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Munkaterv szerint ülésezett a képviselő-testület
Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2021. november 10-i ülésének meghívott vendége dr. Szűcs Lajos
országgyűlési képviselő volt.
A napirendi pontok tárgyalása előtt
közmeghallgatást tartottak. Ezt követően képviselő úr tájékoztatta a képviselőtestületet a várható útfejlesztésekről és
egyéb aktuális kérdésekről.
A képviselő-testület módosította a
2021. évi költségvetési rendeletét. Ezt
követően elfogadták a Rábai Miklós Művelődési és Közösségi Ház, Könyvtár
beszámolóját. A Laky Ilonka Általános
Iskola felvételi körzethatárát Ecser közigazgatási területében javasolták meghatározni. A 2022. évi belső ellenőrzési
tervet is elfogadták. Módosításra került
a Monori Többcélú Kistérségi Társulásból történő kilépés dátuma. A változtatás
értelmében 2022.
június 30-i hatálylyal válik ki Ecser
Nagyközségi Önkormányzata
a
társulásból, a társulás megszűnése
miatt.
Megbízást kaSzever Pál az ülésen

Munkában a képviselő-testület
pott a polgármester, hogy a Kistelepülési
településtervekkel kapcsolatosan pályázatot nyújtsa be és kérjen be ajánlatot a
vonatkozó kormányrendelet előírásainak
megfelelően a meglévő településrendezési eszközök felülvizsgálatára. A testület szintén megbízta a polgármestert,
hogy Ecser Nagyközség Önkormányzata
hatályos településrendezési eszközeinek
adott ingatlanok vonatkozásában részleges módosítását kezdeményezze, valamint több ingatlant érintő partnerségi
egyeztetőt indítson el.

A polgármesteri hivatal részére 2022.
január 1-től plusz egy fő közterület-felügyelői álláshely biztosításáról határozott a testület és tulajdonosi hozzájárulását adta az önkormányzat tulajdonát
képező Ecser, Zrínyi utca 35. sz. alatti
Tájház szigetelésével kapcsolatos pályázat benyújtásához.
A Laky Ilonka Általános Iskola tornatermének, valamint emeleti helyiségének
padozatburkolásáról döntöttek, melynek
finanszírozására a szükséges forrást biztosítják.

Planet Budapest 2021 – diákszemmel
A Laky Ilonka Általános iskola 8. osztályos tanulójaként volt szerencsém részt
venni a Planet Budapest 2021 Fenntarthatósági Expón, ami a Hungexpo területén november 29. és december 5. között
került megrendezésre.
Az Expo célja az, hogy felhívja, különösen a fiatalok figyelmét arra, hogy
milyen nagy veszélyben is van Földünk,
valamint arra, hogy milyen fontos is lenne, ha az emberiség egy kicsit is hajlandó
lenne változtatni az életmódján. Ezt egy
interaktív színdarab keretein belül valósították meg, ami véleményem szerint
fenomenálisra sikeredett. Különböző állomásokra kalauzoltak bennünket a színészek egyazon történetet követve.
Ami számomra nagyon megnyerő volt
az az, hogy minden állomáson más-más
problémával ismertettek meg minket nagyon szemléletesen. Az egyes állomásokon megelevenítették számunkra az adott
problémát, amiből sajnálatos módon nem
volt kevés. Az, hogy megjelenítették a
helyzeteket, sokkal szemléletesebb volt

annál, mintha csak beszéltek volna róla.
Ez véleményem szerint azért volt előnyös, mert saját magunknak kellett kifejtenünk az adott problémát, nem mások
szavai visszhangoztak a fejünkben. Így
sok helyszín mély nyomot hagyott bennem és őszintén megvallva el is borzasztott, hogy merrefelé is tart a világ. Sok
díszlet valós elemeket tartalmazott, amik
kint is jelen vannak a világban, csupán
csak nem a mi szemünk előtt. Minden
díszlet nagyon erőteljesre sikeredett, és
szinte beszélt hozzám. A színészi alakítás
is fantasztikus volt. Látszott, hogy amiket elmondanak, azt komolyan is gondolják, és őszinte vágyat láttam bennük
a változtatásra. Úgy vélem, nem csak a
karaktereiket játszva voltak jelen velünk
az eseményen.
Valamint az is nagyon elnyerte a tetszésemet, hogy mi is részesei lehettünk a
történetnek és olykor-olykor bele is szólhattunk az eseményekbe. Elkeserítő és
megrettentő volt belegondolni, hogy minden, amit ott láttunk, az a valóság. Engem

valóban megszólítottak és ráébresztettek
arra, hogy mekkora felelősség nyugszik a
vállamon. A világunk nem érheti el azt a
szintet, amit ott láttunk, mert onnan már
nincs visszaút. Felszólítanám a generációmat és az olvasókat is egyaránt, hogy
tegyenek! Tegyenek valamit azért, hogy
megóvjuk a földünket! Változtassanak
csak egy egészen kicsit, és bíztassanak
erre másokat is! Ha az ember ajándékot
kap, vigyáz rá. A Föld és az élet is egy
ajándék. Az egyik legszebb ajándék, amit
az ember az életében kaphat.
A Your Planet közösségi programok a
www.planetbudapest.hu weboldalon történő regisztráció után bárki számára látogathatóak. Ha érdekli, hogyan élhetnének
gyermekei egy jobb világban, hogyan
élhetünk harmóniában a természettel, mit
tehetünk a jobb jövőért, vagy ha szeretne
ön is egy jobb világban élni, csak ajánlani tudom ezt a számomra nagy élményt
nyújtó, elgondolkodtató programot.
Kiss Réka Sára
8. b osztályos tanuló
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Advent: a családoké legyen a főszerep!
Ismét év végéhez érkeztünk.
Az idei év sem volt könnyebb, mint az
előző. A település életében is sok problémával kellett szembenéznünk, de tegyük
ezeket most félre. Próbáljunk meg az előttünk álló ünnepek miatt mindent megtenni, hogy békésen, boldogan tudjuk családunk körében eltölteni ezt az időszakot.
Mielőtt azonban elkezdünk ráhangolódni az ünnepekre, vessünk számot,
hogy sikerült-e mindent megtennünk,
amit elterveztünk? Így teszünk az önkormányzatnál mi is. Az évben tervezett beruházások elkészültek. Volt, amit sikerült
időben elkészíteni és volt, aminél csúszott
a kivitelezés. Különböző, sokszor rajtunk
kívülálló okok miatt, de elemezzük a nehézségeket.
Nagy változások mennek végbe napjainkban, igyekszünk ezekből a lehető
legjobban kijönni. Rengeteg időt kellett
fordítani a település határában induló
vállalkozásokkal, befektetőkkel történő
egyeztetésekre, azok negatív hatásainak
lehetőség szerinti csökkentése érdekében.
Ezekről elindított cikksorozatot a következő évben folytatni szeretném, de most
kicsit ezeket is tegyük félre.
Sikerült felújítanunk két utcát, a te-

metőben összekötöttük a meglévő belső
utakat, építettünk járdát és a csapadékvíz
elvezetése érdekében is tettünk lépéseket.
Felújítottunk egy kilométer vízvezetékhálózatot, itt a bekötéseket is kicseréltettük. Elindítottuk a hálózat bővítésének tervezését. Átadtuk a Cserfa Kuckó
Óvoda megszépült épületét és udvarát,
valamint a környezetét is rendbe tettük.
Az összes intézményben sikerült fejlesztéseket végrehajtanunk. Sorolhatnám az

