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A Barátság fájának elültetése 
után Gál Zsolt és Josef Ligač
polgármester kézfogása Cikk: 4-6. oldalon
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Nem emelkednek az étkezési térítési díjak

Ecser Nagyközség Önkormányzatának kép-
viselő-testülete szeptember 21-én tartotta 

soron következő ülé-
sét, melynek meghí-
vott vendégei Laborc 
Krisztina pénzügyi 
csoportvezető, Kiss 
Katalin igazgató, Kéri 
Tiborné intézményve-
zető, Környei Emese 

intézményvezető, Földváryné Martinovics 
Mónika intézményvezető, Szever Pál, a Rá-
bai Miklós Közösségi és Művelődési Ház, 
Könyvtár igazgatója, Jurisics Miklósné, Bagi 
Istvánné, Durkó Anett, Hosszú Mihályné, 

Fischer Józsefné, Cser-
háti László, Bíró Lász-
ló, Horváth-Kiss Márta 
voltak. Meglátogatta az 
ülést Losonci László, a 
Vecsési Járási Hivatal 
osztályvezetője.

Gál Zsolt polgár-
mester a napirendi pontok tárgyalása előtt 
köszöntötte a ’Szép kert, tiszta környezet’ 
díjazottjait, akik munkájuk elismeréseként 
ajándékutalványban is részesültek. (Cikk a 

11. oldalon) 
Az ülés során a kép-

viselő-testület elfogad-
ta a Laky Ilonka Álta-
lános Iskola, a Cserfa 
Kuckó Óvoda 2021/22. 
évi és a Rábai Mik-

lós Művelődési és Közösségi Ház, Könyvtár 
Szent István napi tevékenységéről szóló be-
számolóját. 

A képviselők jóvá-
hagyták a Cserfa Kuc-
kó Óvoda részére egy 
fő dajka álláshely biz-
tosítását egy éves idő-
tartamra. Elfogadásra 
került az Andrássy 
Utcai Óvoda 2021/22. 

évi, az Ecseri Önkormányzati Konyha 2021. 
évi tevékenységéről szóló beszámoló. A kép-
viselők határoztak az önkormányzati konyha 
nyersanyagnorma-költségének 54 %-os eme-
léséről is. A konyha által alkalmazott étkezési 
térítési díj nem került módosításra. 

A képviselő-testület 
módosította a 2022. évi 
költségvetésről szóló 
rendeletét és az elő-
terjesztés szerint elfo-
gadta a 2022. I. félévi 
pénzügyi beszámolót. 

A képviselők dön-
töttek a ’Bursa Hungarica’ felsőoktatási ösz-
töndíjpályázathoz történő csatlakozásról is 
2023-ban és rendeletet hoztak a települési tá-
mogatás megállapítása, kifi zetése, folyósítá-
sa, felhasználása ellenőrzésének szabályairól 
szóló önkormányzati rendelet módosításáról. 
Megbízást kapott a polgármester a várossá 
nyilvánítási pályázat ismételt benyújtására, 
valamint a pályázat elkészítésére vonatkozó 

szerződés aláírására. 
Szintén összeget hatá-
roztak meg a képvise-
lők az önkormányzati 
konyha vízellátásának 
felújítására. 

Határoztak a képvi-
selők zebra tervezési 

költségéhez, a temetőt fi gyelő kamerarend-
szer kiépítéséhez szükséges keretösszeg biz-
tosításáról. 

A testület megbízta Gál Zsolt polgármestert 
a Cserfa Kuckó Óvoda, az Andrássy Utcai 
Óvoda és a Laky Ilonka Általános Iskola ok-
tatási intézmények részére intézményenként 
egy darab életmentő oltóanyag beszerzésével 
és az intézményekben történő elhelyezésével. 

A képviselők elfogadták a polgármesteri 
beszámolót.

Losonci László
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Döntéshozatal a képviselő-testületi ülésen 

Környei Emese

ééééé iiiii EEEE iiiii ÖÖÖÖÖ
Kiss Katalin
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Földváryné 
Martinovics Mónika

ötötttt kkk ’’BB H
Kéri Tiborné

Szever Pál Vegyen aktívan részt Magyarország jövőjének 
alakításában!

Az élet számos területét érintő kérdés meg-
válaszolását befolyásolja a népszámlálás 
eredménye. Fontos, hogy az országot, a kö-
zösségeinket érintő döntések pontos adatokon 
alapuljanak.

Ha valaki nem töltötte ki online októberben, 
akkor október 17. és november 20. között szám-
lálóbiztosok keresik föl ezeket az érintetteket. 
November 21. és november 28. között pedig 
az ecseri  polgármesteri hivatalban lehet eleget 
tenni az adatszolgáltatási kötelezettségnek.  

Figyelem, népszámlálás!
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Útvonal, további információk hamarosan Facebook oldalunkon.

Hamarosan találkozhatunk a Mikulással és Krampuszával, 
akik szánon érkeznek és megajándékozzák a gyerekeket

A szánhúzó rénszarvasokat ebben az évben is 
az Ecseri Polgárőr Egyesület autója helyettesíti. 

Szeretettel várunk mindenkit
202 . decembe n, vasárnap,

egy kellemes, derűs, várakozással teli délutánra, ahonnan 
finomságokkal és élményekkel telve térhetnek haza a gyermekek.

Kérünk mindenkit, lehetőségei szerint 
anyagi hozzájárulásával segítsen 
megtölteni a Mikulás puttonyát!

Támogatását leadhatja: 
ű ő

ő

facebook.com/ecseri.polgarorseg

Takarékoskodjunk az energiával!
Az elszabadult energiaárak és egyéb gazdasági 
problémák miatt több állami beruházást leállí-
tottak. Sajnos Ecser sem maradt ki abból a lis-
tából, ahol a még el nem kezdett fejlesztések, 
felújítások nem kezdődnek el a tervezett időben. 

A Monor felé vezető 3111. számú út fel-
újításának nagy része már elkészült, utol-
jára Maglód Ecser felőli részén végeztek 
munkálatokat. A következő fázis az Ecser 
Bajcsy-Zsilinszky utca lett volna, ezt bi-
zonytalan időre felfüggesztették. Tavaly év 
végén jelentette be dr. Szűcs Lajos, hogy a 
3101. számú út felújítását Vecsésig tervezik 
a körforgalomtól, ebben igyekeztünk elérni, 
hogy a Rákóczi utca, Széchenyi utca, Zrínyi 
és Ady Endre utcák is kerüljenek bele a fel-
újítási tervbe, ígéretet kaptam ugyan, de saj-
nos most ezek sem kezdődhetnek el.  Bízom 
benne, hogy a válság után ezek újra visszake-
rülnek a megvalósítandó felújítások közé. Én 
rendszeresen jelzem a Magyar Közút felé is 
a problémát. 

