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Buck Viktor mutatványa 
az egyik szenzáció volt 
a Varázs Lovasnapon
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Képviselő-testületi ülés – május 11.

Munkában a képviselő-testület májusi ülése

Ecser Nagyközség Önkormányzat Képvi-
selő-testülete május 11-én tartotta aktuális 
rendes ülését.

A képviselők hozzájárulásokat adták a 
Laky Ilonka Általános Iskola maximális 
tanuló-létszámának 285-ről 320 főre eme-
léséhez.

A testület jóváhagyta a Rábai Miklós 
Művelődési és Közösségi Ház, Könyvtár 
módosításokkal kiegészített alapító okira-
tát. 

A grémium elfogadta az I. számú házi-
orvosi körzet orvosának, dr. Kléh-Kovács 
Lászlónak a 2015. évről szóló beszámoló-
ját. Dr. Hahn Mária háziorvos tájékozta-
tását a képviselő-testület tudomásul vette.

Ugyancsak elfogadták a képviselők dr. 
Verasztó Mihály fogorvos és a Védőnői 
Szolgálat beszámolóját a tavalyi évről.

A képviselők jóváhagyták a Nyugdíjas 
Klub tavalyi munkájáról szóló beszámolót.

A képviselő-testület jóváhagyta az Ecse-
ri Kommunális Szolgáltató Kft . 2015. évi 
normál egyszerűsített éves beszámoló 
mérlegét és eredménykimutatását.

A testület megalkotta az önkormányza-
ti rendeletét a 2015. évi költségvetés zár-

számadásáról. 
Elfogadta a testület a Polgármesteri Hi-

vatal, az Önkormányzat, a Rábai Miklós 
Művelődési Ház, az I. és II. Óvoda marad-
ványelszámolást. A szabad forrásokat az 
önkormányzat tartalékba helyezi.

A képviselők elfogadták a Szent István-
Nap rendezvényének keretösszegét. 

A testület Ecser Andrássy utcai Óvoda 
névre változtatta a 2. számú Óvoda nevét.

A képviselők megbízták a polgármes-
tert, hogy az Polgármesteri Hivatal épülete 
előtt lévő kápolna (Búdka) üzemeltetésére 
kösse meg a megállapodást a Szlovák Ön-
kormányzattal.      

A képviselő-testület döntései értel-
mében sok pályázaton indul Ecser 
Nagyközség Önkormányzata. Pályázik 
kerékpárút építésre, bölcsőde építés-
re, járdaépítésre, energiahatékonysági 
projektekre. Pályázik továbbá az önkor-
mányzat Idősbarát Önkormányzat díjra, 
konyhafejlesztésre, és indul az adósság-
konszolidációban nem részesült önkor-
mányzatok pályázatán, ami agusztusra 
várható. 

Sok pályázaton 
indul Ecser Mi, a Laky Ilonka Általános Iskola 5. és 

8/a osztályos tanulói testközelből tapasz-
talhattuk meg, milyen egy fogyatékkal élő 
ember élete.
A KézenFogva Alapítvány évek óta szer-
vez programokat ép és fogyatékos gyere-
kek számára, ahol megmutatják, milyenek 
egy mozgássérült, siket, vak, esetleg au-
tista ember mindennapjai. Május 12-én 
a szervezet Margit-szigeti rendezvényére 
látogattunk el.
Az egész napot játékkal, mindeközben ta-
nulással töltöttük. Kipróbálhattuk, milyen 

“vakon” biciklizni, tolószékben ülni, és a 
jelnyelvből is elleshettünk pár mozdulatot, 
majd részt vettünk sérült gyerekekkel egy 
rekordkísérletben. Hatalmas fl ipperjáté-
kot játszhattunk nehezítésekkel. A kísérlet 
sikeres volt, több órán keresztül folyt a já-
ték, amit mindenki nagyon élvezett.
Az esős, borongós idő nem hangolt le min-
ket. A programokat mindenki szerette, és 
szerintem, ha az alapítvány ismét Buda-
pestre látogat, bármelyikünk szívesen újra 
részt vesz a rendezvényen.

Almási Veronika

A településen ismét megrendezésre 
kerül a hagyományos Szent Antal 
napi búcsú június 19-én, vasárnap. 
Helyszín: Ecser, Széchenyi utca.

