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Közgyűlést tartott az Ecseri Nyugdíjas Klub

Napirenden a falu idei költségvetése

Az Ecseri Nyugdíjas Klub tagjai 2023. február 4-én gyűltek össze a Rábai Miklós Művelődési Házban, hogy zárszámadó közgyű-
lésükön aktívan részt vegyenek. Az egyesület tagjai megtöltötték a művelődési ház nagytermét, határozatképes volt a klub legfőbb 
döntéshozó fóruma. A település vezetőinek jelenlétében Sosovicza Jánosné elnök ismertette a tavalyi év történéseit. A pénzügyekről 
Szilágyi Ferencné adott tájékoztatást. A klub tagjai meghatározták az idei programok menetét is, melynek legnagyobb eseménye 
a megalakulásuk 40. évfordulójáról való megemlékezés lesz. Megtartják hagyományos báljaikat, szeretnének kirándulni menni és 
egyéb klubfoglalkozásokra is igény mutatkozott. A program további része kötetlen módon kultúrműsorral, vacsorával, tánccal és 
tombolahúzással folytatódott. Reméljük, sikeres éve lesz a Nyugdíjas Klubnak!

A képviselő-testület a 2023. évi költségvetési tervezet 
I. fordulójára előterjesztett anyagot további kidolgo-
zásra alkalmasnak találta és megbízta a polgármestert, 
hogy a végleges tervezetet a testület februári soros ülé-
sére terjessze elő. 

A képviselők változatlan formában jóváhagyták a 
Szlovák Önkormányzattal korábban megkötött együtt-
működési megállapodást. Szintén elfogadásra került a 
képviselő-testület 2023. évi munkaterve. 

Felhatalmazást kapott a polgármester, hogy a főépí-
tészi feladatok ellátására vonatkozóan Gubán Sándor 
főépítésszel szerződést írjon alá. 

A testület egységes szerkezetben jóváhagyta az elő-
terjesztés mellékletét képező társulási megállapodást a 
Monor és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi 
Társulással. Határozat született a személyes gondosko-
dást nyújtó szociális étkeztetésről, annak igénybevéte-
léről, valamint a fi zetendő térítési díjakról. 

Szintén elfogadták a képviselők a szociális étkeztetés 
szakmai programját és határoztak a 2023. évi igazgatási 
szünet elrendeléséről is. Döntést hoztak arról is, hogy 
a településrendezési eszközök módosításának vélemé-
nyezési szakaszát lezárják s egyúttal felkérték a polgár-
mestert, hogy indítsa meg a településrendezési eszközök 

módosításának záró szakaszát. Határoztak a képviselők 
arról is, hogy E-TÉR rendszeren a környezetvédelmi és 
partnerségi egyeztető elindításra kerüljön. 

A testület döntést hozott az „Ecseri minibölcsőde 
építése” című közbeszerzési eljárás lezárásáról is. 

Határozat született az Ecser központjában lévő szo-
bor felújítására biztosítandó összegről is. 

A testület döntést hozott, hogy a P+R parkoló üze-
meltetését, fenntartását a terület átvételét követően 
vállalja. 

ód ítá á k á ó kkkkkk át H tá t k ké
Tanácskozik a képviselő-testület
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A minibölcsőde építése megkezdődött

Ecseren tartotta közgyűlését 
a Pestvidéki Szlovákok Regionális Egyesülete
Ecser látta vendégül a Rábai Miklós Mű-
velődési Házban a „Dolina” Pestvidéki 
Szlovákok Egyesületét. Közgyűlésüket 
2023. január 20-án tartották az intéz-
ményben.

A házigazda település részéről a kül-
dötteket Gál Zsolt polgármester úr kö-
szöntötte.

Hollerné Racskó 
Erzsébet, az Országos 
Szlovák Önkormány-
zat elnöke az aktuális 
eseményekről, törté-
nésekről és az idei év 
terveiről tájékoztatta 
a közgyűlés résztve-
vőit.

Ez után következtek 
a hivatalos napirendi 
pontok. Az egyesület 
elnöksége beszámolt 
a 2022. évi tevékeny-
ségéről, majd meg-
hallgatták a felügyelő 
bizottság jelentését. 

Tisztújítás során újraválasztották az 
egyesület elnökévé Dr. Szabó Zsuzsan-
nát, elnökhelyettesévé pedig Aszódi 
Csaba Andrást. Megválasztották az 
elnökség tagjait is, majd elfogadták az 
éves költségvetést. A résztvevők átte-
kintették az idei évre tervezett prog-

rampontokat, meghatározták a tagdíj 
mértékét.

Az idén az Országos Szlovák Napra 
július elsején kerül sor a Nógrád me-
gyei Nézsán. Erre is készül az egyesület 
és képviselteti magát a magyarországi 
szlovákság legnagyobb rendezvényén.

Hollerné Racskó Erzsébet, Dr. Szabó Zsuzsanna, Aszódi Csaba András, Dr. Király Katalin
a tanácskozáson

Már megszokhatták, hogy az év ele-
jén a Cserfa újság első számaiban 
beszámolok az év terveiről. 

A képviselő-testület február végén 
szavazhatja meg az idei év költség-
vetését. Ebben kerül elfogadásra, 
hogy a testület mely megvalósítani 
kívánt fejlesztéseket, felújításokat 
tud támogatni. Az anyagi lehetősé-
geink korlátokat szabnak a beruhá-
zások tekintetében is, de bizakodó 
vagyok, hogy jelentős előrelépése-
ket tudunk megtenni több területen. 

