Nagyközségünk honlapján a rendelet és a
kérelem megtalálható.
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Cikksorozat Ecser gazdasági területeiről (III. rész)
Az előző két részben a településünkön
2002-től 2006-ig kialakult gazdasági területek történetéről igyekeztem tájékoztatást adni.
Engedjék meg, hogy pár mondatban
összefoglaljam az előzőekben leírtakat.
Az akkor még nem megépített M0-s autóút mellett Ecseren egy ingatlanforgalmazással foglalkozó cégcsoport elkezdte
felvásárolni a többségében Ecseren élő
magánszemélyektől a mezőgazdasági
földjeiket. Szeretném kiemelni, hogy itt
az önkormányzatnak nem volt és jelenleg
sincs hasznosítható földje, ezek mindegyike magántulajdonosok kezében volt,
és most is magánbefektetők tulajdonában
van. 2006-ra ezeket a területeket gazdasági területté alakították, ennek hasznából a
település akkor nem részesült, fejlesztési
hozzájárulást nem fizettek. Az átalakítások után Ecser közigazgatási területeinek
jelentős része (több, mint a fele) gazdasági besorolású területté alakult. 2006-ban
már egy új települési struktúrát vizionált
a cégcsoport vezetője, ennek tervei mai
napig fellelhetők az interneten. A 2008-as
válság következtében újabb elképzelésekkel álltak elő, sok ötlettel bombázták az
önkormányzatot, de ezekből semmi nem
valósult meg. Időközben az átalakult önkormányzati finanszírozás következtében
a település további adónem bevezetésével igyekezett pótolni a kieső bevételeit. 2012-től a telekadó bevezetésével
a beépítetlen gazdasági területek tulajdonosait is igyekezett bevonni. Egy, az
önkormányzat számára 2006-ban kötött
igen előnytelen szerződésre hivatkozva a
tulajdonosok beperelték az önkormányzatot, ezeket a pereket az önkormányzat
2018 végére megnyerte. Mivel a banki
hitelből vásárolt területek tulajdonosa
és a hitelező bank között nézeteltérések
keletkeztek, amit nem tudtak rendezni,
ennek és az időközben keletkezett adófizetési kötelezettségeknek következtében
a területek felszámolás alá kerültek. Az
Erste Bank és idén januárban egy másik
befektetéssel foglalkozó cégcsoport, az
Indotek Group lett a területek jelentős
részének, közel 90%-ának a tulajdonosa.
A megjelentek tényleges beruházók a területen. Elsőként a Karzol Trans vásárolt
itt telkeket, ők már évek óta itt, Ecseren
működnek. Ezt követően a JYSK és a
LIDL vásároltak területeket, ezek a cégek
óriási méretű raktárcsarnokokat építenek.
A LIDL idén novemberben elindítja a

használatbavételi eljárást és jövő év elején szeretne ténylegesen a raktározással
is elindulni. A JYSK több lépcsőben tud
kezdeni, jelen elképzelések szerint jövő
évben tavasszal indulna az első ütem,
a továbbiakról még nem tudnak pontosabb időpontot. Elkezdték feltölteni az
álláshelyeket, amennyiben valaki gondolkodik abban, hogy itt helyben ezeknél a
cégeknél szeretne elhelyezkedni, a cégek
honlapjain és az önkormányzat honlapján
találja a hirdetéseket. A területen vásárolt
a Volvo Magyarország és a Weerts LP
VI. Kft. földeket, az ő projektjeik még a
tervezés előtt állnak. A várható forgalomnövekedés és az ebből adódó zajvédelem
miatt rengeteget tárgyalunk a befektetőkkel. Sajnos a település 2006-os szerkezeti
tervében az erdők nem a lakott területek
mellett lettek kialakítva. Igyekszik az önkormányzat meggyőzni a tulajdonosokat,
hogy erdősávokat, erdős területeket kell
kialakítani a gazdasági és lakott területrészek között. Sajnos szinte csak a vezetőik
jóérzésére tudunk támaszkodni, jelentős
méretű területek átminősítésére nincs lehetőségünk. Amit tenni tudunk, az utak
melletti erdősávok kialakítását előírtuk,
ezek telepítését a beruházások befejezésével ellenőrizni is fogjuk. Az utakkal
kapcsolatban is dolgozunk, megvásároltunk magánszemélyektől egy földterületet a jelenlegi Iparterület mögött útnak.
Elkészült a horgásztó melletti út végén
a körforgalom, ennek a mi kérésünkre
(nyomásunkra) épült egy északi ága is,
ezen keresztül tudnak majd a teherautók
az Ady Endre utca helyett bejönni az ipari
területre. Még szükséges az út bővítése,
további területet kell szereznünk az Erste
Banktól, ezekről is tárgyalunk velük. Addig is a betonszállítók javarészt már most
is ezt az utat használják. Amint ez az út
elkészül, ez várhatóan 2023-ban megtörténik, akkor az Ady Endre utcáról az iparterületre érkező nehézgépjármű-forgalom
kitiltható lesz.
Egyeztetés zajlik egy Ecsert északról
elkerülő út megépítéséről, amelyre elkészíttetünk egy tanulmánytervet, ezt tovább kell gondolni és forrást kell rá szereznünk. Ezek óriási költségek, amelyek
jelenleg nem állnak rendelkezésünkre,
de a finanszírozásról tárgyalunk a befektetőkkel, és igyekszünk tőlük beszedni
az erre szükséges forrásokat. Ezzel reményeink szerint a Budapestről érkező
személyautó-forgalom jelentős része kite-