A fejlesztésekről, amit tudunk: A LIDL 
már teljes kapacitással dolgozik február óta, 
a JYSK-ben a II. ütem október 24-én indul. A 
cégvezetők elmondása szerint (jelenleg) a III. 

és egyben záró ütem 2023-ban várható majd. 
A kamionforgalom elmondásuk szerint a mai 
forgalmuktól nem sokkal fog emelkedni, je-
lenleg ez az ágazat is visszafogottan teljesít. 
Ahogy régebben már beszámoltam, a 3101. 
számú út mentén a vecsési szakaszon a We-
erts LP VI. Kft. építkezik. Lassan a végéhez 
közeledik, ez az első üteme a projektüknek. 
Rövidesen itt is elkezdődik a gazdasági te-
vékenység. Itt minden tiltakozásunk ellenére 
készült egy lámpás kereszteződés, ami még 
nem üzemel, de rövidesen az is működésbe 
lép, fi gyeljünk a közlekedésünk során.

Az előző Cserfa számban már írtam az 
intézményeink működésével kapcsolatban, 
ismét szeretném megerősíteni, hogy jelen tu-
dásunk szerint Ecser nem kényszerül az intéz-
ményeinek bezárására. Természetesen tettünk 
energiamegtakarításra intézkedéseket, és erre 
bíztatom minden lakosunkat is. Sajnos még 
senki nem tudja, hogyan fognak alakulni az 
energiaárak, de legyünk bizakodóak. Ebben 
a helyzetben még fontosabb az egymás iránti 
tolerancia, annak elfogadása, hogy van, aki 
nehezebben dolgozza fel a kialakult helyzetet 
és ezért ingerültebb. Arra kérek mindenkit, 

hogy ne forduljanak 
egymás ellen, mert 
az úgysem segít. Az 
önkormányzat idén 
is pályázott szociá-
lis tűzifára, és azon 
kívül is igyekszünk 
mindent megtenni 
azok segítéséért, 
akik rászorulnak. 

A LED csere 
program regisztrációja lassan végéhez ér, azt 
az információt kaptuk a szállító cégtől, hogy 
akkora mennyiségben érkeztek be pályáza-
tok, hogy logisztikai problémáik keletkeztek. 
Ezért nem tudták megmondani, hogy mikor 
kerül sor az Ecseren megrendelt LED izzók 
biztosítására, de biztosan néhány hónapot 
várni kell. Biztosítottak, hogy rendelkezésre 
állnak az izzók, csak emberhiány miatt nem 
tudnak gyorsabban haladni.

Elkezdődött a népszámlálás, kérek min-
denkit, aki online nem regisztrált, hogy segít-
sék a számlálóbiztosok munkáját. 

Gál Zsolt
 polgármester
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A barátságnak a falu testvértelepüléséről, 
Cabaj-Čáporból érkezett cserfáját is 
elültették az idei szüreti felvonuláson

Idén október 1-jén őszi felhők alatt vonultak 
végig a Szüreti felvonulás résztvevői Ecser 
utcáin, hogy felelevenítsék ezt a szép népi 
hagyományt. 

Az ünneplés első helyszínén, a Grassal-
kovich téren Gál Zsolt polgármester ünnepi 
megnyitójában sok szeretettel köszöntötte a 
megjelenteket, akik népes létszáma folytán 

külön örömét fejezte ki. Nagy szeretettel 
üdvözölte testvértelepülésük, Cabaj-Čápor 
polgármesterét, Jozef Ligačot, a település 
delegációját és az ottani Kórust. Elmondta, 
a két település barátságának illusztrálására a 
Grassalkovich téren el fogják ültetni a Ba-
rátság fáját. Egyúttal az iránti reményének 
is hangot adott, hogy jó helyet találtak a fá-
nak s hogy az meg is fog maradni. 

Jozef Ligač, a testvérváros polgármestere 
röviden ismertette, hogy miért is látogattak 
el ez alkalommal Ecserre. 

A két település akkori vezetői 2007-ben 
határozták el, hogy egymással testvérvárosi 
kapcsolatot létesítenek. Az első öt év egy, az 
Európai Unió által fi nanszírozott projekt ke-
retében valósult meg. Ám az öt év elteltével 
a vezetők úgy határoztak, hogy folytatják 
ezt a kapcsolatot annak ellenére is, hogy az 
már nem lesz uniós forrásból fi nanszírozva. 

Így a két település lakói közül már na-
gyon sokan látogattak el egymáshoz, így 
Jozef Ligač sok ismerős arcot is felfedezett 
már az ecseriek között. 2015-ben került át-
adásra a falu alapításának 700. évfordulójá-

Jozef Ligač, Cabaj-Čápor polgármestere átadja az emlékplakettet Gál Zsolt pol-
gármesternek. Mellettük Aszódi Csaba András, az Ecseri Szlovák Önkormányzat 
elnöke

Jozef Ligač, Cabaj-Čápor és Gál Zsolt Ecser polgármestere elülteti a testvértelepülés ajándékát, a cserfát
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ra készült Cserfa emlékmű. Ennek alapza-
tához pedig Szlovákiában kerestek köveket 
annak jelképeként, hogy az elődeik onnan 
kerültek Ecserre. Már ekkor felmerült ben-
ne egy gondolat, amit akkor nem sikerült 
megvalósítani – ma azonban igen. A köve-
ket megtalálták Szlovákiában, természetes 
lelőhelyéről bányásztatták ki és hozatták el 
ide. 

Már akkor gondolt rá, hogy a címerben is 
szereplő cserfa, ami Ecser jelképe, szintén 
valamilyen módon megjelenítésre kerüljön. 
Így akkor kiválasztottak egy cserfacseme-
tét, amit el akartak hozni a kövekkel együtt, 
de a kertészek azt javasolták, hogy ezzel 
várjanak még kicsit, mert a csemete még na-
gyon gyenge, hadd erősödjön. A Covid mi-
att azonban erre korábban nem kerülhetett 
sor – így eredeti szülőkörnyezetében nevel-
kedett tovább mindaddig, amig végre el tud-
ták hozni. Ezért kérték az ecserieket, hogy 
jelöljenek meg egy olyan napot vagy ese-
ményt, amin szép számmal jelen vannak a 
helyiek. Így gondolt aztán az ecseri vezetés 
a szüreti felvonulásra, ami idén ismét meg-
rendezésre kerül, s a két polgármester meg 
is állapodott ebben. A szlovák polgármester 
egyúttal reményét fejezte ki, hogy a park-
nak szép dísze lesz ez a fa, ami tavasszal ki 
fog zöldülni és szépíteni fogja Ecsert. Kö-
szöntője végén a vendég polgármester egy 
plakettet adott át Gál Zsolt részére, amit an-
nak jeléül készítettek, hogy a két település 
közötti együttműködést szeretnék folytatni. 
S reményét fejezte ki, hogy az ecseri pol-
gármester talál irodájában egy olyan helyet, 
ahol el tudja helyezni, s ahol az nemcsak 
egy dísztárgy lesz, hanem emlékeztetni is 
fogja őt az eddigi együttműködésre. 

