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Ilyen sokan még nem 
voltak az Ecseri Majálison

6-7. oldal

Felvételünkön: Gidófalvi Attila – Karthago – és a zsúfolt nézőtér
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Képviselő-testületi ülés – május 13.

Egészségügyi beszámolókat hallgat meg a testület

Ecser Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testület május 13-án tartotta 
rendes soros ülését. Az ülésen részt vett 
Marsalné Kovács Judit, a Vecsési Járási 
Hivatal vezető helyettese, aki bemutat-
kozott a képviselőknek. Elmondta, 3,5 
éve dolgozik a közigazgatásban. Előtte 
a Pest Megyei Kormányhivatal Építé-
si Főosztályán állami főépítész volt. 
Végzettsége szerint építész, település-
mérnök és közgazdász. A Pest Megyei 
Kormányhivatalnál átszervezés történt, 
a megyei struktúra változott, így került 
a vecsési járáshoz. Elmondta továbbá, 
mintegy másfél hónapja dolgozik ezen 
a poszton, ismerkedik a járással, a tele-
pülésekkel. A későbbiek során ő vagy a 
járási hivatal vezetője, dr. Fehér Edina 
jön majd a testületi ülésekre.

A képviselő-testület az ülés elején 
megtárgyalta és elfogadta az egészség-
ügyi szolgálatok – I. és II. Háziorvosi 
Körzet, Fogorvosi és Védőnői Szolgá-
lat – tavalyi tevékenységével kapcsola-
tos beszámolókat és iránymutatást ad-
tak a későbbiekre. A háziorvosok: dr. 
Kovács-Kléh László és dr. Hahn Mária 
szóbeli kiegészítést fűztek az írásos 
beszámolóhoz. (Dr. Hahn Mária írása 
lapunk 9. oldalán olvasható.) A grémi-
um elfogadta az Ecseri Kommunális 
Szolgáltató Kft. 2014. évi egyszerűsí-
tett éves beszámoló mérlegét és ered-
mény-kimutatását.   

A képviselő-testület úgy határozott, 

hogy tudomásul veszi Gyömrő város 
településrendezési eszközeinek teljes 
körű felülvizsgálatát. Döntött arról is, 
hogy a további eljárásban részt kíván 
venni. Ezen túlmenően a testület kéri, 
hogy a tervezés során vegyék fi gye-
lembe Ecser nagyközség elfogadott 

településszerkezeti és szabályozási ter-
veit. 

Ecser Nagyközségi Önkormányzat 
Képviselő-testülete megbízta a polgár-
mestert, hogy „a gyermekétkeztetés 
feltételeit javító fejlesztések támogatá-
sára” a Nemzetgazdasági Minisztérium-
hoz a pályázatot nyújtsa be 15 százalé-

kos önerővel. A pályázat célja az Ecseri 
Önkormányzati Konyha fejlesztése. 

A képviselő-testület elfogadta a 
Nyugdíjas Klub 2014. évi munkájá-
ról szóló tájékoztatást és köszönetet 
mondott a Nyugdíjas Klub tagságának 
egész évi tevékenységéért.

A testület határozott arról, hogy bő-
víti a temetői urnafalat, amihez húsz 
fülkés urnafalat vásárol. Az új temet-
kezési hely elkészültének határideje 
június 30. 

A képviselő-testület 2020-ig meg-
hosszabbította az I. sz Óvoda vezetőjé-
nek megbízatását. 

Dr. Kovács-Kléh László a képviselő-
testület ülésésn

Az ecseri óvodák az idén is egész nyá-
ron biztosítják a gyermekek elhelyezé-
sét. Az I. számú óvoda utolsó nyitva-
tartási napja 2015. június 12. péntek. 
Első nyitvatartási napja 2015. július 20. 
hétfő. A zárva tartásának ideje: 2015. 
június 15. – 2015. július 19.

A II. számú Óvoda utolsó nyitvatar-
tási napja 2015. július 17. péntek. Első 
nyitvatartási napja: 2015. augusztus 24. 
hétfő. A zárva tartásának ideje: 2015. 
július 20. – 2015. augusztus 23.

Az óvodák nyitva tartásuk alatt köte-
lesek fogadni a zárva tartó óvoda gyer-
mekeit! A részletekről az óvodavezetők 
szívesen adnak felvilágosítást.

A településen ismét 
megrendezésre ke-
rül a hagyományos 
Szent Antal napi 
búcsú június 14-
én, vasárnap. 
Helyszín: Ecser, 

Széchenyi utca.

Az óvodák nyári 
nyitva tartása

Búcsú
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Munkában, szórakozásban is gazdag volt május

Június közepén minden év visszatérő ünnepe az 
ecseri búcsú, mely Páduai Szent Antal napjához 
kapcsolódik, aki templomunk és településünk vé-
dőszentje. A régi ecseri családok évszázadok óta 
szertartásosan ülik meg ezt a napot, hiszen nem-
zedékről nemzedékre hagyományozódott védő-
szentünk ünnepének egyházi, családi és közösségi 
fontossága. Az ünnephez kapcsolódóan szeretném 
megosztani gondolataimat a Cserfa olvasóival.

Az idei év jubileumok szempontjából kiemelke-
dik Ecser történetében. Legfonto-
sabb évfordulónk abból fakad, hogy 
a falu első írásos említése egy 1315. 
december 6-án kelt latin nyelvű 
oklevélben olvasható, így településünk 700 éves 
jubileumát ünnepeljük 2015-ben. Bár Ecser való-
színűleg lakott hely volt ezt megelőzően is, írásos 
emlékeink csak a következő időkből maradtak 
fenn. A középkori Ecser minden bizonnyal néhány 
kilométerrel délebbre terült el. A levéltári okleve-
lek szerint a falu temploma a „Gyömrő felé vezető 
út” mellett állt. Ez a középkori ú.n. Sóút, melyen 
évszázadokon át Erdély bányáiból szállították a sót 
Budára. Az út nyomai Ecser déli határában még 
nyomokban láthatók. A történelem viharai nem kí-
mélték az ország fővárosához közeli kis falut sem. 
Már a török kor kezdetekor elnéptelenedett és az 
isztambuli levéltár adatai szerint néhány év alatt 
lakosok nélküli pusztává vált. A csaknem másfél 
évszázados török kori „Csipkerózsika álmából” 
1699-ben éledt újjá Ecser. A felszabadult területe-
ken új lehetőséget látva érkeztek a falu új lakói, 

akik az elvadult táj művelésébe fogtak. Az ő em-
léküket hirdeti a polgármesteri hivatal falán lévő 
tábla. A telepesek közül többen beálltak a Rákó-
czi szabadságharc katonái közé is. A háborús idők 
azonban nem kedveztek a falu újjáalapítóinak, 
hiszen a kezdeti növekedés után a háború végére 
ismét lecsökkent a lakosság száma. A korábbi ecse-
ri családok új otthont keresve tovább vándoroltak 
a faluból. Fontos mérföldkő Ecser történetében 
az 1715-ös év. A kuruckor utáni első regnicolaris 

