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Sűrű volt az óév utolsó testületi ülésének napirendje

Ecser Nagyközségi Önkormányzat kép-
viselő-testülete december 15-én tartotta 
soros ülését, melynek meghívott vendé-
gei Gubán Sándor főépítész és Császár 
Zoltán, az Ecserért Községfejlesztő és 
Szépítő Egyesület elnöke voltak.

Az ülésen az Ecserért Községfejlesz-
tő és Szépítő Egyesülettel kapcsolatban 
született állásfoglalás. Szintén lezárásra 
került az Ecser Nagyközségi Önkor-
mányzat Helyi Építési Szabályzata vé-
leményezési szakasza. 

A képviselő-testület megalkotta ön-
kormányzati rendeletét a 2021. évi költ-
ségvetésről szóló 2/2021 (III.10.) számú 
önkormányzati rendelet módosításáról. 

A képviselők jóváhagyták és elfo-
gadták a Monor és Térsége Többcélú 

Önkormányzati Kistérségi Társulás 
társulási megállapodásának módosí-
tását, valamint az 
ecseri Önkéntes 
Tűzoltó Egyesület 
beszámolóját. A 
Budapest Főváros 
településszerkezeti 
tervének részleges 
módosítása és vé-
leményezése során 
a testület elfogadta 
a további egyeztetésen való részvételü-
ket. Felhatalmazást kapott a polgármes-
ter, hogy a bringapark kialakítására kiírt 
pályázatot benyújtsa. 

Elfogadásra került a Rábai Mik-
lós Művelődési és Közösségi Ház, 

Könyvtár Szerve-
zeti és Működési 
s zabá lyza t ának 
módosítása is. A 
képviselő-testü-
let zártkertekre és 
üdülőövezetekre 
vonatkozóan ren-

delt el változtatási tilalmat. A testület 
határozott a Budapest Airport rende-
zési tervével kapcsolatban. A Budapest 
Airport esetében a partnerségi egyeztetés 
lezárult. 

A képviselők hozzájárultak az útja-
vítási munkálatok összegének enge-
délyezéséhez is. A testület elfogadta a 
vízépítési ajánlatot. A Szent István utca 
Rákóczi utca felőli részén árokátépítés 
lesz.

Hozzájárult a képviselő-testület, hogy 
a polgármester a maglódi rendőrség 
tagjait elismerésben részesítse. Az or-
vosi rendelő előtti korlát kivitelezésére 
a testület meghatározott összegű anyag-
költséget és munkadíjat állapított meg. 
Felhatalmazást kapott a polgármester, 
hogy a Baptista Szeretetszolgálat Ala-
pítvány részére bölcsődeépítési pályázat 
benyújtásához támogató nyilatkozatot 
írjon alá. A képviselő-testület keretösz-
szeggel való támogatásról határozott a 
Száz Kéz Egyesület által pályázati úton 
elnyert, játszótéri eszközök telepítése 
kapcsán felmerülő egyéb költségekre. 

A Törökbálinti Tüdőgyógyintézet kihelyezett tüdőszűrést tart 
2022. február 15-én, kedden, 16-án, szerdán, 17-én, csütörtö-
kön Ecseren a Rábai Miklós Művelődési Házban, mind a há-
rom nap 8. és 18. óra között. (Cím: Ecser, Bajcsy-Zsilinszky 
utca 3.). Kérjük, a vizsgálatra hozza magával személyazonosító 
igazolványát, TAJ kártyáját, illetve ha van, az előző évi tüdő-
szűrő igazolást! A szűrővizsgálat a 40 év feletti lakosoknak 
évente egy alkalommal továbbra is ingyenes.40 éves kor alatt, 
illetve munkahelyi alkalmassági vizsgálathoz a vizsgálat díja 
1700-Ft, mely országosan egységes összeg. A befi zetés a szű-
résen átvehető csekken történik a postán. A 14-18 év közötti 
gyermekek szűrése ingyenes, de beutaló és szülői beleegyező 
nyilatkozat szükséges. A törvény által kötelezettek, illetve a 
18 évnél idősebb tanulóknál, akiknek az oktatási törvény ezt 
előírja, a vizsgálat természetesen ingyenes.

Tüdőszűrés februárban

Munkában a képviselő-testület

Császár Zoltán
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Április 3: parlamenti választás. Kerüljük a konfl iktusokat!

Decemberben sem teltek eseménytelenül 
a Laky Ilonka Általános Iskolába járó di-
ákok mindennapjai. A napi rutinon kívül 
számtalan programban vehettek részt a 
tanulók.

A legtöbb feladata decembertől a nyol-
cadik osztályosoknak van, ugyanis ebben 
a hónapban elindul a továbbtanulás körüli 
teendők sora. December 3-áig be kellett 
adniuk jelentkezésüket a központi írás-
beli felvételi vizsgára abba a középisko-
lába, ahol meg szeretnék írni a felvételit 
matematikából és magyarból. Ez rendben 
meg is történt. Írattunk velük egy próba-
felvételit is. Itt felmérhették, hogy hogyan 
teljesítenek vizsgahelyzetben, hogyan 
tudják észszerűen beosztani a rendelkezé-
sükre álló 45 percet. Az „éles” vizsgájuk 
január 22-én lesz.

Megtartottuk a Pedagógiai Progra-
munkban rögzített angol nyelvi vizsgát 
december 20-án a két nyolcadik osztály-
nak. A nyelvtanárok beszámolója alapján 
elmondható, hogy a gyerekek alaposan 
felkészültek, születtek előzetesen nem 
várt meglepően pozitív teljesítmények is. 
A vizsga jó alkalom arra, hogy a diákok 
rendszerezzék eddig megszerzett tudásu-
kat a felvételi előtt.

December 6-án meglátogatta iskolán-
kat a Mikulás, a harmadik osztályosok 
köszöntötték őt egy jól sikerült műsorral. 
A Mikulás viszonzásul az idei évben nem 
édességet, hanem labdákat hozott az osz-
tályoknak ajándékul. A hagyománynak 
számító Luca-napi vásárt is megrendez-
tük 11-én, szombaton azzal a korlátozás-
sal, hogy idén a járványügyi helyzet miatt 
nem árulhattak a gyerekek házilag készí-
tett süteményeket. Ezen a délelőttön 4 te-
remben fi lmeket is vetítettünk a tanulók 
számára.

