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Cserfa2 Közügyek

Képviselő-testületi ülés – június 19.
Június 19-én tartott rendes ülést az ecseri 
képviselő-testület.

A képviselők egy ellenszavazat és egy 
tartózkodás mellett hozzájárulásukat ad-
ták, hogy az újonnan alakult Közösen 
Ecserért Egyesület használhassa a nagy-
község nevét.

A képviselők – ellenszavazat és tartóz-
kodás nélkül – hozzájárultak ahhoz, hogy 
a Jobbik Magyarországért Mozgalom 
Ecseri Szervezete egy Nagy-Magyaror-
szágot ábrázoló motívumot alakítson ki 
a Milleniumi Emlékparkban, a Trianoni 
kereszt környezetében.

A képviselők öt igen és egy nem, illet-
ve egy tartózkodás mellett elfogadták a 
nagyközségi konyha tavalyi tevékenysé-
géről szóló beszámolót. Az ülésen Farkas-
né Völgyi Viktória konyhavezető szóbeli 
kiegészítést is fűzött az előterjesztéshez. 

Értékelte a képviselő-testület az Ecseri 
Kommunális Kft. tavalyi tevékenységét. 
Az erről szóló beszámolót a grémium el-
lenszavazat nélkül, egy tartózkodás mel-
lett fogadta el. 

Terítékre került a Rábai Miklós Műve-
lődési Ház tevékenysége is. A képviselők 
elfogadták az idei majálisról szóló beszá-
molót, illetve elfogadták a művelődési 
ház nyári nyitva tartását tartalmazó elő-
terjesztést.

A képviselők öt igen szavazat mellett, 
két tartózkodással  módosították az ön-
kormányzat költségvetési rendeletét. 

Egy tartózkodással, ellenszavazat nél-
kül fogadta el a képviselő-testület Ecser 
Vagyongazdálkodási tervét.            

Ellenszavazat nélkül, hét igen voks 
mellett a képviselők tudomásul vették a 
Budapesti Területfejlesztési Koncepció 
Egyeztetési anyagát és területi hatásvizs-
gálatát. A grémium kifejezte akaratát, 

hogy Ecser Önkormányzata a további el-
járásban is részt kíván venni.   

A képviselő-testület tagjai egybehangzó 
akarattal megbízták a polgármestert, hogy 
a Goodwill Consulting Pályázati Tanács-
adó Kft-vel egyedi pályázatírási megálla-
podást kössön a Testvérvárosok polgárai-
nak találkozói című pályázat megírására.

 A képviselő-testület úgy döntött, hogy 
a mozgáskorlátozottak számára WC-t 
építtett a Laky Ilonka Általános Iskolá-
ban. A beruházást várhatóan az önkor-
mányzat saját tulajdonú vállalkozása, az 
EKO Kft valósítja meg.

Az önkormányzat titkos szavazással ha-
tározott arról, hogy a Laky Ilonka Általá-
nos Iskola igazgatói vezetői megbízására 
beérkezett pályázókat különböző szava-
zati arányokban támogatja. 

A szavazásban – személyes érintett-
ség miatt – nem vett részt két képviselő: 
Szeverné Csekei Csilla és Jármai Zoltán. 
A testület Szeverné Csekei Csillát három 
igen, két nem, Jármai Ildikót két igen, há-
rom nem szavazatarányban részesítette 
támogatásban.  

A képviselők döntöttek arról, hogy az 
Ecserért díjat négy fő részére kívánja idén 
odaítélni. 

Döntött a testület továbbá arról is,  hogy 
Beck Zoltán kisfi a, Lóránd gyógyíttatásá-
ra egymillió forint támogatást nyújt.

A képviselők döntöttek az egyes számú 
óvoda tetőszerkezetének megerősítéséről 
is. A munkálatokat az EKO Kft. végzi el.Farkasné Völgyi Viktória konyhavezető szóbeli kiegészítést fűz a szervezet 2012-es 

tevékenységét összefoglaló előterjesztéshez. A képviselők egyhangúlag elfogadták. 
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Cserfa 3Figyelő

Sok munka elkészült, és még ennél is több 
van hátra. Az iskolában a biokazán elhelye-
zésre került, ami két új gázkazánnal lesz 
összeépítve, így jelentős megtakarítás érhe-
tő el az épület fűtésében. Az iskolában még 
a nyár folyamán mozgáskorlátozott WC-t 
alakítunk ki, aminek a tervei rendelkezésre 
állnak, azok felülvizsgálata után elkezdhet-
jük az építést.

A Szent Antal utcában elkészült a játszó-
tér, a parkosítás folyamatban van. Július 

6-án ugyan nem volt ünnepélyes megnyitás, 
de a gyerekek rendelkezésére bocsátottuk a 
játszóteret, hogy mielőbb örömüket leljék 
benne. A nyári szabadságolások miatt úgy 
döntöttünk, hogy az ünnepélyes avatást 
későbbre halasztjuk. Ecser lakosságától is 
kaptunk ötleteket, javaslatokat, amiket fi -
gyelembe vettünk.  Úgy gondolom, hogy 
megérte a módosítások miatti határidő el-
tolódás. 

