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Képviselő-testületi ülések májusban
Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képvise-
lő-testülete 2017. május 10-én tartotta soros 
ülését, melyen meghívottként jelen volt dr. 
Kovács-Kléh László háziorvos és Kun Attila, 
az EKO Kft . ügyvezetője és a művelődési ház 
megbízott igazgatója.

A testület elfogadta az I. sz. Háziorvosi 
Körzet orvosának, dr. Kovács-Kléh Lász-
lónak a 2016. évi tevékenységéről szóló be-
számolóját. A II. sz. körzet beszámolója is 
kiküldésre került, az anyaghoz szóbeli ki-
egészítésre nem volt szükség, így a testület 
szintén elfogadta azt. Jóváhagyásra került 
továbbá a Védőnői Szolgálat, valamint a 
Nyugdíjas Klub 2016. évi tevékenységéről 
szóló beszámolója is. Megalkották továbbá 
az 5/2017.(V.11.) sz. Önkormányzati ren-
deletet az önkormányzat 2016. évi költség-
vetési zárszámadásáról, melyet 639.152 eFt 
teljesített bevétellel és 408.032 eFt teljesített 
kiadással, összesen 231.120 eFt maradvány-
nyal hagytak jóvá. Az előterjesztésnek meg-
felelően elfogadták továbbá a Polgármesteri 
Hivatal, a Rábai Miklós Művelődési Ház, 
a Cserfa Kuckó Óvoda, az Andrássy Utcai 
Óvoda, valamint az önkormányzat 2016. 
évi maradványelszámolását is. Határozat 
született arról, hogy a Laky Ilonka Általá-
nos Iskolában működő fi ókkönyvtár bútor 
és kiegészítő berendezések beszerzésére a 
„Települési könyvtárak szakmai eszközfej-
lesztésére” szóló kiírásra pályázatot nyújtson 
be az önkormányzat. Határoztak az önkor-
mányzati étkeztetés fejlesztésének támo-
gatására a Nemzetgazdasági Minisztérium 
által meghirdetett pályázaton való részvé-
telről is, melynek összege bruttó 5.246.758 
Ft, a vállalt önerő pedig 1.311.690 Ft, amit 
a költségvetési tartalékból kívánnak biztosí-
tani. A képviselő-testület megbízta továbbá 
Gál Zsolt polgármestert, hogy készítsen elő-
terjesztést az óvodai csoportok bővítésének 
lehetőségeiről. 

A Magyar Közút Nonprofi t Zrt. által ki-
termelt faanyag szociális célzatú tűzifaként 
történő kiosztási lehetőségével kapcsolatban 
a testület úgy határozott, hogy az EKO Kft . 
vezetőjének javaslatát fi gyelembe véve az 
önkormányzat tegye meg igényét a Közút-
kezelő felé. A Budapest XVII. Helikopter út 
– Újmajori út – Ek területfelhasználási egy-
ség határa – Lőrinci út által határolt terület 
kerületi építési Szabályzat véleményezése 
kapcsán a képviselő-testület javasolta a fővá-
rosi XVII. kerületi önkormányzatnak, hogy 
a területre készítendő KÉSZ kidolgozása so-
rán a Budapest Városfejlesztési, Közlekedési 
és Környezetvédelmi Bizottság 308/2015.
(11.18.) sz. határozatában foglaltakat vegye 
fi gyelembe. Az orvosi rendelő magastető-

vel történő ellátására vonatkozóan úgy ha-
tároztak, hogy a statikai és talajmechanikai 
vizsgálatokat az önkormányzat végeztesse 
el. A következő testületi ülésre pedig ké-
szüljön a témában előterjesztés. Gál Zsolt 
polgármester tájékoztató jelleggel beszámolt 
arról, hogy a Dunavölgyi Vízgazdálkodási 
Társulattal sajnos még nem tudtak megál-
lapodni a külterületi csatornák tisztításával 
kapcsolatban. A legújabb fejlemény az ügy-
ben, hogy beszélt az ottani szakemberrel 
és egyeztetett a területtel kapcsolatban, de 
ajánlatot még nem küldtek. A létesítendő 
buszvárókkal kapcsolatban elmondta, hogy 
jelenleg 2 normál méretűre van árazott 
ajánlat, a 3 db speciális méretűre azonban 
még nincs. A buszvárókra kihelyezendő 
reklámokkal kapcsolatban kifejtette, hogy 
itt még további információkra van szükség. 

A képviselők az ülésen a Merzse mocsárnál 
tanösvényt ismertető ún. „indító tábla” kihe-
lyezéséről is határoztak az Ecser vasúti meg-
állóhely Andrássy utcai oldalára. A testület 
határozatot hozott, hogy a polgármester az 
előterjesztésnek megfelelően a Pro Régió 
Kft -vel kösse meg a megbízási szerződést a 
KEHOP 5.2.9-16 épületenergetikai felújítá-
sokra szóló pályázat projektmenedzsmenti 
feladatainak ellátására. 

A képviselő-testület május 19-i rendkívüli 
ülésén a belterületi utak felújítására benyúj-
tott pályázat kiegészítését tárgyalta meg, ami 
azért vált szükségessé, mert a benyújtott 
anyagukban 3 napon belüli hiánypótlásra 
szólították fel az önkormányzatot. A határo-
zatban 65 %-os támogatás mellett 35 %-os 
önrész biztosításáról döntöttek a 2017. évi 
költségvetési tartalék terhére
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Tisztelt Ingatlanhasználó! 
 
Tájékoztatjuk, hogy Társaságunk szállítói kapacitásának optimalizálása miatt 2017.06.05.-től Ecser településen a hulladékszállítási 
rend az alábbiak szerint változik: 
 
 I., Háztartási hulladék:   az eddigi PÉNTEKI szállítási nap helyett CSÜTÖRTÖKI  napra kerül áthelyezésre! 

 
A június 02.-ai (pénteki) szállítási napot követően a következő szállítási nap  

 
JÚNIUS 08.-án  CSÜTÖRTÖKÖN  lesz! 

 
Kérjük, hogy a hulladékokat  továbbra is reggel 06 óráig az ingatlan elé jól látható helyre helyezzék ki! 
 
 
 

SZELEKTÍV SZÁLLÍTÁSOKKAL KAPCSOLATOS VÁLTOZÁSOK 
 

 
 

II., Csomagolási hulladék:   csomagolási hulladékgyűjtés korábban közölt időpontja megváltozik! 
 

Ezentúl az alábbi időpontokban, CSÜTÖRTÖKI napon kell kihelyezni a csomagolási hulladékot az eddig megszokott 
módon reggel 06 óráig: 
 

június július augusztus szeptember október november december 

8 6 3, 31 28 26 23 21 
 

 
  

III., Zöld hulladék:   zöld hulladékgyűjtés korábban közölt időpontja megváltozik!  
Az egész települést egy napon szedjük le, a körzetesítés ezáltal megszűnik! 

 
Ezentúl az alábbi időpontokban, CSÜTÖRTÖKI napon kell kihelyezni a zöld hulladékot LEBOMLÓ zsákban  
reggel 06 óráig: 
 
 
 
A június 01.-ei szállítást nem érinti a változás, a szokott módon gyűjtjük a zöld hulladékot ezen a napon! 
  

IV., Lom hulladék: 2017. 06. 15.-től ingatlanonként évente 2 alkalommal lehet igénybe venni a díjmentes 
lomtalanítást. Továbbra is a megszokott telefonszámon: 24/535-535 valamint elektronikus úton szallitas@kunpszolg.hu  
e-mail címen lehet időpontot egyeztetni! 
 
 
Megértésüket és együttműködésüket köszönjük!  
 
 
Polgárdi, 2017. május 25.                                Vertikál Nonprofit Zrt. 

június július augusztus szeptember október november december 

8, 22 6, 20 3, 17, 31 14, 28 12, 26 9, 23 7, 21 
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Pezsgő civilélet a faluban

A május 20-i szombat reggelen szokásos sé-
tájára indult Kálvária lakódombi otthonukból 
Nagy Gabriella másfél éves Anna és hét hetes 
Luca lányával a szomszédos rétre. Ám most a 
máskor oly nyugodt, csöndes környéken se-
rényen gödröket ásó, facsemetéket hordó kis 

csapattal találkozott. Ekkor tartották ugyanis 
azt a faültetési akciót, melyet a Császár Zol-
tán vezette ’Ecserért Községfejlesztő és Szépítő 
Egyesület’ szervezett. 

