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Több mint 134 millió forint Ecser 
gazdasági életének támogatására

Rendkívüli képviselő-testületi ülés

Két ecseri cég is sikerrel pályázott a Nemzet-
gazdasági Minisztériumhoz a „Mikro- kis-, és 
középvállalkozások telephelyfeltételeinek javí-
tása Pest megye területén” című kiírásra.

Az Exsafe Kft . 60 millió 
forintot nyert telephelyfej-
lesztésre.

A V-Casting Öntödei 
Termelő és Szolgáltató Kft . 
mint-

egy 74,9 millió forintot 
kap a termelés 20-25 
%-os növelése mellett a 
félkész és késztermékek 
nyomon követhető, elő-
írás szerinti tárolását lehetővé tévő 1775 négy-
zetméter nettó alapterületű hidegcsarnok építé-
sére a cég ecseri székhelyén.

Gratulálunk az ecseri vállalkozásoknak!
***

A Nemzetgazdasági Minisztérium tájékoz-
tatása szerint 61 pest megyei mikro-, kis- és 
középvállalkozás nyert el összesen 3 milliárd 
forintot telephelyeik fejlesztésére.

Magyarország Kormánya kiemelt ügyként 
kezeli a Pest megyei vállalkozások megerősí-
tését, versenyképességük növelését, fontosnak 
tartja, hogy olyan pénzügyi támogatási lehető-
ségek legyenek elérhetőek számukra is, mint a 
hasonló fejlettségi szintű megyék vállalkozásai 
számára.

A 2016-2021 között e célra a hazai költség-
vetésből biztosított 80 milliárd forint támoga-
tást a Nemzetgazdasági Minisztérium pályázati 
rendszerben, Pest Megye Önkormányzatával 
együttműködve használja fel oly módon, hogy 
a támogatás hatékonyan és átlátható módon 
biztosítsa a Pest megyei értékteremtő fejlesz-
tések eredményes megvalósítását, hozzájárulva 
ezzel a helyi gazdaság fejlesztéséhez és a Pest 
megyei családok, polgárok jólétének növelé-
séhez. Alapvető cél a források kihelyezésénél, 
hogy azok 60 százaléka a gazdaságfejlesztést 
szolgálja – hangsúlyozta Rákossy Balázs euró-
pai uniós források felhasználásáért felelős ál-
lamtitkár.

61 mikro-, kis- és középvállalkozás nyert el 
meglévő telephelyeinek átalakítására, moder-
nizációjára és bővítésére összesen 3 milliárd 
forintot. Az eredetileg 1,4 milliárd forintos tá-
mogatási keretösszegre összesen 132 pályázat 
érkezett be 6,5 milliárdos igénnyel, azaz ezzel 
a pályázati felhívással kapcsolatban több mint 
négyszeres túligénylés történt. A nagy érdek-
lődésre tekintettel a szaktárca 1,5 milliárd fo-
rinttal emelte meg a keretet, így az összesen 3 
milliárd forint megemelt támogatással 61 vál-
lalkozás kap lehetőséget Pest megye területén 
meglévő telephelyeinek átalakítására, moder-
nizációjára, bővítésére, a nem megfelelő telep-
helyek kiváltására, összesen 35 229 m2 alapte-
rületű felépítmény korszerűsítésével, 114 340 

m2 alapterületű felépítmény létrehozásával. A 
fejlesztések eredményeként 201 új munkahely 
jön létre. A korszerű infrastruktúrával felsze-
relt telephelyek kialakítása hozzájárul a vállal-
kozások versenyképességéhez, a helyi gazdaság 
élénkítéséhez és a foglalkoztatás növeléséhez.

Az államtitkár emlékeztetett: Pest megye je-
lenleg a fővárossal együtt a Közép-Magyaror-
szág régióhoz (KMR) tartozik, amely az uniós 
besorolás szerint fejlett régiónak számít - Bu-
dapest átlagnál magasabb fejlettségi mutatói 
miatt -  és ennek következtében az ország más 
részeihez képest jóval kevesebb uniós támoga-
táshoz juthat. A kormány ennek ellensúlyozása 
érdekében döntött arról, hogy 2021-ig összesen 
80 milliárd forint célzott pénzügyi támogatást 
nyújt a Pest megyei vállalkozások és önkor-
mányzatok fejlesztéseire.

