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Cserfa2 Közügyek

Képviselő-testületi ülés – július 31.Képviselő-testületi ülés – július 31.
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Rendkívüli ülést tartott július 31-én az 
ecseri képviselő-testület.

Gál Zsolt polgármester javaslatát elfo-
gadva a testület módosította a Gyömrő és 
Térsége Víziközmű Szolgáltató Kft.-vel 
kötött üzemeltetési szerződést felmondó 
határozatát. Az ivóvízhálózat mellett a 
csatornahálózat üzemeltetése tekinteté-
ben is közműszolgáltató váltásra kerül 
sor. Az előbbi határozattal párhuzamo-
san a testület megbízta a polgármestert, 
hogy a Dél-Pest Megyei Víziközmű 
Szolgáltató Zrt.-vel kösse meg az ecseri 
ivóvíz és szennyvízcsatorna-hálózat bér-
leti és üzemeltetési szerződését. A testü-
let határozatban döntött arról is, hogy a 
szolgáltatóváltás miatt a pénzügyi hely-
zetet rendezve a Gyömrői Vkm. Kft. ál-
tal kimutatott 2011-ben és 2012-ben – a 
tényleges szolgáltató váltásig – keletkező 
veszteség ellentételezésére ajánlja fel a 
kft-ben lévő 35 millió forint értékű tulaj-
donrészét. 

Testületi ülésen számos alkalommal 
volt már téma a szemétszállítás ügye. A 
Kaposvári Városgazdálkodási Zrt. fel-
mondta a szolgáltatási szerződést, egyben 
kérte a felmondási időtől való eltekintést. 
A törvényi kötelezettségének megfelelő-
en a testület kiírta a közbeszerzési pá-
lyázatot a lakossági hulladékszállításra. 
Azért, hogy az átmeneti időszakban a 
közbeszerzési eljárás lefolytatásáig is fo-
lyamatos legyen a szolgáltatás, a polgár-
mester megkereste a jelenlegi szolgáltató 
alvállalkozóját a Mülltrans Kft-t, vala-
mint a régebben már szolgáltató A.S.A. 

Kft.-t. Mindkét cég hasonló árat ajánlott. 
A lakosok körében legelterjedtebb 120 
literes kuka szállítási díja – a testület ál-
tal korábban meghatározott – 1800 Ft/hó 
összegű volt az A.S.A. Kft. ajánlatában, 
melyet a képviselők többsége elfogadott. 

A következő napirendben a polgármes-
ter javaslatot tett arra, hogy a Széchenyi 
utcának az 1. sz. Óvodától kezdődően a 
3111. jelű út bekötő hídjáig terjedő sza-
kasz tervezésére 500 ezer + Áfa, vala-
mint egyszerűsített közbeszerzési eljárás 
lefolytatására 340 ezer + ÁFA összeg 
kerüljön elkülönítésre. Ezt a testület 3 
igen szavazattal, 2 ellenszavazattal és 1 
tartózkodással elutasította. Így egyelőre 
nem kerül sor a Széchenyi utca rendbe-
tételére.

Az ülésen több döntés született az 
Ecseri Kommunális Szolgáltató Kft. ala-
kulását érintő kérdésekben: az ügyvezető 
munkáltatásával; a gépek, berendezések, 
teherautók és munkagépek átadásával; 
valamint az EKO Kft. beruházásaival 
kapcsolatban.

Megújításra került az Ecseri Önkor-
mányzat és az Ecseri Polgárőrség között 
még a 90-es évek végén készült megál-
lapodás. Többek között aktualizálásra 
került továbbá az önkormányzati ingatla-
nok jegyzéke.

A testület további döntéseiben hozzájá-
rulását adta Vecsés város Településszer-
kezeti Tervének módosításához;  vala-
mint Maglód város Országúti-dűlő terület 
felülvizsgálata II/A. ütem HÉSZ és Sza-
bályozási Tervének módosításához. Az 

utóbbi terület esetében kitétel, hogy a ter-
vek elkészítésénél fi gyelembe kell venni 
a Gyömrői Szennyvíztisztítómű kapaci-
tását. Az eljárások további szakaszában 
Ecser Önkormányzata részt kíván venni.

A képviselő-testület határozatban ren-
delkezett arról, hogy a Gyömrői Pedagó-
giai Szakszolgálat részére 2012. decem-
ber 31-ig biztosítja az ecseri telephelyen 
fél logopédiai álláshely meghosszabbítá-
sának fi nanszírozási költségeit. A 2013-
as év fi nanszírozásáról a decemberi ülé-
sen döntenek.

Szolgáltatásaink díjszabása: Gépi föld-
munka (alapásás, területrendezés)  7.000.-
Ft + Áfa / óra. Fűkaszálás 10.-Ft + Áfa / 
m². Konténerszállítás: sitt 3mᶟ 12.000.-Ft 
+ Áfa / kont.; 4mᶟ 14.500.-Ft + Áfa / kont.; 
vegyes 3mᶟ 19.000.-Ft + Áfa / kont.; 4mᶟ 
21.500.-Ft + Áfa / kont.

Fakivágást, ház körüli munkákat vál-
lalunk, helyszíni személyes egyeztetés 
alapján.

Áraink nettóban értendők, plusz áfa 
27%. Ecseri lakosok részére a kiszállás 
ingyenes.

Érdeklődni lehet: Fűkaszálás, fakivá-
gás: Metz Gábor +36 30 351 1215, Gépi 
földmunkák, ház körüli munkák: Laczkó 
András +36 30 606 1749, Információ, 
konténerrendelés: Kun Attila ügyvezető 
igazgató: +36 30 606 1739

Az EKO Kft. 
díjszabása
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Cserfa 3Fókusz

Nyár végi örömök és gondok 
Lassan vége a nyárnak és érdemes el-
gondolkodni rajta, hogy a tervekből, 
elképzelésekből mit sikerült megvaló-
sítani és mi az, ami idő vagy egyéb más 
okból elmaradt. Az óvoda fejlesztésére 
benyújtott pályázat eredményéről még 
nem rendelkezünk információval, de 
pont az idő eltolódása miatt ehhez már 
nagy reményeket nem fűzünk. A tele-
pülésközpont munkálatai nem tudtak 
megkezdődni, mert a beruházás költsé-
gének nagysága közbeszerzési eljárást 
igényel. Erről a tervről azért még nem 
tettünk le, keressük a legjobb megol-
dást és reméljük, hogy ha idén nem is 
lesz kész, de még ebben az évben meg-
kezdődhetnek a munkák. 

Augusztus 1-vel megkezdte a mű-
szaki csoportot felváltó EKO Kft. az 
önálló munkát. Most lassan egy hónap 
elteltével úgy látom, hogy hatéko-
nyabban dolgoznak és ez idővel még 
látványosabb lesz. Szervezettebben fo-
lyik a munka és a szabadságos időszak 
után, ha a létszám is teljes lesz, min-
denki pontosan fogja tudni, hogy mit 
kell, hogy tegyen. Reményeim szerint 
ennek eredményét a lakosok is érzé-
kelni fogják. 

A Kálvária lakódombon a pihe-
nő park kialakítási munkálatai meg-
kezdődtek, októberig ezt szeretném 
befejezni. Vásároltunk új, nagyobb 
gyermekeknek is alkalmas játszóesz-
közöket, melyeknek egy része a park-
ba, másik része az iskola udvarára 
kerül. A meglévő játékokat megpró-
báljuk úgy elhelyezni, összeválogat-
ni, hogy mindkét helyen legyen több 
korosztálynak is megfelelő eszköz.  Jó 
lenne, ha a gyerekek és fi atalok meg-
lelnék ezeken a helyeken a kulturált 
szórakozás lehetőségét. 