relhetővé válna. A
Maglód irányából
érkező forgalom
elterelése
még
nehezebb feladat,
itt a szerkezeti terveinkben szerepel
egy út, de ennek a
költsége és megépíthetősége kérdéses. A Maglód
irányából rajtunk átmenő forgalom jelentős része a 31-es útról, illetve Gyömrőről
érkezik ide. Az M0-s felhajtóról van egy
útcsatlakozási lehetőség Maglód, Gyömrő irányába, ennek a megépítésével várhatóan jelentősen csökken majd a rajtunk
keresztülmenő forgalom. Ennek az útnak a megépítéséről már egyeztettünk a
minisztériummal, a NIF-el és a Magyar
Közúttal is, a tervezése folyamatban van,
a megépítésének időpontjáról még nincs
információnk, de bízom benne, hogy rövidesen erről is kapunk tájékoztatást.
Az előző Cserfa újságban már írtam a
környező települések vezetőivel elindult
kezdeményezésről. A települések bizonyos tekintetben ellenérdekeltek, pályázati források elérése, a jobb befektetők
idecsábítása és sok más tekintetben is.
A közlekedés viszont közös probléma és
érdek, ezért döntöttünk úgy, Üllő, Vecsés,
Maglód, Gyömrő és Ecser polgármesterei, hogy közösen is kidolgozzuk a terület
közlekedési stratégiáját. Mindegyik önkormányzatnak van saját területére elkészített terve, nekünk már a frissített közlekedési hatásvizsgálatunk is elkészült.
Ezeket fogjuk összedolgozni és ezekre
fogunk közösen forrásokat keresni. A területen természetesen gyalogos és kerékpáros közlekedésre is megoldást, helyet
kell találni. Ezt is szeretnénk együtt kezelni. Jelenleg nincs a településeket öszszekötő kerékpárút-hálózat, viszont sokan
használnák ezeket is.
Kérek mindenkit, aki teheti a https://
kerekparoskertvaros.hu/ címen tegyen
javaslatot a kerékpár-úthálózatra. Én az
Ecser XVII. kerület Rákoskert MÁV állomás közötti szakaszra, illetve Ecser,
Vecsés, Üllő, Gyömrő, Maglód, Ecser kör
kialakítására tettem javaslatot. Az XVII.
kerület irányába építendő kerékpárútra
több pályázatot is beadtunk már, eddig
sikertelenül, bízom benne, hogy ez most
eredményes lesz.
Gál Zsolt polgármester
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Faültetés Laky Ilonka néni tiszteletére

Az Autómentes nap pillanataiból
A szeptemberi hónap rengeteg programot,
akciót, rendezvényt tartogatott a lakysok
számára.
Alig indult el a tanév, máris kiránduláson vehettek részt a tavalyi tanév
kitűnő tanulói. A kisebbek szeptember
9-én Ócsára látogattak és a Meseösvény
elnevezésű programon vehettek részt, a
nagyobbak egy hét múlva, 16-án Budapesten a Csodák Palotájában szórakozva tanulhattak. Elindult az 5. évfolyam
úszásoktatása is a gyömrői uszodában. A
gyerekek 9 alkalommal, két-két órában

kapnak oktatást az uszodában szakemberektől.
Lezajlott a 12 évesnél idősebb tanulók
oltása is, az első vakcinát szeptember
3-án, a másodikat szeptember 27-én kapták meg dr. Kovács-Kléh László iskolaorvostól. Ezen a napon lehetőségük volt
még az utólag jelentkezetteknek is felvenni az első oltást.
Szeptember 20-án a 3. évfolyam, szeptember 21-én a 4. évfolyam múzeumpedagógiai foglalkozáson ismerkedhetett meg
Tápiószelén a Blaskovich Múzeumban

Tekerés van, haladás nincs. Fő, hogy a kondi bírja.