Ecser Nagyközségi Önkormányzat Kép-
viselő-testülete 2017. június 27-én rend-
kívüli ülést tartott, melyen a kiküldött 
anyag alapján történt módosításokkal ki-
írta a Polgármesteri Hivatal felújítására, 
bővítésére szóló közbeszerzési eljárást. A 
Közbeszerzési Bíráló Bizottság tagjaivá 
választotta továbbá Szabó Krisztián köz-

beszerzési szakértőt, Handa Péter tervezőmér-
nököt és Kirnbauer Andreát.

Az Andrássy Utcai Óvoda csoportszo-
ba bővítéséhez szükséges eszközök be-
szerzésére a képviselők keretösszeg bizto-
sításáról döntöttek.

A testület társult tagként létrehozta a 
Duna – Tisza Közi Hulladékgazdálkodási 

Önkormányzati Társulást azzal a feltétel-
lel, hogy a konzorcium tagjai együttmű-
ködnek a közös tulajdon tekintetében, 
továbbá hogy a hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatás megszervezésének köte-
lezettségét folyó év október 1-től a Társu-
lás gyakorolja. A Társulási Tanács tagjává 
Szöllősi Ferenc Attilát delegálták.
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Épülnek az utak a Kálvárián

Elismerés az önkormányzatnak

A Grassalkovich téri Cserfa Kuckó Óvodában a fűtést korsze-
rűsítették a nyáron. Ebben a meleg időben is gondolni kell a 
téli hónapokra. A korábbi években az intézmény nyílászáróit 
cserélték le és szigetelték az épületet. Most a radiátorokat cse-
rélte az EKO Kft .

Új radiátorok a Cserfa Kuckó Óvodában

Ecser Nagyközség Polgármesteri Hivatala Pénzügyi Cso-
portja gazdálkodási előadót keres.  A hivatal igazgatási cso-
portja pedig műszaki előadói munkakör betöltésére vár je-
lentkezőt. 
A közszolgálati jogviszonyok időtartama határozatlan idejű.

További részletek a nagyközség honlapján olvashatók: 
www.ecser.hu

Egyszerre több helyen is folyik a munka 
településünkön. Látható, hogy zajlanak 
a felújítások a közintézményeinkben. 
Ahogy már beszámoltam Önöknek, a 
nyílászáró cserék, a homlokzatszigete-
lés és a napelemek telepítését pályázati 
pénzből valósítjuk meg az orvosi rende-
lő, a Laky Ilonka Általános Iskola, a Pol-
gármesteri Hivatal és az EKO Kft . épü-
letén. Ezzel az Önkormányzat kezében 
lévő 7 db közintézmény mindegyikének 
külső felújítását befejezzük. 

Szintén pályázati pénzből tudunk uta-
kat építeni a Kálvária dombon, és a bel-
ső Kálvária területén reményeim szerint 
még ebben az évben megvalósulhat ez 
a beruházásunk is. Pályázati pénzt kap-
tunk az Arany János utca burkolatjaví-
tására is, itt a Képviselő-testülettel úgy 
döntöttünk, hogy a burkolat felújítása 
előtt ki kell cserélni az út alatt lévő víz-
vezetéket.  

Az évtizedekig elhanyagolt vízvezeték 
öregedését nap, mint nap tapasztaljuk, 

a sok csőtörés miatt rengeteg víz folyik 
el, ezzel is sok kellemetlenséget okozva 
mindenkinek. Sajnos szinte az egész tele-
pülésen elhasználódott vezeték teljes cse-
réjére nincs anyagi lehetőségünk, ezért 
kis lépésekben kezdtük el a megújítást. 
A munkálatok alatt okozott kellemet-
lenségekért elnézést kérek, a kivitelezők 
ígérete az, hogy a lehető legkevesebb kel-
lemetlenség okozásával igyekeznek elvé-
gezni a rájuk bízott feladatokat. 

Megrendeltük a buszvárókat, ezek a 
rossz idő beálltáig helyükre kerülhet-
nek. A kivitelezés megkezdése előtt áll 
a parkolóépítésünk, az engedélyezteté-
si folyamat elhúzódott, de a napokban 
megkaptuk a hozzájárulást. Sajnos isko-
lakezdésig ez már biztosan nem valósul 
meg, de szeretnénk még idén megépíte-
ni. 