összeírás alapján ebben az évben találkozunk elő-
ször olyan családokkal, melyek máig meghatározó 
szerepet töltenek be Ecser történetében. Levéltári 
dokumentumok alapján a 300 éve megindult új be-
telepedés során alakult ki az az erős faluközösség, 
mely a mai napig erősíti településünket. Az ebben 
az időben érkezett – főként szlovák származású – 
családok utódai alkotják a falu őslakosságát, hűen 
őrzik elődeik hagyományait és kultúráját. Az egy-
re növekvő település lakói számára 1740-ben új 
templomot építtetett gróf Grassalkovich Antal, aki 
felvidéki birtokairól folytatta a falu betelepítését, 
hiszen birtokain sok munkáskézre volt szükség. 
A 18. századi nagy pestisjárvány az ecserieket is 
megtizedelte, ennek ellenére a falu fejlődése to-
vább folytatódott.  Sokan beálltak az 1848-49-es 
szabadságharc katonái közé. Ennek emlékét őrzi 
az Ecseri lakodalmas huszárverbunkja is, melyet 

Rábai Miklós a 20. század középén gyűjtött az 
akkor már idős Murár Józsi bácsitól, aki gyerek-
korában egykori 48-as ecseri honvédektől tanulta 
ezt a verbunkot. Az I. világháború egy évszázaddal 
ezelőtti ecseri hőseiről a tavalyi évben emlékez-
tünk meg a templom főbejáratánál lévő táblánál, a 
II. világháború viszontagságairól pedig a Gagarin 
utcai Panenka Mária szobornál. Községünk borús 
történelmi idejét idézi boldog emlékű Mikla Pál 
plébánosunk 7 évtizeddel ezelőtti vértanúsága is. 

Ugyancsak 70 éves jubileumát üljük an-
nak a kultúrkincsnek is, mely 1945-ben 
indult útjára Ecserről. Az országban szinte 
elsőként alakult Ecseren néptánccsoport, 

melynek tagjai tették le a világhírűvé vált Ecseri 
lakodalmas alapjait. Településünk a háború után 
dinamikus fejlődésnek indult, lakossága többszö-
rösére növekedett az elmúlt évtizedekben. A rend-
szerváltozás utáni időszak idén jubiláló közössége 
az Ecseri Polgárőr Egyesület, mely 20 éve vigyáz-
za a falu lakosságának biztonságát. Természetesen 
az ünnepi gondolatok közben nem feledkezhetünk 
meg a nagyközségünkért dolgozó többi civil szer-
vezetről, csoportokról, közösségekről és egyének-
ről sem.

Adja Isten, hogy egymás iránti tisztelettel, az 
összetartozás erejével és Ecserhez ragaszkodó lo-
kálpatriotizmussal építsük, szépítsük szeretett la-
kóhelyünket!

Aszódi Csaba András
helytörténeti kutató 

az Ecseri Szlovák Önkormányzat elnöke

Ünnepi gondolatok

A májusi hónap bővelkedett tennivalókban, 
programokban. Kiemelkedett ezek közül a 
majális. Szeretném ismételten megköszönni 
azoknak a magánszemélyeknek és cégeknek 
a támogatását és segítségét, akik részt vettek 
a majális szervezésében vagy bármilyen mó-
don támogatták a rendezvényt. Úgy érzem, 
méltóképpen megünnepeltük településünk 
fennállásának 700. évfordulóját.  A rendez-
vényről képeket is találnak az önkormányzat 
honlapján.

Nemcsak ez adott okot ünneplésre nagy-
községünknek ebben a hónapban, hanem az 
ecseri Polgárőrség is, amely 20 éve alakult. 
Május 30-án a Tájházban az önkormányzat 
díszoklevelét vehették át a polgárőrök ezen 
a jeles napon. Minden ecseri lakos nevében 
megköszöntem nekik azt az áldozatos mun-
kát, amit szabadidejükben térítésmentesen 
végeznek. Nemcsak az önkormányzat által 
szervezett rendezvényeken, de a civil szer-
vezeteink rendezvényein is minden alkalom-
mal segítséget nyújtanak a biztosításban és a 
lebonyolításban is. Folyamatosan végeznek 

járőrözési feladatokat a településen, bizton-
ságosabbá téve ezzel Ecsert. Remélem, mun-
kájukat sokan pozitívan értékelik, és bízom 
benne, akik nem tartják elég hatékonynak, 
azok belépve a polgárőrségbe tovább javít-
ják azt.

Még egyszer köszönöm az összes jelen-
legi aktív és már visszavonult polgárőrnek a 
munkáját. Eseménymentes további szolgála-
tot kívánok! 

Nemcsak jubileumi rendezvény zajlott 
májusban. Két nagyobb tömeget megmozga-
tó esemény, kezdeményezés is volt, amelyet 
meg kell említenem, illetve egy nagyon fon-
tos munkát, amit Császár Zoltán, az Ecseri 
Községszépítő Egyesület vezetője szerve-
zett. Ez a faültetés volt. Sajnos az érdeklődés 
lényegesen kisebb volt, mint amire számítot-
tam, kevés lakosunkat hozta ki a lelkesedés a 
belső Kálvária fásítására, de ennek ellenére 
egy jó hangulatú délelőttöt töltöttünk együtt.