“Most a családoké kell,
hogy legyen a főszerep.
A pandémia miatt sok
feszültség van mindenkiben, de ezeket most
próbáljuk meg elfelejteni
és fordítsuk figyelmünket szeretteinkre.”
idei évben elért eredményeket, de az ma
már a múlt. Sok még a tennivaló, sajnos a
források korlátozott lehetőségeket bizto-

Adventi koszorúk az
ecseri kapukon

sítottak, de sokan
dolgoztunk azon,
hogy minél több
fejlesztés megvalósulhasson. Az
év végéhez közeledve már a jövő
évi terveink járnak a fejemben.
Mit kell tenni, mit
kell fejleszteni, és
ezekre honnan tudunk forrásokat szerezni? Több pályázaton indultunk, és most
is vannak benyújtva még elbírálás előtti
anyagaink. Továbbra is fontos az utak állapotának javítása, több utcára nyertünk
támogatást, vannak intézményfejlesztési
és egyéb terveink is, de ezekről majd később beszámolok. Most a családoké kell,
hogy legyen a főszerep. A pandémia miatt
sok feszültség van mindenkiben, de ezeket most próbáljuk meg elfelejteni és fordítsuk figyelmünket szeretteinkre.
Vigyázzunk egymásra! Mindenkinek
jó egészséget, kellemes karácsonyi ünnepeket és sikerekben gazdag boldog Új
Évet kívánok, magam és a képviselő-testület nevében is.
Gál Zsolt
polgármester

Őszi munkák
a templom körül
Közös munkával tették rendbe az ecseriek a templom és a plébánia környezetét november 20-án. Mintegy húszan gereblyézték
a faleveleket, munkájukat egész gyereksereg segítette. A lombokkal sikerült megtölteni 5 konténert. Jól is esett egy kis testmozgás a szép napos időben.
Külön köszönet illeti Blazsek Istvánt és az Ecseri Kommunális Szolgálattó Kft-t segítségükért!

Ebben az évben is adventi koszorúkkal lepte meg a Zöld Koszorú Néptáncegyüttes a Hagyományőrző Kör ecseri tagságát és
az egyesület partnereit. November 27-én vitték ki a koszorúkat,
hogy az ünnepi időszakban díszítse a portákat.
A koszorú felirata:
“Boldog ünnepeket kíván az Ecseri Zöld Koszorú Néptáncegyüttes!
Vinšujeme Vám požehnané Vianoce a šťastlivý Novy Rok!”
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A miniszter gratulált a Vághi-családnak a fejlesztéshez
Ecseren járt Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. A tárcavezető a VCasting Öntödei Termelő és Szolgáltató Kft. ecseri beruházásának átadásán vett
részt november 23-án. A vállalat kapacitásbővítést valósított meg 522 millió forint
értékben, amelyhez az állam 261 millió forint támogatást nyújtott, így segítve elő
127 munkahely megtartását és mintegy 70 újabb dolgozó felvételét.
Az ünnepségen beszédet mondott Vághi Miklós, a V-Casting Kft. ügyvezető
igazgatója, Dr. Szűcs Lajos országgyűlési képviselő és Szijjártó Péter miniszter.
Elhangzási sorrendben először Vághi
Miklós beszédét olvashatják.
„Mi a V-Castingnál a folyamatos innovációban, a fejlesztésekben hiszünk.
2009-ben azt a célt tűztük ki magunk elé,
hogy a más vállalkozások által gyártott
termékek forgalmazása helyett inkább
mi foglalkozzunk nyomásos öntéssel
készülő alumíniumtermékek előállításával. Ennek eredményeképp nem csupán
az árnyékolástechnikában hoztunk létre
saját terméket, hanem mára a legjelentősebb német, illetve európai autógyárak
– köztük az Audi, a BMW, az Opel és a
Volvo – alkatrész-beszállítóivá váltunk,
sőt bizonyos autóalkatrészek – mint
például a visszapillantó-tükör – fémöntésében, megmunkálásában és gyártásában is elsődleges beszállítókká váltunk.
Ahhoz, hogy a világcégek elvárásainak folyamatosan magas színvonalon
megfeleljünk, állandóan bővülnünk és
beruháznunk szükséges, hogy versenyképesek maradjunk. A jelenlegi telephelyünket 2012-ben kezdtük el fejleszteni. Ha 8 évvel ezelőtt itt jártak volna,
akkor még termőföldet találtak volna.
2013-ban 1500 négyzetméteren, 3 öntőgéppel indult el a termelésünk. Ma büszkén mondhatom, hogy a bővítéseknek
köszönhetően közel 9000 négyzetméter
alapterületű üzemben működünk, ahol
már 25 alumíniumöntő gép és 5 cinköntő
gép biztosítja a napi termelést. Az alumíniumöntésen kívül a komplex megrendelői igények kiszolgálására más területen
is fejlesztettünk, felületkezelő koptatót,
szemcseszóró berendezéseket, automata
konvejor festőpályát, csiszolócellákat,
illetve CNC megmunkáló központokat
vásároltunk és állítottunk üzembe.
Büszke vagyok arra, hogy folyamatosan csökkentjük a külső függőségünket
és egyre több területen vagyunk önállóak
– például az öntő- és kivágószerszámok
gyártását, javítását és karbantartását is
magunk tudjuk végezni. Termékeink
minőségét visszaigazolja, hogy egyre
nagyobb mértékben termelünk exportra,
árbevételünk, nyereségünk és az álta-