A hónap kiemelt eseménye a darts-ver-
seny volt, amiről képi tudósítást is láthat-
tak a facebookon. A versenyért, az előké-
szítésért, a lebonyolításért külön köszönet 
illeti az EKSE tagjait, közülük is Szatmári 
Zsuzsannát. Az EKSE ezen túl is segíti is-
kolánkat minden évben, ugyanis anyagi-
lag támogatják a nyári táborainkat, amiért 
nagyon hálásak vagyunk az egyesületnek.

December 20-án ajándékkészítő dél-
utánon vehettek részt a napközis tanulók 
nevelőik vezetésével. Ez is hagyományos 
program intézményünkben. Ilyenkor a 
gyerekek apró kézműves ajándékokat 
készíthetnek a szüleiknek, barátaiknak, 
mert adni jó! Az ezt követő nap volt a 

téli szünet előtti utolsó tanítási nap. A jár-
vány miatt azt a megoldást választottuk a 
karácsonyi műsor lebonyolítására, hogy 
a szülők előző nap a főpróbát nézhették 
meg, amit rögzítettek is. A felvételt a fel-
ső tagozatosok másnap osztálytermeikben 
kivetítőn tekinthették meg, csak az alsó 
tagozat ment át a művelődési házba. A 
negyedik osztályosok karácsonyi műso-
ra szívet melengető, színvonalas előadás 
volt.

Január 3-án tértünk vissza a szünet-
ről. Beindulnak a Lázár Ervin Program 
előadásai. Az első és második évfolyam 
Maglódon a művelődési házban fog egy 
bábelőadást megtekinteni, a hetedik osz-
tályosok pedig egy táncszínházi progra-
mon és egy, a Nemzeti Múzeumban tartott 
múzeumpedagógiai foglalkozáson fognak 
majd részt venni. Ha a járvány engedi, ak-
kor a negyedik évfolyam úszásoktatása is 
elkezdődik a második félévben.

A félévet január 21-én zárjuk, a bizo-
nyítványokat a gyerekek január 28-áig 
kapják meg. 

Boldog, szerencsés, sikeres új évet és 
egészséget kívánok mindenkinek! 

Kiss Katalin

Izgalmas félévet zárnak a diákok

Elkezdődött a 2022-es év. 
Idén is rengeteg kihívással kell meg-

küzdenünk magánszemélyként is és ter-
mészetesen az önkormányzat nevében is. 
Sok feladat csúszott át tavalyról erre az 
évre, és további feladataink is lesznek. 

Vannak beruházások, amiket a költsé-
gek miatt kellett elhalasztanunk, ezeket 
szeretnénk idén elvégezni. Rengeteg új 
pályázat is kiírásra került, amire igyek-
szünk beadni az előírt anyagokat. Saj-
nos a pályázatok legtöbbjéhez önerőre 
is szükség van, amit elő kell teremteni, 
illetve vannak olyan pályázatok is, amire 
előzőekben már kaptunk támogatást, így 
ezekre ismételten nem sok esélyünk van. 

Mindezek ellenére minden olyan anyagot 
elkészítünk és benyújtunk, ami a telepü-
lés működését segíthetné. 

Idén parlamenti választásokat tarta-
nak. Számítsunk rá, hogy lesznek, akik 
az egymás elleni uszítás eszközét is fel 
fogják használni saját sikereik elérése 
érdekében. Sok erőt kívánok mindannyi-
unknak ahhoz a néhány hónaphoz, ami 
előttünk áll. Ne hagyjuk magunkat eltérí-
teni, hallgassunk a józan eszünkre! Nem 
érdemes belemenni azokba a felesleges 
vitákba, amitől csak a gyűlölet erősödik. 

A LIDL vezetőinek tájékoztatása sze-
rint februárban elkezdődik a tényleges 
gazdasági működés, ezért munkaválla-

lókat keresnek. 
Akit érdekelnek 
az állásajánlatok, 
a honlapunkon és 
a LIDL honlapján 
is talál tájékoz-
tatást. A JYSK is 
nemsokára cél-
egyenesbe ér, itt 
több ütemben in-
dul majd el a mű-
ködés, ennek részleteiről később tudok 
majd beszámolni. 

Mindenkinek sikerekben gazdag bol-
dog új évet kívánok!

Gál Zsolt polgármester

Szavazókörök Ecseren Forrás: valasztas.hu
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Nagy siker volt a X. Ecseri Böllérfesztivál
Január 8-án tovább folytatódott a Böllér-
fesztivál szép hagyománya Ecseren, mely 
az elmúlt évben a koronavírus-járvány miatt 
szünet tartására kényszerült. Így aztán a tava-
lyi helyett csak ebben az évben ünnepelhet-
te meg 10. születésnapját, noha 11 éve már, 
hogy elindult ez a népszerű rendezvénysoro-
zat. 
A megnyitóra reggel 8 órakor került sor, mely-
nek alkalmával dr. Szűcs Lajos országgyűlési 
képviselő és Gál Zsolt polgármester köszön-
tötték a résztvevőket. Az eseményen részt 
vett Tabányi Pál Maglód, Horváth Tibor Pé-
cel, Kissné Szabó Katalin Üllő polgármeste-
re és Török Réka Gyömrő alpolgármestere.

Gál Zsolt örömét fejezte ki, hogy a még 
mindig tartó pandémia ellenére is szép szám-
ban neveztek be a versenyre és az idő elő-
rehaladtával egyre több helybéli család ap-
raja-nagyja látogatott ki a programra. Mint 
mondotta, az öt résztvevő csapat munkáját 
ezúttal is a Szabadtűzi Lovagrend tagjai érté-
kelték, akik már a legelső pillanattól kezdve 
nyomon követtek valamennyi munkafázist 
és pontoztak minden ételt a fogópálinkától 
és hagymásvértől kezdve a töltöttkáposztán, 
levesen, hurkán, kolbászon, sülteken át egé-
szen a süteményekig. 