 A Laky Ilonka Általános Iskola már 
évek óta (15 éve) megtartja a jótékonysági 
estjét, amelyen az osztályok készülnek be-

mutató előadások-
kal a szüleiknek és 
más érdeklődők-
nek. A bevételt pe-
dig, ahogyan eddig 
is minden évben, a 
tanórai és a tanórán 
kívüli foglakozá-
sokat segítő eszkö-
zökre fordítják. 

A Varázs Lovardában megrendezésre ke-
rült az első Ecseri Lovas Nap. Nagyon kö-
szönöm a szervezőknek, Takács Sándornak 
és segítőinek azt a munkát, amit minden nap 
végeznek ennek a sportnak és életszemlé-
letnek a népszerűsítéséért. A rendezvényről 
részletesen olvashatnak újságunkban, ne-
kem csak a köszöntés feladata maradt és a 
bizakodásé, amely arra irányul, hogy jövőre 
a második Lovas Napon is jól fogunk szó-
rakozni és hasznos ismeretekre szert tenni. 
Gratulálok.

Gál Zsolt
polgármester
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Az idei évben éppen 15. alkalommal rendeztük meg 
a Laky Ilonka Általános Iskola jótékonysági bálját, 
amely a kezdetektől egyaránt elnyerte kicsik és na-
gyok tetszését. Sok-sok felkészülési munkát jelent ez 
az osztályoknak, a tanítóknak, tanároknak, a rendez-
vényt szervező alsós munkaközösségnek és a lelkes 
szülőknek is. De úgy gondolom, hogy megéri, mind-
ezt jól példázza az idei program is. 

Láthatott ezen a délutánon a szépszámú és lelkes 
közönség táncos produkciókat, mesék adaptációit, 
a nyolcadikosok értelmezésében megtudhattuk, mit 
jelent számukra az iskola. Az intézmény néptánc 
szakkörösei zenekari kísérettel ropták a táncot, az 
ötödikesek pedig tüntettek az iskola esztelen sza-
bályai ellen. A hatodikosok szellemes és humoros 
kisfi lmet készítettek, amelyen nagyon jót derült a 
közönség. Volt itt még árnyjáték, elhangzottak szlo-
vák népdalok, és az angolszakkörösök is bemutatták 
tudásukat. Ebben az évben a tanári kar is úgy gon-
dolta, hogy meglepetéssel készül. Reméltük, hogy a 
nagy lelkesedéssel készített fi lmünk fogadtatása jó 

lesz. Talán akkora ovációra egyikünk sem számított, 
mint amelyet tapasztaltunk a műsor főpróbáján és az 
előadáson. Minden közreműködőnek, fellépőnek, se-
gítő szülőnek, kollégának, diáknak szeretném meg-
köszönni a munkáját, amellyel emelte programunk 
színvonalát, illetve hozzájárult a sikeres lebonyolí-
táshoz.  

Egy-egy ilyen alkalom sok mindenre jó. A szü-
lők, nagyszülők gyönyörködhetnek csemetéjük, 
unokájuk ügyességében, szépségében. Sokszor aktív 
közreműködői egy-egy produkció létrehozásának. A 
gyerekek egy másik oldalról is megismerhetik önma-
gukat, a tanulásban nem olyan sikeres diák is érezheti 
ezeken az előadásokon, hogy sikere van, ez erősítheti 
az önbecsülését. Nekünk, tanároknak pedig a renge-
teg munka ellenére bizony könnyes a szemünk, ami-
kor fi gyeljük a tanítványainkat. De talán a legfonto-
sabb pozitívum, hogy ez a jótékonysági bál erősítheti 
az összetartozásunk érzését és büszkén mondhatjuk 
ki: Mi vagyunk a „lakysok”.

Május 9-én rendezték meg a XVII. kerületben 
a területi rovásírás 
versenyt, melyet kor-
csoportjában iskolánk 
nyolcadikos tanulója 
Sztancsik Evelin Kitti 
nyert meg. Felkészítő 
tanára Rahner Rita volt, 
aki hónapok óta az is-

kola minden érdeklődő tanulóját bevonta a rovásírás 
rejtelmeibe azzal, hogy versenyt hirdetett számukra, 
havonta új és új feladatokkal. Gratulálunk mindket-
tőjüknek!

Május 18-án és 19-én a szokásos papírgyűjtést 
szerveztük meg. A mostanit az alsó tagozatban a 3. a 
osztály nyerte meg, felsőben pedig a 6. osztály gyűj-
tötte a legnagyobb mennyiségű papírt. Mindkét osz-
tály a tanítás nélküli jutalomnapért küzdött.

Május 27-én a 6. és 8. évfolyam megírta az or-
szágos kompetenciamérés keretében a szövegértési 
és matematikai felmérést. A gyerekek négy órán ke-
resztül négy tesztsort oldottak meg. Reméljük, hogy 
az idei esztendő eredménye is – mely egy év múlva 
lesz elérhető- az országos átlag feletti lesz, mint ed-
dig szinte mindig. A 2014-15-ös tanévben először a 
magyaroktatás történetében június 11-én idegennyel-
vi mérésben is részt vesznek a hatodikos és nyolca-
dikos gyerekek. A mi tanulóink angolból adhatnak 
számot a tudásukról.

Az év végéig már csak két hét van hátra, amely-
nek nagy része nem tanulással fog telni. Az iskola 
tanulói az első három évfolyam kivételével öt nap-
ra erdei iskolába mennek Salgótarjánba, a kicsiket 
kirándulásokra viszik a tanító nénik. Június 8-án a 
Száz Kéz Egyesület portyát szervez a gyerekeknek, 
ahol különböző szakmákkal ismerkedhetnek meg a 
résztvevők. Június 12-én 17:00 órakor ballagás, júni-
us 15-én tanítás nélküli munkanap lesz. A tanévet le-
záró ünnepélyt pedig június 16-án, kedden 17:00-kor 
tartjuk. Erre a kis időre türelmet és kitartást kívánok.

Kiss Katalin igh.

Falugyűlést tartottak május 5-én Ecseren a Rábai 
Miklós Művelődési Házban.

Gál Zsolt polgármester grafi konokkal, fényké-
pekkel illusztrált előadásban ismertette, mi történt a 
nagyközségben az elmúlt évben.