Kincsem történetével, illetve a régi gyerekek és iskolások életével. Ezek a foglalkozások a jövő év tavaszán folytatódni
fognak.
A hónap legnagyobb programja a Magyar Diáksport Napja és az Autómentes
Világnap volt. Eredetileg szeptember 22ére terveztük a Rábai Miklós Művelődési
Házzal együtt, de az időjárás közbeszólt,
így kénytelenek voltunk 23-ára áttenni a
programokat. A gyerekek a nagyközség
sportpályáján mozoghattak, kipróbálhatták magukat kerékpáros ügyességi pályán,
versenyezhettek gyorsasági tekerésben,
biciklivel hajtott turmixgépben banánturmixot készíthettek, elsajátíthatták a kerékpáros közlekedés elméleti alapjait és
egy szenzációs kerékpáros bemutatót nézhettek meg, aminek óriási sikere volt.
Másnap egy kungfubemutatót tartottak
nekik a 2. szünetben, aztán pedig fákat
ültettünk. 10 éve vette fel az iskola volt
tanítónőjének, Laky Ilonka néninek a nevét. Ennek a kerek évfordulónak a tiszteletére egy virágos kőrist ültettünk. A
másik fát, egy hársfát azért ültettük, mert
Ilonka néni a jövő évben lenne százéves.
Úgy gondoltuk, hogy amikor majd rá emlékezve egy emléktáblát helyezünk el a
következő tanévben a hársra, ezt már egy
megerősödött fára helyezhessük el.
Szeptember 27-én és 28-án papírt gyűjtöttek a lakysok. Ismét nagy volt a lelkesedés a gyerekek és a szülők részéről is.
Majdnem 6 tonna (5900 kg) papír gyűlt
össze megint, pedig nemrégen volt papírgyűjtés. Látva a szorgos talicskázást, a 8.
osztályosok munkáját a konténerek körül
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Sikeres könyvbemutató

Csoportkép a faültetőkről
úúgyy gondolom,
úg
gondol
dol
olom
lom hhogy
ogy az il
ilye
ilyen akcióknak
nagy a nevelési értéke több oldalról is.
Egyrészt a környezetvédelem, másrészt a
fizikai munka megbecsülése terén.
Két pályázatról is be kell számolnom
ebben a cikkben. Az egyik egy helyi, iskolai fotópályázat, amelyet az Állatok
Világnapja alkalmából írtunk ki. A másik pedig egy országos pályázat, ugyanis
2021. november 29. és december 5. között Budapesten rendezik meg a Planet
Budapest 2021 Fenntarthatósági Expót
és Világtalálkozót. Iskolák nyújthatnak
be pályázatot 30 diák részvételére, akik
ingyenesen végigmehetnek a Jövő Hősei kalandpályán és megnézhetik a Te

bolygód interaktív kiállítást és élményközpontot. A programot megnézve úgy
döntöttünk, hogy megírjuk és benyújtjuk
a pályázatot, mert véleményünk szerint
életre szóló élmény lehet a gyerekeknek.
Diákjaink közül egy helyi pályázattal
fogjuk kiválasztani a 30 főt. Várjuk az
elbírálást, reméljük, sikeres lesz a pályázatunk.
Kiss Katalin
A Rábai Miklós Művelődési és Közösségi
Ház, az Ecser Nagyközségi Önkormányzat 500.000-Ft vissza nem térítendő támogatást nyert el a 2021. évi Autómentes
Nap rendezvényére.

Öt település összefogása
Üllő, Maglód, Vecsés, Ecser és Gyömrő
közösen döntött korábban, hogy a jövőben egymással összehangoltan oldja meg
az öt településen fellépő fejlesztésekkel,
infrastrukturális kérdésekkel kapcsolatos
problémákat.
A legutóbbi egyeztetést szeptember
29-én, Gyömrőn tartották, ahol a megbeszélés középpontjában az infrastrukturális kihívások megoldása szerepelt. Úgymint:
- közvetlen le- és felhajtási lehetőség az
ipari területekről a főútvonalakra,
- egy olyan útszakasz megépítése
Ecsernél, ahol lehetőség van az M4-ről
elérni az M0 autópályát, és aminek végpontja az M3111 Gyömrő-Maglód közötti

Polgármesterek: Gál Zsolt Ecser, Kissné Szabó Katalin Üllő, Tabányi Pál Maglód, Gyenes Levente Gyömrő, Szlahó Csaba Vacsés

szakaszába torkollik. Ennek a megépítése
két-három éven belül elkészülhet.
Emellett szorgalmazták Vecsés-Ecser
között a 3101-es számú út (új ecseri út)
bővítését és további körforgalmak kiépítését.
- a tömegközlekedés összehangolásának fontossága a települések között, valamint kerékpárutak létesítésének a prioritása, melyre várhatóan pályázati források
is nyílnak a közeljövőben.
A közlekedési anomáliák feloldása
mellett napirenden szerepelt továbbá az
egyeztetésen a közétkeztetés, valamint az
elöregedett vízvezetékek problémája is,
amely az egész régiót érinti.
Az október 3-ai egyeztetés ugyan túlmutatott az infrastrukturális kérdések
megoldásán, de a résztvevő polgármesterek egyik fő célja továbbra is a közlekedés
megreformálása az öt település között.
Így az egyéb, szintén fajsúlyos kérdések
mellett főként ez áll majd a következő
megbeszélés középpontjában.

