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Zsúfolt program a képviselő-testületi ülésen
Az önkormányzat képviselő-testülete októ-
ber 26-án tartotta soron következő ülését. 

Meghívott vendégei Laborc Krisztina 
pénzügyi csoportvezető, Kun Attila, az 
EKO Kft. ügyvezetője és a Vecsési Járási 
Hivatal képviseletében Losonci László, 
valamint Kovács Andrea Krisztina és Vi-
lághy-Schőn Anna Mária frissdiplomások 
voltak. 

A napirendi pontok tárgyalása előtt 
Gál Zsolt polgármester a település ön-
kormányzata nevében köszöntötte az ez 
évben felsőfokú képesítést szerzett ecse-
ri fi atalokat, melyre idén Kovács Andrea 
Krisztinának és Világhy-Schőn Anna Má-
riának nyílt lehetősége. A településvezető 
köszöntőjében ismertette a frissdiplomá-
sok eddigi tanulmányait, majd virág- és 
könyvajándékkal gratulált a felsőfokú 
képesítés megszerzéséhez. (Cikk: a 8. ol-
dalon)

A testületi ülés során a képviselők 
hozzájárultak a Jókai utcai telkek ösz-
szevonásához és megbízást adtak a pol-

gármesternek, hogy az ügyben járjon el. 
Elfogadásra került Ecser Nagyközség 
2022-2025. évre vonatkozó Helyi Esély-
egyenlőségi Programja és összeget ha-
tározott meg a testület a Szerelem-patak 
medrének takarítására. 

A képviselő-testület tudomásul vette 
Budaörs Város Önkormányzatának a Fő-
városi Agglomeráció Önkormányzati Tár-
sulásból történő kilépési szándékát 2022. 
december 31. napjától. Szintén tudomásul 
vette és támogatta a testület Pécel Város 
Önkormányzatának a Fővárosi Agglome-
ráció Önkormányzati Társulásba történő 
belépési szándékát 2023. január 1. nap-
jától. 

A képviselő-testület hozzájárult a Tár-
sulási Megállapodás módosításához az 
előterjesztés 3. sz. melléklete szerinti tar-
talommal és felhatalmazta a polgármes-
tert annak aláírására. 

Elfogadta az egységes szerkezetű Tár-
sulási Megállapodást a 4. sz. melléklet 
szerinti tartalommal és felhatalmazta a 

polgármestert annak aláírására. Meg-
bízást kapott Kun Attila, az EKO Kft. 
ügyvezetője az önkormányzat tulajdonát 
képező MAN típusú tehergépjárműnek a 
lehető legjobb áron történő értékesítésére. 

A testület összeget állapított meg a Vö-
rösmarty utca felújítására, árok építésére 
az Arany János utcában, a Vasút utcai 
szolgálati lakás felújítására, valamint az 
új Sportpálya körbekerítésére és a Ga-
garin utcai játszótér területén fakivágási 
munkálatokra és a kivágott fák helyett fa-
csemeték ültetésére. 

Szintén összeget határoztak meg a kép-
viselők a Széchenyi utca 3. szám alatti ga-
rázs építésére és a Széchenyi utca 31-33. 
szám alatti épület bontására.  A képviselő-
testület megalkotta önkormányzati rende-
letét a településfejlesztéssel, településren-
dezéssel és településkép-érvényesítéssel 
összefüggő partnerségi egyeztetés helyi 
szabályairól szóló rendelet módosításáról. 

A képviselők elfogadták a polgármeste-
ri beszámolót.   

A hideg idő beálltával elindult a fűtési szezon. 
Mindezt érzékelhetjük esténként a falu levegőjé-
ben. De mit is érzékelünk pontosan? Egy szúrós, 
fojtogató, mondhatni büdös szagot, amiből tud-
juk, néhányan nem megfelelő anyaggal fűtenek, 
szennyezik a levegőt. 

De mi történik itt?
A gazdasági helyzet romlásával, a megnöve-

kedett energiaköltségek következtében szinte 
mindannyian folyamatosan azon gondolkodunk, 
hogyan tudnánk csökkenteni a rezsiköltsége-
ket. Sokan alternatív megoldásokat keresnek a 
fűtésre, pl. szilárd tüzelésű kályha, cserépkály-
ha. Csakhogy nem mindegy, mivel fűtűnk. Aki 
megengedheti magának, az elsősorban fával fűt. 
Azonban egyre több apróhirdetésben tűnnek föl 
az ingyen elvihető tüzelőnek használandó leve-
tett bútor, OSB lap, ajtók, tokok. Ezek sokszor 
vegyszerrel kezelt anyagok, a toxicitásuk ezer-
szer nagyobb, mint a száraz fának. Sokan PVC 
hulladékot, pl. műanyag italcsomagolásokat, 
textilipari termékeket, gumiabroncsokat, színes 
és fényes papírt, valamint kerti hulladékot éget-
nek el. A hulladékkal tüzelés elsősorban a fűtést 
végző személyre, családtagjaira és a szomszéd-
jaira jelent komoly egészségügyi kockázatot. A 
mérgező anyagok azonban távolabbra is eljutnak. 
Ezek az anyagok kifejezetten légzőszervi-, szív 
–és érrendszeri problémák kialakulásához vezet-
nek, legsúlyosabb esetben halált is okozhatnak.

Mindezek miatt nagyon fontos lenne, hogy a 

lakosság semmiképpen ne égessen hulladékot és 
az emberek a környezetükben élőket is fi gyel-
meztessék erre.

Ha okosan, körültekintően fűtűnk, ezzel óvjuk 
az egészségünket, a környezetünket és a tüzelő-
berendezésünket. Emellett nagyon fontos, hogy 
vegyük igénybe a kéményseprő szolgáltatást. 
2018-tól változtak a szabályok, eszerint a magán-
tulajdonban lévő ingatlanok esetében a tulajdo-
nos felelősségére van bízva, hogy elvégezteti-e 
a kéményellenőrzést, mely a magánszemélyek 
számára ingyenes, de előzetes időpontegyeztetés 
szükséges.  Ezt telefonon a 1818-as számon tehe-
tik meg, vagy a http://kemenysepres. katasztrofa-
vedelem.hu oldalon.