Az esemény főszereplőinek nevezhető 
hízók Maglódról érkeztek, akik közül a leg-
kisebb 130, a legnagyobb pedig 160 kg-ot 
nyomott. A polgármester ezen a jubileumi 
alkalmon visszaemlékezett a 11 évvel ez-
előtti kezdetre, melynek alapját Veszelovszki 
József és Sztancsik Csaba ötlete adta, akik a 
mai napig aktív résztvevői, illetve támogatói 
a fesztiválnak. 

Mint minden ecseri eseménynek, így a Böl-
lérfesztiválnak is nélkülözhetetlen résztve-
vője az EKO Kft. Kun Attila, a cég vezetője 
elmondta, hogy számukra a munka ilyenkor 
már jóval a program előtt, általában egy hét-
tel korábban kezdődik – és legalább egy hét-
tel tovább is tart, hiszen gondoskodniuk kell 
arról, hogy minden a megfelelő állapotban a 
kívánt helyen legyen. De emellett természe-
tesen idén sem maradhattak ki a versenyből 
sem. S hogy a jó kollektív hangulat változat-
lan a cégnél, mi sem bizonyítja jobban, mint 
hogy idén is – a versenykiírás melletti étkeken 
túl – készültek valami plusszal is: barbecue-
t sütöttek és standjukon ingyenesen lehetett 
pattogatott kukoricát is kapni. De magához 
a látványhoz és hangulathoz is igyekeztek 
hozzájárulni: a Wertheim család jóvoltából 
hullahoppkarika-bemutatót és karika-labda-
buzogány kombinációjú zsonglőrszámot is 

megcsodálhat-
tak a látoga-
tók. Főzőtudo-
mányuk pedig 
idén sem ma-
radt el a ko-
r á b b i a k t ó l , 
hiszen több 
gasztrodíjat is 
megnyertek. 
De emellett ők 
érdemelték ki 
a legvidámabb 
csapat címet 
is, s a szép 
szereplésér t 
a cégvezető 
megköszönte 
minden csapattag munkáját. 

Az Ecseri Jótevők csapata a kezdetektől 
visszatérő szereplője a böllérfesztiváloknak. 
Sőt, a csapat valamennyi tagja, egy vendég 
kivételével, szintén helybéli. De azon túlme-
nően, hogy a fakanalat nagy szakértelemmel 
és sikeresen forgatják, az idei dekorációjuk 
is telitalálat volt. A csapattagok keze mun-
káját dicséri a farönkből készült malac, a 
bejáratnál őrködő zsákmalac, valamint a 
böllérkarácsonyfa, tetején kolbászcsillaggal. 
A Pék és Segédei Kft. jóvoltából malac for-
májú fehérkenyér került az asztalokra. Me-
nüjükben pedig az eddig szokásos orjaleves 
helyett toroskáposztát kínáltak. A Jótevők 
azonban nemcsak a fesztiválhoz hasonló al-
kalmakkor jönnek össze, hanem egy nagyon 
jól összeszokott baráti társaság, akik nem az 
eredmény kedvéért jönnek el, hanem hogy 
jól érezzék magukat és kellemesen töltsék az 
időt egymás társaságában. 

A Leszúrlak csapat a szomszédos XVI. ke-
rületből érkezett, melynek magját a Szegedi 
család s annak egy kis baráti társasága adja. 
Évről évre ők is visszatérő szereplői a ver-
senynek, akiknek ételkínálata igen ínycsik-
landó: csontból készült húsleves, sülthús, 
kolbásszal töltött szűzérme, töltöttkáposz-
ta, hurka, kolbász. A családfő Szegedi urat 
egyébként Ézsiás András vonta bele a ver-
senybe, aki ecseri illetőségű, s amint a töb-
biek illették: ő a csapat agya, a projektma-
nager. S noha a programsorozat tavaly már 
betölthette volna a 10. évfordulóját, sajnos 
a Covid ezt meghiúsította, ám – mint Ézsiás 
úr reménykedve megjegyezte – az idei szüle-
tésnapi rendezvény egyben már a covidűző 
bajnokság is lesz. 

Az ecseri Pre-Fitt Stúdió idén folytatta a 

korábban megkezdett hagyományt és az igen 
hideg idő ellenére szép számmal képviseltet-
te magát a versenyen, stílusosan a Pre-Röfi tt 
nevet adva csapatuknak. S hogy lelkese-
désük a korábbi évhez viszonyítva semmit 
sem csökkent, mi sem bizonyítja ékesebben, 
mint hogy 10 kiló lisztből lángos készült, és 
a stúdió vezetőjének, Vághi Zsuzsannának 
legjobb barátnője előző este 5 kiló lisztből 
gyúrta a fánk tésztáját. Mindezt ki is sütötték 
a helyszínen, s a fánkból kínáltak édeset és 
sósat egyaránt, hogy mindenkinek legyen vá-
lasztási lehetősége, ízlése szerint. Zsuzsanna 
egyébként nagyon szeret főzni s mivel im-
már két gyermek édesanyja, így van is, aki 
azt szívesen elfogyasztja. A csapatot ezúttal 
is családtagok s a hozzájuk kapcsolódó ba-
ráti társaság alkotta, s igyekeztek minden 
kategóriában eleget tenni a versenykiírásnak 
nem titkolva, hogy idén is szép remények-
kel indulnak. A főzőverseny egy hatalmas 
csapatmunka volt, amiben nagy segítséget 
jelentett Zsuzsanna férje  és legjobb barátnő-
je, Vobeczky Anna is. Aki nélkül pedig nem 
is jöhetett volna létre a verseny, az Holecz 
Róbert volt, aki böllérként már a harmadik 
alkalommal lett a csapat legfontosabb tagja.   

