
Ecser Nagyközségi Önkormányzat lapja     XXVII. évfolyam 12. szám. 2021. december 10.
Honlap: www.ecser.hu

EEEEEEEEEE  NNNN ööööö éééééé  ÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖ ááááááá  llllEEEEEEEEEEEEEccccccccccccssssssssssseeeeeeeeeerrrrrrrrrrrr NNNNNNNNNNNNaaaaaaaaaaaaggggggggggggyyyyyyyyyykkkkkkkkkkkkkköööööööööööözzzzzzzzzzssssssssssééééééééééééégggggggiiiiiiiiiiiii ÖÖÖÖÖÖnnnnnnkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkoooooooooooorrrrrrrrrrmmmmmmmmmmmmááááááááááááánnnnnnnnnnnnyyyyyyyyyyzzzzzzaaaaaaaaattttttttttttttt lllllllllllllllaaaaaaaaaapppppppppppjjjjjjjjjjjjjjaaaaaaaaaaayyyyyzzzzzaaaaatttt llaaaaapppppjjaaaaaaEcser Nagyközségi Önkormányzat lapja    XXXXXXXXXXXXXXXXXXVVVVVIIIIIIIIII éééééééévvfffffffollllllyyyaam 111112222 sszzzzááááááááááááámmmmm 222222000002221111 dddddddeeecemmbbbbbbbbbbeerrr 11111000aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa XXXXXXXXXXXXXXVVVVIIIIIIII  ééééévvvvvfffffoooolllllyyyyyyyaaaaaaammmm 111111111112222222222.... ssssssssssszzzzzzzzzzzzzzááááááááááámmmmmmmmmmmm..... 2222222222222200000000000222222221111111111.... ddddddddddddeeeeeeeeeeeeeccccccccceeeeeeeeeeeemmmmmmmmmmmmbbbbbbbbbbbeeeeeeeeeeerrrrrrrrrr 111111111110000000000....XXXXXXXXXXXXXXVVVVIIIIIIII... ééééévvvvvffffooooolllllyyyyyyaaaaaaammmmmmm XXVIII. évfolyam 09. szám. 2022. szeptember 23.
HHHHHHHoooooonnnnnnllaaaaappp

yzzzaaattt llaappppppjjjjjayzzaatt llaappjjayzat lapja
wwwwwwwww eeccsseeerrrr hhhhhhuuuuuuuuuupp::: ww

aa    aaaa    a XXVIII. évffoollyyyyyamXXXXXXXXXXVVVIIII... éévvffooollyyyaaaamm XXVII. évfolyam    
HHHHHHHHoonnllapppp www.ecHHHHHHHHHHoooooonnnnnllllaaaaapppppHHHHHHHHoooooonnnnnllaaaaappppppp::  wwwwww..eeccssseeerrr..hhuuuuuuuuuuwwwwwwwwwwwwwwwwwwww..eeeeeeecccccccsssssseeeeeerrrrrrr..hhhhhuuuuuuuuuuuuuppp::: wwpppp:::: wwwwwwppppp::::: wwwwwHonlap: www.ecser.hu

Az Animal Cannibalsnak 
is nagy sikere volt a falu
Szent István-napi
ünnepén
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Részletek az 4-5. oldalon
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A százas szám jegyében indult el az új tanév a Lakyban 

A 2022/23-as tanévet 337 diák kezdi meg 
15 osztályban és 7 napközis csoportban a 
Laky Ilonka Általános Iskolában, közülük 
40-en első osztályosok, 29-en pedig végző-
sök – írja Kiss Katalin intézményvezető.

A szünidőben is szépült iskolánk, ugyan-
is az emeleti folyosóra új burkolat került a 
Ferencvárosi Kézilabda Szakosztály és az 
önkormányzat jóvoltából. Elkészültek az 
egyedi sakkfi gurák az iskola belső udvará-
ban kialakított kültéri sakktáblára, nagyon 
büszkék vagyunk rá. A játszótér homoko-
zóinak keretét az Eko-sok megjavították, 
feltöltötték földdel. 

A tankönyvek rendben megérkeztek, már 
megkapták a diákok. Az órákat el tudjuk 

látni, bár négy óraadót (napközi, kémia, 
történelem, informatika) is alkalmazunk 
ehhez a feladathoz. Egy új kollégánk van 
Bóka Eszter Gabriella személyében, aki 
iskolapszichológusként fogja erősíteni tan-
testületünket. 

 A nyár végén összeállítottuk az intézmény 
munkatervét, mely sok-sok izgalmas prog-
ramot, pályázatot, rendezvényt, projektet 
tartalmaz, ezek nagy része a százas szám 
köré rendeződik. Száz éve született ugyan-
is iskolánk névadója, Laky Ilonka néni, ezt 
ünnepeljük egész évben. Iskolai pályáza-
tokat írunk ki: keressük a 100 legszebb és 
legérdekesebb helyet Ecseren, a 100 évvel 
ezelőtti iskola jellemzőit kutatjuk, százas 
kihívásokat teljesítünk, igyekszünk tárgyi 
emlékeket kiállítani. Persze ezek mellett 
a hagyományos programok (iskolai bálok, 
ünnepségek, projektnapok, fordított nap, 
nyílt tanítási napok, stb.) is megrendezés-
re kerülnek. Egyszóval megint mozgalmas 
tanév elé nézünk, lesz dolgunk bőven.

A tanulók egyre nagyobb része néz külön-
féle mérések elé az idei tanév során. Eddig 
minden év májusában írták a 6. és 8. osztá-
lyosok a kompetenciamérést. Ez most kibő-
vül bemeneti mérésekkel. Az első félévben 
úgynevezett bemeneti kompetenciamérése-
ket fognak írni a 4., 5., 6., 8. osztályosok, 
majd a tanév második felében a kimeneti 
mérések (szövegértés, matematika, termé-
szettudomány, angol) az eddigi két évfo-

lyam helyett már hármat érintenek, mert 
mérést írnak a 7. osztályosok is. Ez a mi is-
kolánk esetében 20 napot fog igénybe venni 
összesen, ami nagyon megterhelő lesz mind 
a diákoknak, mind a tanároknak.