A Széchenyi utca útburkolat cseréjének 
ügyében kiírásra került a közbe-
szerzési pályázat, és reményeink 
szerint még ebben a hónapban el-
kezdődhet a munka. Ez lesz ebben 
az évben a legnagyobb beruházás. 
Az út befejezése után az úttest és 
a patak közötti területet szeretnénk 
rendbe tenni, ezzel a faluközpont 
tovább szépülne. Erre a feladatra 
a HungaroControll Zrt. által kiírt 
pályázaton nyertünk 2 millió egy-
százezer forintot. Ezt az összeget 
sétány kialakítására kaptuk, és 

erre is használ-
hatjuk fel. Sajnos 
anyagi forrás és 
pályázati lehe-
tőség is egyre 
kevesebb van, 
ezért csak kisebb 
b e r u h á z á s o k -
ba tudunk majd 
b e l e k e z d e n i . 
Igyekszünk a rendelkezésünkre álló pénzt 
úgy beosztani, hogy az intézményeinken a 
legszükségesebb felújításokat el tudjuk vé-
gezni. Most az 1-es óvodában folynak mun-
kálatok. A csoportszobákban a padlózat és 
födém szigetelésére kerül sor. A tetőszerke-
zet is javításra szorul, itt csak a megerősí-
tést tudjuk elvégezni, mert a cserére sajnos 
nincsen forrás. Amint bezárt az óvoda, rög-
tön elkezdtük a felújítást azért, hogy az in-
tézményben folyó pedagógiai munkát, illet-
ve az ovisok életét ne zavarja az építkezés.

.     Gál Zsolt
polgármester

Nyáron is fejlődik a falunk

Pályázati Felhívás

Közterület-felügyelőt  keresünk
Ecser Nagyközség Jegyzője pályázatot hirdet a Polgármesteri 
Hivatalban közterület-felügyelői állás betöltésére.

Pályázati feltételek:
A 29/2012.(III.7.) Kormányrendeletben foglaltak szerint.

Képzettségi feltételek:
A II. besorolási osztályban:
rendészeti szakközépiskolai végzettség vagy ezzel egyenértékű más 
korábbi képzési formában szerzett végzettség; rendőr szakközépis-
kolai, határrendészképző szakiskolai végzettség; középiskolai vég-
zettség és rendőri szakképesítés vagy ezzel egyenértékű más korábbi 
szakképesítés, határrendész szakképesítés vagy ezzel egyenértékű 
más korábbi szakképesítés; középiskolai végzettség és közterület-fe-
lügyelői vizsga.
„B” kategóriájú jogosítvány
A pályázat elbírálásánál előnyben részesül, aki:
szakmai gyakorlattal rendelkezik
A betöltendő munkakörben ellátandó feladatok:
- közterület-felügyelői feladatok
Bérezés a szolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 
szerint.
További juttatások: cafetéria
Pályázat benyújtásának határideje: 2013. július 22.
A pályázat elbírálásának határideje: 2013. július 26.
A pályázathoz csatolni kell:
- kézzel írott önéletrajzot
- a végzettséget igazoló iratok másolatát.
Bővebb felvilágosítás: Polgármesteri Hivatal 2233 Ecser, Széche-
nyi utca 1.

Mosógép, hűtőgép javítása. Ecseren ingyenes kiszállás. Minden 
típusú háztartási gép javítása. (porszívó, mikro, mosógatógép, ká-
véfőző, villanybojler tisztítás, javítás.) Fodor Károly: 06-20-935-
1207, 06-20-402-5558

A Budapest Környéki Törvényszék elnökének határozata alap-
ján a Monori Járásbíróság július 16 és augusztus 16 között nyári 
ítélkezési szünetet tart. Az ítélkezési szünet idején a polgári, a 
büntető és a végrehajtó iroda ügyeletet tart. Hétfőn 9-15, szer-
dán, csütörtökön és pénteken 9-11 óra között lehet felvilágosí-
tást kérni, beadványokat benyújtani. Cím: Monor, Kossuth L. 
utca 69. Tel: 06-29-613-224.

Bírósági szünet

Megkérjük a kedves hozzátartozókat, hogy a lejárt sírhelyeket 
megváltani szíveskedjenek! Az egy évnél régebben lejárt sírhe-
lyek felszámolásra kerülnek. Megváltás helye: Ecseren a teme-
tőben, minden hétfőn 9-11-ig. Maglódon a József Attila körút 
19-ben, munkanapokon 8-16 óráig.

A Golgota Bt. felhívása

A gyerekek már birtokba vehették  az új játszó-A gyerekek már birtokba vehették  az új játszó-
teret a Szent Antal utcában. Ottjárunkkor még teret a Szent Antal utcában. Ottjárunkkor még 
az utolsó simításokat végezték a kivitelezők.  az utolsó simításokat végezték a kivitelezők.  

Köszönetnyilvánítás
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik 

Zsilinszki Ferencné
temetésén részt vettek, elkísérték utolsó földi útjára, az 
Ecseri Temetőbe, sírjára koszorút, virágot helyeztek el.  

A gyászoló család

AA GGoollggoottaa BBtt.. ffeellhhíívváássaa

CsF_01.indd   3 2013.07.28.   15:12:46



Cserfa4 Repülőtér

Új hajtómű próbahelyet avattak Fe-
rihegyen a minap. A közel háromszáz 
millió forint értékű zajvédelmi léte-
sítmény elsősorban a XVII. kerület 
reptérhez közeli részén élők, illetve a 
XVIII. kerület, Vecsés, Ecser és Gyál 
reptér mellett élő lakosságának jelent 
könnyebbséget a jövőben.

Az avatóünnepségen részt vett Ughy 
Attilla országgyűlési képviselő, a XVIII. 
kerület polgármestere, Horváth Tamás, 
Rákosmente alpolgármestere, Barta Zol-
tán Ecser jegyzője, a házigazdákat Jost 
Lammers, a Budapest Airport vezérigaz-
gatója képviselte.

