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A búcsú, a dodgem idén is lázba 
hozta az ecseri gyerekeket
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Képviselő-testületi ülések 

Munkában a képviselő-testület

Az elmúlt időszakban több képviselő-tes-
tületi ülést tartottak Ecseren.

A képviselő-testület június 9-én tartott 
rendkívüli ülésén egy témakörben több 
döntést hozott. Határoztak arról, hogy pá-
lyázatot nyújtanak be az önkormányzati 
feladatellátást szolgáló fejlesztések támo-
gatására kiírt pályázaton az egészségügyi 
alapellátást szolgáló (háziorvosi ellátás, 
védőnői szolgálat) épület fejlesztésére, 
felújítására 28,985 millió forint keretösz-
szegre. A testület biztosította a szükséges 
önerőt.

A képviselő-testület június 10-én ren-
des ülést tartott. A grémium megtárgyalta 
a XVII. és a XVIII. kerület településfej-
lesztési koncepcióját és integrált telepü-
lésfejlesztési stratégiáját. Gubán Sándor 
főépítész tájékoztatása után a testület 
jelezte, hogy Ecser a további eljárások-
ban is részt kíván venni. Kérte továbbá, 
hogy a tervezés során vegyék fi gyelem-
be Ecser nagyközség elfogadott telepü-
lésszerkezeti és szabályozási terveit és 
koncepcióját. A képviselők leszögezték, 

támogatják a regionális gazdasági szerep-
kör vállalását, az infrastruktúra bővülését 
és a szolgáltatások katalizálását célzó el-
képzeléseket. Határoztak arról is, hogy 
az önkormányzat támogatja a Ferihegyi 
Klaszter létrehozását, annak tevékenység-
ében részt kíván venni. Örömmel vették 
tudomásul, hogy szerepel a tervben egy 
elsőrendű főút, mely a XVII. kerületből 
Ecserre vezet. Hiányosságként jelezték, 
hogy a repülőtéri terminál elérhetőségé-
nek javítása érdekében az agglomerációs 

lehetőséget (Ecser felőli megközelítést) 
nem vizsgálták. Javasolják – a térségi 
agglomerációs kerékpárút tervi elképze-
léséhez igazodóan – a Merzse mocsárhoz 
tervezett turisztikai kerékpárút továbbve-
zetését. A testület kérte továbbá, hogy a 
kerékpárút fejlesztési terveiben lehetőség 
szerint csatlakozzanak a tervezett ecseri 
kerékpárúthoz.

A képviselő-testület módosította koráb-
bi határozatát és megbízta a polgármes-
tert, hogy a gyermekétkeztetés feltételeit 
javító fejlesztések támogatására irányuló 
pályázatot a Nemzetgazdasági Miniszté-
riumhoz nyújtsa be. A napirendet Földvá-
ryné Martinovics Mónika élelmezésveze-
tő részvételével tárgyalták meg.

A képviselőt-testület elfogadta a 2015. 
évi Majálisról szóló beszámolót.

A képviselők megbízták a polgármes-
tert és a művelődési ház igazgatóját, hogy 
a Közművelődési érdekeltségnövelő pá-
lyázatot nyújtsa be. A pályázaton nyert 
támogatás felhasználásáról a testület a 
pályázat elbírálása, az összeg ismertté 
válása után dönt. Elsődleges célként egy 
hangtechnikai keverő berendezés beszer-
zését, illetve a rendezvénysátor kiegészítő 
egységének megvásárlását jelölték meg.

A testület hoz-
zájárult a Rábai 
Miklós Művelődési 
Ház 2015. VI. 15. 
– 2015. VIII. 31. 
közötti időben az 
előterjesztés szerin-
ti nyári nyitva tartá-

sához, valamint a 2015. VII. 20. – VII. 31. 
közötti időszakban a záráshoz.

A képviselő-testület a Települési Ér-
téktár Bizottság tagjainak az alábbi sze-
mélyeket választotta meg: Aszódi Csaba 
András, Gabay Erzsébet és Jármai Ildikó.

A grémium lakossági kérésnek megfe-
lelően hozzájárult a Szent Imre utca és a 
Kereszt utca sarkán lévő villanyoszlopra 
történő közvilágítási lámpa felszerelésé-
hez. A közvilágítás kiépítésének költségét 
a kérelmezők fedezik.

Ecser képviselő-testülete június 24-én 
rendkívüli ülést tartott.

A képviselők döntöttek arról, hogy a 
testület pályázatot nyújt be a Hungaro-
Control Zrt-hez a Gagarin utcai játszótér 
kialakítására.

A grémium hozzájárult, hogy Baár Pál 
r. ezredest a Monori Rendőrkapitányság 
vezetői beosztásába kinevezzék.

A képviselő-testület hozzájárult a NE-
FAG Zrt. Monori Erdészetének az ecseri 
0119/9. hrsz. zsákút sorompóval történő 
lezárásához. Az erdőszegélyen és az út-
testen illegálisan több tíz köbméter sze-
mét összegyűjtését és elszállítását a NE-
FAG Zrt. és a területileg illetékes Ikarusz 
Vadásztársaság saját költségen vállalta.

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik 
id. NÉMETH JÓZSEF temetésén részt vettek,

sírjára virágot helyeztek el és emlékét szívükben 
őrzik.

Lánya, fi a és családjaik

Földváryné 
Martinovics Mónika 
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Tájékoztató a nyári munkálatokról!
A Kálvária dombon halad az útépítés, a 
nehézségek ellenére rövidesen elkészül-
nek az utcáink. 

Az eső után most a hőség okozott 
problémát, de a határidőket a kivitelező 
elmondása szerint tartani fogják. A hiva-
talos átadás ugyan csak augusztus köze-
pétől várható, de addig is használhatóvá 
válnak utcáink. Bízom benne, hogy min-
denki számára öröm lesz birtokba venni 
azokat.

