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Sűrű volt a képviselő-testület áprilisi ülésének napirendje

Ecser Nagyközség Önkormányzata április 
20-án tartotta soros testületi ülését, me-
lyen részt vett dr. Csipler Norbert rendőr 
alezredes rendőrkapitány, András Attila 
rendőr főtörzsőrmester, valamint Faltusz-
né Szabó Nikoletta a Vecsési Járási Hiva-
tal osztályvezetője. 

A képviselő-testület elfogadta a Monori 
Rendőrkapitányság és a Maglódi Rendőr-
őrs 2021. évi tevékenységéről, valamint a 
Gyömrő és Környéke Szociális Szolgál-
tató Központ tájékoztatóját. A képviselők 
elfogadták az Ecseri Kulturális és Sport 

Egyesület tájékoztatóját. 
A testület pályázatot hirdetett Ecser kul-

turált települési környezetének fejleszté-
se céljából „Szép kert, tiszta környezet” 
címmel, melynek beadási határideje 2022. 
június 15. 16:00 óra, elbírálása pedig au-
gusztus 20-án lesz. Megalkotásra került 
az évi igazgatási szünetről szóló rendelet 
módosítása, és a testület módosította a 
Packeta Hungary Kft. részére biztosítandó 
közterületi csomagautomata telepítésére 
vonatkozó határozatát, annak helyszínét. 
Összeget határoztak meg a képviselők az 

Árpád utca és a Vö-
rösmarty utca vízve-
zetékének cseréjére 
és döntöttek a köz-
tisztviselői rendelet 
módosításáról. 

Állást foglalt a 
testület a térségben 
tervezett elkerülő 
utak nyomvonalával 
kapcsolatban, mely 

szerint Maglód és Gyömrő között a Mag-
lódtól távolabbi nyomvonalon valósuljon 
meg az út, s a 31. jelű út forgalma ne az 
ecseri csomópontban jelenjen meg az M0 
autóútnál. Mivel azok torlódást okoznak, 
ne legyenek körforgalmak az ecseri M0 
csomópontban, hanem az M0 autóút ter-
vezésekor jelölt csomópontelrendezés va-
lósuljon meg. Az ecseri M0 csomóponttól 
pedig a 31110 sz. út első körforgalmáig 
kétsávos út készüljön. :  Ismét jelezték, 
hogy szükséges a további bővítés is. 

 Rendeletet alkottak a képviselők a tele-
pülésfejlesztéssel, településrendezéssel és 
településkép-érvényesítéssel összefüggő 
partnerségi egyeztetés helyi szabályairól 
szóló rendelet módosításáról. 

Felhatalmazást kapott a polgármester, 
hogy a települési eszközök módosításának 
véleményezési eljárását tárgyalásos eljá-
rásban folytassa le a Volvo Hungária Kft-
vel. Döntöttek a képviselők az ecseri civil 
szervezetek támogatásáról s elfogadták a 
polgármesteri beszámolót.

Az Arany János utca nyugati – Rákóczi utca felőli – része ko-
rábban nádas volt. Az 1990-es évek elején épült be a terület a 
páratlan oldalon ikerházakkal. A páros oldalon családi házak ké-
szültek el, néhány évvel később. 

A talajviszonyok miatt nem csoda, ha a csapadékvíz elvezetés 
mindig problémát okozott. Hosszú tervezés, és több szakember 
bevonása után az Ecser Nagyközségi Önkormányzat pályáza-
tot nyújtott be a Magyar Falu Programban vízelvezető rendszer 
építésére és felújítására. A pályázat eredményes volt. A pályázat 
megfelelt a pályázati kiírásban meghatározott tartalmi értékelési 
szempontoknak, ezért 5.999.999-Ft támogatást kap településünk. 
Az összeg az önkormányzat forrásaival kiegészítve az Arany Já-
nos utca ezen szakaszán a csapadékvíz-elvezetés kiépítésére szol-
gál.

Bízunk benne, hogy a beruházás elnyeri a helyi lakosság meg-
elégedését.

Nyertes pályázat 
csapadékvíz-elvezetésre

Szeverné Csekei Csilla és Szilágyi Szilvia képviselők mellett András Attila rendőr főtörzsőrmester és dr. Csipler Norbert 
rendőr alezredes rendőrkapitány a testületi ülésen
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Új szemetesedényeket kapnak az ecsereiek 
A Cserfa újság előző számaiban folyamatosan 
igyekeztem bemutatni a település határában 
induló fejlesztéseket. 