Harmadik kiadását érte meg Aszódi
Csaba András – Király Katalin - Lukics
Gábor könyve. „A nagyanyáink konyhájából - Takto varila starká” című kötet
szerzői arra vállalkoztak, hogy bemutassák a Pest környéki szlovák őslakosságú
települések hagyományos ételeit. Az első
kiadás 2008-ban jelent meg. Most a harmadik, bővített kiadás ünnepélyes bemutatóját tartották Budapest Rákoskeresztúron, a Podmaniczky kastélyban.
Az eseményen megjelentek azon települések hagyományőrzői, amelyek
szerepelnek a könyvben. Nem csoda,
ha megtelt a kastély konferenciaterme.
A több száz népviseletbe öltözött ember
látványa igazán egyedivé tette a bemutatót.
Albertirsa, Cinkota, Csömör, Ecser,
Isaszeg, Kerepes, Keresztúr, Maglód,
Kistarcsa, Pilis, Sári, Sóskút, Tárnok,
Vác, Nagytarcsa képviselői voltak jelen.
Őket üdvözölte Paulik Antal, az országygyűlés szlovák nemzetiségi szószólója.
Beszéde után a könyv szerzői tartottak
illusztrált előadást a kötet készítésének
körülményeiről, felidézve az adott településen tett látogatásukat, megköszönve
segítőik munkáját. Külön köszöntötték
az ecseri Bakó Zsolt executive chef-et,
aki az előszót írta.
A szerzők előadását a néptánccsoportok produkciói színesítették.

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Hálásan köszönöm rokonaimnak,
barátaimnak és ismerőseimnek,
hogy feleségemet
Mátrai Józsefné Pintér Máriát
utolsó útján elkísérték. Szavaikkal,
virágaikkal gyászomban osztoztak.
Mátrai József

6

l 2021. október 15.

Szabadtűzi

www.ecser.hu

Cserfa

Szlovák csapat is indult a tó parti szüreti főzőversenyen
Október első szombatján, gyönyörű őszi
napsütésben került megrendezésre az
IX. Kárpát-Medencei Ifjúsági, VII. Szüreti Étkek Főző-, és Süteménykészítő
versenye a horgásztó partján.
A rendezvényre kilátogató Gál Zsolt
polgármester örömmel állapította meg,
hogy igen nagy volt a sürgés-forgás a
tóparton, hiszen minden eddiginél több
ifjúsági és felnőttcsapat vett részt a
megmérettetésen. Köszönhető mindez
a jó szervezésnek, melynek oroszlánrészét ezúttal is a Szabadtűzi Lovagrend,
élén Lovasi József Rendvédelmi Főkapitány végzett, a Ecseri Kulturális és
Sportegyesület Szatmári Zsuzsa és az
EKO Kft. Kun Attila közreműködésével. Amint a településvezető elmondta,
épp beteg volt, amikor a szervezés dandárja zajlott, így nem tudott abban teljes
intenzitással részt venni. De nagyon bízik benne, hogy jövőre még jobb lesz a
helyzet, s talán már a járványveszély is
kicsit távolabb lesz tőlünk.
Az őszi közösségi programok mintegy
nyitányának is nevezhető főzőversenyt
a szintén a borkészítés hagyományához kapcsolódó Szüreti bál követi majd,
s a polgármester reményét fejezte ki,
hogy nyílik lehetőség több hasonló közösségi programra is. Mindez azonban
nagyrészt azon fog múlni, hogy a várhatóan október végén megjelenő aktuális
járványügyi rendelkezések mit fognak
majd megengedni és mit nem.
Lovasi József elmondta, minden kajakategóriában az első három helyezettet
jutalmazthat a zsűri, továbbá kioszthat
még egy-egy különdíjat is. Ugyanez vonatkozott a gasztrototóra is, hiszen mint
Lovasi József véli, a jó főzéshez alapve-

A szervezők: Lovasi József, Gál Zsolt, Sztamári Zsuzsanna és Kun Attila
tő az elméleti tudás is. Emellett minden
résztvevő egy szerény kis ajándékot, valamint egy, a szüreti főzőverseny emblémájával ellátott üveg bort és egy vázát.
Lovasi hangsúlyozta, az ifjúsági versenyt 2021. évtől a januárban elhuny
Lovagtársuk, Juhász József emlékére
rendezik, aki ötletgazdája és szervezője
is volt annak idején ennek a versenynek! A benevező 6 ifjúsági csapatból 4
jelent meg a helyszínen. Viszont örömteli tény, hogy az ország számos részéről
érkeztek versenyző fiatalok, mint a már
hagyományosan visszatérő mórahalmi
középiskolások, vagy a Bajáról és Kalocsáról Ecserre utazó ifjak. De ebből a
korosztályból sem maradt ki a főváros
sem, hiszen a Kisangyalok nevet viselő