A munkálatokban részt vett Gál Zsolt pol-
gármester is, aki elmondta, hogy a területet 
ki szeretnék takarítani, hiszen ide sajnos so-
kan sittet hordanak. Majd pedig be szeretnék 
parkosítani és erdősíteni, ami részben védeni 
fogja a szomszédos temetőt is. Ecseren im-
már hagyomány egyébként, hogy minden 
évben ültetnek fát, amihez az önkormányzat 
is ad támogatást. Gál Zsoltot polgármesterré 
választása után például 50 csemetét ültettek 
el végig a Rákóczi utcában, majd pedig elvé-
gezték a szükséges pótlásokat is. A mostani 
akció is tekinthető tulajdonképpen pótlásnak, 
hiszen az előző évben ültetettek közül sok cse-
mete megsérült a hideg tél során. Az EKO Kft . 
munkatársai egyébként most dolgoznak a te-
rület hátsó oldalánál lévő sittdomb elhordásán. 
Amikor ez elkészül, egy árkot fognak oda épí-
teni, ami reményeik szerint megakadályozza 
majd a további építési hulladék lerakását. Bár 
sajnos már arra is volt itt korábban példa, hogy 
azt egyszerűen beöntötték az árokba, amire pe-
dig mindenképpen szükség van, hogy felvegye 
a lezúduló esővizet. Viszont ha tele van, a víz 

egyszerűen nem tud lemenni a dombról. 
A császárfa csemeték elültetésében igen 

aktív szerepet vállalt a Cserfa Kuckó Óvoda 
kis csapata, akik szép számmal képviselte-
tik magukat a községfejlesztő egyesületben 
is. Sajnálatosnak tekintendő azonban, hogy 
jóllehet tájékoztatták a lakosságot, a Kálvária 
lakódombiak nem  képviseltették magukat a 
programon.  

Tavaszi faültetés a Cserfa utcában

Végre megérkezett a nyár, az előző hónapban a 
programok és feladatok megsokasodtak. 

A néhány évvel ezelőtt bevezetett civil szer-
vezetek támogatásáról szóló önkormányzati 
döntés beérni látszik. Egyre több programot 
szerveznek az önkormányzattal együttmű-
ködő civil szervezeteink, és egyre nagyobb 
számban vannak jelen az önkormányzati ren-
dezvényeken, önkéntes munkákon. Bízom 
abban, hogy ezeken az alkalmakon egyre töb-
ben találják meg a számukra érdekes és vonzó 
szórakozási lehetőséget. Az önkormányzat és a 
civil szervezetek májusban szinte minden hét-
végén programokkal látták el a település lakó-
it. Nagyon örülök, hogy a majálison ilyen nagy 
számban voltunk jelen a szombati borongós, 
esős délelőtt ellenére. Itt ragadnám meg az 
alkalmat, hogy megköszönjem a szervezés-
ben résztvevő összes segítőnek a munkáját, 
kiemelten köszönöm a fellépő szervezeteknek, 
az Ecseri ÖTE tagjainak és az EKO Kft . dol-
gozóinak. Ismét volt faültetés (az EKSE szer-
vezésében) a belső Kálvária területén, sajnos 
ezen igen kevesen vettünk részt, de majd a 
következőre remélem, sokan eljönnek. 

A virágos település programunk még nem 
érett be, de remélem, egyre többen tartják 
fontosnak a település ilyen formában történő 
szépítését, nagyon bizakodó vagyok, hogy so-
kan elültették, és lassan már nyílnak az önkor-
mányzattól kapott virágocskák is. 

A gyereknapot az intézményeink színes 

programokkal tették emlékezetessé, a tájház 
egy igazi gyerekparadicsommá alakult. A 
Varázs Lovas Sport egyesület egy nagyszerű 
lovasnap keretében „varázsolta” el a rendez-
vény látogatóit. A bemutatók után itt is a gye-
rekeké volt a főszerep. A Száz Kéz Egyesület 
is szervezett az iskolás gyerekeknek a Chal-
lange Day alakalmából akadályversenyt, ahol 
szintén nagyon sok új és érdekes programban 
vehettek részt diákok. Igazolni látszik, hogy 
az önkormányzat által nyújtott egyesületi tá-
mogatások jó helyre kerülnek, és nem csak az 
adott szervezet, hanem a lakosok is profi tál-
nak belőle. 

A június és a július is sok izgalmas progra-
mot tartogat. Csak a nagyobbakat említve: az 
Úrnapi körmenet, ahol csodálatos virágsző-
nyeggel borítják a település központjának nagy 
részét, az Antal-napi búcsú és a Horgászegye-
sület által szervezett Halas-nap. Amennyiben 
tehetik, látogassák meg a rendezvényeket. 

A szórakozás mellett az önkormányzatban 
természetesen komoly témákban is folyik 
munka, a település működését ellehetetlení-
teni igyekvő ingatlanforgalmazó cégek és az 
azokat segítő egyesületnek köszönhetően má-
jus, június a tárgyalások hónapjává vált, szinte 
nincs olyan hetünk, hogy ne kellene a Törvény-
székre, a Kúriára, az Ítélőtáblára mennünk 
(sőt van, hogy egy héten többször is kitűztek 
tárgyalásokat). A tárgyalásokra való felkészü-
lés, az előkészítő iratok megírása, és maga a 

tárgyalás rengeteg 
energiát emészt fel 
(ezidáig sikertele-
nül), de „áldásos” 
tevékenységük elle-
nére az önkormány-
zat működik. 

Folytak és foly-
nak a beruházása-
inkkal kapcsolato-
san egyeztetések, 
előkészítő munkák, eredményesen tudjuk fel-
használni a kapott támogatásokat. Soha ennyi 
pénzt még nem nyertünk pályázaton egyszer-
re, mint most. Többször írtam, de most már 
konkrétum, hogy pár héten belül elindul az 
orvosi rendelő felújítása, a Laky Ilonka Álta-
lános Iskola felújítása, az EKO Kft . épületének 
felújítása, a Polgármesteri Hivatal és környe-
zetének felújítása és bővítése. Buszmegállók 
(buszvárók) építéséről, további közterületi ka-
merák telepítéséről, parkoló építéséről döntött 
a Képviselő-testület. 

Lesznek útépítési és útfelújítási munkála-
tok és sorolhatnám tovább az ezekhez képest 
apróbb, de annál fontosabb beruházásainkat, 
de ezekről inkább majd az elkészülésük után 
számolok be. A munkálatok során tapasztalt 
kellemetlenségekhez türelmet kérek. 

Végezetül pedig: élményekben gazdag, kel-
lemes nyarat kívánok minden ecseri lakosnak.

Gál Zsolt polgármester

Ifjú és lelkes faültetők, akik koruknál fogva 
okkal bíznak a jövőben

A faültetők csapata a jól végzett munka végén

Július 1-én rendezik a II. Halas Napot az ecseri 
Horgásztónál. Lesz horgászverseny, halászlé-
főző verseny, halas ételek kóstolója. Fellépnek 
helyi tánc- és hagyományőrző iskolák. Este 
MégEgyKör-buli. Belépés ingyenes.

Halas Nap a Horgásztónál
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Falugyűlés részletes polgármesteri beszámolóval

Az idei Falugyűlés május 8-án került lebonyolításra 
a Rábai Miklós Művelődési Ház nagytermében. Gál 
Zsolt polgármester beszámolóját vetített képek beik-
tatásával tette szemléletesebbé.

Szerencsésen alakult az elmúlt év. A bevétel jelen-
tősen megugrott, szinte majdnem megduplázódott, 
aminek több oka is van. A kiadási oldal is növeke-
dett, amit főként a felújításokra és a fejlesztésekre 
fordítottak. 

Így 198 m Ft-ot nyertek épületenergetikai fejlesz-
tésre, amely magában foglalja az iskolát, a polgár-
mesteri hivatalt, az EKO Kft . irodáját, valamint az 
orvosi rendelőt. Az iskolánál és a templomnál kiala-
kítandó parkolóra szintén pályáztak, amihez önkor-
mányzati saját erős kiegészítés is szükséges lesz. Az 
erre vonatkozó felhívást a Hungaro Controll Zrt. írta 
ki csakúgy, mint az iskolaudvar felújítására szólót. 
Adósságkonszolidációból is nyert már a nagyközség 
pályázatot, amit akkor utak építésére fordítottak a 
Kálvária dombon. 