A fűtési szezon komoly veszélye a szén-mo-
noxid mérgezés is, mely elkerülhető, ha évente 
legalább egyszer szakemberrel ellenőriztetjük a 
fűtőeszközünket, emellett beszerzünk és fölsze-
relünk egy jó minőségű szén-monoxid érzékelőt.

A fűtési szezon alatt nemcsak a kéményeink és 
a tüzelő-fűtőberendezéseink biztonsága fontos, 
hanem oda kell fi gyelni a tüzelőanyagok tárolá-
sára is.

Ne tároljuk a tűzifát a kazán, a kandalló, a 
kályha mellett, de abban a helyiségben sem, ahol 
a fűtőtest található. Csak a megfelelő tüzelőanya-
got használjuk!

Ha pedig már megtörtént a baj, hívja a 112-es 
számon a tűzoltókat!

dr. Molnár Zsuzsanna
az Ecseri Önkéntes Tűzoltó Egyesület tagja

Fűtsünk okosan! Tűzoltó bál 2022
Idén, 2022. október 8-án immár 4. 
alkalommal rendezte meg az Ecseri 
Önkéntes Tűzoltó Egyesület a Rábai 
Miklós Művelődési Házban a Tűzol-
tó bált. A rendezvény sikerét mutatja, 
hogy 185 fő gondolta úgy, személyes 
részvételével – a belépőjegy megfi -
zetése útján – segíti a helyi önkéntes 
tűzoltók munkáját. Mindemellett több 
intézmény, vállalkozás, valamint ma-
gánember külön adományával, a tom-
bola különböző nyereményeivel is 
támogatta ezt a nemes tevékenységet.

Támogatók: Ecser Nagyközségi 
Önkormányzat, Rábai Miklós Mű-
velődési Ház, EKO Kft., GÁSZLER 
Kft., Auchan Áruház Maglód, Arany 
János utcai Élelmiszerbolt, Frédi-
Béni Autócentrum, Inci Hentesbolt, 
Szilágyi József, GUMIMÁNIA, 
Ecseri Horgásztó, L+B Papír-Írószer 
és Nyomtatványbolt, FA kocsma, Fe-
rancz Georgina, Csillag Mini Kft., 
Drót és Asztal Kft., Harap6 Büfé, 
Szilvia Cukrászda, A SÉF Konyhája, 
Átformállak Fitness Szalon, GÉGO 
Band.

Köszönjük Mindenkinek, akik rész-
vételükkel, adományaikkal segítették 
az ecseri önkéntes tűzoltók munkáját.

M. Zs.
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A JYSK várja az ecseri munkavállalókat

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

Átadásra került a JYSK következő, második üteme. (Rész-
letek: 4-5. oldal) 

Ahogy előzetesen már beszámoltam, azt a tájékoztatást 
kaptuk, hogy 3 ütemben indul el a raktárcsarnok használata. 
Az első ütemben az alacsonyabb raktárak feltöltése kez-
dődött el idén tavasszal. Jelenleg a központi irányító sze-
mélyzettel együtt közel 300-an dolgoznak itt (jónéhányan 
Ecserről is). November 4-én hivatalosan is átadásra került a 
második ütem, ebben a magasraktárak vannak benne. A ma-
gasraktárak működtetése XXI. századi technológiával telje-
sen automatikusan történik. Robotok, futószalagok végzik a 
munka nagy részét teljesen számítógépek irányítása alatt. A 
technika magas szaktudást igényel, ezek működtetésére jól 
képzett szakemberekre van szükség. 

A helyben dolgozó jól képzett technikusok mellett kö-
zel 40 fős menedzsment irányítja a JYSK magyarországi 
tevékenységét innen Ecserről. Az átadón elmondták, hogy 
várják a leendő munkatársak jelentkezését, a honlapjukon 
folyamatosan felteszik a hirdetéseket, ezeket a település 
honlapján is megtalálják. Az előzetesen már ismertetett ter-
vek szerint a harmadik ütem jövő évben, vélhetően annak 
a második felében valósulhat meg. Ekkor fogják elérni az 
előre meghatározott forgalmi adatokat, addigra szeretnék 
feltölteni az álláshelyeket.

A beszállítók érkezési iránya Vecsés felől történik, ezért 
is van a bejárata a Vecsés felé vezető (3101-es ) úton. Sajnos 
az az út is elég rossz állapotban van, de az átadón ígéretet 

kaptunk, hogy jövő évben a JYSK bejáratához készülő kör-
forgalomhoz vezetően ezt az utat is felújítják. Bízom benne, 
hogy az eredeti tervek szerint fogják elvégezni a felújítást, 
a régi Vecsés felé vezető úttól kezdődően az út teljes hosz-
szában. 

Problémát okoz a tömegközlekedéssel történő megköze-
lítése a csarnoknak, ezért egyeztetést kezdeményeztünk. Az 
összes érintett ingatlantulajdonos és a döntéshozók jelenlé-
tével, hamarosan sor kerülhet a megbeszélésre. Reményeim 
szerint találunk megoldást, és ezzel csökkenthető lesz az ide 
autóval érkező munkavállalók száma. Tájékoztattak arról 
is, hogy továbbra sem terveznek hétvégi munkavégzést. 
Bízom benne, hogy rövidesen a raktár pozitív hatása is ér-
zékelhető lesz az Ecseren élők számára. Gondolok itt a helyi 
bevételek várható növekedésére és arra, hogy egyre többen 
dolgoznak majd ebben a raktárban, és a magasan képzett 
munkavállalók is találnak lehetőséget maguknak. 