Vághi Miklós
lunk foglalkoztatottak létszáma folyamatosan nő. 2013-as árbevételünk több,
mint a tízszeresére nőtt, amelynek fele
exportból származik.
A pandémia sajnos minket is jelentős
kihívás elé állított, hiszen világszerte
számos autógyártó zárt be hosszabb-rövidebb időre, több iparág is drasztikusan
csökkentette a termelését, ennek következtében nálunk is több vevő csökkentette a rendelésállományát.
Azt gondolom, hogy a diverzifikáció

és a magas minőség mindig kifizetődő,
hiszen cégünk több iparágban is jelen
van. Ezért munkaóra-csökkentéssel, a
rendelési elmaradások utólagos ledolgozasával a kezdeti kritikus 2-3 hónapot
át tudtuk vészelni. Nagyon fontos támogatást nyújtott a magyar kormány és a
HIPA, hiszen az elérhetővé tett támogatással munkahelymegtartó beruházásokat voltunk képesek végrehajtani. Ezen
felül a fejlesztésekben is óriási segítséget nyújtott a támogatás, hiszen ebből a
forrásból tudtunk hatékonyságnövelő és
automatizáló berendezéseket vásárolni.
Támogatás nélkül ezeket a berendezéseket jó esetben is 4-5 év alatt tudtuk volna megvásárolni, másként fogalmazva,
négy-öt évnyi előnyre tettünk szert. Ez
az előny nem csupán technológiai és likviditási előny, hanem gyártási versenyelőny is: az új gépeknek köszönhetően
a nyár végén, amikor ismét felfutott a
rendelésszám, a berendezések nagy része
már rendelkezésre állt, így a termelést is
sikerült növelnünk és gyorsan ki tudtuk
szolgálni a vevői igényeket. A pályázat
segítségével nem csupán technológiai
fejlesztést valósítottunk meg, hanem a
dolgozói létszámot is csaknem megdupláztuk: 130-ról közel 200 főre nőtt munkatársaink létszáma.
Az elmúlt másfél év óriási kihívás volt
az emberiség, az ország és a V-Casting
Kft. számára is. Hiszek abban, hogy
minden helyzetben meg kell és meg is
tudjuk találni azokat a megoldásokat, tanulságokat, amelyek hasznunkra válnak,
és a jövőben jobban, hatékonyabban tudunk dolgozni. Ezért cégünk számára
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nem csupán a nehézségekről, hanem a
lehetőségekről is szólt az utolsó 18 hónap. A vevői igények változásaira adott
rugalmas válaszunk, a létszámmegtartásunk és -bővítésünk, továbbá a technológiai fejlesztésünk mérföldkövet jelentett
valamennyiünk számára. Ugyanakkor
nem dőlhetünk hátra, hiszen a következő
2-3 év is hatalmas kihívásokat rejt, mindig kell fejlődni, tartanunk kell a lépést
mind a technológiai kihívásokkal, mind
a vevői igenyekkel és elvárásokkal. Továbbra is erős magyar családi vállalkozásként, jó csapattal dolgozunk nap mint
nap, hogy az eljövendő évek kihívásainak is meg tudjunk felelni.
Végezetül szeretnék köszönetet mondani a magyar kormánynak, a HIPÁnak. Köszönjük a támogatást, köszönöm
ügyfeleinknek a sok türelmet, beszállítóinknak a támogatásukat és segítségüket,
azt, hogy mindig számíthattunk rájuk.
Külön köszönöm minden egyes kollegámnak az erőfeszítéseket, amelyekkel a
pandémiából létszámban és technológiailag is megerősödve kerültünk ki és egy
izgalmas, új időszak elé nézünk.”
Most közreadjuk dr. Szűcs Lajos szavait.
„Bő másfél évvel ezelőtt, azokban az
időszakokban találkoztunk a külgazdasági és külügyminiszter úrral, amikor
először beszéltünk arról, hogy maszkot
föl. S most ismét ott vagyunk, hogy az
első mondat mindenképpen azért, hogy
ha valaki még nem vette föl az oltást,
mindenképpen oltassa be magát, mert
csak ez az egy dolog, ami megvéd bennünket. S másfél évvel ezelőtt azt is
mondtam, hogy nagyon örülök, hogy a
kormány úgy döntött, hogy egy olyan
támogatási lehetőséget biztosít a vállalkozásoknak, amivel meg tudják őrizni a
munkahelyeiket és nemcsak, hogy meg
tudják őrizni, hanem még befektetést is
tudnak tenni arra az időre, amikor a válságnak meg a pandémiának majd vége
lesz. Akkor azt mondtam, hogy aki gyorsan ad, az kétszer ad, de még inkább háromszor.
De ez a háromszoros dolog mindenképpen érdekes, hiszen nemcsak hogy
túl tudták vészelni a pandémia okozta
válságot, de beruházni tudtak a jövőbe s nemcsak hogy meg tudták őrizni a
kollégáikat, de új kollégákkal bővültek,
s ez mindenképpen fontos. Nekünk itt
az agglomerációban annál is fontosabb,
mert jól láthatóan komoly fejlődési potenciál előtt állunk. Nagyon sokan köl-