Remélem, hogy meg tudjuk ismételni az 

előző, már kiértékelt kompetenciamérési 
teljesítményünket, amellyel bekerültünk 
az ország 100 legeredményesebb iskolája 
közé. Ez a diákok és a pedagógusok közös 
érdeme, melyre joggal lehetünk nagyon 
büszkék. Az elmúlt 5 évben immár másod-
szor vagyunk a legjobb 100-ban.

Mindenkinek sikeres, eredményes tanévet 
kívánok!                                   Kiss Katalin

A 2022222222///2/2/2/2/2/233 tttt éé t 33373 ddiák kk di lát ii bbáá éé ó ddót ((
Az évnyitón ajándékkal kedveskedtek az elsősöknek a másodikosok

Kiss Katalin ünnepi beszédet mond

A kislányok verssel emelték az évnyitó 
fényét
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Termelői piac 
nyílt Ecseren

Megtartotta első hivatalos nyitvatartási 
napját a Cserfakert Termelői Piac Ecse-
ren, a Széchenyi utca 36. szám alatt. A 
piac nyitását hatalmas érdeklődés kísérte. 
A vásárlók igazi kistermelői áruk közül 
válogathattak. Zöldség, gyümölcs, sajtok, 
mézek ugyanúgy szerepeltek az árusok 
kínálatában, mint a füstölt húsok, kolbá-
szok és a virág. Azok sem csalódtak, akik 
tojásért, savanyúságért, lekvárokért láto-
gattak ki a piacra.
A Cserfakert Termelői Piac Ecseren, a 
Széchenyi utca 36. szám alatt található.

Kéthetente, szombatonként lesz nyit-
va. A legközelebbi termelői piac 2022. 
szeptember 24-én, szombaton lesz, 7 és 
14 óra között. Jó vásárlást kívánunk!

Takarékosság: előrelátó volt 
az ecseri önkormányzat
Az önkormányzatnál is a takarékosságé 
lesz a főszerep az év hátralévő részében. 
Az önkormányzatokat is elérte az energia-

árak emelkedésével járó jelentős működé-
si kiadás növekedése. Szerencsés helyzet-
ben vagyunk abból a szempontból, hogy 

az elmúlt 
néhány év-
ben az ösz-
szes intéz-
m é ny ü n k 
külső szi-
g e t e l é s é t 
elvégeztük, 
m i n d -
e g y i k b e n 
kicseréltük 
már a nyí-
lászárókat, 
így a fűtés-
re fordított 

energia mennyisé-
gét már a mostani 
helyzet kialakulása 
előtt csökkenteni 
tudtuk. 
Az intézménye-
ink többségében a 
napelemek segítik 
a költségek csökkentését, a Képviselő-tes-
tület vizsgálja, hogy milyen fejlesztések 
szükségesek még. Az idei évben mind-
ezek ellenére a működési kiadásaink sok 
10 millió forinttal emelkednek. 
Az intézményvezetőkkel egyeztetést vé-
geztünk, a költségek csökkentése érdeké-
ben kidolgozásra kerül egy program. Az 
óvodák nyitvatartása nincs veszélyben, 
az idei évben biztosan nem kell elrendel-
nünk rendkívüli szüneteket a fűtés vagy 
világítás fi nanszírozása miatt. 
Több közbeszerzésünk van folyamatban, 
reményeim szerint még az idei évben el 
tudjuk kezdeni az útfelújításokat, ezekről 
a következő Cserfa számban részletesen 
beszámolok.                                  Gál Zsolt

 polgármester

Tisztelt Lakosok!
2022. szeptember 10-től a jegyzők ad-

nak ki hatósági bizonyítványt a lakás ren-
deltetési egységek számáról, ahhoz, hogy 
a lakossági fogyasztó jogszerűen vegyen 
igénybe kedvezménnyel elszámolt föld-
gázmennyiséget.

A hatósági bizonyítvány kiállításának 
feltétele, hogy

1. a kérelmezett ingatlan társasháznak, 
lakásszövetkezetnek nem minősül;

2. a kérelmezett ingatlanban 2-4 lakás 
található

Az eljárási idő 8 nap.
A hatósági bizonyítványt a lakossági fo-

gyasztó nyújtja be az egyetemes szolgálta-
tó részére.

Lakossági fogyasztó: az a felhasználó, 
aki saját háztartása – egy felhasználási 
helyet képező egy vagy több lakóépület, 
lakás, üdülő vagy hétvégi ház, továbbá la-

kossági célra használt garázs – fogyasztása 
céljára vásárol földgázt földgáz vételezésé-
re megkötött szerződés alapján, és az így 
vásárolt földgázzal nem folytat jövedelem-
szerzés céljából gazdasági tevékenységet. 
Ha a lakóépületben a műszakilag megosz-
tott, önálló lakások száma meghaladja az 
épületben lévő önálló nem lakás céljára 
szolgáló helyiségek számát, a lakóépüle-
tet, mint felhasználót a közös fogyasztás 
vonatkozásában úgy kell tekinteni, hogy 
saját háztartás céljára vételez és a vásárolt 
földgázzal nem folytat jövedelemszerzés 
céljából gazdasági tevékenységet.”

Ha az egyetemes szolgáltató azt észleli, 
hogy az ingatlan lakás rendeltetési egysé-
geinek száma nem egyezik meg a hatósági 
bizonyítványban foglaltakkal, ezt hatósági 
ellenőrzés lefolytatása érdekében az eljáró 
hatóság felé jelzi.”
Ecser Nagyközségi Önkormányzat Jegyzője

Hatósági bizonyítvány kiadása a lakás 
rendeltetési egységeinek számáról

Ecser hagyományai közé tartozik, hogy 
a képviselő-testület ülésén a polgármes-
ter köszönti és megajándékozza azokat a 
fi atalokat, akik felsőfokú tanulmányaik 
befejeztével megszerzik első diplomá-
jukat.

Mivel erre vonatkozó nyilvántartás a 

Polgármesteri Hivatalban nincsen, az 
önkormányzat kéri, hogy az érintettek 
október 5-ig a Polgármesteri Hivatalban 
jelentkezzenek, vagy hozzátartozóik, 
ismerőseik jelezzék, ha felsőfokú tanin-
tézményben végző diákot ismernek.

Telefon: 06-29/335-161

Első diplomások jelentkezését 
várja az önkormányzat

Munkában a képviselő-testület
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Nagy sikere volt a Szent István-napi
programnak a faluban

Az idei nyár aszályos időjárása ellenére 
a Szent István-napot megelőzően érkező 
csapadékos frontnak sikerült némi bizony-
talanságot kelteni, hogy az ünnepi rendez-
vényeket rendben le lehessen bonyolítani 
Ecseren. 

