
2011. február 26-án a helyi 

Művelődési Házban, a Nők 

Klubja szervezésében 6. 

alkalommal került megren-

dezésre a batyus bál. 

A rendezvény fővédnöke 

Ecséd község polgármeste-

re, Maksa Mátyás volt, aki a 

köszöntőjében hangsúlyozta 

a civilszervezetek létjogo-

sultságát, közösségformáló 

erejét. Kiemelte azt a célki-

tűzést, amelynek érdekében 

évente megrendezésre kerül 

e bál: 

„A Nők klubja évről évre 
annak érdekében fogad és 
gyűjt adományokat, rendezi 
meg batyus bálját, hogy 
településünk rendelkezhes-
sen faluházzal, s o0 méltó 
o0honra találhasson a népi 
tárgyak, kincsek gyűjtemé-
nye, melynek segítségével 
megismerhető községünk 
múltja, az ecsédiek gyöke-
rei. 
Jómagam is fontosnak tar-

tom a régi idők ismeretét, 

hiszen erre épül a jelen, s ez 

alapján fogalmazhatóak 

meg a jövő célkitűzései. 

Másrészt hiszek abban, hogy 

a múlt ismerete 3szteletre is 

tanít. Tiszteletre az ember 

iránt, 3szteletre mindazon 

tudás és bölcsesség iránt, 

melyet a régi öregek felhal-

moztak és átörökíte0ék 

nemzedékről nemzedékre.” 

Beszédét követően átnyúj-

to0a támogatását a civil-

szervezet vezetőjének, 

mellyel a faluház mielőbbi 

megvalósulásához kívánt 

hozzájárulni. 

Az ünnepélyes pillanatokat a 

Nők Klubja által előado0 

vidám műsor köve0e, majd 

kezdetét ve0e a hajnalig 

tartó mulatság. 

A Nők klubja köszönetét 

fejezi ki mindazoknak, akik 

részt ve0ek a bálon, vala-

mint adományaikkal segí-

te0ék annak sikerességét. 

Batyus bál 

„Március 15-e hosszú idő 

óta a legismertebb, a leg-

több magyar ember által 

magáénak vallo", legkedve-

sebb, legnagyobb nemze# 

ünnep. A magyar történe-

lem egyik legfontosabb dá-

tuma, kezdete egy fontos 

történelmi időszaknak, a 

forradalom és a szabadság-

harc másfél esztendejének, 

amellyel a korabeli magyar-

ság kivívta Európa #sztele-

tét, elismerését. Jelképérté-

kűvé vált, akárcsak a hozzá 

kötődő nemze# szimbólu-

mok. Ez az az évforduló, 

amely a mai napig megérin# 

a magyar ember szívét-

lelkét, határon innen és ha-

táron túl.” 

2011. március 15-én  Ecsé-

den a temetőben a kopjafa 

elő0 ünnepelni gyűltek ösz-

sze   
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Március 8-án tartják a Nem-

zetközi Nőnapot annak em-

lékére, hogy 1857-ben ezen 

a napon New Yorkban közel 

negyvenezer munkásnő 

sztrájkolt egyenlő bérért, 

munkaidő-csökkentésért. A 

nők jogait és a nemzetközi 

béke napját 1977-ben te)e 

hivatalos ünneppé az ENSZ-

közgyűlés 

  
Mára már elveszíte0e ez a 
nap poli3kai jelentőségét. A 
férfiak apró ajándékokkal, 
virággal kedveskednek ezen 
alkalomból a nőknek. 
Így volt ez településünkön 
is. A község polgármestere 
Maksa Mátyás virággal kö-
szöntö0e az önkormányzat 
és intézményeinek nődolgo-
zóit. Meglepetésként Maksa 
Zoltán humorista kápráz-
ta0a el a hölgykoszorút. 

Nemzetközi Nőnap 

Megemlékezés az 
1848/49-es forradalom 
és szabadságharcról 



2011. március 12-én tartotta az 
Iskoláért alapítvány jótékonysá-
gi bálját.  A Richter Gedeon 
Általános Iskola 8. osztályos 
tanulói nyitótáncukkal, 6. a 
osztályos diákjai pedig „macska
– egér harccal” színesítették a 
bál programját. Maksa Mátyás 
polgármester köszöntőjében 
méltatta az iskolában folyó 
fejlesztéseket, majd átnyújtotta 
50 000 Ft-os támogatását az 
alapítvány elnökének Skrabák 
Lajos úrnak.  
Az est sztárvendége Vastag 
Csaba volt. 
Az Iskoláért alapítvány kurató-
riuma köszönetét fejezi ki min-
dazoknak, akik részvételükkel, 
adományaikkal, felajánlásaikkal 
és munkájukkal hozzájárultak a 
bál sikeréhez. 
 

a Községi Önkormányzat, az 
intézmények, pártok, civilszer-
vezetek képviselői, valamint a 
település lakói. 

Ünnepi beszédében Maksa Má-
tyás polgármester a 163 évvel 
ezelőtti események alapgondo-
latát emelte ki. 