A nyár végi, augusztus 20-i ünnepsé-
gek csekély érdeklődés mellett zajlot-
tak. Beigazolódott, hogy amikor ilyen 
jelentős ünnep van, főleg ha ez hosszú 
hétvégével társul, az emberek többsé-
ge elutazik, vagy a családdal a főváros 
számtalan programjának egyikén vesz 
részt. A Majálist ebből a megfonto-
lásból tartottuk későbbi időpontban, a 
gyermeknappal együtt közös rendez-
vényként, az érdeklődés is lényegesen 
nagyobb volt.

A nyár folyamán sajnálatos és bosz-
szúságot okozó dolgok is történtek. A 
Rábai Miklós Művelődési Ház jelentős 

költségvetésű 
felújítása elle-
nére a szenny-
v í z e l v e z e t ő 
rendszerérő l 
n e m r é g i b e n 
derült ki, hogy 
nem szaksze-
rűen készült el, 
dugulások ke-
letkeztek. A probléma megoldása köz-
ben derült ki, hogy a csőrendszer visz-
szafelé lejt, ezért az egész szakaszt ki 
kellett bontani. Természetesen ehhez 
a díszburkolatot is fel kellett szedni. 
Most a helyreállítási munkák folynak. 

A csapadékvíz elvezetésének problé-
májáról több alkalommal volt már szó, 
ez a Kálvária lakódombon és az Arany 
János utcában a legégetőbb. Itt az elő-
készületek már folynak és a munkála-
tok is elkezdődtek. 

Az ivóvíz- és csatorna-hálózat üze-
meltetésével, valamint a szemétszál-
lítást érintő változással kapcsolatban 
– külön szórólapon – részletes beszá-
molót adunk a lakosoknak.

Gál Zsolt
polgármester

Fehér István nyugalmazott rendőr, volt ecseri körzeti megbízott, Gál Zsolt pol-
gármester a tűzoltókkal a garázsok tetején az oltás utómunkálatait szemléli 

Tűzoltás – lakossági összefogással
Tűz ütött ki az Arany János utcai eme-
letes házak mögötti vasúti töltésnél. Az 
egyik lakó bejelentette az önkormány-
zatnál. A polgármester, a jegyző, a közte-
rület-felügyelő a helyszínre siettek, ahol 
látták, hogy nem téves a riasztás, valóban 
tűz van. Hívták a tűzoltókat, majd meg-
kezdték az ott lévő lakosokkal az oltást. 
A kármentésbe egyre többen becsatla-
koztak, aminek következtében nem csak 
a tűz továbbterjedését tudták megakadá-
lyozni, hanem amire a tűzoltók kiérkez-
tek, gyakorlatilag el is oltották. A tűz-
oltóknak már csak az utómunkálatokat 
kellet elvégezni. Ez az eset ismételten 
azt bizonyítja, hogy összefogással szinte 
minden nehézség és baj leküzdhető. Azt 
azért célszerű fi gyelembe venni: aki tűz-
esetet észlel, az legelőször a tűzoltóságot 
hívja, ne az önkormányzatot. Ilyen ese-
tekben percek is számítanak.
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Cserfa4 Szörnyűség

A MÁV felújította, a graffi tisok tönkre-
tették, a polgárőrség és az önkormányzat 
újra felújította a vasútállomáson lévő vá-
róteremet – tömören így foglalható össze 
az ecseri MÁV állomás épületének közel-
múltbeli története.

Ecser mostoha sorsú épülete volt hosz-
szú éveken át a vasúti jegypénztár és 
váróterem épülete. A régi ecseri lakosok 
még emlékeznek rá, hogy jobb időkben 
virágok díszítették a megállóhelyet, ké-
sőbb viszont egyre inkább lepusztult a 

forgalmas környezet. A magányosan álló 
ház lett a garázdák céltáblája. Éjjelente 
gyakran hallatszik onnan ordenáré üvöl-
tözés, és az épületet teljesen szétverték. 
Falfi rkák, berugdalt ablakok, számtalan-
szor feltört bejárati ajtó várta sok regge-
len a vasút dolgozóit. Volt olyan év, hogy 
hét alkalommal is betörtek a pénztárba. A 
mennyezetet a dúcok tartották. Az utasok 
inkább a peronon áztak-fáztak, de semmi 
kedvük nem volt a mocskos váróba be-
menni.

A község vezetése 2010-től folyamato-
san tárgyalt a MÁV illetékeseivel a hely-
zet jobbítása érdekében. A vasút szerette 
volna a megállóhely teljes üzemeltetését 

átadni a községnek, de érthető okokból et-
től a képviselő-testület ódzkodott, hiszen a 
vasút üzemi terület, balesetveszélyes hely, 
ahol akárki nem is végezhet munkát. Úgy-
szintén nehéz lett volna az önkormányzat-
nak megoldani a téli síkosság-mentesítést, 
vagy mondjuk ki az, aki bemegy a MÁV 
elvárásai szerint a vágányok közé sze-
metet szedni? Tehát továbbra is a MÁV 
üzemelteti a megállóhelyet. Azt viszont 
sikerült elérni, hogy a vasúttársaság fel-
újítsa az épületet. Júliusban jelentek meg 

az építőmunkások, és 2,7 millió forintból 
a teljes rekonstrukciót elvégezték.

Napi munkába, iskolába járáshoz na-
gyon sok ecseri használja a vasutat, nekik 
sem mindegy, milyen környezetből indul-
nak, és milyenbe érkeznek, ezért örömmel 
vették a szép épületet. Az sem mellékes, 
hogy egy ide utazó idegen is itt szerzi első 
benyomásait a településünkről.

A polgárőrök is féltették a megállóhe-
lyet és még gyakrabban járőröztek arra. 
Itt mondta nekik egyik éjszaka egy arra 
haladó helybéli úr: „Ne őrizzétek, úgyis 
lebontják!”

Sajnos, majdnem igaza lett, hiszen a 
Szent István napi rendezvényeket már 

nem vészelte át épségben a megállóhely. 
Augusztus 19-éről 20-ára virradó éjszaka 
a vágányok felőli homlokzatot teljesen 
összefi rkálták. Az ismeretlen tetteseket 
jelenleg is keresik a rendőrök.

Nagy felháborodást váltott ki az eset az 
ecseriek körében. Gál Zsolt polgármes-
ter és Hosszú Mihály, az Ecseri Polgárőr 
Egyesület elnöke úgy gondolta, hogy nem 
szabad hagyni ismét lepusztulni az épüle-
tet. Az önkormányzat cége, az EKO Kft. 
vállalta a javítási anyagok beszerzését, 
mintegy 50.000 forintos értékben, Hosz-
szú Mihály pedig ingyen elvégezte a fal 
újrafestését, természetesen a MÁV enge-
délyével.

Mivel a vasút ingatlankezelő cége a 
polgármester kérésére sem kíván kame-
rákat felszereltetni, ezért e feladatot is a 
község oldja meg.

A MÁV megerősíti a vasútőri járőrszol-
gálatot, és szorosabbra fűzi a kapcsolatot 
a polgárőr egyesülettel. Kérik az utazókö-
zönség segítségét is: aki gyanúsan visel-
kedő személyeket észlel, azonnal hívja a 
rendőrséget a 107-es ingyenes telefonszá-
mon.

Az esetnek országos sajtója is lett. Cikk 
jelent meg a lesújtó esetről az Index hír-
portálon és az iho.hu közlekedési szak-
portálon is.

Magyarországon gyakran siránkozunk 
rajta, hogy kevés a pénz erre, vagy arra. 
Tőlünk nyugatra másképpen csinálják. 
Nem verik szét azt, ami van, ezért nem 
kell havonta drága pénzért újjávarázsolni. 
Nagyon furfangos emberek laknak ám ott.