A bűncselekmények számának alakulását illetően 
elmondta, hogy a Monori Rendőrkapitányság beszá-
molója szerint örvendetes módon e téren jelentős 
csökkenés volt tapasztalható, mely tendencia remél-
hetőleg hosszú távon is meg fog maradni. 2016-ban 
összesen 28 olyan eset történt, ami a rendőrség tu-
domására jutott.

Az új év első közös programja most is a Böllér-
fesztivál volt, amit szokás szerint szintén január má-
sodik hétvégéjén rendeztek meg. Erre most jobban 
kedvezett az idő is, hiszen nem esett ónoseső, mint 
tavaly. 

A művelődési házban – noha ez a község lakossá-
gát közvetlenül nem érinti – több szervezet is rend-
szeresen ülésezik. Ilyen a védelmi bizottság is, amely 
remek lehetősége nyílt a polgármesternek arra, 
hogy bemutassa a települést. Többször rendeztek 
már jegyzői értekezletet is, sőt a Jegyzők Országos 
Tanácskozását is itt tartották. A Monori Tankerület 
igazgatói is a Rábaiban értekeztek legutoljára. 

A nagyközség aktuális problémáiból a következő-
ket emelte ki a polgármester.

A pályázaton nyert tűzifát az EKO Kft . munkatár-
sai folyamatosan hordták ki a rászorulóknak.

A művelődési ház nagytermében a parkettát kel-

lett felcsiszolni, amit külső vállalkozó végzett el, az 
EKO Kft . pedig a ki- és bepakolásban nyújtott segít-
séget.

Az iskolai átalakítás során az igazgatói iroda áthe-
lyezésre került, így a tanári szoba is egy kicsit tága-
sabb lett, valamint az új épületben kapott otthont az 
iskolai könyvtár is.

Jelenleg folyik a temető mellett megépített járda 
mentén a világítóoszlopok kihelyezése, amit majd a 
kerítés megépítése követ, s a munkálatok elhúzódá-
sa miatt még egy kis türelmet kért a Belső-Kálvária 
lakóitól.

Az idei hóolvadás a korábbi évekhez képest kissé 
több problémát okozott, ugyanis az árkok nem tud-
ták elvezetni az így megnövekedett vízmennyiséget. 
Ez a probléma egyébként olyan nagy súllyal jelent-
kezett a faluban, hogy a Szent Imre herceg utca vé-
gén egy egész kert víz alá került, mert átszakadt egy 
árok széle a Vida domb felől jövő víz nyomására. Így 

nemcsak hogy homokzsákokat 
kellett kihelyezni, hanem árkot 
ásni, szivattyúzni is kénytele-
nek voltak a helyi rendvédelmi 
szervezetek, a lakosok és az 
EKO Kft . munkatársai.

A nagyközség peres ügyei-
vel kapcsolatban tájékoztatott, 
hogy fellebbezéseik száma 
nagyságrendileg 50-60 körül 

van. Ezek alakulásáról időnként be is számol a Cser-
fában. Vannak pozitív fejlemények e téren, például 
a Hegyi Gáborral kapcsolatos ingatlanügyekben 
indult perben részítélet született, új elsőfokú eljárás 
indul. 

A lakosokat is érinti az állati eredetű hulladékkal 
kapcsolatos probléma, amiket már többször kellett 
az önkormányzatnak jó drágán elszállíttatnia meg-
semmisítésre. Üllőn már elkaptak egy-egy ilyen il-
legális lerakót, s remélhetőleg a jövőben Ecseren is 
csökkenni fog a hasonló esetek száma.

A rendszeresen megrendezett szemétszedési akci-
óra ez évben is sokan jöttek el és 50 fölé emelkedett 
a résztvevők száma.

A Cserfa áprilisi számában ingyenesen osztott ki 
az önkormányzat virágmagvakat azzal a céllal, hogy 

ezzel is hozzájáruljon a település szépítését.  Kérte a 
lakókat, hogy a május végére meghirdetett pályáza-
tukon mindenki vegyen részt.

A jövőre vonatkozó tervek közül a polgármester 
kiemelte, hogy november végére el kell készülnie az 
iskola, a polgármesteri hivatal, az orvosi rendelő, 
valamint az EKO Kft . irodájára vonatkozó bővítési 
és épületenergetikai fejlesztéseknek. Mivel más for-
rásból is sikerült egy kis pénzt szerezniük, így talán 
sikerül megvalósítani, hogy a polgármesteri hivatal-
ban egy épületen belül tudják majd ellátni valameny-
nyi feladatot. A már beadott pályázat alapján remé-
nyét fejezte ki, hogy abból a Belső- és Felső-Kálvária 
hiányzó szilárd útburkolatait is tudják fejleszteni 
attól függően, hogy mennyi fér majd bele az adott 
összegbe. 

A vízvezetékfelújítások és csere kapcsán elmond-
ta, hogy ezekre árajánlatokat kértek be. Az Arany 
János utcánál teljes főnyomóvezeték-cserét és sza-
kaszoló elzárócsapokat terveznek megvalósítani. A 
vasúti átjárók biztonságát illetően sajnálatosnak ne-
vezte, hogy noha régebben e téren nem volt különö-
sebb probléma, hiszen az akkori vonatok hangosak 
és nem is  túl gyorsak voltak. Az újak viszont nagy 
sebességgel és csendben érkeznek, így a biztonság 
érdekében elsősorban lámpát szeretnének kihelyez-
ni. A szükséges két lámpa ára azonban 30-40 millió 
forint, tehát a fejlesztés tetemes költséget jelentene, 
hiszen két ilyen berendezésre lenne szükség. 

A Kálvárián lakó gyerekek a Rákóczi utcán jönnek 
át a 2. számú óvodába, ami nagy veszélyt jelent zebra 
nélkül, még akkor is, ha 40 km-es sebességkorlátozó 
tábla van kihelyezve. Így szükséges zebra kiépítése 
is. A tervezett öt új buszmegálló közül a Rákóczi, a 
Bajcsy és az Ady Endre utcai kivitelezése okoz fejtö-
rést. Itt ugyanis a rendelkezésre álló hely szűk, amiért 
csak keskeny várót tudnak majd kialakítani, ugyanis 
az nem lóghat bele semmibe egyetlen irányban sem. 
A további két megálló viszont könnyen megépíthető. 
A Bajcsy – Rákóczi utcai ABC-nél lévő útburkolat-
problémát az önkormányzat jelezte a Magyar Közút 
Zrt-nek. A válaszuk az volt, hogy először a főutakat 
teszik rendbe, s csak azután következnek az alsóbb-
rendűek. Tavaly az EKO Kft . átmenetileg próbálta 

Barta
Zoltán
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rendezni az ilyen problémákat, a Közút azonban a 
kátyúba ideiglenes behelyezett tömítő anyagot nem 
szedi ki, így a javítás hamarabb tönkremegy. Ezért 
ebben az évben nem folyamodnak ehhez a megol-
dáshoz. 

