
XIX. évfolyam 8. szám. 2013. augusztus 16.Ecser Nagyközségi Önkormányzat lapja    

8. oldal8. oldal

Cserfa_2013Augusztus_03.indd   1 2013.08.14.   12:24:53



Cserfa2 Közügyek

Képviselő-testületi ülés – július 8.
Rendkívüli ülést tartott július 8-án az 
ecseri képviselő-testület.

Az előzetes értékelések alapján a grémi-
um megállapította, hogy a Széchenyi utca 
meglévő útburkolatának és csapadékvíz 
elvezető rendszerének felújítására kiírt 
közbeszerzési eljárást a Geoway Mérnö-
ki és Szolgáltató Kft. és a Kvadrát 2000 
Építőipari, Szolgáltató Kft. közös ajánlata 
nyerte. A képviselő-testület – öt igen, egy 
nem szavazattal, egy tartózkodás mellett 
– fölhatalmazta Gál Zsolt polgármestert, 
hogy a fellebbezési határidők leteltének 
fi gyelembevételével írja alá a közös pá-
lyázat szerinti szerződést.  

A testület hatályon kívül helyezte az 
önkormányzat hulladékgazdálkodási sza-
bályait magában foglaló rendeletének 
mellékletét. Mint Barta Zoltán jegyző az 
ülésen ismertette, az új hulladékgazdál-
kodási törvény alapján az ecseri képvise-
lő-testület árhatósági szerepét elvesztette, 
ezért a rendelet négyes számú mellékletét 
hatályon kívül kell helyezni. A nagyköz-
ség jegyzője ugyanezt az indoklást fűzte 
a víz- és csatornadíjakkal kapcsolatos in-
tézkedéshez is. Jelenleg ugyanis már nem 
az önkormányzat, hanem a közüzemi víz- 

és csatornaellátást biztosító szolgáltató 
jogosult a díjakat szabályozni. Később 
a Magyar Energetikai és Közmű-szabá-
lyozási Hivatal veszi át ezt a jogkört. A 
képviselők hat igen szavazattal mindkét 
esetben egyhangúlag döntöttek a vonat-
kozó helyi szabályozás hatályon kívül he-
lyezése mellett.       

A képviselő-testület öt igen és két nem 
szavazattal döntött az iskola új gázkazán-
jainak beszerzéséről és beépítéséről. A 
feladatra az EKO Kft. kapott megbízást. 
A testület felhatalmazta a polgármestert 
a szerződés megkötésére. Meghatározta a 
grémium továbbá azt is, hogy a szükséges 
forrás átutalására az EKO Kft. részére té-
teles elszámolás alapján kerüljön sor.

Tárgyalta a képviselő-testület rendkí-
vüli ülése a csapadékvíz elvezető árkok 
építésének elkezdésére vonatkozó elő-
terjesztést is. Mint ismeretes, az árkok 
földmunkája a Belső-Kálvária negyed 
egyik utcájában csak egy, a másik utcá-
ban mindkét oldalon elkészült ugyan, de  
nem az utca teljes hosszában. A gondot 
az jelenti, hogy nagyobb esők idején a 
csapadék bemossa az árkok oldalát, sérü-
léssel fenyegetve a házak előkertjeit, az 
ingatlanokra bevezető behajtókat. A csa-
padékvíz-elvezető árkok építésére azért 
van szükség, hogy megelőzhető legyen a 
baj mind az ingatlantulajdonosok számá-
ra, mind pedig az önkormányzat részére. 
Előfordulhat ugyanis, hogy a csapadékvíz 
erodáló ereje folytán a meglévő közút is 
károsodhat. A képviselők áttekintették az 
előterjesztést. Döntés a következő ülések 
egyikén várható.           

Módosította a képviselő-testület az 
Ecseri Polgármesteri Hivatal Szervezeti 
és Működési Szabályzatát. A módosítá-
sára azért van szükség, mert az új önkor-
mányzati törvény módosította a települési 
hivatalok elnevezését.

SZENT ISTVÁN NAPI SZENT ISTVÁN NAPI 

RENDEZVÉNYRENDEZVÉNY
2013. AUGUSZTUS 20. KEDD

ECSER, MŰVELŐDÉSI HÁZ (Bajcsy-Zsilinszky u. 3.)

10 órától 
Kleman Ágnes ágas-bogas bábfoglalkozása

RINGATÓ foglalkozás népi hangszerbemutatóval 
13.30 órától

„Falusi Csata” várja a játékos kedvű csapatokat
15 órától

Kenderkóc népi játszóház (a gyerekek a kenyérkészítés folyamatát játszhatják el 
az aratástól a kenyérsütésig)

17 órától 
E-Dance Hip Hop Tánciskola és a Nazirah Hastánccsoport bemutatója

17.30 óra
„Ecserért” díj ünnepélyes átadása

Ünnepi műsort ad Herencsár Viktória cimbalomművész, a Cimbalom 
Világszövetség elnöke és Martonosi György dobművész

18.45 óra
Ecseri festő- és rajzműhely kiállításának megnyitója

20.30 óra
Tűzijáték a Grassalkovich téri parkban

21 órától 
Utcabál Abonyi Attilával
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Cserfa 3Figyelő

A nyár az intézményeknél a karbantartás, 
felújítás időszaka. Hosszabb-rövidebb 
ideig bezárnak, ilyenkor kezdődnek meg 
ugyanis a karbantartási munkálatok. Az I. 
számú óvoda felújításának következő lép-
csője után a másik óvodában is munkála-

tokat kezdtünk, itt is történt festés, udvar-
rendezés, és remélhetőleg az udvaron lévő 
sérült betonos rész burkolását is el tudjuk 
végezni. 

A művelődési házban is akadt karbantar-
tani való, festeni kellett, illetve az udvaron 

álló fát kivágatni, 
mert már veszé-
lyessé vált. 

Az iskolában 
végéhez ér a gáz-
kazánok cseré-
je, ezzel teljesen 
megújul a fűtés 
gépészeti része, re-
mélhetőleg ez je-
lentős megtakarí-

tást eredményez 
majd. 

A falunkban 
is több helyen 
láthatunk mun-
kálatokat. 