töznek ki, s akik kiköltöznek a fővárosból vagy az ország más területeiről,
azoknak munkahelyet kell találniuk.
Bármerre nézünk itt a környéken, ahogy
kimegyünk az udvarra, építkezések vannak körülöttünk, és az ország egyik legdinamikusabban fejlődő területe Ecser
és környéke.
Úgyhogy a településnek is mindenképpen fontos, hogy olyan vállalkozások
tudjanak itt megtelepedni, amelyekkel
közösen dolgozva a fejlődést el lehet
érni. Én azt hiszem, a következő időszakban még több segítséget lehet majd
nyújtani az egyéni vállalkozásoknak, hiszen a 2021-27. közötti uniós időszakban
véget ér az a most már nem is 7, hanem
11 szűk esztendő, mikor Budapest és
Pest megye, közös régiót alkotva a Pest
megyei vállalkozások olyan versenyhátrányokat voltak kénytelenek elszenvedni, aminek a ledolgozására a kormány
az elmúlt időszakban egy 80 milliárdos
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Szűcs Lajos
keretösszeget tudott biztosítani.
A következő időszakban pedig – legalább 2 ilyen jó hírünk is van – a következő uniós ciklusban 153 milliárd forint
lesz az a keretösszeg, amire a települések és önkormányzatok mellett a vállalkozások is fognak tudni pályázni. És a
másik jó hír, hogy bár a pandémia még
tovább itt van velünk, éppen ezért azok
a támogatási lehetőségek, amik eddig
voltak, azok továbbra is fönn tudnak maradni. Úgyhogy én azt hiszem, mindenképpen a megváltozott helyzethez való
alkalmazkodás egy jó példája volt ez a
pályázat és nagyon örülök neki, hogy itt
lehettem és végig figyelhettem azokat az
eseményeket, amik itt az elmúlt másfél
évben történtek.
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Én sok sikert és jó egészséget kívánok
a cégnek és azt kívánom, hogy ne csak
a dolgozói létszám, de a megrendelésállomány is emelkedjen, hiszen ha ez így
lesz, akkor nemcsak a cégnek, de nyilván a társadalmi felelősségvállaláson
keresztül az itt élőknek is jobb lehetőséget biztosítanak.”
Harmadikként Szijjártó Péter mondta
el beszédét az ünnepségen.
„Hallhattuk az igazgató úrtól, hogy
ha önök nem nyújtottak volna ilyen teljesítményt az elmúlt rendkívül nehéz,
kétségekkel és kihívásokkal teli másfél
esztendőben, akkor kormányzati támogatás ide, alacsony adók oda, akkor nem
hiszem, hogy a mában ilyen fejlesztéseket ünnepelhetnénk.
Az elmúlt másfél esztendő kétségtelenül nehéz volt, nagy csapást mért a
világra. Egyszerre kellett életeket és
munkahelyeket menteni, és talán emlékeznek Önök is arra, hogy micsoda viták
zajlottak akkor, hogy mi a helyes módja
az emberéletek és a munkahelyek megmentésének. Most már másfél év távlatából nyugodtan mondhatjuk, hogy bebizonyosodott az igaza azoknak, akik azt
mondták, hogy emberéleteket oltással,
munkahelyeket pedig beruházással lehet
megmenteni. S a kettő szorosan összefügg egymással, hiszen minél többen oltakoznak, annál nagyobb biztonságban
vagyunk, annál kevésbé lesz nyomás
rajtunk arra nézve is, hogy a szomszédos
országokhoz hasonló lezárásokat kelljen
alkalmaznunk és annál nagyobb előnyre
tehetünk szert egyébként azokkal szemben, akik lezárásokra kényszerülnek.
Másfél év távlatából talán az sem túlzott
magabiztosságra vall, ha elmondjuk,
hogy Magyarország európai összevetésben is az egyik legsikeresebb választ
adta a világjárványra mind egészségügyi, mind pedig gazdasági szempontból.
A gyors tavaszi oltási kampánynak köszönhetően kettő hónappal az európaiak
előtt tudtuk újranyitni az országot és újraindítani a gazdaságot. S ez a két hónapos előny most egy másfél éves fort
jelent, hiszen nyár közepére a magyar
gazdaság teljesítménye elérte a világjárvány előtti szintet, a globális gazdaság
viszont csak a jövő év végére mondhatja
el ezt majd magáról.
Most már egyszerűnek és simának tűnik mindaz, amit itt a beruházások támogatása során az elmúlt másfél évben
láthattunk, de még emlékszem azokra a
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vitákra, az ellenfeleink azt próbálták belénk szuggerálni, hogy fogadjuk el, hogy
úgyis tömeges munkanélküliség lesz,
úgyse tudjuk ezt megelőzni, szociális
alapon osszunk szét minél több pénzt,
aztán vegyünk fel hitelt, hogy újra tudjunk szociális alapon segélyeket kiosztani. Mi azonban kitartottunk a 2010.
óta sikeres megközelítésünk mellett, az
embereknek munkát és nem segélyt kell
adni, így minden idők egyik legnagyobb
magyar beruházásösztönzési programja
minden idők egyik legsikeresebb beruházásösztönzési programjává is vált,
hiszen tavaly egy hatalmas beruházási
rekordot döntöttünk, akkor, amikor a
világban 42 %-kal estek vissza a beruházások mi elmondhattuk, hogy soha
korábban egyetlen év leforgása alatt állami támogatással annyi beruházás nem
kezdődött meg még ebben az országban,
mint tavaly, 1700 milliárd forintnyi beruházás végül is 270 ezer munkahelyet
mentett meg. És hogy milyen komoly
nemzetgazdasági hatása van annak a beruházástámogatási programnak, amelyről Szűcs Lajos is beszélt és amelynek
keretein belül a V-Casting is támogatást
kapott.
A támogatást kérő és kapó vállalatok 80
%-a magyar tulajdonban van, mint pl. az
Önöké is, amely egy erős magyar családi
tulajdonban lévő vállalkozás. Ráadásul a
világjárvány miatt egy új gazdasági korszak is elkezdődik a világban. Itt a kérdés
az az, hogy az újra magára találó piaci keresletet kik szolgálják ki, kik azok, akik
a kapacitásukkal, a technologiájukkal és
a rendelkezésre álló munkaerővel elég
alkalmasak arra, hogy az újonnan meginduló piaci folyamatokból lendületre
tegyenek szert. Most nyilvánvalóan azok
a vállalatok, akik elbocsátották a munkaerőiket, bezárták a gyáraikat meg leépítették a tevékenységüket, azok nem lehetnek
az új világgazdasági korszak nyertesei.
Viszont azok, akik beruháztak, akik fejlesztették a technológiájukat, akik új gépeket vettek és akik munkában tartották
az embereiket, azok igen is ennek az új
korszaknak a nyertesei, a haszonélvezői

Gyárbővítés
lesznek.
És megint csak gondoljunk vissza, mi
lett volna, hogyha az ellenfeleinkre hallgattunk volna? Most ha az ellenfeleinkre
hallgattunk volna, akkor a magyar gazdaságot évekkel, de jóllehet évtizeddel
vetettük volna vissza, hiszen ha hagytuk
volna, hogy a magyar vállalatok nehéz
helyzetbe kerüljenek, elbocsájtsák a munkaerőjüket és leépítsék a tevékenységüket, akkor most ebben az új korszakban
hatalmas hátrányba kerülhettek volna.
Mivel azonban a magyar gazdaság foglalkoztatási rekordot is döntött, soha any-