A lakosság jelen lévő kép-
viselői közül Veréb Magda 
Gagarin utcai lakos  megkö-
szönte a polgármesternek és a 
képviselő-testület valameny-
nyi tagjának azt az anyagi tá-
mogatást, amelyet a Maglód 
– Ecser – Mende – Sülysáp 
települések református gyü-
lekezetének nyújtott. Derela 

Mihály először köszönetet mondott a polgármes-
ternek, a képviselő-testületnek, valamint az EKO 
Kft -nek azért a hatalmas és lelkiismeretes munká-

ért, amit nap mint nap végez-
nek a település érdekében. Az 
árkokkal kapcsolatos problé-
mára javasolta, hogy lehetne 
egy árokszépségversenyt is 
rendezni. A közterület pedig 
bírságot szabhatna ki az elha-
nyagolt árkokért. A közutak 
állapotával kapcsolatban azt 

vetette fel, hogy nem tudna-e a község egy mini 
aszfaltozógépet beszerezni, amivel a nagyobb hi-
bákat ki lehetne javítani. Szever Pál az EKO Kft . 
működésével kapcsolatban tett pozitív megfi gye-
lésének adott hangot. Ami viszont most zajlik a 
faluban, az minden elképzelését felülmúlja, hiszen 
sokszor tapasztalta például, hogy ha kellett, hajnali 
ötkor is többször elhányták a havat az EKO dol-
gozói. Szintén felemlítette az iskola működésében 
néhány évvel ezelőtt tapasztalt problémát. Az iránt 

is érdeklődött, hogy a néhány évvel korábbi, a falu 
határában tapasztalt környezetszennyezésnek ki 
volt a felelőse? A polgármester az elhangzott felve-
tésekkel kapcsolatban a következő válaszokat adta. 
Hóeltakarítás alkalmával a közterület-felügyelő 
körbejárt a faluban és felszólította a lakosságot a 
munkák elvégzésére. Ő maga is többször körbejár-
ta a járdaszakaszokat Kun Attilával, az EKO Kft . 
vezetőjével együtt. Tapasztalataik azt mutatták, 
hogy a lakók többségében megoldották a problé-
mát. De mindenképpen le fog ülni a civil szerveze-
tekkel, hogy megnézzék, lehet-e az ügyben további 
előre lépést tenni. 

A közterület nem megfelelő gaztalanításával kap-
csolatban tájékoztatott, hogy az EKO Kft -nél egy 
fővel nőtt a fűnyírással foglalkozó dolgozók száma. 
Az EKO Kft . önkormányzati feladatok ellátására jött 
létre, de besegít sok helyen. Ez azonban elveszi az 
időt a közterület rendben tartásától is. Igéretet tett 
rá, hogy a képviselőkkel közösen megbeszélik, mit 
lehet ez ügyben tenni. 

A közmunkaprogrammal kapcsolatban elmondta, 
hogy közterületen összesen 2-3 fő tudott így eddig 
munkát végezni.

A Kálvária-dombon tavaly szerveztek egy falül-
tetési akciót, amire sajnos pont a Kálváriáról nem 
ment el senki. De idén is mindenképpen rendeznek 
egy újabb akciót. A Kálvárián építendő árkokkal 
kapcsolatban pedig tájékoztatott, hogy ott a földárok 
építése nem célravezető, ugyanis laza a talaj és így 
könnyen beomlik. Az ároképítéshez pedig – amit az 
önkormányzat már több helyen is elvégzett - komoly 
tervek szükségesek.

A közterületi kamerák telepítését illetően el-
mondta, hogy bővíteni szándékoznak a számukat.

A lakossági hozzászólások sorában Sztancsik Fe-
rencné tavalyi hozzászólásának adott ismét hangot. 

E szerint a lakosoknak kötelességük lenne a járdát 
rendben tartani, amivel összefügg az árkok rendben 
tartása is. Gál Zsolt válaszában 
kifejtette, hogy a probléma jo-
gos és bosszantó. Elmondta, 
hogy felszólításokat szokott az 
önkormányzat kiküldeni, de ez 
nem megy folyamatosan. Ha 
parlagfű problémáról van szó, 
akkor bírság kiszabására is van 
lehetőségük. 

Papp Józsefné azt a tapasz-
talatát vetette fel, hogy a kút a templom előtt nem 
használható. Sőt, más kútnál is hasonló a helyzet. A 
polgármester elmondta, hogy a tavaly előtti munká-
latok során több helyen talál-
tak nagyon rossz állapotban 
lévő vízvezetékcsöveket, s ezért 
nincs még mindig víz ezekben 
a kutakban. A Kossuth utcától 
kell majd a vizet elhozni, de 
addig nem akarták a burkolatot 
felbontani, amíg más munkála-
tok nem válnak szükségessé. Így 
várhatóan ez a parkoló építése-
kor fog majd megtörténni. Azt is fi gyelembe kell azon-
ban venni, hogy van olyan közkút is, amit azért kellett 
megszüntetni, mert folyamato-
san folyatták belőle a vizet.

Gabai Sándorné arra a bal-
esetveszélyes helyzetre hívta 
fel a fi gyelmet, hogy a Kossuth 
és a Hunyadi utca sarkán lévő 
’Behajtani tilos’ táblát teljesen 
eltakarják a fák belógó ágai. 
Kívánatos lenne ezért itt is le-
vágni az ágakat.

Papp 
Józsefné

vetttettttttee fffffffffffffefefelllllllllll h

Derela 
Mihály

Veréb
Magda

Gabai
Sándorné

nn Sztancsik
Ferencné

 - 
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A tanév utolsó teljes hónapjában, vagyis má-
jusban már minden a május 20-án megrende-
zett Jótékonysági bál és a júniusi erdei tábor 
körül zajlott. Ezek talán az iskola legnagyobb 
rendezvényei, programjai, ezért gondos és 
hosszú előkészületet kívánnak meg a pedagó-
gusok és a diákok részéről is. 

Mint minden évben, az idén is a Jótékonysá-
gi bált az alsó tagozatos munkaközösség szer-
vezte a szülők lelkes és hathatós segítségével. 
Ilyenkor minden osztálynak megvan a maga 
dolga. Az elsősök díszítették fel a tornatermet, 
a másodikosok árulták a jegyeket, ők adták a 
portaszolgálatot, a harmadikosok büféztek, a 
negyedikeseké volt a tombola és a buli utáni 
takarítás. Az osztályok és szakköri csoportok 
egy-egy műsorszámmal örvendeztették meg a 
pénteki főpróbán társaikat, a szombati előadá-
son pedig szüleiket, nagyszüleiket, rokonaikat. 
A tisztelt publikum főképpen táncos, zenés 
produkcióknak örülhetett, bár akadt prózai 
szám is.  Láthattunk három csoportban és egy 
párban előadott néptáncot, pirosra tapsolhat-
tuk a kezünket a kicsik béka- és Vuk-tánca 
alatt, a 3. c  hatalmas selyemanyaggal megva-
lósított mutatványán, a nagyok Karinthy-fel-
dogozásán, a 3. a-sok vizes világbajnokságot 
imitáló produkcióján, az ötödikesek lábtáncán. 
Szeretnénk megköszönni a segítségét azoknak 
a helyi vállalkozóknak és magánembereknek, 

akik felajánlásaikkal még sikeresebbé és ered-
ményesebbé tették ezt a szombat délutánt és 
estét, illetve köszönetünket fejezzük ki a sok-
sok segítő szülőnek is. Az est bevételét a gyer-
mekek szabadidős rendezvényire, tanulásukat 
segítő szakmai eszközökre kívánjuk fordítani.

A hónap utolsó napján a Száz Kéz Szülői 
Egyesület egy egész délelőttöt felölelő prog-
ramot szervezett meg az iskola összes tanuló-
jának. 12 csapatban, 6 helyszínen zajlottak az 
események, melyre az osztályoknak menetle-
velet kellett készíteni s elnyerhették „Az iskola 

legsportosabb osztálya” címet. Az eredményről 
a következő lapszámban fogok beszámolni.

Az erdei tábor Bükkszentkereszten lesz jú-
nius 6-ától 10-éig. A hely bevált, az eddig ki-
próbált helyek közül talán ez van a legszebb 
helyen, itt tökéletesen ideálisak a körülmények 
ahhoz, hogy tartalmasan és  jókedvűen lehes-  
sen eltölteni ezt az 5 napot. 

A tanévből még hátra van a ballagás és a 
tanévzáró ünnepély, melyet 2017. június 16-án 
17:00 órakor rendezünk meg.

Kiss Katalin

Jótékonysági bál a Lakyban

A furulyaszakkör produkciója

Ecseri Önkormányzati Konyha közal-
kalmazotti jogviszony keretében 8 órás 
foglalkoztatásban konyhalány munka-
kör betöltésére pályázatot hirdet.

A munkavégzés helye:  Ecser, Rákóczi 
u. 1-3.

A munkakörbe tartozó lényeges felada-
tok:
Kisegítő feladatokat lát el a konyha va-
lamely szakképzett dolgozója mellett, 
akinek irányításával egyes egyszerű 
ételféleségeket önállóan is készít. Te-
vékenysége során általában a betaní-
tott munkakörben, kifogástalan mi-
nőségben egy adott terméket önállóan 
elkészít. A takarítás és a fehér-, ill. a 
fekete-mosogatás is a feladatkörébe 
tartozik, konyhai hulladék, ill. moslék 
összegyűjtése, naponkénti elszállításról 
gondoskodás. Az élelmezési raktárban 
a beszerzésnél, tárolásnál és a göngyö-
leg-kezelésnél, valamint a kész ételek 

tálalásában, az önkormányzati intéz-
ményekbe történő kiszállítás előkészí-
tésében segédkezik; feladata a szállító-
edények mosogatása. 