Gál Zsolt polgármester örömét fejezte 
ki, hogy az időjárás végül is kegyeibe fo-
gadta a falut és a zivatar elkerülte a tele-
pülést. Idén a helyi programok a központi 
megemlékezéssel egyazon napra estek. 
Azonban – mint a településvezető elmond-
ta – a korábbi években a központi és helyi 

rendezvények nem mindig egyazon napon 
voltak. Ez mindig attól függött, hogy au-
gusztus 20. milyen napra esett. S mivel 
ez most szombat volt, péntek pedig még 
munkanap, így nagyon nehéz egy egész 
napos, vagy egy hosszabb délutánra szóló 
programot tartani, amire eljönnek a lakók. 

Idén pedig a megszokottnál talán egy 
kicsit kisebb rendezvényt próbáltak szer-
vezni, pontosan azért, mert 20-án a nagy 
központi műsor esetleg elviszi az ecseri 
érdeklődőket. 

Mindennek ellenére azonban mégis kis-
sé másként alakult, mint ahogyan tervez-
ték, pontosan azért, mert pár órával a lebo-
nyolítás előtt lefújták a tűzijátékot. Ezért 
remélhetőleg azok, akik oda ki szerettek 
volna menni, helyette a helyi rendezvény-
re tudtak ellátogatni, amit a megjelentek 
nagy száma is alátámasztott. 

A polgármester elmondta, hogy viszony-
lag kevés lehetőség nyílik a településen 
hasonló rendezvények szervezésére. Ezek 
közül az önkormányzat szokás szerint ket-
tőt szervez: a majálist és augusztus 20-át. 

Nagyobb rendezvénynek számít még az 
év eleji Böllérfesztivál is, ott azonban nem 
lehet ilyen kötetlenül mulatozni. Ezért a 
polgármester úgy vélte, hogy a helybeliek 
nyitottak a hasonló programokra. 

Augusztus 20. kisebb rendezvény szo-

kott lenni Ecseren, mint a majális. Ilyen-
kor, a nyár végén, az iskolakezdés előtt 
ugyanis nagyon sokan még elutaznak egy 
hosszú hétvégére. Most pedig, hogy a hét-
végére esett 20., egy kicsit talán még a 
szokásosnál is nehezebb volt a szervezés 

– de talán némileg kevesebben is utaztak 
el idén. 

Gál Zsolt elmondta, hogy a tűzijátékról 
már a szervezés megkezdésekor is folytak 
egyeztetések. Amikor pedig a végső dön-
tés megszületett, akkor elsődlegesen az 
időjárás, illetve annak a település központ-
jában való zavaró jellege miatt szavaztak 
nemmel. Sőt, a szárazság miatt pedig nem 
is nagyon biztos, hogy szerencsés lett vol-
na annak megtartása. Mindezek fényében 
döntött úgy a testület – mintegy másfél 
hónappal korábban –, hogy nem csinálnak 

Színpadon a Petruskák

Farkas Lilla ládavasutazik

Tüzes Hunor mászik a mászófalon. Edi-
na mama és Málna kutya szurkol neki.
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tűzijátékot. 
A polgármester örömmel osztotta meg 

tapasztalatát, hogy akikkel beszélt, azok 
mind jól érezték magukat és tetszett nekik 
az ecseri program. Reményét fejezte ki, 
hogy a többiek is hasonlóképpen véleked-
nek majd. Erre pedig jó alapot szolgáltatott 
az a színes programkínálat, amit a külön-
böző helyi és meghívott fellépők nyújtot-
tak a kilátogatóknak. 

Ezek közül ter-
mészetesen nem 
h i á n y o z h a t o t t 
a Kozma Barbi 
szakértelme és 
munkája jóvol-
tából szinte már 
helyi hagyomány-
nyá váló hastánc 
sem. Mint a köz-
ismert tánctanár 
elmondta, mindig nagy öröm számukra, 
ha a helybeliek előtt léphetnek fel. Ez az 
ő igaz, kedvenc közönségük, mert itthon 
mindig hatalmas siker éri és mindig sze-
retettel várják őket. Természetesen máshol 
is örömmel fellépnek, de a hazai szereplés 
sokkal izgalmasabb és varázslatosabb. A 
nemzeti ünnep pedig még kicsit hozzá is 
tesz mindehhez. Ilyenkor az emberek egy 
kicsit befele is fordulnak s így egy kicsit 
jobban összetartozónak érzik magukat. 

Mindannyian eljönnek, s itt sok az is-
merős, így találkozni lehet olyanokkal is, 
akikkel esetleg máskor nem nagyon szok-

tak. Ezeken az alkalmakon pedig mindig 
egy jó hangulatú este szokott összejönni. 

A hastáncosok egyébként is sokat hoz-
zátesznek a falu közösségéhez. A felnőtt 
csoportban például nem mindenki ecseri. 
Üllőtől kezdve Monorig, Keresztúrig ter-
jedően érkeznek a lányok, akik mindig 
szívesen jönnek fellépni. De ugyanúgy, az 
ecseriek is mindig szívesen viszonozzák a 
szereplést, ha úgy alakul. Ecser tehát már 
szinte egy kis kulturális központtá nőtte ki 
magát, ahová kicsit már úgy jönnek fellép-
ni, mintha haza jönnének. Az ismerősök-
kel pedig már úgy találkoznak, mint régi 
barátok. 

S hasonlóképpen nehezen képzelhető el 
ecseri rendezvény a hagyományos szlovák 
nemzeti táncok színpadi megjelenítése nél-
kül. A Petruska tánccsoport az ecseri Zöld 
Koszorú Hagyományőrő Kör útmutatása 
alapján végzi tevékenységét. S mint Szen-
tesi Péter, az együttes tagja elmondta, az 
augusztus 20-i rendezvényen való fellépés 
kiváltságot jelent számukra. Nagy öröm-

mel vették a meghívást és nagyon örültek 
a lehetőségnek, hogy itt táncolhatnak. 