Közben a szlovák Úsmev (Mosoly) Ének-
kar műsorát hallhatták a résztvevők. Tánc 
következett a fúvószenekar zenéjére, majd 

Aszódi Csaba András, az Ecseri Szlovák 
Önkormányzat elnöke tartott ismertetőt a 
szüreti hagyományokról.

A barátság íly módon történő kölcsö-
nös kinyilvánítására alapot adó esemény, 
a szüreti felvonulás, ami tulajdonképpen a 
borhoz kapcsolódik. Aszódi Csaba András, 
hangsúlyozta, hogy a bornak a történelem 
folyamán mindig is isteni eredetet tulajdo-
nítottak. Így magának a szüretnek is nagy 
jelentősége volt olyannyira, hogy több vi-
déken szüreti mulatság idején nem volt 
törvénykezés sem. Maga egyébként a test-
vérváros is egy jelentős bortermelő terület, 
a nyitrai borvidék része. Az 1870-es évek 
mérföldkövet jelentettek a bortermelés tör-
ténetében. Kitört ugyanis a fi loxéra járvány, 
ami a szőlőállomány jelentős részét elpusz-
tította. Évtizedek kellett aztán ahhoz, hogy 
új, ellenálló fajtákat honosítsanak meg. 
Ennek megvalósulása után aztán miniszteri 

rendelet írta elő, hogy a szüretet minden-
hol meg kell tartani, mégpedig magyaros 
jelleggel – függetlenül attól, hogy tót vagy 
pedig sváb faluról van-e szó. Egy 1890-ből 
származó képen például már lovas csikósok 
vannak Ecseren lefényképezve. 

Az ecseri hagyományokat illetően el-
mondta, hogy kevesen tudják, miért piros a 
szüreti mulatság idejére választott bíróné 
ruhája. Ez az apró kis részlet is igen régi 
időkre nyúlik vissza, hiszen a rómaiaknál 
Bacchus Istennek volt a színe piros. A ké-
sőbbi időkben, a középkorban is mindig 
körbe vittek a szüreti felvonulásokon egy 
pirosba öltöztetett bábut, jelképezve Bac-
chust, a bor Istenét. Ebből Ecsernek az az 
öröksége, hogy az itteni bírónének mindig 
piros a ruhája. 

A korábban Ecseren évente megrende-
zett esemény idei megünneplésére 
Tukacs Vivien és Szatmári László 

AAAAs óóóóóóóóóózózózóddddddddidididi CCCCsabbbba AAAA ddndrás az Ecseri Szlovák rendelet írta elő hogy a szüretet minden

A bíró és a bíróné, Tukacs Vivien és Szatmári László átveszi a polgármesteretől a 
település kulcsát

A szlovák Úsmev (Mosoly) Énekkar sikeres műsort adott az eseményen  
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ez évi házasságkötése szolgált ala-
pul, akik mindketten a rendező Zöld 

Koszorú Hagyományőrző Kör tagjai, sőt 
László épp ezen a napon ünnepelte 15 éves 
tagságát is a tánccsoportban. Az ünnepélyes 
megnyitó alkalmával ők, mint bíró és bíróné 
kapták meg a polgármestertől a település 

kulcsát, hogy a szüreti mulatság idejére át-
vegyék a bíráskodás feladatát a faluban, ha 
netalán valami rendbontás ¬– mint például a 
feldíszített bálteremben a szőlőfürtök lelop-
kodása – fordulna elő. S ezzel együtt meg-
kapták azt a rangot is, hogy ők haladhattak a 
szüreti menet elején. 

Az újdonsült bírói pár egyébként ez év 
februárjában kelt egybe. 

Az idei felvonulás különös színfoltja volt 
a menet elején haladó, három csikósból álló 
kis alakulat, a Hajdúszoboszlói Csikósok 
Egyesülete képviselői. Látványos és magas 
színvonalú lovasbemutatójuk pedig méltán 

vívta ki mind a felvonulók, mind pedig az 
arra kilátogatók elismerését. Fazekas La-
jos, az egyesület elnöke a Bűvész, Barna 
Dávid a Joker, Haller Péter pedig a Bojtár 
nevű lovat ülte meg. S hogy produkciójuk 
nem mindennapi, mi sem bizonyítja jobban, 
hogy azt már VI. Mohammed marokkói ki-
rály is megcsodálta. 2015-ben ugyanis részt 
vettek Marokkóban a világ legnagyobb lo-
vasbemutatóján, ahol 11 ország képviseltet-
te magát. A versenyző csapatok közül pedig 
az kerülhetett be a király udvarába, akik a 
legszebb lovasműsort tudták produkálni. 
Így ők egy hónapon át vendégeskedhettek 

az uralkodónál. Ám a lovasversenyek mel-
lett megcsodálhatják tudományukat külön-
böző rendezvények, mint például esküvők, 
bálok alkalmával is. 

A szüreti menethez csatlakoztak a XVII. 
kerületből érkező Hurrikánlovas Sportegye-
sület lovasai is. Ők minden alkalommal részt 
vesznek a felvonuláson s huszárruhájukat is 
erre az alkalomra varratták. Ecserhez fűződő 
tartós kapcsolatuk pedig onnan ered, hogy 
egyik lovasuk falubeli. 

S ha már szüreti felvonulás, akkor nem 
maradhat ki a műsorból a házi vendéglátás 
és a fi nom ételek-italok kóstolgatása sem. 
A menet idén 9 ecseri házhoz tért be, hogy 
megtapasztalja a háziak vendégszeretetét. Az 

útvonal a Széchenyi utca - Zrínyi utca - Bajc-
sy-Zsilinszky utca - Rákóczi utca - Petőfi  utca 
- Bezerédi utca - Zrínyi utca - Ady Endre utca 
- Jókai utca - Szegfű utca - Arany János utca 
- Szent István utca volt.

S szokás szerint ezek mindegyikénél et-
tek-ittak, énekeltek és táncoltak egyet, majd 
pedig tovább haladtak. 

Kele Jenő és csa-
ládja a harmadik hely-
színt jelentették e sor-
ban és nagyon örültek, 
hogy az ifjú pár jóvol-
tából ismét lehetőség 
nyílt szüreti felvonu-
lásra. A vendéglátásra 
pedig nagy erőkkel készült a család.