A felvidéki Nagylécről érkezett csapat is sikeres ízekkel rukkolt ki

csapatot nem mások, mint a parlamenti
őrség egyik tagjának gyerekei alkották.
A felnőtt kategóriában 14 csapat mérte össze tudását, s itt is a pestiek mellett megtalálhatóak voltak az ország
távolabbi részeiről, mint Miskolcról,
Hódmezővásárhelyről, valamint a Pest
megyei Pilisről, Gyömrőről, sőt egy
Szlovákiából a Felvidékről érkező csapat is. A pilisiek a roma kisebbségi önkormányzat csapatával képviseltették
magukat, s hasonlóképpen roma csapat
érkezett Gyömrőről is.
Ez utóbbinak azonban egy szomorú
esemény adta aktualitását. A főzőversenyek hagyományos résztvevőjének
számító Makai család tavasszal sajnos
elvesztette a nagymamát, így egy jó ideig mindenfajta gasztronómiai rendezvénytől távol maradtak. Most azonban
a nagypapa mégis a részvétel mellett
döntött, így ők is beneveztek, a rendezvényre pedig az egyik fiú ikerunokája
kísérte el.
Ecsert a Rákosmezeje Horgászegyesület csapata képviselte. Főzőtudományukról és kínálatukról túlzás nélkül
állítható, hogy az a verseny kiemelkedő
indulói közé sorolta őket. A mindössze
három főből álló, Szabó Szilvi és férje
Metz Gábor, valamint sógoruk Mészáros László alkotta lelkes kis társaság
elmondásuk szerint az internetről keresnek ötleteket, amiket azonban csak kiindulási alapként használnak, átformálva
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saját íz- és ízlésvilágukra. Íme a kínálat,
ami bizton mindenkinek, aki olvassa,
beindítja az emésztőnedveit: vörösboros
szilvaleves és szüreti hústekercs vajon
párolt szőlővel, vajon párolt burgonyával és pirított dióval. Süteményként szüreti szilva, amiben a gyümölcs csak a
színében és a szilvalekváros töltelékben
van jelen. S hogy senki ne maradhasson
éhesen, mindehhez még töltött cukkinit
kínáltak túrós-sajtos-petrezselymes töltelékkel, banános sütivel.
Az Ecseri Szüreti Ételek Főzőmestere címért egy csapat indult! Így egy
évig a Rákosmezeje Horgász Egyesületé
lett a vándorkupa és Metz Gábor lett az
ECSERI SZÜRETI ÉTELEK FŐZŐMESTERE 2021-ben!
A főzés jó hangulatához szükséges
zenei aláfestésről a 7 éves Mészáros
Bulcsu gondoskodott egy fém tál és egy
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Szabó Szilvia és férje, Metz Gábor előkészül a főzéshez
fakanál segítségével. S hogy minden
egyes fogás íze kifogástalanra sikerült,
abban szintén nagy szerepet játszott
Bulcsu rendíthetetlen kóstolási kedve.
A felvidéki Nagylécről érkezett Bódis

Meghívó
Ecser Nagyközség Önkormányzata ünnepséget rendez
Nemzeti Ünnepünk, az 1956-os Forradalom és Szabadságharc tiszteletére.
Időpont: 2021. október 22., péntek 13.00.
Helyszín: Rábai Miklós Művelődési és Közösségi Ház,
Ecser, Bajcsy-Zsilinszky utca 3.
Beszédet mond Dr. Szűcs Lajos országgyűlési képviselő.
Közreműködnek a Laky Ilonka Általános Iskola 7. osztályos tanulói.
Az ünnepségre szeretettel várjuk Tisztelt Lakosainkat!
Ecser Nagyközség Önkormányzata

Polgármesteri közlemény a vasúti fénysorompókról
Egyeztettem a MÁV biztonsági berendezések működéséért felelős személylyel. Elmondtam neki, hogy rendszeresen
meghibásodik mindkét átjáró félsorompó
rendszere, talán az Ady Endre utcai gyakrabban. Tudnak a hibáról, több alkalommal voltak is kint javítani, legutoljára
múlt héten, pénteken. Sajnos a rendszerben semmilyen hibát nem találtak. Azt valószínűsítik, hogy a rendszer tervezéséből
adódó probléma lehet. Az egyszerre beérkező vonatok elengedésekor áll elő ez a
hiba, ami rendszerint a következő vonat
érkezésekor vagy a rendszer automatikus

2021. október 15. l

belső önellenőrzésekor helyreáll, ezért
nem tudják reprodukálni a hibát, így az
elhárítása is nehezen megoldható. A forgalomirányítóknak jelezték, hogy azonnal szóljanak, amint a hibát észlelik, hogy
rögtön el tudjanak indulni a telephelyről,
mert mire hozzájuk eljut a hibabejelentés, addigra a rendszer már működik. Azt
ígérték, hogy igyekeznek megtalálni és
kijavítani a hibát, addig is türelmet kérnek.
Mindenkinek balesetmentes közlekedést
kívánok! Figyeljünk az átjárókban!
Gál Zsolt polgármester