Búcsú

Megtanulni és elfogadni

Bicajozás bekötött szemmel
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Elkészült az iskola új épületszárnya
Elkészült Ecser új címere. A közelmúltban beszá-
moltam a folyamatosan zajló peres ügyeinkről. Saj-
nálatos módon egy újabb perről értesültünk, ahol 
is Tatár Dóra magánszemélyként (ő egyébként a 
Közösen Ecserért Egyesület Elnöke) perelte be az 
önkormányzatot és a Szlovák Nemzetiségi Önkor-
mányzatot az önkormányzat címerében használt 
Cserfa-embléma szerzői jogdíja miatt. Nem tudom, 
hogy jogos-e a követelése, de mindenképpen fur-
csa, hogy a polgármester-jelöltként indult művész 
25 évvel a rajz elkészítése után (amit saját nyilat-
kozatai alapján is egy 1800-as években használt 
pecsétnyomó alapján készített) miért pont most 
indított eljárást? Különösen érthetetlen annak 
ismeretében, hogy a címerben használt rajzot a 
rendszerváltás után megalakult első képviselő-tes-
tületben tevékenykedő testvére ingyen ajánlotta 
fel a településnek 1991-ben. Ráadásul ő maga elis-
merte, hogy soha nem kért és nem is kapott érte 
juttatást. Tatár Dóra nehezményezte a helyzetet 
és pénzt követel az önkormányzattól és a Szlovák 
Nemzetiségi Önkormányzattól is. Az ügyvédje és az 
önkormányzat levélváltásait követően, a köznyuga-
lom megőrzése érdekében és azért, hogy a későbbi-
ekben esetleges újabb követeléseknek elejét vegye, 
a következő döntést hozta a testület: „Ecser Nagy-

községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Ecser 
címerében használt cserfa-ábrázolást a Pest megyei 
Levéltárban fellelhető 1800-as években használt 
motívum alapján módosítja.”, ennek a folyamata 
most zárult le. 

Elkészült az iskola új szárnya. Az eredeti kiírás-
nak megfelelően május utolsó napjaiban a kivitele-
ző készre jelentette az új szárny építését. A három 
darab tanterem, az egy csoportszoba és a mosdóhe-
lyiségek az iskola működéséhez elengedhetetlenül 
szükségesek. Biztos vagyok benne, hogy az ezekbe a 
termekbe járó tanulók fokozottan fi gyelnek majd az 
állag megóvására, hogy sokáig ilyen szép maradhas-
son. A műszaki átadás folyamata a napokban zajlik. 

A nyár folyamán meg-
érkeznek a bútorok is. 
Ismereteink szerint 
szeptember 1–jéig, a 
következő tanév első 
napjáig a hivatalos 
átadóünnepség is 
megrendezésre kerül. 
Emlékeztetőül: a pro-
jekt az önkormányzat 
kezdeményezésére a 
vecsési KLIK vezetőjének (dr. Hrutkáné Molnár 
Monika) támogatásával indult el. Az önkormányzat 
és a Nemzeti Sportközpontok közös beruházásában 
épülő új szárny előkészítése 2014-ben kezdődött. 
Az első döntések értelmében 25% önrész kellett a 
pályázathoz, amit a testület megszavazott, a későbbi 
tárgyalások eredményeként az önerő eltörlésre ke-
rült. Ekkor még az utcafronti épületrész tetőtérbe-
építését támogatta a Nemzeti Sportközpontok veze-
tése. Később a műszaki nehézségek miatt közösen 
a földszinti bővítés mellett döntöttünk. A pályázók 
kiválasztása után 2015-ben elkezdődött a tervezés 
és 2016 januárban a kivitelezés is. Nagyon örülök, 
hogy bővült az intézmény. 

Gál Zsolt polgármester

Ismét nyert az önkormányzat 2,5 millió 
forintot a Hungarocontrol Zrt. pályázatán. 
Az önkormányzat ezt a pénzt az iskolai ját-
szótér megújítására tervezi fordítani.

Megújulhat 
az iskola játszótere Az Ecseri Laky Ilonka Általános Iskola 

április 30-án tartotta hagyományos jó-
tékonysági rendezvényét. A műsorban 
minden osztály készül egy produkcióval, 
hogy megmutassák a szülőknek, nagyszü-

lőknek: a tananyagon kívül igazán kreatív 
műsort is tudnak adni. A tanulók hetek óta 
izgatottan gyakoroltak, ötletes fellépéseket 
láthatott a tornatermet zsúfolásig megtöltő 
közönség. Az est bevételét táborozásokra 
fordítja az iskola. 

Képviselői fogadóóra

Jótékonysági bál az iskolában

Május 4-én találkozott a választópolgárokkal dr. Szűcs Lajos országgyűlési képviselő 
a Polgármesteri Hivatalban. Az esemény módot adott arra is, hogy településünk ve-
zetőivel egyeztessen Ecser fejlesztési elképzeléseiről.
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Falugyűlés tartalmas beszámolóval, hozzászólásokkal

Másfél órás fényképes előadással számolt 
be Gál Zsolt polgármester a május 2-i Fa-
lugyűlésen arról, mi történt Ecseren a mos-
tani fórumot megelőző esztendőben.