Ughy Attila beszédében kiemelte, a 
reptér fontos gazdasági tényező a környe-
ző települések számára, amellyel úgy kell 
együtt élni, hogy az lehetőleg minél opti-
málisabb legyen a környező települések 
lakossága számára is. Jost Lammers ki-
emelte, hogy a gazdasági válság, a Malév 
csődje, illetve a céget tavaly óta terhelő 
többletadók ellenére a Budapest Airport 
nem mondott le a fejlesztésekről. Néhány 
hónapja avatták a WizAirrel közösen lét-
rehozott repülés-szimulátort, most a haj-
tóműpróbázó üzembe helyezése van so-
ron. Őszre elkészül a DHL új központja, 

s nem került le a napirendről a repülőtér 
által régóta tervezett szállodafejlesztés 
sem.

A hangelnyelő és sugárterelő elemek-
ből álló speciális szerkezet olyan környe-
zetvédelmi fejlesztés, amelyre évtizedek 
óta nem volt példa Magyarországon. A 
12 méter magas és 107 méter hosszú léte-
sítményt összesen 550 speciális panel al-
kotja. Az elemek szereléséhez több, mint 
4000 csavart használtak fel, az alaplemez 
elkészítéséhez pedig összesen 850 köb-
méter betont építettek be. A létesítmény-
hez fölhasználtak továbbá 41 tonna acélt, 
ami olyan nehéz, mint egy Airbus 320-as 
repülőgép.

 A légijárművek karbantartása során a 
hajtóműveket rövid ideig időnként rész-
leges, vagy maximális teljesítményen 
kell működtetni a földön. Ez a művelet 
a hajtóműpróbázó helyen a felszállás-
hoz hasonló jelentős hangkibocsátással 
jár. A most átadott hajtóműpróbázó bázis 
révén jelentősen csökkenthető az évente 
átlagosan százötven-kétszáz alkalommal 
végzett tesztelések során keletkező zaj-
terhelés.

Az átadóünnepségen Horváth Tamás, 
Rákosmente alpolgármestere kiemelte, a 

kerület és a reptér vezetése közötti tárgya-
lásokon a városrész kérései között fontos 
elem volt a hajtóműpróbáztatás okozta 
zajterhelés csökkentése. A városüzemel-
tetésért felelős szakember örömmel álla-
pította meg, hogy az új létesítmény több, 
mint másfél kilométerrel távolabb került 
a régi, Rákoshegyhez nagyon közeli he-
lyétől. Így az új próbabázis kétezer mé-
terrel távolabb működik a repülőtérhez 
legközelebb lévő rákoshegyi lakóingat-
lantól.

Barta Zoltán, Ecser jegyzője is öröm-
mel nyugtázta, hogy a repülőtér vezeté-
sével folytatott konzultációk nyomán az 
ecseriek számára kedvezőbb zajterhelési 
helyzet állt elő a fejlesztésnek köszön-
hetően. A jegyző már tájékozódott a rep-
térhez közelebb lakó ecseriek körében, s 
kiderült, érezhető javulást tapasztalnak a 
lakók az új beruházás üzembe helyezése 
óta.

A létesítmény világszínvonalú megol-
dással csökkenti a zajt. A hangelnyelő és 
sugárterelő elemek révén a hajtóművek-
ből kiáramló égésterméket, illetve zajt az 
ég felé irányítják, így a terhelés lényege-
sen kisebb mértékben érinti a lakott terü-
leteken élőket, mint eddig.

Új hajtómű próbázót avattak Ferihegyen

Jost Lammers, a Budapest Airport vezérigazgatója és Barta Zoltán, Ecser jegyzője fog kezet az új fejlesztés alkalmából. A 
háttérben látszik a sajtó, a szemléletes fénykép- és videófelvételek elkészítése kedvéért gerjesztett füst mozgásából, hogy az új 
próbahely a hangelnyelő és sugárterelő elemek révén a hajtóművekből kiáramló égésterméket, illetve zajt az ég felé irányítja
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Cserfa 5Kultúra

Idén, az országos rendezvény időpont-
jától eltérően, június 15-én, a Szent 
Antal napi búcsúval összehangoltan 
került megrendezésre településünkön a 
Múzeumok éjszakája program. A Táj-
ház udvarán igazán remek idő fogadta 
az érdeklődőket. A Tájház megtekin-
tésén túl számos program hívogatta az 
ecserieket. A Laky Ilonka Általános Is-

kola első osztályos tanulói közös játék-
ra invitálták a gyerekeket, Budai Ilona 
Magyar Örökség díjas népdalénekes 
Mese, mese mátka című interaktív mű-
sora után pedig Kovács László és Var-
ga Veronika magyar népi- és történeti 
hangszerekkel ismertette meg a nagy-
érdeműt. A délután folyamán hangszer-
készítésben, szövés-fonásban, korongo-

zásban próbálhatták ki magukat kicsik 
és nagyok egyaránt. A tavalyi nagy 
siker után idén is Aszódi Csaba tartott 
idegenvezetést a templomban 18 óra-
kor. Köszönjük azoknak, akik eljöttek, 
hogy velünk töltötték a délutánt és kö-
szönjük a Zöldkoszorú Hagyományőrző 
Kör közreműködését. 

D. K.

Múzeumok éjszakája Ecseren

A gyerekek a szövés-fonás tudományával ismerkednek a Tájház udvaránA gyerekek a szövés-fonás tudományával ismerkednek a Tájház udvarán

Idén ismét kedvezményes táborozási le-
hetőséget ajánlott fel a Pest Megyei Gyer-
mek és Ifjúsági Alapítvány a Pest megyei 
Önkormányzatok részére.  A táborozás 
költségeit az alapítvány és az önkormány-
zatok közösen biztosítják.