Ami biztos, a minibölcsőde épí-
tése elkezdődött. Évekkel ezelőtt 
sikerült pályázati forrást nyernünk 
az intézmény felépítésére. Akkor a 
pontos helyszín kiválasztása oko-
zott nehézséget, telkeket kellett 
átalakítanunk, hogy elférjen olyan 
módon, hogy az Andrássy Utcai 
Óvoda működését a későbbiekben 
ne zavarja. A pályázaton elnyert 
forrás nem elegendő az igen bonyo-
lult előírásoknak megfelelő épület 
felépítésére és berendezésére, ezért 

annak kiegészítésére volt szükség. 
Erről döntött a képviselő-testület ta-
valy. Mára lezajlott a közbeszerzés, 
és a nyertes a napokban elkezdte az 
építkezést. Várhatóan nyáron elké-
szül az új intézményünk. Előre lát-
hatóan gyerekeket majd csak 2024-
től tud fogadni a bölcsődénk, mert 
az átadást követően még különböző 
hatósági engedélyeket is be kell sze-
reznünk. 

Még folynak a gyalogosátkelő ter-
veinek hatósági egyeztetései, remé-
lem, lassan ennek is a végére érünk. 
Rövidesen elkezdhetjük a Rákóczi 
szervízút és az Árpád utca felújítá-
sát. További útépítési terveinkről a 
következő számban szeretném tájé-
koztatni lakosainkat. 

Az év eleje nem csak a fejleszté-
sekről szól, ilyenkor van a végzős 
diákok legnehezebb időszaka. Az év 
elején kell felvételizniük a nyolca-
dikosoknak, és ebben az időszakban 
van a középiskolások jelentkezése 
is. Nekik sok sikert kívánok a fel-

vételihez és a 
további tanul-
mánya ikhoz . 
Ez az időszak 
idén nem csak a 
fi atalokról szól. 

Rendszeresen 
beszámolunk, 
ha egy-egy 90, 
esetleg 95 éves 
kort betöltött 
lakosunkat felköszöntjük. Ebben 
az évben sincs ez máshogy, megle-
petésre idén már öt címet kaptunk, 
ahová mehetünk ünnepelni. Beszél-
gethetünk a sokat megélt ecseriek-
kel a múltról, a családjukról és a ter-
veikről is. Nagyon örülök, amikor 
valakit 90 éves születésnapján kö-
szönthetek, még jobban, ha 95-ön. 
Nagy örömömre idén már volt egy 
100. születésnaposunk is. Nekik és 
természetesen minden ecseri lako-
sunknak jó egészséget kívánok!

Gál Zsolt polgármester
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Az idei, a tizenegyedik volt az eddigi 
legnépszerűbb böllérfesztivál Ecseren

A hagyománynak megfelelően idén is a 
Böllérfesztivállal kezdődött az új év Ecse-
ren, amely idén már 11. alkalommal került 
megrendezésre a faluban. S azok, akiknek 
lehetősége volt a korábbi évek mindegyi-
kében kilátogatni az eseményre, csodál-
kozva láthatták, hogy az idei fesztivál nép-
szerűsége magasan túlszárnyalta a korábbi 
évekét – és a szervezők várakozásait!  Ez 
a gyakorlatban azt is jelentette, hogy sem 
parkolni nem lehetett a környéken, sem 

pedig megmozdulni a Tájház udvarán, 
ahol még a nap is kisütött a reggeli boron-
gós – esős kilátások után. 

A helyi önkormányzat támogatásával 
létrejövő program megnyitóján dr. Szűcs 
Lajos, a körzet parlamenti képviselője 
mondott köszöntőbeszédet. Hangsúlyozta, 
hogy a helyszínen tapasztaltak egyértel-
műen azt igazolják, hogy a disznóvágás 
jelentős eseménynek számít Magyarorszá-
gon, s az ecseri rendezvény egyben a ha-

gyomány megőrzését, annak továbbvitelét 
is jelenti. Gál Zsolt polgármester köszön-
tötte a meghívott vendégeket: Tabányi Pált 
Maglód, Szlahó Csabát Vecsés, Kissné 
Szabó Katalint Üllő, valamint Horváth Ti-
bort Pécel polgármesterét, akik a környező 
települések vezetőiként jöttek el megcso-
dálni az ecseriek sürgését-forgását. Hí-
rességek is kilátogattak a Tájházba. Eljött 
Bánki József (Dodó), a Ferencváros több-
szörös bajnok labdarúgója, a kocsmáros 
Varga Zoltán barátja. 

Gál Zsolt örömmel tapasztalta a rendkí-
vül nagy részvételi és látogatói létszámot, 
amihez hozzájárult még a jelen lévő árusok 
számának megnövekedése is. Elmondta, 
hogy idén 6, azaz a tavalyinál eggyel több 
csapat indult neki, hogy összemérje tudá-
sát ebben az egyedülálló szakácsművé-
szetben. Emellett a házigazda önkormány-
zatnak is volt saját csapata – ám ők nem 
versenyzőként, csupán főzőtudományuk 
megcsillogtatására voltak jelen, amihez a 
versenyző csapatoktól kaptak alapanyagot 
ajándékba. A versenyben a 48 bejelentett 
étel helyett 56 bemutatott ínyencséget kós-
tolt meg a zsűri.