Az Arany Já-
nos utca vízel-
vezetését és a 
kereszteződések-
ben tapasztalható útsérüléseket próbáljuk 
megoldani padkák kialakításával, bár még 
nem értünk a végére. Folyik a Széchenyi 
utca felújítása, több előre nem látott aka-
dály nehezíti az építők munkáját. Remé-
lem, ha elkészül, kárpótol mindenkit a 
faluközpont megújulásának ez a lépése. 
Az út építéséről és annak nehézségeiről a 
következő számban tájékoztatjuk a Tisz-
telt lakosságot. 

Rendhagyó augusztus 20. lesz az idén, 
csak egy napos rendezvényt szervez a 
Rábai Miklós Művelődési Ház. Az előző 
évi tapasztalat ugyanis azt mutatta, hogy 
amennyiben hosszú hétvégére esik a ren-
dezvény, akkor alacsony a részvétel, ezért 
gondolta Dévényi Gáborné, a művelődési 
ház vezetője a változtatást, amit a képvi-
selőtestület elfogadott. A helyszín is válto-
zik, nem a focipályán lesz, hanem a műve-
lődési házban, a részletes programokról a 
Cserfa 2. oldalán olvashatnak. Remélem, 
nem okoz csalódást. Ezúton is szeretettel 
invitálom az itthon lévőket arra, hogy ve-
gyenek részt a programokon.      Gál Zsolt

polgármester

Nyáron is fejlődik a falu!

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

Halad a Széchenyi utca meglévő útburkolatának Halad a Széchenyi utca meglévő útburkolatának 
és csapadékvíz elvezető rendszerének felújításaés csapadékvíz elvezető rendszerének felújítása

Köszönetnyilvánítás
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik 

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

A gyászoló család

Egyházi közmunkás
Szintén a közterület rendjével kapcsolatos hír, hogy július 8-tól 
közhasznú munkást alkalmaz az egyház. Feladata a templom, a 
plébánia környékének rendben tartása. Az új munkaerő napi hat 
órában gondozza a parkot, füvet nyír, sövényt vág.      
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Cserfa4 Arcél

Aszódi Csaba András, dr. Gróf József, 
dr. Kóspál Lajos és Szabó Sándor
az Ecserért kitüntetés első részesei

A tempósan zajló beszélgetés hirtelen 
megakad. Sándor atya elhallgat. Mintha 
az ablakon át tekintene le a Börzsöny 
lankáira, a lombos fák sűrűjében keres-
gélve választ a riporteri felvetésre. 

Negyedszázadot töltött Ecseren. Hat 
éve jött el. Ennél sokkal kevesebb idő 
is elegendő ahhoz, hogy valakit elfelejt-
senek az emberek. Sándor atya ajtaján e 
helyett éppen a szeretet ujjacskái kopog-
tatnak. Az általa nagyon megszeretett 

ecseriek jeleztek vissza egy kitüntetés 
formájában, hogy nem felejtették el őt. 
Első alkalommal, amikor a nagyközség 
díjat alapított azoknak, akik a telepü-
lésen kimagasló társadalmi, közösségi 
tevékenységet folytattak, őt nyomban a 
kiválasztottak közé sorolta a település 
emlékezete. 

Ezért akadt meg a szó az atya ajkán. 
Jelezve, egy mindjárt 87 éves idős férfi  
is el tud érzékenyülni.

– Köszönöm, hogy gondoltak rám. 
Boldogan elfogadom a kitüntetést. Egy-
ben elnézést is kérek, hogy bizonytalan 
mozgásom miatt személyesen Ecseren 
nem tudom átvenni díjat – mondta elöl-

járóban Szabó Sándor atya, aki Verőcén, 
a Katolikus Szeretetszolgálat festői kör-
nyezetben fekvő Migazzi Otthonában él.

Christoph Anton Migazzit 1756-ban 
nevezték ki váci püspöknek. Bár később 
bécsi érsek, majd kardinális lett, de a 
váci püspökséget megtartotta. Húsz év 
alatt 600 000 forintot ruházott be egyház-
megyéjébe. Vácon a püspöki templom, 
a papnevelő intézet, árvaház örökítette 
meg nevét, ezért Migazzit Vác újjáal-
kotójának nevezték el. Egyházmegyei 
fejlesztéseit dicséri ez a verőcei kastély 
is, ahol napjainkban főleg idős papok, 
az újabb szárnyban női szerzetesek és 
keresztény értékeket valló, gondozásra 
szoruló világi idős hölgyek élnek.

Szabó Sándor 1983-ban, ötvenhat éve-
sen lett plébános Ecseren. Előtte huszon-
három évig a Nógrád megyei Bercelen 
szolgált. Szeretett a jó palócok között 
élni, azonban a plébániától a templomig 
106 lépcső vezetett föl, amit egyre ne-
hezebben tudott nap mint nap teljesíteni. 
Áthelyezési kérelmére a váci püspök vé-
gül Ecsert jelölte ki. 

Ecser Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Ecserért kitüntetés 
alapításával fejezi ki elismerését azon személyeknek vagy közösségeknek, akik a 
településen vagy annak érdekében kimagasló társadalmi, gazdasági, közszolgála-
ti, közösségi, kulturális, illetve a nagyközség érdekében egyéb tevékenységet foly-
tattak. Az ebben az évben alapított díjból, az Ecserért kitüntetésből évente négy 
osztható ki. Első alkalommal Szabó Sándor, Ecser korábbi plébánosa, dr. Gróf 
József, Kóspál Lajos háziorvos és Aszódi Csaba András, a Szlovák Önkormányzat 
elnöke részesül a kitüntetésben. A díjat a nagyközség augusztus 20-i ünnepén ve-
hetik át a kitüntetettek.

Két zacskó 
cukor

Szabó SándorSzabó Sándor
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Cserfa 5Arcél

– Szomorú kép fogadott! – emlékszik 
vissza. – A templom és környéke egy-
aránt nagyon rossz állapotban volt. Mor-
golódásom visszajutott a püspök fülébe, 
aki meg is kérdezte, hogy kérek-e másik 
helyet. Kicsomagoltam, még egyszer 
nem csomagolok be, maradok, válaszol-
tam. 

Beletellett vagy tizenöt év, amíg a 
templom keresztjétől egészen a padoza-
táig kicseréltek, megújítottak mindent, 
rendbehozva a templomkertet is. Az 
építkezés forrása lényegében a persely-
pénz volt, illetve további hívőktől szár-
mazó adományok. 