Barta Zoltán jegyző minden alkalommal a 
vendéglátók között van. Nem volt ez másként 
idén sem, a család kínálatában pedig bor, pá-
linka, különböző üdítő italok, valamint kalács 
szerepeltek, ami tulajdonképpen nem volt 
más, mint a híres édes-mazsolás ecseri lako-
dalmas kalács. 

A jó hangulatú rendezvény során a zenét 
a Trubacsok, valamint az ecseriek és a cabaj 
cápori Kultúrkör énekei adták. A nap este a 
művelődési házban szüreti bállal zárult.       

A hajdúszoboszlói csikósok a marokkói királynak is bemutatott produkciójukkal 
rukkoltak ki. Képünkön: Fazekas Lajos az egyesület elnöke Bűvész nevű lovával

k l á h i l áá id jéjé á

Tánc Aszódi Csaba András portáján

Jozef Ligač és felesége a felvonuláson

Szlovák tánc Barta Zoltán portája előtt

A jó h l túúútú d é áá ét
A csikósok is megkóstolták a fi nom pálinkát

Kele Jenő

Ecser Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete ebben az évben is csatla-
kozott a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösz-
töndíjpályázathoz.

Ennek értelmében Önkormányzatunk kiírja 
a pályázatot.

A pályázatról bővebb információt a
www.emet.gov.hu/bursa-hungarica-prog-

ramrol/
oldalon találnak.
Várjuk a pályázati feltételeknek megfelelő 

fi atalok jelentkezését!
A pályázat önkormányzathoz történő be-

nyújtásának határideje: 2022. november 3.

Ecser csatlakozott 
a Bursa Hungarica 
pályázathoz 
idén is
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Szeptember 24-én újra Férfi napot tartott az ecseri 
Nyugdíjas Klub a művelődési házban, melyre meg-
hívták maglódi nyugdíjastársaikat is. 

Az ünnepségen részt vett Gál Zsolt polgármester, 
Barta Zoltán jegyző, Szeverné Csekei Csilla, az ön-
kormányzat Oktatási és Szociális Bizottságának elnö-
ke, valamint Szever Pál, a művelődési ház igazgatója 
is. A program a Kultúrcsoport színes műsorával kez-
dődött, melyben a klub tagjai adták elő produkcióikat. 
Ezt követően egy ízletes vacsorát fogyaszthattak el a 
megjelentek. Majd pedig következett a táncos mulat-
ság, amihez a zenét Tisztán Lajos szolgáltatta. 

Mint Sosovicza Jánosné Mariska néni, a klub ve-
zetője a Cserfának elmondta, az utolsó Férfi nap még 
2019-ben volt. A Covid-járvány kitörése, azaz 2020. 
óta azonban ez az első alkalom, hogy ismét sor ke-
rülhetett rá. Valamennyien 
nagyon várták már, s ilyen 
hosszú szünet eddig még 
nem is fordult elő a klub 
történetében. Pedig a Fér-
fi nap ünneplése sok-sok 
évvel ezelőtt kezdődött, 
így mára már hagyomány 
az ecseri nyugdíjasok 
körében, amire mindig 
ősszel kerül sor. S mivel tavasszal a nőket és az édes-
anyákat köszöntik, ezért döntött úgy a klub vezetősé-
ge, hogy őszi összejövetelüknek a férfi ak köszöntése 
legyen a témája. S ezt az elképzelést a férfi ak nagy 
örömmel is fogadták, akik sajnos csak igen csekély 
létszámban vannak jelen a klubban. 

Sztancsik Ferencné az alapítástól kezdve rend-
szeres fellépője a rendezvényeiknek. Nem volt ezt 
másként ez alkalommal sem, s a megszólaltatott ’Kék 

nefelejcs’ és ’Nem zörög a haraszt’ kezdetű nóták 
hangjai kellemes zengéssel töltötték be a művelő-
dési ház nagytermét. Színvonalas énekprodukcióját 
átszellemülten hallgatta, majd pedig nagy tapssal 
hálálta meg a közönség. Mint elmondta, férje halá-
la óta, immár 15 éve él egyedül Ecseren. S noha fi a 
és családja, akik szintén a szomszédságában laknak, 
nagy gondoskodással veszik körül, mégis igen sokat 
jelent számára a Nyugdíjas Klub s annak közössége. 
A Férfi nap megünneplé-
sét pedig annál is inkább 
fontosnak tartja, mert 
nélkülözhetetlen részei 
az életünknek, s nagyon 
hiányoznának, ha nem 
lennének. 

Horváth Andrásról 
Ecser-szerte mindenki 
jól tudja, hogy nemcsak nagy rajongója, de értője is 
az irodalomnak. Ez alkalomra is lelkesen készült, s 
egy rövidebb Petőfi  verset, az ’Ezrivel terem a fán 
a meggy’ címűt húzta elő a tarsolyából, amelyben a 
költő férfi  és nő kapcsolatát kicsit humorosan jellem-
zi. Ám mégis nagyon jól tudja oldani a hangulatot. 
Emellett pedig azért is esett a lánglelkű költőre And-
rás választása, mert közeledik a Petőfi  centenárium 
is, amikor remélhetőleg több, kevésbé ismert verse 
is előadásra kerül majd a különböző rendezvényeken. 
A Nyugdíjas Klubban pedig, ahová immár sok évvel 
ezelőtt csatlakozott, a hölgyek olyan nagy szeretettel 
fogadták, szinte mintha a gyerekük lett volna. Ez 
pedig megkönnyítette számára a beilleszkedést, ami 
nem is mindig olyan könnyű dolog. Az itt eltöltött 
évek alatt pedig megtanulta azt is, hogy milyen nagy 
szerepe van a közösségi munkának, annak, ha az em-

ber tud valamit adni a másiknak. Ezért is igyekszik 
versek megszólaltatásával ő is hozzájárulni egy-egy 
rendezvény, közös program színesítéséhez. S ebből a 
megfontolásból fakad, hogy mindig az irodalomból 
merít, mert ezzel változatosabbá tudja tenni egy-egy 
rendezvény műsorát. S amikor verset mond, ő maga is 
átalakul egy kicsit, hiszen így válik az előadása hite-
lessé. A klub alapításának idején egy olyan népes ge-
neráció ment nyugdíjba, akik tulajdonképpen együtt 
töltötték az egész életüket – s nem szerették volna, ha 
ez a folyamat megszakad. Ezért a nyugdíjas éveiket is 
együtt szerették volna tölteni. Ez az érzés pedig azóta 
is töretlen. Az eltelt években igen sok színvonalas 
műsort adott a klub Kultúrcsoportja, számtalan kiváló 
előadóval közöttük. Saj-
nos, közülük már sokan 
a temetőbe költöztek, de 
András minden alkalom-
mal megsimogatja a fej-
fájukat, mert nagyon sok 
élményt és örömet adtak 
előadásukkal. 