A nyár folyamán nem csak itt dolgozunk, 
az intézményeink ilyenkor leállnak és a 
nyári felújítások ilyenkor készülhetnek el. 

Az iskolában megszépülnek a tetőté-
ri termeink, új burkolatot építünk be és 
festést is végzünk, ezen kívül a lépcső-
ház is kifestésre kerül, valamint a lépcső 
burkolatát és a tetőtéri régi radiátorokat 

lecseréljük. Ezen kívül a mosdó helyisé-
gek tisztasági festését végezzük. Az is-
kola épületében található önkormányzati 
konyha tisztasági festését is elvégezzük. 
Itt pályázatot adtunk be nyílászáró cse-
rére, illetve gépbeszerzésre. Amennyi-
ben sikeres lesz a pályázatunk, ezekre a 
munkákra is sor kerül. Az óvodák udva-
rán lévő játszóeszközök teljes felújításra 
kerülnek. Mivel mindkét óvoda az elmúlt 
években felújításra került, így az épüle-
teken belül csak kisebb karbantartási fel-
adatok vannak. 

A művelődési házban is akad feladat. A 
nagyterem festésén kívül az udvari eszkö-
zök felújítására is sor kerül. 

Nem csak az intézményeink, hanem a 
közterületeinken is folyik a munka. Épül 
az emlékmű, és ha szerencsénk van, akkor 

a sétány folytatá-
sa. Remélhetőleg 
sikeres lesz a pá-
lyázatunk a Ga-
garin utcai lőtér 
játszótér-részének 
kialakítására, és 
az ott épülő szán-
kópályával nem 
csak a nyári, ha-
nem a téli időszakra is lehetőség lesz a 
gyerekeknek a zavartalan játékra. (Persze 
ha esik a hó.)

A felsorolt munkákon túl rengeteg fel-
adatot kell elvégezni az EKO Kft-nek.

A nyár hátralévő részére jó pihenést kí-
vánok minden ecseri lakosnak!

Gál Zsolt
polgármester

A Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér 
Térség- és Gazdaságfejlesztési Klaszter néven 
megalakuló szerveződés legfőbb célja, hogy fel-
gyorsítsák a korábban megálmodott Airport City 
megvalósulását, vagyis, hogy a repülőtéri gazda-
sági tevékenység bővülésével együtt dinamikusan 
fejlődjön a régió is. A térségi együttműködéstől 
elsősorban azt remélik, hogy a budapesti repülőtér 
és közvetlen környezete kiemelt fi gyelmet kaphat 
az országos és regionális fejlesztések során. 

A klaszter fontos célkitűzése ugyanis, hogy 
a budapesti repülőtér Magyarország 
gazdasági növekedésének egyik fontos 
szereplőjeként megerősítse vezető po-
zícióját a régióban. A térség fejlesztésé-
nek külön aktualitást ad, hogy a magyar 
főváros 2017-ben vizes VB-t rendez, 
2020-ban labdarúgó EB mérkőzéseknek 
ad otthont, 2024-ben pedig az olimpia 
házigazdája szeretne lenni. Így rövid 
időn belül szükségessé válhat néhány 
régóta megálmodott fejlesztés, beleértve 
a repülőtéri gyorsforgalmi út felújítását 
és a 2. Terminál kötöttpályás kapcsola-
tának megteremtését.

A Budapest Airport Konzultációs Bizottság 
július 2-i ülésén a kezdeményezők szándéknyi-
latkozatot írtak alá. A megbeszélésen az érintett 
önkormányzatok vezető tisztségviselői mellett a 
Budapest Airport szakmai, üzleti és kormányzati 
partnerei is rendszeresen részt vesznek. 

A szándéknyilatkozat aláírói Ughy Attilát, 
Budapest XVIII. kerület, Pestszentlőrinc-Pest-
szentimre Önkormányzat polgármesterét kérték 

fel a Klaszter létrehozásával kapcsolatos teendők 
koordinálására. A klaszter a térségben a területfej-
lesztés és helyi gazdaságélénkítés érdekében jön 
létre, ezért a repülőtérhez kötődő állami, önkor-
mányzati és piaci szereplők, intézmények és gaz-
dasági társaságok felé egyaránt nyitott kezdemé-
nyezés. Az alapító tagok között a XVIII. kerületi 
önkormányzat mellett helyet kapott a Fővárosi és 
a Pest megyei Önkormányzat, Vecsés Város és a 
légiforgalmi irányításért felelős HungaroControl 
is. A klaszterhez való csatlakozási szándékáról 

Ecser képviselő-testülete is döntött. Az ünnepé-
lyes aláíráson jelen volt Barta Zoltán, a település 
jegyzője is.

„Nagy öröm számunkra, hogy a térség politikai 
vezetőivel végzett közös munka eredményeként 
új lendületet kaphat a repülőtéri régió fejlődése, 
amely a repülőtér, a szomszédos települések, a fő-
város, valamint az egész nemzetgazdaság kiemelt 
közös érdeke” – fogalmazott az esemény alkalmá-

val Jost Lammers, a Budapest Airport vezérigaz-
gatója.

„A repülőtér és a környező települések együtt-
működése eddig is kimondottan sikeresnek tekint-
hető, amelyet egyebek mellett számos eredményes 
közös kezdeményezés is bizonyít, de különösen 
fontosnak tartom, hogy hamarosan intézményes 
keretek között folytathatjuk a regionális fejleszté-
sek érdekében megkezdett koordinációt, amelynek 
irányítását örömmel vállaltuk el” – hangsúlyozta 
Ughy Attila, a klaszter létrehozását kezdeményező 

XVIII. kerület polgármestere.
Az ünnepélyes aláírás után, a kor-

mányzati intézkedésekről szóló aznapi 
tájékoztatón – az M1 élő közvetítés-
ében – Horváth K. József, a Cserfa fő-
szerkesztője megkérdezte Lázár János 
Miniszterelnökséget vezető minisztert, 
hogyan értékeli azt a megállapodást?