Szeretném tájékoztatni a lakosainkat, 
ahogy dr. Molnár Zsuzsa Ecseri ÖTE 
tag cikkében is olvasható, hogy a nyár 
során több épületet és fát is villámcsapás 

ért, ezzel ismét 
óriási károkat 
okozva nemcsak 
az érintett ingat-
lanokban, hanem 
a környezetében 
lévő ingatlanok 
elektromos esz-
közeiben is. Az 
Ecser ÖTE segít-
ségével szeptember közepére - várhatóan 
szeptember 18-án este 18 órakor - a Mű-
velődési Házban tervezett beszélgetésen 
a szakemberek elmondják a válaszokat 
kérdéseinkre. 

Több rendezvény zajlott a nyáron is a 
településen, engedjék meg, hogy most a 
nemzeti ünnepünk alkalmából szerve-
zett eseményekre invitáljam Önöket. A 
meghívóban látható, hogy mikor, illetve 
milyen programmal próbálunk minél 
szélesebb kör igényeinek megfelelni. A 
szervezőkkel várjuk Önöket sok szeretet-
tel!                      Gál Zsolt  polgármester

Műszaki és gazdálkodási előadót 
keres a Polgármesteri Hivatal
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Július 1-jén került megrendezésre a Rá-
kosmezeje Horgászegyesület új vezetése 
közreműködésével megrendezett második 
Halasnap az ecseri horgásztónál. S amint az 
a tavalyi első rendezvény révén szinte már 
hagyomány, fő attrakciója ezúttal is a főző-
verseny volt.

Mint Gébele Zsolt, az egyesület elnöke s 
egyben a program fő szervezője elmondta, 
a magukat megméretni szándékozó sza-
kácsjelöltek ez évben is öt csapatot alkot-
tak. Ezek – a Royal Gastro gyáli illetőségű 
csoport kivételével – valamennyien ecse-
riek voltak. A versenykiírás szerint főétel-
ként csak halászlét lehetett főzni. Azonban 
alapítottak díjat más halas étel elkészítésére 
is, de akár a sütemények kategóriájában is 
kipróbálhatták magukat az édesebb szá-
júak. Sőt, egy-egy csapat akár többfélét is 
elkészíthetett ezekből a fogásokból, ki-ki 
ügyessége és vállalkozó kedve szerint. S 
hogy megkönnyítsék a versengők munká-
ját, a horgászegyesület öt kiló konyhakész 
alaplének való halat adott minden egyes 
csapatnak, amiről fontos tudni, hogy mind 
a horgásztóból származott, így tehát saját 
’termésnek’ tekinthető. Az egyéb hozzáva-
lókat, mint pl. zöldségfélék, fűszerek azon-
ban mindenkinek saját magának kellett 
biztosítania. A fő díjat alkotó vándorkupa, 
illetve a dobogós helyet elérő csapatoknak 
járó bor, pezsgő és egyéb tárgyjutalom az 
egyesületnek tett helyi felajánlásokból szár-
maztak. 

Az eredményhirdetés után délután há-
rom órakor pedig kezdetét vette az estig 
tartó szórakozás. A fűben, az enyhet adó 
fák alatt felállított színpadon egymást kö-
vette a helyi csoportok változatos műsora, 
melyben mindenki megtalálhatta a kedvé-
re valót az énekesektől, a gyerek- és felnőtt 
néptáncosokon, nyugdíjasokon át egészen 
a hastáncig. Este hétkor pedig a ’Még egy 
kör’ zenekar koncertje kezdődött, amit a 
szintén helyi illetőségű DJ Gaga hajnalig 
tartó retro diszkója követett. S azoknak, 
akik nem annyira kedvelik a halászlét és a 
halas ételeket, a körben felállított árusok 
bódéja kínált egyéb fi nomságokat, kinek-
kinek ízlése szerint.

Az egyetlen ’idegen földről’ érkezett csa-
pat a ’Royal Gastro’ volt Gyálról. Amint 
Jakucs János és fi a, ifj abb Jakucs János el-
mondták, baráti kapcsolat révén szereztek 
tudomást a versenyről, s ez az első alkalom, 
hogy be is neveztek rá. (A végén kiderült, 
hogy meg is nyerték.) Céljuk pedig nem 

mindenképpen a dobogóra való feljutás 
vagy a győzelem. A barátságért, a jó tár-
saságért és hangulatért jöttek el. A csapat 
ifj abbik tagja egyébként a gasztronómiai 
indíttatású ’Szabadtűzi Lovagrend’-nek a 
lovagja. Most egy teljesen egyszerű, bárki 
által otthon is könnyen elkészíthető halász-
lét főztek, a saját szájízük szerint. A civil 
foglalkozását tekintve vadász, horgász és 
mezőőr édesapa véleménye szerint a szájíz 
az, ami végül is el fogja majd dönteni a ver-
senyt. S hogy mennyire fej-fej melletti volt 
egyébként a küzdelem, mi sem bizonyítja 
jobban, mint hogy ott jártunkkor ők épp a 
második kóstolót készítették a zsűri számá-
ra, hogy egy második körrel az könnyebben 
tudja döntését meghozni. 