A Richter Gedeon Általános 
Iskola 5. osztályos tanulói ver-
sekkel, ’48 szellemiségét idéző 
gondolatokkal emlékeztek. 
Szóltak arról az örökségről, 
melyet a „Márciusi Ifjak”, s a 
névtelen hősök hagytak ránk. 
Ez az örökség a szabadság. 

„ - a szabadság olyan, mint a 
napfény, olyan, mint a szellő 

- a szabadság olyan, mint egy 
mosoly, olyan, mint egy simo-
gatás 

- a szabadság meleg és bizton-
ságos 

-a színe aranysárga és narancs, 
rozsdabarna meg bordó és per-
sze kék, mint a tavaszi ég 

-a szabadság olyan, mint egy 
csokor virág 

-a szabadság azt jelenti, hogy 
felemelt fejjel járok 

azt jelenti, hogy az emberek 
szemébe nézek 

azt jelenti, hogy szabadon vá-
laszthatok barátokat 

azt jelenti, hogy bátran nevethe-
tek és sírhatok 

azt jelenti, hogy nyugodtan 
elmondhatom, ami fáj 

azt jelenti, hogy szabadon sze-
rethetek, 
azt jelenti, hogy szabadon ál-
modhatok.” 

 
Oldal  2 Polgármesteri Hírlevél 

2011. március 18-án 18 órai 
kezdettel került sor a szennyvíz-
beruházással kapcsolatos fó-
rumra a helyi Művelődési Ház-
ban. A tájékoztatón jelen volt a 
beruházó részéről a helyi veze-
tő, a megbízott ellenőr, a csator-
namű társulás pénzügyi részle-
gének munkatársa.  Az est fo-
lyamán a szakemberek részéről 
megválaszolásra kerültek azok 
a kérdések melyek a lakosság 
részéről felvetődtek 
 

Csatornázás 

A Községi Önkor-
mányzat képviselő-
testületének következő 
ülésére 2011. április 5-
én kerűl sor. 
Téma: 
• A hatvani rend-

őrkapitány és a 
helyi körzeti 
megbízott tájé-
koztatója 

• A polgárőrség 
tájékoztatója 

 
 
 
A  helyi általános isko-
la vezetősége értesíti a 
tisztelt szülőket, hogy a 
leendő első osztályo-
sok beíratására 2011. 
április 6-án és 7-én 
kerül sor a Richter Ge-
deon Általános Iskolá-
ban. 
A beíratáshoz az alábbi 
dokumentumok szük-
ségesek: 
• A gyermek szü-

letési anyaköny-
vi kivonata 

• Lakcímkártya 
• Óvodai szakvé-

lemény 
• Szakértői szak-

vélemény/
amennyiben 
szükséges 

• TB kártya 
 
Az iskola ünnepélyein, 
rendezvényein a gyer-
mekek viselik a richter 
nyakkendőt, amely az 
iskola közösségéhez 
való tartozásának jel-
képe. Annak érdeké-
ben, hogy az évnyitó 
ünnepélyen átadhassuk 
első osztályos tanuló-
inknak a nyakkendőt, 
kérjük, hogy a szülők 
ennek árát /1500Ft/ a 
beiratkozáskor szíves-
kedjenek befizetni. 

 
 

Az ünnepség díszőrségét  a 
jászfényszarui Szűcs Mihály 
Huszárbandérium 8. Koburg 
ezredének egyenruhájában  
Tarján Tamás és Zsámboki Zsolt  
őrmester biztosította. 

Környezetvédelem, kör-
nyezettudatos életmód 

Tisztelt Lakosság! 
 
Elérkezett a tavaszi nagytakarí-
tás időszaka. A rendezett falukép 
érdekében fontos, hogy a lakók 
is tevékenykedjenek portájuk 
körül. 
 
Szükséges, hogy a lakóingatla-
nok körül az átereszek, árkok 
tisztítását elvégezzék, így a csa-
padékvíz elvezetése is biztosítot-
tá válik. 
 
Kérem, hogy a lenyesett faága-
kat, kivágott cserjéket ne közte-
rületen tárolják, hanem azok a 
portákon belül kerüljenek táro-
lásra vagy megsemmisítésre. 
 
A kiskertekben keletkezett me-
zőgazdasági hulladék elégetésére 
a hét  első 5 napján van lehető-
ség /hétfő-péntek/. 
 
A Községi Önkormányzat  ápri-
lis 4-10-ig a helyi Művelődési 
Ház udvarában elektronikai 
hulladékgyűjtést szervez. 
 
Az AVE és a Községi Önkor-
mányzat április 14-én lomtalaní-
tást  szervez. 

Költészet napja 

Április 11-én kerül sor a Közsé-
gi Könyvtárban 17 órai kezdettel 
a költészet napi irodalmi est 
megrendezésére, melyre min-
denkit szeretettel  vár a rendező-
ség. 

Jótékonysági bál 

Pályázat 

Ecséd Község Önkormányzata 
által pályázat került kiírásra a 
Richter Gedeon Általános Isko-
la iskolaigazgatói, valamint a 
Gyöngyszem Óvoda óvodave-
zetői  beosztás ellátására. 
A részletes pályázati feltételek 
az alábbi oldalakon tekinthetők 
meg: 
www.ecsed.hu  
www.kozigallas.hu 
Oktatási és Kulturális Közlöny 