Lázár János egyebek mellett a követ-
kezőket válaszolta.

– A budapesti repülőterek fejlesztése 
kiemelt kormányzati cél. Maga a kor-
mány is tárgyal a Budapest Airporttal 
arról, hogy lehetne megerősíteni a Liszt 

Ferenc Nemzetközi Repülőteret, hogyan lehetne 
még erősebb a repülőtér, hogyan lehetne regio-
nális előnyre szert tennünk, milyen eszközök kel-
lenek hozzá, a Budapest Airport hogyan tudja ezt 
befektetőként erősíteni. Ugyanakkor a fejlesztés a 
kerületben élőknek nem lehet hátrányos, nem me-
het az életminőség rovására. Ezt a két szempontot 
kell összehozni – zárta gondolatai Lázár János Mi-
niszterelnökséget vezető miniszter.   

Tábori Ferenc, Vecsés alpolgármestere, Szabó István, a Pest Me-
gyei Közgyűlés elnöke, Ughy Attila, a XVIII. kerület polgármeste-
re és Jost Lammers, a Budapest Airport vezérigazgatója aláírják a 
dokumentumot. Mögöttük Barta Zoltán, Ecser jegyzője

Együtt fejlődhet a repülőtéri régió
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Sebes szárnyakon repült el a 2014-15-ös 
tanév is. Még igazán fel sem ocsúdtunk, 
s már zárhattuk le a gyerekeket, írhattuk a 
bizonyítványokat és okleveleket, számol-
hattuk össze a tanév végi statisztikához a 
kitűnő tanulókat.

Nagy örömünkre ők az iskola tanulói-
nak 20 %-át tették ki, vagyis 59-en kaptak 
színjeles bizonyítványt. Természetesen a 
jutalmuk nem maradt el, nevük elhang-
zott a tanévzáró ünnepélyen, oklevelet és 
jutalomkönyvet is kaptak kiváló teljesít-
ményükért. 

A különböző helyi, területi, megyei, or-
szágos versenyeken is részt vettek a Laky 
Ilonka Általános Iskola diákjai, közülük 
58 tanulónk ért el helyezést, ők is jutalmat 
kaptak munkájukért. A fent felsoroltak is 
bizonyítják, hogy ez a tanév is bevonulhat 
intézményünk jeles évei közé, bizonyítva 
azt, hogy a szorgalmas és kitartó munka 
meghozza gyümölcsét. A nyolcadik osztá-
lyosoknak ez a gyümölcs már be is érett, 
hiszen sikeresen teljesítették a nyolc évet, 
és június 12-én el is ballagtak. Már csak 
látogatóként térnek vissza alma materük-
be. Végzős diákjaink 45 %-a gimnázium-
ban, 45 %-a szakközépiskolában, 10 %-a 
pedig szakiskolában folytatja tanulmánya-
it. Sok sikert, boldogságot, egészséget kí-
vánunk további életükhöz!

A tanévzárón nemcsak a diákokat ünne-
peltük, hanem intézményünk pedagógu-
sait is. Négyen kaptak elismerő oklevelet 
a KLIK részéről áldozatos munkájukért, 
név szerint: Kunné Kántor Katalin, Már-
tonné Gulyás Ágnes, Pappné Horváth 
Katalin és Szeverné Csekei Csilla. Ecser 

Nagyközség Önkormányzata díszokle-
véllel jutalmazta 10 éves igazgatói tevé-
kenységéért Szeverné Csekei Csillát, aki 
jubileumot is ünnepelhetett, hiszen 25 éve 
pedagógus. A jubiláló (25 és 30 év) peda-
gógusok ilyen elismerését hagyománnyá 
szeretnénk tenni a következő időszakban.

Iskolánkban nyáron sem áll meg az élet. 
Minden szerdán ügyeletet tartunk 9:00 és 
12:00 óra között, ilyenkor lehet a titkár-
ságon a nyáron felmerülő problémákat, 

ügyeket intézni. Több 
táborban is kellemesen 
tölthetik idejüket diák-
jaink a nyáron. Június 
26-án indultak Kápta-
lanfüredre közel 90-en, 
hogy részt vegyenek az 
idei „ősember-tábor-
ban”, illetve egy hétre 
napközis tábort is szer-
veztünk július 6-ától. 
Ha már a táboroknál 
tartunk, akkor minden-
képpen írnom kell az 
erdei iskoláról is, ame-

lyet idén Salgótarjánba szervezett Pappné 
Horváth Katalin tanárnő. Rekordot dön-
tött a résztvevők száma, ugyanis az idén 
146 gyerek táborozott itt. Számtalan él-
ménnyel gazdagodva tértek haza, hiszen 
változatos programokon vehettek részt. 
Nagyon nagy túrákat tehettek, fürödhet-
tek a tábor melletti strandon, sportolhat-
tak, megismerkedhettek Salgótarjánnal, 
kézműveskedhettek, Hollókőn sétálhat-
tak, felkapaszkodhattak a várba, izgalmas 
éjszakai túrával egybekötve csillagokat 
vizsgálhattak. Ezek a táborok bizony em-
bert próbáló feladat elé állítják a pedagó-
gusokat, hiszen 24 órában azon vannak, 
hogy mindenki jól érezze magát, és sem-
mi baj ne történjen. De minden erőfeszí-
tést megér az a tudat, hogy a gyerekek új 
tapasztalatokkal, élményekkel ismerked-
hetnek meg, illetve sok tanulónknak csak 
ez az egyetlen nyaralási lehetősége. Kö-
szönöm kollégáim áldozatos munkáját!

Végezetül jó pihenést kívánok a nyár-
ra, hogy újult erővel vághassunk bele a 
2015-2016-os tanévbe.

Kiss Katalin igh.