Elöljáróban jelezte, hogy a tavalyi jubi-
leumi év volt: 700 éve jelent meg először 
írásban Ecser neve, 300 éve telepedtek le 
itt a szlovákok ősei, 70 éve alakult meg a 
néptánccsoport.

A költségvetésről szólva jelezte, idén 
kevesebb lesz a bevétel és a kiadás is. Fo-
lyamatban vannak pályázatok, így a jelen-
legi 390 millió forint körüli bevétel várha-
tóan növekedni fog, ezzel a kiadási szint is 
emelkedik.

Megemlékezett arról, hogy egy Tájház-
ban lévő hagyományőrző eseményről köz-
vetített a Magyar Televízió, így Ecser több 
országos csatorna programjába bekerült, 
öregbítve a falu jóhírét.

Tavaly először volt lovasnap a Varázs Lo-
vas Egyesület szervezésében. Az esemény 
nagy siker volt, idén folytatása következik.

A jubileumi év miatt több támogatót si-
került szereznie a falunak a majális meg-
szervezéséhez, ennek megfelelően a kép-
viselő-testület gazdag programot állított 
össze, amit a falubeliek örömmel fogadtak.

Az Úrnapi Körmenet tavaly is látványos 
volt. A hagyomány szerint virágdísz borí-

totta a Széchenyi utca járdáját a Polgár-
mesteri Hivataltól a templomig mindkét 
oldalon.

Az Ecseri Polgárőr Egyesület is jubilált 
tavaly. A húsz éves megalakulásuk alkal-
mából az Országos Polgárőr Szövetség 
parancsnoka kitüntetést adományozott a 
szervezetnek. Ecser, Üllő és Vecsés pol-
gárőrsége a közelmúltban írt alá együttmű-
ködési megállapodást. Ennek értelmében a 
szervezetek kölcsönösen segíthetik egy-
mást, szükség esetén egymás településein 
is teljesíthetnek szolgálatot.

Rendvédelmi napot tartottak a polgár-
őrök, közösen a rendőrséggel. A látványos 
bemutatóra az iskola udvarán került sor. 
Általános iskolások számára Ecseren mu-
tatták be először a produkciót.

Decemberben ismét útjára indult a pol-
gárőr Mikulás. A tavalyi falubeli körútra 
már az új gépkocsijukkal mentek a polgár-
őrök.

Gál Zsolt elmondta, hogy az Ecseri La-
kodalmas bekerült a Pest Megyei Érték-
tárba. Új tánccsoport is alakult Petruska 
néven.

Ecser írásos említésének 700. évfordu-
lója alkalmából emlékfát állított az Ecseri 
Szlovák Önkormányzat. Az emlékfán kis 
fémlapok őrzik a falu családjainak nevét. 

Emléktábla készült a szlovákok betelepe-
désének 300. évfordulója alkalmából. Az 
alkotás a Széchenyi utcai budka oldalán 
látható.

A falu is csatlakozott az országos Autó-
mentes Nap programsorozatához. A gyere-
kek akadályverseny keretében mélyítették 
az ismereteket a tiszta környezet védelmé-
ről, a gépkocsi nélküli élet előnyeiről. 

Az V. Böllérfesztivált rendezte meg a 
falu januárban. Az eseményre a környe-
ző települések vezetői is eljöttek, ott volt 
Szabó István, a Pest Megyei Közgyűlés 
elnöke is.

Megalakult az önkéntes tűzoltóegye-
sület Ecseren. A közelmúltban egy Opel 
Astra gépkocsit adományozott nekik a Fő-
városi Katasztrófavédelmi Parancsnokság. 
Ez alkalomból dr. Szűcs Lajos országgyű-
lési képviselő is eljött Ecserre.

Ellátogatott a településre dr. Beer Mik-
lós váci megyéspüspök és misét celebrált 
Barotai Endre plébános nyolcvanadik szü-
letésnapja alkalmából.

A Jegyzők Országos Szövetségének el-
nöksége ülésezett Ecseren, napirenden az 
önkormányzati működés témakörei szere-
peltek.

A felvidéki Nagymagyarban járt Ecser 
küldöttsége. Az utóbbi időben tovább erő-

Gál Zsolt polgármester vetítéssel egybekötött beszámolóját tartja
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södött a testvértelepülési kapcsolat, így 
Cabaj-Čaporral együtt két felvidéki tele-
püléssel ápol szoros kapcsolatot Ecser.

A rászorultaknak élelmiszercsomagot és 
tűzifát osztottak a faluban. Az érintettek 
pontos szabály szerint részesülhetnek az 
adományból.