2013. június 17-22 között négy ecseri, 
hátrányos helyzetű általános iskolai diák 
részesült ebben a kedvezményben. Az 

önkormányzat 66.000 forinttal járult hoz-
zá az egy hetes Zamárdi kalóz táboroz-
tatás költségeihez. A gyermekek az egy 
hét alatt több programon vehettek részt. 
Volt például hajókirándulás, kalózcsata, 
lovasbemutató, vetélkedők, tábortűz  és 
minden nap strandolás, mert szerencsére 
a tábor ideje alatt nagyon jó időben élvez-
hették a nyár örömeit a gyermekek. 

Éjszakai 
horgászversenyhorgászverseny

A zord időjárás ellenére sikeresen zajlott 
az éjszakai horgászverseny június 22-én 
az ecseri tónál. Ezen az éjszakán nem is 
annyira a verseny, mint a baráti együtt-
lét, a romantikus időtöltés volt a fontos. 

Kedvezményes táboroztatás

Gyermekek nyári étkeztetése
Az Ecser Nagyközségi Önkormányzat 
– az előző évekhez hasonlóan – önerő-
ből biztosítja a nyári szünidő alatt tíz 
szociálisan hátrányos helyzetű kisdi-
ák részére a nyári meleg étkeztetést. 

Az önkormányzati konyha zárása alatt 
sem szünetel a gyermekek és a szoci-
ális étkezésben részesülők részére az 
étel biztosítása. 

Irsikné Sipos Ildikó
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Cserfa6 Hagyomány

A háromnapos majális rendezvénysoro-
zat fénypontja volt Gelencsér Péter Ecseri 
Lakodalmas című szobrának felavatása a 
faluközpontban. A színpompás ünnepélyen 
a szoborba álmodott táncoló pár előtt fel-
vonult énekkel és tánccal a nagyközség ap-
raja-nagyja. Köztük az Ecsert ország-világ 
előtt ismertté tevő lakodalmas koreográfi -
át is ellejtett egy fi atalokból álló együttes. 
Jelen volt az eseményen a szobor alkotója 
is, akinek munkáját Gál Zsolt polgármester 
méltatta. Aszódi Csaba András, a Szlovák 
Önkormányzat elnöke pedig e hagyomány 
kialakulását ismertette a megjelentekkel. 
A virágdíszek Gál Márta önzetlenségét 
dícsérték. A Cserfa júliusi számában meg-
szólaltatjuk a szobrászt, a rendkívül rokon-
szenves helyi mestert. Fogadják szeretettel  

– Gelencsér Péter tősgyökeres ecseri, így 
mondják. Valóban tősgyökeres?

– Teljes mértékben. Leginkább anyai 
ágon. A nagymama, a nagypapa, meg az ő 
felmenői is itt laktak. 

– Mégis Budapesten született!
– Persze, a kórház miatt, de nem sokáig 

voltam ott.

– Szereti Ecsert?
– Nagyon. Ez a szülőfalum, és patriótá-

nak érzem magam.
– Mire gondolt, amikor fölkérték a szo-

bor elkészítésére?
– Nagyon örültem neki. Gál Zsolt pol-

gármester úrral ez egy közös munkánk 
volt. Jól ismertük egymást, sokat beszél-
gettünk róla. Ecsernek voltaképpen ez a 
tánc a szimbóluma. Bármerre járunk az 
országban, világban, Ecserről mindenkinek 
a lakodalmas jut eszébe. Ez volt a szobor 
ötletének alapja. 

– Hogy kezdődött a munka, hogy alakult 
ki ez a tartalom, miért éppen így állnak a 
táncosok?

– Sokat tervezgettünk, előzetesen rajzo-
kat készítettünk. Aszódi Csaba András, a 
Zöld Koszorú Hagyományőrző Kör tag-
jai nagyon sokat segítettek a jellegzetes 
tánclépés kiválasztásában. Az ecseri tánc 
közismert motívuma a marslépés, ez lett a 
fi gurák mozdulatainak alapja. Részletesen 
megbeszéltük a népviselet díszítéseit is. 
Amikor a folyamatosan formálódó vázlat-
rajz már mindenkinek tetszett, azután kez-

dődött el a konkrét munka. 
– Miből készült a szobor?
– Műgyantából. Bronzhatása van, de a 

bronz nagyon drága lett volna. Ez a mű-
gyanta ellenáll az időjárás viszontagságai-
nak, sőt az UV-sugárzásnak.

– Meg biztonságosabb is. A bronzot köny-
nyen elviszik manapság.

– Maga mondta!
– Díszítőszobrász a tanult mestersége. 

Köztéri szoborból azonban ez az első, ha 
jól tudom!

– Nem, van egy másik is Csajágon, má-
sodik világháborús emlékművet ábrázol. 

– Díszítőszobrászként a Magyar Televízi-
óban dolgozott sokáig. 

– Az volt a legérdekesebb munkahelyem. 
Valószínűleg a mai napig ott dolgoznék, ha 
nem szűnt volna meg a tévéfi lmek gyártása.  

– Mi volt ott a feladata?
– Ami a díszletekhez kellett, megcsinál-

tuk. Város-makettek készítése, állat-, em-
beralakok formázása. Nagyon változatos 
volt a munka. Az egyik fi lmben például a 
cselekményben szoborrá vált egy nő. Így 
meg kellett mintázni a hölgyet, s az előtte 

Gelencsér Péter: „Naponta eljárok előttük. 
Köszönök, olykor integetek is nekik!”

Gál Zsolt polgármester, Gelencsér Péter szobrászművész és az idén harminc éves nyugdíjas klub táncosai a szoboravatón
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még táncoló, sürgő-forgó női alakból a 
megfelelő pillanatban szobor lett. Filmes 
trükkökkel átvette az élő alak szerepét. 

– A szakközépiskola elvégzése után a 
tévé volt a második munkahelye.