Pályázati feltételek:
8 általános iskolai végzettség, magyar 
állampolgárság, cselekvőképesség, 
büntetlen előélet, egészségügyi alkal-
masság.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
- élelmezés területén szerzett legalább 
1-3 év szakmai tapasztalat
- jó fi zikai állóképesség, pozitív csapat-
szellemű hozzáállás
A pályázat részeként benyújtandó 
iratok, igazolások:
3 hónapnál nem régebbi hatósági erköl-
csi bizonyítvány, a végzettséget igazoló 
bizonyítványok másolata, szakmai ön-
életrajz
A munkakör a pályázatok elbírálását 
követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 
2017. június 30.
Benyújtás módja: 
Postai úton az Ecseri Önkormányzat 
címére történő megküldésével (2233 
Ecser, Széchenyi u. 1.). Kérjük a borí-
tékon feltüntetni a pályázati adatbázis 
azonosító számát: 1815/2017., valamint 
a munkakör megnevezését: konyhalány

vagy
Elektronikus úton Moskovicz Mik-
lósné részére a polgarmesterihivatal@
ecser.hu  e-mail címen keresztül

vagy
Személyesen: Moskovicz Miklósné  Pest 
megye, 2233 Ecser, Széchenyi utca 1.

A pályázat elbírálásának határideje: 
2017. július 7.

A pályázati kiírás további közzététe-
lének helye, ideje: Cserfa újság – 2017. 
június 12.; www.ecser.hu – 2017. június 
2.; www.kozigallas.hu – 2017. június 6.

Pályázati felhívás konyhalány munkakör betöltésére
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Nyugdíjasbál a nők és az anyák tiszteletére
Még alig múlt el a jólsikerült első, nem titkol-
tan hagyományteremtő célzattal is bíró Locso-
lóbál, máris izgatott készülődés, sürgés-forgás 
helyszíne volt a Rábai Miklós Művelődési Ház 
színházterme. Nem is csoda, hiszen az Ecseri 
Nyugdíjas Klub készülődött május 6-án az im-
már hagyományszámba menő éves nő- és anyák 
napi báljának megrendezésére. 

Mint Sosovicza Jánosné, Mariska néni, aki 
2008 óta a klub vezetője elmondta, ez a jól be-
vált szokás még 1983-ra, a megalakulás évére 
nyúlik vissza. Természetesen az azóta eltelt 
hosszú évek során némileg változott a bál jelle-
ge is. S noha mindig műsoros esttel volt egybe-
kötve, a műsorszámok nyújtotta paletta mintha 
kicsit szélesedett volna. Ma már többféle műfajt 
tudnak színpadra állítani, így a nézők élvezhe-
tik a magyarnóta, a tánc- és néptáncszámokat, 
a kóruséneket csakúgy, mint a prózai műfajo-
kat. Ez alkalomból is elhangzott egy-egy nő- és 
anyák napi vers is Horváth András kiforrott 
előadásában, a Varga Marika és Kurunczi Évike 
által előadott vidám jelenet pedig megkacag-
tatta a nagyérdemű közönséget. A kórus és a 
tánckar műsorsszámai mellett megcsodálhat-
tuk továbbá Sztancsik Ferencné, Sosovicza Já-
nosné, Csépányi Piroska, Gabai Sándorné és a 
Kurunczi házaspár énekét is. A program zárá-
saként pedig Gyulai Erzsike énekét hallhattuk, 
aki ugyan torokfájással küszködött, ez azonban 
produkcióján csöppet sem volt érezhető.  A fel-
lépő nyugdíjas előadókról elmondható, hogy 
igen szorgalmasak.  Egész évben rendszeresen 
próbálnak, mégpedig minden héten hétfőn, hi-
szen ezen kívül számos más programon – mint 
például a hagyományőrző rendezvényeken – és 
helyen is fel kell lépniük. Ez utóbbiak alkalmá-
val főként más nyugdíjasklubok, testvérszerve-
zetek vagy települések meghívásának tesznek 
eleget. Csak akkor van kimaradás a próbák so-
rában, ha be van zárva a művelődési ház. 

Egy-egy műsor anyagát általában Mariska 
néni állítja össze. Azt azonban, hogy ki milyen 
számot énekeljen, mindenki maga dönti el. A 
kórus által megszólaltatandó dalokat viszont ő 
szokta javasolni, de természetesen mindig kö-
zösen megbeszélik, hogy végül is melyek ke-

rüljenek be a 
repertoárba. 

Az idei bálon 
különösen nagy 
sikert aratott 
a bemutatott 
néptánc. Nem-
csak a kifogás-
talan öltözet ra-
gadta magával 
a nézőket, de a 
tökéletesen ki-
dolgozott kore-

ográfi a is. Az ecseri nyugdíjas hölgyek és urak 
ugyanis olyan tökéletes harmóniában léptek 
egyszerre és emelték a lábukat, hogy nyugod-
tan megirigyelhetik őket fi atal és profi  táncosok 
is. A titka pedig ennek a tökéletes előadásnak 
egyszerűen az, hogy profi  tanáruk volt – akinek 
pedig meg is fogadták és be is tartották az uta-
sításait. Ez az ifj ú tanár pedig nem más, mint 
Mariska néni unokája, Sosovicza Fanni, aki va-
lóban profi  néptáncos, hiszen tagja a pesti Bem 
és a Szentendrei Néptáncegyüttesnek is. Magát 
az előadott számot is ő hozta, ami egy errefelé 
talán ritkábban látott hegyközi (Felvidék) tánc 
volt. A koreográfi a is az ő munkáját dicséri, 
amihez a helyi táncosok két havi fegyelmezett 
betanulási munkával járultak hozzá. De szor-
galmuk mellett az is igényességüket dicséri, 
hogy – csakúgy, mint máskor is szokták – fellé-
pés előtt még egyszer elpróbálták a produkciót, 
hogy az tökéletes legyen majd a színpadon.

S hogy a szórakoztató műsor után újabb erő-
re kapjanak a bálozók, a klub fi nom vacsoráról 

is gondoskodott. Mint Mariska néni mondta, 
ennek összeállításakor mindig fi gyelnek arra is, 
hogy a menü változatos legyen. Ez alkalommal 
sertéspörköltet rendeltek szarvacska tésztával, 
csemegeuborkával Kókai Gábor vállalkozó-
tól, aki az étel mellett minden egyéb szükséges 
kelléket (evőeszközök, edények, stb.) magá-
val hozott Kókáról. Így a klub tagjainak csak a 
felszolgálásban kell serénykedniük. A büfében 
pedig ki-ki ízlése szerint fogyaszthatott ásvány-
vizet, üdítőitalt, sört, sőt bort is. Érdekes mó-
don az elmúlt évek tapasztalatai azt mutatták, 
hogy főként a vörös bornak van nagy keletje a 
klubtagok között. Ezért ez alkalomra is csak ezt 
rendeltek. A vacsora után pedig kezdetét vette 
maga a bál. 

Érdekes módon a klubtagság nagy része höl-
gyekből áll, akik a hiányzó férfi létszám pótlására 
a táncparketten ez alkalommal „fi úsítva” lettek. 
A klub létszáma egyébként az elmúlt évek során 
150-ről 200 főre emelkedett. Ez részben talán a 
sok színes közös programnak is köszönhető. S 
hogy ezek iránt milyen nagy az érdeklődés mi 
sem bizonyítja jobban, minthogy erre a bálra 
is 127 tagjuk jött el. A várható látogatottságot 
természetesen – a kiküldött meghívókra érke-
ző visszajelzések alapján – minden alkalommal 
előzetesen felmérik, s ennek ismeretében tudják 
a szervezés, étel- és italrendelés részleteit kidol-
gozni. 

A táncos mulatságot éjfélig tartották, amihez 
a talpalávalót Ráthy József muzsikája szolgáltat-
ta. Az összepakolás és rendtevés pedig hétfőre 
maradt, amit szintén a klubtagok végeztek. 