A Farkasfalka teljes egészében ecseri il-
letőségű csapat volt. Tulajdonképpen az 
azonos nevet viselő motoros baráti kör 
tagjai alkották, a Gyömrői Faterok motoros 
klub támogatásával. A magukat első ízben 
megmérettető újoncok biztató jelnek te-
kintették, hogy főztjük megkóstolása után 
a szűrielnök megkérte őket, egy jó adagot 
tegyenek főztjükből félre, amit szeretne 
majd hazavinni a feleségének. (Végül má-

sodikok lettek, az ecseri versenyzők közül 
pedig a legjobbak.) A társaság tavaly is részt 
vett a versenyen, ám mint mondták, akkor 
még nem volt ennyire kiforrott a rendez-
vény, mint most. Az ő meglátásuk szerint 
nagyon fontos, hogy milyen lesz a színe az 
elkészített ételnek. Ebben nagy szerepe van 
a paprikának, amit a siker mintegy záloga-
ként Csorba László (becenevén Bubi) saját 
kertjéből hozott Boldogról. S hogy több lá-
bon álljanak a dobogós helyezés felé vezető 
úton a főszakács Toll Tibor (népszerű ne-
vén Pumpa) saját kútjából hozta a főzéshez 
szükséges vizet, ami 60 méter mélyről jön 
a kertjében. S hogy még eredményesebb 
legyen közös munkájuk, Kelemen Tibor 
(Maci) fősegéd és Oláh Gábor szorgoskod-
tak a bogrács körül. 

A tavalyi nyertes ’Gumimánia’ csapat-
nak technikai nehézségei adódtak már a 
verseny elején, ugyanis a gázégőjük nem 
működött rendesen, így végül is ki kellett 
azt cserélniük. Mindez azonban a lénye-
get nem, csupán a gyorsaságot befolyásol-
ta hátrányosan, így időben ők készültek el 
utoljára. Ennek ellenére nagyon bizako-
dóan várták az eredményhirdetést, hiszen 

Közönségsikert aratott a második Halasnap

Jakucs János, a verseny győztese halászléjével
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– mint mondták – utolsókból lesznek az 
elsők. (Különdíjat érdemeltek ki a főztjük-
kel.) Halászléjük egyébként most is ugyan-
azon recept szerint készült, mint a tavalyi, 
amiben a szeretetük és a két kezük munkája 
játssza a fő szerepet.

S míg a bográcsok, illetve a zsűri sátra 
körül lázasan folyt a munka, érdekes lát-
ványosságban lehetett része az érdeklő-
dőknek, sőt a bátrabbak ki is próbálhatták 
benne magukat. Wunderlich Zoltán a több, 
mint tíz éve működő ecseri Hunor-Magor 
Hagyományőrző és Íjász Baráti Társaság 
képviseletében tartott bemutatót. S bár 
többfajta íjat is használtak őseink, most a 
hagyományos honfoglaláskori fajta mű-
ködését mutatta be az arra kíváncsiaknak. 
Annak pedig, aki el szeretné sajátítani a nyíl 
használatát azt javasolta, hogy mindenek-
előtt tegyen egy próbát, ugyanis mindegyik 
fajta teljesen más. Sőt, még a hagyományos 
típuson belül is többféle van. Amelyiknek 
például az egyik szarva rövidebb, azt lo-
vasíjászathoz használták. Őseink körében 
a legáltalánosabban elterjedt az volt, ame-
lyiknek teljesen egyforma a két szarva, bár 
lovon valószínű, hogy ezt inkább az asszi-
metrikusra cserélték ők is. S hogy milyen 
tökélyre lehet vinni ezt a tudományt éke-
sen bizonyítja, hogy egyesületük elnöke a 
kezében tartott hat nyílvesszőt mindössze 
tíz másodperc leforgása alatt tudja kilőni. 
E gyorsasági tempó mellett nem igen fon-
tos a lövés pontossága. Az inkább azokon 
az íjászversenyeken számít, ahol 250 m tá-
volságról kell a célba találni. Az egyesület 
egyébként minden évszakban, a napfordu-
lókhoz közeli időpontban tart úgynevezett 
tűzszertartásokat. Maga a ceremónia abból 
áll, hogy egy nagy máglyát gyújtanak, amit 
körbe állva honfoglaláskori énekeket éne-
kelnek, így mondva köszönetet az akkori 
hit szerinti isteneknek és szent állatoknak. 
A tavaszi szertartást íjászversennyel is egy-
be kötik, amit alapító tagjuk, Frédi sámán 
(alias Frédi bácsi) emlékének szentelnek.