Több fejlesztésről döntött a képviselő-testület, ezekről 
az előző Cserfa újság testületi ülésének leírásában tájé-
koztattuk a lakosokat. A testület döntése értelmében nem 
állítjuk le az önkormányzat által tervezett beruházásokat. 
Sajnos rossz hírt is kell, hogy mondjak. Monor felé vezető 
3111-es út (Bajcsy- Zs.) hátralévő, leginkább Ecsert érintő 
felújítását bizonytalan ideig felfüggesztették, így a nagyon 
várt burkolatjavítás elmarad. Ennek ellenére folyamatosan 
jelezzük a problémát az út üzemeltetőjének, természetesen 
a 3101-es út (Rákóczi, Széchenyi, Zrínyi, Ady utca) rossz 

minőségével együtt. Azt 
ígérték, hogy amint for-
rást biztosítanak hozzá, 
folytatják az útjavítási, 
felújítási munkákat, remé-
lem, a mi útjaink is sorra 
kerülnek.
Végéhez közeledik a 
LED-csere program. Már 
több, mint száz lakosunk 
átvette a számára biztosí-
tott LED-eket. Akik kaptak értesítést, december 5-éig tud-
ják átvenni a csomagot, a kiértesítés szerint. Akik október 
utolsó két hetében regisztráltak, nekik még nem érkezett 
meg a csomagjuk, őket is ki fogja értesíteni a szállító cég.
Már csak pár hét és itt van az év vége. Decemberben több 
rendezvény is lesz a településünkön. Hagyományosan, sok 
éve a polgárőrség december 4-én elhozza Ecserre a Miku-
lást, a kisgyermekeseknek érdemes megnézni a „Mikulásjá-
ratot”. A tavalyi évben több civil egyesület összefogásával 
megrendezésre került az „Advent hangjai Ecser” rendez-
vény. Ennek folytatásaként idén is megszerveztük a koncer-
tekből, tűzoltó autók zenés felvonulásából álló programot, 
amely december 11-én 15 órai kezdettel indul és várhatóan 
este 20 óráig tart majd különböző helyszíneken. A részletek 
a szórólapokon lesznek megtalálhatóak. 

Gál Zsolt polgármester
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Ecser a JYSK régiós központja lett 

November 4-én ünnepélyes keretek kö-
zött avatták fel a JYSK elosztóközpontját. 
A 200 millió eurós beruházás a Nemzeti 
Befektetési Ügynökség, a HIPA támoga-
tásával jött létre. Az eseményen jelen volt 
Magyar Levente, külgazdasági és külügy-
miniszter-helyettes, dr. Szűcs Lajos, a tér-
ség országgyűlési képviselője és Gál Zsolt, 
Ecser polgármestere is.

Újabb fontos mérföldkőhöz érkezett a 
JYSK ecseri, régiós elosztóközpontja: a 
2020-ban elindult beruházásnál október-
ben üzembe helyezték a két 43 méter ma-
gas, teljesen automatizált magasraktárt is. 
Ezekbe egyelőre 13 ezer raklapnyi áru ke-
rült be, de összesen 209 ezer paletta áru tá-
rolására képes. A 143 ezer négyzetméteres 
– közel 20 focipálya nagyságú – magyaror-
szági elosztóközpont az ország legnagyobb 
egyterű elosztóközpontja.

A létesítmény áruátvevő és árukiadó 
rampákat, valamint irodaépületet is ma-
gában foglal egy 560 ezer négyzetméteres 
telken. Az elosztóközpont maga 800 méter 
széles, 189 kamion fogadására alkalmas 
kapuja van, és csak az anyagmozgató rend-
szer 2,5 kilométer hosszú. 

„A magasraktárak beindulásával fontos 
mérföldkőhöz értünk el, ugyanis régiós 
szinten is meghatározó része lett a JYSK 
európai logisztikájának az Ecseren épült 

elosztóközpont. Az új bázis négy ország 
több, mint 200 áruházát látja el áruval. 
Júliusban Horvátország, ősszel pedig 
Szlovénia és Szlovákia is bekapcsolódott, 
azaz ezentúl Magyarországról érkeznek a 
termékek ezeknek az országoknak a JYSK 
áruházaiba is. A high-tech elosztóközpont 
a vállalat folyamatos növekedése miatt jött 
létre. Nagy öröm számunkra, hogy ez a je-
lentős beruházás Magyarországon valósul-
hatott meg” – mondta Jaroslaw Sobczyk, 
a JYSK ecseri logisztikai központjának 
vezetője.

Szimeiszter Sándor, a JYSK Magyar-
országért, Ausztriáért és Görögországért 
felelős country managere hozzátette, hogy 
az ecseri központból jelenleg összesen 220 
egységet látnak el: 92 magyar üzletet, 53 
horvát, 50 szlovák és 25 szlovén üzletet. 
Jelenleg 700 különböző terméktípus van 
raktáron, azonban ezeknek a száma napon-
ta nő, a cél egyébként a 6 ezer különböző 
termék elérése. Éves szinten egyébként 
annyi raklapot mozgatnak, amiből össze-
függő utat lehetne építeni Budapest és a 
Brabrand-ban található dán központ között.

A beruházás jelentős munkahelyterem-
téssel is jár: eddig 200 dolgozó csatlakozott 
az ecseri csapathoz, de 2023 tavaszára már 
300 főnél tartanak majd, a végső létszám 
pedig elérheti az 500 főt is. A logisztikai 

bázison dolgozó munkatársak legnagyobb 
része egyébként az üzleteknek készíti ösz-
sze a termékeket, de egyre többen foglal-
koznak az online rendelések összekészíté-
sével is. A netes megrendeléseket (házhoz 
szállítás és az üzletben történő átvétel) az 
ecseri központ indulása előtt az adott üz-
letben rakták össze, a központ beindulása 
óta a magyar megrendelések már Ecserről 
mennek. 2023 első negyedévétől pedig 
mind a négy országból befutó összes online 
rendelést Magyarországon készítik össze 
és indítják útjára.

A központ a JYSK fenntarthatósági cél-
jainak eléréséhez is hozzájárul. Kiskeres-
kedelmi cégként ugyanis a kibocsátás nagy 
része a termékeket előállító gyárakból, va-
lamint a szállításból származik. Magában 
a központban több zöld megoldást alkal-
maznak: a tetőn hatezer négyzetméteren 
telepítettek napelemeket, a melegvíz-ellá-
tást napkollektorokkal támogatják, a fűtési 
igényt hőszivattyúval csökkentik. Az el-
osztóközpontban csak elektromos targon-
cák vannak, a parkolóban pedig elektromos-
autó-töltők várják a JYSK dolgozóit.