A mindig népszerű EKO Kft. csapa-
tát ezúttal is Kun Attila irányította, aki a 

Kovácsné Vári Ildikó, az ÖTE-csapat nevében a vándordíjjal Szűcs Lajos Országgyűlési képviselő és Gál Zsolt társaságában

Innováció: „motorizált” húsdaráló kerékpár felhasználásával.
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tőle megszokott remek szervezőkészség-
gel és jókedvvel látta el feladatát. Mint 
mondotta, malacuk 130 kilót nyomott, 
akinek ínycsiklandó étellé való átalakítá-
sában az egész EKO Kft. részt vett. Sőt, 
előrelátó emberként ő már a jövőre, azaz 
az utánpótlásra is gondolt. Így a főcsapat 
munkáját egy ifjúsági csapat is segítette, 
akik az EKO-dolgozók gyerekeiből álltak 
össze: Kürtiné Molnár Tünde lánya Dóri, 
Vízvári Attila, Takács Sanyi kisebbik fi a, 
Bence a cégen belülről – sőt, a Cserfa 
szerkesztőségének lánya, Violetta pedig 
külsős szimpatizánsként erősítette a csapa-
tot. Kínálatuk pedig a versenyelőírás vala-
mennyi kívánalmának megfelelt: toroská-
poszta, sültkolbász, orjaleves, hájassüti a 
Metz-házaspár jóvoltából. De nem is lett 
volna igazán hű önmagához ez a most is 
rendkívül jó hangulatú csapat, ha valami 
utánozhatatlan különlegességgel nem ruk-
koltak volna elő: ez pedig nem volt más, 
mint sült malacszárnyak csirkéből – amit a 
közönség nagy érdeklődés mellett, jóízűen 
fogyasztott! 

Az Ecseri Jót-evők csapata szintén rend-
szeres résztvevője a böllérfesztiváloknak. 
Szokásukhoz híven a versenykiírásban 
szereplő ’disznóságok’ mellett, mint hur-
ka, kolbász, sült vér, toroskáposzta, te-
pertő, ők még egy igazi különlegeséggel 
is előrukkoltak: a régi hagyománynak 
megfelelően Veszelovszky József fárad-
ságot nem kímélve rendes hájból készített 
hájastésztát, ami osztatlan sikert aratott. 

Laborcz Krisztina pedig fi nom sütemény-
költeményeivel serkentette kóstolóra az 
arra járókat. 

A jól összeszokott, vidám baráti társa-
ság számára valóságos szertartást jelent a 
böllérfesztivál: az év végi ünnepek között 
tartják az első megbeszélést, majd a fesz-
tivál hetében szerdától indulnak a sütések 
otthon, pénteken pedig már mindenki sza-
bin van, hogy a szombati rendezvényre 
minden a helyén legyen. S hogy az a ver-
seny után is vissza kerüljön oda, ahhoz 
még a vasárnapra is szükség van, a baráti 
társaság számára ugyanis ekkor ér véget 
a program. S hogy mindenki jól láthassa, 
ki tartozik közvetlenül e vidám kis csapat-
hoz, az idei rendezvényre még egyensap-
kát is készítettek. A polgárőrség igen népes 
létszámmal – és különleges név, a Polgár-
Röf-ség égisze alatt képviseltette magát. 
Mint mondták, ők most ’első bálozók’, hi-
szen önálló csapattal idén indultak először, 
a korábbi években – szokásukhoz híven – 
’csupán’ segítettek mindenben, ahol szük-
ség volt rá, hogy a rendezvény lebonyolí-
tása zavartalan legyen. Erre a bemutatkozó 
alkalomra pedig nagy gonddal készültek, 
ami kívülről is jól látható volt, hiszen 
egyenkötényük a Polgár-Röf-ség felirat-
tal senkinek sem kerülhette el a fi gyelmét. 
Ételkínálatuk pedig igen gazdag és fan-
táziadús volt: kolbász, karajból, tarjából, 
velőscsontból, oldalasból és szegycsont-
ból készült húsleves, kolbászhússal töltött 
szűzpecsenye dederkébe, azaz fodorhájba 

töltve, véres-májas hurka, toroskáposzta 
és torospecsenye, hagymásvér. De süte-
ménykínálatuk is különleges volt: fánk sü-
tőben sütve olaj nélkül, különféle lekvárral 
töltve, és száraztésztából készült, egyebek 
mellett dejót és porcukrot is tartalmazó, va-
lóban boszorkányosan és szokatlan módon 
édes boszorkánypogácsa. S hogy a pol-
gárőrség még sok-sok éven át szerepeljen 
a böllérfesztiválokon, annak biztosítására 
ők is már jó előre gondoskodnak az után-
pótlásról. Így a házi tésztasütésben nagy 
segítségére volt az édesanyának Wunder-
lich-Makai Zalán és kishúga, Szinta is. A 
13 éves ifjúnak amellett, hogy nagyon sze-
ret a konyhában serénykedni, nagy tervei 
vannak Ecser biztonságának megőrzése 
terén is, amiben már nem is olyan sokára, 
14 éves korától ifjú polgárőrként szeretne 
részt venni. 

A Szegedi Gábor vezette Leszúr-lak csa-
pat magját a család adta, amiben együtt se-
rénykedett nemcsak a fi atalabb fi útestvér, 
de már mindannyiuk gyerekei, sőt unokái 
is. S ők egészültek kis a szoros baráti társa-
ságukkal, akikkel együtt egy igen rutinos, 
jó hangulatú társaságot alkottak. Az ese-
mény főszereplője, a malac életében 130 
kilót nyomott és most különféle fi nomsá-
gok formájában került a zsűri elé. Készült 
belőle töltöttkáposzta, húsleves, sülthús, 
hurka, kolbász és tepertő is. De az édesszá-
júak is igazi különlegességet kóstolhattak 
meg portájukon, ami nem volt más, mint a 
hamisítatlan, eredeti recept alapján készült 