Szintén különlegesnek számított a soly-
mász bemutató, amit Szabó János jóvoltá-
ból láthattak az érdeklődők. Pontosabban 
nem is sólyom, hanem héjabemutató volt 
ez, hiszen a karján ülő és onnan röptetett 
’Arizona’ nevű madár nem sólyom, hanem 
egy amerikai héja volt. Ám tudományát 
tekintve épp azon feladatok elvégzésére al-
kalmas, mint a sólymok, azaz a solymászati 
célok mellett használható bemutatókra, va-
dászatra és riasztásra is. A Magyar Nemzeti 
Ragadozómadár-védő és Solymász Egye-
sületnek egyébként kb. 50 solymász tagja 
van itthon. Ezek közül mindenki más-más 

fajta sólyommal, itt őshonos héjával dolgo-
zik. ’Arizóna’ egyébként egy falkában élő 
és vadászó Harris-héja. Egy úgynevezett 
alacsony röptű vadász, azaz viszonylag kis 
magasságról ejti el zsákmányát és a saját 
testsúlyának mintegy kétszeresét tudja le-
vadászni. Ilyen például a mezei nyúl, amely 
szerencsére nem szenved egy ilyen támadás 
alkalmával, mert a héja úgynevezett gyil-
kos karmával benyúl a nyuszi kisagya alá, 
így aztán szegény kis áldozat azonnal meg 
is hal. A repülési sebessége kb. 60 km/óra 
a madárnak, amit Amerikában élő fajtársai 
úgy növelnek meg, hogy felülnek a vona-
tok tetejére, így használva ki ezt a kezdő-
sebességet. A solymásznak pedig még egy 
hasonló madara van otthon, állománya 
többi tagja pedig szajkó. A béklyó viszont 
azért szükséges, hogy mindig rajta legyen a 
madár lábán, mert minden idomítás ellené-
re, ha véletlenül megriad, vagy valamit hir-
telen meg akar fogni, könnyen elrepülhet. 
A fogságban 15 – 20 évet, szabadon pedig 
25 – 30 évet élő ragadozó konyhakész ga-
lambhússal táplálkozik, amit természetesen 
gazdája szolgál fel neki. ’Arizóna’ egyébként 
mindössze két éves, így még előre láthatólag 
sok-sok látványos bemutatójának örülhe-
tünk, amit ez alkalommal Gébele Zsoltnak, 
a horgászegyesület vezetőjének meghívása 
alapján csodálhattunk meg.

S hogy a programon részt vevő gyerekse-
reg is maradéktalanul jól érezhesse magát, 
az ő kedvükért egy további érdekesség is 
elérhető volt. Gászler János helyi nagyvál-
lalkozó ugyanis rendelkezésükre bocsátotta 
azt a lovasfogatot, melyen körbe lehetett 
kocsikázni a rendezvény helyszínén.

Gál Zsolt polgármester az eseményt érté-
kelve mindenekelőtt örömének adott han-
got, hogy immár a második halas napon 
vehettünk részt. S úgy látszik, hogy nem-
csak maga a rendezvény, hanem az ilyenkor 
szinte menetrendszerű reggeli rossz idő is 
állandósulni látszik. Annál örvendetesebb 
azonban, hogy mindez a kedvezőtlen elő-
jel nem szegte kedvét sem a szervezőknek, 
sem pedig a program iránt érdeklődőknek. 
S bár a főzőversenyen induló csapatok szá-
ma lényegében megegyezett a tavalyival, 
mégis több volt a jelentkező, mint ameny-
nyien végül is elindultak. Maga a rendez-
vény lebonyolítása pedig már érezhetően 
színvonalasabb, profi bb volt. Azt pedig 
külön örömteli fejleménynek ítélte, hogy 
egy egyesület röpke egy év alatt így kinőtte 
magát, s a tavalyi első esemény után ilyen 
sokan eljöttek idén is. Kicsit ugyan nehezen 
megközelíthető maga a helyszín, azonban 
a helyi vállalkozók hozzájárultak ezen ne-