A Férfi napról úgy véli, 
hogy egy nagyon kedves megemlékezés, mivel csak-
úgy, mint a nőknek, úgy a férfi aknak is jólesik egy-
egy kedves szó, egy kis fi gyelem, és kölcsönösen meg 
kell becsülni egymást itt a közösségen belül is.  Az 
elmúlt néhány év kényszerpihenője miatt kissé meg-
változott körülöttünk a világ, s ez nem volt jó hatással 
a társas kapcsolatokra sem. Remélhetőleg azonban 
a járvány enyhülésével a közösségi élet szép lassan 
vissza fog térni a régi kerékvágásba, és még számta-
lan Férfi napra fognak izgatottan készülődni az ecseri 
nyugdíjasok. Mert mint ahogyan záró számában a 
Kultúrcsoport is énekelte: „Mindig kell egy barát … „

Újból volt Férfi nap Ecseren

yy 
kkkkkkk k 
g

Sosovicza Jánosné

  
 Sztancsik Ferencné

Horváth András

Óvodai fejlesztések 
A nyár folyamán sok fejlesztést végez-
tünk az intézményeinkben, ezek közül 
kiemelném az Andrássy Utcai Óvoda ját-
szóudvarának felújítását. Előzetesen már 
sikerült pár játszóeszközt beszereznünk 
és az udvar műfűvel történő borítását 
is elvégezni. Az udvarban álló játszóvár 
igen elhasználódott, évekig javítgattuk, de 
megérett a cserére. Pályázatot nyújtottunk 
be rá, de sajnos nem sikerült támogatást 
nyernünk. Ennek ellenére a Képviselő-
testület úgy döntött, hogy forrást biztosít 
a kalózhajó megvásárlására és telepítésére, 
valamint a köré építendő ütéscsillapító ta-
laj megépítésére. Hivatalos átadó ünnep-
séget nem tartottunk, hiszen nyáron ké-
szült el a játszóudvar, amikor zárva volt az 
óvoda, de nem is ez volt a lényeg, hanem a 
gyerekek, akik már az első héten örömmel 
vették birtokukba az új játékot. Népszerű a kalózhajó-mászóka az Andrássy Utcai Óvoda gyerekei körében
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Tizedik szülinapját ünnepelte az EKO Kft.
Szeptember 18-án ünnepelte az EKO 

Kft. 10 éves születésnapját. Immár ennyi 
idő telt el azóta, hogy az önkormányzat 
egyik osztálya megszűnt és önálló társa-
sággá alakult. 

Gál Zsolt polgármester a születésnapi 
ünnepség alkalmával elmondta, hogy iga-
zából Ecser lakosságának kell eldönteni, 
megérte-e ez a változtatás. Tíz évvel ez-
előtt azon gondolkoztak, hogy hogyan tud-
nák az akkori műszaki csoportot is kicsit 
hatékonyabbá s egyben 
versenyképesebbé tenni. 
A képviselő-testület pe-
dig úgy gondolta, hogy 
célszerű, ha vállalkozói 
formába megy át a tulaj-
donképpeni falurendező 
csapat. Így jött létre az 
Ecseri Kommunális és 
Szolgáltató, rövid nevén 
egyszerűen EKO Kft., 
amelyről a falu lakói ma 
már pontosan tudják, 
hogy milyen feladatok el-
látását tudják megoldani. 

Az önkormányzat szá-
mára ez nagyon jó meg-
oldás, mivel így sokkal rugalmasabban 
tudják kezelni a fejlesztéseket és felújítá-
sokat is. Sőt, ennek köszönhetően gyor-
sabbá válik a reakciójuk is. Azonban még 
így is vannak javítanivalók, de hát ahol 
munkavégzés folyik, ott mindenhol akad-
nak ilyenek. Ezért folyamatos egyeztetés 
folyik mind a kft-vel, mind pedig a kép-
viselő-testülettel, hogy hol és mit tudnak 
még javítani. 

S ha mérleget kellene vonni, akkor a 
polgármester úgy értékelt, hogy minden-
képpen látványosan fejlődött ez a területe 
a településirányításnak és reményét fejez-
te ki, hogy az EKO Kft. még sok éven át 
részese lehet a település életének. S noha 

elméletileg könnyebb lehet dolgozni egy 
saját szervezeti egységgel, mint egy önálló 
szervezettel, a gyakorlat mégis azt mutat-
ja, hogy sokkal több feladatot, sokkal rö-
videbb idő alatt meg tud csinálni az EKO 
Kft., mint az előző felállás. 

Az önkormányzatnak viszont a költség-
hatékonyság, a rugalmasság rendkívül fon-
tos szempont volt csakúgy, mint az, hogy 
egy bizonyos értékhatárig a képviselő-tes-
tület nem szól bele a cég működésébe. A 

hivatalon belüli működés esetén viszont ez 
a mozgástér jóval kisebb volt, hiszen jóval 
kevesebb keretösszeg esetén tudott csak az 
önkormányzat saját hatáskörben dönteni. 

Jelen esetben viszont egyeztetnek az el-
végzendő felújításokról és fejlesztésekről, 
amik közül a kisebbeket a társaság saját 
hatáskörben tudja elvégezni. Látható tehát, 
hogy az önálló kft. saját maga gazdálko-
dik és bizonyos keretek között vállalkoz-
hat is, míg erre a műszaki csoport -mint 
szervezeti forma- nem biztosított lehetősé-
get. Viszont jelenleg ez is további önálló 
bevételi forrásául szolgál, s csupán annyi 
benne a nehézség, hogy olyan mennyisé-
gű önkormányzati feladatot kapnak, hogy 

alig marad kapacitásuk 
másra. Ezek a bevéte-
lek a konténeres hulla-
dékszállításból, illetve a 
lakossági és vállalkozói 
gépi munkák megren-
deléséből származnak, 
amit a település fejlesz-
tésének kiegészítésére 
tudnak felhasználni. A 
lakosság leggyakrabban 
ároktakarítást, fűkaszá-
lást, illetve gépi munkát, 
építkezéseknél talajren-

dezést kér tőlük, a konténerezési feladatok 
viszont folyamatosak. 

Az elmúlt 10 év során az EKO Kft. szer-
ves részévé, mintegy önálló intézményévé 
vált az önkormányzatnak, mely nagyon tud 
rá támaszkodni. Ehhez pedig az szükséges, 
hogy a két vezetés  között bizalom legyen. 
Természetesen súrlódások előfordulnak, 
de alapvetően jó a kapcsolat, mert mind-
két fél belátja a felmerülő akadályokat 
egy-egy kérdésben, amiket mindenképpen 

meg kell oldani. Ennek 
köszönhetően pedig na-
gyon jól együtt tudnak 
működni. 