Soha ennyi érdeklődő nem volt a böllérfesztiválon, mint idén
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házi krémes. 
A programon immár második alkalom-

mal részt vevő Gászler Kft. igen népes, 
mintegy 20 főt számláló csapattal volt je-
len. A páratlan jókedv és vidámság övezte 
szorgos munkájuk pedig széles ételkínála-
tot eredményezett: készítettek pecsenyét, 
hurkát és kolbászt, toroskáposztát, abált 
szalonnát, disznósajtot és fasírtot is. S 
hogy a jókedv ne lankadjon, mindehhez 
fogópálinkát, forralt bort kínáltak italként. 
Ők is már jó előre elkezdték a készülődést 
és már egy hete megkezdődött az otthoni 
sütögetés. Ennek pedig igen különleges 
ízek és formák születtek meg eredménye-
ként, hiszen nem minden nap találkozha-
tunk malacka formájú mézeskaláccsal és 
linzerrel, valamint sajtos malaccal – egy 
szem borssal a közepén. De valamennyi 
egyéb, sertéshúsból készült étel a helyszí-
nen, frissen nyerte el végső ízét és formá-
ját. A vidámság és jókedv egyébként nem-
csak ez alkalommal jellemzi a társaságot, 
hanem mindennapjaik is így telnek a mun-
kában is. 

Az Ecseri Önkéntes Tűzoltó Egyesület 
rutinos, rendszeres versenyző s idén új 
böllérrel indultak el a megmérettetésen, 
aki egyébként maga is tűzoltó és csupán 
szabadidejében foglalkozik a böllérség 
mesterségével. Szokásukhoz híven most 
is elkészítették valamennyi, a verseny ki-

írásában sze-
replő ételt. 
H ú s l e v e s ü k 
eredeti, cson-
tokból készült 
t o r o s l e v e s 
volt, sültjük 
pedig annyira 
ízletesre sike-
redett, hogy 
pillanatok alatt 
el is fogyott – 
jóllehet a saját 
malac mellé még rendeltek is sertéshúst. 
A népes, mintegy 20-25 főt számláló csa-
pat a sütemények terén is alaposan kitett 
magáért. Sütöttek 3 féle, sajtos, krumplis 
és tepertős pogácsát, vajdasági tekercset, 
almáspitét, dióskockát, valamint lekvá-
ros, mákos és diós hájastésztát. Mindezek 
mellett egy érdekes látnivaló is volt por-
tájukon: a húsdarálást úgy ’motorizálták’, 
hogy a darálót összekötötték egy kerékpár-
ral, aminek eredményeként nemcsak ké-
nyelmesebben, de sokkal hatékonyabban 
is lehetett elvégezni ezt a tipikusan disznó-
toros műveletet. 

A Szabadtűzi Lovagrend alkotta zsű-
ri számos kategóriában díjazta a verseny 
résztvevőit. Így a Gasztrototó I. helyezett-
je a Jót-evők, II. helyezettje az EKO Kft., 
III. helyezettje pedig a Gászler Kft. csa-

pata lett. A legjobb fogópálinkát a Gászler 
Kft. kínálta, míg a legjobb forralt bor a 
Polgár-Röf-ség portáján volt kortyolható. 
A legjobb toros sütit az EKO Kft. kínálta, 
míg az ő böllérük, Varga Zsolt bizonyult 
a legjobbnak is. Az Ecser ÖTE sütötte a 
legjobb hagymásvért, a legjobb toros le-
ves a Leszúr-lak csapat konyhájából került 
ki. A fehér hurkák versenyében a Gászler 
Kft., míg a legjobb véresében a Leszúr-lak 
bizonyult a legízletesebbnek. A kolbász 
kategóriát a Gászler Kft., a legízletesebb 
pecsenyéjét pedig az Ecser ÖTE nyerte, 
akik elnyerték a legjobb toroskáposzta 
készítéséért járó díjat is. Az összetett ver-
seny pedig a következőképpen alakult:

I. Ecser ÖTE
II. Gászler Kft.
III. Leszúr-lak
IV. Polgár-Röf-ség
V. EKO Kft.
VI. Jót-evők
A legjobb böllér csapata címért járó ser-

leget és oklevelet az Ecser ÖTE csapata 
kapta, akik egyben elnyerték a Szabadtűzi 
Lovagrend Vándordíját is, egyben meghí-
vással a júliusban megrendezésre kerülő 
XII. Kárpát Medencei Történelmi Hadi-
konyha Szemle és Főzelékfőző és Süte-
ménykészítő, V. Sörös Ételek Főző Süte-
mények Versenyére is, melynek helyszíne 
szintén Ecser lesz.

Tánc az udvaron

Ecseren járt a világ egyik legerősebb embere, Nick Árpád
Az idei Böllérfesztivál amellett, hogy láto-
gatottsága messze meghaladta valamennyi, 
a korábbi években megrendezett elődjének 
népszerűségét, még egy külön meglepetés 
vendéggel is kedveskedett látogatóinak. 

Ez pedig nem volt más, mint Nick Árpád, 
a világ egyik legerősebb embere. S hogy 
hogyan jutott el Ecserre ezzel az igazán 
tiszteletre méltó címmel rendelkező sport-
ember, annak története sem mindennapi. 
Hosszú évtizedek óta ugyanis jó barátságot 
ápol Lovasi Józseff el, a böllérfesztiválok 
és minden más gasztronómiai verseny zsű-
rizését ellátó Szabadtűzi Lovagrend oszlo-
pos tagjával. 