Róbert és csapata, mely 3 magyar és 1
szlovák nemzetiségű tagból tevődött
össze. Kínálatuk pedig nagy sikert aratott – jóllehet első hallásra nemigen tűnnek különlegességnek. Ám mint Bódis
úr – aki egyébként tagja a Szabadtűzi
Lovagrendnek – elárulta: a titok nyitja
az elkészítésben rejlik. Így az ő gulyásuk bélszínből, a marha legértékesebb
részéből készült. A lecsóban pedig benne volt minden, ami kell: kolbász, kevés szalonna, három színű: piros, fehér
és zöld paprika, valamint sok kis házi
vastag húsú paradicsom. Emellé pedig
omlettlapot készítettek tojásból, amire
rákerült a lecsó, a tetejére pedig megint
omlettlap. Az így elkészült étel pedig
olyan népszerű volt, hogy mind egy
szálig elfogyott, de a zsűri is kinyalta
utána a tányért. Így aztán még arra sem
volt idejük, hogy lefényképezzék a saját
főztjüket.

Bursa Hungarica
Felsőoktatási
Ösztöndíjpályázat

Ecser Nagyközség Önkormányzatának
Képviselő-testülete ebben az évben is
csatlakozott a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázathoz.
Ennek értelmében Önkormányzatunk
kiírja a pályázatot.
A pályázatról bővebb információt a
www.emet.gov.hu/kategoria/kiemeltkategoriak/programok/aktualis-programok/bursa-hungarica/
oldalon találnak.
Várjuk a pályázati feltételeknek megfelelő fiatalok jelentkezését!
A pályázat önkormányzathoz történő
benyújtásának határideje: 2021. november 5.
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Járvány után végre megtarthatta éves
közgyűlését az ecseri Nyugdíjas Klub
Szeptember 24-én tartotta idei éves beszámoló közgyűlését az ecseri Nyugdíjas
Egyesület.
A rendezvény meghívott vendégei Barta Zoltán jegyző és neje, Aszódi Csaba
András, a Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat elnöke, Kun Attila, az EKO Kft.
vezetője és neje, valamint Lukits Gábor, a
Zöldkoszorú Hagyományőrző Kör elnöke
voltak.
A hatályos járványügyi rendelkezések betartására nagy gondot fordítottak a
szervezők, s mindenki csak érvényes védettségi igazolással léphetett be, melynek
meglétét a bejáratnál ellenőrizték.
Sosovicza Jánosné Mariska néni az elvégzett munkát ismertetve kiemelte, hogy
a legutolsó éves beszámolót még 2020
januárjában tartották, s azóta bizony nagyon nehéz időszakot éltek át valamenynyien. Ez idő alatt a nyugdíjasklub egyesületté alakult, s ez rengeteg tennivalóval,
papírmunkával is járt, amiben igen sokat
segített nekik a jegyző, Barta Zoltán is.
Az átalakulással kapcsolatos munkálatok
szinte az egész tavalyi évet elvitték, és jóformán ez volt a fő témája az augusztustól
decemberig terjedő időszaknak.
Az egyesület megalakulásáról, a működésével kapcsolatos főbb tudnivalókról,
valamint az Alapszabály egyesületi tagok jogaira, kötelezettségeire vonatkozó
rendelkezéseiről Kurunczi Lajosné Évike

Sosovicza Jánosné beszámolóját tartja
adott tájékoztatást a jelen lévőknek. Az
egyesület elnöke a továbbiakban ismertette az elmúlt közel két év eseményeit.
Hangsúlyozta, hogy 2020-ban kirándulást csak egyet tudtak tartani, mégpedig
a cserkeszőlői gyógyfürdőbe – ám a járvány miatt azt is csak maszkban. Idén
pedig szintén csak egyszer tudtak még
összejönni, mégpedig júniusban, amikor
is a művelődési ház udvarán megtartották
az elnökségi ülést műsorral.
Az ez évre tervezett, immár hagyományos programjaik közül is több meghiúsult a járvány miatt,
így elmaradt a nőnap, továbbá nem
kerülhetett sor a férfinapra sem. Kirán-

dulásból viszont hármat, ha csak telefonon is, de meg tudtak szervezni, sőt meg
is tudták őket valósítani. Így ellátogattak
Egerbe, Ceglédre, valamint egy alkalommal megtekintették Gyöngyös, Parád és
Recsk nevezetességeit.
Ez utóbbival kapcsolatban különös
szerencsének tartják, hogy nyomára bukkantak egy ecseri áldozatnak is Recsken,
akinek sikerült megtalálniuk a nevét a
fogvatartottak között. S jóllehet az illető
élve megúszta ezt a gyötrelmes időszakot,
ám annak mind lelki, mind fizikai hatásai
végig kisérték egész további életén.
A beszámolót követően az egyesület
vezetősége és tagsága nevében Kurunczi
Lajos virágcsokorral köszöntötte a szintén jelen lévő Irma nénit, aki alapítótagja
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Barta Zoltán, Aszódi Csaba András és
Kun Attila a közgyűlésen