B. Z.

A vasúti váróterem épületének kálváriája

Nemcsak Magyarországon, hanem világ-
szerte gondot okoz a vasúttársaságoknak 
a graffi ti térhódítása. A MÁV Csoport 
ebből adódó kára éves szinten százmillió 
forintos nagyságrendet tesz ki. A tavalyi 
évben a vasúttársaság közel 45 ezer négy-
zetméternyi graffi tit távolított el, amely 
nagyságrendileg 76 millió forintos költ-
séget jelentett. Az épületek, vasúti kocsik 
külső vagy belső graffi tivel szennyezése 
rongálásnak minősülő bűncselekmény, és 
egy évig terjedő szabadságvesztéssel bün-
tethető, továbbá az elkövető köteles a kár 
megtérítésére.

(Forrás: 
MÁV Kommunikációs Főosztály)

A graffi ti jelenség

A felújított, később helyreállított épület képeA felújított, később helyreállított épület képe

Az összefi rkált ecseri állomásAz összefi rkált ecseri állomás

01.indd   4 2012.09.12.   12:21:59



Cserfa 5Mozaik

Értesítjük, hogy az 51/1999. (XII.25) BM 
rendelettel módosított 27/1996. (X.30) 
BM rendelt 3-7. §-a értelmében előírt kö-
telező kéményseprő-ipari közszolgáltatás 
körébe tartozó feladatokat – a települési 
önkormányzat közigazgatási határain be-
lül – 2012. október 01-től – december 31-
ig – látják el dolgozóink. A társaságunk 
alkalmazásában álló dolgozóink névre 
szóló, arcképes kitűzőkkel rendelkeznek.

 Magyar Kémény Kft.

Kéményseprési felhívás

Értesítjük Önöket arról, hogy a biztonsá-
gosabb villamosenergia ellátás érdekében 
2012. szeptember 17. 7:30 órától – 16:00 
óra között hálózatunkon felújítási, kar-
bantartási munkát végzünk a következő 
utcákban: Arany J. u., Attila u. (a vasútvo-
nal és a Szegfű u. között), Rózsa u., Ga-
garin u., Szegfű u., Andrássy u., Apponyi 
u., Jókai u., Ady E. u., Ipar u., Ipartelep. A 
munkavégzés időtartama alatt a villamos 
energia szolgáltatást az Önök vételezési 
helyén szüneteltetni fogjuk. Biztonsági 
okból felhívjuk szíves fi gyelmüket, hogy 
ha a munkálatokat a jelzett időpont előtt 
befejezzük, a hálózatot előzetes értesítés 
nélkül visszakapcsoljuk. A fenti tájékoz-
tatásunkat az ELMŰ Hálózati Kft., mint 
elosztói engedélyes nevében adtuk meg. 

ELMŰ – ÉMÁSZ Társaságcsoport

Áramszünet lesz!

Köszönetet mondunk mindazoknak, 
akik 

Koperecz János 
temetésén részt vettek, sírjára koszo-
rút, virágot helyeztek.  

A gyászoló család

Köszönetnyilvánítás
Köszönetet mondunk mindazoknak, 
aki édesanyánkat 

Albini Józsefnét 
elkísérték utolsó földi útjára, az Ecseri 
Temetőbe. Külön köszönet az András-
sy utcaiak támogatásáért.

Albini család

Idősebb ecseriek emlékezetében még él az 
őszi ünnepkörhöz kapcsolódó régi ecseri 
szokás, mely nagyban hasonlít az amerikai-
angolszász Halloween-ünnephez. Napjaink-
ra már Magyarországon is egyre inkább di-
vatos lett a Mindenszenteket megelőző nap 
bulizós, játékos hangulata. Főleg a gyerme-
kek kapnak előszeretettel az alkalmon, hogy  
riogató ruhákat öltsenek, kivájt tökökből 
lámpásokat készítsenek. 

A mai hetven-nyolcvan éves ecseriek 
szívesen emlékeznek vissza gyermekko-
rukra, amikor októberi estéken a fi úk tök-
ből ijesztő formájú lámpást faragtak, és a 
kis gyertyával belülről megvilágított tök-
emberrel járták a falu utcáit. Ma már ked-
ves emlékként őrzi Hajdú Mariska néni, 
Dinnyés Pancsi néni és Mátrai Maca néni 
is, amikor az utcákon töklámpással ijeszt-
gették a lányokat az ecseri fi úk.

Később ez a szokás elhalványodott, majd 
néhány éve Halloween néven tért vissza a 
köztudatba. Azonban mi, ecseriek legyünk 
büszkék arra, hogy településünkön a mo-
dern kor divatját megelőzően is élt az őszi 
töklámpás-készítés hagyománya. 

Ezzel párhuzamosan a Mindenszentek 
ünnepéhez kapcsolódó szeretteinkért való 
gyertyagyújtás meghitt esemény, ahol az 
emlékezés és a lélek  halhatatlanságába 
vetett hit a legfontosabb, melyet sem a kül-

földről átvett vidám szokások, sem saját 
néphagyományaink nem tudnak megvál-
toztatni. Fontos azonban régi ecseri ha-

gyományaink, szokásaink felelevenítése 
és ápolása is, mely lakóhelyünkhöz való 
lokálpatriotizmusunk egyik kifejezője.        

a.cs.a.

Tök jó nap Ecseren!
Jól kezdett az Ecser SE a bajnokságban. 
A nyitómeccsen 2-1-re verte a Zsám-
bokot, majd 0-0-ás döntetlent ért el a 
Mende ellen. Legutóbb, a Törtel ellen 
idegenben 0-0 lett az eredmény.

Ecser hagyományai közé tartozik, hogy a 
képviselő-testület ülésén a polgármester 
köszönti és megajándékozza azokat a fi -
atalokat, akik felsőfokú tanulmányaik be-
fejeztével megszerzik első diplomájukat.
Mivel erre vonatkozó nyilvántartás a Pol-
gármesteri Hivatalban nincsen, az önkor-
mányzat kéri, hogy az érintettek szept-
ember 28-áig a Polgármesteri Hivatalban 
jelentkezzenek, vagy hozzátartozóik, is-
merőseik jelezzék, ha felsőfokú tanintéz-
ményben végző diákot ismernek.

Frissdiplomások
jelentkezzenek! A Szép kert, tiszta környezet idei pályá-

zatának eredményhirdetésére a Szent 
István-napi rendezvényen került sor. Gál 
Zsolt polgármester és Barta Zoltán jegyző 
köszöntötte a legjobbakat, és átadta nekik 
a pályázat címét viselő táblácskákat, jelez-
ve: szeretnénk, ha a most kiemeltek portá-
ja nyomán terjedne ez a szép szokás. Kis 
táblácskát kapott: Bakó György, Csalami 
Gyula és neje, Csele Istvánné, özv. Gliba 
Jánosné, Kovács Ádám, Rabóczkiné Mol-
nár Anita, Simon Gézáné, Szabó Zoltán, 
Szilágyi Ferencné, Tárnok Géza, Szieber 
Istvánné. A Cserfa októberi száma bemu-
tat néhány díjazottat.  