Szijjártó Péter
nyian nem dolgoztak Magyarországon a
kommunizmus bukása óta, mint jelenleg,
ennélfogva aztán a magyar gazdaság és a
magyar vállalatok ebben az új világgazdasági korszakban az abszolút nyertesek
közé tartoznak.
Az a beruházásösztönzési program,
amelyet tavaly megindítottunk a világjárvány alatt, az lehetővé tette, hogy a
V-Casting is fontos kapacitásbővítő beruházásba vágjon bele, 522 millió forintnyi
beruházás valósult meg itt ezen a telephelyen, melyhez a kormány 261 millió
forintos vissza nem térítendő támogatást
biztosított. Jó helyre került a támogatás,
hiszen a beszerzett új gépeknek köszönhetően az autóipari megrendelések mellett már más iparágakból is tud megren-
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deléseket teljesíteni a vállalat. Amikor
megkötöttük a szerződést, még 127-en
dolgoztak a cégnél, most már a 260-on
is túl járnak, tehát nemcsak hogy megtartották a munkaerőjüket, hanem egy jó 50
%-os létszámbővítést is végre tudtak hajtani, ami hatalmas teljesítmény és amelyhez az őszinte elismerésünket tudjuk
tolmácsolni. Ráadásul a magyarországi
fémipar második legnagyobb öntőgépét
is megvásárolták és működésbe állították,
ami pedig majd piaci lehetőségeket jelent
az Önök számára.
A fémipar teljesítménye Magyarországon az idei esztendő első kilenc hónapjában 35 %-kal növekedett. Ennek az
egyik oka éppen az, hogy a tavaly ezen
rendkívüli beruházástámogatási program
keretében segítséget kapott vállalatok egy
nagy része a fémiparban tevékenykedik,
és ma már 120 ezren dolgozhatnak ebben
az ágazatban, többek között a V-Casting
fejlesztéseinek és újonnan létre hozott
munkahelyeinek köszönhetően.
A magyar gazdaság lelkét a magyar tulajdonban lévő, a családi tulajdonban lévő
vállalkozások alkotják. Ezért is volt jó látni, hogy tavaly nagyon sok magyar családi tulajdonban lévő vállalat kaphatott
támogatást ebből a programból és ezeknek a vállalkozásoknak a szíve-lelke az
nyilvánvalóan a munkásaikban, az alkalmazottaikban van, ezért szeretném még
egyszer megköszönni Önöknek egyrészt,
hogy itt vannak, másrészt pedig hogy az
elmúlt másfél esztendőben rendkívüli
teljesítményt nyújtottak, amely lehetővé
tette a V-Casting vezetőinek, hogy újabb
beruházásokba kezdjenek.
Gratulálunk a tulajdonos családnak, annak minden generációjának, akikről most
kiderült, hogy jó egyvelegét alkotják a
bátorságnak és a belátóképességnek. Azt
kívánom Önöknek, hogy ez a harmónia
fennmaradjon az elkövetkezendő időszakban is és sok-sok gazdasági sikert
jelentsen, használva az eredményét ennek
a kiváló családnak és vállalkozáson belüli
együttműködésnek is. Sok sikert kívánok
Önöknek a jövőre, de mindenekelőtt természetesen maradjanak egészségesek!”
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Településüzemeltetés – kicsit más szemszögből
Egy viszontagságos, járvánnyal teli év végéhez közeledünk, teli váratlan, eddig soha nem
tapasztalt feladatokkal és nehézségekkel. Ez
alkalomból kereste meg a Cserfa Kun Attilát,
az EKO Kft. ügyvezetőjét, aki elmondta, hogy
számukra az elmúlt év sokkal nehezebb volt,
mint máskor.
A szokásos feladataikon kívül ugyanis – a
parkok, az intézmények rendben tartása – most
a vírus kapcsán bejött a fertőtlenítés is, amit
folyamatosan kellett végezniük nemcsak az
intézményekben, hanem a buszmegállókban,
a vasúti váróban is. Gyakorlatilag most már
2 éve van sokkal több dolguk, mint korábban.
Ráadásul mindezt a megnövekedett terhelést
ugyanakkora állománnyal kellett elvégezniük,
amihez úgy próbálták csoportosítani erőiket,
hogy még a kialakult új feladatokra is jusson.
Ahol pedig a járvány miatt zárva voltak az intézmények, az önkormányzat megrendelésére
a fertőtlenítés mellett még a nagyobb felújításoknak is nekiláttak. Igy az intézményekben
több helyen is festettek, az iskolában pedig felújították valamennyi vizes blokkot, valamint
elvégezték a burkolást és festést is. Az elvégzett plusz munkák közül az egyik legnagyobb
talán az iskolai fiúöltöző felújítása volt. Ezen
kívül festettek az összes intézményben, ahol
azt a vezetők kérték.
A leglátványosabb feladat a felújított és az
idén újra megnyitó Cserfa Kuckó Óvodában
volt. Rengeteg olyan apró tennivaló akadt a
cégnek, ami már a befejező lépés egy-egy
munkánál, ezért nem tűnik túl bonyolultnak –
ám ezekből a kis munkákból rengeteg adódik
össze. Így a bútorok elhelyezését, a polcok
felszerelését mind az EKO Kft. végezte, valamint teljes egészében ők fejezték be az udvart
is. Ennek során pedig valamennyi játék telepí-