Szigorú egészségügyi ellenőrzés a bejáratnál
volt
l a nyugdíjasklubnak.
díj kl
k b k
S a most végre hosszú szünet után ismét megtartott közgyűlést a vezetőség és
a tagság a szokásosnál rövidebbre tervezték, és a járványhelyzet miatt a műsorra
való felkészülésük is nehézkesebben ment
most, mint máskor. Ráadásul nem tudott
eljönni állandó zenész partnerük sem, mivel nem rendelkezik a koronavírus elleni
védőoltással, így nincs a rendezvények
látogatásához szükséges védettségi igazolása sem.
Az alkalomra felkért új zenész, Ferencsik Viktor viszont az előadott dalokhoz
nem, csak a gyűlést követő táncos programon szolgáltatott zenét. S lehet, hogy
a Kultúrcsoport tagjai úgy érezték, kicsit
kevesebb időt tudtak fordítani a felkészülésre, ám ez műsorukon egyáltalán nem
látszott.
A „nagy csapat” repertoárjában szerepelt Mariska néni a ’Nincs a földön olyan

Kurunczi Lajos virágcsokorral köszönti a Nyugdíjas Klub alapító tagját,
Irma nénit

ember”
b kezdetű dallal, az irodalom képviseletében pedig Horváth András mondott
verset a borról. Csépány Piroska éneke a
délibábos Hortobágyról felvillanyozta a
közönséget, s a refrént már együtt énekelték vele. Sztancsik Ferencné ez alkalommal a ’Kék nefelejcs’ című dallal
varázsolta el a hallgatóságot, míg a Kurunczi házaspár a ’Három dinnye van egy
száron’ kezdetű vidám nótával nevettette
meg a nagyérdeműt. Előadásuk pedig azzal az örök igazságot megéneklő slágerrel zárult, mely szerint ’Mindig kell egy
barát’.

Színpadon a főszereplők

A Kurunczi házaspár prudukciója
most is nagy sikert aratott

Kirándultak a nyugdíjasok

Szép napjuk volt az ecseri nyugdíjasoknak. Parádsasvárra kirándultak. Csoportképük is ott készült.

10

l 2021. október 15.

Lélekgondozó

www.ecser.hu

Cserfa

Felüdülés Jézus közelében
Talán mindenkihez eljutott a hír: volt
egyszer egy Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus. Sőt nem is egy,
hanem kettő volt itt Magyarországon, Budapesten. A második épp idén
szeptember elején.
Ott voltál? Lehetett választani sokféle
programból, és ezek közül nagyon sok
szinte szembe jött Budapest utcáin.
Kisebbek és nagyobbak, evangelizációs színpad az Örs vezér terén vagy a
Széll Kálmán téren, vagy a fél Pesten
keresztül vonuló eucharisztikus körmenet a Kossuth téri szentmise után.
Akik családostól kerestek valamilyen lelki felüdülést, a Margit szigeten
találhattak – és találtak is – a beszámolóik alapján, akár egy-egy színpadnál, akár valakivel beszélgetve, vagy
akár egy szentgyónással letéve a terheket.
Hétköznapokon a Hungexpo területén voltak előadások, katekézis
(katolikus tanítás), tanúságtételek és
szentmise. Volt, aki ezekbe belekóstolva annyira fellelkesült, hogy az egy
alkalomból sok további lett és szinte a
kimerülésig kereste az újabb és újabb
lehetőségeket. Majd ezeket túláradó
örömmel adta tovább, hogy mások is
megtudják milyen jó és építő mindez.
Nagyon jó volt együtt részt venni a
magyar nyelvű misén szombat este,
majd utána Jézus nyomában vonulni
a fáklyákkal és gyertyákkal a kezünkben. Ez a sokezer ember együtt, egy
szívvel valóban győzelemről énekelt,
meghallva és megértve a felszólítást
a kongresszus himnuszából: „győzelemről énekeljen napkelet és napnyugat”.
Lezárásként pedig együtt ünnepelhettük a legnagyobb Urat a Hősök
terén Ferenc pápával, ahol hiszem és
remélem sokakban mozdult meg valami, ami által Jézushoz közeledhetnek.
De nem maradt le róla senki, aki
épülni szeretne, aki szeretnék jobban
élni az életet, amire Jézus hívja. Itt
szinte minden előadás, lelki program,
esemény visszanézhető:
https://www.youtube.com/c/52ndI
nternationalEucharisticCongress/videos
Ha pedig személyes közösségre
vágysz, akkor ajánlom az ecseri egyházközséget.
Nyerges László