Új igazgatója lesz az iskolának. A régi – 
Arany Zsolt – bő egy évnyi szolgálat után 
közös megegyezéssel távozott. Jelenleg 
Kiss Katalin igazgató-helyettes tölti be 
a megbízott igazgatói tisztet. A pályázat 
elbírálása folyamatban van. A falu remé-
li, hogy Kiss Katalin elnyeri az igazgatói 
tisztet pályázatával.

Hamarosan befejeződik az iskola bőví-
tése. Három tanterem, egy foglalkoztató 
és mosdók kerülnek az új szárnyba. A gye-
rekek szeptembertől vehetik birtokba az 
új épületet. Először az utcafronti épületre 
terveztek emeletráépítést, ám statikailag 
biztosabb megoldás volt az udvarra egy új 
épületet emelni. 

Átadták a sétányt a Széchenyi utcában. 
Ez a rész a falu szíve, ezt kell fejleszteni 
lépésről lépésre. 

Elkészült a Szerelem-patak feletti 2. híd 
renoválása is. Az átkelőt és környékét a 
szlovák önkormányzattal közösen építette 
újjá a falu.

Új játszótér létesült a Gagarin utcában a 
lőtéren. A fejlesztésre a HungaroControll 
Zrt. támogatásával nyílt lehetőség. Öröm, 
hogy a falunak ezen a részén is lehetett ját-
szóteret létesíteni a Tölgyfa utcai, a Szent 
Antal utcai játszótér után. 

Beszámolt a polgármester a művelődési 
ház lámpatestjeinek cseréjéről is. A bizton-
sági szempontból elkerülhetetlen csere a 
folyosókon is folytatódni fog.

Tállai András miniszterhelyettes avatta 
föl azt a négy utcát, amelynek leburkolá-
sát állami támogatásból lehetett megolda-
ni. Ezt azért kapta a falu, mert korábban 
nem halmozott föl adósságot, ezért nem 

kellett konszolidálni, mint sok más ön-
kormányzatot. Gál Zsolt reméli, hogy az 
kormányzati ígéretnek megfelelően idén is 
kap a falu a korábbihoz hasonló összeget 
fejlesztésre, 112 millió forintot.

Több önkéntes faluszépítés zajlott az el-
múlt időszakban Ecseren. Az Ecseri Község-
fejlesztő és Szépítő Egyesület (EKSE) révén 
három alkalommal faültetésekre került sor. 
Máskor önkéntesek és az EKO Kft. dolgo-
zói a buszmegállókat festették le. Ugyan-

csak falubeli önkéntesek gyomlálták ki az 
Ecseri Lakodalmas-szobor környéki terü-
letet. Környezetvédelmi nap keretében a 
horgász-tó környékén is közösen vágták le 
a füvet a jelentkezők.

Több alkalommal tartottak szemétsze-
dést. Önkéntesek takarították ki a vas-
útállomás környékét, más alkalommal, 
szélesebb körben – a Merzse-mocsártól a 
Vecsés felé vezető útig – gyűjtötték össze 
a hulladékot.

Jelezte Gál Zsolt, hogy a Polgármeste-
ri Hivatalt húsz alkalommal ellenőrizte a 
kormányhivatal, a munkával kapcsolatban 
semmiféle kifogással nem élt. Hozzátette, 
a peres ügyek rengeteg energiát visznek el 
a hivatali munkától. Barta Zoltán jegyző 

rendszeresen képviseli az önkormányzatot 
a különböző bíróságokon. Munkája sike-
res, a falu eredményesen zárja az ellene 
indított pereket, eddig mindig nyertek. 
Sajnos, van még per jócskán. 

Ellátogatott a Karzol-bázis megnyitásá-
ra Varga Mihály nemzetgazdasági minisz-
ter. Az esemény jelentőségét növeli, hogy 
bizonyság: Ecser területén is lehet ered-

ményes fejlesztéseket kezdeményezni. 
Gál Zsolt reményének adott hangot, hogy 
továbbiak követik a Karzol-beruházást.

A hozzászólások általában a lakók nyu-
galmát zavaró körülményekkel voltak kap-
csolatosak. Volt, aki a szombat délutáni, 
vasárnapi fűnyírás zavaró hatására panasz-
kodott, mások az ingatlan környezetének 
rendben tartását szorgalmazták. Az egyik 
hozzászóló köszönetet mondott a falunak 
azért, hogy megépítette a Gagarin utcai 
játszóteret, mert nagy szükség volt rá a te-
lepülés ezen részén.