A csoport 
minden héten 
tart táncórát, s 
egy-egy produk-
ció megtanulása 
egy hosszabb 
folyamat ered-
ménye. De van 
jó pár olyan 
koreográfi a is 
a tarsolyukban, 
amiket már ismernek. Ám hogy azok se 
merüljenek feledésbe, s hogy ’benne le-
gyenek a lábukban’, azokat is újra meg 
újra el kell táncolniuk. Emellett persze új 
táncokat is elsajátítanak, s jelenleg is egy 
új szlovák tánc betanulása folyik. Az idei 
ünnepségen egy már korábbi számukat 
tűzték műsorukra, amit Szentesi Zoltán, 
egy csodálatos ember, koreográfus – tánc-
tanár tanított be a csoportnak, amit nagy 
örömmel adtak elő az ecserieknek. 

A táncok azonban lehetnek akár régiek, 
akár újak, a helyi közönség mindig nagy 
szeretettel fogadja őket és aratnak osztat-
lan sikert a faluban.  Ám bárhol és bár-
mikor lépnek is fel, a siker szinte mindig 
garantált, s minden alkalommal lehetőség 
nyílik számukra Ecser és a helyi szlovák 
hagyományok képviseletére – zárta gon-
dolatait Szentesi Péter.  

A címlapon látható Animal Cannibals-
nak is nagy sikere volt.Földváry Luca a papával ütöget

A hastáncbemutató a program egyik leglátványosabb produkciója volt

ÁÁ
Szentesi Péter

Kozma Barbara
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Elkészült az iskola kültéri sakk-készlete, miközben
az alkotók közti érzelmi szálak is felerősödtek

Augusztusban elkészült a Laky Ilonka Álta-
lános Iskola udvarára az a kültéri sakk-kész-
let, amelynek előzetes avatását már tavasz-
szal megtartották, a területi sakkversennyel 
egyidőben. 

Az alkotó páros Gelencsér Péter és Kiss 
Bernadett voltak, akik még nem készítettek 
hasonló alkotást eddigi pályájuk során. Így a 
mű nemcsak első közös munkájuk, de egy-
ben első közös sakk-készletük is. Sőt, külön 
érdekesség, hogy külön-külön sem készített 
egyik művész sem sakk-készletet. 

Az alkotó folyamatnak pedig van egy ér-
dekes, sajátságos története. Az iskola udva-
rán ugyanis volt egy szabad terület, amire 
egy elég csúnya padlószőnyeg volt leterít-
ve. Ráadásul járólapokkal volt lesúlyozva, 
hogy a szél ne vigye el. Péter pedig egyik 
alkalommal leült az udvaron és nézegette, 
majd megszámolta, hogy 8 padlólappal van 
lesúlyozva. Csúnya volt a padlószőnyeg és 
csúnyák voltak a járólapok is – de a 8 járólap 
pont megfelelt egy sakktábla egy-egy olda-

lának. Ezen eltűnődve ötlött fel benne, hogy 
milyen jó lenne ide egy kültéri sakktábla! 
Nem gondolt valójában bele, hogy ez meny-
nyi munkát jelent, de jó ötletnek tűnt. 

Még aznap, a nagy lelkesedés hatása alatt 
találkozott Kun Attilával, az EKO Kft. ügy-
vezetőjével, akivel eltűnődtek az ötleten, 
hogy egy ilyen sakktáblát erre a helyre meg 
kellene csinálni. Péter érdeklődött, hogy 
van-e olyan hely a közelben, ahol megfelelő 
járólapokat kedvező áron be lehetne szerez-
ni. S noha épp nem volt ilyenről tudomásuk, 
magát az ötletet illetően azonban egészen 
biztató volt a vélemény, miszerint az iskolá-
nak biztosan kellene egy ilyen sakktábla. De 
mindez akkor csak az ötlet szintjén maradt, 
s Péter – utánagondolva, hogy mennyi mun-
kával jár egy ilyen alkotás elkészítése – le is 
tett a dologról.  Gondolta ugyanis, hogy ez 
túl nagy feladat és nem tudja magának meg-
fi nanszírozni. 

Attila viszont nem engedte el a történetet 
és biztatta, hogy most már meg kell azt va-

lósítani is. Ezt követően kapcsolódott be a 
folyamatba Kiss Bernadett, mivel az EKO 
Kft-nél dolgozik és nagyon tehetséges és 
ügyes. Így tehát már a kezdetektől, az első 
tervektől közös munka volt az alkotás. 

Péter szobrász, Bernadett pedig kerami-
kus – bár egy kollégával kitöltöttek már 
egy szobrász oklevelet is Dettikének, így a 
szobrász szakma elismert tagjaként tartják 
ma már őt is nyilván – aminek kézzel raj-
zolt, viaszpecséttel ellátott oklevele is van. 
A sakkfi gurák formájának alapötletéül a 
mellszobor, szaknyelven ’büszt’ szolgált. 
Az alkotók úgy gondolták, hogy a király és 
a királynő is legyenek a középkori hagyomá-
nyokhoz hasonló alakok.  A királynő és a ló 
megformázásával pedig Bernadett nagyon 
magasra rakta a lécet. 

Külön érdekessége a dolognak, hogy a fi -
gurák formázása épp a pandémia első hullá-
mára, a karantén idejére esett. S mivel nem 
lehetett kijárni, ezért alkotóhelyül Bernadett 
konyhája szolgált, s képek, fotók küldésével 

A t b lké üüllltlt L k Il k ÁÁÁÁÁlt lá k E ltű őd ötlött fff lll bbbb hh ló ít i i EE t kkööö tő k lód tt b

Elkészült az iskola kültéri sakk-készlete. Nem hivatalos avatására Gelencsér Péter szobrászművész ecseri házának udvarán 
került sor. Az ünnepi koccintáson az alkotókon kívül a barátok is megjelentek, köztük Gál Zsolt polgármester.
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csiszolták valósággá az elképzelést. Az ered-
mény pedig igen díszes lett, Bernadett alkotó 
fantáziája igen gazdag, s ez nem kis fejtörést 
okozott Péternek a megvalósításban. 

Amikor pedig elkészült a ló, vége lett a 
pandémiának. Így autóba téve lett elszállítva 
a király és a királynő mellé. A hatás pedig 
lenyűgöző volt, fantasztikusan jól mutattak 
egymás mellett. Csupán egy kicsit fel kellett 
még húzni az uralkodópár díszítését, hogy 
összhangba kerüljön a ló szinte brüsszeli 
csipke színvonalú ékesítésével. 