– Az ecseriek ezzel is kimutatták, mi-
lyen fontos nekik a vallás, a templom ál-
lapota. Nélkülük nem jutottunk volna el 
idáig – mondta Sándor atya. 

A plébános jól gazdálkodott az ecseri 
hívek adományaival. Tartozásuk sosem 
volt, s utódját sem várta üres kézzel.

Ezidő alatt persze megújult a templom 
belső világa is. 

Jármai Ildikó, aki az atya jobbkeze 
volt, ifjúsági csoportot hozott létre. A 
nyugdíjasokat pedig idősb Harazin Ist-
ván fogta össze. Mindezt úgy, hogy a 
hívők egységet alkottak, nem volt kö-
zöttük tapasztalható semmiféle elkülö-
nülés. Sem az életkor, sem más értékek 
alapján. Az éjféli misék látogatottsága 
is észrevehetően nőtt. Búcsúztatásakor 
a tevékenységét értékelő Aszódi Csaba 
András méltató beszédében mások mel-
lett ezeket a közösségszervező értékeket 

is kiemelte. 
Sándor atya nagyszerű kapcsolatot 

ápolt az önkormányzat képviselő-testü-
letével is. – Szerencsés időszakban dol-
goztunk együtt, olyan volt a testület ösz-
szetétele, hogy gördülékenyen mehetett 
a munka – mondta.

A búcsúztatásakor emlékül kapott 
fényképalbum mindig ott van az író-
asztalán, a nagyközség újságjával, a 
Cserfával együtt. – Alig várom, hogy 
a legfrissebb szám megérkezzen. Jól 
szerkesztett, színvonalas lap. Általa tá-
jékozott, tréfásan szólva „hónapra kész” 
vagyok a nagyközség életéből. 

Beszélgetésünk végén Sándor atya 
elárulta lapunknak élete végső dönté-
sét, hogy az Ecseri Temetőben kíván 
nyugodni. – Megállapodtam a Golgota 
Bt. vezetőjével, hogy hol legyen a sírhe-
lyem. A ravatalozóhoz vezető út menti 
parcellát természetesen már ki is fi zet-
tem! – így a korrekt elszámolást mindig 
fontosnak tartó plébános. – Huszonnégy 
évig temettem az ecserieket. Oda me-
gyek én is, hozzájuk! A szívem nem en-
ged máshova – mondja alig halhatóan. 

Leszámítva a mozgással kapcsolatos 
problémákat, Sándor atya kitűnő egész-
ségnek örvend. 

– Ez bíztató kezdet a következő nyolc-
van évre, ugye atya! – mondom búcsú-
zóul tréfásan.

– Igen, igen! – válaszolja nevetve, s 
beleönti a második zacskócska cukrot 
feketekávéjába.          

A hatvanöt éves dr. Gróf József Ecserről, ka-
tolikus családból indult a mindennapi kenyere 
után. Édesanyjáék nyolcan voltak testvérek, a 
nagymamájáék tizenhatan. Nincs a falunak ma 
sem olyan zuga, ahol ne lenne családtagjuk, 
rokonuk. Akkor még nem tudta, hogy a napon-
ta többször elmondott ima, a Miatyánk, külö-
nösen annak egy részlete milyen szorosan ösz-
szefonódik majd felnőtt életével. „Mindennapi 
kenyerünket add meg nekünk ma”, mondja a 
világ legismertebb imádságának egyik sora. 
Azt meg végképp nem tudhatta, hogy az ő 
mindennapi kenyerét az jelenti, hogy mások-
nak süthet majd kenyeret minden nap.

Egyet viszont határozottan tudott: ki akar 
törni abból a paraszti világból, amibe szüle-
tett, s amelyben a mindennapi kenyeret ne-
héz mezőgazdasági munkával kellett előte-
remteni. Gyerekként a családi gazdaságban 
dolgozott, s a nyári szünetet gyakran piaco-
zással töltötte. Ott már kiderült számára a 
biztos lábon álló értékteremtés lényege: ha 
jó árut, jó minőséget kínál, megveszik, ha 
nem, a nyakán marad, s nem boldogul. 

– Az ecseriek alapvetően szorgalmas, 
megbízható, korrekt emberek. Az volt a fel-
menőim korosztálya is, ma is ezek az elvek 
vezérlik őket, engem is. Vallom, csak így le-
het talpon maradni, bármivel foglalkozzon is 
az ember – mondja Gróf József.

(Folytatás a 6. oldalon)

Segíteni 
nagyszerű 

Dr. Gróf JózsefDr. Gróf József
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Cserfa6 Arcél

(Folytatás az 5. oldalról)
„Kitörési kísérletei” aztán rendre sike-

rültek. Kitűnővel végzett a falu általános 
iskolájában, aztán egy kereskedelmi techni-
kum következett. A közgazdasági egyetem 
agrárgazdasági szakára másodszorra ugyan, 
de sikerült a felvételije, aztán a diplomáig 
egyenes út vezetett.

Volt főkönyvelő az Agárdi Mezőgazdasá-
gi Kombináltban, igazgató-helyettes a Mo-
nori Állami Gazdaságban. Közben óraadó a 
Közgazdasági Egyetemen, s a kedvenc tár-
gyából, a számvitelből megírta doktori disz-
szertációját.

A Mindenható azonban nem az állami cég-
vezetői beosztások sorát jelölte ki számára. 
Ezekben nem érezte jól magát. Váltott. 

Szinte egyik napról a másikra virágokkal 
kezdett foglalkozni. Az ecseri kertekben ter-
melték a tulipánt, a liliomot. Ám az import-
liberalizáció 1992-ben áthúzta a számítását. 
Özönlött a rózsa Kolumbiából, a szegfű Izra-
elből, a hagymás növények – tulipán, liliom 
– Hollandiából, leverve az árakat, ellehetet-
lenítve a hazai virágtermelők jó részét. 

Újabb váltás következett: a sütő-, illetve 
élelmiszeripar. Még Monoron kapott a főnö-
kétől olyan feladatot, hogy javítson a városi 
kenyér silány minőségén. Akkor ismerkedett 
meg közelebbről a sütőipar fortélyaival. Az-
óta is ezen a területen dolgozik. Még 1993-
ban privatizálták a Pilisi Malmot, tésztaüze-
met alapítottak, több pékséget üzemeltetnek. 
Egységeinél jelenleg ötven embernek ad 
munkát. Központjuk a III. kerületi  Kolosy 

téren működik. Több újságcikk méltatta már 
az általuk nyújtott szolgáltatások jó minősé-
gét.