Az egyik felszólaló utalt rá, többen falu-
beli szemetes edényeket helyeztek ki házuk 
elé, hogy ne az utcán dobják el a hulladé-
kot a járókelők, hanem azokba tegyék bele. 
Örömmel mondta, az emberek használják 
a szemeteseket, érdemes másoknak is pró-
bálkozni vele. Ezzel is tisztább lesz a falu. 
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2016. május 6-án és 7-én Ecser Nagy-
község Önkormányzata és a Rábai 
Miklós Művelődési Ház közös szerve-
zésében rendezték meg a Majálist. 

A kétnapos rendezvényen min-
denki megtalálhatta a neki leginkább 
szimpatikus programot. Pénteken 
este rock koncertek követték egy-
mást. Fellépett a Dominó, a Dino-
szaurusz, a Vasmacska, a Tűzkerék 
XT, valamint a Vaklárma együttes. 
Szombaton egész nap működött a 
vidámpark a gyermekek legnagyobb 
örömére, s járt a kisvasút faluszerte. 
Szombat reggeltől főzőversenyen, va-
lamint kispályás labdarúgóversenyen 
vehettek részt a vállalkozó kedvűek. 
Az ecseri tánccsoportok, a gyerekek 
és felnőttek egyaránt színpadra léptek 
és jobbnál jobb produkciókkal szóra-
koztatták a nagyérdeműt. A Göröm-
bő Kompánia a gyerekeknek hozta el 
a Gyula és a csodaduda c. előadását, 
míg Petrik Balázs az ebédhez szolgált 
egy kis muzsikával. Koraeste a világot 
jelentő deszkákra az Irigy Hónaljmi-
rigy állt, majd a Triász koncertezett a 
színpadon. Ők kellően meghozták a 
hangulatot az esti utcabálhoz, ahol az 
Újhartyáni Zenekar húzta a talpalá-
valót hajnalig.

A kispályás focitorna ered-

Kétnapos vidám Majális, nagyszerű koncertekkel

A nyugdíjas csoport énekes, táncos bemutatója

A Görömbő Kompánia műsora

A kékmezes Szervek nyerték a tornát

Színpadon a Dinoszaurusz A dodgem most is sláger volt

A Dominó együttes Hip-hop tánccsoport
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ményei: 1. Szervek, 2. Fekete 
sereg, 3. Hungexil BSK. Gólki-
rály: Vígh Attila. Legtechniká-

sabb játékos: Lovas Richárd. Legjobb 
kapus: Peszmeg Dávid. 

A labdarúgótorna támogatói: Csil-
lag Mini Kft ., Italdiszkont – Maglód.

A Majális főzőversenyére 7 csapat 
10 féle étellel nevezett be. A csapatok 
egy kivétellel helyből érkeztek, a Csi-
pet Csapat Gyömrőről jött. A csapatok 
nagyon készültek a rendezvényre, át-
gondolták, hogy mit készítenek. Zsű-
rielnök: Lovasi József,  tagok: Romfa 
Mihály  és Dózsa Norbert lovagok

Eredmények: 1. Csipet-csapat, tyúk-
pörkölt; 2. Ecseri Jót-Evők, babgulyás, 
3.     Csipet-Csapat, nyúlpörkölt.      

A főzőverseny sikeres lebonyolítását 
támogatták: ERD-KO-BÁB Bt., Ma-
ry-Ker Pasta Kft ., Fazekas Kft ., Varga 
Dániel, Szabadtűzi Lovagrend.

A Majális támogatói: Ecser Nagy-
község Önkormányzata, City Hitel-
bróker Kft ., Csillag Mini Kft ., ERD-
KO-BÁB Bt., Exsafe Kft ., Fazekas Kft ., 
Gászler Kft ., Gumimánia 2002 Kft ., 
Handyman Build Kft ., Italdiszkont – 
Maglód, Karzol-Trans Nemzetközi 
Fuvarozás Kft ., Kehely Pharma Bt., 
KO-CSE Kft ., Koszta Sped Kft ., Kosz-
ta-Trans Logisztikai Kft ., Krokiglas 
Kft ., Mary-Ker Pasta Kft ., Móczár 
Kft ., Pátria Takarékszövetkezet, Tur-
csik István, Uzonyi Böbe, Varga Dá-
niel.

Esőben is kitartott a közönség az Irigy Hónaljmirigy koncertjén

Sípos Péter kacérkodik

Horváth Tamás
zsűriztetni viszi
az ételt

Varga Dánielné énekel

Zöldkoszorús táncosokHastáncos bemutató

Szűcs Lajos országgyűlési képviselő az EKO 
Kft  sátránál Gál Zsolt polgármesterrel
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Közel harminc szülő érkezett április 16-
án reggel a Grassalkovich téri Óvodába, 
hogy Családi nap keretében részt vegyen 
az aktuális kerti munkák ellátásában. Fa-
ültetésre, festésre, a kert karbantartására 
hívott fel az óvoda falán látható kis plakát. 
Érkeztek a munkáskezek gazdái ásóval, 
lapáttal, gereblyével, locsolókannákkal, 
kesztyűkkel, motoros kaszával felsze-
relkezve, hogy a napsütéses délelőttön 
rendbe tegyék az intézmény környezetét. 
Felásták a virágoskertet, lefestették a fa-
házakat, a nagyra nőtt zöldet lekaszálták, 
föllazították a homokzó homokját, s az 
óvoda előtti virágágyásokat is megújítot-
ták az utcán. 