Időközben pedig az alkotópár a munkán 
túlmenően is közelebb került egymáshoz, 
aminek az lett az eredménye, hogy ma már 
nemcsak együtt dolgoznak, hanem otthonu-
kat is megosztják és közösen tervezik jövő-
jüket is. 

A közelmúlt időszaka pedig rendkívül 
munkásra sikeredett, hiszen a nagy oda-
fi gyelést igénylő sakkbábuk mellett más 
megbízásokat is kellett teljesíteniük, hiszen 
az iskolaudvart díszítő alkotás pusztán a te-
lepülés iránti szeretetből és gondoskodásból 
valósult meg. 

Péternek egyébként vannak már más alko-
tásai is Ecseren, egyebek mellett a falu arcát 
adó Ecseri lakodalmas alakjai is az ő keze 
nyomán születtek meg. Ebben a munkában 
is a település iránt érzett tenniakarás volt a 
fő motiváló erő, valamint az, hogy az adott 
ígéretüket teljesítsék. A dolognak pedig még 
további különlegességet ad, hogy az ő gye-
rekeik is fognak ezzel a sakk-készlettel most 

már hamarosan játszani, hiszen 
Dettikének mindkét fi a ide jár a 
Lakyba. S nagyon reméli, hogy 
büszkék lesznek rá, hogy azt az 
anya csinálta. 

A mű emellett pedig nem 
anyagi, hanem érzelmi haszon-
nal lett kompenzálva, hiszen a 
9 hónap közös munka során volt 
idejük beszélgetni és megismer-
ni egymást. Dettike egyébként 
két szakmával is dicsekedhet, 
hiszen nemcsak a keramikus, ha-
nem a tűzzománcozó dísztárgy-
készítő szakma is a tudomá-
nyába tartozik. Emellett pedig 
nehézgépkezelő, kamionsofőr is 
– mondhatni minden olyan szak-
mát űz, amit nők nem nagyon szoktak. 

Mint mondotta, a kamionozás nagy gye-
rekkori álma volt és az iskolák mellett meg-
szerezte rá a jogosítványt is. Sőt, mintegy 
10 évig ebben a szakmában is dolgozott. 
Mégpedig Ausztriában, egy osztrák cég al-
kalmazásában volt és onnan járt Nyugat-Eu-
rópába. A baleset pedig szerencsés módon 
elkerülte. 

Az EKO Kft-nél a konténerekért fe-
lelős és dolgozik a konténeres autóval, s 
nemcsak vezeti azokat, hanem szervezi 
a munkájukat is. De nem hanyagolhatók 
el a földmunkagépek sem, amik szintén 
munkaeszközéül szolgálnak. S a dolognak 
külön érdekességet ad, hogy ugyanazt a 

gépet vezeti most, amit 10 évvel ezelőtt 
Péter vezetett az EKO Kft. elődjénél, a 
Falugondnokságnál. Az indíték pedig 
mindkettejüknél azonos volt: a megélhe-
tés biztosítása, ami kisgyerekekkel a csa-
ládban nem elhanyagolható szempont. Az 
EKO Kft. pedig nagyon családbarát hely, s 
emellett helyben meg lehet oldani az óvo-
dát és az iskolát is. Mi több, a hosszú nyári 
szünetben, a kényszerűség miatt mindket-
tejük gyerekei – tíz év korkülönbséggel 
ugyan – de sokszor ugyanabban a konté-
neres gépben játszadoztak, miközben arra 
vártak, hogy anya vagy apa befejezze a 
munkát. 

Most pedig a sakkfi gurák jól összehoz-
ták ezt az eddig külön futó két szálat.

é t ti t iit 10 é l lőtt

Mint a mesében: Kiss Bernadett és Gelencsér Pé-
ter az alkotómunka közben  egymásra találtak.

Ecser Nagyközség Önkormányzata folyamatosan fejleszti intéz-
ményét, az Ecseri Önkormányzati Konyhát, hogy eleget tudjon 
tenni az óvodások, iskolások, szociális étkeztetésben részesülők 
ellátásának. Minden évben történik beruházás, idén nyáron az 
elektromos hálózat megújítására került sor. Kicserélték a teljes 
elektromos rendszert, vezérlőszekrényeket, lámpatesteket. Na-
gyon fontos, hogy biztonságosak legyenek a konyha helyiségei, 
hiszen vizes környezetben dolgoznak a munkatársak. A villany-
szerelés után burkolási és festési munkákat végeztek. Szeptem-
bertől jöhet a nagyüzem!

Befejeződött 
az Önkormányzati Konyha 
felújítása

Ecseri néptáncosok 
Pesterzsébeten
Szeptember 3-án a Zöld Koszorú Hagyományőrző Kör két táncs-
csoportja sikeresen szerepelt a pesterzsébeti Nemzetiségek Nap-
ján. A Zeleny csoport Felföldi friss táncokkal, békési és Šariš 
környéki szlovák táncokkal mutatkozott be, a Petruskák hegykö-
zi, zempléni és nógrádi szlovák táncokat mutattak be.
A fellépést követően Maglódra siettek a Zeleny táncosok, hogy 
együtt ünnepeljék a csapat egyik néptánctanárának, Szentesi Zo-
linak hagyományos lakodalmát.
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Az Ecser Open teniszverseny a közösséget is erősíti

Bár szeptember 10. reggele esősen in-
dult, mégis gyönyörű koraőszi nap sütött 
azokra a vállalkozó szellemű résztvevők-
re, akik e nem túl kecsegtető kilátások 
ellenére is elindultak az immár nyolcadik  
’Ecser Open’ teniszversenyen. S a verseny 
közben kényszerűen megtartott, mintegy 
két órás esőszünet sem tudta elvenni a já-
tékkedvet. Az ugyanis jó lehetőséget adott 
arra, hogy a Gál Zsolt polgármester által 
köszöntött résztvevők többet tudjanak 
egymással beszélgetni. 