Szép kert, tiszta környezet

Jól kezdett a csapat

Szomszédünnep. 2012-ben Ecser is csatlakozik a Szomszédünnep országos 
programjához: szeptember 22-én, szombaton 16órától a Horgásztónál várjuk az egyes 
utcák asztaltársaságait. A Szomszédünnep jelmondata: Nyissunk egymásra! Jó alkalom 
ez arra, hogy mosolyt hozzunk a környezetünkbe, megismerjük szomszédainkat. Velük 
élünk, minden nap találkozunk, néha mégsem tudunk egymásról semmit. Vegye ki Ön 
is a részét az ünnep előkészületeiből: süteménnyel, salátával, üdítővel, zenével. Saját 
felszereléssel mindenki számára bográcsozási lehetőség biztosított. Ha nem szeretne a 
piknik kosárral bajlódni, vagy nincs rá ideje, a helyszínen büfé várja.
Este tábortűz! Találkozzunk a tónál! www.szomszedunnep.hu
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Új logót készíttetett a minap a Helakri 
Kft., Ecser és az ország bográcsgyártás-
ról ismert családi vállalkozása. Rajta van 
a cég neve, elegáns nemzeti színű zász-
lóforma díszíti, és természetesen ott van 
mesterségük címere is, maga a bogrács, 
jellegzetes formájával. – Szépen domi-
nál a nemzeti jelleg – mondom Hegedűs 
Lászlónak (45), a cég ügyvezetőjének, 
mire fölpillant: – Azzal nálunk nincs baj! 
– válaszolja tömören. 

Egy igazi családi vállalkozás működik a 
Rákóczi út 48. szám alatt az Ecserre beve-
zető főútvonal mentén. 

A társaság nevében a ’Hela’ Hegedűs 
Lászlóra utal, a ’kri’ pedig főiskolás fi á-
ra, Krisztiánra, aki gyakran megfordul az 
üzemben. Öröm ez a családnak, hiszen a 
céget annak idején még a nagypapa, id. 
Hegedűs László alapította. Remélik, hogy 
unokájuk is az ő nyomdokain fog tovább 
lépkedni.

– Apám negyven évvel ezelőtt kezdte a 
vállalkozást. Akkor még a Vasadi MGTSz 
melléküzemágaként dolgozott, ahogy le-
hetett. Ez abból állt, hogy a különböző 
cégeknek (Medicor, Tanért, Klímaipari 
Szövetkezet) gyártottak fémnyomással 
félkész termékeket (műtőlámpa, esőmérő, 
légszűrőház), amit a megrendelő elszállí-
tott és kifi zetett.  Ment is az üzlet a rend-
szerváltozásig. Addig 20-25 cég mindig 
ellátta a melléküzemágat megrendelés-
sel, szépen jövedelmezett a keleti piac is, 
megélt belőle a család – emlékszik vissza 
a kezdetekre Hegedűs László. 

Sokféle terméket készítettek, amiket 
vasból, alumíniumból, rézből lehetett 
fémnyomással előállítani. Id. Hegedűs 
László eredeti foglalkozása segédmun-
kás volt, de később sofőrként dolgozott. 
A fémnyomó mesterséget esti iskolában 
tanulta. Akkoriban két fémnyomó vállal-
kozás is működött Pécelen, és jól is ment 
nekik. A péceli családot csak az üzemépí-
tésre alkalmas telek megvásárlása hozta 
át Ecserre 2005-ben. Id. Hegedűs László 
ügyes kezű, ezermester ember, vállalkozói 
szellemet is érzett magában, s úgy gondol-
ta, saját lábára áll. A fémnyomó gépeket 
is sajátkezűleg készítette. A ház melletti 
disznó- és csirkeólból egykettőre harminc 
négyzetméteres műhely vált. A későbbiek-
ben a négy alkalmazott között volt a fele-
ség is, az ügyvezető édesanyja, aki a péce-
li ABC pénztárosi munkakörét cserélte föl 
a családi vállalkozásban való közreműkö-

déssel.  Fiuk eközben szerszámkészítő is-
kolába járt Gödöllőn, aztán egy lakatosnál 
helyezkedett el. Ott tanult meg hegeszteni, 
ott ismert meg több olyan szakmai fogást, 
amelyeket a családi vállalkozásban ké-
sőbb jól tudott hasznosítani. 

Hamarosan őt is hazahívta a papa. Ak-
koriban főképpen parabolaantennákat, te-
herautók légszűrőházait és csirkeitatókat 
gyártottak. Utóbbiakat a Bábolnai Állami 
Gazdaság vásárolta. Aztán jött a rendszer-
változás, és a leginkább orosz piacra dol-
gozó megrendelőik átalakultak, megszűn-
tek, szétestek. 

Nagyon nehéz időket élt 1989-90-ben a 
család. Mentőövet jelentett, hogy rézből 
karácsonyi kiscsengőket és vasból pedig 
bográcsokat készítettek, és a karácsonyi 
vásárokban, piacokon értékesítették őket.

– A bográcsot, mint terméket is apám 
találta ki! – mondja Hegedűs László. – 
Agárdon volt nyaralónk, és az odavezető 
úton minden vas- és edényboltnál meg-
álltunk, ajánlgattuk az edényeket. Szép 
lassan ismét beindult az üzlet. A környék 
piacain is megjelentünk. Rengeteget tal-
paltunk. Akkoriban nem volt még ilyen a 
telefonellátottság. Rákoscsabára jártam át 
minden délután lebonyolítani a hívásokat.  
Aztán megjelent a Westel hordozható te-
lefon. Hatvanas körzetszámmal, táskányi 
méretű készülék volt, 240 ezer forintba 
került. Iszonyú pénz volt az akkori ötezer 
forint körüli fi zetésekhez képest.  Mikor 
megvettem, apám neheztelt is rám, de a 
végén belátta, hogy nagyban megkönnyí-
ti az életünket, és az ügyfelek elérését is. 
Fokozatosan a bogrács lett a vállalkozás 
fő profi lja – mondja az ügyvezető.

Időközben ifj. Hegedűs László családi 
házat épített Pécelen, ahol már egy ideig-
lenes zománcozó műhelyt is el tudott indí-
tani. A gulyásbogrács készítésből szépen 
haladt az értékesítés. Jó árrés mellett dol-
goztak, a keresett pénzt visszaforgatták a 
termelésbe. Id. Hegedűs László tizennégy 
éve, 55 évesen nyugdíjba ment. Fia pedig 
előbb egyéni vállalkozó volt, aztán – egy 
gazdasági lépcső közbeiktatásával, hogy 
ésszerű mértékben kelljen az átalakulás 
miatt adózni – kft-t hozott létre.

Ecserre is azért jött, mert a ház melletti 
kisüzem már szűknek bizonyult. Itt építet-
te föl a 600 négyzetméteres üzemet, amely 
megfelelő teret biztosít a munkához.

A bográcseladások száma folyamatosan 
emelkedett. Egy barát segítsége révén si-

került több multinacionális céghez beke-
rülni, és a külföldi vevők is megjelentek.

Konkurensei, halászlének való – fölfelé 
szűkülő – bográcsot is készítettek, a Tisza-
parton ez keresett volt. Hegedűsék pedig 
a jól ismert gulyásfőző bográcsokat gyár-
tották, mert ebben az edényben igazából 
minden magyaros étel elkészíthető.

A válság náluk sem múlt el nyomtala-
nul, alaposan megtépázta a céget, hat éve 
kis híján tönkrementek. Négy embert el 
kellett bocsátani, pedig nagyon nem akar-
ta ezt a lépést megtenni Hegedűs László.

– El ne kiabáljam, tavaly és idén jobban 
állunk – mondta az ügyvezető. – Ha a fi -
amat, Krisztiánt is ideszámolom, aki csak 
ritkábban van az üzemben, akkor összesen 
tízen vagyunk a kft-ben.  Örülök neki, 
hogy Krisztiánt érdekli a gyártás. Több öt-
letünk is van, ami még megvalósításra vár. 
Ha majd ezt a telephelyet is kinőjük, akkor 
a fi amnak kell az új üzemrészt kialakítani. 
Az már az ő dolga lesz, illetve a kisöccséé, 
Dominiké, aki még csak nyolc éves. 