Nagyon nehéz pontos képet adni, hiszen 
rendszeresen változnak az elképzelések. Il-
letve még több olyan terület van, amelynek a 
fejlesztéséről nem született tulajdonosi dön-
tés. „Érdemes mérleget vonni, a beruházások 
pozitív és negatív hatásairól. Ezzel egyidőben 
mindent meg kell tennünk a negatív hatások 
csökkentése vagy megszüntetése érdekében. 
A kiemelt beruházások esetében az önkor-
mányzat mozgástere jelentős korlátok közé 
kerül, ennek ellenére folyamatosan jelezzük 
minden lehetséges fórumon az aggályokat. 
Van, amikor meghallgatásra találnak kéré-
seink, és persze van, amikor nem.” Hetente 
több alkalommal egyeztetünk a fejlesztőkkel, 
igyekszünk a település érdekeit érvényesíteni, 
sajnos a kiemelt projekteknél már az engedé-
lyezés és a telekalakítás sem önkormányzati 
hatáskör, így gyakorlatilag sok lehetőség 
nincs a kezünkben, amellett vannak olyan 
fejlesztők, akikkel nehezen lehet szót érteni. 
A következő számban igyekszem az egyik 
ilyen nagy fejlesztési elképzelést bemutatni, 
amennyiben a várt információkat biztosítják 
számunkra. 

A Volvo fejlesztése is elindul, a tervezés 
folyamata elkezdődött, heteken belül elkészül 
egy olyan anyag, amit közzé tudunk tenni a 
honlapon, és itt is írok róla rövidesen. 

A JYSK-nél épülő körforgalom megkapta 

az engedélyeket, vélhetően idén elkészül, de 
ennek pontos időpontjáról még nem tudunk. 
A testületi ülésen is foglalkoztunk a Maglód 
irányába épülő út tervével, amely jövő év kö-
zepére készül el. Sajnos abban csak az M0-ás 
autópálya felhajtótól az első körforgalomig 
terveznek, a további részek tervezése egy má-
sik projektben valósulhat meg. Még ebben az 
évben elkészül egy egyeztető anyag, amiben 
a végleges nyomvonal és elképzelés megfo-
galmazódik, azokat közzé fogjuk tenni, amint 
megkapjuk. 

Egyre melegebb van, egyre többször van-
nak gyerekek az utcákon. Kérek minden köz-
lekedőt, hogy fokozottan fi gyeljenek az uta-
kon. Ahogy arról már beszámoltam, az autók 
száma Ecseren is jelentősen megnőtt az elmúlt 
években, ha mindenki igyekszik betartani a 
KRESZ szabályait, akkor azzal meg tudunk 
előzni baleseteket. Vigyázzunk egymásra, vi-
gyázzunk a gyerekeinkre!

Az előzőekben beszámoltunk arról, hogy 
változni fog a szelektív hulladékszállítás 
rendszere. A sárga zsákok helyett minden hul-
ladékszállítási szerződéssel rendelkező lakos 
ingyenesen kap egy gyűjtőedényt (szemetes-
kukát). A kukák már Ecseren vannak! Kö-
szönöm a Gászler Kft. segítségét, aki kami-
ont biztosított a szállításhoz, illetve az EKO 
Kft. dolgozóinak és az önkénteseknek, akik 
a rakodásban segítettek, ezzel gyorsítottuk a 
folyamatot. A szolgáltató ígérete szerint kb. 
3-4 héten belül küldik meg a szerződéseket, 
azután kezdődhet a 
kiosztása. Ennek a 
pontos rendszeréről és 
időpontjáról minden-
kit értesíteni fogunk. 
Ami fontos és minden-
kit kérek, hogy nézze 
meg, rendelkezik-e 
érvényes szerződéssel. 
Ugyanis csak azok ve-

hetik át a szemetest, 
akiknek van ilyen. 
Most van még idő, 
hogy a szerződésen 
szereplő személy 
nevét is átírassák. 
Kéthetente a Rábai 
Miklós Művelődési 
Házban van ügyfél-
szolgálata a DTKH. 
Nonprofi t Kft-nek. 
Akinek azok az időpontok nem jók, még 

egyeztesse le a szolgáltató ügyfélszolgálatá-
val, hogy ne az osztáskor derüljön ki valami 
probléma. 

Kérek minden ingatlantulajdonost, hogy 
az ingatlanja előtt lévő csapadékvíz elveze-
tő árok tisztán tartásáról gondoskodjon. Ne 
okozzon se a saját, se más ingatlanában ká-
rokat az esetenként nagy mennyiségben lezú-
duló esővíz. 

Május végén elindítunk egy telefonos app-
likációt, amelyben a napi aktualitások mellett 
a település életéről tudhatnak meg informáci-
ót. A részletekről egy szórólapon, a honlapon 
és facebookon fogunk tájékoztatást adni. 

Május 28-án szemétszedést szervezünk, 
mindenkit szeretettel várunk. Reggel 8 órakor 
lesz indulás a sportpályáról, zsákot tudunk 
adni. A belterületi utak mellett fogunk szeme-
tet szedni, de lesznek külterületi célpontjaink 
is. 