– Igen. Először a Képzőművészeti Ki-
vitelező Vállalatnál épületdíszeket készí-
tettünk, aztán mentem a tévéhez. Amikor 
megszűnt a tévéfi lmgyártás, maszek szob-
rászként jobbára épületeket díszítettünk. A 
dolog továbbra is sokrétű, de kevés a mun-
ka, mindent meg kell fogni. 

– Dolgozott az önkormányzatnál is. Erre 
hogy került sor?

– A feleségem sajnos meghalt, egyedül 
maradtam a kislányommal. A maszek világ 
időbeosztása mellett nem lehetett rendesen 
a gyerek gondját viselni, nem lehetett idő-
ben érte menni az óvodába, ami nem volt 
jó. Az önkormányzatnál sofőrként dolgoz-
tam. Helyben lakom, itt volt az óvoda, ezt 
össze tudtam egyeztetni a szülői feladatok-
kal. Kétségtelenül kényszerpálya volt, de 
ennek ellenére nagyon tetszett. 

– Van nehézgépkezelő bizonyítványa is, 
vezetett traktort…

– Igen, így van. De ezek is érdekes dol-
gok. 

– Utalt felesége halálára, aki orosz 
származású volt, a távoli Szibériából jött 
Ecserre lakni. Hogy találkoztak, hogy lett 
ebből házasság?

– Egy rokonunk kisfi át kezelték Szibé-
riában. A hosszas betegség során az édes-
anyának ott kellett laknia albérletben. Az 
idők során a főbérlők is többször elláto-
gattak Magyarországra, s így találkoztam a 
későbbi feleségemmel, a főbérlő lányával. 

– Miért Ecseren, s nem Szibériában tele-
pedett le az ifjú pár?

– Többek közt az időjárás, a hideg is az 

oka, de én egyáltalán nem akartam Szibé-
riában lakni. 

– A tragédia sajnos bekövetkezett 2004-
ben, de az asszony szüleivel még minidg jó 
kapcsolatot ápol.

– Igen. A feleségem szülei nagyon ked-
vesek. Az unokájuk okán, s az egyéb kö-
tődések miatt is tartjuk a kapcsolatot. Elég 
messze van, de interneten, Skype segítsé-
gével könnyebb a kapcsolattartás. 

– A kislánya hogy éli meg az anyanél-
küliséget?

– Másfél éves korában vesztette el az 
édesanyját. Épp abban a korban, amikor 
kicsi gyerekként nem sok mindent fogott 
fel az ember a világból. Ő így szokta meg, 
hogy ketten vagyunk. 

– Negyvenkilenc éves. Új életet is kezd-
hetne. Tervezi?

– Nehéz erről beszélni. Jól megvagyunk 
a kislányommal. Nem akarok új életet 
kezdeni. Ez nekünk megfelelő. Végzem a 
dolgom, nevelem a lányomat, s ez bőven 
kitölti az időmet. 

– Most ismét a szakmában dolgozik.
– Igen. Bár megszerettem az önkor-

mányzati munkát, de a lányom már 11 
éves. Önállóbb, nem igényel huszonnégy 
órás felügyeletet, mint hajdan. Tanul, ját-
szik, lejön hozzám a műhelybe, elfoglalja 
magát. Így én is könnyebben vállalhatok 
munkát. 

– Akivel beszéltem, mindenkinek nagyon 
tetszett a szobor. Gondolom, önnek is ha-
sonló visszajelzései vannak.

– Nekem is ilyen vélemények jöttek 
vissza. Az volt a cél, hogy tetsszen az em-
bereknek.   

– Eljár előtte ön is naponta?
– Persze. Itt lakok, bármerre járok, talál-

kozom velük. Még integetek is nekik.

Aszódi Csaba András beszédében az ecseri hagyományokat eleveníti föl

A tradíció tovább élA tradíció tovább él

Óvodások bemutatójaÓvodások bemutatója
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Elballagott „öregdiákok” álmai
Szép tanulmányi eredményeket tudhat ma-
gáénak a Laky Ilonka Általános Iskola. A 
most elballagott végzős osztály tanulmányi 
átlaga elismerésre méltó. A végzősök közül 
sokan értelmiségi pályára készülnek, egyete-
met, főiskolát szeretnének elvégezni. Ehhez, 
mint látni fogjuk, biztos alapokat kaptak az 
ecseri általános iskolában. Négy elballagott 
fi atalt – Horváth Fridát, Kohajda Ádámot, 
Galambos Bettinát és Lesti Bencét – kér-
deztük továbbtanulási, pályaválasztási ter-
veikről. A középiskola felé induló fi atalokat 
megkérdeztük arról is, hogyan értékelik a 
Laky Ilonka Általános Iskolában töltött éve-
ket. 

– Horváth Frida a budapesti Karinthy 
Frigyes Kéttannyelvű Gimnáziumban foly-
tatja tanulmányait. Hogy esett a választás 

erre az iskolára?
 – Mindenképpen kéttannyelvű gimná-

ziumot szerettünk volna megcélozni. Ezek 
közül választottuk a legjobbat. A Karinthy 
egy tehetséggondozó iskola, így az oktatás 
színvonala is magasabb, mint a sima gim-
náziumokban.

– Fontos az, hogy jó gimnáziumban ta-
nulj tovább?

– A tervbe vett egyetemi továbbtanulás 
szempontjából mindenképpen.

– Mit adott a sikeres gimnáziumi fel-
vételihez az ecseri Laky Ilonka Általános 
Iskola?

– Jó alapokat adott. Nemcsak tanulmá-
nyi tekintetben, hanem emberileg is. 

– Mi az, amiben a legtöbbet profi táltál 
az általános iskolában?