„Bizonyítvány, bizonyítvány, 
de sok mindent bizonyítsz rám”

Szeverné Csekei Csilla köszöntése 

Arany Zsolt igazgató Kiss Katalin igazgatóhelyettes-
nek köszöni meg egész éves munkáját
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Egy minapi döntés alapján az Ecseri La-
kodalmas bekerült a megyei értéktárba. 
Nagy öröm ez számomra, hiszen ezer 
szállal kötődöm Pest megyéhez, s a min-
den büszkeségre okot adó fejlemény meg-
dobogtatja a szívemet. 

Tudjuk, a község nevének említésekor 
mindenkinek az „Ecseri lakodalmas” jut 
eszébe. 

Jólesik böngészni a faluvezetés által 
összeállított ajánlást, amely aláhúzza: 
Ecser leghíresebb néphagyománya a há-
romnapos lakodalmas, melyet a hagyo-
mánytisztelő ecseriek ma is az elődeiktől 
örököltek alapján igyekeznek megtarta-
ni. Ezekre a néphagyományokra lett fi -
gyelmes a 20. század negyvenes éveiben 
Rábai Miklós, aki ecseri gyűjtéseire ala-
pozva koreografálta meg a világhíressé 
vált Ecseri Lakodalmast. A lakodalmas 
nyersanyaga ecseri dallamokból és tán-

cokból áll, melyet a Rábai-koreográfi ában 
az akkori folklórirányzatnak megfelelően 
az Állami Népi Együttes mutatott be. 
Zeneszerzők: J. Brahms, Daróci Bárdos 
Tamás, Gulyás László, Kocsár Miklós, 
Kodály Zoltán, Maros Rudolf, Radics Fe-
renc.

Az általam is többször megcsodált 
Ecseri Zöld Koszorú Néptáncegyüttes 
előadásában látható tánckoreográfi ában 
megtalálható a vendégek hívogatásának 
szokása, a menyasszony-öltöztetés, kiké-
rés, búcsúztatás, az esküvői koszorúzás 
hagyománya, a kelengyehordás, valamint 
a menyasszony-és menyecsketánc. Az 
ajánlás írja, hogy az „Ecseri Lakodal-
mas” megléte a XVIII. századig vezet-
hető vissza, de a XX. század közepén a 
Rábai Miklós által elkészített koreográfi a 
alapján a Magyar Állami Népi együttes 
által vált nemzetközileg is ismertté. Mára 

több feldolgozása 
létezik, és évente 
előadások sokasá-
ga mutatja be mind 
Magyarországon, 
mind külföldön.

Aszódi Csaba 
András, a jeles falukutató így fogalmaz: 
„Akik még sohasem jártak a Budapest 
közvetlen délkeleti szomszédságában 
fekvő településen, Ecseren, egyvalamit 
biztosan azok is tudnak a községről. Ha 
azt hallják, „Ecseri lakodalmas”, erről ka-
vargó sokszoknyás forgatag, roskadásig 
terített asztalok, színes-ízes dalok, tán-
cok és népviselet jut az eszükbe. Ahhoz, 
hogy megértsük, mi is tette ilyen híressé 
ezt a hagyományt, több száz évet kell 
visszaforgatnunk az idő kerekén. A 18. 
században Ecseren megtelepedő csalá-
dok Felvidékről hozott hagyományaikat 
hűen őrizték és adták tovább nemzedékről 
nemzedékre. Az ecseriek már a 19. szá-
zad folyamán kitűntek gazdagon díszített 
népviseletükkel és paraszti kultúrájukkal 
a környező települések közül. A lakodal-
mas (…) szerves részét képezi az ünne-
pi népviselet, a lakodalmi örömkalács és 
örömfa.”

Egy szó, mint száz: gratulálok az ecse-
rieknek!                           Dr. Szűcs Lajos

Ecser országgyűlési képviselője 

Házhoz menő lomtalanítás!
Társaságunk a 2015. évben április 1. és 

október 30. közötti időszakban évente 1 
alkalommal elvégzi az ingatlantulajdo-
nossal előre egyeztetett időpontban a ház-
tartásban keletkezett lom háztól történő 
elszállítását. 

Úgy mint feleslegessé vált használa-
ti tárgyakat, eszközöket, bútorokat. A 
nagydarabos lom (pl. bútor) kivételével 
a kisebb méretű anyagok a hatékonyabb 
elszállítás és szétszóródás megakadályo-
zása érdekében kizárólag bezsákolva, 
kötegelve kerülnek elszállításra.

Nem tartoznak a lomtalanítás körébe, 
így nem kerülnek elszállításra:

- gally, salak, trágya, szalma, egyéb 
növényi és állati hulladék, építési, bontá-
si hulladék, egyéb mezőgazdasági, ipari 
hulladék; elektromos, elektronikai ké-
szülékek (pl. TV-készülék, hűtőgép...); 
veszélyes hulladékok, gumiabroncs;

heti szemétszállítás körébe tartozó 
háztartási, valamint gazdálkodói-vállal-
kozói tevékenységből származó hulla-
dék.

Az elszállítás feltétele, hogy ne legyen 
díjhátralék. Kérjük, hogy lomtalanítási 
igényét a megadott régiós elérhetőségen 
jelezze a szolgáltató felé.

FONTOS: Kérjük, hogy jelezze lom-
talanítási igényét, és csak a lomtalanítás 
körébe tartozó hulladékokat készítse ki 
az előre egyeztetett időpontban.

A 2015. évi első számla melléklete-
ként kiküldésre kerülő matrica hulladék-
gyűjtő edényzetre való kiragasztásával 
igazolható, hogy az adott ingatlan jogo-
sult az adott űrmértékű és darabszámú 
edényzettel hulladékszállítás igénybevé-
telére, ezért kérjük az edényzetre jól lát-
ható helyre ragassza fel majd matricáját. 