Gál Zsolt polgármester

E l bb tötöbb ö t
Döntéshozatal közben a képviselő-testület ülésén

Ilyen szelektív hulladékgyűjtő edénye-
ket kapunk
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A tűzoltózenekar vonulása volt az egyik attrakció
A hagyományoknak megfelelően idén 
is május elején, most 6-án és 7-én ke-
rült megrendezésre a Majális Ecseren, 
az Ady Endre utcai sportpályán. S 
noha immár hagyomány, hogy a tele-
pülés a naptárinál egy héttel később 
ünnepel, az idei mégis rendhagyó ese-
mény volt. 
. A rendezvényt valójában az Ecser 
Nagyközségi Önkormányzat szervez-
te, a Rábai Miklós Művelődési és Kö-
zösségi Ház útján.

Mint Gál Zsolt polgármester el-
mondta, már két éve annak, hogy nem 
tudtak tartani majálist. Idén viszont is-
mét visszatért ez a lehetőség, aminek 
nagyon örült a településvezető. S hogy 
ebben az érzésben mások is osztoztak 
vele, mi sem bizonyítja jobban, hogy a 
meghirdetett főzőversenyen olyan sok 
csapat indult el, szám szerint 13, amire 
még nem volt példa a korábbiakban. 

A tűzoltózenekar pedig már a kez-
dést is felejthetetlenné tette, s nagyon 

sajnálhatja, aki nem látta őket a falu-
ban. De ennek lehetősége a későbbiek-
ben is fennállt, hiszen délután 1 órakor 
folytatták műsorukat a sportpályán, s 
a polgármester kifejezte az iránti örö-
mét, hogy eljöttek a majálisra. 

A tűzoltózenekar szereplésének az 
a története, hogy három évvel ezelőtt 
az Ecseri Önkéntes Tűzoltó Egyesület 
képviseletében dr. Molnár Zsuzsanna 
felvetette azt az ötletet, hogy a majá-
list alakítsák át tűzoltó majálissá. Így 
azóta ők is részt vesznek a program 
szervezésében és mindig kitalálnak 
valami újat. Eddig a falubeliek élvez-
hették a magas emelőkosár biztosította 

látványt, s a nyitott cabrio kis Trabant 
immár évek óta visszajár a rendez-
vényre. Idén pedig a tűzoltózenekart 
szervezte Ecserre Zsuzsanna, ami meg 

is mozgatta 
a helybeli-
eket, akik 
közül sokan 
ott álltak 
az út szélén 
és nézték a 
muzsikálva 
vonuló ze-
nekart. 

A telepü-
lés lakói az 
elmúlt évek-
ben egyéb-
ként folya-
m a t o s a n 
érdeklődtek 

a polgármesternél, hogy mikor várható 
valamilyen 
rendezvény 
a faluban – 
sajnos azon-
ban sem 
zárt, sem pe-
dig nyílt té-
ren nem volt 
l e h e t ő s é g 
ilyen prog-
ramok meg-
tartására. Az 
első ilyen 
rendezvény 
a januárban 

megtartott Böllérfesztivál volt, ahol 
nagyon lehetett érezni, hogy az ecseri-
ek már nagyon vágytak egy ilyen kö-
zös megmozdulásra. 

A következő nagy rendezvényt is 
az önkormányzat szervezi augusztus 
20-án. 

Viszont júniusban már a Szabadtű-
zi Lovagrend programján lehet részt 
venni s onnan kezdve folyamatosak 
lesznek a rendezvények. A polgármes-
ter a napokban egyeztetett az ecseri te-
niszversenyről is, ami sajnos idén sem 
lesz még Ecseren. Ennek a nyárvégi 
programnak ezúttal is a XVII. kerület 
ad majd otthont. 

A betervezett és szervezés alatt álló 
programokat illetően Gál Zsolt az 
iránti reményének adott hangot, hogy 
azok között remélhetőleg mindenki 
meg fogja találni az érdeklődésének és 
igényének leginkább megfelelőt. 

Vonul a tűzoltózenekar a Széchenyi utcán az ecseriek nagy örömére

Vonul a tűzoltózenekar a Széchenyi utcán

Vonul a tűzoltótrabant is, benne Molnár Zsuzsannával, a tűzoltó-
programok szervezőjével. A gyerekek imádták. 

Tűzet oltanak a gyerekek
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Az ecseri Majális egyik népszerű és szeretettel 
fogadott fellépője Szulák Andrea volt, akinek ez a 
lehetőség egy újabb izgalmas találkozást jelentett 
a közönséggel. A település egyébként nem isme-
retlen számára, s korábban járt már itt, szeret ide-
jönni – nyilatkozta a Cserfának az énekes. 

A helybeliekkel való ilyen közvetlen találko-
zás pedig természetes számára, hiszen ez a hivatá-
sa, amit nap mint nap gyakorol nemcsak Ecseren, 
hanem az ország bármelyik pontján. A fellépések 
alkalmával pedig remélhetőleg ambíciót kap a kö-
zönségtől, ami tulajdonképpen jövetelének a célja 
is. De szokott is kapni, s ez az, ami miatt még a 
színpadon tölti élete nagy részét. Ez az energia 
oda-vissza áramlik, amennyit ő ad, annyit szokott 
visszakapni, sőt sokszor többet is. 