Elöljáróban jelezte, az önkormányzat bevétele 
2014-hez képest jelentősen csökkent, 508 millió fo-
rint. A falu tavaly kapott egy nagyobb összegű támo-
gatást, s még nem világos, hogy idén is meg fogja-e 
kapni ezt a település. Kérdéses továbbá a pályázatok 
eredményessége is. Így a tervezett bevétel idén – az 
adóbevételekkel együtt – 320 millió forint körül ala-
kul. A kiadások 2015-ben azért magasabbak, mert né-
hány beruházás ebben az évben valósul meg. Ezek fe-
dezete tartalékolva volt a település költségvetésében.

Bemutatta a polgármester azokat a fejlesztéseket, 
amelyeket tavaly május óta végeztek a faluban. Kö-
zülük nem volt mind önkormányzati feladat, de Ecser 
gyarapodott velük, ezért kerültek be a felsorolásba. 

Ilyen például a Plébánia épülete, amely szépen 
megújult. S idetartozik a Pro-Form Kft. megújult 
épülete is az Ady Endre utcában, amelynek a helyén 
hosszú ideig nagyon csúnya épület állt. Gál Zsolt 
bemutatta, hogy a második világháború áldozatai-

nak emlékművet állított az önkormányzat, közösen 
a Szlovák Önkormányzattal. Aláhúzta, végre méltó, 
szép emlékművel tiszteleg Ecser az áldozatok előtt. 
Megemlítette a polgármester a zajvédő fal magasítá-
sának elkészültét is a vasút töltésétől a Maglód felé 
vezető út hídjáig, amiért nagyon sokat lobbizott a fa-
luvezetés. Az eddigi 2,5 méteresből 5 méter magas 
fal lett, így a zaj a Határ utca érintett részét kevésbé 
terheli. Meg azonban nem szűnt, hiszen az autópálya 
mégiscsak ott lüktet mögötte.  

Az előadó kiemelte a Tájház új kerítését, amelyet 
szintén a Szlovák Önkormányzattal közösen valósí-
tott meg a falu.  Az eredmények között található több 
tanterem felújítása is, amelyet az EKO Kft végzett 
el. Gál Zsolt utalt rá, néhány éve indult el egy tan-
terem-felújítási sorozat. Az előadó fényképfelvétele-
ken mutatta be azt is, hogy megkezdődött a járdafel-
újítások kivitelezése. Nagyon sok járdaszakasz van 
még hátra. Több, mint huszonhárom kilométer Ecser 
útjainak hossza, s az utak mindkét oldalán van járda.  
Fokozatosan, kisebb lépésekben azért ezeket fel lehet 
újítani, mondta. 

A polgármester jelezte azt is, hogy elkészült az 1. 
számú Óvoda felújítása. Tavaly belül, idén kívül hoz-

ták rendbe az épületet. A munka tovább folytatódik. 
Legutóbb – a szülőkkel és az EKO Kft-vel közösen 
– az óvodai udvart újították meg az intézmény dol-
gozói. 

A nagyközség vezetője emlékeztetett arra is, hogy 
a Tölgyfa utcában tavaly sikerült átadni a megújult 
játszóteret, amelyet nagyobb részt külső forrás bevo-
násával sikerült fejleszteni. Korábban is volt ezen a 
területen játszótér, de már nem felelt meg az uniós 
előírásoknak. A gyerekek testi épségének, biztonsá-
gának megőrzése érdekében volt szükség a játszótér 
megújítására.  

Gál Zsolt elmondta, megújították az Árpád utca és 
a Zrínyi utca kereszteződését is, ahol a rács, az árkok 
egyaránt be voltak szakadva. A problémák orvoslásá-
val járhatóvá vált a kereszteződés. 

Reagált a polgármester az ecseri állomásépület 
üzemeltetésével kapcsolatos felvetésekre is. Egyes 
nézetek szerint az üzemeltetés ráfi zetéses lehet, nem 
tudja kihozni az önkormányzat az üzemeltetést ab-
ból a pénzből, amit a MÁV fi zet a munkáért. Egy év 
tapasztalatai után elmondható, hogy az észrevételek 
nem megalapozottak, a nagyközség ki tudott jönni a 
rendelkezésre álló keretből.  

Grafi konok, fényképek, eredmények

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik 
TREPÁK FERENC temetésén részt vettek, 

sírjára virágot helyeztek és emlékét szívükben 
örökre megőrzik.

Trepák család

Mi vagyunk a „lakysok”!
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Jó hangulatú, tartalmas délutánt töl-
tött együtt az Első Ecseri Lovasnapon a 
mintegy négyszáz érdeklődő és a Varázs 
Lovas Sport Egyesület május 10-én. 

Takács Sándor, a Varázs Lovas Egyesü-
let vezetője a Cserfának elmondta, célki-
tűzésük az volt, hogy a lovas sportot, mint 
hungaricumot mind szélesebb körben 
terjesszék. Mint mondta, kicsit kilógnak 
a sorból, mert ők a western sport irány-
zatot képviselik. A western Amerikából 
jött Magyarországra, de az alapjai teljesen 
megegyeznek a magyar csikós hagyomá-
nyokkal. Utalt rá, a western lényegében 
munkalovaglást jelent. A marhák terelé-
sét és farm körüli munkák lovakkal tör-
ténő elvégzéséből eredő tevékenységet 
foglalja magában. Jelezte, a lovakkal úgy 
lehet terelni a marhákat, ahogy a pulikkal 
a nyájat. Nem mindig szükséges lovas se 
a nyeregbe. Az erre kiképzett lovak önál-
lóan el tudják végezni a marhák terelését.

Az Első Ecseri Lovasnap rendkívül 
gazdag programjának első attrakciója a 
fogathajtó bemutató volt. A gyönyörű 
kocsit két gyönyörű lipicai félvér pari-
pa, Durcás és Balhé húzta, Boross Ivó 
irányítása mellett. A felszerelés Jukker 
szerszámzat volt. A bőr bújtatók helyett 
krómveretes bújtatókkal látták el a lova-

kat. A bemutatón látott fogat C kategó-
riás versenyeken fog részt venni. A fogat 
tulajdonosa Gászler János. 