További információ: E-mail: info@ver-
tikalrt.hu Honlap: www.vertikalzrt.hu 

Központ: 22/576-070; kommunalis@
vertikalrt.hu

Régiós elérhetőségek: 
Dél-Pesti régió: 24/535-535; kunep-

szolg@kunepszolg.hu

Hulladékgyűjtő edény azonosító matrica

Házhoz menő 
lomtalanítás 2015-ben

Szívdobogtató pillanat

Idén újra megrendezzük az 
Ecseri Nyílt Dartsversenyt a 
lakodalmas jegyében. Várunk 
minden kedves versenyezni vá-
gyó (akár kezdő) dartsost! Aki 
pedig csak egy kellemes prog-
ramra vágyik, az is megtalálja 
nálunk a számítását.

Tehát találkozzunk a Rábai 
Miklós Művelődési Házban au-
gusztus 1-jén (szombaton)!

E.K.S.E.

Nyílt 
dartsverseny 
Ecseren
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Mint arról júniusi lapszámunkban be-
számoltunk, fennállásának 20. évfordu-
lóját ünnepelte az Ecseri Polgárőr Egye-
sület, amelynek tiszteletére az egyesület 
Polgárőr Napot tartott. A jeles esemé-
nyen részt vett Kardos Pál, az Országos 
Polgárőr Szövetség alelnöke, akivel az 
eseményen interjút készítettünk. A be-
s z é l g e t é s t 
most adjuk 
közre. 

– Hogyan 
értékeli az 
Ecseri Pol-
gárőr Egye-
sület tevé-
kenységét az 
elmúlt húsz 
évben?

– Az egye-
sület ragyogó csapattá nőtte ki magát az 
eltelt két évtizedben. Külön öröm, hogy 
tevékenységük nem kizárólag a bűn-
megelőzésről szól. Sokat tesznek a tele-
pülésért más területen is. Így az ifjúság 
nevelésében, a köztisztaság érdekében, 
a település szépítéséért. Látható, hogy 
nagyon jó fejlődési irányba tartanak. A 
húsz év fontos lélektani határ. Az elmúlt 
években bebizonyították, hogy képesek 
a tevékenységet magas színvonalon vé-
gezni.  Ezt a munkát csak megköszönni 
tudjuk és gratulálunk a szervezet tevé-
kenységéhez. 

– Egy törvénymódosulás révén azon-
ban hátrányos helyzetbe kerülhet az 
egyesület. Mire lehet számítani a jövő-
ben ezen a téren?

– A polgárőrségről és a polgárőri te-
vékenység szabályairól szóló törvény 
módosítása révén az egyesületnek át 
kell lépnie a Budapesti Polgárőr Szövet-
ségtől a Pest Megyei Polgárőr Szövet-
séghez. Az összes agglomerációs tele-
pülésen keressük azt a megoldást, hogy 
a korábban a budapesti szervezethez 
tartozó egyesületekkel – így az ecserivel 
is – hogyan lehet legalább ilyen színvo-
nalon együttműködni. 

– Az egyesület léte nem forog ve-
szélyben?

– Nem, biztos, hogy nem. Meggyő-
ződésen, hogy a jelenlegihez hasonló 
módon tudnak majd működni, fejlődni, 
nem látok olyan veszélyforrást, ami az 
egyesület helyzetét hátrányosan befo-
lyásolná. 

Töretlenül fejlődhet az Ecseri Polgárőr Egyesület

Gál Zsolt polgármester az önkormányzat nevében díszoklevéllel köszönte meg 
a polgárőrök munkáját Kardos Pál

Az Ecseri Szlovák Önkormányzat nevében Aszódi Csaba András elnök és 
Sosovicza Jánosné gratulált a szervezet munkájához

Az Ecseri Polgárőr Egyesület és az ünnepen részt vett országos vezetés 
képviselőinek egy csoportja
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Az Ecseri Szlovák Önkormányzat meg-
hívására Ecser és Dabas-Sári óvodásai 
találkoztak június 3-án Ecseren. A közös 
gyermeknapi program nem az első al-
kalom volt, hiszen a korábbi években is 
meglátogatták már egymást a két telepü-
lés óvodái.

A nap programja a Rábai Miklós Mű-
velődési Házban kezdődött, ahol az ecse-
ri II. sz. óvoda vezetője, Kóspál Zsuzsa 
köszöntötte a vendégeket, majd Mrázné 

Csernák Ilona, a dabas-sári Szivárvány 
óvoda vezetője mutatta be a Sáriban mű-
ködő óvodákat. Ezután Aszódi Csaba 
András, az Ecseri Szlovák Önkormányzat 
elnöke mondott köszöntőt. A rendezvényt 
megtisztelte jelenlétével Hollerné Racskó 
Erzsébet, az Országos Szlovák Önkor-
mányzat elnöke is. A programra eljöttek 
az I. sz. óvoda gyerekei és pedagógusai, 
valamint sok szülő is. A felnőttek köszön-
tője után a gyermekeké volt a színpad. A 

sári vendégek szlovák nyelvű gyermekjá-
tékokat és néptáncokat mutattak be, majd 
az ecseri ovisok néptánca következett. 
A színpadi szereplés után a résztvevők 
közösen perdültek táncra és megkóstol-
hatták a híres ecseri lakodalmas kalácsot 
is. Ezt követően Ecser várában gyermek-
programok következtek, ahol nagyon jól 
érezték magukat a gyerekek. A nap prog-
ramja ebéddel zárult az ecseri óvodában.