Egykoron ugyanis, még a Törekvés 
Sportegyesületben együtt sportoltak, mé-
rették meg teljesítményüket az atlétikában. 
Aztán az évek teltek-múltak, mindegyikük-
nek másfelé vitt az útja – a barátság azon-
ban mindvégig megmaradt! S így adatott 
meg az ecseri Böllérfesztivál résztvevői-
nek, hogy saját szemükkel láthassák, mire 
is képes Magyarország s egyben a világ 

egyik legerősebb embere. 
A most 70 éves sportember egy élő le-

genda az erősportok világában. Arról híres, 
hogy a fogaival húz el különböző tárgya-
kat. A művészvilágban – ugyanis artista-
ként is elismert szereplő – ezért az ’Iron 

Jaw’ (vas állkapocs) művésznevet kapta. 
Lenyűgözően hihetetlen produkciójához 
pedig semmi másra nincs szüksége, csupán 
egy speciális kötélre, amit a szájába véve 
mozdít meg és húz el különböző, nem min-
dennapi terhet jelentő tárgyakat. 

Eddigi legnagyobb rekordja egy Boeing 
737-500 típusú utasszállító repülőgép volt, 
amit Ferihegyen tudott kimozdítani és el-

húzni a helyéről. 
Eddig 110 Guinnes világrekorddal büsz-

kélkedhet. 
Mintegy 40 éven át tartó sportolói pá-

lyafutása során minden díjat és címet elért, 
ami lehetséges volt. Hosszú éveken át élt 
az Egyesült Államokban, s miután hazatért, 
itthon kápráztatja el a közönséget rendkí-
vüli erejével, fegyelmével és kitartásával. 

Az ecserieknek sem csokit vagy édes-
séget, hanem egy rendkívüli produkciót 
hozott ajándékba: egy vasrudat hajlított 
meg pusztán a fogaival, ami szinte U-betű 
alakúra görbült a nagy erő hatására. El is 
bűvölt vele mindenkit – s hogy művészete 
követőkre is találjon, a görbe vasrudat an-
nak a bátor kisfi únak adta ajándékba, aki 
szinte magáról megfeledkezve, ámulattal 
szemlélte a művész rettenetes fi zikai és 
akaraterejét! Biztos, hogy nagy példaké-
pévé is válik, s ahogy Árpád kérte is, ne 
feledje, hogy élt egyszer egy ilyen erős 
ember itt Magyarországon, s legyen ő is 
egykor majd hasonló csoda!  

Vashajlítás,
 foggal
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Új közösségi térrel 
gazdagodott Ecser

Az Ecseri Római Katolikus Egyházközség régóta tervezte, hogy a plébánia tetőterében 
közösségi termet alakít ki. Az első lépések Barotai Endre atya szolgálata alatt zajlottak 
le. Ekkor készült el a plébánia új tetőszerkezete, lehetőséget adva a megnövekedett tető-
tér beépítésére. Abban az időben épült meg a lépcsőház is. A munkálatok viszont további 
anyagi források híján megrekedtek.

Az Egyházközség tavaly évben pályázott a Magyar Falu Program - Egyházi közösségi 
terek fejlesztése 2022 című MFP-EKT/2022 kódszámú pályázaton, mely sikeres volt, az 
elnyert támogatás: bruttó: 34.516.196 Ft lett.

Pályázat címe: Közösségi terem kialakítása Ecseren
A beruházás keretében egy többfunkciós közösségi termet sikerült megépíteni a plé-

bánia tetőterében, a hozzá tartozó kiszolgáló helyiségekkel együtt. A közösségi terem 
kiválóan alkalmas hittanfoglalkozások, énekpróbák, zenekari próbák, napközis táborok 
megtartására. A helyiség a legmodernebb fűtő- hűtőberendezésekkel biztosítja a jelenlé-
vők komfortérzetét.

A közösségi termet megtekintette Dr. Szűcs Lajos országgyűlési képviselő, Gál Zsolt 
polgármester és Barta Zoltán jegyző társaságában. Képviselő úr elismerését fejezte ki az 
elvégzett munkáért.

Új közösségi tér a plébánia tetőterében 

Gál Zsolt polgármester és Szűcs Lajos az átadáson

2023. január 25-én délelőtt a Gyömrői 
Hankó István Művészeti Központ adott 
helyet annak a sajtónyilvános esemény-
nek, melyen a Gyömrő, Maglód, Ecser 
települések közös tulajdonában és hasz-
nálatában lévő Gyömrői Szennyvíztelep 
bővítési munkálatainak aktualitásairól szá-
moltak be.

A 2022 májusában megkezdett munka 
az előzetes ütemterv szerint halad, a vas-
beton műtárgyak elkészültek, a szükséges 
csövek is a földben vannak már. A vonat-
kozó hatósági eljárások után várhatóan 
márciusban megkezdődhet a hat hónapos 
próbaüzem. Ennek befejeztével, vagyis az 
év végén állhat át a telep a kibővített rend-
szerre, mely a mostani 3500 m3-es napi 
kapacitásról közel 5000 m3/napra növek-
szik. Egyúttal a technológiai fejlesztésnek 
köszönhetően a régi eszközök is megújul-
nak.

Dr. Szűcs Lajos országgyűlési képvise-
lő kiemelte a beruházás fontosságát. Mint 
mondta, több településen is korlátozni kel-
lett a szennyvízrákötéseket a telep túlter-
heltsége miatt. A beruházásnak köszönhe-
tően ezek a korlátozások megszűnhetnek 
majd, tette hozzá.

A beruházás állami fi nanszírozásban, 
mintegy 2.2 milliárd forintból valósul meg.