Szulák Andrea is sikert aratott

A főzőverseny egyik sikercsapata, a KosztaSped, Sztancsik 
Csaba vezetésével Senior táncbemutató

Zumba a színpadon A Zöldkoszorú táncosainak fellépése

A gólyalábasok bemutatóját csodálják a gyerekek Népszerű volt a körhinta is
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Sakkünnep az iskola névfelvevő évfordulóján
A Laky Ilonka Általános Iskola 10 éve vette fel 
egykori tanítónője, Laky Károlyné Ilonka néni ne-
vét. E kerek évfordulóra való megemlékezés-soro-
zat része volt a körzeti sakkbajnokság megrendezé-
se, valamint egy kültéri sakktábla avató ünnepsége 
is, melyen először Kiss Katalin igazgató asszony 
köszöntötte a vendégeket. Ezt követően Gál Zsolt, 
Ecser polgármestere, majd pedig Solymosi Lász-
ló, a Pest Megyei Sakkszövetség elnöke mondott 
köszöntőt. A rendezvényen az iskola tanulói adtak 
ünnepi műsort. Az esemény meghívott vendégei 
voltak Barta Zoltán Ecser nagyközség jegyzője, 
Aszódi Csaba András, az Ecseri Szlovák Önkor-
mányzat vezetője, valamint Gelencsér Péter és 
Kiss Bernadett, akik a gyönyörű sakkbábukat meg-
álmodták, megtervezték és kivitelezték. 

Az igazgató asszony visszaemlékezett, hogy 10 
évvel ezelőtt az iskola akkori igazgatója, Szeverné 
Csekei Csilla kezdeményezésére – a névadó gyer-
mekeinek beleegyezésével – vette fel az intézmény 
volt tanítónőjének a nevét. Laky Károlyné, szüle-
tett Székely Ilona generációkat nevelt és oktatott a 
településen. S bár ereiben anyai ágon félig francia 
vér csörgedezett, mégis érdekelték az ecseri szlo-
vák hagyományok, táncok, az ecseri népviselet 
motívumkincse. Volly István és Rábai Miklós ha-
gyományőrző körútján fedezte fel az ecseri lako-
dalmas egyedi hang- és táncanyagát. Ilonka néni 
pedig segített a gyerekek betanításában, és nagy si-
kerrel szerepeltek az Operaház színpadán a Nagy-
karácsony éccakája c. műsorban 1947-ben. Talán 
ez a sikeres szereplés adta az ötletet Rábai Miklós-
nak és ebből született meg az Állami Népi Együttes 
világraszóló műsora: az Ecseri lakodalmas. Ez tette 
Ecser nevét az egész világban ismertté és híressé. 
Az intézményvezető kiemelte, hogy Ilonka néni 
nevét minden ecseri és környékbeli ismeri, hiszen 
a 2011-12-es tanév óta ott szerepel minden iskolai 
hivatalos papír fejlécén, a címerükben, az iskola 
falán elhelyezett névtáblán, a honlapjukon és a 
nyakkendőjükön is. Az igazgató asszony végezetül 
köszönetüket fejezte ki a település önkormányza-
tának és az Eko Kft-nek, hogy ezt az ünnepséget 
megvalósíthatták. Szintén köszönetet mondott a 
Száz Kéz Egyesületnek és az Ecseri Kulturális és 
Sportegyesületnek a verseny sikeres lebonyolításá-
hoz nyújtott segítségükért. 

Gál Zsolt polgármester köszöntőjében elmondta, 
hogy miközben a beszédre készült, azon gondolko-
dott, vajon mi lehet az, ami a sakkot és Ecsert ösz-
szeköti. S talán a történelemben található az a pont, 
amely megmutatta, hogy mindkettő fejlődésében 
vannak azonosságok, s mindkettő jövőjében is 
vannak azonosságok. Kiemelte, hogy amikor a 
sakkra gondolunk, először vissza kell tekintenünk 
a sakk kialakulására, a legendák világába, s ez 
ugyan így lesz Ecser történetével is. S a legendák 

világába való visszakanyarodáskor láthatjuk, hogy 
a honfoglalás előtt néhány száz évvel Perzsiából 
indult el ez a játék, ami egy gondolkodásfejlesztő, 
egy harcászati és sok minden másra rávezető játék. 
Beindulása után világhódító útra indult és ma már a 
világon mindenhol megtalálható, mindenhol játsz-
szák és mindenhol versenyeznek is. Ha a legendák 
korába szeretnénk visszarepülni, Ecser történetét is 
ugyanígy nézhetjük. 
Őseink a honfoglalás után elfoglalták új hazán-

kat, és ezen a területen a fejedelmi törzsek vezetői 
szálláshelyet kerestek és találtak. Ezt bizonyítja a 
környező települések elnevezése, például Árpád 
fejedelem fi áról kapta nevét Üllő. Ecser is ehhez 
kapcsolható. Aszódi Csaba András könyvéből 
idézte Ecser legendáját: „ községünk Arpádtól kap-
ta nevét, aki erre járva egy cserfa alatt pihent meg. 
Az itt lakók nem tudtak válaszolni a hely nevét il-
letően, így a vezér rámutatott a fára: nevezzétek el 

falutokat e cserről, és legyen e hely neve Ecser.” 
A legendák világába való visszakanyarodás tehát 
mutatja, hogy mindkettő régről eredő és ma is lé-
tező dolog.