                                             A. Cs. A.

Óvodások találkozója Ecseren

Sosovicza Jánosné és kis tanítványai ecseri néptáncot mutatnak be a művelődési ház színpadán

Gyereknapon – közelebb a nemzeti értékekhez
A II. számú Óvoda gyereknapi rendez-
vénye május 29-én az ecseri Tájházban 
zajlott. A népmese varázslatos világába 
helyezkedve vehettek részt a gyermekek 
a különbféle programokon, ahol az óvó- 
és dadusnénik meseszereplőként várták 
őket. Végigmenve a hétpróbás akadály-
pályán batyut, koronát, királylányt és ki-
rályfi t készítve, dobozvárat építve vagy 
akár kifogva az aranyhalat szerezhettek 
ezüst tallért a kis hősök. Ezt aztán a tájház 
kemencéjében készülő „hamubansült” 
pogácsára és házi bodzaszörpre válthatták 
be. Mindezek mellett a Varázs Lovarda 
jóvoltából lovagolhattak, mint az igazi lo-
vagok. A Hunor-Magor Hagyományőrző 
Íjász Egyesület közreműködésével pedig 

a gyerekek megismerkedhettek az egyko-
ri magyar vitézek fegyvereivel és maguk 
is kipróbálhatták az íjász mesterséget. 
A Nyugdíjas Klub jóvoltából az ecseri 
népviselettel és dalokkal ismerkedhettek 
az óvodások és szüleik. Kozma Barbara 
és Agárdi Réka arcfestéssel változtatta a 
gyerekeket is mesebeli lényekké. Bátran 
kijelenthetjük, hogy a rendezvény célja, 
miszerint a gyermekhez legközelebb álló 
eszközön, a mesén keresztül vigyük kö-
zelebb őket nemzeti értékeinkhez, hagyo-
mányainkhoz, megvalósult! Köszönetet 
szeretnék mondani ezért minden közre-
működőnek, abban a reményben, hogy jö-
vőre újból kinyithatja kapuját a Mesetér!

                               Kóspál Zsuzsanna
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Nazirah Hastáncgálát tartott június 6-án a 
Kozma Barbara vezette táncművészeti cso-
port és meghívott vendégei. A Rábai Mik-
lós Művelődési Ház színháztermét zsúfolá-
sig megtöltő közönség nagy tapssal ismerte 
el az egyes produkciók színvonalát, miköz-
ben nagyon jól szórakozott. Kozma Barba-
ra, a hastánccsoport vezetője a Cserfának 
elmondta, nem akart semmi különöset az 
előadással, csak azt, hogy az ecseri höl-
gyek – javarészt két-, háromgyerekes csa-
ládanyák – egy gálaműsor keretében mutat-
kozhassanak be az ecserieknek, s közösen 
töltsenek el egymás közt egy szórakoztató 
délutánt. Nem volt versenykényszer, nem 
kellett senkit úgymond’ „letáncolni” a szín-
padról, pusztán közös örömszerzés volt a 
cél. Ugyanakkor mostanra ért be az évek 
óta tervezgetett gondolat, hogy egy ilyen 
nagyszabású rendezvényen mutathassák 
meg a tanítványok sokéves munkájuk gyü-
mölcsét, mondta Kozma Barbara.

Több, mint 20 éve hódít Magyarorszá-
gon a hastánc. Szinte minden hölgy kipró-
bálta már. Önbizalmat növelő táncról van 
szó, ami az egész testet átformálja. Nem 
elhanyagolható a tartásjavító, egészség-
megőrző hatása sem. Mint mondják, igazi 
boldogsághormon-bomba művelőinek és a 
nézőknek egyaránt.

Nazirah Hastáncgálát tartott június 6-án a

Hastáncgála Ecseren
Mindezek ellenére sokan még mindig 

felszínes, könnyen megfejthető táncnak 
gondolják a hastáncot, ahol a táncosnő 
csupán a csípőjét rázza és a cél a férfi ak 
elbűvölése. Mi tagadás a közönség szeme 
valóban sokszor akad meg az egzotikus, 
sejtelmes ruhákba öltözött hölgyeken, 
ezért is válhatott népszerűvé a férfi ak és a 
nők körében is a hastánc. Valójában – mint 
minden néptánc – a hastánc is hihetetlen 
sokrétű mozgásforma. Tájegységenként 
eltérő, meghatározott ritmusokkal, jelleg-
zetes zenével és tánclépésekkel, nem is be-
szélve az előadásokhoz tartozó gyönyörű 
ruhadarabokról. A „klasszikus” kétrészes, 
hasat szabadon hagyó kosztüm valójában 
igencsak újkeletű viselet a színpadokon, a 
kairói utcákon például még ma is elképzel-
hetetlen lenne. 

A Nazirah Hastáncgála június 6-án a 
mesés Kelet varázslatos világát hozta el a 
művelődési házba.  

Kozma Barbara tíz éve tanítja a hastán-
cot Ecseren, az évek során közel száz lány, 
nő fordult meg az óráin. A felnőttek mellett 
a legfi atalabbak is bemutatták tudományu-
kat. A „Mini” csoport Benjáminja nemrég 
töltötte be harmadik életévét.   

Fénykép-összeállításunk a nagyszerű 
műsor látványába enged bepillantást.
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Jól sikerült, izgalmas programokkal vár-
ta az ecserieket az Ecseri Szlovák Önkor-
mányzat, a Rábai Miklós Művelődési Ház, 
a Zöld koszorú Hagyományőrző kör a Mú-
zeumok éjszakáján a Tájház udvarán június 
20-án. 

Először a gyerekközönség a Batyu Szín-
ház Hófehér és Rózsapiros mesejátékát 
nézhette meg. Sőt, a Grimm mese egyes 
jeleneteiben részt is vehettek a vállalkozó 
kicsinyek. A műsort követően közös báb-
készítés vette kezdetét, ugyancsak a Batyu 
Színház közreműködésével. 

Közben zajlott a Tájházbeli tárlatvezetés 
Sosovoicza Jánosné, a Nyugdíjas Klub el-
nöke kalauzolásával. Majd kezdetét vette 
Aszódi Csaba András előadása a 700 éves 
Ecserről. A gazdag falutörténeti visszapil-
lantás sok érdeklődőt vonzott. 

A gyerekek szüleikkel a másik sátorban 
közben belevetették magukat a papírsár-
kány-készítésbe. Nagyné Gelencsér Tün-
de, a Rábai Miklós Művelődési Ház ügyes 
kezű képviselője vezetésével egyre-másra 
készültek el a papírrepülők, amelyeket a 
Tájház mögötti szabad területen ki is lehe-
tett próbálni. 