Márciusban 
kezdődik a 
kibővített 
szennyvíztelep 
próbaüzeme

Dr. Szűcs Lajos
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Átadták a Cserfalevél díjakat
Az Ecseri Szlovák Önkormányzat 2017-
ben alapította a „Cserfalevél” hagyo-
mányőrző díjat, mely olyan megbecsült 
személyeknek adományozható, akik 
kimagasló tevékenységet fejtettek ki az 
ecseri szlovák hagyományok ápolása te-
rén, elődeinktől örökölt kultúránk gon-
dozásáért sokat tettek.

Az alapító határozat alapján a díj éven-
te egyszer adható át valamely jeles alka-
lomhoz kötve, nagy nyilvánosság előtt.

2023. január 28-án, a Zöld Koszo-
rú Hagyományőrző Kör közgyűlésén 
Aszódi Csaba András, az Ecseri Szlovák 
Önkormányzat elnöke Cserfalevél díjat 
adott át Szigetvári Józsefné, Földváriné 
Gál Zsuzsanna és Földvári Attila részé-
re.

Aszódi Csaba így méltatta a díjazotta-
kat:

„Szigetvári Józsefné, Wéber Anna – 
Panni néni – 1931-ben született Ecseren, 
azóta itt él és közösségünk lelkes tagja-
ként dolgozik az ecseriekért, munkálko-
dik az ecseri hagyományok megőrzésén 
és továbbadásán.

Az ecseri hagyományőrzésbe fi atalon 
bekapcsolódott. 1949-ben már fellépett a 
néptánccsoporttal a Világifjúsági Talál-
kozón. Az ecseri néptánccsoportban to-
vább folytatta táncaink ápolását, később 
a Nyugdíjas Klub és az Ecseri Zöldko-
szorú Hagyományőrző Kör tánccsoport-
jának is lelkes tagja volt.

Az ecseri népviseletet mindig büszkén 
öltötte magára, nemcsak fi atalként, ha-
nem idősebb korában is.

Alapító tagja volt az Ecseri Zöldko-
szorú Hagyományőrző Körnek, melynek 

munkájában folyamatosan részt vett.
2006-2010 közt az Ecseri Szlovák Ön-

kormányzat képviselőjeként dolgozott 
az ecseri hagyományok megőrzéséért, 
és azóta is folyamatosan segíti az Ecseri 
Szlovák Önkormányzat munkáját, hi-
szen a testület üléseinek most is állandó 
meghívottja, hogy tanácsaival segítse a 
fi atalabbak tevékenységét.

Mindig büszkén meséli, hogy Murár 
nagypapája volt az, aki az Ecseri lako-
dalmas anyagának gyűjtésekor eltáncol-
ta Rábai Miklósnak a még gyerekként 
elsajátított huszárverbunkot, melyet idős 
48-as ecseri huszároktól tanult meg.

Évtizedek távlatából is büszke a nagy-
mamájától tanult ecseri szlovák nyelvre, 
nosztalgiával emlegeti, hogy ez a nyelv-
tudás milyen nagy segítségére volt első 
munkahelyén, Budapesten.

Panni néni! Köszönjük szépen a kö-
zösség érdekében végzett munkáját, 
fogadja szeretettel a Cserfalevél díjat, 
további jó egészséget és sok örömöt kí-
vánunk!

A Földvári házaspár – Zsuzsa és Attila 
– nem ecseri születésűek, azonban nagy 
tisztelettel tartozunk nekik közösségünk 
hagyományos néptáncainak megőrzés-
ében nyújtott munkájukért. A néptánc 
szeretete évtizedekkel ezelőtt hozta őket 
Ecserre a szomszédos Vecsésről.

A kétezres évek elején egy néptáncos 
szakmai tanács kérésével indult a kap-
csolat. Attila eljött hozzánk, hogy meg-
nézze az ecseri ifjúsági tánccsoportot és 
egy egyszerű tanácsadásból évtizedes 
segítő munka lett, mely azóta is folya-
matosan tart. Nem sokkal később kedves 

felesége, Zsuzsa is csatlakozott hozzá, 
hogy segítse a csoport oktatását.

2003. óta sok minden történt, 2003. és 
2007. között hetente minimum kettő, de 
volt, hogy négy alkalommal is tartottak 
nálunk próbát, és az akkori szintről egy 
egészen más színvonalra emelték táncs-
csoportunkat. Meg is lett az eredménye, 
akkoriban együttesünket a környék leg-
jobbjaként tartották számon, országos 
hírnevünk is akkor lett fényesebb, sok 
szép meghívást kaptunk, melyekből a 
mai napig töltekezünk.

Az ecseri néptáncegyüttes 60 és 70 
éves ünnepségére is ők készítettek fel 
minket csakúgy, mint az egyhetes len-
gyelországi és németországi nagy turné-
ra, ahova el is kísértek bennünket.

Az országos néptáncminősítőre is a 
Földvári-házaspár készítette fel az ecseri 
csoportot, ahol arany minősítést szerez-
tünk.

A táncoktatás mellett igazi barátaink 
lettek. Az ecseri tánccsoportot mindig is 
magukénak érezték, Zsuzsa a mai napig 
művészeti vezetője a Zelený csoportnak.

Végül, de nem utolsó sorban azt is 
meg kell említenünk, hogy a két évtized-
nyi munkát teljesen díjmentesen végez-
ték, sőt mi több, népviseleti kiegészítők-
kel, néptáncos kellékekkel is támogatták 
a tánccsoportot.

Az ecseri néptánckultúra támogatását 
és a néptánccsoportban végzett mun-
kájukat köszöni meg az Ecseri Szlovák 
Önkormányzat a Cserfalevél díjjal.