Császár Zoltán, az Ecserért Községfej-
lesztő és Szépítő Egyesület nevében két fa-
csemetét hozott, amit a délelőtt folyamán 
elültettek az udvaron. Petneházi Tamásné 
óvodavezető munkatársaival szintén ki-
vették a részüket a munkából.

A szülőkkel eljött gyerekek, ahogy 
ilyenkor lenni szokott, játszottak, serte-
pertéltek a felnőttek körül.

Nekik már nem lesz meglepetés a követ-
kező hét első munkanapján szembesülni a 
szépen megújított udvarral, a friss tavaszi 
illatot árasztó fákkal, bokrokkal, virágok-
kal. 

Családi nap a Grassalkovich óvodában

Homoklazítás, homokozó tisztítás

Parkgondozás Pavilonfestés

Hulladéklapátolás

Faültetés
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Anyák napja a 2. számú Óvodában
 „Anyámnak nem gyújtottam gyertyát, 

a fényt nem lehet megvilágítani…” (Szabó 
Magda)

Oly sokszor ejtjük ki ajkainkon ezt a szót: 
Anya, Édesanya, Anyuka… De vajon mit is 
jelent ez? Mit érzünk akkor, amikor ezt ki-
mondjuk; biztosan mindenki gondolkozott 
már ezen, vagy ha még nem tette, akkor fel-
merül a kérdés, hogy merjünk-e belefogni, 
egy ilyen szép, melegséget sugárzó, kedves 
szó értelmezésébe. Nehéz az ANYÁRÓL be-
szélni, mert e szó valami megfoghatatlanul 
mélyen gyökerező, érzelmeket megindító 
szavunk. Szép magyar nyelvünk tanúsko-
dik sokoldalúságáról; amikor fellapozzuk a 
szinonimaszótár oldalait, akkor ezt találjuk: 
anyuka, anyuci, édesanya, anyus, anyuska, 
családanya.

Ki hinné, hogy e név a bibliai időkbe 
nyúlik vissza, hiszen a bibliai Éva szó min-
den élők anyját jelenti. Az őshazában élő 
elődeink szókészlete között is szerepelt e 
szó: ANYA, mely igen magas pozíciót töl-
tött be, a családi közösség keretein belül. S 
szintén találkozhatunk az egyik legkorábbi 
magyar mondánkban, az Árpádok eredet-
mondájában is az „anyácska” névvel. Ki ne 

ismerné „Emese álmát”, aki a magyar mito-
lógia szerint az Árpád-házi uralkodócsalád 
ősanyja volt. A szó a magyar nyelv ősi ré-
tegéből származik, az eme, ana, ene szótő, 
mely az ótörök nyelvben is megtalálható, 
azonos jelentéssel. Láthatjuk tehát, hogy 
bárhol és bármelyik korszakban keresgé-
lünk is, mindig megtalálható, mindenütt 
jelen van, s bátran ünnepelhetjük is Őket. 
Mikor?

Az év egyik legszebb ünnepe ez… Nem 
is lehetne más, mint az Anyák napja. Ezt 
az amerikai eredetű hagyományt Magyar-
országon a Magyar Ifj úsági Vöröskereszt 
honosította meg. Az első megemlékezést 
1925-ben szervezték, s így írtak róla az 
akkori lapokban: „Felkérjük a mélyen tisz-
telt Pedagógus kollégákat, hogy az Anyák 
napját, ezt a gyönyörű ünnepet, szeretettel 
alakítsák ki növendékeik lelkében.”