Az Ecseri Önkéntes Tűzoltó Egyesület 
képviseltette magát a legnagyobb standdal 
és a legnagyobb létszámmal a rendezvé-
nyen. A résztvevő 24 fő közül az előző na-
pon azonban már mintegy 10 fő részt vett a 
helyszínre való kihurcolkodásban, aminek 
köszönhetően a verseny napján már csak né-
hány dolgot kellett még kihozniuk. Mint Mé-
hész Pál, az egyesület elnöke és dr. Molnár 
Zsuzsa elmondták, örvendetes módon évről 
évre nő az egyesület tagsága, ami pillanat-
nyilag pedig már mintegy 54 főre tehető. A 
böllérfesztiválokat illetően pedig az idei a 

Szűcs Lajos országgyűlési képviselő és Gál Zsolt polgármester 
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harmadik megmérettetésük, melyet azonban 
már jóval nagyobb szervezettség jellemez. 
A korábbiakban ugyanis mindig vita volt a 
fűszerezésről, hogy mibe miből mennyit te-
gyenek. Ezt azonban mostanra már sikerült 
szerencsésen lezárni azáltal, hogy kijelölték, 
melyik ételnek ki a felelőse. Emellett a sütés-
nek, hurkának és kolbásznak van egy külön 
főnöke, aki nem más, mint a böllérük, aki 
egyébként tiszteletbeli ÖTE-tag is. Neki van 
egy bevált véres- és májashurka receptje, ami 
egyben az egyesület ételkülönlegessége is. A 
receptet egyébként tavaly fejlesztette ki, ami 
nagyon bevált – ám ez az első alkalom, hogy 
versenyen is indult vele. Emellett a legutolsó 
böllérfesztiválon a 2. helyezést érte el. Nem 
ecseri illetőségű, Dunaharasztiból érkezett. A 
csapat kedvence egy öntöttvas kis melegedő 
kályha volt, amelyen felváltva főzték a for-
raltbort és a teát. Az étkeket illetően pedig 
valamennyi kategóriában indultak, aminek 
az a története, hogy amikor elolvasták a ver-
senykiírást, nem akartak mindent elkészíteni 
– de aztán valamelyikük mindig fellelkese-
dett egy-egy ételt olvasva, így lett teljes a 
kínálatuk: toroskáposzta, orjaleves, hurka, 
kolbász, sülthús és oldalas. 

A versenyt megelőző nap viszont igen 
szomorú eseményt tartogatott az egyesület 
részére: ekkor temették kedves alapító tag-
jukat, Laczkó Ilonát, aki 70 éves korában 
hunyt el és az Advent hangjai nevet viselő 
karácsonyváró rendezvényen még aktívan 
részt vett a soraikban. 

A szomszédos tele-
pülések vezetői évről 
évre szívesen tesznek 
eleget az ecseri ön-
kormányzat meghí-
vásának és látogatnak 
el a böllérfesztiválra. 
Tabányi Pál, Maglód 
polgármestere is rend-
szeresen a vendégek között szerepel s úgy 
értékelte az idén jubiláló rendezvényt, mely 
a kezdetektől fogva igen jó hangulatú, ba-
ráti összejövetel. Mint mondotta, ők sajnos 
nem rendelkeznek ilyen helyi adottságok-
kal, azonban 15 éve tartanak rendszeresen 
Kárpát-medencei magyar találkozót, mely-
nek egy napján disznóvágás is szerepel. 
Ennek során pedig mindegyik csapat a saját 
vidékén szokásos hagyományoknak megfe-
lelően készíti el az ételeket, azonban a részt-
vevők nem versenyszerűen, hanem inkább 
gasztronómiai bemutatóként készítik el kí-
nálatukat. Most is nagyon várják már a hatá-
ron túliak ezt a 3 napos rendezvényt, amire 
terveik szerint február 18-20. között kerül 
majd sor a Tájház udvarán. A program nagy-

szabású koncerttel lesz összekötve, ezúttal 
az Ismerős arcok együttes részvételével, fő-
védnöke pedig Szili Katalin miniszterelnöki 
megbízott. 

Kissné Szabó Kata-
lin, Üllő polgármes-
tere a legelismerőbb 
szavakkal illette a 10. 
Ecseri Böllérfesztivált, 
melynek keretében ez 
alkalommal is nagyon 
jó hangulatban telik a 
nap. Mint mondotta, 
az embereknek nagyon hiányzik az, hogy 
együtt lehessenek és egy kicsit kiszabadul-
hassanak. Ráadásul szabad térben zajlik az 
egész, így még a járvány szempontjából is 
szerencsésnek mondható az esemény. Ecser 
példáján buzdultak fel ők is és májusban ter-
vezik megtartani a Csülök fesztivált, remél-
hetőleg a piactéren, s mindehhez nagyon jó 
ötleteket látott Ecseren. Most a hagymásvért 
kóstolta meg a vendéglátóknál, ami nagyon 
emlékeztette a gyerekkori disznótorokon 
készítettekre. A környező települések pol-
gármestereivel való itteni találkozás pedig 
mindig kötetlen és oldott hangulatú, ami 
igen fontos, hiszen a környező települések 
mindig is támogatták egymást és egymás 
rendezvényeit. Mindannyiuknak fi gyelniük 
kell egymásra s nem szabad kilógni a sor-
ból. Szerencsére szépen fejlődik a térség, 
aminek nagyon örül, hiszen szükség van rá. 

A fesztivál jó alaphangulatáról pedig már 
a bejáratnál lévő fakanáldobó verseny is kis 
ízelítőt adott, ami csak tovább fokozódott, 
elhaladva a csapatok standjai előtt. S hogy a 
hideg ellenére se váljon fagyossá a hangulat, 
a fogópálinka, a tea és forraltbor nyújtotta 
melegség mellett Abonyi Attila szabadtéri 
diszkója gondoskodott. A jólismert és mél-
tán népszerű lemezlovas nem véletlenül ér 
el minden megmozdu-
lásán osztatlan sikert, 
hiszen nincs olyan ren-
dezvény, amire alapo-
san fel ne készülne. Így 
volt ez a Böllérfeszti-
vál alkalmával is, ami-
nek eredménye a baráti 
jókedv és emelkedett 
hangulat lett. Sikerének elsőszámú titka 
pedig nem más, mint hogy úgy válogassa 
össze a zeneszámokat, hogy azok között 
minden korosztály megtalálja az ízlésének 
legmegfelelőbbet. Ezért a régi hagyomá-
nyos mulatós zenét színezni kell a fi atalo-
sabbal úgy, hogy a retrótól kezdve minden 
elhangozzék a nap folyamán. Mindezt pedig 
külön-külön blokkokba kell szerkeszteni – 

egyenként 100-150 számot magába foglaló-
an. Emellett pedig kell készíteni kisebb, 10-
12 számot tartalmazó blokkokat is, s ahhoz 
időzíteni ezek lejátszását, ahogyan érkeznek 
a vendégek. Így el lehet kerülni, hogy unal-
mas, vagy egyhangú legyen a zene. 