Most is főképpen bográcsokból, illet-
ve a kerti sütögetés kellékeiből tevődik 
össze az árbevételük. Az elmúlt évben 
megemelkedett az export, a termelés kö-
zel ötven százaléka megy külföldre. Főleg 
Németországba, Szlovákiába, Hollandiá-
ba és Lengyelországba. Pedig a lengyelek 
néhány éve nem is ismerték ezt az edényt. 
– Lengyel partnerem cikkeket, könyvet írt 
róla, bográcsban készülő ételrecepteket 
publikált. Honfi társai fokozatosan meg-
szerették a bográcsot, így oda is szépen 
emelkedik a kivitelünk. De lehet velük ta-
lálkozni Kaliforniában, sőt Kanadában is. 
Egy magyar kereskedő vitte ki az ecseri 
bográcsot a tengeren túli magyarokhoz. 

Hegedűs László maga is jól főz. Szíve-
sen készít ételeket bográcsban. Legutóbbi 
újításuk a bográcsfedő, amelynek haszná-
latával nem párolog el a víz, fedő alatt a 
hús saját levében megfő. Az így elkészült 
étel sokkal ízletesebb. Munkatársainak 
rendszeresen főz marhalábszár pörköltet, 
szintén fedő alatt, víz hozzáadása nélkül. 
Nagyon szeretik.  

Ecser községgel jól megvannak. Jobban 
szeretnének ugyan Pécelen működni, de 
ott nem volt alkalmas telek az üzem meg-
építésére. 

– Ha bővülni fogunk egyszer, lehet, 
hogy más székhelyet keresünk – mondta 
búcsúzóul Hegedűs László.               

                                 Horváth K. József

Péceliek az ecseri bográcskészítők
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Több évtizedes kapcsolatok fűzik össze 
a szlovákiai Nagymagyar (Zlaté Klasy) 
községet Ecserrel. Megnyilvánul ez a 
sport, a kultúra területén egyaránt. Az 
ecseri és a nagymagyari nyugdíjas klub is 
rendszeresen szervez találkozókat. 
Az idén az ecseriek utaztak Szlovákiába.
Az ecseri nyugdíjasok augusztus 4-én 
kora reggel indultak autóbusszal. Csoport-
jukhoz csatlakozott Dévényi Gáborné, a 
Rábai Miklós Művelődési Ház igazgatója 
és Barta Zoltán jegyző. Győri séta után 
Vámosszabadinál lépték át a határt, ahol 
Ladislav Matiasko, Nagymagyar polgár-
mestere és Baráth Imre, a Nagymagyari 
Nyugdíjas Klub elnöke várta a csapatot. 
Az első programpont a bősi vízerőmű 
meglátogatása volt, ahol – köszönhetően 
a kiváló szervezésnek – egy tapasztalt 
szakember mutatta be a monumentális 
létesítményt. A látogatóközpontból meg-
nézhették a vezérlőtermet, és bemehettek 

üzemi területekre is, ami óriási élményt 
jelentett. Ugyancsak érdekes volt a hajó-
zsilip működésének látványa.
Az erőmű után Bős községben ebédelt a 
csoport, majd Somorjára utaztak, ahol a 
középkori építésű, eredetileg katolikus – 
most református – műemlék templomot 
tekintették meg.
Ezután mentek Nagymagyarra. Itt, a 
Művelődési Házban várták őket a helyi 
nyugdíjasok. Az ecseriek mintegy órás 
vidám műsorral kedveskedtek a vendég-
látóiknak, akik ezt a fi gyelmességet fi nom 
vacsorával viszonozták. Vacsora után ze-
neszó mellett mulatott a társaság. A ki-
ránduló szépkorúak az éjszakai órákban 
értek haza Ecserre.
Az ecseri nyugdíjasok nagyon köszönik 
nagymagyari barátaiknak a gondos szer-
vezést és a pazar vendéglátást. Remélik, 
hogy 2013-ban Ecseren láthatják vendé-
gül őket.

Nyugdíjasaink Nagymagyaron

Ladislav Matiasko polgármesterLadislav Matiasko polgármester

Az Ecseri Nyugdíjas Klub nagysikerű műsort adottAz Ecseri Nyugdíjas Klub nagysikerű műsort adott

Baráth Imre, a Nagymagyari Nyugdíjas Klub elnöke nemcsak nagyszerű házi-Baráth Imre, a Nagymagyari Nyugdíjas Klub elnöke nemcsak nagyszerű házi-
gazda volt, idegenvezetőként is szakszerű, élvezetes ismertetőket tartott gazda volt, idegenvezetőként is szakszerű, élvezetes ismertetőket tartott 

A nagymagyari katolikus templomA nagymagyari katolikus templom
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Rendezvénymaraton Szent István napján
Háromnapos ünnepre és verőfényes nap-
sütésre ébredtek településünk lakói au-
gusztus 18-án, szombaton. 

Szent István nap alkalmából szombat-
tól hétfőig várták a programok a lakó-
kat. 18-19-én a Sportpálya adott otthont 
a közösségi programoknak és színpadi 
produkcióknak, 20-án, az ünnep napján a 
Szent Antal templomban az ünnepi mise 
keretében került sor az új kenyér meg-
szentelésére.

A közösségi programok keretében 
szombaton délelőtt ismét megrendezésre 
került az Ecseri Kispályás Labdarúgó Tor-
na és a főzőverseny, ahol tájjellegű ételek-
kel lehetett nevezni. Az elkészült étkeket 
Magos Zoltán, a TV Paprika közismert 
szakácsa bírálta el. A pártatlan szakember 
azonban nemcsak a csapatok ételeit kós-
tolgatta, hanem maga is főzött egy kondér 
mátrai kapros vadmalac levest, melyet 
minden érdeklődő megkóstolhatott. A 
csapatoknál elkészült fi nomságokat a lá-
togatók elfogyaszthatták. 

A verseny kapcsán az Ecseri Polgár-
őr Egyesület gyűjtést kezdeményezett a 
külföldi gyógykezelésre szoruló kétéves 
Beck Lóránt János ecseri kisfi ú javára. 

A délelőtti versenyek eredményhirdeté-
sére 15 órakor került sor.

A focitornát az Ex Fagyi csapata nyer-
te, őket követte a Süllyedő Hajó és a Há-
romszáz csapata. A legjobb játékos címet 
Aszódi Márton érdemelte ki, a legjobb 
kapusnak járó trófeát pedig Kósa Tibor 
vihette haza. A főzőversenyen a fődíjat az 
újonnan alakult EKO Kft. csapata nyerte, 
míg szoros küzdelemben második helye-
zést ért el az Ecseri Polgárőr Egyesület, 
a képzeletbeli dobogó harmadik fokára 
pedig a Háromszáz csapata állhatott fel.

Az eredményhirdetést követően a II. 
Ecseri Falusi Csata küzdelmeiben mérte 
össze tudását, ügyességét a jelentkező 4 
csapat. Az EKSE-Darts által összeállított 
és lebonyolított vidám feladatokat kicsik 
és nagyok egyaránt nagyon élvezték, még 
a rekkenő hőség sem tántorította vissza 
őket a küzdelemtől. A győzelmet a Varázs 
Lovas Sport Egyesület Lelkes Amatőrök 
csapata vívta ki, második helyezést ért el 
a Szilaj csapat, míg az Esztergumi csapa-
ta vehette át a harmadik helyezettnek járó 
oklevelet. 

A vetélkedőket követően az ecseri cso-
portok álltak színpadra. A bemutatók sorát 
a Zöld Koszorú Néptánccsoport nyitotta 
meg, akik három tánccal is megörvendez-

tették a nézőket. Őket követte a Nazirah 
Hastánccsoport. A Nyugdíjas Klub kife-
jezetten az ünnepi alkalomra összeállított 
műsorral érkezett. Az E-Dance Hip-Hop 
csoport a nyári kurzus alatt betanult ko-
reográfi áját mutatta be a nagyérdemű 
közönségnek. A bemutatók sorát a VLSE 
Western Tánccsoportja zárta. 