S hogy a közös programok itt ne érjenek 
véget, minden hónapban szerveznek egy-egy 
kirándulást is. Májusban például Herendre és 
Veszprémbe mentek, ahol megnézték a helyi 
nevezetességeket, mint például a porcelángyá-
rat is. A program iránti érdeklődés pedig olyan 
nagy volt, hogy nagybuszt kellett rendelniük.    
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Sosovicza Jánosné énekel

Az E-dance Tánc- és Mozgásstúdió egyik ecse-
ri csapata is részt vett a zágrábi International 
Dance Open Európa bajnokságon, ahol a Ka-
lózok című produkció kategóriája legjobbja 
lett, ezzel kvalifi kálta magát az októberi római 
világbajnokságra. 

A zágrábi nemzetközi bajnokságig apró, de 
annál fontosabb lépésekben jutott el a társa-
ság. A stúdió legkisebbekből (7-9 évesekből) 
álló csoportja idén kezdte meg a komolyabb 
táncversenyeken való részvételt. Először az 
V. Abigél Országos Minősítő Táncfesztiválon 
szereztek ezüst minősítést a Kalózok című lát-
ványtánc koreográfi ájukkal, majd a Magyar 
Látványtánc Sportszövetség budapesti kvali-
fi kációján a dobogó második helyén végeztek.

A sikereken felbuzdulva indultak egy újabb 
versenyen is, ahol a Kalózok állhattak a dobo-
gó legfelső fokára a Ritmuscsapatok Országos 

Táncversenyének modern tánc bajnoki elő-
döntőjén és kvalifi kációján, ezzel jutottak ki 
Zágrábba, az EB-re.

Rengeteg munka és szervezés volt szükséges, 
hogy egy hónap alatt meg tudják valósítani a 
kijutást, de köszönhetően az ecseri és környék-
beli cégek és vállalkozók támogatásának, a csa-
pat részt tudott venni a külföldi versenyen.

Óriási élmény is volt ez a két nap, hiszen a 
hosszú utazást, az esti gyakorlást, a hajnali 5 
órás kelést és izgulást követően még városné-
zésre is volt lehetőségük a gyerekeknek az első 
helyezést jelentő aranyéremmel a nyakukban.

Külön öröm és büszkeség ez a stúdió vezető-
jének, Virágné Szilágyi Edina, okleveles tánc-
pedagógusnak, hiszen az első helyen végzett 
produkciók kvalifi kálták magukat az október-
ben megrendezendő római világbajnokságra.

Az E-dance Tánc- és Mozgásstúdió 2009-

ben jött létre Ecseren, azóta számos táncver-
senyen vettek már részt kiemelkedő, dobogós 
helyezésekkel, különdíjakkal. Komolyabb, or-
szágos versenyeken való részvételekbe 2015-
ben kezdtek, s először 2016-ban kvalifi kálták 
egyszerre 3 csapatukat is a VII. Látványtánc 
Európa Bajnokságra, a szlovákiai Lévába, ahol 
két 4. és egy 3. helyezést értek el.

Európa bajnok az ecseri tánccsoport
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Lázas anyák napi készülődés helyszíne volt a 
Rábai Miklós Művelődési Ház kézműves terme 
május 6-án délután. 

A belépő egy nem túl népes, ám annál elmélyül-
tebben munkálkodó kis csapatot láthatott, akik 
szorgos kezekkel vágták, ragasztották, színezték 
azokat a kedves kis tárgyakat, amiket anyák napi 
ajándéknak szántak. 

Szőllősi Petra Zsanett noha még csak tíz éves, 
ám alkotói fantáziája és kézügyessége igen fejlett. 
Ezt mutatták azok a készítmények is, amelyeken 
elmélyülten munkálkodott az asztal mellett. Mint 
mondta, édesanyjának és két nagymamájának for-
máz színes kartonpapírból kinyitható képeslapot, 
ami mellé saját fényképét és egy saját kezűleg írott 
köszöntő verset ragaszt. 

A másik ajándék pedig egy üveglapos képkeret, 
amelyen a képet színes csillogó papírból kivágott 
állat- és virágminták alkotják. A kis alkotómű-
vész saját ötletei alapján állt neki a nagy munká-
nak, amire édesanyja, Hangya Tímea is elkísérte, 
ám csak mint szemlélő. Az ajándéktervek meg-
valósításához szükséges alapanyagokat pedig a 
művelődési ház biztosította. Osztálytársa Molnár 
Dominik, aki szintén két kinyitható képeslappal 
készült az anyák napi köszöntésre. Ám édesanyja, 
aki mellette ült az asztalnál, csak a nagyik kinyit-

ható képeslapjának készítésébe segíthetett be. A 
neki szánt ajándékot azonban mindvégig titokban 
tartotta az ifj ú alkotó, mert igazi meglepetésnek 
szánta édesanyjának. 

Az asztaltársaság kétségtelenül legifj abb tagja 
a második életévét decemberben betöltött Hosz-
szú Boglárka volt. S noha ő még nem igazán tu-

dott hathatós segítséget kifejteni, a színes ceruzák 
földre borításával már jelezte, hogy türelmetlenül 
várja azt az időt, amikor ő is aktív tagja lehet a 
csapatnak. Így édesanyja, Hosszú Brigitta helyette 
is dolgozott, amikor a család két nagyijára és két 
dédikéjére gondolva formázta meg az anyák napi 
köszöntés kedves kis fi gyelmességeit.

Anyák napi meglepetések Ecseren

Másfél hónappal ezelőtt egy e-mailt kapott 
óvodánk, hogy lehetőségünk van pályázni a 
Bozsik Intézményi Program keretében a Ma-
gyar Kupa döntőjének bekísérő programjára 
május 31-én. Gondoltam, miért ne? Megírtam 
a szükséges információkat a Magyar Labdaru-
gó Szövetségnek és némi körítést mellé, micso-
da lehetőség és élmény ez egy kisgyermek szá-
mára, hogy focista példaképeivel találkozhat. 
A kapcsolattartó informátor elárulta, hogy az 
igazgatóságnak nagyon megtetszett a levél, s 
hogy most először választottak ki óvodát, ed-
dig csak iskolások szerepeltek a programban. 
Nagy öröm volt számomra, amikor felhívtak és 
közölték velem, hogy az Andrássy Utcai Óvo-
da 11 kis óvodása kísérheti be az egyik csapa-
tot. Gondolkodnom sem kellett, hogy kiket 
viszek magammal, s amikor összeállt a „keret” 

megindulhatott a találgatás, hogy vajon melyik 
csapatot kapjuk!? Részemről nem volt kérdés, 
merre húz a szívem és némi kis sugalmazás-
ra igyekeztem elintézni, hogy a Ferencváros 
játékosai foghassák a gyermekeink kezét. Kis 
várakozással és feszültséggel telt el az az idő-
szak, mígnem elérkezett a május 31. Az Ecseri 
Önkormányzat támogatásával, a kisbusszal és 
a kísérő családtagok autóival érkeztünk meg a 
helyszínre a Groupama Arénába. Ekkorra már 

tudtam a jó hírt, igen, igen, igen…mi kísérjük 
a Fradi játékosait! Nagyon izgultak a gyerekek 
és persze én is. Végre elérkezett a pillanat és el-
indultam a 11 kis focistámmal az öltöző felé. 
Nagy volt a nyüzsgés, a gyerekek csak úgy kap-
kodták a fejüket, hogy mennyi híres focista van 
a közelünkben. Az öltözést bonyolította, hogy 
a ruhák jó néhány számmal nagyobb méretű-
ek voltak, hiszen, ahogyan az elején írtam, a 
mezek iskolás gyermekekre voltak szabva….de 
nem adtuk fel, s már csak néhány perc válasz-
tott el attól, hogy ott állhassunk a focista be-
járóval szemben. Elérkezett a pillanat és nagy 
hangzavarral megérkeztek a játékosok. Kedve-
sen kezet fogtak a gyerekekkel, megsimogatták 
a fejüket, néhányan be is mutatkoztak egymás-
nak. Mosolyogva nézték a kicsi ovisaimat, s 
talán a mosoly mögött az állhatott, hogy régen 
ők is így kezdték pályafutásukat. Megszólalt 
a bevonuló zene, s máris a pályára léptek. A 
himnusz alatt minden gyermek büszkén állt a 
maga játékosa előtt. …Talán csak néhány perc 
volt az egész, mégis csodaszép élményt élhet-
tünk meg a KUPAGYŐZTES csapat tagjaival.