A technikai berendezés pedig mindenkép-
pen védve kell hogy legyen. Emellett cél-
szerű, ha fűthető is a környezete, mert így 
nem tud bepárásodni vagy kihűlni. S mivel 
még mindig egy járvány idejét éljük, fi gye-
lembe kell venni, hogy sokan érkeznek csak 
később és létszámban is talán kissé keveseb-
ben. S hogy a hosszú program alatt a dj is 
tudjon némi lélegzetvételhez jutni, előre be 
tud állítani egy-egy összeállítást, hogy le-
gyen lehetősége kicsit regenerálódni is. 

Így a 10. Ecseri Böllérfesztivál résztvevői 
remek hangulatban ünnepelhettek, hiszen 
szórakoztatásuk a már jól megszokott, ki-
váló szinten volt biztosítva Abonyi Attila 
jóvoltából. 

A versengés összetett eredménye: 5. 
EKO Kft.,  4. Ecseri Jót-evők, 3. Leszúr-
lak, 2. Ecser ÖTE, 1. PRE-Röfi tt. A Sza-
badtűzi Lovagrend Vándordíját a PRE-Rö-
fi tt csapata nyerte el végleg.

A Wertheim család zsonglőrbemutatója

Az ÖTÉ-é volt a legnépesebb csapat

Malac mindenütt: kenyérből, vágódesz-
kán, farönkből készítve

Kissné Szabó 
Katalin

Tabányi Pál

Abonyi Attila
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Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
Tisztelt Lakosok!

Ismét fi gyelmükbe szeretnénk ajánlani a 
jelzőrendszeres házi segítségnyújtás lehe-
tőségét. 

Tesszük ezt azért, mert sajnos az utóbbi 
időben előfordult, hogy egyedülálló, idős 
ember került olyan helyzetbe, hogy nem tu-
dott segítséget kérni, mert otthonában elesett 
és nem volt elérhető távolságban a telefon.

A jelzőrendszeri segítségnyújtáskor az 
ellátott kap egy kézre kapcsolható vagy 
nyakba akasztható kis szerkezetet, amin 
bármikor, a nap 24 órájában segítséget kérhet 
a központban ülő szakembertől.

Ez a legrövidebb időn belüli segítség-
nyújtást teszi lehetővé, folyamatos kapcso-
lattartást az idős emberrel, amíg megérkezik 
a szociális gondozó, orvos vagy családtag. 
Másrészről a családtagok, akik messzebb 
laknak, biztonságban tudhatják szerettei-
ket.

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
a saját otthonukban élő, egészségi állapotuk 
és szociális helyzetük miatt rászoruló sze-
mélyek részére nyújtott ellátás, a felmerülő 
krízishelyzetek elhárítása céljából.

Az ellátott személynek képesnek kell len-
nie a segélyhívó készülék megfelelő haszná-
latára.

SZOCIÁLISAN RÁSZORULTNAK 
kell tekinteni:

• az egyedül élő 65 év feletti személyt,
• az egyedül élő súlyosan fogyatékos vagy 

pszichiátriai beteg személyt,
• a kétszemélyes háztartásban élő 65 év 

feletti, illetve súlyosan fogyatékos vagy 
pszichiátriai beteg személyt, ha egészségi 
állapota indokolja a szolgáltatás folyama-
tos biztosítását (a háztartásban élő kiskorút 
a személyek számában nem kell fi gyelembe 
venni).

A SZOCIÁLIS RÁSZORULTSÁG az 
ellátás igénybevételét megelőzően vizsgá-
landó. Ha az ellátást szociális rászorultság 
hiányában igénylik, a térítési díj az egyéb-
ként irányadónál magasabb összegben álla-
pítható meg.

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 
készenléti jelleggel működik.

A diszpécserközpont SEGÉLYHÍVÁS 
ESETÉN értesíti az ügyeletes gondozót, aki

> haladéktalanul megjelenik a helyszínen
> megteszi a probléma megoldása érdeké-

ben szükséges azonnali intézkedéseket,
> szükség esetén kezdeményezi a további 

egészségügyi vagy szociális ellátást.
Térítési díj
Az ellátásért személyi térítési díjat kell 

fi zetni. A térítési díj igazodik a szolgáltatást 
igénybe vevő személy rendszeres havi jöve-
delméhez: nem haladhatja meg annak 2%-át. 
Kiskorú igénybe vevő esetén a családban egy 
főre jutó rendszeres havi jövedelmet kell fi -

gyelembe venni.
A m e n n y i b e n 

pl. az igénylőnek 
150.000.-Ft az egy 
főre jutó jövedelme, 
akkor 3.000.-Ft-ot 
kell fi zetnie havonta, 
amennyiben ennél 
alacsonyabb akkor a 
nyugdíja 2%-át, tehát 
3.000.-Ft-nál keve-
sebbet. 

Az ennél magasabb 
nyugellátás, vagy 
egy főre jutó jöve-

delem esetében napi 150.-Ft az ellátásért fi -
zetendő díj. Ez egy 31 napos hónap esetén 
max.4.650.-Ft. 

A fi zetendő térítési díj összegéről az igény-
lő a megállapodás megkötésekor írásbeli tá-
jékoztatást kap.

Igénybenyújtás
A jelzőrendszeres házi segítségnyújtást - a 

szolgáltatást nyújtó intézménynél - szóban
vagy írásban kell kérelmezni. Telefonon 

kérhetik a Polgármesteri Hivatalban (06-
29/335-161).  

A bejelentést követően, a házi szociális 
gondozó eljuttatja a nyomtatványt kérelme-
ző lakcímére. 

Cselekvőképtelen igénylő esetén a ké-
relmet törvényes képviselője terjeszti elő, 
az érintett személy véleményének lehetőség 
szerinti fi gyelembe vételével. A korlátozottan 
cselekvőképes személy az igénylést törvé-
nyes képviselőjének beleegyezésével teheti 
meg, önállóan akkor, ha e tekintetben a bíró-
ság a cselekvőképességét nem korlátozta.