Az óvodában is minden évben van egy 
kedves nap, amiről sohasem feledkezünk 
meg. Ekkor köszöntjük az Édesanyákat, a 
Nagymamákat és örömmel írhatom, hogy a 
Dédmamákat is. A gyermekek szívében kü-
lönleges helyet foglalnak el az Édesanyák; 
szívesen gondolnak rájuk, egy óriási ölelés-

sel köszöntik őket egy hosszú ledolgozott 
nap után, boldogan és titokban készítik el 
kis meglepetésüket az ünnepre. Szép gesz-
tus az ajándékozás, azonban ez mégsem ele-
gendő. Fontos, hogy beszéljünk is arról az 
emberről, aki az életet nyújtotta számunk-
ra, s mielőtt átadásra kerülnek az ajándé-
kok, végig kell gondolni – és nem csupán 
a gyermekeknek – hogy törődtünk-e Velük 
eleget, viszonoztuk-e a szeretetüket, okoz-
tunk-e örömöt máskor is az évben? Sokszor 
egy kedves szó, egy csepp odafi gyelés töb-
bet ér a világ legszebb virágánál. Övezze hát 
Édesanyáinkat tisztelet és hála azért a sok 
jóért, amit a gyermekekért tesznek, hiszen 
a költőnő szavaival élve:

„Ha beteg vagy, fáradt,és ha gyötör a bá-
nat,

Betakar, vigasztal, megveti az ágyad.
Szeresd ezért nagyon az édesanyádat!
Gondolj mindig arra, hogy a legdrágáb-

bat
Addig kell szeretni, míg melletted állhat.
Tiszteld, szeresd ezért az édesanyádat!„  

(Az Édesanya)
Durayné Környei Emese 

– óvodapedagógus

 - 
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Szent György napján tartotta az Ecseri Szlovák Önkormányzat 
és az Ecseri Zelený Veniec Hagyományőrző Kör azt az ünnepi 
koncertet, melynek keretében emlékeztek meg a faluközösség és 
Grassalkovich Antal közti szerződés létrejöttének évfordulójá-
ról, mely 1728-ban ezen a napon került aláírásra. A koncerten 
a Trencsénből érkezett Opatovanka fúvószenekar előadásában 
hangulatos dallamok hangzottak el. Az ecseriek örömmel fedez-
ték fel, hogy a zenészek ugyanolyan ízes trencséni tájszólással be-
szélnek, mint szüleik, nagyszüleik, akiknek elődei szintén Tren-
csén megyéből származtak. 
A programot a Magyarországi Szlovákok Kulturális Intézete tá-
mogatta.

A Magyar Néprajzi Társaság 
és a Magyar Tudományos 
Akadémia Néprajzi Kutató-
intézete által szervezett „Re-
etnográfi a” című programso-
rozat megnyitóján Petrovits 
Viktória képviselte az ecseri 
hagyományőrzőket.  A Rá-
koskeresztúri Bartók Béla 
Művészeti Iskolában ápri-
lisban tartott fórumon Pet-

rovits Viktória ismertette az 
ecseri szlovák hagyomány-
őrők munkáját, melynek 
központja a Tájház. Említést 
tett az ecseri épített örök-
séghez tartozó többi épület-
ről, szobrokról is, valamint 
a néptánchagyományok, 
gasztronómia és az ecseri 
szlovák népviselet folyama-
tos ápolásáról is.

Trencséniek 
emlékkoncertje 
a faluban

Nemzetiségi 
hagyományőrzés 
a nagyváros 
szomszédságában

Elektronikus hulladékgyűj-
tést tartottak a faluban május 
21-én. A lehetőséggel so-

kan éltek. Két teherautónyi 
e-hulladékot szállított el az 
EKO Kft .

Élelmiszerosztást tartott az 
önkormányzat rászorul-
tak részére május 20-án. A 

névre szóló csomagokat az 
érintettek örömmel fogad-
ták.

Két kocsi hulladék

Örömmel fogadták a csomagokat

Czira Dávid nyerte a Ecseri Községfejlesztő és Szépítő Egyesület 
és a Teleház szervezte közös anyák napi rajzversenyt. Felvételün-
kön a rajzversenyen részt vevő két ecseri óvoda gyerekei, illetve 
Császár Zoltán és Krnács Andrea szervezők.

Teleház
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A Cserfa következő, 2016. 07. szá-
ma július 4-én jelenik meg. Nyom-
dába adás: június 30., 16 óra.  
Lapzárta: június 23.

Lélekgondozó

Mosó- és 
mosogató-
gép, hűtő-
gép, boyler, 
mikro, por-
szívó javí-
tását válla-
lom. Klíma 
t e l e p í t é s e 
és karban-
t a r t á s a . ) 
06-20-935-
1207.

Manna – pusztai élet – oltári szentség
A pusztai vándorlás évtizedei alatt Isten 
MANNÁVAL táplálta a választott népet. 
Égi ajándék. 

A pusztai vándorlás hasonlít a földi 
élet vándorlásához. Annyira nyilvánva-
ló ez az Egyház eddigi történelméből és 
az embernek személyes saját életéből is, 
hogy vannak az evilági életnek sivár, si-
vatagos szakaszai. 