Barta Zoltán, a telepü-
lés jegyzője elmondta, 
hogy az önálló cég meg-
alapításával tulajdon-
képpen a napi műszaki 
jellegű feladatok váltak 
megoldhatóvá. Korábban 
más volt az ilyen felada-
tok ellátásának rendsze-
re, így volt, amikor a fa-
lugondnoksághoz, majd 
pedig az iskolához vagy 
a polgármesteri hivatal-

hoz tartoztak. Ezek mindegyike azonban 
a költségvetési intézmények működésé-
hez hasonló megoldást jelentett. Az önálló 
cégnek viszont nagyobb a gazdálkodási 
szabadsága, mint az a költségvetési kere-
tek között volt. Gazdálkodási szempontból 
tehát ez a megol-
dás mindenkép-
pen előnyösebb 
az önkormányzat 
számára, mivel a 
cégnek saját be-
vételei is vannak, 
aminek viszont a 
lehetőségei egy 
önkormányzati 
intézménynél erősen korlátozottak. 

Tehát a kft-nek önálló döntéshozatali 
joga van, amivel tud is élni. A jegyző úgy 
értékelt, hogy mindenképpen jó döntés 
volt az önálló gazdálkodási forma létreho-
zása, aminek a lakosság is érzi a kedvező 
folyamatait. Sőt, fennállása során az EKO 
Kft. dolgozói igen sok lakossal kerültek 
munkakapcsolatba, s a születésnapi ren-
dezvény kiválóan bizonyítja, hogy a cég 
milyen széles társadalmi kapcsolatrend-
szerrel rendelkezik ma már, hiszen a meg-
hívottak, akik valamilyen kapcsolatban 
vannak vagy voltak eddig velük, túlnyomó 

Kun Attila köszönti az érkezőket a Tájház udvarán

Barta Zoltán 

Gál Zsolt és Kun Attila a kft. múltjáról, jövőjéről beszél
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részt mind eljöttek. 
Kun Attila, az EKO Kft. ügyvezetője 

elmondta, hogy a családias jellegnél jóval 
szélesebb körű rendezvényre mindazon 
partnereik, pontosabban fogalmazva ba-
rátaik kaptak meghívót, akik ebben a tíz 
évben munkájukkal, szolgáltatásukkal 
segítették az ő tevékenységüket. Az ügy-
vezető egyébként nagyon jól érzi magát a 
vezetői székben, s hogy közben kicsit el 
is kezdett őszülni a haja bizonyítja, hogy 
egyáltalán nem könnyű az a feladat, amit 
ellát. Munkájuk ugyanis rendkívül sok-
rétű. Egy átlagos szakma általában csak 
egy adott tevékenységre vonatkozik, hi-
szen ha van valaki, aki vízszerelő, az le-
het a szakmájában a legjobb, aki asztalos, 
az szintén lehet a szakmájában a legjobb 
és így tovább. Náluk viszont mindenhez 
kell egy picit érteni, tehát körülbelül egy 
ezermester jellegű feladatkört látnak el. Az 
intézményekben ugyanis, vagy akár a ker-
tekben is bármi előfordulhat, a kertészke-
déstől kezdve, kőműves, asztalos, villany-
szerelési munkák és természetesen minden 
más is, amit igyekeznek megoldani.

Jelenleg 17 fő alkotja a céget, ami egy 
kicsit népesebb társaság, mint annak ide-
jén a műszaki osztály volt, ahol kb. 5-6 fő 
dolgozott csak, Réfi  Ferenc vezetésével, 
aki a mai napig nagyon jó barátja Kun At-
tilának. Igaz, ekkor jelentős számban vol-
tak jelen a közmunkások, éveken keresztül 
10 fő feletti volt az állandó létszámuk, ak-
kor még az iskola takarítása nem tartozott 
az ellátandó feladatok közé. S mivel a cég 
most már komoly, nagy munkákat is kap, 
az önkormányzat segítségével ki tudják 
gazdálkodni ezt a nagyobb bérköltséget, 
hiszen mára Ecseren a közmunka prog-
ramban nincsenek foglalkoztatottak. 

Ma már az intézményekben is egyre több 
feladatot látnak el, s a társaság elkötelezett 
abban, hogy ezekkel az intézményekkel 
a lehető legjobb legyen a kapcsolat, s azt 
gondolja az ügyvezető, hogy ezt sikerült 
elérnie s ez nagyon jó érzéssel tölti el. Egy 
ilyen pozitív alappal ugyanis úgy tud oda-
menni egy intézményvezetőhöz, hogy köl-
csönösen a megoldást keresve beszélik át 
az adott feladatot. S ez szerencsére igaz a 
hivatalra és a képviselő-testületre is, a cég 
felügyelőbizottságára és a település intéz-
ményeire, sőt az egyesületekre is. Fontos-
nak tartja megemlíteni, hogy az EKO Kft. 
dolgozóinak köszönettel tartozik. S ez a 
jó együttműködés is mutatja, hogy Ecser 
egy jó település, ahol össze tudnak fogni. 
Hiszen mindannyian tudják, hogy az EKO 
Kft-re mindig számíthatnak.

Sikerrel zajlott le a 100-as 
kihívások napja
Az eltelt 1 hónap is mozgalmas volt a 
Laky Ilonka Általános Iskolában. 

Központi és csoportos programok és 
házi versenyek színesítették a minden-
napjainkat. 

Szeptember 16-án, hagyományaink-
hoz hűen a tavalyi tanév kitűnő tanulói 
jutalomkiránduláson vehettek részt. Bu-
dapestre mentek a Nagy Sportágválasz-
tóra. Az elkészült képek és az élmény-
beszámolók alapján biztosan állítható, 
hogy nagyon jól érezték magukat a gye-
rekek. A két 4. osztály a Parlamentbe 
látogatott, ez is nagy élmény volt a gye-
rekeknek.

Szeptember 22-én az Autómentes vi-
lágnapon a DÖK-ösök pogácsával várták 
a kerékpárral, rollerrel és gyalog érkező 
társaikat. Egy nagy, közös bicikliemelés 
követte a reggeli sorakozót, majd minden 
testnevelés órán egy kerékpáros ügyes-
ségi pályát próbálhattak ki az osztályok 
tagjai. A szeptember 30-ai diáksportna-
punkat el kellett tolnunk egy héttel, mert 
ezen a napon zuhogott az eső. A követke-
ző pénteken azonban verőfényes napsü-
tésben tudtuk megtartani a 100-as kihívá-
sok napját. A kicsik labdapattogtatásban, 
hintázásban, kötélhajtásban, felülésben 
teljesítették a kihívást, a nagyok pedig 
100-an 100 labdát pattogtattak 100-szor 
különböző feladatokban, majd 100 má-
sodpercet futottak.