Andrássy Utcai Óvoda

Ecser Háji dűlőben 1000 m2-es hobbi-
telek eladó. T: 06-30-941-1846

Telek eladó

Ovisaink kísérték be a kupagyőztes Fradit
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A korábbi évek szokásának megfelelően idén 
is a május 1-jei központi rendezvényeket 
követő hétvégén tartották meg Ecseren is a 
községi rendezvényeket. A programsorozat 
12-én, pénteken az ’Ecseri Családi Sport- és 
Tűzoltómajális’-sal vette kezdetét. Ennek kere-
tében számos, szárnyát bontogató ifj ú rockze-
nekar lépett a sportpályán felállított színpadra, 
hogy zenéjével szórakoztassa az ide látogatókat. 
Külön érdekessége az alkalomnak, hogy közü-
lük többen is a környező településekről érkez-
tek, s szinte valamennyi együttesben találhat-
tunk ecseri illetőségű tagot. Az 
elsőként fellépő ’Subject 9’-ban 
például két ecseri fi atalember, 
ifj . Blazsek István és Esztergomi 
Áron is játszik. A ’No Respect’ 
viszont Isaszegről jött, míg a 
’Domino Rock Band’ Maglód-
ról. A négytagú ’Vasmacska’ női 
formációban szintén van ecseri 
tag, mégpedig egy kisbabájá-
val éppen otthon lévő óvónő. A 
’Cherwood’ gyömrői zenekar, 
míg a ’Tengs-Lengs’-ben játszik 
Kamarás Zoltán, aki szintén 
Ecseren él. A ’Judas Best’ pedig 
a már szélesebb körben ismert 
’Judas Priest’-nek a tribute ze-
nekara. Az íjászok vezetőjének, 
Móczár Lászlónak a fi a pedig a 
’Válaszút’ zenekarban zenél.

Az elsőként a színpadra lépő ’Subject 9’ cso-
portot bemutatva Blazsek István elmondta, 
hogy ez a zenekar tulajdonképpen már na-
gyon régi. Azonban olyan sok változás történt 
a tagok körében, hogy így ma már rajta kívül 
csak a dobos Esztergombi Áron a régi. Az úgy-
nevezett ’heavy groove metal’ stílus képviselői, 
ami tulajdonképpen a heavy metal és a groo-
ve ötvözete. Ezért van az, hogy hangfekvésben 
mélyebbre vannak hangolva, az általánosan 
szokásostól két hanggal lejjebb. A ’groove’ el-
nevezés viszont a dalok témái miatt aktuális. 
A rendezvényen eljátszott számokat pedig egy 
évig gyakorolták, hogy minél tökéletesebben 
szólaljanak meg a színpadon. S mint legtöbb fi -
atal együttesnek, nekik is egyik dédelgetett vá-
gyuk, hogy legyen egy saját önálló lemezük. Ezt 
sajnos eddig még nem tudták megvalósítani. 
Ám a mostani koncertjüket egy technikus is-
merősük hangosította, aki még fog felvételeket 
készíteni velük, s így talán az ő segítségével ké-
pesek lesznek egy lemezt kiadni, amit kizárólag 
saját szerzeményekkel szeretnének megtölteni. 
A koncerten egyébként csak egy ’Lamb of God’ 
számot játszottak, a többi mind saját nóta volt. 
Civil életükben valamennyien más foglalkozást 
űznek s nem a zenéből élnek meg. István példá-
ul egy fi lmstúdiónál díszletépítő-szobrászként 
dolgozik. 

A koncert résztvevői igen népes rajongó-
tábort fi gyelhettek meg a színpad előtt. E tár-
saságban találkoztunk Bura Henriettával, aki 

barátniőivel, Izával, Emivel, Domival és a két 
Regivel érkezett. Mint mondta, ők a ’No Res-
pect’ koncertjére jöttek, aminek zenéjét egy 
barátnője ismertette meg vele több, mint egy 
éve – s azóta őket hallgatja. A lányok egyébként 
nyolcadik osztályosok Ecseren a Laky-ban, de 
volt köztük rajongó Csévharasztról is. Sőt, még 
egy lelkes anyuka is elkísérte őket, hogy ő is 
megismerhesse az ifj ú zenekar muzsikáját. 

A szombati programsorozat egyik látványos 
műsorszáma kétségtelenül a Wertheim Cirkusz 
produkciója volt. Először Ricsi bohóc (civil ne-

vén Wertheim Richárd, az apuka) lépett szín-
padra, ahol népes ecseri gyereksereg körében 
készített – nem mindennapi előkészületek után 
– egy képzeletbeli fotót. Lányai, Alexa, Cintia 
és Dzsenifer pedig hullahoppos és zsonglőr be-
mutatójukkal kápráztatták el a nagyérdeműt. 
De a műsor kétségtelenül legizgalmasabb része 
a késdobálás volt. Mint a művész, Wertheim 
Richárd elmondta, minden évben sor kerül rá, 
hogy hasonló rendezvények alkalmával körbe 
dobál polgármestert, jegyzőt s más illusztris 
tisztségviselőket. Most azonban kivételes fő-
szereplője volt attrakciójának Kun Attila sze-
mélyében, aki egyébként a program főszerve-
zője is volt. Az éles pengéjű kések nagy robajjal 
csapódtak a deszkába. Bemutatója zárásaként 
pedig – szintén kivételes módon és Ecseren 
első alkalommal – nem késeket, hanem bume-
rángokat dobált a deszka előtt álló két csinos 
hölgy közé. S hogy minden jól látható és hall-
ható legyen, a cirkuszi látványosság technikai 
részét nem más, mint Wertheimné, az édes-
anya biztosította.

Ez évben is nagy sikert arattak a majáliso-
zók apraja-nagyja körében az Ecseri Önkéntes 
Tűzoltó Egyesület bemutatói. Először is Sautek 
Sándor tűzoltó százados, aki egyébként a Fő-
városi Katasztrófavédelemi Igazgatóság mun-
katársa, azt magyarázta el, hogy mit kell ten-
nünk akkor, ha fi gyelmetlenség miatt tovább 
hagyjuk az olajat a tűzön, s így az begyullad. 
Alapszabály, hogy semmiképpen se öntsünk rá 

vizet, mert ilyenkor egy mindössze kb. 2 dl-es 
mennyiségtől is begyullad, hatalmas lángot és 
füstöt csapva, aminek folytán aztán tűz alakul-
hat ki. Ehelyett inkább első lépésként zárjuk el 
a gázt vagy a villanytűzhelyt. Ezután takarjuk le 
fedővel az izzó, füstölgő olajat és hagyjuk kihűl-
ni. S amikor ez megtörtént, akkor lehet vízzel 
lelocsolni. S hogy mindez hogyan működik a 
valóságban, be is mutatták az összegyűlteknek, 
ahol az ifj abb korosztály is – természetesen 
megfelelő védőruhába öltözve – kipróbálhat-
ta ügyességét az oltásban. Óriási sikert aratott 

az úgynevezett tűzoltó Trabant 
is, mely alig győzte fuvarozni 
a működése iránt érdeklődő 
gyerekeket. Mint dr. Molnár 
Zsuzsanna tűzoltó ezredes, a Fő-
városi Katasztrófavédelmi Igaz-
gatóság humánszolgálatának 
vezetője elmondta, az átalakított 
Trabant a Budapesti Tűzoltó-
szövetség tulajdona. A létrával 
és szirénával is felszerelt nyitott 
jármű úgy lett átalakítva, mint-
ha utasai egy hajdani tűzoltó 
lovaskocsin ülnének. Az ecseri 
önkéntes tűzoltóságban egyéb-
ként társadalmi munkában részt 
vevő ezredesasszony egyébként 
azt is elárulta, hogy a munkájuk 
iránti nagy érdeklődés folytán 
elképzelhetőnek tartják, hogy 

ősztől beindítanak egy tűzoltótanfolyamot is az 
iskolában. Nagy népszerűségnek örvendett az 
az egészségügyi bemutató is, melyet a Szamari-
tanius Mentőszolgálat munkatársai tartottak a 
tűzoltósátor mellett. Itt olyan praktikus ismere-
teket sajátíthattak el az ifj ú érdeklődők, mint a 
sérült, vérző fül, a kifi camított csukló bekötözé-
se vagy pedig az újraélesztés. Sokan kipróbálták 
azt a vákuumágyat is, amit elsősorban gerinc- 
és medencesérült betegek helyszíni ellátásá-
ban alkalmaznak. Maga az ágy puha, apró kis 
golyók vannak benne. Először kiszívják belőle 
a levegőt, aminek következtében felveszi a bele-
helyezett sérült alakját és megkeményedik, így 
rögzítve azt. Tulajdonképpen ekkor már olyan 
funkciót lát el, mint egy gipszágy.