– Jó tanulási módszert sajátíthattam el, 
ami sokat segített már ott is. Bizonyos, 
hogy a gimnáziumi években is nagy hasz-
nát veszem. Ha valaki tudja, hogyan kell 
tanulni, és van szorgalma is, akkor ered-
ményes lehet.

– Mi szeretnél lenni?
– Orvos, egész pontosan rákkutató.
– Ez nagyon tudatos élettervezésre vall. 

Van a családban orvos, akiről példát ve-
hettél?

– Nincs, ezt az irányt magam találtam ki.
– Hogy jutottál erre a komoly elhatáro-

zásra?
– Történt a családban olyan sajnálatos, 

fájdalmas végű megbetegedés, ami arra 
késztetett, hogy ezt a pályát válasszam. 

– Szeretsz tanulni?
– Igen. A tanulás szeretetét is belém ne-

velte az ecseri általános iskola.
– Melyik a kedvenc tantárgyad?
– A biológia.
– Szüleid mivel foglalkoznak?
– Édesapám forgalomtechnikai szakem-

ber. Édesanyám pedig gyesen van. 
Kohajda Ádom szintén a Karinthy Fri-

gyes Kéttannyelvű Gimnáziumban folytat-
ja tanulmányait.

– Ha jól tudom, német lesz a képzés má-
sik nyelve. Miért ezt választottad?

– Az autógyártás érdekel, s Európában a 
német gépkocsigyártás a legfejlettebb. Így 
a német nyelv számomra alapvető fontos-
ságú. 

– Az általános iskolában tanultál már 
németül?  

– Nem, most fogom elkezdeni.
– Mi szeretnél lenni?
– Mérnök, aki gépkocsik tervezésével, 

fejlesztésével foglalkozik. 
– Milyen volt az általános iskola? Hogy 

emlékszel vissza rá?
– Szép emlékeim maradtak róla, alapo-

san megtanították a szükséges ismereteket. 
– Miben érzed az erősségét?
– Például a nyelvtanításban. Az angolt 

például a gimnázium első évében ugyan-
abból a tankönyvből fogjuk tanulni, ami-
ből már a Laky Ilonka Általános Iskolában 
is tanultunk. Erős képzést kaptunk továbbá 
magyarból és matematikából is. 

– Nem félsz a gimnáziumtól? Fogod bír-
ni a komolyabb tanulmányi kihívást?

– Nem félek tőle. 
Galambos Bettina Monoron, a József At-

tila Gimnáziumban tanul tovább.
– Miért ezt az iskolát választottad?Kohajda Ádám, Galambos Bettina, Lesti Bence, Horváth Frida az iskola kapujábanKohajda Ádám, Galambos Bettina, Lesti Bence, Horváth Frida az iskola kapujában
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– Nyílt napon voltunk ott, s nekem na-
gyon megtetszett. Cél volt az is, hogy ne 
kelljen beutaznom naponta Budapestre. 
Monorra a közlekedés egyszerű, busszal 
könnyen és gyorsan oda lehet érni. 

– Ha gimnáziumba mész, akkor bizonyá-
ra tovább szeretnél tanulni később!

– Igen. Mehettem volna szakközépisko-
lába is, de még nem tudom, mi is szeretnék 
lenni. Azt tudom azonban, hogy szeretnék 
elvégezni egy főiskolát vagy egyetemet. 

– Milyen pálya áll hozzád közel?
– Jelenleg úgy gondolom, hogy legin-

kább állatorvos szeretnék lenni, de ez még 
egyáltalán nem végleges döntés.

– Tartotok állatot otthon?
– Igen, van egy kutyánk, az anyukám 

testvérénél pedig három. Nagyon szeretem 
őket. Az enyém West Highland White ter-
rier, röviden Westi, és Grétának hívják. 

– Milyen volt az ecseri iskola?
– Nagyon jó, nagyon szerettem oda jár-

ni. A tanárokat is nagyon szerettem, nem is 
nagyon akartam elballagni. 

– Hogyan segítette a tanulásodat a suli?
– A tanáraim révén nagyon. Minden év-

ben kitűnő voltam, amihez sok segítséget 
kaptam tőlük. 

– Ezek szerint jófejű gyerek vagy, aki rá-
adásul szorgalmas is?

– Mondhatjuk ezt, igen. 
– Szeretsz is tanulni?
– Szerettem. Nyolcadikban már nem 

annyira, mert a központi felvételi miatt sok 
volt már a tanulnivaló. Nem félek a gimná-
ziumtól, ott is helyt fogok állni. 

Lesti Bence a Schulek Frigyes Két Ta-
nítási Nyelvű Építőipari Szakközépiskolá-
ban tanul tovább Budapesten. 

– Miért ezt választottad?
– Voltam pályaválasztási tanácsadón. 

Ott is megerősödött bennem, hogy lehető-
leg építész, építészmérnök szeretnék lenni. 
Ezen a szakterületen ez az egyedüli iskola, 
amelyik szóba jöhetett. Közel is van, köz-
vetlenül a Keleti pályaudvar mellett, a Mo-
sonyi utcában.

– Honnan van a vonzódásod az építé-
szethez?

– A matematika és a fi zika nagyon érde-
kel, és már házakat is szerkesztgettem az 
otthoni asztalfi ók számára.  

– Miket szeretnél tervezni később? Netán 
felhőkarcolókat?

– Inkább lakóházakat, jobban szeretek 
földközelben maradni. 

– Ecseren vagy bárhol a világban?
– Bárhol a világban.
– A Laky Ilonka Általános Iskola meny-

nyit segített neked a felkészülésben?
– Sokat. Erős metematika-fi zika képzést 

kaptunk, és nagyon szerettem oda járni. A 
tanárok nagyon kedvesek voltak, s a diák-
társaimat is csak a legszebb emlékeim kö-
zött tudom megőrizni.