Mint Szilágyi Károly rendszeres részt-
vevő, ecseri alpolgármester elmondta, 
minden évben kikapcsolódást jelent az 
ecseriek számára a rendezvény, ahol vé-
gül is baráti csapatok kerülnek a verseny 
révén egymással szembe – mindeközben 
pedig, amint azt az idei példa is mutatja, 
nagyon jól érzik magukat, beszélgetnek és 
kikapcsolódnak. Izgalmas és jó színvona-
lú a játék, az ételek – italok ínycsiklandó-

ak, köszönhetően a mesterszakács Bojtok 
Györgynek s így évről évre egy teljesen 
hibátlan szervezésű program gazdagítja az 
ecseri teniszkedvelőket. S örömmel álla-
pítható az is meg, hogy az ’Ecser Open’ túl 
nőtt a falu határain, s a sportágat kedvelő 
csapatok között vannak a fővárosból, vagy 
például Gödöllőről érkezők is, akik már a 
kezdetek óta rendszeres résztvevők. S a 
sport, a játék szeretete révén szép fokoza-
tosan egy közösség is megteremtődik. 

A házigazda idén is a XVII. kerületi 
Home Center mögött lévő teniszpálya volt 
– ám Gál Zsolt polgármester és a telepü-
lésvezetés már évek óta dolgoznak azon, 
hogy Ecsernek is legyen saját teniszpá-
lyája. E célból került megvásárlásra egy 
terület Ecser Merzse mocsár felőli részén, 
ahol egy komolyabb sportlétesítményt 
szeretnének felépíteni, egyebek mellett te-
nisz- és futballpályával. 

Szilágyi Károly aláhúzta, mára már ki-
n ő t t é k 
a régi 
futball-
p á l y á t 
is, ami 
nagyon 

körbe van építve, s egyik leghőbb vágyuk, 
hogy jövőre már legalább egy teniszpá-
lyát meg tudjanak építeni. S természete-
sen a jövő évi ’Ecser Open’-t is nagyon 
szeretnék már ott lebonyolítani, amelynek 
szervezői idén is – csakúgy, mint a koráb-
bi években – Sztancsik Csaba és Antal 
Lajos voltak. 

Az eredmény pedig kifogástalan, ami 
nem meglepő, hiszen bárminek a szerve-
zésébe kezdtek is bele eddig, legyen az 
Böllérfesztivál vagy bármi más program, 
az mindig kifogástalanra sikerült. Így 
szervezési hibából senki nem elégedetlen-
kedhetett vagy érezhette magát rosszul, 
hiszen a jól összeszokott páros mindig 
remek munkát végez. 

A legeredményesebb csapatok idén is 
kupát kaptak elismerésül. Emellett min-
den résztvevőt emléklappal jutalmaztak, 
és a szponzorok nagylelkűsége jóvoltából 
most sem maradhatott el a hagyományos 
tombolahúzás sem.

Támogatók: BG Transport Hungary 
Kft., Fehér Kft., Rákóczi Sütöde, I-COM 
Irodaellátás Kft, Koszta Sped Kft., Ma-
terial 95 Kft, Fazekas Kft., Juhász Péter 
EV.    

A párosverseny győztesei, középen az első helyezettekkel. Szabó Norbert, Himmer Csaba, Kovács Imre, Juhász Péter, Petruska 
Roland és Janda Antal.

A szervezők: Antall Lajos, Szilágyi Károly és Sztancsik Csaba
A szervezők családtagokkal és a mesterszakács, Bojtok 
Györggyel
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Amit a 2022. évi népszámlálásról tudni érdemes
A népszámlálás egy mindannyiunkat érintő, 
általában tízévente ismétlődő adatgyűjtés. Az 
egész országban egy időben, azonos tartalom-
mal és egységes módszertani alapon hajtják 
végre, kiterjed minden lakásra és személyre. A 
népszámlálás révén pontos és részletes képet 
kaphatunk hazánk népességének nagyságáról, 
demográfi ai jellemzőiről, egészségi állapotáról, 
iskolázottságáról, foglalkoztatottságáról, nem-
zetiségi és vallási összetételéről, élet- és lakás-
körülményeiről.

A népszámlálás eredményei számos terü-
leten hasznosulnak:

- Adatai megbízható alapot nyújtanak a te-
lepülésünket és a szűkebb lakókörnyezetünket 
érintő legfontosabb gazdasági, szociális és te-
rületfejlesztési döntések előkészítéséhez.

- Fontos információval szolgálnak a helyi el-
látási, szolgáltatási igényekről.

Láthatóvá teszik társadalmunk kisebb cso-
portjait, például a fogyatékossággal élőket, a 
nemzetiségi, vallási közösségeket.

- A népszámlálásból nyert információk segí-
tik a vállalkozásokat is, ezek ismeretében biz-
tosabban tervezhetik például egy új üzlet meg-
nyitását, vagy a helyi szolgáltatásaik bővítését.

- A népszámlálás adatai alapul szolgálnak 
tudományos kutatásokhoz, elemzésekhez is.

A magyarországi népszámlálás egy globális 
program része, hiszen a világ valamennyi or-
szágában tartanak közel egy időben népszám-
lálást. A népszámlálási adatok segítségével 
adunk pontos képet magunkról a szomszédos 
országoknak, az Európai Uniónak, az egész vi-
lágnak.

A népszámlálás időtartama
Október 1. és 16. között önállóan online le-

het kitölteni a kérdőíveket.
Október 17. és november 20. között szám-

lálóbiztosok keresik fel azokat a háztartásokat, 
amelyek október 16-ig nem töltötték ki online 
a kérdőívet.

November 21. és 28. között a település jegy-
zőjénél tehetnek ennek eleget adatszolgáltatási 
kötelezettségüknek azok, akik november 20-ig 
ezt nem tették meg.

A népszámlálás eszmei időpontja 2022. ok-
tóber 1-je 0 óra, azaz az ekkor fennálló állapo-
tot alapul véve kell a kérdőív kérdéseit megvá-
laszolnunk.

A népszámlálás résztvevői:
A népszámlálás akkor eredményes, ha pon-

tos képet ad hazánk lakosságáról. Ezért is fon-
tos, hogy a népszámlálásban mindannyian 
részt vegyünk, ami egyébként a népszámlálás-
ról szóló 2018. évi CI. törvény szerint köteles-
ségünk is.

Kérdőívet kell kitölteni:
- mindenkiről, aki Magyarországon él;
- azokról is, akik átmenetileg, 12 hónapnál 

rövidebb ideig külföldön tartózkodnak;
- a külföldi állampolgárokról is, ha legalább 

3 hónapja Magyarországon tartózkodnak.
A népszámlálás során a lakáskörülmények-

ről is nyilatkozunk. A lakásadatok segítségével 
pontos képet kaphatunk a háztartások lakáskö-
rülményeiről.