A JYSK-ről.
A JYSK egy skandináv gyökerű nem-

zetközi kiskereskedelmi áruházlánc, amely 
megkönnyíti bármely szoba vagy kert be-
rendezését. A JYSK több, mint 3200 áru-

Ünnepélyes szalagátvágással nyílik meg a logisztikai központ. Középen Jahn Bogh, a Jysk elnöke, jobbra mellette Szime-
iszter Sándor, a magyarországi JYSK vezetője. A kép jobb szélén Magyar Levente külgazdasági és külügyminisztériumi 
miniszterhelyettes
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háza és webshopja 48 országban nagyszerű 
ajánlatokkal és hozzáértő kiszolgálással 
várja vásárlóit bármely felületen. Az ala-
pító Lars Larsen első boltját Dániában 
1979-ben nyitotta meg. A JYSK ma már 
30 ezer munkatárssal rendelkezik. A JYSK 
Csoport forgalma a 2021/22-es gazdasági 
évben 4,87 milliárd euró volt. A JYSK-nek 
jelenleg Magyarországon több, mint 800 
munkavállalója van és 91 üzlettel rendelke-
zik. A JYSK Magyarországon a 2021/22-es 
gazdasági évben az eddigi legmagasabb, 
66 milliárd Ft árbevételt ért el, ami 17 %-os 
növekedést jelent. 

A létesítmény átadása alkalmával mon-
dott beszédében dr. Szűcs Lajos, a körzet 
országgyűlési képviselője visszaemléke-
zett, hogy mintegy húsz évvel ezelőtt egy 
lesajnált körzet volt ez a választókerület, 
hiszen az M0-ás autópálya még csak akkor 
kezdett épülni. Ám már akkor többedma-
gával abban bízott, hogy egy idő múlva ez 
a térség lehet majd Magyarország egyik 
legizgalmasabb fejlődési területe, ami sze-
rencsére mára már megvalósulóban van. 
Mind a most átadásra kerülő, mind pedig 
a környéken lévő több beruházáshoz a ma-
gyar kormány komoly támogatást adott, 
hiszen a gazdaságot nem csak úgy lehet 
fejleszteni, hogy a munkabérekhez adunk 
támogatást, hanem úgy is, hogy a vállalko-
zások megtelepedéséhez nyújtunk segítsé-
get. Ezért fontos minden ilyen beruházás 
és hogy jó kapcsolatokat tudjunk ápolni a 
szereplőkkel. A képviselő arra kérte a ve-
zetőket, hogy vigyék el jó hírét ennek a 
beruházásnak, valamint annak is, hogy a 
magyar kormány tud és akar is segíteni a 
hozzánk érkező vállalkozásoknak. 

Magyar Levente külgazdasági és kül-
ügyminiszterhelyettes hangsúlyozta, hogy 
erre az ünnepélyes aktusra annak ellenére 
is sor kerülhetett, hogy egy kibontakozó 
gazdasági válság kellős közepén vagyunk. 
A JYSK pedig már sokadik azon világmár-
kák közül, amelyek valamilyen szempont-
ból Magyarországot választották bázisukul. 
A most átadásra kerülő létesítmény pedig 
nemcsak hazánk, hanem az egész térség 
legnagyobb logisztikai létesítménye is. A 
miniszterhelyettes kifejtette, hogy a logisz-
tika hagyományosan nagy szerepet játszik 
hazánk gazdaságában, ami évszázadok óta 
így van és napjainkban pedig egyre jobban 
megerősödik vezető szerepe. Mindezt alá-
támasztják az utóbbi évek ígéretes számai, 
amik egyértelműen azt bizonyítják, hogy a 
nagy külföldi befektető partnerek bíznak 
Magyarországban. Kiemelte továbbá, hogy 
a most átadásra kerülő beruházás energe-

tikai szempontból is példa értékű, hiszen 
a JYSK ennek révén mintegy 4,5 millió 
kilométer nagyságú teherfuvarozást spó-
rol meg, ami tekintélyes mennyiségben 
csökkenti a környezetterhelést is, mintegy 
3600 tonnával mérsékelve a kibocsátott 
széndioxidot. A létesítményben megvalósí-
tott energetikai megoldások pedig különös 
jelentőséggel bírnak napjainkban, amikor a 
háború miatt alkalmazott szankciók folytán 
energiaválság van kibontakozóban Európá-
ban, amitől a kormányzat Magyarországot 
a legtávolabb fogja tartani. 

Magyar Levente rámutatott, hogy a 
magyar gazdaság az elmúlt hónapokban 
is csúcsteljesítményt mutatott több szem-
pontból is és várakozáson felül teljesített. 
S nem következett be az a visszaesés sem, 
amit sokan vártak az unió szankciós poli-

tikájának következtében. A kormányzat 
tekintete azonban már 2023-ra szegeződik, 
ami gazdasági értelemben talán a legnehe-
zebb év lesz a háború miatt. Azonban alá-
húzta, hogy a kormányzat arra törekszik, 
hogy az ország ¬– mind az energiaellátás, 
mind pedig azon szolgáltatások tekinte-
tében, amelyek ide vonzzák a JYSK-hez 
hasonló kiváló cégeket – biztonságban le-
gyen s töretlen maradjon az a fejlődési pá-
lya, ami hazánkban az elmúlt mintegy tíz 
évben létrejött. 

A JYSK-nek megköszönte az ország 
iránti bizalmát s egyúttal arról szerette 
volna biztosítani, hogy a Magyarországon 
rendelkezésre álló kiváló munkaerő és a 
kormányzati erőfeszítések eredményekép-
pen minden remény megvan arra, hogy egy 
sikeres vállalkozást tartsanak itt fent.      

A JYSK elosztóközpont impozáns épülete  

A JYSK magyarországi vezetője, Szimeiszter Sándor kalauzolja Gál Zsoltot 
az új csarnokban
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A forradalom összefogásra 
és hazaszeretetre tanít

Ecser Nagyközség Önkormányzata október 
21-én a Rábai Miklós Művelődési Házban 
tartotta megemlékezését az 1956-os Forrada-
lom és Szabadságharc 66. évfordulója tisz-
teletére. Az ünnepség vendégeit és résztve-
vőit Szever Pál, a művelődési ház igazgatója 
köszöntötte. Ezt követően dr. Szűcs Lajos, 
a körzet országgyűlési képviselője és Gál 
Zsolt, Ecser polgármestere mondott beszé-
det. 
Mint Dr. Szűcs Lajos a Cserfának bővebben 
is beszélve a forradalomról Sinka István: 
Üdv néked Ifjúság című verséből idézett. 
Majd hangsúlyozta, hogy az ünnepi össze-
jövetel célja, hogy hőseinkre emlékezzünk 
és szabadságunkat ünnepeljük. Kiemelte, 
hogy a magyar történelem során október 23. 
több évben is jelentős nap volt. Elsősorban 
e napon emlékezünk a kommunista rezsim-
mel szemben kitört 1956-os forradalom ál-
dozataira és a megtorlásokat túlélő hőseire 
egyaránt. 