A kérelem előterjesztésekor be kell nyúj-
tani
◦ a 9/1999. (XI. 24.) SzCsM. rendelet 1. 

számú mellékletének I. része szerinti orvosi 
igazolást (fekvőbeteg-gyógyintézeti ellátás 
ideje alatt, illetve annak megszűnését követő 
30 napon belül történő igénylésnél a kórházi 
zárójelentést), valamint a II. rész szerinti jö-
vedelemnyilatkozatot és
◦ a szociális rászorultságot igazoló irato-

kat.
Ha a szociális rászorultság több feltétel 

egyidejű fennállásán alapul, valamennyi fel-
tételt külön igazolni kell.
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December 19-én, vasárnap délután vette 
kezdetét az ’Advent hangjai’ nevet viselő 
karácsonyváró rendezvénysorozat Ecse-
ren. 

Mint Gál Zsolt polgármester elmondta, 
az idén első alkalommal megtartott prog-
ram ismét egy szép példája a helyi össze-
fogásnak, aminek nagyon örül. Az ünnep-
várás eddig ugyanis úgy zajlott a faluban, 
hogy több szervezet és csoport is készült 
kis műsorral, előadással – ám azok igen 
gyakran időben és helyszínben is ütötték 
egymást. 

Az ünnepvárásra s az azzal egy idő-
re eső harangtorony-avatásra most is 
több csoport készült, még a szlovák ön-
kormányzaton belül is. Így aztán hogy 
a Dalárda, a templomi gitáros énekkar, 
valamint az Önkéntes Tűzoltó Egyesület 
műsorai ne nyomják el egymást, az ön-
kormányzat megszervezett egy egyezte-
tést minden érintett részvételével. Ennek 
eredményeképpen pedig sikerült elérni, 
hogy egy közös rendezvényre lehessen 
felfűzni minden produkciót anélkül, hogy 
bármelyikük is csorbát szenvedjen csu-
pán azért, mert annak akár a helye, akár 
az ideje ütközik egy másikével. 

Emellett az önkormányzat célja volt a 
hagyományteremtés is, s a jövőben pedig 
már ilyen egységes formában szeretnék 
megtartani az ’Advent hangjai’ ünnepi 
rendezvényt – természetesen minden év-
ben kiegészítve valami kis újítással, az 
ecserieknek szánt meglepetéssel. 

Az idén teltházas templomi koncerttel 
kezdődött a program. Ezt követően került 
sor a polgármesteri hivatal előtti ’Búdka’ 
(kápolna) új harangtornyának megáldásá-
ra, melyet az Ecseri Szlovák Önkormány-
zat építtetett. A harang Gombos Lajos ha-
rangöntő mester munkája. Aszódi Csaba 
András, a szlovák önkormányzat elnöke 
ünnepi köszöntőjében elmondta, hogy a 
település központi részén álló Búdka az 
ecseri szlovák közösség összetartozásá-
nak jelképe, mely egyúttal megjeleníti 
Ecser korábbi épített örökségét is. Az 
épület az egykori – ugyancsak téglából 
épített – négy úrnapi Búdka jegyeit viseli 
magán, melyeket a szocializmus évei alatt 
lebontottak. Ezek közül az egyik 2007-
ben régi fényképek alapján újjáépítésre 
került. A belső neobarokk feszület erede-
tileg a korábbi ecseri plébánia verandáján 
állt, a falra festett ecseri népviseletű an-
gyalok pedig a templom hajdani falfest-

ményének másolatai. A tornyot az ecseri 
paratszházakra jellemző eredeti kettős 
oromkereszt díszíti. A külső falon lévő 
emléktábla pedig a szlovák elődök több, 
mint három évszázaddal ezelőtti érkezé-

sét jeleníti meg, akiknek kétkezi munkája 
által fejlődött Ecser. 

A helyi szlovák közösség vezetője kifej-
tette, hogy az új harang az örömöt hirdeti 
majd a faluban. Minden nap délelőtt 10 
órakor köszönti annak lakóit, s ezen kívül 
csak ünnepi alkalmakkor szólal meg újra. 
Nem lélekharang, hiszen erre a temetőben 
lévő harang hivatott, hanem örömteli ese-
ményeket ad majd hírül, úgymint gyer-
mek születése, esküvő vagy jubileum. 

A harangot az ecseri templomban még 
októberben áldotta meg Tibor atya, s ezt 
követően került a toronyba. November-
ben pedig már kétszer is örömhírt hirde-
tett: Blazsek Beáék kisfi ának születését 
és Szigetvári Panni néni 90 éves születés-
napját. 

Aszódi Csaba András ismertette, hogy 
a tornyot Esztergomi Réka tervezte, a 
kivitelező pedig Házler Károly volt, aki 
szintén helyi illetőségű, hiszen immár 6 
éve itt él a faluban. S noha nem ez az első 
munkája Ecseren, hiszen az ecseri címe-
ren lévő cserfa aljának kövezése is az ő 
munkáját dicséri. Megtisztelő számára, 
ha olyan új kihívást jelentő feladatot kap, 
mint a harangtorony megvalósítása, mely-
lyel egyúttal beírta nevét Ecser építésze-
tének történetébe is. 

A szlovák önkormányzat vezetője meg-
köszönte mind a tervező, mind a kivitele-
ző munkáját és Tibor atya áldásának sza-
vait, majd pedig jelképes ajándékot adott 

át valamennyiük részére. Ezt követően a 
Dalárda régi ecseri harangköszöntő dalla-
mot adott elő, majd Tibor atya megáldotta 
az új tornyot, mely után az meg is szólalt. 
S mialatt a templom gitáros énekkara ad-

venti énekeket adott elő, a házigazda szlo-
vák önkormányzat forró teával, forralt 
borral és ecseri kaláccsal kedveskedett a 
résztvevőknek. 

Ezt követően a Zrínyi utcából indult 
az Ecseri Önkéntes Tűzoltó Egyesület, a 
Polgárőrség, a Rendőrség és az EKO Kft. 
adventi zenés, fényfüzéres menete a falu-
ba. Bejárták Ecsert, sok ember üdvözölte 
őket és vidám hangulatot próbáltak sze-
rezni az embereknek.

A gitáros énekkar pedig 5 és 6 órakor a 
Kálvária keresztnél és az Andrássy utcai 
Óvodánál is adott koncertet az érdeklődő 
közönségnek.