A bemutatókat követően a Gyömrő 
Színház szórakoztatta Fame Star Popshow 
műsorával a látogatókat. Az énekesek 
előadását a Joydance Táncstúdió és a 
Starlight Dance Company produkciója 
színesítette. A másfél órás popshow után a 
Tengs-lengs együttes az erre az alkalomra 
összeállított koncertjével az 50 éves Rol-
ling Stones előtt tisztelgett. A koncertet 
követően Abonyi Attila retro-diszkójára 
hajnali egyig táncoltak a résztvevők.

19-én, vasárnap délelőtt a gyermekeké 
volt a pálya: volt ott bábszínház, táncbe-
mutató, népi játszópark. 10 órakor a Batyu 
Színház Jancsi és Juliska című előadása 
nyitotta a programok sorát. A testvéri sze-
retetről szóló program után a Szitakötők 
Táncegyüttes adott műsort a gyerekek-
nek, majd következett a népi játszópark, 
ahol a legkülönfélébb ügyességi játékokat 
próbálhatták ki a gyerekek. Nagy sikere 
volt a fi úk és lányok csapata között lebo-
nyolított versenynek: egyes számokban a 
lányok, másokban a fi úk kerekedtek felül, 
a jó hangulat azonban töretlen maradt.

Délután 5 órára összegyűltek a Children 
of Distance hívei: az együttes tagjai jó-
val korábban érkeztek és autogramokat 
osztogattak, fotózkodtak a lelkes rajon-
gókkal. Az év együttesének fellépést az 
Irish Feet Ír Sztepp Tánccsoport fellépése 
és táncháza követte. A pergő ritmusokra 
virtuóz előadást láthattak a jelenlévők. 
Az est fénypontja, a tűzijáték előtt Orosz 
Zoltán harmonikaművész adott koncertet. 
Fél kilenckor vette kezdetét a tűzijáték, 
ami idén is osztatlan sikert aratott. A né-
zők közel 10 percig élvezhették a látvá-
nyos, változatos színkavalkádot az égen. 
A program zárása DJ. Gaga napjaink ze-
néjéből összeállított diszkója volt.

Augusztus 20-án, Szent István ünnepén 
a Szent Antal templomban ünnepi isten-
tisztelet keretében szentelték fel az új ke-
nyeret. 

Köszönetet mondunk Ecser Község 
Önkormányzatának, az Ecser Sport Egye-
sületnek, az Ecseri Polgárőr Egyesület-
nek, az EKO Kft-nek, az EKSE-Darts 
csapatának Szatmári Zsuzsa vezetésével, 

Harsányi Csabának, a fellépő ecseri cso-
portoknak és a rendezvény támogatóinak, 
hogy közreműködésükkel, támogatásuk-
kal hozzájárultak a rendezvény megvaló-
sításához.

Köszönjük a rendezvény megvalósítá-
sához nyújtott támogatását:

Kiemelt támogatók: 
Ecser Község Önkormányzata, Nemes 

Party Team Kft., Pro-Form Kft, Szinter Ecser 
Porlakkszóró Kft., UniCredit Bank. Támoga-
tók: AGIP Töltőállomás, Autó Derzbach Kft., 
Autó Villamosság és Computer javítás, Bóta 
Tamás (villanyszerelés), Decathlon Maglód, 
Dékány Tibor, Efi  Car Kft., Ecser Autó Kft., 
Ecser Kehely Patika, Ecseri Húsbolt, Ecseri 
Gazdabolt, Fazekas Tartósító és Kereskedelmi 
Kft., Fogd Gábor - Papírbolt

Foltrade Kft., Grácia Gold Kft., Grafo 
Könyvkiadó, Grédics redőnyök, árnyékolók 
www.gredicsredony.hu, Gyurda 2007 Kft., 
Hohol és Tsa Bt. Ivett szépségszalon, Ital Disz-
kont Maglód, Kazán-Ház, Ko-Cse Kft., Kos-
suth Nyomda. Koszta Sped Kft. M+M Café és 
Vendégház, Márai Mérnöki Iroda Minden ami 
öntözés, minden ami kert, Trupper kéziszer-
számok, Műszaki vizsga Autószerviz, Nap 19 
Kft., Rauch Hungária Kft., Szilva Cukrászda, 
Uzonyi Erzsébet és Uzonyi András,  Vághi és 
Társai Kft., Varga Dániel – Autójavító, Weszky 
Kft. Márkafüggetlen Autószerviz.          D. G. 
(A háromnapos rendezvénysorozatról 
fényképes összeállítás a 12. oldalon)
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Az ecseri Laky Ilonka Általános Iskola 
256 diákjának is megkezdődött a tanév a 
szeptember 2-ai tanévnyitó ünnepségen.
Az idei évben az elmúlt tanévekhez ké-
pest kiemelkedően magas az iskolát kez-
dő első osztályosok száma, 46-an vannak. 
Ez a tendencia előre láthatólag folytatódni 
fog, ami nagyon jó hír az iskolának és a 
településünknek is.

Az alsó tagozaton viszont a két 4. osz-
tályt sajnos össze kellett vonni, mert itt 
nagyon alacsony volt a tanulók létszáma. 
A nehézségek enyhítése végett ebben az 
évfolyamban bontottuk az angolt és az in-
formatikát, így két csoportban tanulhatják 
a negyedikesek ezeket a tantárgyakat.

Felső tagozaton évek óta először nem 
négy, hanem öt tanulócsoport van, ugyan-
is ötödikben párhuzamos osztályokat (a és 
b) tudtunk indítani.

Hetedik osztály második félévében, 
nyolcadikban pedig az elsőben csoport-
bontásban tanulhatják a gyerekek a ma-
gyar nyelv és irodalom, illetve a mate-
matika tantárgyakat. Ezzel lehetőséget 
kapnak a diákok a több gyakorlásra, a 
tananyag mélyebb elsajátítására. Ez óriási 
előnyt jelent a középiskolai felvételin.

A Laky Ilonka Általános Iskola is ele-
get tett törvényi kötelezettségének, misze-
rint 1. és 5. évfolyamon bevezette a heti 
öt testnevelésórát. A többi tanulónak is 

lehetősége van a mindennapos testneve-
lésre a már évek óta működő tömegsport 
foglalkozásokon. Intézményünk helyet ad 
még két karate csoportnak, illetve focizni 
is tudnak a diákok a Gyermeklabdarúgó 
Szövetség keretén belül.

Természetesen egyéb szakkörök is in-
dulnak: énekkar, furulya.

A napközis csoportok száma is nőtt egy-
gyel, hiszen a sok elsős jelentkező miatt 
két csoportban készítik el a leckéjüket az 
iskolában a kisdiákok.

A 2011-2012-es tanév végén előzete-
sen felmértük, hány tanuló tartana igényt 
a felső tagozaton tanulószobára. Bátran 
állíthatjuk, hogy nagy volt az érdeklő-
dés. Sajnos az idei beiratkozáson azonban 
mégsem jelentkeztek elegendően (16 fő). 
Így számukra csak az alsós, negyedikes 
napközis csoportban tudunk helyet bizto-
sítani.

Idén már szeptemberben megtartjuk a 
szokásos őszi papírgyűjtést, ahol a leg-
jobban dolgozó osztály egy jutalomnapot 
nyerhet, amelyet kirándulásra használhat 
fel. A befolyt pénzt az idei évben jóté-
konysági célra fordítjuk. Előre is köszön-
jük a Kedves Szülők segítségét.

Végezetül sok-sok kitartást, erőt és si-
kert kívánunk diákoknak, szülőknek és 
tanároknak az idei tanévre!