Az est utolsó szakaszában megkezdte 
szórakoztató muzsikálását a sülysápi Szo-
tyola zenekar, amelynek ecseri tagja is van. 
A Zenekar 2013-ban alakult azzal a szán-
dékkal, hogy a verseket dalok formájában 

juttassa el a gyermekekhez és a gyermek-
lelkű felnőttekhez. Verseiket a mai kor 
hangzásának megfelelő hangszereléssel és 
dallamvilággal, interaktív módon viszik a 
színpadra. Muzsikájukkal jó hangulatot te-
remtettek. 

A gazdag program végén a Csodák Palo-
tája képviselői adták elő az Öveges termi 
bemutatóiknak utazó változatát legnépsze-
rűbb, leglátványosabb kísérleteikből. Prog-
ramjukban bebizonyították, hogy bárhol 
képesek show-vá tenni a tudományt. Gyúj-
togattak, fagyasztgattak, robbantgattak, 
megmozgatták a gyereksereget. A kísérle-
tekhez felhasználták a szárazjeget, a lég-
gömböt s a többi érdekes eszközt. Produk-
ciójukat vastapssal hálálta meg a közönség.

Múzeumok éjszakája a Tájházban

Játszik a Szotyola zenekarKészül a papírsárkány

Aszódi Csaba András a falu történetéről

Bábúkészítés fakanálból

A Batyu Színház bábműsora a gyerekek közreműködésével
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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 nyári szünidő alatt érdekes, izgalmas 
elfoglaltságokkal várunk minden korosz-
tályt számos hétköznap délelőtt.

Július 7. kedd 10 – 12 óra
• RUBIK KOCKA délelőtt 
Hozd el saját kockádat vagy egyéb Ru-

bik játékodat, ha van! A délelőtt folyamán 
egy fi atal, nagyon tehetséges „Rubik koc-
kázó”, Barcsa Zoltán kalauzol el bennün-
ket ebben a nagyon izgalmas világban. 

Július 9. csütörtök 9 – 11 óra
• ARC – és BŐRÁPOLÁSI TIPPEK 

KAMASZOKNAK. HASZNOS SMIN-
KELÉSI TANÁCSOK KAMASZOK-
NAK. A praktikus fortélyok elsajátítá-
sában Nagy Szilvia kozmetikus lesz a 
segítségünkre. 

Július 15. szerda 10 – 12 óráig
• TŰZOLTÓ DÉLELŐTT
Ezen a napon az Ecseri Önkéntes Tűz-

oltó Egyesület vendégeskedik művelődési 
házunkban. Gyere és tölts el egy vidám, 
játékos délelőttöt a tűzoltókkal 

Augusztus 4. kedd 10 – 12 óra
• FILMVETÍTÉS
MINYONOK: színes, magyarul beszé-

lő, amerikai családi animációs fi lm, 2015. 
(A fi lmváltoztatás jogát fenntartjuk)
Augusztus 5. szerda 10 – 11 óra
• PAPÍRSZÍNHÁZ és DIAVETÍTÉS 
Ajánlott korosztály: 3 – 8 éves 
A Japánból eredő és igen népszerű Pa-

pírszínház, a Kamishibai a meseköny-
veket mintegy színházzá alakítja. A fa-
keretben mozgatható nagyméretű lapok 
segítségével a mesélő, a gyerekekkel 
szembefordulva, a lapok mozgatásával, 
az ebből eredő játékkal és ennek drámai 
hatásával igazi színházi élménnyé változ-
tatja a hagyományos meseolvasást.

A mai gyerekek már nem is értik, mi-
lyen volt az a világ, amikor a meséket még 
nem lehetett 24 órás mesecsatornán meg-
nézni, hanem csak a szoba falára vetítve, 
állóképekben jelent meg a szemünk előtt. 
A szülők meséltek, a gyerekek fi gyelték a 
képeket. Elevenítsük fel ezt a hangulatot!

Augusztus 6. csütörtök 10 – 12 
óra 

• NEKED ANNYI – KAMASZOK-
NAK

Kamaszok életkori sajátosságainak 
megfelelő szemlélet- és testformáló prog-
ram. 

Kedves Kamasz!
* Szeretnéd magad Te is szépnek érezni 

úgy, hogy mások akarjanak Téged utá-
nozni és Te legyél számukra a „bezzeg” 
mérce? 

* Tartalmas kikapcsolódásra vágysz?
Ezen a délelőttön egy olyan program-

mal ismerkedhetsz meg, amely segítsé-
gével olyan elméleti és gyakorlati isme-
retekre tehetsz szert, amelyek által képes 
leszel átalakítani az életedet – egészséges 
étkezéssel és Neked való testedzéssel 
vonzóvá tenni a testedet, illetve megerő-
síteni a lelkedet. 

A programon közreműködik Zsuffa Bö-
zsi – a Neked Annyi! program megalko-
tója.

Augusztus 12. szerda 9 – 12 óráig 
• SPORTos délelőtt
Töltsd a művelődési házban ezt a dél-

előttöt, ahol PING-PONGozhatsz, CSO-
CSÓzhatsz, DARTSozhatsz és megis-
merkedhetsz a SHAOLIN KUNG FU 
világával. 

Kényelmes ruhában gyere és kérünk, ha 
a kung fu-t szeretnéd kipróbálni, érkezz 9 

órára!
Augusztus 14. péntek 23 órától
• CSILLAGLESEN
Minden érdeklődőt kortól függetlenül 

sok szeretettel várunk távcsöves csilla-
gászati bemutatónkra a művelődési ház 
udvarán. Az égi kalandozásban Kacsó 
Gergely amatőr csillagász lesz a segítsé-
günkre. 