Igaz, a nagyfokú kereskedelmi szabatos-
ság a sütőipart sem kíméli. A hipermarketek 
által működtetett saját sütödék révén nagyon 
eltorzultak az ár- és értékarányok. – Nálunk 
a család is azt eszi, amit az üzemeinkben ter-
mészetes alapanyagokból előállítunk. A hi-
permarketek vezetői otthon, a családi asztal-
nál nem valószínű, hogy találkoznak azokkal 
a termékekkel, amelyeket készítenek, forgal-
maznak. Ez nagy különbség! – mutat rá ke-
serűen Gróf József. 

A talponmaradásnak azonban éppen ez 
a záloga, a cég üzleti fi lozófi ája. Olyan el-
sősorban házias termékeket kell előállítani, 
amit otthon bárki szívesen fogyaszt. A szil-
valekváros haséhoz például maguk főzik a 
szilvalekvárt is, természetesen tartósítószer 
nélkül. De 250 féle termékük legtöbbjének 
alapanyagait is maguk állítják elő, éppen a 
jó minőség, a kelendőség érdekében. Gróf 
Józsefről mondták: úgy szedte össze Erdély-
ben a süteményrecepteket, ahogy Kodály 
gyűjtötte a népdalokat.

Az eredményesség lehetővé tette a cégve-
zető számára, hogy gyerekeket támogasson. 
Kiket? Egy szempont vezeti a vállalkozót 
az adományozásnál, rászoruló legyen a kis-
diák, aki például nem tudna családi erőből 
egy kicsit nyaralni a vakáció idején. Hosszú 
évek óta folyik ez a támogatás, és ezen nem 
is akar változtatni. 

– Egyszer Svédországban megszorultam, 

s egyik ismerősöm segített ki ezer svéd ko-
ronával. Nagyon jól jött, bajban lettem volna 
nélküle. Látva ismerősöm arcát, megélve az 
én kiszolgáltatott helyzetemet, éreztem meg, 
milyen nagyszerű dolog segíteni.

– Szabó Sándor atya mintha említette vol-
na, hogy annak idején az ecseri templom fel-
újítását is támogatta – vetem közbe.

Gróf József nem szól, de csöndben bólint.
Szülőfalujától nem tud elszakadni, hiába 

költözött közel negyven éve Budapestre. 
Lélekben mindig Ecseren ébred, s ott hajtja 
álomra a fejét.

A nagycsalád évente többször találkozik. 
Vallják, gyökerek nélkül nincs értelmes élet. 
Anélkül Gróf József számára sem sikerült 
volna a kitörés. A szülői példa felmutatása 
négy leánya számára, akik közül egy orvos, 
egy közgazdász lett, kettő pedig még tanul. 
Remélhetőleg ők is sikeres emberek lesznek.   

Kóspál Lajos több, mint harminc éve Ecser 
egyik háziorvosa. 

Annak idején öt pályázó közül őt válasz-
tották ki befutónak. A Petőfi  utcában, albér-
letben indult az akkor 33 éves fi atal orvos 
ecseri pályafutása. Némi „szocialista össze-
köttetéssel” hamarosan azt is el lehetett érni, 
hogy a korábban beígért szolgálati lakásból 
valóság legyen. Így született meg a Gagarin 

A háziorvos 
bizonyítványa

Dr. Kóspál LajosDr. Kóspál Lajos
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utcai egészségügyi „bázis”, amelynek föld-
szintjén működött a körzeti orvos, s még egy 
fogorvosi rendelő is elfért mellette.

Érdekes út vezetett a szerbiai – egyébként 
színmagyar, Tisza-parti – Adán született fi a-
talember ecseri letelepedéséig. 

Egyébként ugyancsak Adán látta meg a 
napvilágot az ismert személyiségek közül 
Szarvas Gábor, a magyar nyelvművelés 
megteremtője vagy éppen Rákosi Mátyás, 
akire – érthető okokból – kevésbé büszkék 
arrafelé. Oda járt iskolába Moholy-Nagy 
László, a konstruktivista festészet világhírű 
képviselője. 

Hogyan lett orvos az előbb cselédlány-
ként, majd szakácsként dolgozó öreganyjá-
nak és kocsisként kenyeret kereső öregap-
jának unokája, miközben apja tanító, anyja 
tisztviselő volt? Öreganyja népes családjá-
ból – kilencen voltak testvérek – többen je-
les orvosok lettek, így Kóspál Lajos számára 
sem volt igazán kérdés, milyen pályát vá-
lasszon. Az egyetemet 1975-ben Szegeden 
végezte el, ott ismerkedett meg a leendő – 
felvidéki gyökerű – óvónő nejével. Hat évig 
Adán dolgozott orvosként. 

1981-ben az időközben megszületett két 
lánya iskoláztatása miatt kellett dönteniük 
arról, hol éljen tovább a család. Felvidé-
ken? Délvidéken? Se itt, se ott. A gyerekek 
jövője szempontjából Magyarország mellett 
döntöttek. Akkoriban jelent meg Ecseren a 
pályázat a körzeti orvosi állásra, ami sikerrel 
zárult Kóspál doktor számára. 

Mindig is háziorvosnak készült. A szak-

vizsgáját is háziorvoslásból tette le, aminek 
része a gyermekgyógyászat is. Nem szeret-
te soha a főnököket, nem kedveli, ha meg-
mondják neki, mit csináljon. 

Foglalkozásánál fogva az elmúlt harminc 
év alatt megismerte az ecserieket. Szinte 
nincs olyan ház, ahol ne járt volna. E szoros 
kapcsolat a gyógyító, megelőző munka mi-
nőségére is jótékonyan hat, hiszen ismerve 
a felmenőket, pontosabban lehet diagnosz-
tizálni a leszármazók különböző hajlamait, 
esetleges betegségeit.