„A szabadság ott kezdődik, ahol megszű-
nik a félelem” – idézte Bibó Istvánt, emlé-
keztetve arra, hogy 66 éve annak, amikor 
őseink, megelégelve a szovjet elnyomást, 

egységként léptek fel az elnyomókkal szem-
ben. Október 16-án újjáalakult az első, kom-
munistáktól független ifjúsági szervezet, a 
Magyar Egyetemisták és Főiskolások Szö-
vetsége (MEFESZ) Szegeden. Egy nappal 
később Budapest, Sopron, Miskolc és Pécs 
egyetemistái is csatlakoztak hozzá, s így 
már országos szint-
re növelve az addi-
gi megmozduláso-
kat. Október 23-án 
Debrecenben, majd 
Budapesten is meg-
indultak a békés tün-
tetések egy demokra-
tikus Magyarország 
reményében. Azon-
ban a pontokba fog-
lalt igények vagy a párbeszédre törekvő 
értelmiségi réteg mind-mind veszélyforrást 
jelentett a zsarnoki nagyhatalom számára. 

A Magyar Rádió ostromát követően a fel-
kelés békés mivolta elveszett, helyét pedig a 
fegyveres küzdelem vette át. Hazánk számos 
nagyvárosában napokig harcok folytak, ahol 
több ezer honfi társunk mutatta meg a világ-

nak, mire képes a magyar nép és mit jelent a 
magyarság számára a szabadság. 

A képviselő hangsúlyozta, hogy ebben a 
harcban, mint sok más korábbiban is, csak-
is magunkra számíthattunk. Bár a nyugati 
világ szimpátiával tekintett a magyarok sza-
badságára, a valós segítség mégis elmaradt. 
Hazánk totálisan magára maradt független-
ségi törekvéseivel, mert a világ egy másik, 
a nyugat stratégiai érdekei szempontjából 
fontosabb konfl iktus mellett állt ki. 

Dr. Szűcs Lajos visszaemlékezésében is-
mertette, hogy a véres harcok első hulláma 
október 28-ig tartott, ezt követően rövid ideig 
úgy érezhettük, elértük célunkat. De a szov-
jet vezetés az intervenció folytatása mellett 
foglalt állást, így a tankok újra megjelentek, 
a harcok pedig ismételten megkezdődtek, s 
honfi társaink egy demokratikus állam érde-
kében tett törekvései pedig könyörtelenül el 
lettek nyomva. 

November 4-ével pedig a forradalom vég-
leg elbukott, s ezt követően kezdetét vette a 
kegyetlen megtorlás és elnyomás időszaka. 
A képviselő hangsúlyozta, hogy nem hiá-
ba jegyezte meg mondandója elején, hogy 

Beszédes jelenet a drámai műsorból

á b éd öö k
Dr. Szűcs Lajos
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október 23. több évben is jelentős napnak 
számított hazánk történetében. A forradalom 
leverését követő évtizedekben Magyaror-
szágon tilos volt 56 eseményeiről beszélni, 
hiszen ellenforradalomnak bélyegezték azt 
a szocialista időkben. ’MUK’ – csak ennyit 
suttogtak a bátrak – Márciusban újra kezd-
jük – mindeközben azonban siralomházba 
küldtek 17 éves fi atalokat és megvárták az 
ítélettel nagykorúvá válásukat, hogy akkor 
végezzék ki őket.

A félelem olyan nagy volt, hogy Wittner 
Máriáról és társairól sokáig nem is tudhat-
tunk. Majd kiemelte a képviselő, hogy most 
azok papolnak sajtószabadságról, akik évti-
zedekig titkolták előlünk a valóságot. Innen 
is üzenjük, nem felejtünk! Majd rámutatott, 
hogy végül aztán amit nem kaphattunk meg 
1956-ban, azt megkaptuk 1989-ben, ezen a 
napon. A Magyar Köztársaság kikiáltásával 
egy több évtizedes álom vált valóra. 

33 éve ezen a napon újra a függetlenedés 
útjára lépett Magyarország, ’56-os hőseink-
ről pedig azóta már nyíltan beszélhetünk! 
Rámutatott, hogy a szürke hétköznapokban 
talán fel sem fogjuk, mekkora nagy kincs, 
hogy szabadon összegyűlhetünk és nemzeti 
identitásunkat erősítve emlékezhetünk meg 
együtt elődeinkről.

Kiemelte, hogy feladatunk, sőt kötelessé-
günk a megemlékezés és a történet tovább-
adása, mert egyre fogynak azok, akik még 
közöttünk vannak! Hangsúlyozta, hogy a 
tiszteletadáson túl ilyenkor ébredhetünk rá 
csak igazán, hogy nekünk is meg kell véde-
nünk országunk szabadságát, de ezt csakis 
közösen fellépve tehetjük meg! Nagy hiba 
lenne azt gondolni, hogy az elnyomó nagy-
hatalmak csak a történelem múltjában létez-
nek. Ma, a 21. század globalizált világában 
sajnos folyamatosan azzal kell szembesül-
nünk, hogy az erősebb államok hogyan pró-
bálják befolyásukat kiterjeszteni más kisebb 
országok kárára. 

Dr. Szűcs Lajos ismertette, hogy nemzet-
közi konfl iktusok egész sorozata nehezíti 
meg milliók életét nap mint nap. Az ilyen 
kihívások tesznek minket igazán próbára, és 
ilyenkor muszáj emlékeznünk arra a példás 
nemzeti összefogásra és hazaszeretetre, amit 
felmenőink cselekedeteiken keresztül taní-
tottak nekünk. Mi magyarok csakis össze-
fogva, egy nemzetként védhetjük meg sza-
badságunkat, küzdhetjük le a nehézségeket 
és építhetünk egy békésebb jövőt szeretteink 
számára. 