Ma sokan nyugtalankodnak az Egy-
házban végbemenő krízis láttán. Az Egy-
ház megszilárdulásának egyik biztos jele 
az a tény, hogy nagyon sok keresztény 
komolyan értékeli és éli Krisztussal az 
oltáriszentségi egyesülést. Annak elle-
nére, hogy egyes egyházközségekben 
az ellenkezőjét tapasztalod. Még ott is, 
ha kevesen is, de az Eucharisztiában élő 
Krisztussal táplálkoznak és élik Vele éle-
tüket. 

„Én vagyok a mennyből alászállott élő 
kenyér”. A szövegösszefüggés alapján 
világos, Krisztus itt nem a megtestesülés 
(karácsony) titkáról beszél. „A kenyér, 
amit adok, a testem a világ életéért” (Jn. 
6,51) Így tesz ígéretet Krisztus az Oltá-
riszentségre. A kenyeret azonosítanunk 
kell magának Krisztusnak élő, eleven 
testével. Éspedig az Ő feltámadt és meg-
dicsőült testével. 

Ez annyit jelent, hogy az Oltáriszent-
ség táplálék és áldozat is. Az áldozat árán 
táplálék is. Krisztus áldozatul adta magát 
a keresztfán. Az Eucharisztia azonos 
ezzel az áldozattal és ezt a világ végéig 
állandósítja. A szentmisén való részvéte-
lünk eggyé kell, hogy kovácsoljon ben-
nünket a magát áldozatul adó Krisztussal 
és testvéreinkkel. Mi sohase válasszuk 
szét azt, amit Krisztus egyesített. 

„Aki eszi az én testemet és issza az én 

véremet, bennem marad, én meg benne” 
(Jn. 6, 56.) Aki Krisztus testével táplál-
kozik, az Krisztusban van, Benne él. Ab-
ban a Személyben, aki őt teremtette, aki 
őt megváltotta. Elképzelhető ez? 

Ez nem emberi gondolat, hanem krisz-
tusi akarat, krisztusi gondolat. Ő ezt így 
akarja és kéri. Amikor a hívő ember 
Krisztussal az Oltáriszentségben egye-
sül, akkor mindig megtörténik benne, 
személye legmélyén a Krisztussal való 
asszimilálódás. (Egyesülés) „Ó! csodá-
latos csere, az Isten emberré lett, hogy 
az ember isteni lehessen.” (Karácsony 
liturgiája) 

A kenyérszaporításkor ő árpakenyérrel 
és két hallal sok ezer embert jóllakat a 
pusztában, hogy természetes életük le-
gyen. Krisztustól elfogadták a táplálékot, 
a mi természetfeletti életünk is akkor le-
het életképes, ha Vele táplálkozunk. 

Krisztus egészen odaadja magát ne-
künk, nekünk is oda kell ajándékozni 
magunkat, akár a felebaráti szereteten 
keresztül.

Mark Twain: Koldus és Királyfi  című 
világhírű regényében Edward, a walesi 
herceg ruhát cserél Tommal, a koldussal. 
Romantikából kipróbálja, milyen kol-
dusként élni. Megtapasztalja a koldusok 
kegyetlen sorsát. Isten Fia emberré lett 
születésétől haláláig. Átélte a mi embe-
ri sorsunkat is, mert szeretett és szeret 
bennünket. Sőt, a világ végéig itt akart 
és maradt köztünk, hogy velünk együtt 
éljen bennünk és az Oltáriszentségben. 
Nem álruhában, hanem a teljes való-
ságban. ÚRNAPJÁN ezt ünnepeltük. A 
négy sátor a világ négy táját jelenti. Mert 
mindenkiért eljött.  

Barotai Endre plébános
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eldugott 

Az üllői nyugdíjasok is vendégszerepeltek a 
nő- és anyáknapi ünnepen 

Gyereknap, Tájház. A kötélhúzás a lányoknak is ment

A nőket és az anyákat ünnepelték a Nyugdíjas Klub tagjai
április 30-án. Felvételünkön a férfi kórus

Gyereknap, Tájház. Nem könnyű mesterség a gerelyhajítás

Idén is virágszőnyeg készítéssel, 
körmenettel ünnepelték Úrnapját 
május 29-én Ecseren. Úrnapja ün-
nepét 1264-ben rendelte el IV. Or-
bán pápa, ez Szentháromság va-
sárnapja után az első olyan ünnep, 
amely nem konkrét bibliai ese-
ményt jelenít meg, mint a húsvéti 
vagy a karácsonyi ünnepkör, ha-
nem egy úgynevezett „hittitkot”. 
Úrnapja a Krisztus testét és vé-
rét jelképező oltáriszentség titkát 
megjelenítő ünnep. A körmenetek 
Ecseren is a központi lakott terü-
leteket járták végig szimbolizálva, 

hogy Jézus jelen van a faluban.
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