hézség leküzdéséhez. Külön szerencsésnek 
ítélte meg, hogy a zsűrizési feladatokat egy 
kívülálló, így pártatlan csapat, a Szabadtűzi 
Lovagrend látta el ezúttal is. S az is pozitív 
tapasztalat volt, hogy a versengő csapatok-
nál igen jó hangulat uralkodott. Mindebből 
pedig az a következtetés vonható le, hogy 
nem is nyerési szándékkal, hanem inkább 
a barátkozásért, a jó hangulatért, a csa-
patépítés kedvéért jöttek ide. S végül is ez 
utóbbi, a közösségépítés a fő célja ennek a 
programnak csakúgy, mint a többi hasonló 
rendezvénynek is. De ugyanez mondható 
el a produkcióikat a színpadon bemutató 
fellépőkre is. Egyúttal reményét fejezte ki, 
hogy jövőre sor kerülhet a harmadik Halas-
nap megrendezésére is. Az önkormányzat 
mindent meg fog tenni annak érdekében, 
hogy segítse a horgászegyesület munkáját. 
Ez alkalommal is ők bocsátották rendel-
kezésükre az eszközök jelentős részét. Az 
egyesület elnöke és tagjai pedig már napok 
óta szinte 24 órában pucolták a felhasz-
nálandó halat, végezték a többi előkészítő 
munkát, sőt még magán a főzőversenyen 
is elindultak. A hajnalig tartó zenés-táncos 
mulatságot illetően pedig elmondta, hogy a 
helyszín igen ideális hasonló rendezvények 
lebonyolítására, hiszen a szinte minden la-
kott területtől távol eső fekvése folytán nem 
fogja zavarni egyetlen lakó nyugalmát sem. 

S hogy végül is kik azok, akiknek munká-
ját a zsűri dobogós helyezéssel, illetve más 
egyéb jutalommal értékelte, az alábbiakban 
olvashatók:

 A Gasztrototó  eredményei:
I. Royal Gastro 
II. Rákosmezeje Horgász Egyesület
III. Grácia Gold 
Sütemények, pogácsák kategória:
I. Szabó Szilvia ecseri őszibarack sütije
II. Arany Ászok csapat helyszínen készült 

lángosa
III. dr. Körmendi Zsuzsa olívás pogácsája
Különdíjat kapott a ’Farkasfalka’ csapat 

bögrés alapú pudinggal leöntött, tejszínha-
bos süteménye

Egyéb halas ételek kategória:
I. Royal Gastro csapat helyszínen füstölt 

ponty majonézes krumplisalátával menüje
II. Rákos Mezeje Horgászegyesület főztje
III. Arany Ászok rántott pontya
Halászlé kategória:
I. Royal Gasztro csapat
II. Farkasfalka
III. Grácia Gold zöldséges halászleve, 

amiben zöldségként sárgarépát használtak
Különdíjat kapott a Gumimánia és a Rá-

kosmezeje Horgász Egyesület csapata 
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Balatonakaliban táboroztak diákjaink
A Laky Ilonka Általános Iskola tanulói 
június 23. és 29. között Balatonakaliban 
táboroztak. Az intézménynél minden 
nyári tábornak megvan a fő témája. Idén 
egyiptomi tábort rendeztek. Ebbe belefért 
a piramis építése, belefértek a jelmezes 
programok. Természetesen a hagyomá-
nyos balatoni nyaralás lehetőségeivel is él-
hettek a gyerekek. Fürödtek a Balatonban, 
kerékpártúrán vettek részt, jártak Zánkán. 
Külön köszöntötték az első táborozókat, 
akik remélhetőleg kedvet kaptak arra, 
hogy jövőre is velük tartsanak.
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Szlovákiában jártak az ecseri szakkörösök
2017-ben is alkalma volt a Zöld Koszorú Ha-
gyományőrző Körnek pályázat benyújtására. Az 
Emberi Erőforrások Minisztériuma nemzetiségi 
civil szervezetek számára biztosította a lehető-
séget nemzetiségi, néprajzi és népismereti tábor 
megrendezésére.