Kedves Zsuzsa és Attila! Köszönjük 
az eddig nyújtott segítségeteket, további 
,munkátokhoz jó egészséget kívánunk!”

A Földvári házaspár-átveszi a díjat Aszódi Csaba András kitünteti Panni nénit
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Zárszámadó közgyűlést tartott 
a Zöld Koszorú Hagyományőrző Kör

A Rábai Miklós Művelődési Házban tartot-
ta közgyűlését 2023. január 28-án, szom-
baton a Hagyományőrző Kör. A nagy lét-
számú egyesület tagsága a hideg téli estét 
használta fel arra, hogy áttekintse a múlt év 
történéseit és meghatározza az idei priori-
tásokat.

A kulturális beszámolóban Aszódi Csaba 
András elnök alig győzte sorolni azt a sok 
fellépést, szereplést, melyet tánccsoport-
jaink teljesítettek. (Ezekről a www.ecser.
hu honlapon igyekeztünk beszámolni, de 
a Hagyományőrző kör honlapján és Face-
book oldalán is megtalálhatóak.) 

A szerepléseket rengeteg próba előzi 
meg, tánctanárok irányítása mellett. A rend-

szeres elfoglaltság 
nagy kitartást kö-
vetel mindenki-
től. Szóltak a kör 
egyéb tevékeny-
ségéről is, a nyári 

gyermektáborról, vagy éppen a Tájházban 
végzett munkákról.

Az elnöki beszámolót a tánccsoportok 
képviselői egészítették ki.

A tagság elfogadta a pénzügyi beszámo-
lót és meghatározta a 2023. évi költség-
vetést. Köszönetüket fejezték ki azokért 
a pályázatokért, támogatásokért, amelyek 
nagymértékben segítették a munkájukat. 
Úgy döntöttek, hogy több, mint két évtized 
után szükséges a tagdíj emelése.

A hivatalos napirendek után a tánccso-
portok adtak ízelítőt tudásukból. A fi atalok 
Kapuvári verbunkot táncoltak, a nyugdíja-
sok ecseri tánccsokorral szórakoztatták a 
közönséget. A Petruska Csoport Hegyközi 
táncot adott elő. A Zeleny Tánccsoport a 
Katka keringőt mutatta be, keresztúri dal-
lamokra.

Az est végén vacsora, majd zenés mulat-
ság következett. A talpalávalót a pilisvörös-
vári „Die Spitzbuben” zenekar szolgáltatta.

A közgyűlés elnöksége munkában

Aszódi Csaba András 
beszámolóját tartja
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Balázsáldás a templomban
Szent Balázs püspök emlékére Balázs-
áldást tartottak az ecseri templomban 
2023. február 4-én. A mise után Dr. Csi-
ba Tibor esperes úr áldotta meg a híve-
ket. Két keresztalakba illesztett gyertyát 
tartott a kezében, miközben e szavakat 
mondta:

„Szent Balázs püspök és vértanú köz-
benjárására őrizzen meg téged Isten a 
torokbajtól és minden más betegségtől. 
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. 
Amen.”

Szent Balázs püspök és vértanú Di-
ocletianus és Licinius római császárok 

idején élt. A legenda szerint szerette 
az állatokat, azok barlangja köré cso-
portosultak és áldását várták, valamint 
védték, őrizték. Egy asszony malacát 
elvitte egy farkas, de a szent imádsá-
gára vissza is vitte. Az asszony hálából 
gyertyát és ételt vitt a már börtönben 
levő püspöknek, aki megígérte, hogy 
mindenkit megáld, aki hasonlóképpen 
hozzá folyamodik. Több gyógyítást vitt 
véghez. Egyszer 2 égő gyertyát kereszt 
alakban egy gyerek álla alá tartva men-
tette azt meg, aki a torkában akadt hal-
szálka miatt fuldoklott.

Az ecseri óvodák 
nyári nyitvatartása
Vannak olyan munkahelyek, ahol elő-
re meg kell tervezni a szabadságokat, 
ezért az ecseri óvodák tájékoztatták a 
szülőket a nyári nyitvatartási rendjük-
ről. Ecser Nagyközség Önkormányzata 
idén is a teljes nyári időszakban bizto-
sítja az óvodai ellátást.

2023. június 19-2023. július 23-ig az 
Andrássy Utcai Óvoda zárva tart.

(utolsó nevelési nap: június 16., első 
nevelési nap: július 24.)

Ezalatt az időszak alatt a Cserfa Kuc-
kó Óvoda fogadja a gyermekeket.

2023. július 24-2023. augusztus 27-ig 
a Cserfa Kuckó Óvoda zárva tart.

(utolsó nevelési nap: július 21., első 
nevelési nap: augusztus 29.)

Ezalatt az időszak alatt az Andrássy 
Utcai Óvoda fogadja a gyermekeket.

Nevelés nélküli napok:
2023. augusztus 28-án a Cserfa Kuc-

kó Óvoda zárva tart (Az Andrássy Utcai 
Óvoda fogadja a gyermekeket.)

2023. augusztus 29-én az Andrássy 
Utcai Óvoda zárva tart (A Cserfa Kuckó 
Óvoda fogadja a gyermekeket)

A Bajcsy-Zsilinszky utca - Széchenyi 
utca kereszteződésénél lévő lakodalmas 
szobrot 2023. február elsején, szerdán 
leszerelik és felújításra műhelybe szál-
lítják. A szobor alkotója, Gelencsér Pé-
ter újra szép állapotba hozza a táncos-
párt. A felújítással várhatóan március 
10-ig végez.