Kiírásra került az első iskolai pályázat 
is, mely a 100Xszép címet viseli. Ez egy 
fotópályázat, a beérkezett munkákból 
a 2023-as évre is csináltatni szeretnénk 
egy Laky-falinaptárt. Reméljük, nem lesz 
nehéz a gyerekeknek sok-sok szép témát 
találni a fényképekhez. Ezen kívül októ-
ber 3-án lebonyolítottuk a népdaléneklési 
versenyt, melyre nagyon sokan jelentkez-
tek alsó és felső tagozatból egyaránt.

Az Állatok világnapjára a Noé Állatott-
hon Alapítvány egyik munkatársa fog be-
mutatót és előadást tartani, hoz magával 
kutyákat is. A téma a felelős állattartás 
lesz. Ezen a fórumon is szeretnénk köszö-
netünket kifejezni a Noé Állatotthonnak, 
hogy teljesen ingyen vállalták mindezt. 

Alig telt el egy hónap, máris lezajlott 
három digitális mérés. A nyolcadik osztá-
lyosok voltak érintettek mindháromban. 
Szeptemberben megírták a pályaválasz-
tást megalapozó kompetenciamérést, 
majd október 10-én az országos kompe-
tenciamérés bemeneti mérései közül a 
szövegértés-matematikát, október 11-én 
pedig a természettudomány-angolt. 

Október 15-én munkanap volt, ekkor 
került megrendezésre az iskola hagyomá-
nyos szüreti bálja, melyet minden évben 
a mindenkori nyolcadik osztály szervez. 
Ez nem kis munkát jelent a diákoknak, 
osztályfőnöknek és a szülőknek.

Kiss Katalin intézményvezető 

Az Ecseri Zöldkoszorú Hagyományőrző 
kör tisztelettel köszönetet mond mind-
azoknak, akik személyi jövedelemadójuk 
1%-át egyesületünk részére felajánlották.

November 1-én kedden délután 17.00 óra-
kor a temetői keresztnél hagyományos fú-
vószenei áhítattal emlékezünk szeretteinkre. 
Mindenkit szeretettel várnak az ecser római 
katolikuse egyházközség és a szlovák önkor-
mányzat. Előtte 16.00 órakor szentmise lesz 
a templomban.  

100-asok napja a Lakyban

Köszönet az 1 %-ért Halottak napi megemlékezés

1%1% á-átt egeggyeyey süsüleletütünknk rrésészézérere ffelelajajánánlolottttákák.

Honlap: www.ecser.hu
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Mihály nap a Cserfa Kuckó Óvodában
„Gyere velem a vásárba, fussunk oda 

hamarjába.
Vehetsz majd ott minden szépet, ha nincs 

pénzed, majd csak nézed.”

Szeptember 29. Szent Mihály napja, ami 
Európa szerte ismert pásztorünnep. Ezen 
a napon hajtották be a legelőről az állato-
kat és ekkor járt le a pásztorok szolgálati 
éve is. Ehhez a naphoz több népi hagyo-
mány is kapcsolódik, például ekkor vette 
kezdetét a szüret, a kukoricatörés és az 
őszi búza elvetése.

A Mihály naptól Katalin napig tartó 
időszakot „Kisfarsangnak” is nevezték, 
hiszen az őszi munkálatok befejezésével 
lehetőségük adódott az embereknek egy 
kis pihenésre, mulatozásra. Őszi vásáro-
kat rendeztek, ahol a megtermelt árukat 
kínálták a vevőknek, szüreti bálokat, mu-
latságokat, lakodalmakat tartottak.

A régi népi megfi gyelések napjaink-
ban is helytállóak, hiszen tapasztalhatjuk, 
hogy Mihály nap után már végérvényesen 
beköszönt az ősz, az idő hűvösebbé válik, 
a fű sem nő, egyre korábban sötétedik. 
Ezeket a mindennapok során a gyerekek-

kel is nagyszerűen meg tudjuk fi gyelni.
Óvodánkban fontosnak tartjuk a népi 

hagyományok ápolását, megőrzését, 
továbbadását. Ez a hagyomány pedig 
nagyon jól adaptálható az óvodásaink 
mindennapjába, ezért évek óta ezzel a té-
mával indítjuk a nevelési évet.

Az elmúlt két hétben az őszi betakarítás 
és a Mihály napi szokások köré fűztük fel 
a gyerekek számára tervezett tevékenysé-
geket. Így a Süni csoportosok az egyik kis 
ovisuk kertjében csodálták meg a sokféle 
termesztett zöldséget, a Mókus csoporto-
sok diószedésen vettek részt, majd ezek 
az élmények megjelentek alkotásaikban, 
játékaikban is.

Igazi állatbehajtást ugyan csak a világ-
hálón tekintettünk meg, viszont Sztancsik 
István jóvoltából testközeli élményben 
lehetett része mindhárom csoportunknak, 
amikor a kertjében kecskéket, birkákat, és 
a baromfi udvar lakóit fi gyeltük- és etettük 
meg. Külön élményt jelentett, hogy az ál-
latokhoz a „Cserfakerten” át jutottunk el, 
ahol Kellei Zita kedvesen fogadott min-
ket, kis almákat vágott fel az állatetetés-
hez. A gyerekek közül pedig többen fel-

ismerték a hétvégi termelői piac helyét, 
ahol szüleikkel vásároltak, sőt egyikük 
árulta is portékáit.

Az ovis vásározás lehetősége nagy iz-
galommal töltötte el a gyerekeket. Aztán 
elkezdődött a zsákbamacskához való apró 
meglepetés barkácsolása, de gyűjtöttünk 
mogyorót is a fi zetéshez.

A vásárra mindenki saját kis kosarát 
hozta, néhány szem mogyoró került bele, 
amivel fi zetni szoktunk és indultunk a 
szépen dekorált „vásártérre”. Minden-
ki kedve szerint nézelődött és vásárolt 
a szülők által felajánlott zöldségekből, 
gyümölcsökből, amikkel a csoportszobá-
ban folytatódott a tevékenykedés: csukott 
szemmel tapogatás, szaglászás, kóstolás, 
gyümölcssaláta-készítés.

A Mihály napi vásárok hagyományosan 
mulatozással zárultak, mely óvodánkban 
is hasonlóan zajlott. Bennő Katalin népi 
hangszeres bemutatója után közös táncos 
vigassággal zártuk a délelőttöt.

Bízunk benne, hogy gyermekink ismét 
sok élménnyel, tapasztalattal, ismerettel 
gazdagodtak.