– A családban volt egyébként építész?
– Nem, nem volt. 
– Szüleid mivel foglalkoznak?
– Anyukám gyárban dolgozik, gépko-

csikhoz gumialkatrészeket szerel. Apukám 
pedig fuvarszállító volt. 

– Ha elvégzed a középiskolát, majd az 
egyetemet, nagyot lépsz előre.

– Igen, én is így látom.
– Testvéred van?
– Igen, egy nővérem, ő virágkötő.
– Akkor te leszel a legképzettebb ember 

a családban?

– Igen, én. 
– Gondolom, a szüleid büszkék rád. Tá-

mogatják tanulási terveidet?
– Igen, úgy érzem, büszkék rám, maxi-

málisan támogatnak.  

Az utolsó integetés a virágszírmokkal díszített tanteremben. Aztán ballag már a vén diák...Az utolsó integetés a virágszírmokkal díszített tanteremben. Aztán ballag már a vén diák...
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A Cserfa következő, 2013. 08. száma 
augusztus 16-án jelenik meg. Nyom-
dába adás: augusztus 13.  Lapzárta: 
augusztus  06.

Intenzív nyári kurzus
Helyszíne: Rábai Miklós Művelődési 

Ház (2233 Ecser, Bajcsy Zs. u. 3.),
Ideje: 2013. 

augusztus 12-
től 16-ig (hét-
főtől péntekig), 
délelőtt 10.00-
től 12.00-ig.

S z e r e t e t t e l 
várunk minden 
régi és új ér-
deklődőt, aki 
szeretné a nyá-
ron is bővíteni, újítani hip-hop tánctu-
dását! 

Kicsik és nagyok egyaránt részt ve-
hetnek nyári kurzusunkon, itt mindenki 
megtalálja a magának való műfajt.

5 napon ke-
resztül 2 órán 
át, csak tánc!

Gyere, ne 
hagyd ki!

A tanultakat 
a nyár végi és 
ősz eleji ren-
dezvényeken 
be is mutatjuk! 

Részletek a 
facebookon vagy 06-20 560-25-62 vagy 
edancehhti@gmail.com!

E-Dance Hip-Hop Tánciskola

Szent István napi piknik a 
Grassalkovich téri parkban és a Rábai 
Miklós Művelődési Házban
2013. augusztus 20-án, kedden 10 órától

*„Falusi Csata” várja a játékos kedvű 
csapatokat

*Ringató foglalkozás népihangszer be-
mutatóval

*Kleman Ágnes ágas-bogas bábfoglal-
kozása

*Kenderkóc népi játszóház segítségével 
a gyerekek a kenyérkészítés folyamatát 
játszhatják el az aratástól a kenyérsütésig

*E-Dance Hip Hop Tánciskola és a 
Nazirah Hastánccsoport bemutatói

*Nótaműsor

*Ecseri festő – és rajzműhely kiállításá-
nak megnyitója

*„Tiszta udvar rendes ház” díjátadó ün-
nepség

*Közreműködik Herencsár Viktória, a 
Cimbalom Világszövetség elnöke és Mar-
tonosi György dobművész

*Tűzijáték
*Utcabál Abonyi Attilával

További részletekről augusztusban megje-
lenő műsorfüzetünkből tájékozódhatnak!

Rábai Miklós Művelődési és Közös-
ségi Ház 2233. Ecser, Bajcsy-Zsilinszky 

utca 3. Telefon: 06(29)335-346
www.ecsermuvhaz.hu

Szent István napi piknik

A Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató 
Zrt. – a jelentős bevétel csökkenést előidéző 
jogszabályváltozásokra hivatkozva – meg-
szüntette a locsolási kedvezményt a szolgál-
tatási területükhöz tartozó településeken, így 
Ecseren is. Ismeretes, január elsejétől már nem 
az önkormányzat határozza meg a vízdíjakat 
és a csatornadíjakat. A továbbiakban locsoló-
mérő felszerelésével van lehetőség a locsolás-
sal járó költségek csökkentésére. A locsolómé-
rő felszerelésével a locsolt vízmennyiség után 
nem kell a csatornadíjat fi zetni. A mérőóra 
felszerelését a szolgáltató ügyfélszolgálati iro-
dáiban lehet kezdeményezni. Az ár meghatá-
rozására helyszíni felmérés után kerül sor. Az 
ecseriek a maglódi ügyfélszolgálatot kereshe-
tik föl: Maglódi iroda, Maglód Fő u. 25/a.  Tel: 
29 340-010/529 mellék. Ügyfélfogadás: hétfő: 
12-16-ig, szerda: 8-18-ig, péntek: 8-12-ig.

Locsolási kedvezmény Csökkennek a 
szennyvízszippantási 
díjak

A rezsicsökkentés keretében 2013. július 
elsejétől 10 %-kal csökkennek a szenny-
vízszippantási díjak

Ecser településen az alábbi árak lépnek 
hatályba: 5 m3 10.225-Ft, 10 m3 20.450-
Ft. A díjak az ÁFA-t tartalmazzák

CCssöökkkkeennnneekk aa ooccssoolláássii kkeeddvveezzmméénnyy
sszz
ddííjj

AA ree
llsesej
íízszsz
EcE

aatátál
tt.. AA

CCs

Iskolánk nyári ügyeleti rendje a követke-
ző: minden szerdán 9-12 óráig vagyunk 
személyesen elérhetőek az iskolában. A 
központi tankönyvrendelés ügymenete 
szerint minden család postai úton megkap-
ja a csekket a tankönyvek áráról, melyet 
a megadott határidőig be kell fi zetni. Az 
új jogszabály értelmében az elsős diákok 
ingyen tankönyvből kezdhetik meg tanul-
mányaikat szeptemberben. Ugyancsak 
ingyenes lehet a tankönyv rászorultsági 
alapon.