Összeírásra kerül az ország területén min-
den

- lakás,
- lakott üdülő és lakott egyéb lakóegység,
- közösségi éjszakai elhelyezést szolgáló in-

tézmény.
Fontos, hogy az üresen álló lakásokról is ki 

kell tölteni a 
kérdőívet.

Postai fel-
kérő levél

A KSH 
minden ma-
g y a r o r s z á -
gi lakcímre 
postai felkérő 
levelet küld 
szeptemb er 

utolsó napjaiban.
A népszámlálás nem a bejelentettség szerin-

ti, hanem a tényleges élethelyzetet méri fel. Az, 
hogy kik élnek az adott lakcímen, a kitöltött 
kérdőívekből derül majd ki, előzetesen nem is-
mert, ezért a felkérő levél nem névre szól, csak 
a lakás címe (házszámig) szerepel a címzésben.

Annak érdekében, hogy a felkérő levelek 
minden háztartásba eljussanak, kérjük, még a 
népszámlálás előtt gondoskodjanak arról, hogy 
házuk falán vagy a kerítésen látható legyen a 
házszám. Ezzel nagymértékben megkönnyítik 
a felkérő leveleket kézbesítők munkáját.

Kérjük, őrizze meg a felkérőlevelet!
A felkérő levélben a népszámlálásról szóló 

hasznos információk mellett egy 12 jegyű be-
lépési kód is található, ennek segítségével tudja 
minden háztartás önállóan, interneten kitölte-
ni a kérdőívet.

A szociális, felsőoktatási vagy más bentlaká-
sos intézményben lakók az intézmény vezető-
jétől kapják meg a felkérő levelet, míg a fedél 
nélkül élőket szociális munkások segítik a nép-
számlálásban való részvétel során.

A kérdőív kitöltése:
A népszámlálási kérdőívet önállóan, inter-

neten keresztül október 1. és 16. között lehet 
kitölteni.

Egy erre a célra létrehozott zárt rendszerű, 
online felületen, amelybe a felkérő levélben 
szereplő egyedi, 12 jegyű belépési kóddal lehet 
belépni.

Mindazok, akik október 16-ig online kitöltik 
a népszámlálási kérdőívet, nyereményjátékban 
vehetnek részt, amelynek keretében az online 
kitöltési időszak alatt naponta 5 db 100 000 
forint értékű ajándékutalványt sorsolunk ki a 
kitöltők között.

Azokat a háztartásokat, amelyek október 16-
ig nem töltik ki interneten a kérdőívet, számlá-
lóbiztosok keresik fel október 17. és november 
20. között.

Akik november 20-ig nem teljesítik adatszol-
gáltatási kötelezettségüket, november 21. és 28. 
között a település jegyzőjénél jelentkezve tehet-
nek ennek eleget.

A népszámlálási kérdőív kitöltése egy átlagos 
háztartásban körülbelül 30 percet vesz igénybe.

GYÁSZ

Mély fájdalommal tudatjuk, 
hogy  

Nanszák Mihály 
életének 77. évében elhunyt.

A gyászoló család

Ha büszke vagy, amikor lakóhelyedet 
említve másoknak mindjárt a híres Ecse-
ri lakodalmas jut eszébe, ha a mazsolás-
citromos ecseri kalács hallatán összefut 
a nyál a szádban, ha a trubacsok dob-
pergését hallva rögtön táncra perdülnél, 
ha büszkén öltöd magadra a gyönyörű 
ecseri népviseletet, ha az ecseri nép-
tánccsoport tagja voltál, ha a nagymama 
kapusznyíkját és siskáját nem tudod elfe-
lejteni, ha az ecseri temetőben pihennek 
nagyszüleid, dédszüleid és az ő elődeik 
is, akkor büszkén jelöld be az őszi nép-
számlálás során szlovák nemzetiséghez 
tartozásodat és szlovák kultúrához való 

kötődésedet.
A hagyományaink őrzésére kapott 

állami támogatást nagyban befolyásolja, 
hogy hányan érzik magukénak az ecseri 
tót kultúrát. A népszámláláskor nemze-
tiségünk megjelölésével is biztosíthatjuk, 
hogy az elődeinktől örökölt hagyomá-
nyainkat még sokáig őrizhessük. Az idei 
népszámlálás lehetőséget nyújt két nem-
zetiséghez való tartozás megjelölésére is, 
így a magyar mellett egyszerűen meg le-
het jelölni a szlovákot is. Ehhez kérjük a 
hagyománytisztelő ecseriek támogatását.
Köszönettel,

Ecseri Szlovák Önkormányzat

Népszámlálás a hagyományőrzés 
szempontjából
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Információk a LED-csere programról
Tisztelt Lakosok! A Cserfa újság 2022. 
augusztus 12. napján megjelent számá-
ban írtunk az ingyenes lakossági LED-
csere programról. A cikkben megjelent, 
hogy „az ecseri lakosoknak augusztus 
29-ét követően van lehetőségük regiszt-
rálni a ledcsere.hu oldalon”. Az átvevő-
helyek listájába Ecser augusztus 31-én 
került be, ezért akik az elmúlt két napban 
kezdték meg a regisztrációt, nem tudták 
azt befejezni.

Az utóbbi hetekben nagyon megnöve-

kedett az érdeklődés a LED-csere prog-
ram iránt, aminek következtében arra 
kell számítanunk, a regisztrációs idő 
lezárulása után csúszni fog az izzók ki-
szállítása is. Friss információink alapján 
várhatóan októberben tudják biztosítani 
az igényelt LED-es izzókat. Kérem, a 
Tisztelt Lakosság türelmét, amint pontos 
információink lesznek közölni fogjuk 
Önökkel.

Gál Zsolt
polgármester

A Technológiai és Ipari Minisz-
térium koordinálása mellett az 
állami foglalkoztatási szervként 
eljáró fővárosi és megyei kormány-
hivatalok, valamint az állami fog-
lalkoztatási szervként eljáró járási 
hivatalok támogatásával idén is el-
indult a „Nyári Diákmunka 2022” 
program. A kezdeményezésnek 
köszönhetően a nappali képzésben 
tanuló 25 év alattiak korai mun-
katapasztalatot szerezhettek, mely 
elősegíti a későbbi munkaszocia-
lizációs folyamatot és szja-mentes 
jövedelemhez jutottak a szünidő-
ben. Ecser Nagyközség Önkor-
mányzata az Ecseri Kommunális 
Szolgáltató Kft . közreműködésével 
augusztus hónapban öt ecseri diák-
nak tudott munkát biztosítani.