 A Laky Ilonka Általános Iskola vezetésének is 
nagyon fontos kérdés a logikai gondolkodás fej-
lesztése, s a falu vezetőjeként ezzel Gál Zsolt is 
teljesen egyetért. Rámutatott, hogy a mai világban 
a gyerekeknek nehéz felkelteni az érdeklődését, és 
nagyon örül, hogy pont egy ilyen játékkal sikerül 
többeket bevonni. Nagyon fontosnak tartja a fej-
lesztés ezen formáját. Mind a szülők, mind a gye-
rekek profi tálhatnak belőle. Későbbi életük során 
kamatoztatni tudják majd azokat a logikai eleme-
ket, amiket a sakk segítségével sajátítanak el. Ezzel 
a tudással meghódíthatják a világot, eredményeket 
érhetnek el. Ehhez és a mai versenyzéshez sok 
sikert kívánt minden indulónak és megköszönte 
Kunné Kántor Katalinnak, az iskola pedagógusá-
nak a verseny szervezését.

Kunné Kántor Katalin köszöntőjében elmondta, 
hogy az iskolában évek óta működik sakk szakkör, 
amely nagy örömükre rengeteg tagot számlál. A 
koronavírus-járvány előtt iskolai versenyeket is 
rendeztek, ahol szintén szép számmal vettek részt 
a gyerekek. Mint mondotta, kistérségi versenyen is 
szívesen indultak volna, de ilyen lehetőséget nem 
kaptak. Majd ismertette, hogy ezek az előzmények 
indították el azt a gondolatot, hogy mi lenne, ha ők, 
mint a Laky Ilonka Általános Iskola csapata ren-
deznének egy sakkbajnokságot. Erre pedig tökéle-
tes apropót szolgáltatott az igazgatónő által említett 
évforduló. Azonban, hogy maradandó emlékük is 
legyen, a sakkszakkörösök felkérték Gelencsér Pé-
ter művész urat, hogy tervezzen és alkosson meg 
nekik egy kültéri sakk készletet. S mint mondotta, 
őszintén szólva álmaikban sem gondolták, hogy 
ilyen színvonalú, s minden túlzás nélkül egyedül-
álló műalkotás születik. A szakkörvezető hangsú-

lyozta, hogy ha ránéz a sakk-készletre, annak szép-
sége mellett még rengeteg más dolog jut az eszébe: 
az önkormányzat teljes mértékű anyagi támoga-
tása, az EKO Kft. áldozatos és lelkes munkája, a 
helyi civil szervezetek, mint az EKSE vagy a Száz 
Kéz Egyesület segítsége, a gyerekek öröme, ami-
kor először megcsodálhatták a fi gurákat, valamint 
mindazon kollégái, tanítványai, akik ebben a hatal-
mas szervező folyamatban részt vettek. Kifejezte 
az iránti reményét is, hogy a kültéri sakk készet sok 
örömet okoz majd a diákoknak és hozzájárul kevés 
kis szabadidejük hasznos és kulturált eltöltéséhez. 

Ezt követően köszönetet mondott és bemutatta 
a jelen lévőknek Gelencsér Péter szobrászművészt 
és a munkájában segítségére lévő Kiss Bernadett 
keramikust. 

Végezetül pedig átadta a szót a Pest Megyei 
Sakkszövetség elnökének, Solymosi Lászlónak, 
aki a nap további, nem kevésbé izgalmas részét, a 
Laky sakkbajnokságot bonyolította le.

Az első lépés következik
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Zenés-táncos közgyűlést tartottak a nyugdíjasok
A Rábai Miklós Művelődési Házban tartotta éves közgyűlését az 
Ecseri Nyugdíjas Klub április utolsó napján. A rendezvényen a 
tagság beszámolókat hallgatott meg az egyesület pénzügyi hely-
zetéről, a tavalyi eseményekről. 

A koronavírus járvány és az azzal kapcsolatos szabályok a 
klub életére is rányomták bélyegüket, kevesebb összejövetelt, 
kirándulást, próbát tudtak tartani, a fellépések szinte megszűn-
tek. Az idei évre mozgalmasabb programokat szerveznek, ame-
lyeknek fő eseménye Szlovákiába, testvértelepülésünkre Nagy-
magyarba történő nyári látogatás lesz.

A közgyűlésen megjelent Gál Zsolt polgármester, Aszódi Csa-
ba András, az Ecseri Szlovák Önkormányzat elnöke és Barta 
Zoltán jegyző.