A vadászmadár bemutatónak Bódis 
Gergely László és ragadozó madarai vol-
tak a főszereplői. A héják és a sólyom 
titkainak föltárása szemlátomást szóra-
koztatta a publikumot.

Polányi Máté lasszó bemutatóval ejtet-
te ámulatba a közönséget. A többszörös 
Európa Bajnok lasszózsonglőr a leg-
különbözőbb helyzetekből és stílusban 
tudta a lécekből összeszögezett borjú 
nyakába dobni a kötelet. 

A díjugrató szakágat Juhász Lilla és 
Czecze László képviselte. Szép ugrásokat 
mutattak be, illusztrálva, hogyan lehet 
megkönnyíteni a lovak dolgát az akadá-
lyok abszolválásában. 

A western lófelhasználás fogásait a 
Varázs Lovas Egyesület lovasai mutatták 
be. 

Végezetül Tászler Melinda a szabadi-
domítás rejtelmeibe vezette be a közön-
séget. Élvezet volt nézni, hogy eszközök 
nélkül, puszta szándékkal, mozdula-
tokkal milyen szépen tudja alakítani a 
lovak akaratát. A szép és okos állatok 
első impulzusra engedelmeskedtek ido-
máruknak. Ha kellett ügettek, máskor 

hátra felé vagy oldalazva mentek, térd-
re borultak, komplimentet mutattak be. 
A két kis póni Tászler Melinda kérésére 
szívesen le is feküdt a talajra. 

A bemutatót konzultáció követte. 
Mindenki közelebbről is megismerked-
hetett a fellépőkkel és állataikkal, mada-
raikkal. 

Elmondható, az Első Ecseri Lovasnap 
sikeres volt, szép hagyomány fejlődhet 
ki belőle Ecseren.    

Négyszázan látták az I. Ecseri Lovasnapot

A díjugrató szakágat Juhász Lilla (képünkön) és Czecze László képviselte

Tászler Melinda a szabadidomítás 
látványos bravúrjaival aratott tapsot
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Óriási közönségsikert aratott a május 15. 
és 17. között megrendezett Ecseri Ma-
jális. A gazdag program soha nem látott 
számú látogatót vonzott a sportpályára.

A pénteki fellépők közül elsőként a 
Meteor Zenekart láthatta, hallhatta a 
publikum. A másodiknak színpadra lépő 
csapatot, a Balkan Fanatikot már tömeg 
fogadta. Fergeteges koncertjük után Rá-
kosmente polgármesterének, Riz Leven-
tének a zenekara játszott. A régi nevén 
RLB, ma már Mégegykör együttes igazi 
bulihangulatot varázsolt a pályára. Pén-
teken utolsóként a Válaszút zenekar lé-
pett fel.

Szombaton délelőtt kezdődött a kis-
pályás labdarúgó torna (végeredmény: 
1. Kmzslsgsfk, 2. Cules FC, 3. Mag-
log Team), készültek a fi nom bográcsos 
ételek. (A főzőverseny eredménye: 1. 
Ecseri Jót-evők, 2. Ecseri Maffi a, 3. 
EKO Kft.) Tíz órára szülők, hozzátarto-
zók várták a színpad előtt az ecseri gyer-
mekcsoportok fellépéseit. Műsoraik 
után sem maradtak a kisebbek program 
nélkül, hiszen várta őket a vidámpark, 
gyermekfoglalkoztatót tartott a Pátria 
Takarékszövetkezet, a Polgárőr Egye-
sület, a Családsegítő Szolgálat. 
Fáradhatatlanul rótta köreit a fa-

Ilyen sokan még sosem voltak...

Legtöbben a Bikini koncertjére voltak kíváncsiak

A Triász sztája: Sipos Péter

A Karthago vezetője: Szigeti Ferenc
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Az utolsó műsorszám után közös fotó Bódi Csabival, a Sláger TV kedvelt énekesével

Majális

lunéző kisvonat. Volt mesejáték, 
buborékszumó és country tánc.

Délután az ecseri felnőtt csoportok 
bemutatói következtek, majd íjászbe-
mutató várta az érdeklődőket.

A nézőcsúcs a Bikini együttes öt óra-
kor kezdődő koncertjén volt, amikor 
megtelt az egész nézőtér. Őket a Triász 
és a Karthago zenekar követte, majd ut-
cabállal zárult a nap.

Vasárnap a mulatós zene kedvelői a 
Sláger TV műsorát nézhették meg, ahol 
Monita és Bódi Csabi lépett fel.

Köszönjük szépen mindenkinek a 
közreműködését, aki munkájával, tá-
mogatásával lehetővé tette a változatos 
programokkal közönségsikert arató ren-
dezvény létrejöttét!

Köszönjük a szponzoroknak a segít-
ségét! A 2015.évi majális Ecser Önkor-
mányzatának nem került több pénzébe, 
mint más években, mégis sokkal több 
neves előadó léphetett a színpadra, s ez 
támogatóinknak köszönhető.

Színpadon az Óz, a nagy varázsló című zenés mesejáték

A dodgem most is népszerű volt

A későbbi tornagyőztes kékek egyik kimaradt helyzete
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III. Ecser Open – elégedett versenyzők

A legutóbbi győztes nem indult, így 
mindenképpen csak új páros szerezhette 
meg a III. Ecser Open győztese címet a 
május 31-i amatőr tenisztornán. Ezút-
tal a Kazimír Krisztián és Zentai Zoltán 
kettős nyert, elhódítva a vándorserleget 
is, amelyet három győzelem után tarthat 
meg véglegesen a páros. A második Varga 
László és Szabó Norbert, a harmadik Vár-
szegi Géza és Várszegi Máté lett. A nagy-
szerű gulyásért és fi nom pörköltért Bojtok 
György és segítő párja, Nánási Erzsébet 

kapott különdíjat. A díjakat Szilágyi Ká-
rolytól, Ecser alpolgármesterétől és a ki-
tűnő, több versenyző által nyilvános el-
ismerésben is részesített főszervezőktől, 
Sztancsik Csabától és Antal Lajostól ve-
hették át a résztvevők. Oklevelet ugyanis 
minden induló kapott.