Augusztus 25. kedd 9 órától
• SZABADULÓSZOBA
Ezen a napon a művelődési házat egy ha-

talmas szabadulószobává varázsoljuk. A Ti 
feladatotok nem lesz kevesebb, mint lépés-
ről lépésre megküzdeni a különböző logikai 
és ügyességi feladatokkal. A megoldások-
hoz nem kell történelem, matematika vagy 
irodalom professzornak lennetek! Pusztán 
józan paraszti észre, leleményességre és 
némi találékonyságra lesz szükségetek. Sőt 
az is előfordulhat, hogy kutatnotok kell, 
mert pár dolgot elrejtettünk, megoldásokat 
kell keresni, mert pár dolgot bezártunk. A 
feladatokra 60 perc áll rendelkezésetekre. 

3-6 fős csapatokat várunk. Három idő-
pontban indul a küzdelem: 9 órakor, 10.30 
órakor és 12 órakor. Ha lenne kedvetek 
kipróbálni magatokat a játékban, nem 
kell mást tenni, mint legkésőbb augusztus 
24-én, hétfőn 16 óráig jelezni részvételi 
szándékotokat a művelődési ház telefon-
számán (29) 335-346 vagy személyesen. 

Augusztus 26. szerda 10 – 12 óra
• SAKK / DOMINÓ / MALOM / 

DÁMA délelőtt
Népszerű, tradicionális (főleg) táblajá-

tékoknak szenteljük ezt a napot. 
Kérjük, hozd magaddal – ha van - saját 

készletedet. A délelőtt folyamán Kunné 
Kántor Katalin lesz a segítőnk. 

Vakációzz a Rábai Miklós Művelődési Házban!
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A Cserfa következő, 2015. 8. 
száma augusztus 14-én jelenik 
meg. Nyomdába adás: augusz-
tus 11.  Lapzárta: augusztus 3.

Lélekgondozó

„Vándor voltam, s befogadtatok” – 
szól Jézus tanítása az utolsó ítéletről. A 
SZENTCSALÁD kétszer is átélte, (betle-
hemi születés, Egyiptomba menekülés.)
Leengedett sorompók és szabad határát-
lépés helyett Új falak épülnek a beván-
dorlás megakadályozására Európa több 
pontján. A visszautasítás szele elérte és 
átjárta az öreg kontinenst. Bevándorlási 
hullám, mely elsősorban az olasz partok-
ra érkezik. 

Az egyenlőség elvének kell érvénye-
sülnie: természetesen fi gyelemmel kell 
lenni az adott ország biztonsági és szoci-
ális helyzetére, de nem szabad engedni az 
irracionális populista nyomásnak.  Össz-
hangba kell hozni a migránsok jogait és a 
befogadó társadalom jogos érdekeit. 

Méltó munkahelyeket kellene biztosí-
tani azon országokban, ahonnan elván-
dorolni kénytelenek. Az élet alapvető jo-
gaihoz mindenkinek joga van. A földet a 
Teremtő Isten mindenkinek adta. „Éhez-
tem és ennem adtatok…” Mi is születhet-
tünk volna más kontinensen…

Mindenkinek áldozatot kell hoznia. 
Ha a szegényeket kivonjuk az evangé-
liumból, akkor nem értjük meg Jézus 
üzenetét. A szegénység az evangélium 
szívében foglal helyet. „Amint minden-
ben kitűntök: hitben, szóban, tudásban, 

minden buzgóságban s az irántunk érzett 
szeretetben, tűnjetek ki a jótékonykodás-
ban, is.”(2kor, 8,7) Jézus Krisztus a gaz-
dag, szegénnyé lett értünk. Szegénynek 
lenni annyit jelent: hagyjuk, hogy Krisz-
tus gazdagsága gazdaggá tegyen. Ne 
akarjunk olyan gazdagságot, amely nem 
Krisztustól ered. 

A keresztény szegénység annyit jelent, 
én adok az enyémből. Nem a felesle-
gemből, hanem a szükségesből is, mert 
tudom, hogy Ő gazdaggá tesz engem. 
Jézus maga mondta, Ő a szegényekben 
van.

A szegénység az evangélium közép-
pontjában áll. Krisztus misztériuma 
lealacsonyodott, megalázta magát, sze-
génnyé lett, hogy gazdaggá tegyen ben-
nünket.  Krisztus lealacsonyodik minden 
szentmisében, hogy ÉLŐKENNYÉRRÉ 
VÁLJON értünk. Az Egyház történelmé-
ben a szegénnyé lett Krisztus vándorol a 
világ végéig.

Gondolj az evangéliumi özvegy két 
fi llérjére… „A többi a feleslegéből adott, 
de ez az utolsó megélhetését odaadta…” 
„Nehezebb a gazdag embernek bejutni 
Isten Országába, mint a tevének átmenni 
a tű fokán.”

Barotai Endre
plébános

A bevándorlók problémája

Ecseren 160 m2-es, 4 szoba + étkezős összkomfortos 
ház nagy és gondozott kerttel eladó. 24 millió Ft. XVII. 
kerületi lakáscsereként beszámítható! Tel: 20-479-9001

Ecseri hideg-melegkonyha keres szakácsot, cukrászt és 
kézilányt délutáni munkarendbe.

Érdeklődés és további információ: +36309541118 -as szá-
mon munkanapokon 8-16 óra között. 

ISKOLASZEZON A PAPÍRBOLTBAN
Rákóczi u. 13.

Nagy választékban kaphatók GABOL (spanyol) iskola-
táskák, hátizsákok és minden iskolaszer, eszköz
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A katolikus hittanosok idei tanévzáró szentmiséjét június 21-én 
tartották a templomban. A Barotai Endre plébános által celebrált 

misén gitáros énekek hangzottak fel.

Jól érezték magukat gyerekeink a képtalanfüredi ősember táborban. 
Élményekkel telve értek haza. 

Az ecseri hívek június 7-én ünnepelték Úrnapját. A vasárnap délelőtti mise után körmenetben vonultak a 
Széchenyi utcai kápolnáig és vissza a templomhoz. A mostani alkalomra is elkészítették a virágszőnyeget. 

Több kompozíció az idén 700 éves Ecserről is megemlékezett, amint azt bal oldali képünk mutatja. 
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