A hivatalos programpontok után vidám, zenés-énekes műsort 
tekinthettek meg a résztvevők, majd vacsora és táncos est színe-
sítette a rendezvényt.

A klub tagjai várják soraikba az új jelentkezőket!

Sztancsik Ferencné előadása

A Kurunczi házaspár énekel

Sosovicza Jánosné klubelnök beszámolóját tartja

Zárszámadást tartott  az Ecseri Zöld Koszorú Hagyományőrző Kör

2022. április 23-án, szombaton tartotta zárszámadó közgyűlését az Ecseri Zöld Koszorú Hagyományőrző Kör, melyen a tavalyi 
év kulturális eseményeiről és az egyesület pénzügyi helyzetéről számolt be a vezetőség. A hivatalos részt követően szlovák kul-
turális est következett. Az Ecseri Dalárda tápiómenti és magyarbődi népdalokat, a Petruska Néptánccsoport abaúji karikazót 
mutattak be, a senior csoport előadásában pedig ecseri szlovák dalcsokor hangzott fel. A Zeleny néptánccsoport előadásában 

šariši és budakörnyéki szlovák táncokat láthatott a nagyszámú közönség.
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Az Ecseri Római Katolikus Egyházközség 
régóta szeretett volna új közösségi termet 
kialakítani a plébánia tetőterében. Erre a be-
ruházásra most lehetőség nyílik, hiszen az 
Egyházközség sikeresen pályázott a Magyar 
Falu Program „Egyházi közösségi terek 
fejlesztése„ című pályázatán. A Kormány 
34.516.196-Ft vissza nem térítendő támoga-
tást ítélt meg a közösségi terem elkészíté-
sére. Az új közösségi terem jó lehetőséget 
kínál majd a hittanórák megtartására, az 
egyházi csoportok összejöveteleinek hely-
színére, az énekkar próbáira és a további 
közösségépítésre.

Köszönjük a Kormány támogatását!

Közösségi terem készül 
a Plébánián

Az Ecseri Római Katolikus Egyházközségi
Tanácsadó Testület hirdetménye az ön-
kéntes egyházi hozzájárulásról.

Kedves Testvérek!
Templomunk és plébániánk fenntartása 

érdekében idén is kérjük Önöket, hogy a 
2022-es évre vonatkozóan szíveskedje-
nek gondoskodni az egyházi hozzájárulás 
befi zetéséről.

Mint ismert, a hozzájárulás mérté-
ke nem meghatározott összeg, hanem a 
Magyar Katolikus Püspöki Kar irány-
mutatása szerint minden keresettel (akár 
munkabérrel, akár nyugdíjjal) rendelkező 
katolikus részéről az éves jövedelmének 
1%-a.

Lelkiismereti felelősségünk Anyaszent-
egyházunk 5 parancsa közül az utolsónak 
is a betartása: „Az Egyházat anyagi hoz-
zájárulásoddal is támogasd!”

Működőképességünk fenntartása érde-
kében kérjük, hogy lehetőségeihez mér-
ten minden Testvérünk idén is szívesked-
jék a hozzájárulás befi zetésekor a fentebb 
ajánlott összeget fi gyelembe venni, ahhoz 
mindinkább közelíteni.

Természetesen az ajánlottnál kisebb 
vagy nagyobb mértékű hozzájárulást 
egyaránt köszönettel fogadunk. A befi ze-
tés lehetséges egy összegben vagy részle-
tekben, a sekrestyében vagy banki átuta-
lással a következő számlaszámra: Római 
Katolikus Plébánia Ecser

10700323-71032322-51100005.
Egyházközségi Tanácsadó Testület

Önkéntes
hozzájárulás 
a katolikus egyház
számára
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Szever Pál a képviselők előtt

Szever Pál a képviselők előtt

Április 21-én délelőtt a Vecsési Polgármeste-
ri Hivatal Dísztermében ünnepélyes keretek 
között átvette országgyűlési megbízólevelét 
Dr. Szűcs Lajos. A mandátumot Dr. Gerencsér 
Balázs, a Pest megyei 7. számú Országgyűlési 
Egyéni Választókerület Választási Bizottságá-
nak elnöke adta át.

Dr. Szűcs Lajos (FIDESZ-KDNP) az április 
3-i országgyűlési választáson Pest megye 07. 
számú választókerületében 31 623 szavazattal 
a voksok 49,22 %-át kapta. Ezzel immár a he-

tedik ciklusát kezdheti meg a magyar Or-
szággyűlésben.

Az ünnepélyes megbízólevél átadáson részt 
vettek többek között a választókerület telepü-
léseinek (Ecser, Felsőpakony, Gyál, Gyömrő, 
Maglód, Pécel, Üllő és Vecsés) polgármesterei.