Iskolavezetés

Több az elsős idén, mint az előző években

Az ünnepélyes tanévnyitót az iskolaudaron tartottákAz ünnepélyes tanévnyitót az iskolaudaron tartották

A Pest megyei Gyermek- és Ifjúsági Ala-
pítvány az idei évben is szociális-karitatív 
tábort szervezett Zamárdiban augusztus 
18-22 között. A táboroztatás célja minden 
évben az, hogy a megyében élő hátrá-
nyos helyzetű gyermekeknek lehetőséget 
biztosítson egy Balaton-parti nyaralásra. 
A táborban településenként legfeljebb 3 
diák üdülhetett, ha a lakóhelye szerinti 
települési önkormányzat hozzájárulást 
biztosított a részvételhez. Ecserről 3 gyer-
mek vett részt a táborozásban. A gyerme-
kek táborozási költségeit az Alapítvány és 
Ecser Községi Önkormányzata fedezte.

Zamárdiban 
táboroztak
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Rábai Miklós Művelődési és Közösségi Ház
2012. szeptember 14-én, pénteken 15 órától
Kreatív kuckó
„Manócska” készítés
A belépés díjtalan!

2012. szeptember 28-án, pénteken 9 órától
A Magyar Népmese Napja a Laky Ilonka Álta-
lános Iskolával közös szervezésben
9 óra  Népmese olvasó verseny gyerekek-
nek két korcsoportban (3-4. és 5-6. osztályo-
sok)
11 óra  Magyar Népmese Színház: „Mátyás 
király születése napja” élőzenés mesejáték 
12 óra Eredményhirdetés, díjátadás

2012. szeptember 29-én, szombaton 16 órá-
tól Szüreti rendezvény
Sok szeretettel várunk minden érdeklődőt Szü-
reti családi délutánunkra a Tájházba (Zrínyi u. 
35.) a Zöld Koszorú Hagyományőrző Kör, a 
Nyugdíjas Klub és a Művelődési Ház közös 
szervezésében. Színes programok fogadják a 
Tájházba látogatókat.
16 órakor az „Én és a szüret” című képző-
művészeti pályázat eredményhirdetésére és 
díjátadására kerül sor. Majd a délután további 
részében lehet szőlőt préselni, mustot kóstolni, 
népi játékokat játszani és kézműves foglalko-
záson részt venni. A néptáncbemutatót meg-
előzően az Ecseri Zöldkoszorú Néptáncegyüt-
tes tagjainak segítségével megismerhetjük a 
szüreti népviselet különböző darabjait. 
A programra a belépés ingyenes! 
2012. szeptember 29-én 21 órától 
Szüreti bál a Művelődési Házban.
Jegyek elővételben válthatók szeptember 24-
ig 1000 Ft-os áron. Szeptember 24-ét követő-
en 1500 Ft. A vendéglátásról Kovács Márton 
gondoskodik. 

Szeptemberben induló újdonságaink
Színjátszó csoport
Ha érdekel a színház és minden, ami mögöt-
te van; ha szeretnél egy előadás részese lenni; 
egy társulat tagjává válni, itt a helyed!
Nem kell, hogy színész legyél, de ha van ked-
ved, egy ideig az lehetsz. S ha a kulisszák 
mögötti világ érdekel, akkor se maradj otthon, 
legyél díszlet vagy jelmeztervező, világosító, 
dramaturg vagy akár rendező.
A foglalkozások 3 korcsoportban indulnak.
6 – 10 éves korcsoport szerdánként 16 – 17 
óráig, 11 – 14 éves korcsoport szerdánként 
14.30 – 16 óráig, 15 – 18 éves korcsoport 
Részvételi díj: 4 500 Ft / hónap / 6-10 éves 
korosztály, 5 000 Ft / hónap / 11-14 éves kor-
osztály
A foglalkozásokat Spenger Réka drámapeda-
gógus, színész vezeti. 
A foglalkozások min. 8 fő jelentkezése esetén 
indulnak. 
Női lélek wellness – klubfoglalkozás
Célunk, hogy a klubfoglalkozások alatt a höl-

gyek érezzék jól magukat, kikapcsolódjanak és 
sok olyan témát járjunk közösen körbe, hogy
• miként álljunk helyt a 21. században nőként, 
• miként válhatunk csábító önmagunkká, 
• hogyan egyensúlyozhatunk a karrier és a csa-
lád dilemmái között?
Klubvezető: Kirnbauer Andrea   
Klubfoglalkozások időpontja: minden hónap 
első szerdája 18-19 óráig
Részvételi díj: 1000 Ft/alkalom  

Sakkoktatás gyerekeknek
Heti 1 alkalommal 6-14 éves korosztálynak 
minden pénteken 17 – 18.30 óráig. 
Részvételi díj: 2.500 Ft/hó, Foglalkozásveze-
tő: Szegedi Péter FIDE mesterjelölt
Sakk Klub
Heti 1 alkalommal minden korosztálynak pén-
tekenként 18.30 – 20 óráig. 
Részvételi díj: 500 Ft/alkalom 
Klubvezető: Szegedi Péter FIDE mesterjelölt

Művészi torna – balett
A Szitakötők Stúdió 3 éves kortól foglalkozik 
gyermekekkel, akik 
művészi torna-balettképzést tanulnak, Berczik 
Sára módszerei alapján. 
Az első félévben testképzést tanulnak, a máso-
dik félévben kézi szerekkel (kis szalag, labda, 
karika) ismerkednek meg. 
Tanfolyamvezető: Holecz Anna Beáta modern 
táncpedagógus. Foglalkozások: szerdán 17-
17.45 óráig és pénteken 16-16.45 óráig
Részvételi díj: 5500,- Ft/hó
A foglalkozás minimum 5 fő jelentkezése ese-
tén indul! www. szitakotok.eoldal.hu

Kabóca 
(R)Észképesség – fejlesztő program
Amikor a gyerekek megkezdik iskolai tanul-
mányaikat, a sikerhez szükségük van előzetes 
ismeretekre és saját képességeik megfelelő 
fejlettségére. A részképesség hiányok nagy-
mértékben hátráltathatják a gyermekek tanulá-
si folyamatát és eredményességét, ami szoron-
gásos tünetekhez vezethet. 
Ha kétségei vannak gyermekével kapcsolat-
ban, egy objektív méréssel választ kaphat, és 
szükség esetén egyénre szabott, célirányos fej-
lesztési folyamattal a meglévő hiányosságok 
megszüntethetők.
Programunk által az iskolai kudarcok meg-
előzhetők, a sikerélmények pedig erősítik a 
mind jobb iskolai teljesítményt.
Bővebb felvilágosítás Némethné Zöldi 
Gabriella fejlesztőpedagógustól kapható a 
06(70)568-4559-es telefonszámon vagy a mű-
velődési házban. 

Kosárfonás
A 40 órás (16 alkalom) tanfolyam alatt minden 
résztvevő sikeresen elsajátíthatja a kosárfonás 
alapjait és elkészítheti saját kezű munkáit, ki-

sebb – nagyobb kosarakat, tálcákat, rusztikus 
tartóedényeket. 
Tanfolyamvezető Tuba Sándor kosárfonó mester.
Részvételi díj anyaggal együtt: 36.000 Ft 
(részletfi zetés lehetséges)
Foglalkozások szerdán és pénteken 17.30 órá-
tól. A tanfolyam minimum 5 fő jelentkezése 
esetén indul!

Gépírás tanfolyam
Hétfőn és csütörtökön 18-20 óráig (26 órában) 
Részvételi díj: 24.000,-Ft+ÁFA (a részvételi 
díj a jegyzet árát magában foglalja). A tanfo-
lyam minimum 5 fő jelentkezése esetén indul.