Iskolai ügyelet
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A BŰN A LEPRÁNÁL IS  ROSSZABB. 
A LEPRA A FÖLDI  ÉLET BEFEJE-

ZÉSÉVEL MEGSZÜNIK, DE A BŰN 
ÖRÖKLÉTEN ÁT MEGMARAD. 

CSAK KRISZTUS TUD SEGITENI 
RAJTUNK. HOGYAN?  

MIT TEGYÜNK?

1.Teremtés k.19, 15-29. és Mt. 8, 23-
27. Négy magatartásforma. Lassan csele-
kedni, hátratekinteni, félni és Jézushoz, a 
Szentlélek kegyelméhez menekülni.  

Lót elhatározta, hogy elhagyja a várost. 
De nagyon lassan cselekszik. Az angyal 
fi gyelmezteti: menekül! De Lót képtelen 
elszakadni a rossztól, a bűnös környezet-
től. El szeretnél szakadni a bűntől, de va-
lami visszahúz… Lót még az angyallal is 
alkudozni kezd. Nagyon nehéz szakítani 
egy bűnös helyzettel. Kísértés esetén is 
nehéz lehet. De Isten hangja szól: „Me-
nekülj! (…) Nem tudsz, tanította: kísértés 
idején, sokszor csak egyetlen út van, me-
nekülj. Ne szégyelljük magunkat, ha me-
nekülni kényszerülünk. Ismerjük el, hogy 
gyengék vagyunk. Meneküljünk, hogy 
Jézus útján tovább haladhassunk. 

Az angyal fi gyelmezteti: Lót, ne néz-
zen hátra, csak előre. A bűn iránti nosz-
talgiánkat így kell legyőzni. Gondoljunk 
a pusztaságban vándorló népre. Mindene 
megvolt. Istentől ígéretet kapott: elvezeti 
őket az új hazába. És gondoskodik róluk. 
Mégis nosztalgia volt bennük az egyip-

tomi hagyma és húsos fazék után, még 
akkor is, ha rabszolgák voltak. (Gondolj 
azokra, akik az 50-es éveken nosztalgiáz-
nak). 

Az angyal bölcs tanácsot adott: ne néz-
zen hátra, ne térjenek vissza. Menjünk 
előre. Ne csináljunk úgy, mint Lót fele-

sége, szakítsunk minden nosztalgiával, 
mert a kísértések közé tartozik a kíván-
csiság is. 

Meneküljünk a bűn elől, nosztalgia nél-
kül. (könnybelábadt szemek). Kíváncsi-
ságra nincs szükség. 

De ebben a bűnös világban, hogyan 
lehet ezt megtenni? Milyen lehet a bűn? 
Szeretném megismerni.(…) Hagyd! A kí-
váncsiság megárt…! Ne nézz hátra! Me-
nekülj! Mindannyian gyengék vagyunk, 
meg kell védeni ma-
gunkat. 

A harmadik a 
bárkában való féle-
lem. A vihar! Elbo-
rítanak a hullámok. 
„Ments meg Uram, 
mert elveszünk. „A 
félelem is az ördög 
egyik kísértése. Fé-
lünk Krisztus útján 
haladni, a mulandó 
öröm elvesztése…

Jobb itt maradni, 
ahol biztonságban 

vagyunk. Ez Egyiptom rabszolgasága. 
Félek előre menni, mert nem tudom, hogy 
az Úr hová vezet. (…) 

A félelem azonban nem jó tanácsadó, 
Jézus többször mondta: „Ne féljetek, én 
legyőztem a világot”.         

A negyedik. A tanítványokat félelem 
tölti el, amikor egy 
pillanat alatt Jézus le-
csendesíti a háborgó 
tengert. 

A bűnünkkel, a 
nosztalgia kísérté-
sével, a félelemmel 
mindig az Úrhoz kell 
fordulni. Nézzük őt, 
szemléljük. Ez tölt el 
bennünket ámulattal. 
„Uram kísértést érzek 
arra, hogy ebben  a 
bűnös helyzetben ma-
radjak, kíváncsi va-
gyok, hogy megismer-
jem ezeket a dolgokat.  
Uram félek.

A 
tanítványok:”ments 
meg Uram, mert elve-
szünk”. S ennek kö-
vetkezménye volt: Jé-
zussal való találkozás 

ámulata… (…) Nem vagyunk se naiv, se 
langyos keresztények. Bátrak vagyunk. 
Gyengék vagyunk, de bátornak nem lát-
szani, hanem lenni kell.

 A Bátorságot gyakran menekülésben 
kell kifejezni. Úgy hogy nem tekintünk 
hátra, hogy ne essünk bele az ártalmas 
nosztalgia hibájába. 

Ne féljünk! 
Mindig tekintsünk Jézusra!   

Barotai Endre plébános

A találkozás útja
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Az idei búcsú újdonsága, látványossága a gó-
lyalábas mutatványosok népszerű lyalábas mutatványosok népszerű 
produkciója voltprodukciója volt

Nemcsak a húszéveseké a világNemcsak a húszéveseké a világ

Három a kislány. Három a kislány. 
Hohol Enikő, Tóth Hohol Enikő, Tóth 
Orsolya és a kicsi: Orsolya és a kicsi: 

Katona Szófi a fagyizik Katona Szófi a fagyizik 
a búcsúban.a búcsúban.

Én is lőhetek egyet, gazdi?Én is lőhetek egyet, gazdi?

A legifjabb búcsúbeli  A legifjabb búcsúbeli  
mozdonyvezetőmozdonyvezető
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