A vendégeket Szlahó Csaba, Vecsés polgár-
mestere köszöntötte, majd Dr. Gerencsér Ba-
lázs ismertette az országgyűlési választások 
végeredményét és átadta Dr. Szűcs Lajosnak 
országgyűlési képviselői mandátumát.

Átvette megbízólevelét Dr. Szűcs Lajos országgyűlési képviselő

Szűcs Lajos és a választókerület polgármesterei, vezető tiszségviselői az ünnepi alkalommal

Szűcs Lajos a megbízólevelével

Sikeres pályázat a Magyar Falu Programban 
– önkormányzati tulajdonban lévő ingatlan fejlesztése
Ecser Nagyközség Önkormányzata minden 
reális pályázati lehetőséget megragad, hogy 
bővítse a fejlesztésre rendelkezésre álló forrá-
sokat. Így több pályázatot adott be a Magyar 
Falu Program 2022. évi kiírásaira is. Most ér-
keznek a Miniszterelnökség értesítései a pályá-
zati eredményekről.

Ecser Önkormányzata 19.999.999-Ft támo-
gatást nyert el önkormányzati tulajdonban lévő 
ingatlan fejlesztésére. A pályázati összeg a Szé-
chenyi utca 3. szám alatti épületre fordítható.

Ecser idén is több pályázatot adott be, össze-
sen hatot. Ezek közül három – ahogy a koráb-
biakban beszámoltunk – sikeresnek bizonyult. 
Kettőt forráshiány miatt tartaléklistára helyez-
tek, egy pályázatnak pedig még nincs eredmé-

nye. Az önkormányzat nemcsak Magyar Falu 
pályázatokat adott be, hanem most is több KE-

HOP pályázat beadásán dolgozik. Remélhető-
leg ezek közül is lesz sikeres.
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Az első Föld napján, Denis Hayes ameri-
kai egyetemista kezdeményezésére, 1970. 
április 22-én 25 millió amerikai emelte fel 
szavát a természetért. Ez a történelmi jelen-
tőségű esemény az Egyesült Államokban – 
és az ország határain túl is – fontos változá-
sokat hozott: az USA-ban szigorú törvények 
születtek a levegő és a vizek védelmére, új 
környezetvédő szervezetek alakultak, és 
több millió ember tért át ökológiailag érzé-
kenyebb életvitelre.

1990-BEN VILÁGMOZGALOMMÁ 
VÁLT…

Felkérések születtek, hogy ünnepeljék 
április 22-én a Föld napját a világ minden 
országában, a környezetbarát, fenntartha-
tó társadalom közös vágyával. Több, mint 
140 ország 200 millió környezetért aggódó 

polgára, civil szervezetek válaszoltak fel-
hívásukra, és városok, falvak, iskolák, kör-
nyezetvédő szervezetek mind-mind saját 
szervezésű programmal, a legkülönfélébb 
módon tették emlékezetessé és világmére-
tűvé ezt a napot. MAGYARORSZÁG AZ 
ELSŐK KÖZÖTT VOLT, s felcsillanhatott 
a remény, hogy „minden most kezdődik el, 
ahogy dobban a szíved…”.

Napjainkig pedig már számos óvoda is 
csatlakozott ehhez a kezdeményezéshez… 
természetesen az Andrássy utcai Óvoda is. 
Évek óta ünnepeljük ezt a napot, mesélünk  
fontosságáról , megbeszéljük teendőinket, 
feladatainkat a cél érdekében. Az idei évben 
is így tettünk. Az esős időjárás ellenére sem 
adtuk fel a programot és az óvodán belül ala-
kítottuk ki a gyermekek számára az 5 hely-

színt (az 5 csoporton belül), ahol mind-mind 
a környezetvédelem, egészségnevelés, a 
Föld védelmével, megóvásával kapcsolatos 
játékos feladatokban vehettek részt. Jelképe-
sen, aki csak tudott ( természetesen a felnőt-
tek is) ezen a napon zöld pólóban érkezett 
az óvodába. A gyermekek nagyon élvezték 
a pályákat. 

Az elkészített Föld alakú nyakláncra pe-
csétet gyűjthetett minden ügyes gyermek, 
aki csak részt vett ezen a napon.

Köszönetet szeretnék mondani minden 
kolléganőmnek, hogy ilyen csodás progra-
mot szerveztek ismét óvodásainknak. 

Legyen minden héten Föld napja!!!
Az óvodásokkal együtt, mi mind ezt kí-

vánjuk!!!
Andrássy Utcai Óvoda

*****
Április 22-én – a jeles napon – gyermekek és 
felnőttek zöld színű pólóban érkeztek. Kez-
désként a három csoport közösen „Glóbival” 
ismerkedett. A kisfi lmben gyereknyelven 
hallottak a Földünket érintő problémákról. 
Ezt követően vetélkedők és játékok kez-
dődtek az udvaron a környezettudatosság 
jegyében: szelektív hulladékgyűjtés/váloga-
tás, tenyérnyomattal nagyméretű földgömb 
festése, mozgásos, dalos játékok játszása, új-
rahasznosított anyagokból játékok készítése.