A sorsolás után Gál Zsolt polgármester 
köszöntötte a tizenhat párost. Kiemelte, 
nagyra értékeli e hagyományossá vált 
versenysorozatot, amely nemcsak a szép 
sportágnak, hanem az egészséges élet-

módnak is népszerűsítője. Idén is indult 
Szilágyi Károly, Ecser alpolgármestere 
is, aki párjával, dr. Simon Szilveszterrel 
az első Ecser Opent megnyerte. Most 
nem kedvezett nekik a szerencse. Bár hat 
meccsből öt győzelmük volt, ez azonban 
az ötödik hely megszerzésére volt ele-
gendő. Ez azonban nem szegte kedvüket, 
jövőre újult erővel vágnak neki a küzde-
lemnek. 

A tizenhat páros örömmel jelezte, hogy 
jövőre is eljön erre a nagyszerű viadalra.

A széleken a győztesek, középen az alpolgármester, illetve a szervezők guggolnak: Sztancsik Csaba, Szilágyi Károly és Antal Lajos. 

A közmédia a Nemzetiségi Kultúrák 
Napját 2015. május 10-én, vasárnap 
tartotta. Az egész napos műsorfolyam 
megtekintésével ismerkedhettek a né-
zők a Magyarországon élő nemzetiségek 
életével, hagyományaival, népviseletei-

vel és gasztronómiájával. A Duna TV, a 
Duna World, az M1 csatornáin, valamint 
a Magyar Rádióban egymást követték az 
interjúk, kisfi lmek és élő bejelentkezések 
a különböző településekről. 
Az a megtiszteltetés ért minket, hogy 

Ecser volt az egyik helyszín, ahol a Ma-
gyarországon élő szlovákság életéről szó-
ló tájékoztatás volt a cél. A Zrínyi utcai 
Tájházból többször jelentkezett a műsor. 
Táncolt a Zöld koszorú Hagyományőrző 
kör Tánccsoportja, volt alkalmunk be-
mutatni az ecseri népviseletet, a tárgyi 
emlékeinket. Interjúkat is közvetítettek 
és rögzítettek. Mi pedig megismerked-
hettünk az élő, egyenes adás készítésének 
rejtelmeivel és izgalmával.
Köszönjük az MTVA munkatársainak a 
kiváló munkáját!
Köszönetet mondunk azoknak az ecseri-
eknek, akik eljöttek, hogy szereplésükkel 
megismertessék az országgal és a világgal 
egyedülálló hagyományainkat.
A műsor elkészítését támogatta az Ecseri 
Szlovák Önkormányzat, a Nagyközségi 
Önkormányzat, a Zöld Koszorú Hagyo-
mányőrző Kör, a Sóskúti Ifjúsági Fúvós-
zenekar, a Polgármesteri Hivatal, az EKO 
Kft, az Ecseri Polgárőr Egyesület.

B. Z.

Benne voltunk a tévében!

A kö édii N ti é i K ltú ák l é t ó iájá l A D TV

György-Horváth Zsuzsa élő adásban Aszódi Csaba Andrást, az ecseri Szlovák 
Önkormányzat elnökét kérdezi
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Mosó- és mosogatógép, hűtőgép, boyler, mikro, porszívó javí-
tását vállalom. Klíma telepítése és karbantartása.) 06-20-935-
1207.

Elektromos háztartási gépek, szivattyúk, villanyboj-
lerek, benzinmotoros fűnyírók, láncfűrészek, 
(láncélezés), kerti kapák javítása. Lézernyomtató ka-

zetták töltése, cseréje. Földvá-
ry Tibor, Ecser, Steinmetz u. 
2/a. T: 06-20-9467-302.

Ecseren német és osztrák ügyfeleinknek 
eladó családi házat, lakást és építési 
telket keresünk. Tel: 06-20-239-7788

A Cserfa februári számában megjelent 
cikkem a bemutatkozásról szólt. Most 
az elmúlt néhány hónap eseményeiről 
szeretném Önöket tájékoztatni. Ecser 
Nagyközség Önkormányzatának Kép-
viselő-testülete kért, hogy éljek ezzel a 
lehetőséggel! 

A testület májusi ülésén a művelődési 
házban meghallgatáson voltam.

Az ez évi beszámolón elmondtam, 
hogy március 1-től vettem át a ll. szá-
mú körzet betegeit. A tájékoztatóban 
szerepeltek a praxisra vonatkozó ösz-
szefoglaló adatok a betegforgalomról, a 
leggyakrabban előforduló betegségekről 
és a betegekről. A március óta eltelt rö-
vid idő alatt diagnosztizált daganatos el-
változásokról, cukorbetegségről, magas 
vérnyomásról, hogy csak a leggyakorib-
bakat említsem.

A rendelőben történt fi zikális vizsgá-
latnak nagy jelentőséget tulajdonítok!

Sajnos a „vetkőzz-feküdj” eljárás idő-
igényes! Az akut vagy másképpen sür-
gősségi, azonnali ellátás sem egyperces 
művelet. 

A rendelőben várakozók türelmetle-
nek, sietnek!

Az ellátás gyorsítására, a fertőzések 
elkerülésére a rendelő várószobájában 
doboz került kihelyezésre, melybe a re-
ceptkéréseket lehetett elhelyezni.

A kezdeményezés – ha tetszik – újítás 
megosztotta az emberek hozzáállását! 
Volt, aki korszakalkotó ötletnek minő-
sítette.  – Jaj, de jó vagy ellenkezőleg: 

jaj, de nem jó, kétszer kell 
jönni! – reagáltak mások.

További sajátos körül-
mény, hogy az orvosváltás 
és az infl uenza egyszerre ér-
kezett. A krónikus betegek 
„védelmére” jött a dobozöt-
let, mely miatt kaptam, ka-
pok hideget-meleget!

A jövőben nem lesz do-
boz, nem kell kétszer jönni!

Várakozás? Nem tudom 
garantálni, hogy nem kell!