Felújítják 
a lakodalmas 
szobrot Gyertyaszentelés a szentmisén

Február 5-én, a reggeli mise elején szen-
telte meg Dr. Csiba Tibor esperes  a hívek 
mellékoltárra helyezett gyertyáit.

Az ünnepen arra emlékeztek, hogy Szűz 
Mária, negyven nappal Jézus születése után, 
bemutatta gyermekét a jeruzsálemi templom-
ban.

A szokásnak megfelelően a szülők, Mária 
és József áldozatként két gerlicét vagy ga-
lambfi ókát ajánlottak fel, és az Úrnak szen-
telték az elsőszülött fi út. A mózesi törvény 
szerint előírt áldozat fölajánlásakor jelen volt 
Anna és Simeon is, aki a nemzeteket megvi-
lágosító világosságnak nevezte Jézust.

A világ világosságával való találkozás 
szimbólumaként alakult ki a gyertyaszentelés 
szokása. A gyertya, mint Jézus Krisztus jel-
képe, egyike a legrégibb szentelményeknek. 
Már az ókeresztény korban Krisztus jelké-
pévé vált: magát fölemészti, hogy másoknak 
szolgálhasson.

Szent II. János Pál pápa 1997-ben nyilvá-
nította február 2-át, Gyertyaszentelő Boldog-
asszony ünnepét a megszentelt élet világ-
napjává. Azóta ezen a napon az egyház azt 
a mintegy egymillió férfi t és nőt is ünnepli, 
akik a világon megszentelt életet élnek.

A magyar paraszti hagyományban a szen-
telt gyertya a bölcsőtől a koporsóig elkísérte 
az embert: keresztelésig az újszülött mellett 
világított; amikor a fi atal anya először ment 
templomba, szintén gyertyát vitt a kezében; 
gyertyát égettek a súlyos beteg mellett, szen-
telt gyertyát adtak a haldokló kezébe, hogy 
az ördög ne tudjon rajta győzedelmeskedni, 
körül is járták az ágyát, megkerekítették a 
testét vele, hogy mintegy elzárják a leselkedő 
gonosz elől.

A szentelt gyertyát a sublótban, ládafi ában 
tartották, vagy szalaggal átkötve a falra he-
lyezték és főképpen vihar idején gyújtották 
meg és imádkoztak mellette.

A Balázsáldás szertartását végzi Tibor atya
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Elkészült a Vörösmarty utca 
felújítása

Dr. Szűcs Lajos országgyűlési képviselő 
Gál Zsolt polgármesterrel közösen járta 
be 2023. január 18-án az ecseri Vörös-
marty utcát. Megtekintették az új aszfalt-
burkolatot. Polgármester úr tájékoztatást 
adott arról, hogy az Önkormányzat az utca 
ivóvízhálózatát is kicseréltette. Korábban 
ebben az utcában sok volt a csőtörés, és a 
javítások rontottak a burkolat állagán.

A felújítás során az útalapon túl két 
réteg aszfaltborítás készült, útszegéllyel, 

csapadékvíz-befolyókkal és útpadkával.
A projekt részét képezte a tervezés és a 

műszaki ellenőrzés költsége is.
Ecser nagyközség az Önkormányzati 

feladatellátást szolgáló fejlesztések támo-
gatása című pályázaton 15.777.865-Ft tá-
mogatást kapott a Belügyminisztériumtól 
az utca felújítására. Az önkormányzat je-
lentős saját anyagi erőforrással egészítette 
ki a pályázati összeget.

Aszódi Csaba András 
beszámolóját tartja

DDDDDD SSSSSSS űűűűűűűű LLLLLL j á űlé i ké i lő dék í b f l ókk l é út dká l

A polgármester és az országgyűlési képviselő bejáráson tekinti meg az elkészült 
beruházást

Baráth Imrétől búcsúzunk
Szomorúan értesültünk róla, hogy el-
hunyt Baráth Imre, testvértelepülésünk 
Nagymagyar Nyugdíjas Klubjának volt 
elnöke.

Imre mindig fontosnak tartotta a jó 
kapcsolatok ápolását az ecseriekkel, az 
Ecseri Nyugdíjas Klubbal. Többször lá-

togattak el községünkbe a nagymagyari 
nyugdíjasok az Ő vezetésével. Ha mi 
utaztunk a Csallóközbe, különös gonddal 
szervezte programjainkat.

Nyáron még együtt beszélgettünk a 
Nagymagyari Művelődési Házban…
Nyugodjon békében!
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Koszta Mihálynénak kívánt boldog születésnapot otthonában Gál Zsolt polgármester és Barta Zoltán jegyző. Zsófi a néni 1923-ban 
született. Virágcsokorral köszöntötték az ünnepeltet és átadták részére Orbán Viktor miniszterelnök úr emléklapját. Polgármester 
úr emlékeztetett rá, hogy 95. születésnapján is járt Koszta Mihálynénál és nagyon örül, hogy ismét itt lehet, ezen a szép ünnepen. 
Boldog születésnapot kívánunk!

90. születésnapján kívánt sok boldogságot Som Ist-
vánnénak Gál Zsolt polgármester és Barta Zoltán 
jegyző. Erzsi néninek átadták Orbán Viktor minisz-
terelnök úr üdvözlő oklevelét. Két unokája és déd-
unokái mindig sok örömet szereztek neki.
Boldog születésnapot kívánunk!

Folytatódnak az asztalitenisz-foglalkozások a Rábai Mik-
lós Művelődési Házban, minden szerdán 16-18 óráig. Aki 
szeretne egy kis mozgást, szívesen látják. Váltócipőt és jó-
kedvet hozzanak magukkal!
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