Sikeresen
zárult 
a nyári 
diákmunka-
program

Nyugdíjas Klubunk tagjai 
Lakitelken

2022. szeptember 4-én, vasárnap a Nemzeti Művelődési Intézet Közös-
ségépítő Kultúránk rendezvénysorozata keretében Lakitelken jártak az 
Ecseri Nyugdíjas Klub tagjai. A délelőtt folyamán a Déryné Program 
keretei között Gajdó Delinke székelyföldi származású magyar színész-
nő előadását hallgathatták meg Szabó Magda életéről, a Petőfi  Sándor 
Művelődési Ház színháztermében.
A program keretei között az ízletes ebéd elfogyasztása után a Nemzeti 
Művelődési Intézet székházát tekinthették meg, Gergely István kosárfo-
nó művész bemutatóját és a székházban éppen aktuális kiállításokat.

Cserfa_2022_szeptember_03.indd   10 2022. 09. 17.   7:12:15



11Cserfa      2022. szeptember 23. lwww.ecser.hu

A Cserfa következő, 2022. 10. szá-
ma október 21-én jelenik meg. 
Nyomdába adás: október 14..  
Lapzárta: október 10.

Lélekgondozó

AA CsCsererfafa kkövövetetkekezőző 20202222 1010 szszáá

Honlap: 
www.ecser.hu

Merjünk álmodni, 
akarjunk szentek lenni!
Amikor egy sportoló el akar indulni egy szá-
mára fontos versenyen, nem az a célja, hogy ne 
legyen utolsó, hanem arra törekszik, azt a célt 
tűzi ki, hogy első akar lenni, avagy legalábbis 
a lehető legjobb eredményt akarja elérni úgy, 
hogy minden erejét és tudását beleadja. Minél 
alacsonyabbra teszi a mércét, annál rosszabbul 
fog sikerülni a versenye, hiszen hiányzik a lel-
kesedés és az odaadottság. A győzelem, vagy a 
jó eredmény vágya akarattá acélosul a felkészü-
lés, a gyakorlás során. 
Mert az akar igazán, aki tesz is azért, hogy növe-
kedjen, hogy fejlődjék. Aki „szeretne” növeked-
ni, fejlődni nem fog, hiszen hiányoznak a tettek, 
az erőfeszítés, és a hit abban, hogy sikerülni fog. 

Melyik lehet az a cél, amely méltó és alkal-
mas lehet arra, hogy életünk legfőbb célja le-
gyen? Minden rendű és állapotú Krisztus-hívő 
meghívást kap a keresztény élet teljességére és 
a szeretet tökéletességére. Mindannyian meg-
hívást kapnak az életszentségre: „Legyetek hát 
tökéletesek, amint mennyei Atyátok tökéletes” 
(Mt 5,48) (KEK 2013).

Talán furcsa és lehetetlen vállalkozásnak tű-

nik ez. Esendő emberek hogyan lehetnének tö-
kéletesek? Van olyan ember, aki soha nem vét-
kezik? Ezek a kérdések tulajdonképpen elhárító, 
védekező mechanizmusok. Ne azon tűnődjünk, 
mit hogy nem lehet megvalósítani, hanem azon, 
hogy itt és most mi lehet a dolgunk. 

Akiket az Egyház szentekként tisztel, ugyan-
olyan hús vér emberek voltak, mint mi vagy 
bárki más. Ettek, ittak, elfáradtak, pihentek, 
hibáztak, megbánták tettüket. Mégis mi az a 
többlet, amit tőlük, mint példaképektől meg-
tanulhatunk? Állj fel mindig egyel többször, 
mint ahányszor elbuktál, nincs olyan, hogy le-
hetetlen, nincs olyan, hogy elveszett. Jézus az 
Ő kereszthalálával és feltámadásával minden 
küzdelmünknek értelmet adott.

„A tökéletesség útja a kereszten át vezet. 
Nincs életszentség lemondás és lelki harc nél-
kül. A lelki fejlődés magával hozza az aszkézist 
és az önmegtagadást, amelyek fokozatosan el-
vezetnek oda, hogy a lélek a boldogságok béké-
jében és örömében él. Aki valahonnan elindult 
és fölfelé tart, soha meg nem áll, és a kezdet ön-
magában nem válik tökéletessé a nála nagyobb 

do lgok tó l .  
A fölfelé 
menő vágya 
ugyanis soha 
nem áll meg 
a z o k n á l , 
amiket már 
ismer (Nisz-
szai Szent 
G e r g e l y ) ” 
KEK 2015.

Az el-
k ö v e t k e ző 
c i k k e k b e n 
szentek éle-
téből fogok 

történeteket 
eseményeket 
felvillantani, 
hogy igenis 
lehet szentté 
válni az élet 
k ü l ö n b ö z ő 
területein.

Dr. Csiba 
Tibor 

esperes, 
plébános, 

mentálhigié-
nés lelkigon-

dozó 

www.szeverborgyogyasz.hu
vagy telefonon: 06-30/881-8998 (hétköznap 8-20 óráig)

Dr. Széver 
Krisztina

Budapest, XVII. kerület, Zrínyi u. 226. 
SZERDA

BŐRGYÓGYÁSZATI MAGÁNRENDELÉS

h
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Kistérségi nyugdíjas találkozón vettek részt az Ecseri 
Nyugdíjas Klub tagjai Maglódon. Fényképfelvételünk 
ott készült.

A nyár utolsó hétvégéjén Zemplénben járt a Zöld koszorú 
Hagyományőrző Kör tánccsoportja. A „Rudabányácskai 
Hagyományőrzők Napján” ízelítőt láthatott a közönség az 
ecseri együttes szlovák táncaiból.

Nemzeti ünnepünkön, augusztus 20-án – a liturgia keretében – mindennapi kenyerünkről is megemlékeztek a templomban . A nemzeti 
színű szalaggal átkötött új kenyeret a mellékoltárra helyezték. „Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma.” - minden nap imádkozzuk 
a legszentebb imádságban, a Miatyánkban. Felvételünkön: Dr. Csiba Tibor esperes, plébános megszenteli az új kenyeret. 
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