Élj 100 évet egészségesen 
3 - 1 - 2  Meridián gyakorlatokkal
Olyan, kínai professzorok által kifejlesztett 
módszer kerül bemutatásra, amely nemcsak 
egészségünk megőrzésére, hanem a betegsé-
geink legyőzésére is alkalmas.
Szeretettel ajánlja: Dr. Eőry Ajándok orvos – 
természetgyógyász
Szeptember 21-től minden pénteken 17 – 18 
óráig. 
A tanfolyamot vezeti és további információ 
kapható: Szabó Edit 06 30 603 5751

Kezdő Nazirah Hastánc felnőtteknek 
Minden csütörtökön 18 – 19 óra között 
Részvételi díj: 1.000 Ft/alkalom
Foglalkozásvezető: Kozma Barbara (szakkép-
zett orientális táncoktató)
Folyamatos csatlakozási lehetőség!

Alap kezdő Nazirah Hastánc gyerekeknek
Felzárkózási lehetőség korosztálynak megfe-
lelően
Hétfőnként 16 – 17 óráig 
Részvételi díj: 2.500 Ft/hónap
Foglalkozásvezető: Kozma Barbara (szakkép-
zett orientális táncoktató)

A programokról további részletes információ a 
művelődési házban kapható.
Rábai Miklós Művelődési és Közösségi Ház
2233. Ecser, Bajcsy-Zsilinszky utca 3. 
Telefon: 06(29)335-346
www.ecsermuvhaz.hu

A Cserfa következő, idei 10. száma 
október 12-én jelenik meg. Nyomdá-
ba adás: október 09.  Lapzárta: októ-
ber 2. 
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A Szent kereszt felmagasztalásának ünnepe
Az augusztusban megje-
lent Cserfa újságban olvas-
tam: a következő lapszám 
megjelenése szeptember 
14. Szeptember 14: Szent 
kereszt felmagasztalásának 
ünnepe.  

Számomra az egyik leg-
kedvesebb ünnep. Annak 
idején az első szentmi-
sés szentképemre is ezt a 
szöveget választottam: „a 
zsidók csodákat várnak, 
a pogányok bölcsességet 
keresnek, mi pedig a meg-
feszített Jézus Krisztust 
hirdetjük”. 

Mi is ennek az ünnepnek 
története. A Gondviselés 
hogyan gondoskodott ar-
ról, hogy a kereszt, mely-
re Krisztust felfeszítették, 
megmaradjon. 

A hagyomány szerint (Nagy) Konstantin 
császár (uralkodott 306-337 között) édes-
anyja, aki fi ának hatására keresztelkedett 
meg, Szent Ilona császárnő. A hagyomány 
neki tulajdonítja Jézus keresztjének meg-

találását, ezért lett a régészek védőszentje 
(326. november 26-án találta meg.) Jeru-
zsálemi szent Ciril 337-ben Konstantin 
császárhoz írt levelében említi meg elő-
ször. 

A mai álláspont szerint a legvalószínűbb, 
hogy a kínszenvedés összes ereklyéit, a ha-
gyomány által megőrzött biztos helyről, a 
Golgota-domb tövéből Makariosz püspök 
ásatta ki, ahová Trajánus császár. (Kr. u. 
98 – 117 ur.) üldözése kezdetén rejtették 
el a jeruzsálemi keresztények. Trajánus 
császár a szent helyet a domb környékének 
teljes feltöltésével szüntette meg, és a ke-
reszthalál helye fölé Aphrodité tiszteletére 
templomot építtetett. (Szent Sír templom) 
Közel két évszázad után húszembernyi 
mélységben találták meg a három keresz-
tet. (Jézusét és a latrokét) egymás mellett. 
Egy súlyos beteg csodálatos gyógyulása 
Kr. keresztjéhez érintve) (Forrás: 2007 – 
ben kiadott Magyar Katolikus Lexikon. 
882. old.) 

Eme keresztet részben darabokra szed-
ve, részben más keresztek az eredetihez 
érintve nyerték el a SZENT KERESZT 
ereklye tiszteletét. Itt Magyarhonban is 
több templomban található. Különösen a 
ferences szerzetesek terjesztették. 

Az ószövetségi szentírásban is található 
előkép. A Zsidók a pusztai vándorlás ide-
jén, ki tudja már hányadszor, fellázadtak 
Mózes ellen. Visszakívánkoztak az egyip-
tomi rabságba. (Ez se új dolog, ma is van-
nak, akik az 50-es éveket kívánják vissza.) 

Isten akkor viperákat küldött rájuk. (A vi-
pera a bűn jelképe - a szerk.) Kétségbeesve 
menekültek Mózeshez: Ö akkor Isten pa-
rancsára „egy oszlopot állított fel, rajta egy 
rézkígyót”. Aki hittel tekintett fel rá, annak 
nem ártott a kígyómarás. Ez a keresztre fe-
szített Jézus Krisztus előképe. 

Aki hittel tekint fel a keresztre, annak a 
bűn nem tud ártani. A  Szent Vagy Uram  
című énekeskönyvünkben a Győzelemről 
énekeljen napkelet és napnyugat  című 
ének utolsó versszaka is így szól: „István 
Király árva népe te is, / A kereszt volt 
ezer éven reménységed oszlopa, / most is 
Krisztus keresztje legyen jobb jövődnek 
záloga…” 

Bár Krisztus az egyetlen Üdvözítő, de a 
kereszt alatt ott állt az édesanyja is. Éppen 
ezért szeptember 15. a Fájdalmas anya ün-
nepe.

Első – Szent – István királyunk életében 
mindkettő szerepelt. Ő maga előbb megél-
te a keresztnek titkát. Imre herceget éppen 
a koronázásra kijelölt napon ravatalozták 
fel. István király szerette az országot és né-
pét. Szűz Máriának ajánlotta fel az orszá-
got. Nem csalódott. Ő azóta a Magyarok 
nagyasszonya, ünnepe október 8. 

„Istenünk, úgy akartad, hogy az embe-
ri nem üdvösségét a keresztfa hozza meg, 
hogy ahonnan a halál származott, onnan tá-
madjon az élet, a bűn fáján győztes sátánt, 
a kereszt fáján győzze le az Urunk, Jézus 
Krisztus.„ Hálaadó ének. 

Barotai Endre plébános

Mentők-Központi 
Orvosi Ügyelet                                  104
Patika                                       702-388
Háziorvosi rendelő 
(Dr. Kóspál Lajos)          335-969
Háziorvosi rendelő 
(Dr. Varga Ágnes)                     335-168
Fogorvosi rendelő 
(Dr. Verasztó Mihály)          336-067
Védőnői szolgálat          335-968
Gyömrő és Térsége 
Víziközmű Kft.                        330-082
Polgármesteri Hivatal          335-161
Posta                                       335-179
Maglódi Rendőrőrs          325-107
Eurovill                            06/40-980-030
(Közvilágítási hibabejelentés)  
                                       fax: 29/530-101
Ecseri Polgárőr Egyesület 
            06/20 297-1725, 06-30/245-22-68

Közérdekű 
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Barotai Endre plébános megszenteli az új kenyeret Szent István ünnepén
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A focitorna győztese az ExFagyi csapataA focitorna győztese az ExFagyi csapata

A Varázs Lovas Sport Egyesület A Varázs Lovas Sport Egyesület 
egyik csinos táncosa  a  színpadonegyik csinos táncosa  a  színpadon

A legifjabb ecseri polgárőr A legifjabb ecseri polgárőr 
„szolgálatra „szolgálatra készül” a nagypapa karjánkészül” a nagypapa karján

Az etetőversenyen  a „nagyszájú” hölgyek arattak Az etetőversenyen  a „nagyszájú” hölgyek arattak 

A Tengsz-lengsz  együttes  Rolling Stones emlékkoncertet adott   A Tengsz-lengsz  együttes  Rolling Stones emlékkoncertet adott   
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