Táncosok

tésekor az előírásoknak
megfelelő gumírozott,
ütéscsillapítós területet
kellett kialakítani, amit
alvállalkozó bevonásával sikerült megvalósítani. Párhuzamosan
a másik óvodában is
végeztek hasonló, de
kisebb méretű feladatokat. Mindezeken túl
pedig itt van magának a
településnek, Ecsernek
a karbantartása, ami során különösen ügyelnek
arra, hogy tiszta, rendezett legyen. Sajnos ez
egy szélmalomharc, de
nem adják fel. Az EKO
Kft. vezetője hetente
(és van, hogy ennél is Kun Attila és a csapat
sűrűbben) egyeztet az
Most Advent közeledtével a díszkivilágítás
önkormányzattal, folyalátványos
eleme a karácsonyi készülődésnek.
matosan kapják a feladatokat a polgármester
Az
EKO
Kft-nek
itt is van feladata, segítenek
úrtól és bőven kapnak munkát a képviselő-tesa
felszerelésben,
így
az elektromos hálózatot
tület tagjaitól, a jegyző úrtól és az intézményüzemeltető
cégre
tulajdonképpen
csak a hávezetőktől is. Igen jó kapcsolatot ápolnak az
lózatba
történő
bekötés
hárul.
Nagy
munka a
Ecseri Szlovák Önkormányzattal, így besegífényfűzérek
felszerelése,
az
áram
alá
helyetenek a Tájház udvarának rendben tartásába,
zésüket
ez
esetben
is
az
Eurovill
Kft.
végzi.
de rendszeresen segítenek az Ecseri Horgász
Viszont
a
munkának
igen
szívmelengető
az
Egyesületnek és a Sportegyesületnek is. Igyeeredménye,
ugyanis
rendkívül
szép
látványt
keznek emellett részt venni a temető gondozásában, amely talán kissé ennek is köszönhetően nyújt az, amikor az egész Széchenyi utcán véa környék, de talán az ország egyik legszebb gig világítanak a fények.
Ami pedig a jövőt illeti, az EKO Kft. mindig
temetője.
igyekszik
eleget tenni a karban-, illetve fennMindezek mellett az EKO Kft. megtalálható
tartási
feladatoknak.
Sőt, amint az ügyvezető
a különböző építkezési, útépítési munkák gépi
elmondta,
neki
is
az
a
célja, hogy egyre szebb
kivitelezési szakaszaiban is. Ehhez szerencsére
legyen
a
falu,
igyekeznek
a polgármester úr
rendelkeznek gépkezelői szakemberekkel, sőt
folyamatosan
érkező
kéréseinek
eleget tenni.
megfelelő számú munkagéppel is.
Most
például
nekiláttak
a
buszmegállók
felújíNovember végén, december elején
tásának.
fontos feladat a téli felkészülés, a
Kun Attila nagyon megköszönte az EKO
munkagépeket át kell szerelni, az
Kft-nél
dolgozó valamennyi kollégájának a
útszóró anyagokokat be kell szetisztes
helytállást.
Mellettük szintén nagy körezni, ki kell alakítani az ügyeleti
szönettel
illette
valamennyi
hivatali és intézrendszert és a beosztásokat, ezek
ményi
dolgozót
is
azért
az
együttműködésért,
mára már mind megtörténtek. A
téli hóeltakarítás mindig nehéz amely alapján ilyen jó munkaviszonyban tudfeladat, három hókotróval, sószó- nak együtt dolgozni. Saját véleménye ebben
róval ellátott gép dolgozik, sok a kérdésben is megegyezik a falu vezetésének
településsel ellentétben Ecseren véleményével, mely szerint egy olyan telepüa mellékutcákban is eltolják a ha- lésen, mint Ecser csak akkor lehet jól előre
vat. Nemcsak gépekkel végzik ezt haladni, ha megvan ez a jó, kölcsönös viszony
a munkát, hanem sok helyen kézi mindenkivel.
Végezetül megragadta az alkalmat, hogy saerővel is. Besegítenek az intézját
és az EKO Kft. összes dolgozója nevében
mények előtt, lapátolják a havat a
kellemes
karácsonyi ünnepeket és boldog új
buszmegállókban és az állomáson,
évet
kívánjon
Ecser minden lakosának.
és még sorolhatnánk.
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Új elkerülő utak tervezése kezdődött meg

A tanácskozás résztvevőinek egy csoportja: Tabányi Pál, Maglód polgármestere, Szűcs Lajos országgyűlési képviselő, Gál Zsolt
ecseri polgármester, Barta Zoltán ecseri jegyző, Gyenes Levente, Gyömrő polgármestere
Maglód adott otthont a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztési Zrt. megbízásából
készülő új elkerülő és az autópályákhoz
csatlakozó úthálózat projektindító egyeztető tárgyalásának. A tervezési munka elkezdődött.
A megbeszélésen jelen volt Dr. Szűcs

Lajos
képviselő,
j országgyűlési
á űlé i ké
é i lőő Tabányi
bá i
Pál, Maglód polgármestere, Kérges László maglódi alpolgármester, Gyenes Levente, Gyömrő polgármestere, Gál Zsolt,
Ecser polgármestere, Barta Zoltán ecseri
jegyző. A tanácskozáson részt vettek a
NIF Zrt. munkatársai, a tervezői munkát

A Vecsés felé vezető út másik
szakasza is megújul

Szűcs Lajos, Gál Zsolt és Barta Zoltán a képviselő-testület ülésén

Korábbi
K
orább
ább
bbi
bi kormá
k
kormányhatározat
o ányh
hatá
tározatt 5
500
00 mil
millió
illi
il
lió fforintos
oriintos
t fforrást
orrá
ástt b
biztosított az Ecsert
Vecséssel összekötő 3101. jelű út egy szakaszának felújítására. Dr. Szűcs
Lajos országgyűlési képviselő részt vett az ecseri képviselő-testület novemberi ülésén, ahol bejelentette, hogy az egész útszakasz megújul Ecser
és az M4-es út között. Képviselő úr a pályázatokkal kapcsolatban is tájékoztatást adott a testületnek.

végző
ÚT-TESZT
Kft.
é őÚ
S
f mérnökei,
é k i a Magyar Közút Kft. megyei vezetői és a MÁV
Zrt. munkatársai is.
A létesítendő utak nyomvonala a következő lesz:
A Maglódot Gyömrővel összekötő
3111. jelű útból indul a főútvonali kiépítésű út egy körforgalmú csomópontból,
majd külön szintben keresztezi a vasútvonalat. Ezután egyik ága az M4-es útba
vezet be, míg másik ága az M0 ecseri csomópontjába.
Mi ecseriek ettől az elkerülőúttól is azt
várjuk, hogy csökken településünk átmenő forgalma. A gyömrői, maglódi lakosoknak előnyösebb és gyorsabb lesz majd
ezt az új utat választaniuk, hogy az M0-ra,
vagy az M4-re jussanak ki. A felduzzadt
lélekszámú városok és a tőlük keletebbre
eső települések autósainak nem kell ezek
után majd a fővárosba menet és jövet az
ecseri utcákat terhelniük.
Az ÚT-TESZT Kft. a jövő év második
felére készíti el az engedélyezési és kivitelezési tervdokumentációt.
A fejlesztés célja az érintett települések
gazdasági, kereskedelmi, ipari fejlesztéseinek a lakosságra nézve minél kisebb
környezeti ártalommal járó közúti infrastruktúra biztosítása.
Ezzel a közlekedési infrastruktúra-fejlesztés előkészítésével párhuzamosan
folyik a 31. sz főút elkerülő szakaszának
tanulmányterv készítése is, remélhetőleg
ez a fejlesztési cél is mielőbb megvalósul
és további tranzitforgalom-csökkentést
eredményez.

Cserfa

www.ecser.hu

Fény

2021. december 10. l

9

Átadták a Családsegítő Szolgálat új épületét
Felavatták a Vecsés és Környéke Család- és
Gyermekjóléti Szolgálat és Központ új épületét. A Vecsés, Vágóhíd utca 9. szám alatti
intézmény kiváló körülményeket biztosít
a gyermekeknek, az ügyfeleknek és az ott
dolgozóknak egyaránt.
Az átadási ünnepségen Szlahó Csaba,
Vecsés Város polgármestere és Tárnokiné
Dr. Törő Krisztina, az intézmény vezetője
tartott ünnepi beszédet. Műsort a Vecsési
Alapfokú Művészeti Iskola tanárai és diák-

A Vecsés és Környéke Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ új épülete

Tárnokiné Dr. Törő Krisztina, a
Családsegítő vezetője és Szlahó Csaba,
Vecsés polgármestere felavatja a létesítményt
jai adtak. Ecser Nagyközség Önkormányzatát Gál Zsolt polgármester és Barta Zoltán jegyző képviselte.
A régi, Telepi úton lévő épület, amely

helyiségeivel megfelelő feltételeket biztosít
a gyermekek vizsgálatára, kezelésére, az
ellenőrzött kapcsolattartás lebonyolítására.
A család- és gyermekjóléti központ
szakmai egység járásközponti intézmény,
amely vecsési székhellyel működik. Több
település vonatkozásában jelenleg mintegy
háromszáz olyan ügyféllel állnak kapcsolatban, akik folyamatos ellátásban részesülnek.