Kóspál doktor 65 éves, néhány év óta már 
nyugdíj mellett praktizál. Igazából szívesen 
eladná a praxist, amelynek fenntartása egyre 
nehezebb, de nincs rá vevő. A rendelő régeb-
ben az önkormányzaté volt, 2005-ben vette 
meg. Egy évig még fi zetett bérleti díjat a 
tb. azért, hogy az orvos a saját tulajdonát az 
egészségügy szolgálatába állítsa. Aztán ez a 
forrás is megszűnt. Most ugyanúgy adózik, 
mint minden más vállalkozás, s még a be-
rendezési tárgyakat is rendelkezésre kell bo-
csátania. Dolgoznia muszáj, hiszen a 75 ezer 
forint körüli nyugdíját ki kell egészítenie. 
Mint mondja, addig dolgozik, amíg a praxist 
el nem tudja adni.

Időközben a Gagarin utcából átköltözött a 
Kálvária utcába. Adán is a község szélén él-
tek, itt is vonzódott a falu végére. 310 négy-
szögöles telkét akkor még a kukoricásban 
vásárolta. Ott építkezett. 

Fallal vette körbe a telkét, amit nem min-
denki szívlel Ecseren, de neki így esett jól. 
Oda vonul vissza, ha pihenni vágyik. Ott főz 

jókat, igaz, kissé fűszeresen, onnan indulnak 
kirándulni, vagy a fapados repülőjáratokra 
jegyet váltva világot járni. S ott ül le több 
ezer kötetes könyvtára szegletében olvas-
ni, vagy gyönyörködni Amerigo Tot, Szász 
Endre, Barcsay Jenő alkotásait is magában 
foglaló gazdag képzőművészeti gyűjtemé-
nyében. 

Kóspál doktor önmagát morgós embernek 
tartja. Mindig akad valami, amin változtatni 
akarna. Munkája minőségét azonban min-
denki elismeri. Ecseren és a falu határain 
kívül is.

Harminckét éves munkával ennél jobb bi-
zonyítványt senki nem kívánhatna magának. 

Aszódi Csaba András minden szempontból 
kulcsfi gurája a mai Ecsernek. A 43 éves kül-
kereskedő a Szlovák Önkormányzat, a Zöld 
Koszorú Hagyományőrző Kör elnöke, illet-
ve a falubeli római katolikus egyházközség 
világi elnöke. Mindazon civil szervezetek 
karmesterpálcája ott van tehát a kezében, 
amelyek nélkül nincs a nagyközségben se 
kulturális élet, se hagyományápolás, de a 
vallásgyakorlás világi vonatkozásai sem 
tudnának így kibontakozni. 2002-2010 kö-
zött még alpolgármester is volt. 

(Folytatás a 8. oldalon)

Hagyomány
és identitás

Aszódi Csaba  AndrásAszódi Csaba  András
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(Folytatás a 7. oldalról)
Nem ő akarta így, a feladatok keres-

ték meg őt egyre-másra. Belülről fakadó 
késztetése révén végzi a dolgát, amit ak-
kor is tenne, ha nem volna ennyi felelős 
tisztsége. Környezete azonban akkor 
nyugodt, ha nála futnak össze a szálak, 
mert tudja: Aszódi Csaba András mindig 
él, és soha nem visszaél a „hatalommal”.

Az Ecserért kitüntetés legfi atalabb 
díjazottja születése óta a faluban él. A 
településhez anyai ágon évszázados kö-
tődéssel kapcsolódik a család.

Otthona, a Széchenyi utca szépen 
rendbehozott portája még az ükapjáé 
volt. De már szülei is ebbe a házba hoz-
ták haza a kórházból, a nagyszülőkhöz. 
Ők a közelben építettek házat, amelynek 
telke hátul összeért a nagyszülők házá-
nak területével. Így Csaba lényegében 
a nagymamánál nőtt fel. Ott szívta ma-
gába a száz esztendeje még teljes egé-
szében tótul beszélő falu dalait, táncait, 
népviseletét. Beszéli a szlovák nyelvet, 
a nagymamával tótul beszélt, az édes-
anyjával már nem. 

– A nyelv kopik legjobban. A főváros 
közelsége, az agglomerációból törté-
nő kiáramlás miatt az ecseri őslakosság 
egyre hígul. A falu őslakosságának iden-
titását a helyi kultúrával, hagyomány-
ápolással, tánccal, dallal, népviselettel, 
ezeknek a betelepülők számára történő 
megismertetésével, népszerűsítésével 
tudjuk megőrizni. Erre nagy szükség 
van, nehogy jellegtelenné darálja az 

Ecseri lelkeket a XXI. század sodrása, 
illetve Budapest szomszédsága – mondja 
a kitüntetett.    

Aszódi Csaba András sokoldalú életet 
él. Gyakran megesik, hogy – mint egy 
amerikai cégnek a magyar és a délszláv 
piacért felelő képviselője – reggelente 
elegáns öltönyben, nyakkendőben elre-
pül Luxemburgba, a vállalat központjá-
ba. Majd a délutáni géppel hazatér, és 
munkásruhát öltve megkapálja a kert-
jében a veteményest, vagy éppen újabb 
eseményt szervez meg a Zöld Koszorú 
Hagyományőrző Kör számára. A cégnél 
négy éve dolgozik. Munkája sikeres, pi-
aci részesedésük ottléte óta fokozatosan 
nő. A rugalmas munkaidő teszi lehetővé 
számára, hogy intenzíven éljen a kedvte-
lésének: az ecseri kultúra, a hagyomány-
ápolás ügyeivel való foglalatosságnak.

Érdeklődése a kutatómunka irányába 
is elmozdította. Ő írta meg a település 
monográfi áját, Ecser története címmel. 
Feldolgozta a falu templomának tör-
ténetét is, Historia Domus Ecseriensis 
címen. S egy másik helytörténeti kötet, 
A hajdani Ecser is kikerült a keze alól. – 
Szeretek a levéltárakban kutakodni. Saj-
nos, mennél többet foglalkozik vele az 
ember, annál jobban látja, milyen gazdag 
anyag vár még feldolgozásra! – mondja. 

A hagyományápolással kapcsolatos 
tudatos tevékenységének kezdete még 
1999-re vezethető vissza. Tizennégy éve 
ünnepelte a község a török megszállás 
utáni újraéledés 300 éves jubileumát. 