Gál Zsolt polgármester köszöntőjében 
kiemelte, hogy a 20. századi magyar törté-
nelem egyik legmeghatározóbb eseménye 
1956. október 23. volt. Kevesen tudják, hogy 

azon a 66 évvel ezelőtti keddi napon az első 
megmozdulások nem Budapesten, hanem 
Debrecenben kezdődtek. Reggel debrece-
ni diákok több ezres tömege gyűlt össze az 
egyetem előtt. A fi atalok innen jelszavakat 
skandálva és forradalmi dalokat énekelve, 
nyolcas sorokban a belvárosi kommunista 
pártszékházhoz vonultak, hogy a debrece-
ni egyetemi ifjúság húsz pontos követelését 
kinyomtassák. A párt-
vezetés tárgyalt a di-
ákok küldöttségével, 
majd Görbe János, a 
híres színész az épü-
let erkélyéről elsza-
valta Petőfi  Sándor 
A nép nevében című 
versét. Budapesten 
délután három órakor 
kezdődött a diákok 
által meghirdetett tömegtüntetés az önkény, 
az elnyomás, a megfélemlítés ellen. A pol-
gármester hangsúlyozta, október 23. dél-
előttjén voltak, akik gyárban dolgoztak, vagy 
dolgozatot írtak matematikából az iskolában, 
vagy az unokáikkal játszottak, vagy főzték 
a család ebédjét, vagy vidékről Budapestre 
utaztak, hogy eladják portékájukat a piaco-
kon. Ők azokban a napokban a történelem 
szereplőivé léptek elő, és bizony a megmoz-
dulások után sokan nem is tértek haza. Ők 
vajon mit éreztek, mire gondoltak, hogyan 
élték meg a délutáni forradalmat, illetve az 
azt követő napokat? Gál Zsolt kiemelte, hogy 
együtt dobbant meg az ország szíve ’56-ban 
azért is, mert a végsőkig elkeseredett nép úgy 
érezte, most jöhetne el az a pillanat, amikor 
távozásra kényszeríthetik azt a bizonyos 
külső erőt, a szovjet megszállókat, akiket a 
nagyhatalmi rendezés és a kommunista terror 
a II. világháború után ránk kényszerített. Et-
től lett 1956 szabadságharc. Ezeknek a hét-
köznapi embereknek lett elege abból, hogy 
saját akarat, egyéni szabadság nélkül, gonosz 

légkörben, besúgókkal körülvéve kell élniük, 
kilátások nélkül cipelve a mindennapok ter-
heit. Nem tűrték tovább a falusi parasztembe-
rek, hogy erőszakkal kényszerítették be őket 
a kolhozokba, hogy kulákká nyilvánították, 
megalázták, kitelepítették azt, mert kicsit te-
hetősebbek voltak a többieknél. Nem tűrték 
tovább az emberek, hogy éjszaka fekete autók 
álltak meg a házak előtt s valakijüket hosszú 
időre vagy örökre eltüntették, hogy őszinte 
szót csak csukott ajtó, ablak mögött, családon 
belül válthattak, hogy azt a zsarnok rendszert 
bírálni nem, csak kötelezően dicsérni lehetett. 

A településvezető rámutatott, hogy az egy-
szerű emberek életében az akkor átélt hét-
köznapi történetek jóval túlmutatnak az 1956 
őszén és néhány hát alatt végbemenő esemé-
nyeken. A forradalom adott esetben évtize-
dekre meghatározta egyének, sőt akár egész 
családok életét és sorsát. Majd emlékeztetett, 
hogy még az 1970-80-as években is megbé-
lyegzettként, másodrendű állampolgárként 
kellett, hogy éljenek azok az emberek, akik 
valamilyen módon részt vettek a forradalom-
ban, vagy legalábbis a benne való részvétellel 
vádolták meg őket korábban. 

A Kádár-rendszer a forradalomról és a 
szabadságharcról való nyílt beszédet nem 
engedte meg. Ezt követően Gál Zsolt polgár-
mester visszautalt beszéde kezdetére, amikor 
hangsúlyozta, hogy 56 hétköznapi hőseire 
szeretne emlékezni, akik biztosan nem akar-
tak mártírok lenne. De a szabadságvágyuk, 
az értékrendjük nem hagyott más választást 
nekik. Majd kifejtette, hogy Katona Sándor 
pomázi 56-os forradalmár szavaival szeretné 
megemlékezését befejezni, akit 1957-ben ha-
lálra ítéltek: „Nem akartunk mi hősök lenni, 
nem akartunk mi mást, csak szabadok lenni, 
és hogy hagyjanak minket békén.”

A rendezvény a Laky Ilonka Általános 
Iskola 7.A osztályos tanulóinak műsorával 
zárult, melynek felkészítő tanára Serfőző 
Gyuláné volt. 

Gál Zsolt

A Laky Ilonka Általános Iskola darabot játszó hetedikesei is tovább viszik a forra-
dalomban a hazáért vérüket áldozó hősök emlékét
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Tudósjelölt és közgazdász 
a két ecseri frissdiplomás

Az október havi soros testületi ülésen ke-
rült sor arra az immár hagyományos ünnepi 
aktusra, melynek keretében Gál Zsolt és az 
önkormányzat képviselő-testülete köszönti a 
településnek azon lakóit, akik ebben az évben 
szereztek felsőfokú képesítést. 

Kovács Andrea szociológia szakon végzett 
a Szegedi Tudományi Egyetemen. Az ifjú 
diplomás nagy megtiszteltetésnek érzi, hogy 
pont akkor költözött Halásztelekről édesany-
jával Ecserre, amikor elkezdte egyetemi ta-
nulmányait. Igazából az ingázás volt számára 
a leginkább megterhelő, de édesanyja segít-
ségével meg tudta oldani a feladatot, amire 
nagyon büszke. Ecserre a testvére jóvoltából 
kerültek, aki már korábban itt élt a faluban, 

ahol nagyon jól érzi magát, hiszen közel van 
a főváros, ám ugyanakkor megvan a kistele-
pülések békés, nyugodt hangulata is. A jövőt 
illetően pedig egyelőre a mesterképzést vég-
zi, ami a HR (emberi erőforrás) területet öleli 
fel. Azonban a későbbiekben a szociológiát 
is tovább akarja vinni, mint társadalomtudós, 
hiszen úgy véli, a tanulás egy életre szól. 