A bemutatkozáskor tá-
jékoztattam Önöket, hogy 
szűrőprogramokat szeret-
nék szervezni a praxishoz 
tartozó betegek részére. Az 
első ilyen jellegű vizsgálat 
a gyógyszeresen kezelt cu-
korbetegek részére nagy si-
kerrel került megrendezésre 
május 15-én. Az utolsó 3 
havi vércukor átlagot hatá-
roztuk meg, illetve megtör-
tént a vérnyomás ellenőr-
zése. Abban az esetben, ha 
normál értéket meghaladó 
paramétereket észleltünk, 
a teammunkában szereplő 
diabetológus szakorvossal 
konzultáció, szakorvosi ja-
vaslat, XXI. századi terápia 
bevezetése történt.

Kiemelem, hogy a betegnek ezért fi -
zetni, utazni nem kellett! 

Köszönöm az aktív részvételt, a türel-
met s a bizalmat, mellyel az új, ismeret-
len Doktornőt megtisztelték!

Dr. Hahn Mária

Dr. Hahn Mária háziorvos az elmúlt 
néhány hónap eseményeiről
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Múzeumok éjszakája a Tájház udvarán
Rábai Miklós Művelődési és Közösségi 
Ház, Könyvtár
2233. Ecser, Bajcsy-Zsilinszky u. 3. 

Rendezvények
2015. június 5-én, pénteken 17.30 órá-

tól
Az Ünnepi Könyvhét alkalmából 

vendégünk R. Kárpáti Péter: ÉLET AZ 
ÉLET UTÁN – fi lmvetítéssel egybekö-
tött előadása.

Az ismeretterjesztő előadás azért jött 
létre, hogy a lehető legtárgyszerűbben 
bemutassa mindazt, amit a halálközeli 
élmények jelenségköréről a XXI. század 
elején tudni lehet. Az előadásnak, a fi lm-, 
és kötetsorozatnak nem célja a halál utá-
ni bárminemű létezés tagadása, igazolása, 
megkérdőjelezése, vagy misztifi kálása. 
„Magyarországon viszonylag kevés hite-
les forrás érhető el e sokakat érdeklő és 
vitatott témakörben, s úgy gondoltam, ér-
demes utánanézni és közzétenni a lehető 
legtöbb ismeretet a halálközeli élmények 
jelenségköréről. A fi lmsorozatban és az 
abból készült kötetben igyekeztem objek-

tíven bemutatni mindazt a tényanyagot, 
ami a legújabb tudományos magyará-
zatok, kutatási eredmények ismertetése 
mellett, a magyarországi átélők eseteivel, 
orvostudományi és vallási szakértők véle-
ményével, valamint ismert és szakmájuk-
ban elismert közéleti szereplők gondolata-
ival bővítheti ismereteinket...” (R. Kárpáti 
Péter) A belépés díjtalan!

2015. június 20-án, szombaton 17 órá-
tól Múzeumok éjszakája a Tájház udva-
rán a Rábai Miklós Művelődési Ház, a 
Szlovák Önkormányzat és a Zöld Koszo-
rú Hagyományőrző Kör szervezésében 

Helyszín: Ecser, Tájház (Zrínyi utca 35.) 
Ebben az évben is gazdag és változatos 
programok ígérkeznek az egyik  legrövi-
debb nyári éjszakán.  

Sok szeretettel várunk minden érdeklő-
dőt a Tájház udvarán!

17.00 Batyu Színház: Hófehér és Ró-
zsapiros 

Grimm fi vérek meséje nyomán bőrön-
dös játék bunraku bábokkal

18.00 Közös bábkészítés a Batyu Szín-

házzal 
18.00 Tárlatvezetés a Tájházban (Tár-

latvezető: Sosovicza Jánosné, Ecser Nyug-
díjas Klub elnöke)

18.30 Aszódi Csaba András előadása a 
700 éves Ecserről 

19.00 Papírsárkány készítés
20.00 Szotyola Zenekar koncertje
A Zenekar 2013-ban alakult azzal a 

szándékkal, hogy a verseket dalok for-
májában juttassa el a gyermekekhez és a 
gyermeklelkű felnőttekhez. Verseiket a 
mai kor hangzásának megfelelő hangsze-
reléssel és dallamvilággal, interaktív mó-
don viszik a színpadra.

21.00 Csodák Palotája – Utazó Kísér-
leti Show – Elérhető őrületek. A Csodák 
Palotája létrehozta Öveges termi bemuta-
tóinak utazó változatát is legnépszerűbb, 
leglátványosabb kísérleteikből. 45 perces 
programjukban bebizonyítják, hogy bár-
hol képesek show-vá tenni a tudományt. 
Gyújtogatnak, fagyasztgatnak, robbant-
gatnak! 

A belépés díjtalan!

Fennállásának 20. évfordulója alkalmából Polgárőr Na-
pot tartott május 30-án az Ecseri Polgárőr Egyesület. A 
jeles eseményen részt vett Kardos Pál, az Országos Pol-
gárőr Szövetség alelnöke. 

Az ünnepség résztvevőit Gál Zsolt polgármester kö-
szöntötte. Kiemelte, hogy a település polgárőrei alapfel-
adatukon túl ott vannak minden falubeli rendezvényen, 
ügyelnek a biztonságra, irányítják a forgalmat. Ezt látja 
a lakosság, s nagyra értékeli, hogy nemcsak járőrözésre 
van a szervezet tagjainak energiája, amit rendszeresen, 
éjszakákba nyúlóan végez, hanem szintén komoly fele-
lősséggel járó pluszfeladatokra is. Gál Zsolt köszönetet 
mondott a polgárőröknek, hogy aktívan vesznek részt 
a nagyközség közösségi életében. A polgármester em-
lékezetetett továbbá arra, hogy a Maglódi Rendőrőrs 
parancsnoka, Körmöndi Bernadett is nagyon elégedett 
az ecseri polgárőrökkel való rendőrségi együttműködés 
színvonalával. 

Kardos Pál beszédében elismeréssel szólt az ecseri 
polgárőrség kiemelkedő munkájáról. Jelezte, hogy ez a 
munka már sokkal több, mint a bűnmegelőzés szolgálata, 
szervesen hozzátartozik az állomány lokálpatriota tevé-
kenységéhez. A jogszabályi változásokkal kapcsolatban 
elmondta, hogy a módosulástól függetlenül az országos 
és a budapesti szövetség egyaránt megad a jövőben is 
minden támogatást az ecseri szervezetnek, hogy munká-
jukat a legnagyobb hatékonysággal végezhessék.