Erre az alkalomra elevenítette fel egy 
táncolni szerető társaság az Ecseri la-
kodalmast. A megemlékezés szervezője 
természetesen Aszódi Csaba volt. A mű-
sor mindenkinek tetszett, a társaság pe-
dig együtt maradt. Így kezdődött a Zöld 
Koszorú Hagyományőrző Kör, benne a 
táncegyüttes élete. Ma is többen tagjai 
még a csoportnak az „alapítók” közül. 
Ma ez az egyik legnagyobb – mintegy 
kétszáz főt számláló – civil szervezet 
a faluban, mely jó kapcsolatot ápol a 
Nyugdíjas Klubbal és az Ecseri Szlo-
vák Önkormányzattal is. Számos vezető 
azonos az egyébként önállóan gazdálko-
dó szervezetekben, így hatékonyabban 
tudják hasznosítani a rendelkezésre álló 
szellemi és anyagi erőforrásokat.

A hagyományápolás politika semleges 
tevékenység. Pártállásra való tekintet 
nélkül bárki csatlakozhat hozzájuk, aki 
e területeken hozzá akar tenni valamit a 
nagyközség közös ügyéhez. Nagy dolog, 
ha manapság valami inkább összehozza 
az embereket, s nem elválasztja.

Aszódi Csaba András gyermekei tizen-
évesek. Fia tizennyolc, lánya tizennégy 
éves. Régen néptáncoltak, most nem. Ez 
az állapot inkább korjelenség. – Arra vi-
szont büszkék, hogy ecseriek – mondja, 
ez az első lépés a hagyományőrzés felé.

– Jólesett, hogy a kitüntetéssel gon-
doltak rám! Leginkább azonban annak 
örülök, hogy az a gondolkodásmód, amit 
én képviselek, az elismerésen keresztül 
nagyobb nyilvánosságot kap. Így hátha 
több fi atalt tudok még magam köré gyűj-
teni erre a nagyszerű munkára – mondja 
végezetül Aszódi Csaba András. 

Horváth K. József 

Hagyomány és identitás

A Laky Ilonka Általános Iskola idei nyári táborá-
nak témáját, ami július 29-től augusztus 4-ig volt 
Sikondán, a hely adta. A Mecsekben Sikondára 
utaztunk, ahol ifjúsági táborhelyünk központi ré-
sze leginkább egy epidauroszi színházhoz hason-
lított. Így már csak az oszlopot és a tümpanont 
kellett megépíteni ahhoz, hogy Hellász földjén 
érezzük magunkat.

Az ifi sek görög komédiája (Az istenek a fejük-
re estek) nyitotta meg a tábort, majd az új tábo-
rosok beavatása következett, amivel ők is meg-
szerezték tábori polgárjogukat. Az Olymposon 
megjelentek a görög istenek, akik 7 napon ke-
resztül fi gyelték és irányították a polgárok életét. 
Létrejöttek a városállamok, amelynek lakói saját 
ruházatot, jelképet, pajzsot készítettek, és gyak-

ran háborúba is keveredtek egymással. Minden 
városállam kiállította versenyzőit az olimpiai 
küzdelmekre is, így kocsihajtásban, ökölvívás-
ban, futásban, birkózásban, távolugrásban, ge-
relyhajításban, diszkoszvetésben mérték össze 
erejüket a résztvevők. Köztudott, hogy a görög 
harcosok erősek, edzettek, fi zikai erőnlétük kivá-
ló, így mindenki teljesítette a nappali túrát a Me-
legmányi-völgybe, az Orfű tavai kerékpártúrát 
(pedig az istenek nehezítésként 36 fokos meleget 
küldtek) és az éjszakai bátorságpróbát is. Mivel a 
görög harcosok gyakran tengeri csatában is részt 
vettek, a vízi jártasságukat is fejleszteni kellett, 
ezért fürödtünk az Orfűi-tóban, a Balatonban és 
jártunk aquaparkban is. Egyik nap az éjszaka 
leple alatt belopóztunk a szomszédos városál-

lamba Pécsre, ahol az épületek és a fények elva-
rázsoltak minket, még szerencse, hogy a földből 
feltörő víz lehűtött bennünket (szökőkutak).

Idén sem maradhatott el a tábori esküvő, ahol 
több mint 30 pár fogadott hűséget egymásnak, 
majd közösen beléptek a tóga Lóga-tóba. Egyik 
polgárunk nagy szomorúsága volt, hogy válasz-
tottja nem volt jelen, így egy nagyot ugorva az 
időben, a technika és Zsolt bá’ segítségével vir-
tuális esküvőt tartottunk 240 kilométer távolság-
ból. A násznép Sirtakira táncolt és igazi görög 
bulit csapott.

És ami kimaradt a felsorolásból: a vízipisz-
toly-és slagcsaták, batikolás, esti mesék, gitáro-
zások, túrák a „hosszú boltba”, darázscsípések, 
foci és ping-pong, McDonald’s és nagyon-na-
gyon kevés alvás. Volt görög játék, görög díszle-
tek, görög olimpia, görög komédia, görög ételek 
és görögdinnyék…                                         PHK

Görög tábor a Mecsekben

ErErrere aazz alalkakalolomrmraa elelevevenenítítetettete ffelel eegygy 
tátáncncololnini sszezereretőtő ttárársasasáságg azaz EEcscsererii lala
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Az Ecseri Kulturális és Sport Egyesület 
dartsosai kimondottan jól szerepeltek a 
2012/13. évadban a versenyeken. 

Július elején és végén zajlottak le a díj-
kiosztók. Bevallom őszintén, öröm volt a 
mezünket viselni, hiszen elég sűrűn szólí-
tottak ki minket egy-egy kupa vagy érem 
átvételére. A fi atalok közül kiemelném 
Szabó Bálintot, aki összetettben –  steel 
szakágban – ezüstérmes lett mind az or-
szágos serdülő egyéni, mind az országos 
UP páros kategóriában. Kiemelem to-
vábbá Csóka Nikolettet, aki egy összetett 
bronzéremmel büszkélkedhet, valamint 
válogatott kerettag volt az idei Európa 
Bajnokságon. Végül, de nem utolsó sor-
ban Pál Attilát kell megemlíteni, aki szint-
úgy országos összetettben ért el helyezést. 

A fi atalok a soft országos UP csapatver-
senyén a dobogó harmadik fokára állhat-
tak. 

A felnőttek sem vallottak szégyent. Az 
EKSE csapata a Megyei Steel II. osztályú 
csapatverseny legjobbja lett. Varga Valé-
ria a Megyei Steel Női egyéni bajnoka, a 
Varga Valéria-Szatmári Zsuzsanna duó a 
Megyei Steel Női páros aranyérmese, va-
lamint a VSE és EKSE közös női csapata 
az Országos Steel Nemzeti Csapatbajnok-
ság bajnok csapata! 