Világhy-Schön Anna Mária közgazdász-
ként, pénzügy-számvitel szakon végzett a 
Milton Friedman Egyetemen. Ecseren tizen-
két éves kora óta él. S noha egy időre elköl-
tözött a faluból, ám két éve ismét visszaköl-
tözött. Az elköltözés oka pedig az volt, úgy 
vélte, hogy jobb lesz a városban, Budapesten 
élni – ám rájött, hogy nagyon szeret Ecseren 

lakni. Így visszaköltöztek ismét a kertváros-
ba. Az iskolát egyébként a XVII. kerületben 
kezdte, s miután visszaköltöztek, ott is fejezte 
be. 

Az egyetemi tanulmányokat illetően pedig 
nem ő választott, hanem inkább a közgaz-
dász szak választotta őt. A munkahelyei te-
relték ebbe az irányba, hogy ilyen területen 
kellene dolgoznia, ami megtetszett neki és 
így választotta az egyetemet is. Jelenleg egy 
informatikai cég belső könyvelésén dolgo-
zik. Feladatát pedig igen izgalmasnak tartja, 
mert segítségével rendet lehet rakni, hiszen 
egyértelműek a szabályok. Sőt mi több, ez a 
tudomány még az otthoni gazdálkodás meg-
szervezésében is segít.   

AAAz okkktkt bóbóbóberer hhhhhhhavaviiiiiiiiii soros tte ttttstüülülülül tetiii llülülééésen kkkke hhhah lllllllllllolol nnagagyon jjójójóllll ééér iiizi magáátát hhihihiszen kkkkööz lllel van llllllllllllalakkkkkkkkkkknkniiii ÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍgy viiiisisszsz kkkak lölölöltötö tzt kkkek iiiism
Gál Zsolt polgármesteri, Kovács Andrea, Világhy-Schön Anna Mária és Barta Zoltán jegyző az ünnepi alklommal  

A jeles alkalomra elkísérték a frissdiplomásokat a családtagok is
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Sipos Péter, Triász: „Ecser és 
a minőség összetartozik”

Több száz érdeklődő látogatott el október 14-
én, pénteken este az Attila utcába, ahol a Var-
ga Söröző kiváló zenei programokkal várta a 
közönséget. Elsőként a Hit The Road Band 
lépett a színpadra, majd Oláh Laura éneke 
szórakoztatta a nézőket. Az est fénypontja a 
Triász koncertje volt. Sipos Petiék mindig jó 
szívvel fogadott vendégek Ecseren, és már 
sok éve kiérdemelték a helyi rajongók szere-
tetét. Nem volt ez most sem másképp. Sláge-
reiket együtt énekelte velük a közönség.

Gál Zsolt polgármester az eseménnyel kap-
csolatban elmondta, hogy az elmúlt mintegy 
két évben nem igazán volt lehetősége az ön-
kormányzatnak rendezvényeket megszervez-
ni a faluban. A Covid folytán ugyanis kevés 
lehetőség nyílt arra, hogy a lakók egy kicsit 
össze tudjanak jönni és szórakozni. Ebben 
a mondhatni ínséges időben nagy segítséget 
jelent Varga Zoltán, aki ezzel az októberi 
rendezvénnyel immár harmadik alkalommal 
szervezte meg a Triász együttes fellépését a 
kocsmájában. A polgármester hangsúlyozta, 
hogy Varga Zoltánnak a Triász-szal egyéb-
ként személyes jó kapcsolata van, aminek kö-
szönhetően több alkalommal léptek már fel 
önkormányzati rendezvényeken is. Mindezek 
eredményeként pedig már szinte hagyomány, 

hogy ősszel Triász koncert van Ecseren. Kü-
lön öröm, hogy idén is sikerült megszervezni. 
Jóllehet, eredetileg szeptemberre tervezték, 
mivel azonban akkortájt több mindennel üt-
között volna időben, így átcsúszott októberre. 

A polgármester kiemelte, hogy szükség van 
arra, hogy a lakosok időnként össze tudjanak 
jönni egy kicsit és lazíthassanak. Sőt, ahogy 
a Szüreti bálnak vagy a Tűzoltóbálnak, így 

a Varga kocsmában tartott Triász koncertek-
nek is közösségformáló szerepe van, amit 
az önkormányzat is igyekszik segíteni. Így a 
képviselők közül is többen látogattak el erre 
a koncertre is, s értékelve az együttes munk-
láját.   

Sipos Pétert elsősorban az Irigy Hónalj-
mirigy frontembereként ismeri a közönség, 
ugyanakkor a Triász együttesnek is oszlopos 
tagja. Utóbbi minőségében már többször járt 
Ecseren. Ennek okaként elmondta a Cserfá-
nak, hogy nagyon szereti Ecsert. Varga Zol-
tánnal, a söröző tulajdonosával baráti szála-
kat ápolnak. Amikor a Triász kezdő volt, már 
akkor is meghívták őket a focipályán meg-
rendezett majálisra. Valószínűleg tetszettek a 
közönségnek, így ismét hívják őket. 

Annak nagyon örül, hogy rendszeresen 
visszahívják őket a faluba, ami azt jelenti 
számára, hogy teszik az ecserieknek a pro-
dukciójuk, jó bulikat csinálnak. Egyébként 
biztosan nem jönnének ki több százan a fel-
lépésükre. Annak külön örül, hogy az önkor-
mányzat is segíti a koncert megrendezését, 
nyilván azért, mert színvonalasnak tartják a 
fellépéseket. 

Sipos Péter úgy gondolja, hogy Ecser és a 
minőség összetartozik.       

Sipos Péter

Színpadon az Ecseren nagyon szeretett Triász együttes
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Köszönetnyilvánítás

Szeretett Édesanyám, 
özvegy Wéber Mihályné 

2022. október 3-án elhunyt. 
Köszönjük, hogy elkísérték 

utolsó útjára 
és részvétüket fejezték ki.

Kovács család

Gyászjelentés

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy 

id. Harazin Ferenc 

életének 77. évében elhunyt.