Az ’Advent hangjai’ a civil összefogás szép példája

é j l í i kik k ké k i káj

A Dalárda műsora nagy sikert aratott

Tibor atya megáldja a harangtornyot
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Kedves Ecseriek!
A mai kertvárosi Ecseren már csak 

nyomokban fedezhetők fel az egykori 
falusias környezet maradványai. A tele-
pülés ófalusi részén alig-alig találunk pár 
megmaradt parasztházat és a régi közös-
ségi élet színterei is eltűntek.

Az Ecseri Szlovák Önkormányzat fon-
tosnak tartja, hogy az idősek visszaem-
lékezései alapján felkutassa és megjelöl-
je a helytörténeti szempontból jelentős 
épületeket és településrészeket. Ennek 
köszönhetően évről évre növekszik a 
településen elhelyezett helytörténeti 
emléktáblák száma. Egyre kevesebben 
vannak már, akik a régi idők közösségi 
helyeire emlékeznek, így a fi atalabb ge-
nerációk és Ecser új lakói számára érde-
kes lehet megismerni az elbontott vagy 
átalakított épületek és helyszínek eredeti 
funkcióit.

Helytörténeti rovatunkban a Cserfa 
hasábjain havonta más-más honismereti 
érdekességet tervezünk bemutatni.

Múltbéli utazásunk Ecser kulturális 
életének fellegvárától, a Rábai Miklós 
Művelődési Háztól indul. A török kori 
elnéptelenedés után, a 18. század elején 
az első ecseriek a Szerelem-patak két 
partján – a mai Széchenyi utcában – tele-
pedtek le, így ez a rész akkoriban a falu 
végének számított. 

A mai Ecseri lakodalmas-szobor he-
lyén működött a „Községi kocsma”, 
mely a kulturális élet központja volt. 
Nagytermében báloknak, ünnepségek-
nek, táncmulatságoknak és színielőadá-
soknak is otthont adott. Közvetlenül 
mellette, a művelődési ház helyén volt a 
faluközösség jégverme. A föld alá süly-
lyesztett, vastag nádtetővel fedett épít-
mény egész éven át biztosította a hűtés-
hez szükséges jeget. Elektromos áram 
hiányában, a nyári hőségben jégtáblák-

kal oldották meg elődeink a hűtést. A téli 
hónapokban a férfi ak közösen vágták a 
vasúti híd mögötti egykori tavon a je-
get, melyet cikkekre szeletelve a lakattal 
zárt községi jégveremben tároltak. A jó 
nád- és földszigetelésnek köszönhetően 
a nagy tömegben tárolt jég a követke-
ző télig kitartott. Az ecseri kocsmák és 
mészárosok innen kapták a működéshez 
szükséges jeget, a lakosság csak lakodal-
makban, illetve halálesetkor a koporsó 
hűtésére vette igénybe az ingyenes szol-
gáltatást. A háztartásokban napi hűtésre 
nem használták a közös jeget, mivel az 
élelmiszerek hidegen tartását a hűvös 
pincékben és a mély kutakba eresztett 
vödrökben oldották meg. 

A községi jégverem az 1950-es évek 
második feléig működött, helyét ma em-
léktábla jelzi a Rábai Miklós Művelődési 
Ház bejárata mellett.

Készült Fabók Jánosné, Dinnyés Sán-
dorné, Aszódi Andrásné és Sosovicza Já-
nosné visszaemlékezései alapján.

Aszódi Csaba András

Hol szolgálta Ecsert 
a községi jégverem?

Egy éve annak, hogy az ecseri óvodások 
újra birtokba vehették a bővített és felújított 
Cserfa Kuckó Óvodát. Ebből az alkalomból 
látogatta meg az intézményt dr. Szűcs Lajos 
országgyűlési képviselő. Képviselő urat az 
óvoda udvarán Kéri Tiborné intézményve-
zető fogadta, aki tájékoztatást adott arról, 
hogy az elmúlt esztendő alatt az ovisok 
és az ott dolgozók is megkedvelték a szép 
épületet. Sikerült a helyiségeket belakni 
és a Magyar Falu Programnak, valamint a 
Nagyközségi Önkormányzat anyagi támo-
gatásának köszönhetően modern játszóesz-
közök kerültek az udvarra, ahol műfüves 
focipálya is a kicsik rendelkezésére áll. Dr. 
Szűcs Lajos nyilatkozatot adott a Williams 
Televíziónak, majd Gál Zsolt polgármester 
és Barta Zoltán jegyző kíséretében megnéz-
te a játszóudvart. Az óvoda felújítását Ma-
gyarország Kormánya 148.120.000-Ft-tal 
támogatta – mondta Dr. Szűcs Lajos, – és 
örömteli, hogy az ország egyik legrégeb-
ben alapított gyermekintézménye újulhatott 
meg.

A Belügyminisztérium támogatásából és 
önkormányzati forrásból elkészül a Szent 
Imre és a József Attila utca burkolása. Az 
útépítéssel együtt az ivóvízhálózat cseréje is 
megtörtént. 

Képviselői látogatás

EEEEgy ééééveee aaaanannakk hogy az ecseri óvodás

Kéri Tiborné óvodavezető köszönti 
Szűcs Lajost

A jegyző, a polgármester és a képviselő 
tanácskozik az újonnan leburkolt utcán
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A JYSK új, ecseri logisztikai központjának 
félautomatizált raktárába érvényes targonca vezetői 

engedéllyel rendelkező kollégákat keresünk!ező k

Várjuk a jelentkezéseket a
Karrier Oldalunkon: allas.jysk.huhu
E-mailben: dce_munka@jysk.com

Telefonon: +36203778281
Toborzásunk folyamatos! Nyitott pozícióinkról a 

KARRIER OLDALUNKON találsz bővebb 
információt: allas.jysk.hu

Hétköznapi munkavégzés
3 műszak
Biztonságos, modern, 
tiszta raktár
Télen fűtött, nyáron 
hűtött helyiségek
Polcmentes tárolás

Tapasztalattól függő sávos 
bérezés + bónusz – bruttó 
460.000 Ft-570.000 Ft –
és béren kívüli 
juttatások, már az első 
hónaptól.
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A Cserfa következő, 2022. 02. szá-
ma február 18-án jelenik meg. 
Nyomdába adás: február 11.  
Lapzárta: február 07.