Gál Zsolt ecseri és Kissné Szabó Katalin üllői polgármester az átadáson

legalább 130 éves, már nem volt alkalmas
megfelelni a mai kor követelményeinek és
előírásainak. Ezért döntött úgy Vecsés város képviselő-testülete, hogy megvásárolja
az üresen álló volt TIGÁZ épületet és felújítás után a Családsegítő Szolgálatot helyezi el ott.
A felújított épület speciálisan berendezett

A gyermekjóléti szolgáltatás olyan, a
gyermek érdekeit védő speciális személyes
szociális szolgáltatás, amely a gyermek testi és lelki egészségének, családban történő
nevelkedésének elősegítését, a gyermek
veszélyeztetettségének megelőzését, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetését,
illetve a családjából kiemelt gyermek visz-

szahelyezését szolgálja.
A családok segítése érdekében veszélyeztetettséget és krízishelyzetet észlelő
jelzőrendszer működik. A jegyző, a járási
hivatal, továbbá a szociális, egészségügyi,
oktatási szolgáltató, intézmény, egyesületek, alapítványok, vallási közösségek és a
magánszemélyek jelezhetik a családsegítést nyújtó szolgáltatónak, intézménynek,
ha segítségre szoruló családról, személyről
szereznek tudomást.
A családsegítés a szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt segítségre szoruló személyek, családok számára az ilyen helyzethez
vezető okok megelőzése, a krízishelyzet
megszüntetése, valamint az életvezetési
képesség megőrzése céljából nyújtott szolgáltatás.
A telefonos elérhetőségeik is változtak, a
költözést követően az alábbi két telefonszámon elérhetőek:06-30/668-7029, valamint
06-30/668-7030
Ecseren, a Művelődési Házban a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat kihelyezett irodája változatlanul működik.
Cím: 2233 Ecser, Bajcsy-Zs. u. 3.
Elérhetőség: Telefon 29/335-158, 30816-0842
E-mail: vecses.cssegito@gmail.com
Ügyfélfogadás:
Ecser
Hétfő: 12:00-16:00
Szerda: 8:00-16:00
Péntek: 8:00-12:00
Készenléti szolgálat (0-24) elérhetősége:
30-184-49-42
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Karácsonykor is a nyárra emlékeznek
A szeptemberi Szüreti főzőverseny alkalmával lépett a rendezvény résztvevői és az oda
kilátogatók elé a Vasmacska női rockzenekar.
Karácsonykor is nagyszerű emlék ennek a
napsütötte eseménynek a felidézése.
A helyi illetőségű formáció énekese és
frontembere, Weiszné Koós Ilona elmondta,
hogy ismét láthatóak-hallhatóak lesznek különböző rendezvényeken, hiszen nemrégiben
újjá alakult a zenekar. Az új felállás szerint
pedig a változatlan szólóének mellett Horváth
Kitti pengeti a basszusgitárt, Vastag Viki ül a
dobok mögött és Králik Bea játszik a szólógitáron.
Amint a szólóénekesnő Ilona elmondta, az
együttest 2009-ben alapították, ami 2017-től
kezdődően pár évre szüneteltette munkáját.
Ennek oka elsősorban az volt, hogy minden
tagjának másfelé vitt a saját útja, így nem láttak már a közös munkában sok lehetőséget. A
szétválás ellenére azonban teljes barátsággal
váltak el egymástól. Nyolc évi közös munkájuk gyümölcse egy kiadott lemez volt, ami
mellett számos egyéb fellépésen lehetett látni
őket. Így elsősorban motorostalálkozókon, kisebb fesztiválokon hallhatta őket a közönség.
Most viszont új tagokkal – de a régi hévvel
újjászerveződtek, s jelenleg a második lemezükön dolgoznak, amin viszont már sokkal
rutinosabban íródnak a dalok, mint az első
alkalmával.
Annak munkálataiban nagy segítséget
kapnak férjétől, Weisz Lászlótól, aki szintén
zenész, a Kalapács együttes gitárosa. Szerencsésnek mondható, hogy van egy kis stúdiójuk
a saját pincéjükben Ecseren, így a hangfelvételeket ott tudják elkészíteni. S ha a stílusirányzatukat kellene meghatározni, Ilona a rockmetált jelölné meg legszívesebben. A csapat többi
tagja Érden, Kistarcsán, illetve Egerben lakik,
s általában hetente egy alkalommal próbálnak.
S noha Eger egy kicsit távolabb esik, a szólógitáros lánynak nem igazán jelent ez különö-

sebb problémát, mivel a kőbányai gitáriskolában tanul, s így most már nemcsak oda, de a
próbákra is feljár hetente.
A Covid járvány az ő életüket sem könynyítette meg, s hogy kihasználják a kényszerű
pihenő időt, a lemezírásra helyezték a hangsúlyt. A dalok szövegét teljesen Ilona írja, a
zenei alapot pedig általában közösen készítik
el. Most viszont már remélik és úgy tervezik,
hogy januártól beindulnak a fellépések is. A
főállásban Ecseren immár negyedik éve óvónőként dolgozó szólóénekes egyébként egy
bűbájos kisfiú anyukája, aki úgy érzi, hogy a
munkájából és családi státuszából adódó gyengéd gondoskodó hajlam és a zenéjében megmutatkozó kemény metál karakter jól kiegé-