A Föld napján, óvodai hagyományunk-
hoz híven paradicsompalántákat vittek haza 
a gyerekek, melyeket maguk vetettek el és 
heteken keresztül gondoztak. Az újrahasz-
nosítást is igyekszünk szem előtt tartani, így 
iskolatejes poharakat használtunk az ültetés-
hez. Az elmúlt években nagy örömmel né-
zegettük azokat a fotókat, ahol a gyermekek 
saját kis paradicsompalántájuk édes termé-
sét fogyasztják.

Az udvarunk idén is tovább szépült, gaz-
dagodott. A gyerekek szüleik segítségével 
otthonról hozott virágokat ültettek balkonlá-
dába, sziklakertbe, füszernövényes ágyásba. 
Komposztálónk földjének felhasználásával 
pedig a növényeinket örvendeztettük meg.

Óvodánkban nem csak a Föld napján fi -
gyelünk a környezetünkre. Szelektíven 
gyűjtjük a csoportokban a papírt, a gyümöl-
csök és zöldség héját komposztáljuk, szülők 
segítségével szelektív tárolókba gyűjtjük az 
újrahasznosítható hulladékokat, melyekből a 
csoportokban játékokat készítünk, de gyak-
ran használjuk alkotásokhoz is.

Zöld óvoda dolgozójaként szívünkön vi-
seljük, hogy környezettudatosságra, Föl-
dünk védelmére neveljük a ránk bízott gyer-
mekeket, a jövő nemzedékét.

Cserfa Kuckó Óvoda

Föld napja az óvodákban
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Anyák napja az Andrássy 
Utcai Óvodában
Május első vasárnapja Anyák napja. Az édesanyákat, nagymamákat, dédimamákat köszönt-
jük ezen a napon, melyen az anyaságról emlékezünk meg.

A gyerekek és felnőttek virágcsokorral ajándékozzák meg szerettüket, ezzel kifejezve azt 
a tengernyi jóságot, önzetlen szeretetet, türelmes gondoskodást, amit szavakkal alig lehet 
kifejezni.

Az anyák megünneplésének története az ókori Görögországba nyúlik vissza, melyet min-
den országban más és más napokon ünnepelnek. Magyarországon első alkalommal 1925-ben 
a Magyar Ifjúsági Vöröskereszt tartotta. 1928-ban miniszteri rendelet alapján a hivatalos 
iskolai és óvodai ünnepélyek közé tették az Anyák napját.

Ebből az alkalomból az óvodákban is, így a mi intézményünkben is (Andrássy Utcai Óvo-
da) kedves kis műsorral köszöntik fel a gyerekek az édesanyákat, illetve a nagymamákat.

Ahogy a dal is mondja: „…Örömünnep ez a nap, virágszirmot bont a nap…”.
A hosszú, bezárt járványidőszak után végre újra megtarthattuk óvodánkban az év egyik 

legcsodálatosabb ünnepét. A gyermekek hetekig készültek kis ajándékaikkal és ünnepi mű-
sorukkal, hogy boldogságot és nem kevés örömkönnyet csaljanak anyukájuk és nagymamá-
juk szemébe.

Meghatottság, izgalom és végtelen szeretet járta át a csoportokat. Csodás zenék kísé-
retében ölelték hosszú percekig egymást az édesanyák gyermekeikkel.

Noha egy ilyen nap van egy évben, de ne feledjük, az év minden napja is kevés hálánk 
kifejezésére.

Az Isten éltessen minden ÉDESANYÁT!!!
Andrássy Utcai Óvoda

A gyerekek nagyon készültek az édesanyák köszöntésére
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A Pest Megyei Egyéni Horgászversenyen 
U15-ös kategóriát Gébele Panna megnyerte. 
A nők között Szabó Szilvia 2. helyezett lett. 

Az U20-asok között Csákó Dezső győzött.

A Zöld Koszorú 
H a g y o m á n y ő r -
ző kör tagjai, a 
legfi atalabb fi úk 
kedves meglepe-
tést helyeztek a 
néptáncos lányok 
házaihoz. Jutott 
májusfa az ecseri 
tájház kapujára is.

Nyugállományba vonulása alkalmából köszöntötték a Községházán Hor-
váth Andrásnét. Az Ecseri Önkormányzat Konyha szakácsa 40 év mun-
kában töltött szolgálati jogviszony után búcsúzott az intézmény és a tele-

pülés vezetőitől.

Hirdetés

Harap6 büfé. Várunk mindenkit sok szeretettel fedett, sátras büfénkben a sportpálya mellett, ahol 
igazi házias ízekkel találkozhatnak. Hétköznap már 5.00 -18.00 -ig vagyunk nyitva. Ballagásokra, 
családi rendezvényekre, baráti összejövetelekre vállaljuk hidegtálak és húsos tálak elkészítését. 
Házhoz szállítás Ecser területén INGYENES!!
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