Lélekgondozó

AA CsCsererfafa kkövövetetkekezőző 20202222 0202 szszáá

Honlap: 
www.ecser.hu

Veszteségek és nyereségek 
az élet alkonyán
Napjainkban megfi gyelhető egy szemléletváltás, 
amely az öregséget nem statikus állapotnak te-
kinti, hanem folyamatnak. Ennek a szemléletvál-
tásnak a középpontjában nem a defi citek állnak, 
nem annak számbavétele, hogy mit nem tud az 
öregedő ember, hanem a lehetőségeket látja és 
láttatja. Ezt a szemléletváltást mutatja a megvál-
tozó kifejezés is. Egyre inkább öregedésről és 
nem öregségről beszélünk.

Azt gondolom, ez a téma különlegesen fontos 
a ma embere számára. Egyrészt azért, mert idő-
vel minket is érint – vagy azért, mert a környeze-
tünkben lesznek öregedő emberek, vagy mert mi 
kerülünk ebbe a helyzetbe – másrészt a környe-
zetünkben lévő emberek hozzáállása alapvetően 
befolyásolja és befolyásolhatja ezt a folyamatot.

Az öregedés elsősorban egy individuális folya-
mat, mindenki másként éli meg, ezért kockázatos 
egyetemes szabályokat hangsúlyozni. Azt azért 
leszögezhetjük, hogy az öregedési folyamat nem 
egyirányú, nem defi niálható kizárólag negatív 
jelzőkkel, ezért szerencsésebb az öregedés kife-
jezés, mint a korábban használt öregség. Nagy 
jelentősége van annak, hogy az ember felkészült-
e az öregedésre, mennyire érett személyiséggel 
érkezik ebbe a korba, mennyi spirituális tudást 
halmozott fel eddigi életútja során.

A legújabb pszichológiai tesztek bizonyítják, 
hogy a szellemi képességek változása vagy ezek 
megőrzése nagymértékben attól függ, hogy az il-
lető élete folyamán mennyire élt szellemi életet, 
és ennek megőrzéséhez az idő múltával meny-
nyire ragaszkodott. Azt mindenképpen meg kell 
jegyezni ezzel kapcsolatban, hogy a szellemi élet 
iránti igényesség nem feltétlenül függ az iskolai 
végzettségtől és a foglalkozástól. 

Jelentős a környezet szerepe és ezzel együtt 
a felelőssége is, hiszen sok múlik azon, hogy az 
idősödő embert mennyire serkentik új feladatok-
kal szellemi tevékenységre. Korábban azt állí-
tották a kutatók, hogy az idős emberek nehezen 

tudnak új dolgokat megtanulni, ma azon a véle-
ményen vannak, hogy az idősödő ember másként 
tanul, lassabban, de mélyebben. Az idősödő em-
ber rövid távú emlékezése erősen függ a környe-
zet motivációjától, vagyis attól, hogy mennyire 
sütik rá az idősödő emberre a feledékenység bé-
lyegét s hogy mindennapjai iránt mennyi érdek-
lődést mutatnak.

A pszichomotorikus képességek nem az öre-
gedés fázisában kezdenek gyengülni, hanem ez 
tapasztalható az ember harmincas éveitől kezdve.

Az öregedés nem megváltoztathatatlan, visz-
szafordíthatatlan állapot, hanem egy olyan fo-
lyamat, amely nemcsak visszafelé a múltba réve-
désbe, hanem előre, az ajándékba kapott időskori 
napokra is utat kínál.

Fontos azonban tudomásul venni azt is, hogy 
gyakran nem könnyű együtt élni idősödő embe-
rekkel. Ez elsősorban azokra vonatkozik, akik 
beletörődtek a megváltoztathatatlanba és elfo-
gadták az öregséget, mint leépülést, feladták és 
megkeseredtek. Derűsen élhetik meg ezt az élet-
szakaszt azok, akik nem az öregedés defi citjeit 
látják csupán, hanem az öregedés szépségét is, s 
akiket a környezetük is így kezel. Nem kétségbe-
eséssel, hanem az én teljességének megtapaszta-
lásával. Nagyon sok múlik a szociális, kulturális, 
családi környezeten, ahol az idősödő ember él, 
azokon a szellemi és lelki hatásokon, amelyek őt 
érik.

Ezért fontos küldetésünk van: segítenünk kell 
az idősödő embert abban, hogy kihasználja élet-
kora lehetőségeit, megőrizze környezete iránti 
érdeklődését, ápolja kapcsolatait, elfogadja egyes 
életterületein a beszűkülést, tudja átélni és meg-
élni a veszteségeit, legyen nyitott életkérdéseiről 
beszélgetni, az emlékezés ne csupán nosztalgia 
legyen a számára, hanem erőgyűjtés is.

Dr. Csiba Tibor esperes, plébános, 
mentálhigiénés lelkigondozó
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Fényfüzérbe öltöztette a MÁV egyik V 43-as 
típusú mozdonyát. A 350 méter hosszú, 3500 
LED-ből álló világítás rendkívüli látványt nyújt. 
Karácsony után is közlekedett az ország vasút-
vonalain, így jutott el december 27-én Ecserre. 

2021. december 4-én rendezte meg az Ecseri Kulturális és Sport Egyesület 
a Laky Ilonka Általános Iskolában a várva várt darts háziversenyt. Össze-
sen 49 tanuló mérte össze tudását. Minden nevező ajándék Mikulás csokit 
kapott, valamint a várakozási időben üdítőt, ropogtatnivalót, zsíros- és te-
pertőkrémes kenyeret fogyaszthatott.

Az Ecseri Polgárőr Egyesület Mikulása december 5-én, vasárnap látogatta meg a gyerekeket. Nagyon örült, hogy az 
idén a vírus nem akadályozta az érkezését. Kora délután indult a Községházától, ahol már szép számú gyereksereg 
várta. Így volt ez településünk összes utcájában, a kicsik izgatottan lesték a Mikulást és krampuszait. A polgárőrök 
mindig örömmel készülnek erre a napra, hogy a komoly szolgálatok után mosolyt csaljanak az arcokra.
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