Július igencsak zsúfolt volt, hiszen nem 
csak díjkiosztók és nyílt versenyek vendé-
gei voltunk. Július 20-án a Rábai Miklós 

Művelődési Házban sor került a IV. Ecse-
ri Dartsverseny megrendezésére, melyet 
a lakodalmas jegyében szerveztünk meg, 
hiszen a település méltán híres lakodalmas 
szokásairól, táncáról, népviseletéről. Ez a 
nyílt verseny évek óta remek kulturális és 
kulináris élményt ad a kilátogatóknak. 

Minden vendéget idén is kitűzővel vár-
tunk, minden nevező kis ajándékot kapott. 

A megnyitón Gál Zsolt, Ecser Nagy-
község polgármestere egy ajándékcsoma-
got adott át az egyesület fi ataljai részére, 
akik országosan is kiemelkedő teljesít-
ményt nyújtottak a darts sport területén 
ebben az idényben, ezzel is öregbítették 
a település hírnevét. Ezt követően a tava-
lyi bajnok, Melisek Zsolt feltűzte a nevé-
vel ékesített szalagot a verseny jelképéül 
szolgáló vőfélybotra, majd a polgármester 
a rendezvény megnyitásaként széttörte a 
grillázstortát. (Bízunk benne, hogy ahány 
darabra törött a torta, annyi évig rendez-
zük még versenyeinket ilyen nagy látoga-
tottsággal.) 

A népi táncbemutató után friss kalács-
csal, grillázzsal és borral kínáltuk a ven-
dégeket. A verseny egész ideje alatt kul-
turális kiállítás volt megtekinthető, mely 
a régmúlt időket idézte. A kiállítás létre-
jötte köszönhető Sztancsik Józsefnénak, 
Sztancsik Ferencnének, Morva Kornéliá-
nak, Kőfalvi Ernőnek és a Szatmári csa-
ládnak.

A nap derekán 56 fő állt dobóvonalhoz. 
Idén sem lehet okunk panaszra, hiszen ér-
keztek versenyzők az ország egész terüle-
téről. Volt olyan klub, amelyik több, mint 
tíz játékost nevezett. Egyre több 18 éven 
aluli próbál szerencsét, így ideje elgon-
dolkodnunk újabb kategória beindításán.  
Az egész napos küzdelem feszültségét 
házi süteményekkel, óriáspalacsintával, 
fi nomabbnál fi nomabb nyalánkságokkal 
igyekeztük oldani mi, mint házigazdák. 
Harazin Ferenc munkájának legnagyobb 
dicsérete, hogy az ebéd, melyet főzött, 
mind elfogyott.

A nap végére megszületett az ered-
mény is: a legeredményesebb gyermek 
Borbényi András (Smile DC) lett, a nők 
között Varga Valéria (EKSE DC) győze-
delmeskedett, míg a férfi ak idei bajnoka 
Takács Gábor (PSC) lett.

Köszönettel tartozunk – a már említette-
ken kívül – az EKO Kft-nek, Ecser Nagy-
község Önkormányzatának, az Ecseri 
Polgárőr Egyesületnek, a Rábai Miklós 
Művelődési Háznak, a SignalTV-nek, 
Massza Sándornak, Borbényi Andrásnak, 
a Szabó családnak, Kovácsné Lebedy 
Ágnesnek, Harsányi Csabának, Szatmári 
Lászlónak és Palotai Ilonának!

Senki ne feledje, hamarosan találko-
zunk augusztus 20-án a III. Falusi Csatán!

Szatmári Zsuzsanna
EKSE elnök

Ecser dartsosai az ország legjobbjai között
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A Cserfa következő, 2013. 09. szá-
ma szeptember 13-án jelenik meg. 
Nyomdába adás: szeptember 10.  
Lapzárta: szeptember  03.

Július hetedikén, vasárnap délelőtt hibá-
sodott meg az Arany János utca- Rákó-
czi utca sarkán lévő szennyvízátemelő. 
A szivattyúk leálltak és a szennyvíz az 
átemelőtől számított második ingatlan 
pincéjében talált utat magának, károkat 
és meglehetősen nagy kellemetlenséget 
okozva. A Dél-Pest megyei Víziközmű 
Szolgáltató Zrt szakemberei a javítás so-
rán meglepve tapasztalták, hogy az egyik 

szivattyú a csatornából odakerült rongy-
darab (vélhetően törölköző) miatt állt 
le. A másik szivattyú működését pedig 
konkrétan egy WC kefe nyele akadályoz-
ta. Ezt a szivattyú már nem bírta kezelni, 
és leverte a hőkioldót. A szolgáltató tájé-
koztatása szerint a szennyvízkultúra hiá-
nya miatt gyakran előfordul, hogy idegen 
anyagok keverednek a szennyvízbe, mű-
szaki problémákat okozva.

Mitől romlik el a szennyvízátemelő, 
avagy ki húzta le a WC kefét?

A termőföldről szóló 1994. évi LV. tör-
vény és a földhasználati nyilvántartás 
részletes szabályairól szóló 356/2007 
(XII. 23.) Korm. rendelet változása kö-
vetkeztében valamennyi ingatlanügyi 
hatóságnál (továbbiakban: járási földhi-
vatalnál) regisztrált földhasználó 

köteles bejelenteni:
a) magánszemély földhasználó ese-

tében a személyi azonosítóját (szemé-
lyi számát) és az állampolgárságát,

b) gazdálkodó szervezet földhaszná-
ló esetében pedig a statisztikai azono-
sítóját.

A fentiek alapján
2013. szeptember 30-ig

az illetékes járási földhivatalhoz be 
kell nyújtani a 2013. január 1-ét megelő-
zően már regisztrált földhasználóknak a 
fenti adatokat tartalmazó földhasználati 
azonosító adatközlési adatlapot. 

A földhasználati azonosító adatköz-
lési adatlap beszerezhető a földhivata-
loknál, vagy letölthető a www.földhiva-
tal.hu honlapról.

A bejelentést határidőben elmulasz-
tó földhasználót a földhivatal bírság-
gal sújtja, amelynek mértéke a termő-
föld ingatlan-nyilvántartás szerinti AK 
értékének ezerszerese, azzal, hogy nem 
lehet kevesebb a behajtható köztartozás 
minimális összegénél.