Színpadon a zenekar
szítik egymást. Az Andrássy Utcai Óvoda kis
látogatói egyébként tudják, hogy óvónénijük
zenész is és fellépéseire többen el is szoktak
menni. S nem volt ez másként a Szüreti főzőverseny alkalmából adott nagysikerű koncert
alkalmával sem. Talán ott lesznek az utókarácsonyi és előszilveszteri jótékonysági fellépésen is, amelynek teljes bevétele a Tetovált
Állatmentők gondozásában lévő állatkákra
megy. Időpont: december 28. Helyszín: 1032.
Budapest, Fényes Adolf utca 28. A Vasmacska
19 órától játszik. A rendezvény csak érvényes
védettségi igazolvány / EESZT védettséget
igazoló telefonos alkalmazás és a személyi
igazolvány bemutatása esetén látogatható! Belépő a helyszínen 3000 forint.
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Ajándék
Már megint nyakig vagyunk a koronavírusban. Negyedszerre. Nem csak mi, az
egész Európa és a nagyvilág. Pedig nyár
elején azt hittük, hogy ezt a „kizökkent
időt” örökre magunk mögött tudhatjuk.
Nem így történt. Olyan hihetetlen volt
hírét venni, hogy a környezetünkben
a beoltottak közül is lettek covidosak.
Aztán lassan megnyugszom, hála Istennek és az oltásnak, szépen csendesen,
enyhe tünetekkel átment rajtuk a vírus.
Ugyanakkor döbbenetes újból hallani a
napi hírekben – november végén írom
e sorokat –, hogy meghalnak emberek
a covidban, újból nagyon sokan, s most
már elsősorban az oltatlanok.
Advent van. Újból szájmaszkos advent. Lesz-e karácsony? És milyen karácsonyunk lesz? Jaj, már nagyon elegünk van ebből az újra és újra mutálódó
sunyi kis vírusból, ahogy folyamatosan
feje tetejére állítja az életünket! És fo-

Ha te most olvasod e sorokat, ez azt
jelenti, hogy te élsz. Te is élsz, és én is
élek. Vajon mi mivel „érdemeltük ki”,
hogy ugyanabban a covidos világban
mi életben maradhattunk, míg a környezetünkben sokan meghaltak? Mi
semmivel sem vagyunk „jobbak” náluk,
és ők semmivel sem voltak „érdemtelenebbek” nálunk. Akkor mi mivel is „érdemeltük ki” az életet? Semmivel! Mint
ahogy ők sem „érdemelték ki” a halált.
És hogy miért engedte meg Isten, hogy
mégis meghaljanak? – erre se én nem
tudom a választ, se senki.
Amit tudok, hogy te és én élünk. Nem
mert „kiérdemeltük”, hanem mert ajándékba kaptuk! Nem közhely, hanem éppenséggel megélni való, hogy: minden
egyes új nap AJÁNDÉK! Igen, ez újból
szájmaszkos adventben is minden új
reggelen arra csodálkozhatunk rá, hogy:
de hiszen én élek! Ma is felkelhetek, van

galmunk sincs, mi tud jönni még, és
hogy még meddig tart ez a borzasztó kiszámíthatatlanság. Jaj, de visszasírjuk a
vírus előtti „békeidőt”.
Hogy fogytán a türelmünk, és hogy
ingerültek vagyunk, teljességgel érthető. Elgondolkodom. Tavasszal hat covidáldozatot – köztük középkorú barátot,
fiatal kismamát – kellett eltemessek.
Bevallom, iszonyatosan megviselt. Ha
akkor lett volna már védőoltás, bizonyára ma is élnének. Ők is, és még sok millióan. De akkor még nem volt.

kezem-lábam: tehetek-vehetek, mehetek. Van betevő falatom, és van meleg
szobám.
Köszönjük, Istenünk, hogy vannak
szeretteink, akikkel – nem úgy, mint
tavaly a „maradj otthon” idején –együtt
ünnepelhetjük a karácsonyt. Igen, köszönjük az egymást megölelni-szabad
ajándékát. Öleld, kérünk nagyon azokat, akik e karácsonykor már nem ölelhetik meg szerettüket! Öleld, kérünk,
s gyógyítsd a szívüket! És köszönjük
Istenünk, hogy ebben a rettegéssel teli

Bálint Klára
koronavírusos időszakban egyszer csak
megajándékoztál minket – ráadásul elsősorban egy magyar tudósnőn keresztül – covidvédelemmel, olyan oltással,
ami megvédheti az életünket. Kérünk,
hogy minél többen fogadják el az ajándékod.
Lesz-e karácsony? És milyen karácsonyunk lesz? A karácsony szó az
„incarnatio” latin szóból ered, aminek
a jelentése: testet öltés. Mi, ki öltött testet? Isten szeretete öltött testet, amikor
Jézus Krisztusban megszületett, beleszületett a mi világunkba. Ez azt jelenti, hogy Isten annyira szeretett minket,
hogy egészen közel akart hozzánk lenni,
ezért – miközben Isten maradt – emberként született közénk Jézus Krisztusban.
Jézus nevének jelentései: Szabadító és
Megtartó – ahogy az angyalok hirdették
a pásztoroknak –, és „Immanuél”, ami
azt jelenti: Velünk az Isten! (Máté 1,23)
Lesz-e karácsonyunk? Ha jól meggondoljuk, minden egyes napunk (a
szájmaszkos hétköznapjainkban is) karácsony lehet, ha tudunk nap mint nap
nyitott szívvel rácsodálkozni az AJÁNDÉKRA: a Szabadítóra, a Megtartóra,
a Megváltóra, aki azon az első karácsonyon úgy döntött, egészen közel jön
hozzánk; hogy – akár élünk, akár halunk
– megélhessük a csodát: Velünk az Isten!
Bálint Klára
református lelkipásztor,
mentálhigiénés szakember

90. születésnapján köszöntötték otthonában Szigetvári Józsefnét az Ecser Nagyközségi Önkormányzat és az Ecseri
Szlovák Önkormányzat nevében. Gál Zsolt polgármester, Barta Zoltán jegyző virágcsokorral kívánt boldog születésnapot Panni néninek és átadták részére Orbán Viktor miniszterelnök úr oklevelét. A Szlovák Önkormányzat
nevében Laborc Krisztina, a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Csoportvezetője üdvözölte a születésnapost.

Az Ecseri Tájház adott otthont a Magyarországi Tájházak Szövetsége elnökségi ülésének november 19-én. A ház tisztaszobája “ülésteremmé” változott néhány órára, ahol hasznos eszmecsere zajlott a tájházak aktuális
kérdéseiről. A vezetőség elismerését fejezte ki a szépen rendben tartott
ecseri tájházzal kapcsolatban. Az értekezlet után nagy érdeklődéssel tekintették meg a vendégek Ecser központját.

Az új bornak Szent Márton a bírája - így tartották
eleink. Ehhez a naphoz kapcsolódva rendezett
hangulatos borkóstolót a Zeleny néptánccsoport
a tájház pincéjében. A finom borok ízlelése és a
vidám nótázás közben a témához kapcsolódó
ecseri helytörténeti vetélkedőt tartottak táncosaink, néhányan pedig felelevenítették elődeink
mindennapi munkáit is.