Gál Zsolt Díszoklevelet adott át Nagy Zoltánnak, a 
polgárőrség vezetőjének az elmúlt időszakban végzett 

munkájuk elismeréseként. Kardos Pál pedig átnyújtotta 
az egyesületnek az Országos Polgárőr Szövetség elnöké-
nek elismerését, a Polgárőr Érdemkereszt Arany fokozat 
kitüntetést a településen a bűnmegelőzés terén végzett 
kiemelkedő munkájukért. 

Az ünnepség keretében Kardos Pál, aki egyben a Bu-
dapesti és Agglomerációs Polgárőr Szervezetek Szövetsé-

gének elnöke húsz éve végzett polgárőr szolgálata elisme-
réseként kitűzőt adományozott Koczkás László és Barta 
Zoltán polgárőröknek. 

A polgárőrök munkáját a Szlovák Önkormányzat 
nevében Aszódi Csaba András és Sosovicza Jánosné kö-
szönte meg. (A Kardos Pállal készült interjúnkat júliusi 
számunkban közöljük - a szerk.)

Kitüntették az ecseri polgárőröket

Kardos Pál átnyújtja az elismerést az egysületnek. Átveszi Nagy Zoltán elnök.
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A Cserfa következő, 2015. 7. 
száma július 10-én jelenik meg. 
Nyomdába adás: július 7.  Lap-
zárta: június 29.

Lélekgondozó

„Dicsőítem az Urat, mert értelmet adott 
nekem, s mert szívem még éjjel is fi gyel-
meztet” (Zsolt. 16, 7.) Ez a Szentlélek 
ajándéka. 

Tudjuk, hogy milyen fontos, főleg éle-
tünk legkényesebb pillanataiban, hogy 
számíthassunk olyan bölcs emberek ta-
nácsaira, akik szeretnek bennünket. A jó-
tanács ajándéka révén maga a Szentlélek 
világítja meg szívünket, hogy melyik utat 
kövessük. 

Abban a pillanatban, amikor befo-
gadjuk és vendégül látjuk szívünkben a 
Szentlelket, fogékonnyá tesz bennünket 
hangja iránt, és akkor Isten Szíve szerint 
irányítja gondolatainkat, érzelmeinket és 
szándékainkat. Arra irányít bennünket, 
hogy Jézusra szegezzük tekintetünket. 

Képessé teszi lelkiismeretünket, hogy 
Istennel vállaljuk a szeretetközösséget. 
A Szentlélek segít bennünket, hogy ne a 
mi önzésünk szemével lássunk, mintegy 
rabjává váljunk saját magunknak. Segít, 
hogy a közösségi életben meglássuk Isten 
akaratát. 

Eme ajándék megőrzésének alapja a 
rendszeres ima. Imádkozzuk el a gyer-
mekkorunk óta ismert imákat, de saját 
szavainkkal is imádkozzunk. Az imával 
helyet készítünk a Szentléleknek. 

A környezetünk nem is veszi észre, 
hogy imádkozunk buszon, vonaton, az 

utcán. A szentlélek rávilágít a sokszor ha-
mis logikánkra, melyet sokszor előítélete-
ink és egyéni ambícióink diktálnak.

Tanuljuk meg: megkérdezni az Úrtól, 
mi a Te kívánságod? Így érlelődik meg 
bennünk egy mély, egy szinte velünk 
született összhang a Szentlélekben, és 
megtapasztaljuk mennyire igazak Jézus 
szavai: „Ne töprengjetek hogyan és mit 
mondjatok. Abban az órában majd meg-
tudjátok, mit szóljatok. Hiszen nem ti 
beszéltek, hanem Atyátok Lelke szól be-
lőletek.” (Mt. 10, 19 – 20). Nekünk kell 
helyet adnunk a Léleknek.  Imádkozzunk, 
imádkozzunk! Jöjj, Szentlélek! 

A jótanács kincset jelent a közösség 
számára. A Szentlélek adománya volt az 
ecseri közösség számára a legutóbbi ifjú-
sági találkozás is. (Cikk e lap 10. oldalán). 
Nem emberi ügyességen és bölcsességen 
múlott. Ehhez alázat kell, hogy felismer-
jük. „Látván az emberek jócselekedeteite-
ket, dicsőítsék a ti Atyátokat.” 

Hiszem, hogy a JÓTANÁCS LELKE 
vezette azokat, akik Maglódon megszer-
vezték a CSÍKSOMLYÓI zarándoklatot. 
Vallási felekezettől függetlenül meglát-
hatták a testvérek, hogy Szűz Máriát nem 
imádjuk, de tiszteljük és közbenjárására 
számíthatunk.

Barotai Endre
plébános

A Szentlélek a „jótanács” 
ajándékával vezet bennünket

Május 17-én, vasárnap délelőtt tartották meg az Ecseri Római Katolikus temp-
lomban az Elsőáldozást. Idén három gyermek vette magához első alkalommal az 
Oltáriszentséget. Barotai Endre plébános Szentbeszédében köszönetet mondott a 
szülőknek, akik lehetővé tették, hogy gyermekeik rendszeresen velük együtt jár-
janak templomba. Felvételünkön az első sorban az elsőáldozók.
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Az Ecserért Községfejlesztő és Szépítő Egyesület faültetést tartott 
május 23-án a Deák Ferenc utcában. Az esős idő ellenére sikerült a 

megjelenteknek 15 db császárfát elültetniük.

Az Ecseri Jót-evők csapata nyerte a pé-
celi grillversenyt. A csapat sütőmestere, 

Kele Jenő az oklevelekkel Fagyizás, játék , jókedv! Gyereknap az I. sz. Óvodában

A önkormányzat beruházásában megkezdődött az útépítés a Kálvárián. A Meskó Rudolf utca – felvételün-
kön – és a Nádas Béla utca teljes hosszában, a Szent Antal utca és a Mikla Pál utca a Rákóczi és a Kálvária 

utca közötti szakaszon kap szilárd burkolatot. Az összesen négy utcában végzett munkálatok befejezési 
határideje augusztus 15. 
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