Cserfa Kuckó Óvoda

A szüret és a betakarítás hete az Andrássy utcában
„Gyermekeink a magyarság holnapját 
fogják felépíteni, de azt nem építhetik a 
levegőbe, hanem a tegnap, a tegnapelőtt, 
őseink által összehordott kövekre.”

A hagyományokkal, különösen a nép-
hagyományokkal, már kisgyermekkortól 
kezdve kell megismertetni a gyermeke-
ket. A még mindenre nyitott kisgyermek 
sokkal fogékonyabb a néphagyományok 
újjáélesztésére, befogadására.

Az őszi munkák sorából, kiemelhető a 
szőlőszüretelés, amely régebben vidám-
sággal töltötte meg a szőlőhegyeket és az 
emberek szívét egyaránt. Ugyanezt az ér-
zést próbáljuk feleleveníteni óvodánkban 
mi is minden ősszel. A gyermekeknek al-
kalmuk nyílik kipróbálni a hagyományos 
szőlőszüret alapvető tevékenységeit.

Az Andrássy Utcai Óvodában a hetet 
táncházzal, mulatozással kezdtük, melyen 
hangolódtunk a másnapi szüretelésre.

A két nagycsoport együtt ment az egyik 
kedves kolléganőnk kertjébe szőlőt szü-
retelni. Míg vágtuk a tőkéről a szőlőket, 
közben megismertük a szüretelés folya-
matát és kedvünkre kóstolhattunk a kü-
lönféle szőlőszemekből. Volt nagy öröm 
látva, hogy a gyűjtőedények mind-mind 

megteltek. Következő nap délelőtt fel is 
dolgoztuk a gyerekek által leszedett sző-
lőfürtöket. A szőlő darálása, préselése, 
minden gyermek számára örömteli játék, 
feladat, munka volt. Jó volt látni, hogy 
milyen ügyesen tekerik a darálót, vala-
mint azt is, hogy milyen lelkesen próbál-
koztak a prés meghúzásával. Az elkészült 
fi nom szőlőlét/mustot mindenki jóízűen 
fogyasztotta el.

A héten vendégünk volt a Gézengúz ze-
nekar is, akik fergeteges őszi hangulatot 
varázsoltak nekünk. Műsorukban énekel-
tek táncoltak és mesét játszottak a gyere-
kekkel.

Mihály napjára egy szülőkkel közös 
barkács délutánt szerveztünk, melyre az 
ősz kincseit segítségül hívva alkottunk 
mindenféle szépséget. Erre az alkalomra 
a csoportok készí-
tettek süteménye-
ket őszi szezoná-
lis zöldségekből 
és gyümölcsök-
ből, melyeket 
jóízűen el is fo-
gyasztottunk.

A hét zárása-

ként pedig megismerkedhettek a gyerme-
kek a betakarítási munkálatok egyikével 
is, a kukoricamorzsolással. Régi kuko-
ricamorzsoló géppel, valamint az ügye-
sebb gyerekek kézzel is megpróbálhatták 
lemorzsolni a kukoricacsöveket. A mor-
zsoláson kívül is rengeteg lehetőséget rejt 
magában a kukorica, ezért mi is eltettük 
későbbi felhasználásra.

Örömmel vettek részt a gyermekek a 
rendkívül tartalmas programokon.

Mindig nagyon jó megtapasztalni, hogy 
a jeles napok, ünnepek, alkalmat teremte-
nek számunkra arra, hogy kiszakadjunk a 
megszokott hétköznapokból, ahogyan ez 
ezen a héten is történt, s közben rengeteg 
élménnyel lettünk gazdagabbak.

Nyéki Klára óvodapedagógus
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A Cserfa következő, 2022. 11. szá-
ma november 18-án jelenik meg. 
Nyomdába adás: november 11.  
Lapzárta: november 7.

Faluszépítők
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Honlap: 
www.ecser.hu

A „Szép kert, tiszta környezet” pályázat 
nyerteseit köszöntötték a Községházán

Ecser Nagyközség Önkormányzata idén tavasszal is meghirdette a „Szép kert, tiszta környezet” 
című pályázatát. A kiírást nagy érdeklődés övezte. 2022-ben nyolc pályázó nyerte el a képviselő-
testület elismerését. Őket köszöntötte szeptember 21-én a Községházán Gál Zsolt polgármester. Pol-
gármester úr megköszönte a díjazottak kiváló munkáját. Kiemelte igyekezetüket, hogy sok munká-
val tették példamutatóan széppé udvarukat és a házuk előtti utcaszakaszt. A pályázat nyertesei: 
Bagi Istvánné, Bíró László, Cserháti László, Durkó Anett, Fischer Józsefné, 
Horváth-Kiss Márta, Hosszú Mihályné, Jurisik Miklósné
Az ünnepségen megjelentek a képviselő-testület tagjai, az ecseri intézmények vezetői és Losonci 
László a Vecsési Járási Hivatal osztályvezetője. A nyertesek átvehették az önkormányzat elismerését 
és a házuk falára kitehető táblát.

Eredményes szociális tűzifapályázat
Ecser Nagyközség Önkormányzata sike-
resen pályázott és 1.508.760-Ft támoga-
tást kapott a Belügyminisztériumtól 72 
erdei köbméter tűzifa vásárlására.

A képviselő-testület 5/2022. (III. 17.) 
számú, a szociális tüzelőanyag támo-
gatás igénylésének szabályairól szóló 
rendelete értelmében 2022. november 1. 
napjától 2023. január 15-ig igényelhető 
a szociális tűzifa.

A támogatás azoknak a családoknak 

vagy egyedülálló személyeknek adha-
tó, akik szociális, jövedelmi vagy egyéb 
okok miatt lakásuk fűtését nem, vagy 
nagy nehézségek árán tudják biztosítani.

A rendelet teljes szövege a www.ecser.
hu weboldalon olvasható el, és ott talál-
ható a kérelemnyomtatvány is.

Ha kérdésük van, a Polgármesteri Hi-
vatalban tudunk felvilágosítást adni a 
06-29/335-161-es telefonszámon.

Ecseri Polgármesteri Hivatal



A Horgásztónál rendezett őszi szüreti főzőversenyen mint 
ecseri csapat, a Rákosmezeje Horgász Egyesület lett az első 
rántott-töltött káposztájukkal. Szabó Szilvia és Metz Gábor. 
Gratulálunk!

Sikeres, sorrendben negyedik tűzoltóbálját rendezte idén az ecseri Önkéntes Tűzoltó Egyesület (ÖTE) a nagyközségi művelődési 
házban. Volt zene, tánc, tombola, fi nom étel, ital és sok-sok beszélgetés, erősítve a személyes kapcsolatokat, fejlesztve a falu kö-
zösségét. A közösségi szórakozáson részt vett a polgármester, Gál Zsolt is. 