Felhívás valamennyi 
földhasználó számára
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Nagyboldogasszony ünnepe. Benne lát-
juk életünk folytatását. Mária örömének 
egyetlen forrása Isten. Mária öröme egy-
ben az Egyház ujjongásának előképe. 
Azé az Egyházé, amely az egész 
világgal meg fogja tapasztalni a 
feltámadt Úr dicsőséges eljö-
vetelét.

Ezen az ünnepen nem-
csak azt ünnepeljük, hogy 
a Boldogságos Szűz Má-
ria teste nem volt alávet-
ve a romlandóságnak, 
hanem azt is, hogy a ha-
lál felett diadalt aratott, 
és egyszülött Fiának, 
Jézus Krisztusnak pél-
dájára az Ő teste is

megdicsőült a menny-
ben.

Főként pedig arra kell na-
gyon fi gyelnünk, hogy a szent 
atyák már a II. századtól kezdve 
Szűz Máriát már úgy említik, mint 
új Évát az új Ádám mellett. Bár alá 
van neki rendelve, de mégis a legszoro-
sabb kapcsolatban van vele még abban 

a harcban is, a m e l y e t 
a z ős-

evangélium előrejelzése szerint az alvi-
lági ellenséggel szemben a bűn és halál 
feletti győzelem fejezett be. (Krisztus 
kereszthalála és feltámadása.) 

Szűz Mária végül is mintegy ki-
váltságainak legfőbb koronájaként 

elnyerte a mentességet a sírban 
való romlástól. És Szent Fiá-

hoz hasonlóan – legyőzve a 
halált – testével és lelkével 
felvétetett a mennyei di-
csőségbe. 

Nekünk ezért fontos 
eme ünnep. A saját jö-
vőnket látjuk benne. 
Akik nem hisznek a 
feltámadás valóságá-
ban, nem is értem, miért 
mennek temetésre… 
A Teremtő Isten örökre 

teremtett bennünket. Szűz 
Máriában látjuk sorsunk be-

teljesedését.
Sokan nem is tudják, hogy az 

európai zászló kék színe és csilla-
gai Szűz Máriára emlékeztetnek. „Je-

lenések könyve, A napba öltözött Asz-
szony.”

Augusztus két nagy ünnepe
Szűz Mária mennybemenetele

ria örömének 
ia öröme egy-

nak előképe. 
az egész 
alni a 
ljö-

a-
zent 
ezdve 
ik, mint 
ett. Bár alá
is a legszoro-

a z ős- feletti győzele
kereszthalála é

Szűz Má
váltsága

elnyer
való

ho
h

t
M

telje
Sok

európai z
gai Szűz Má

lenések könyv

A történelmünk folyamán próbálták már 
az új kenyér ünnepének nevezni. Nekünk 
mindig is Szent István király ünnepe ma-
rad. Egy nemzet önbecsülésének fontos 
része, hogy emlékezetébe tartja múltját, és 
felidézi hősei szent példáját. Szent Istvánt 
ünnepelni személyes ügyünk is. 

Mi tette őt szenté? Amiért őt akarta 
Isten, hogy legyen végrehajtotta. Nem 
önmagát ajnározta, hanem a látszólag 
emberfeletti feladattól nem ijedt meg. A 
jövőt építette. 

Nem lemásolta a környező nemzetek 
életét, hanem a már meglévő magyar kul-
túrára épített. (A civilizáció az a fogyasz-
tói társadalom terméke, a kultúra, ami az 
embert emberebbé teszi.) Az ember érté-
két, soha nem az adja: milyen külső anya-
giakkal rendelkezik, hanem a belső érték. 

Érezte felelősségét e nemzetért. Élet-
műve, intézkedései, intelmeiben fogalma-
zódott meg. Elvei egyértelműen igazol-

ják, hogy valóban keresztény király volt. 
Tudta, hogy minden tettéért Istennek tar-
tozik felelősséggel. 

Ember volt. Ö is tervezett, s terveinek 
egy része összeomlott, de Ő maga nem. 
Gyermekeit a Gondviselés egymás után 
elszólította. Imre, akinek a királyságát át 
akarta adni, a ko-
ronázásra kitűzött 
napon ravatalozták 
fel. De nem omlott 
össze. Volt Kihez 
fordulnia. Ekkor 
ajánlotta fel orszá-
gát Szűz Máriának. 
Ezért a „Magyarok 
Nagy Asszonya”. 
(Ezen gúnyolódott 
egyik volt minisz-
terelnökünk.) S hol 
van… De Mária 
Nagyasszonyunk or-

gyilkosának megbocsátott. 
Fohászkodjunk hozzá. 
Ha jövőt akarunk, akkor csak arra az 

alapra építhetünk, amire Ő épített. 
A mi reményünk, ma is: a mennybe 

felvett Magyarok Nagyasszonya és Szent 
István királyunk. Hisszük, hogy közben-
járnak értünk. 

E NEMZETÉRT.     
Barotai Endre plébános    

        

Szent István király
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Görög tábor Sikondán (Cikk 8. oldal)Görög tábor Sikondán (Cikk 8. oldal)

Látványosság a kiránduláson: Pécs esti fényei   Látványosság a kiránduláson: Pécs esti fényei   
Óriásgép is érkezett a Óriásgép is érkezett a 

repülőnaprarepülőnapra

Az Ecseri Önkormányzat a Honvédelmi Minisztériumtól kapott ingyenbelépőivel néhány szerencsés falubeli gyerek ellátogatha-Az Ecseri Önkormányzat a Honvédelmi Minisztériumtól kapott ingyenbelépőivel néhány szerencsés falubeli gyerek ellátogatha-
tott a  Kecskeméti Repülőnapra. A kísérő Kőfalvi Ernő volt. A Polgármesteri Hivatal a hivatali autót is a „küldöttség” rendelke-tott a  Kecskeméti Repülőnapra. A kísérő Kőfalvi Ernő volt. A Polgármesteri Hivatal a hivatali autót is a „küldöttség” rendelke-

zésére bocsátotta, hogy minél kényelmesebb legyen az utazás; ezzel is hozzájárulva az élményszerző kirándulás sikeréhez.  zésére bocsátotta, hogy minél kényelmesebb legyen az utazás; ezzel is hozzájárulva az élményszerző kirándulás sikeréhez.  
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