S hogy a sok érdekes látnivaló közepette 
megéhező szemlélődő ne maradjon éhen, több-
féle ízletes ételt is készítettek a majálisozó cso-
portok. Pacalpörkölt, gulyás, babgulyás, rántott 
csirkemell vagy éppen halászlé közül választha-
tott mindenki, ízlése szerint. S hogy mely étkek 
ütötték meg a ’dobogós’ szintet, azt immár ha-
gyományosan a Szabadtűzi Lovagrend zsűrije 
bírálta el. Győztek a nyugdíjasok. 

Az esti műsorban először Wolf Kati lépett 
a színpadra, akinek közismert slágereit vele 
együtt énekelte a közönség. Ezt követte az Ani-
mal Cannibals koncertje, majd pedig Abonyi 
Gábor retró- és slágerdiszkójában rophattak a 
táncos lábúak hajnali kettőig. (További fotók a 
12. oldalon)   

Kétnapos majálison ünnepelt a falu

A Wertheim Cirkusz egyik produkciójának főszereplője Kun 
Attila, a bátor főszervező volt. Őt dobálta körbe éles késekkel a 
mester. Baj szerencsére nem történt, izgalmas jelenet volt.  
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A Cserfa következő, 2017. 07. szá-
ma július 7-én jelenik meg. Nyom-
dába adás: július 3., 16 óra.  Lap-
zárta: június 26.

Lélekgondozó

Mosó- és 
mosogató-
gép, hűtő-
gép, bojler, 
mikro, por-
szívó javí-
tását válla-
lom. Klíma 
t e l e p í t é s e 
és karban-
t a r t á s a . ) 
06-20-935-
1207.

Amit a szeretetről tudni kell (V) 
– Ferenc pápa gondolatai nyomában

Köszönetnyilvánítás
Szeretnénk köszönetet mondani 

mindazoknak, akik 
Gyarmati István
temetésén részt vettek, 

sírjára koszorút, 
virágot helyeztek el.

A GYÁSZOLÓ CSALÁD

Köszönetnyilvánítás
Szeretnénk köszönetet mondani 

mindazoknak, akik 
Ifj. Kőfalvi Ernő
temetésén részt vettek, 

sírjára koszorút, 
virágot helyeztek el.

A GYÁSZOLÓ CSALÁD

Mindent megbocsát. Azt akarja hangsúlyozni, ami 
rávilágít a szeretet erejére. Képes szembenézni min-
den fenyegető dologgal. De ugyan ez vonatkozik a 
„mindent eltűr, mindent elhisz, mindent remél, 
mindent elvisel. 

Megőrzi a hallgatást a másik meglévő hibáiról.” 
Ne mondjatok ítéletet senki fölött, s akkor fölötte-
tek se ítélkeznek” (Lk. 6, 37.) „Ne rágalmazzátok 
egymást testvérek.” (Jakab 4, 11.) Ha nem győzzük 
le önmagunkat, akkor felerősítjük magunkban a 
dühöt. Az irigységet. Nem vesszük észre, mekkora 
kárt okozunk. Elfeledkezünk arról, hogy a másik 
rossz hírbe hozása BŰN. Isten súlyos megbántása 
lehet. Sokszor helyrehozhatatlan károkat okozunk. 
Isten szava a nyelvével kapcsolatban azt mondja „a 
gonoszság világa, amely az egész testünket beszeny-
nyezi” (Jak. 3,8.) A szeretet képessé tesz arra, hogy 
még az ellenség jó hírét is meg tudjuk óvni. 

Az egymás szerető házastársak jót mondanak 
egymásról. Minden gyengesége és tévedése elle-
nére a párjuk jó oldalát akarják megmutatni. S ez 
nem csak egy külső gesztus, hanem belső maga-
tartásból fakad. Nem annak az együgyűségnek, aki 
nem akarja látni a nehézségeket és a másik gyenge 
pontjait. Ezek a hibák, nem a másik teljes lényegét, 
hanem a másik életének egész kis részét alkotják. 
A másik nem csak annyi, ami engem zavar belőle. 
Sokkal több annál. Éppen azért nem várom el, hogy 
szeretete tökéletes legyen. Szeret úgy, ahogy van és 

ahogy képes rá. De ahogy szeretete nem tökéletes, 
az nem jelenti azt, hogy hamis vagy nem valóságos. 

Ezért, ha túl sokat várok, valahogy a tudomá-
somra fogja hozni, nem képes rá. Nem akarja az 
isteni lény szerepét játszani. Nem akarja kiszolgálni 
az én összes igényemet. Csendesen megáll a szere-
tett személy korlátainál.

Mindent elhisz. Ez a bizalom teszi lehetővé a sza-
bad kapcsolatot. Nincs szükség a másik ellenőrzé-
sére, hogy ne csússzon ki a kezünk közül. A szeretet 
bízik, szabadon hagy. Lemond a birtoklásról és az 
uralomról. Az ilyen kapcsolat megakadályozza, 
hogy a házasság csak távlatok nélküli belterjesség 
legyen. Az őszinte bizalom lehetővé teszi az átlát-
hatóságot. Ekkor meri megmutatni önmagát úgy, 
ahogyan van. Ennek hiányában elrejtőzik. Eltit-
kolja botlásait és valaki másnak fog látszani. Csak 
az őszinte bizalom teszi lehetővé, hogy a házasság 
valóban az öröm forrása legyen. Igy alakulhat ki az 
igazi identitásuk egymás előtt.

Pünkösd: a SZENTLÉLEK TESZ KÉPESSÉ 
ERRE.  Ő a szeretet lelke. Merjél meríteni ebből a 
szeretetből. Nincs lehetetlenség. Ő az Igazság lelke. 
Az első keresztények, akik befogadták, hittek Ben-
ne. Képessé tette őket arra, hogy a gyűlölettel teli vi-
lágban létrehozzák a szeretetközösségeket. „Nézzé-
tek, hogy szeretik egymást”, mondták a pogányok. 
Sőt, őket is ledöbbentette az ellenség szeretetének 
valósága. 
Ezért az Egyház életéből soha nem fog eltűnni eme 
kegyelmi kiáradás, mely legyőzi a gonoszságot.

Barotai Endre plébánosKöszönetnyilvánítás
Köszönetet mondunk mindazoknak, 
akik 2017.05.26.-án Drága szerettünk 

ÁDOK MIHÁLY
temetésén részt vettek.

Sírjára virágot, koszorút helyeztek.
Együttérzésükkel gyászunkban 
támogattak és fájdalmunkban 
osztoztak. Soha nem feledünk, 

szívünkben tovább élsz. 
A GYÁSZOLÓ CSALÁD.

Cserfa_2017_június_02.indd   11 2017. 06. 05.   20:43:28



eldugott

Látványos lovasnapot tartott a Varázs Lovas Sport Egyesület 
május 28-án. Az idén harmadszor megrendezett lovasesemény 
sokakat vonzott a Szalaska dűlőre. Részletes beszámolónkat a jú-
liusi számunkban olvashatják. 

A Csillámpóni csapata nyerte a majális focitornáját a Gu-
mimánia és a Maláta Szeráj gárdája előtt

A nyugdíjasok nyerték a főzőversenyt a majálison Egy fi atal ecseri zenész, Blazsek István nyi-
latkozott a Cserfának (10. oldal)

Wolf Katinak nagy sikere volt

Fo
tó

: S
za

tm
ár

i Z
su

zs
a

Fo
tó

: S
za

tm
ár

i Z
su

zs
a

Cserfa_2017_június_02.indd   12 2017. 06. 05.   20:43:29