Ferenc pápa szentmiséjére érkező ecseriek a budapesti Hősök terén

A Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus szlovák nyelvű püspöki miséjén népviseletben vettek részt az ecseri hagyományőrzők.
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NEK beszámoló
Mostantól néhány számban olyan Testvéreink
tesznek tanúságot tapasztalataikról, akik részt
vettek a NEK-en.
Balázs atya
2021. szeptemberben, egy év halasztás után,
megrendezésre kerülhetett Budapesten a Római Katolikus Egyház világméretű eseménysorozata. Nekem abban a megtiszteltetésben volt
részem, hogy az ecseri plébánia ministránsainak, Barta Dórinak és Séllei Nándinak kísérője
lehettem a Kossuth téri szentmisén és gyertyás
körmeneten.
A szentmise előtt kb. 2 órával érkeztünk meg
a Kossuth térre, ahol a Rákóczi szobor árnyékába húzódva kísértük figyelemmel a színvonalas felvezető előadásokat és beszámolókat.
Szeretném kiemelni ezek közül Ürge-Vorsatz
Diána fizikusnő tanúságtételét. A teremtett világ csodájáról beszélt, ami a legkisebb egységig tökéletesen működik és nincs benne semmi
fölösleges elem. Ahol emberi beavatkozás
nem történt még ebben a rendszerben, oda kártékony szervezet nem tud beférkőzni. Párhuzamot vont a társadalomra is, nincs értéktelen
ember, nincs kártevő faj. Mindennek megvan
a funkciója. Sajnos a gazdasági érdekek miatt
átalakult a természet rendje. Célja, hogy ezt
az egyensúlyt vissza tudjuk állítani a teremtett
értékek segítségével és így megmeneküljön a
teremtés.
A szentmisét Erdő Péter bíboros, esztergombudapesti érsek, Magyarország prímása mutatta be. Díszvendégként jelen volt Őszentsége I.
Bartholomaiosz konstantinápolyi ökumenikus
pátriárka. Ékes bizonyíték ez arra, hogy az Eucharisztia képes egymástól eltávolodott közös-

ségeket újra egyesíteni a krisztusi szeretetben.
A szentmise végén az egész ország területéről
összegyűlt ministránsok sorba rendeződtünk,
hogy az Oltáriszentég előtt vonulva hirdessük
imákkal és egyházi énekekkel Isten dicsőségét
a Kossuth tértől az Andrássy úton végig haladva a Hősök teréig. Csodálatos volt, ahogy
a naplemente után a fáklyák fénye vezetett célunk felé, amint a szívünkben lévő láng a beteljesedés felé vezet napról napra minket. Imáink
és énekeink közvetítették, hogy az Eucharisztia
az öröm, a jóság, a békesség, a türelem, a remény, a hit, a hűség, a szeretet és az irgalom
forrása. A közel 3,5 km hosszú körmenet végén
sorfalat állva tiszteleghettünk az Oltáriszentség
és az egyházi méltóságok előtt.
Küldetésünk végeztével egymásra találtunk
az ecseri hívekkel, akik az Oltáriszentéget a
többszázezres tömegben a templomi lobogónk
alatt kísérték a körmenetben. Együtt indultunk
haza jókedvűen, megosztva egymással a nap
során szerzett élményeket.
Úgy gondolom, hogy mindazoknak, akik
nyomon követték bármilyen formában ezt az
eseményt, változást hoz az életében és megérinti őket Isten jósága, szeretete és egyesítő
ereje. Ezt egy imával szeretném mindenkiben
megerősíteni, amit keresztény testvéreim jól
ismernek.
Hol hit, ott szeretet.
Hol szeretet, ott béke.
Hol béke, ott áldás.
Hol áldás, ott Isten.
Hol Isten, ott szükség nincsen.
dr. Séllei Angéla
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Útban a kongresszusra a metrón

A Triász Együttes július 2-i fellépése után azt írtuk: „Reméljük nem utoljára voltak vendégeink Ecseren!”
Nos, kívánságunk hamar teljesült. Varga Zoltán jóvoltából szeptember 24-én este ismét fellépett az Attila utcában
a Triász. Ezúttal Abaházi Csabával kiegészülve szórakoztatták a közönséget. S jöttek a nézők szép számmal, még
többen is, mint a nyári koncertre. Az este az önfeledt szórakozásé volt, a közös éneklés és a tánc is betöltötte a Varga
Söröző előtti teret.

Sebességkorlátozás az Ecsert Budapesttel összekötő útszakaszon

Ecser Nagyközség Önkormányzata 1.174.524- Ft támogatást kapott a Magyar Falu Program keretében meghirdetett „Felelős állattartás elősegítése
– 2021.” című pályázati kiírás keretében.

