
Polgármesteri Tájékoztató 
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17.00 Maksa Mátyás Ecséd község polgármesterének megnyitó beszéde,  

17.15 Ecsédi Gyöngyszem Óvoda és Kölyök Minibölcsőde műsora 

17.35 Kacus néptánccsoport 

18.00 Pintér Timi 

18.45 Polgár Peti 

19.30 Rony 

20.00 USNK 

20.40 ALEE 

21.10 Tűzijáték 

Ingyenes ugrálóvár, lufihajtogatás, aranytetoválás, csillám-

tetoválás, arcfestés,  mászófal, Preg perego kisautók, lova-

goltatás. 

Vöröskereszt ingyenes vérnyomás– és vércukor mérése 

 Büfé, borkóstolás és cukorkaárusok. 



Lomtalanítás 

2022. 10. 29.  

Zöldhulladékszállítás 

2022. 09. 17. 

Tájékoztatás a képviselő-testületi ülésről 
A Képviselő- testület a soron következő 2022. május 31-ei ülésén  elfogadta a Hatvan Város Rendőrkapitányának a közrendről 

és közbiztonságról szóló tájékoztatóját. A grémium megtárgyalta és elfogadta az Ecsédi Polgármesteri Hivatal 2021. évitevé-

kenységéről szóló beszámolót, továbbá a családsegítő és gyermekjóléti szolgálat 2021. évi tevékenységéről, illetve az egri Bródy 

Sándor Megyei és Városi Könyvtár 2021. évi tevékenységéről szóló beszámolót. 

TOP-5.3.1-16-HE1-2017-00003 
A program időpontja: 2022.05.17. 
Helyszín: Ecséd, Községi Könyvtár, 3013 Ecséd, Kossuth 
Lajos utca 172. 

A 2022. május 17-ei Ötle-
telő minivállalkozások 
című programon találko-
zott a múlt és a jelen, az 
összekötő kapocs pedig 
Ecséd mellett a gyógysze-
részet és a gyógyszerész 
vállalkozás. Ez alkalomból 
két sikeres üzletember 

bemutatására került sor: a múltból az ecsédi születésű 
Richter Gedeonra, a jelenből az ecsédi kötődésű Lestyán 
Balázsra. Maksa Mátyás polgármester köszöntötte a 
résztvevőket. Lestyán Balázs a gyógyszerész-vállalkozó 
mesélt az életútjáról, a gyógyszerész hivatás rejtelmeiről. 
A közönség képet kaphatott arról is az előadásában, hogy 
milyen rohamosan fejlődik a gyógyszeripar, hányféle ter-
méket állítanak elő, hogyan hódít a gyógyszertárakban a 
mesterséges intelligencia, a robotika. Gyógyszerész úr 
kihangsúlyozta az előadása során, hogy tényleg segítik az 
embert a gyógyulásban a különféle bajokra felírt orvossá-
gok, ha azokat az előírtak szerint alkalmazzák az embe-
rek. Lestyán Balázs előadását követően Berényi Anna 
írónővel beszélgetett a közönség a Richter könyv kap-
csán. Richter Gedeon a híres gyógyszerész, gyógyszergyá-
ros Ecséden született. A település emberei nagyon büsz-
kék rá, többek között ezért is hallgatták szívesen az író-
nőt, amikor elmesélte, hogy hogyan esett a regényes 
életrajz megírása kapcsán Richter Gedeonra a választása, 
vagy hogy honnan, hogyan tudott életrajz foszlányokat 
összegyűjteni. A közönségtalálkozó dedikálással zárult. 

Szakmai beszámolók 

TOP-5.3.1-16-HE1-2017-00003 
Ecséd Községért Alapítvány Gyermeknap 
A program időpontja: 2022. május 26. 
Helyszín: ecsédi Művelődési Ház, 3013 Ecséd, Dózsa György utca 

16. 
Maksa Mátyás polgármester gyermek-
nap alkalmából köszöntötte az Ecsédi 
Gyöngyszem Óvoda és Kölyök Miniböl-
csőde, valamint az Ecsédi Richter Ge-
deon Általános Iskola pedagógusait és 
a gyermekeket. Ezt követően a megje-
lentek a Maszk Bábszínház prezentálá-
sában a Mátyás király bolondos bo-

londja című előadást tekinthették meg. 
A zene, a nagyméretű marionett bábok, 
az élőszereplők, az árnyjáték a rene-
szánsz korába repítette vissza a gyerme-
keket, mely időutazás során tanúi le-
hettek az igazságos Mátyás király és 
furfangos udvari bolondja kalandjainak. 

TOP-5.3.1-16-HE1-2017-00003 
Ecséd Községért Alapítvány Nemzeti Összetartozás Napja 
A program időpontja: 2022. június 4., 09:00 óra 
Helyszín: Ecséd Községi Önkormányzat, nagyterme, 3013 Ecséd, 
Szabadság utca 139., Ecséd, Szabadság utca Trianoni emlékmű 

Az időjárás nem kedvezett az ünnepnek. A 
szakadó esőre való tekintettel a megemléke-
zés helyszínét át kellett tenni az Ecséd Közsé-
gi Önkormányzat nagytermébe. Miután Si-
pos Anikó az Ecséd Községért Alapítvány 
elnöke köszöntötte a megjelenteket, felkérte 
Maksa Mátyás polgármestert ünnepi beszé-
dének megtartására. A polgármester felidéz-
ve a trianoni békediktátum történelmi körül-
ményeit emlékezett a 102 évvel ezelőtti ese-
ményre. Ezt követően Gregor Bernadett szín-

művésznő önálló műsorával idézte meg a kort. A program végére 
elállt az eső, így lehetőség nyílt arra, hogy a megjelentek az ön-
kormányzat épületéből átsétáljanak a Trianoni emlékműhöz és ott 
elhelyezzék az emlékezés koszorúit. 

Tájékoztatás a gyermek– és szociális étkeztetés térítési 

díjaival kapcsolatban 

Az elmúlt időszakban a nyersanyag drasztikus árnöveke-

dése miatt minimum 50 %-kal szükséges megemelni 2022. 

október 1-jétől a gyermek és szociális étkeztetés térítési 

díjainak az összegét. 

Szerdánként  13:00-16:00 óráig az ecsédi Községi Könyvtár-
ban (3013 Ecséd, Kossuth Lajos utca 172.) fogadja ügyfeleit 
a falugazdász, Varga Levente. 
Elérhetőségei: 
tel.: 0630/9964247 
email: varga.levente@nak.hu  

Falugazdász 

mailto:varga.levente@nak.hu