A gyászoló család

Zajlik a LED izzók osztása
Azok részére, akik regisztráltak a LED-
csere programban, 2022. november 
7-től, hétfőtől zajlik a LED izzók ki-
osztása. Az érintettek erről elektronikus 
úton értesítést kaptak.

Az átadás-átvételi pont helye:
Ecseri Polgármesteri Hivatal, Ecser, 

Széchenyi u. 1.
Az átvétel időpontja 2022. december 

5-ig minden hétfői napon 8.00-12.00. és 

13.00.-18.00-ig.
Kérjük, hozza magával a személyi 

igazolványát és lakcímkártyáját!
Ha nem az Ön nevére szól a villany-

számla, kérünk egy meghatalmazást is 
a villanyszámla tulajdonosa és két tanú 
aláírásával, amelyben meghatalmazza 
Önt a LED-ek átvételére.

Ecseri Polgármesteri Hivatal

Új polgármester
testvértelepülésünkön

Pavol Lehoťák 

2022. október 29-én tar-
tották Szlovákiában az 
önkormányzati és me-
gyei választásokat.

Cabaj-Čáporban az 
eddigi polgármester, 
Jozef Ligač nem indult, 
nyugállományba vonult. 
Őt képviselőnek válasz-
totta meg a lakosság.

Az új polgármester a választók bizalmából Pa-
vol Lehoťák 35 éves, mérnök lett.

Pavol Lehoťák nős, egy lánya és egy fi a van. A 
Nyitrai Egyetemen végzett, menedzserként dolgo-
zott és a több évtizedes múltra visszatekintő csalá-
di méhészetet is igazgatta.

Gratulálunk polgármester úrnak és sok sikert 
kívánunk munkájához!

A Laky Ilonka Általános Iskolában műkö-
dő Honismereti Szakkör tagjai minden év 
októberében ellátogatnak az ecseri teme-
tőbe. Idén különleges évforduló követke-
zik, hiszen 100 éve született az oktatási 
intézmény névadója Laky Károlyné, Ilon-
ka néni. A diákok, a szakkör vezetője, Jár-

mai Ildikó tanárnő vezetésével emlékez-
tek Ecser híres pedagógusára, és koszorút 
helyeztek el a sírján. A gyerekek felkeres-
ték a temetőben lévő többi emlékhelyet 
is, így többek között Mikla Pál plébános 
síremlékét, valamit a II. világháborúban 
elesett hősök sírját.        

Iskolások megemlékezése

Murár Mihálynét köszöntötte 
90. születésnapja alkalmából Gál 
Zsolt polgármester és Barta Zol-
tán jegyző október 18-án. A vi-
rágcsokor mellé átadták részére 
Orbán Viktor miniszterelnök úr 
oklevelét.

Annus néninek jó egészséget és 
boldog születésnapot kívánunk 
fi a, két unokája és három déduno-
kája társaságában!

A 90 éves 
Murár Mihályné 
köszöntése
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A Cserfa következő, 2022. 12. szá-
ma december 16-án jelenik meg. 
Nyomdába adás: december 9..  
Lapzárta: december 5.

AA CsCsererfafa kkövövetetkekezőző 20202222 1212 szszáá

Honlap: 
www.ecser.hu

100 éve született iskolánk névadója, 
Laky Károlyné, Székely Ilona
100 évvel ezelőtt, 1922. november 1-jén 
Franciaországban, Loire megyében, Lyon 
közelében, Roanne-ban született Székely 
Ilona. Édesapja Székely Miklós, édesany-
ja Marcelle Jourde volt. Az édesapa az 
első világháború idején hadifogolyként 
került Franciaországba, ahol megházaso-
dott. Három gyermekük született, Mar-
cell, Miklós és Ilona.

A francia állampolgárságú Ilona 1927-
ben kerül Magyarországra, Ecserre, ahol 
apai nagynénje, a vele azonos nevű Szé-
kely Ilona, a falu „Ila tanító nénije” ne-
velte fel. Iskolai tanulmányait Ecseren vé-
gezte. Népiskolai tanítói oklevelet 1941. 
június 25-én a Váci utcai Angolkisasszo-
nyok Királyi Katolikus Tanítóképző Inté-
zetben kapott.

Első munkahelyének Sári községet te-
kinthetjük, ahol öt évig tanított.

Ezután került vissza Ecserre, ahol ki-

tűnt szorgalmával, emberségével és gyer-
mekszeretetével. Új pedagógiai módsze-
reket dolgozott ki, főleg a népművészet 
és a rajztanítás területén. Nagy szerepet 
játszott az ecseri hagyományok megőr-
zése érdekében. Fáradhatatlanul gyűjtötte 
településünk hagyományait.

Élete – szoktuk mondani –, mint egy re-
gény. Megfi lmesítésre lenne érdemes.

Az ecseri iskola 2011. június 13-a óta 
viseli Laky Károlyné nevét. Úgy, aho-
gyan a helyiek is hívták: Laky Ilonka.

Az intézmény jelenlegi tanévének min-
den eseményét névadója emlékének szen-
teli.

Laky Károlyné életét és munkásságát 
az ecseri általános Iskola nyugalmazott 
igazgatója, Áment Erzsébet dolgozta fel. 
Írását a következő oldalon olvashatják el:

www.tani-tani.info/ki_volt_laky_ka-
rolyne
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2022. november elsején, Mindenszentek napján mise után a temetőben emlékeztünk az elhunytakra Dr. Csiba Tibor esperes úr 
imádságával. A méltó zenei kíséretet az Újhartyáni Fúvószenekar biztosította, akik egyházi magyar és szlovák nyelvű műveket 
adtak elő. Az áhítat után került sor a sírok megáldására. Köszönjük mindenkinek, aki eljött a megható alkalomra!

Október 15-én délután tartotta a Laky Ilonka Általános 
Iskola szüreti bálját. A program az alsó tagozatosok vidám 
vetélkedőivel indult. Az esti mulatság pedig a végzősök 
nyitótáncával kezdődött. A szülők gazdag büfékínálattal 
kényeztették a vendégeket. A bált igen sokan támogatták, 
így a tombola ajándékokban sem volt hiány.

Fülöp Noémi és Varga Petra holtversenyben nyerte 
idén az Ecseri Tökfaragó Versenyt e látványos pro-
dukciókkal.
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