Ebben az évben a honismereti szakkör tag-
jai mellett a néptánc szakkör táncosai közül is 
többen vettek részt a programban. A pályázati 
kiírás szerint idén 5 napot kellett Szlovákiában 
tölteni. A benyújtott munka kedvező elbírálást 
kapott, a megítélt összeg 1.120.000- Ft volt.

Június 19-én reggel 9 órakor az iskola elől in-
dultunk a határ felé. A szállásunk Mojmírovcén 
(Ürmény) a kastélyszállóban volt. Első nap a 
helyi nevezetességekkel ismerkedtünk, jártunk 
az ún. kiskastélyban, ahol színvonalas tárlatot 
rendeztek be. A helytörténeti kiállítás megte-
kintése jó alkalom volt a két település népvise-
letének összehasonlítására. Másnap a kistapol-
csányi kastélyban és arborétumban voltunk. A 
harmadik napon egy hosszú kirándulás várt 
ránk. Délelőtt Ecser régebbi testvértelepülésére 
Zlaté Klasy-ba (Nagymagyar) mentünk. Ennek 
a falunak több évtizedes jó kapcsolata van kö-
zségünkkel. Először a hivatalnál álltunk meg, 
ahol Csicsay Ottó polgármester úr várt minket 
nagy szeretettel. Onnan átsétáltunk az iskolá-
ba. Ott az ötödikesek történelemóráján megis-
merhettük Nagymagyar múltját és jelenét. Mi 
is röviden bemutattuk Ecsert, kitértünk a két 
település eddigi közös együttműködésére is. Az 
iskola megtekintése után a menzán ebédeltünk. 
Kora délután indultunk tovább Pozsonyba, ahol 
sétáltunk a főutcán, megtekintettük a Szent 
Márton templomot és felültünk egy városnéző 
kisbuszra, így ismerkedtünk a főváros neveze-
tességeivel. Másnap Nyitrán jártunk. Megmász-
tuk a város fölé magasodó Zobor-hegyet, ahon-
nan gyönyörű kilátás nyílt a várra, a püspöki 
palotára és az épülő autógyárra is. Visszafelé 
megálltunk másik testvértelepülésünkön, Ca-
baj-Cáporban is. Az utolsó napon reggeli után 
indultunk haza. Az öt nap lezárása révkomáro-
mi városnézés volt. A kissé barátságtalan időben 
megnéztük a városházát, a templomot, Jókai 
szobrát és sétáltunk az Európa udvar igényesen 
kialakított épületei között.

Ebből a rövid beszámolóból is látszik, hogy 
tartalmas, jó kedvű napokat töltöttünk a hatá-
ron túl. A gyerekek megismerkedhettek Gras-
salkovich Antal szülőhelyével, Ecser testvér-
településeivel és több nagyvárossal is. Ezúton 
szeretnénk megköszönni Aszódi Csaba, Kántor 
Éva, Barta Zoltán és mindenki más segítségét, 
akik részt vettek a tábor sikeres lebonyolításá-
ban.                                                     Jármai Ildikó
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Villámcsapások Ecseren
Az idei nyár villámokban gazdag volt eddig 
és ez még eltarthat egy darabig. Települé-
sünket, Ecsert sem kímélték a villámcsapá-
sok és az ebből adódó károk. Júliusban az 
Andrássy utcában egy családi házba, egy 
héttel később a vasútállomás melletti fába 
csapott a villám, melynek következtében 
műszaki cikkek gyulladtak ki, illetve a fa egy 
része is égett.

Ecseren a korábbi években is történtek 
villámcsapások, emellett 2016. őszétől több 
esetben fordultak elő tűzesetek, közlekedési 
balesetek, melyek tűzoltói beavatkozást igé-
nyeltek. A káresetek felszámolásának több 
tanulsága van, melyek közül kettőt emelnék 
ki.

Először is több esetben jóleső tapasztalat 
volt, hogy Ecseren nagyon sok jó szándékú, 
segítőkész ember él, akik, ha baj van, önzet-
lenül tesznek, segítenek, ahol szükséges. Ezt 
különösen megtapasztalhattuk az Andrássy 
utcai villámcsapás miatti tűzesetnél, ahol a 
szomszédok, a környéken lakók, a polgár-
mester, a jegyző egy emberként segítették a 
háziak és az Ecseri Önkéntes tűzoltók mun-
káját a hivatásos tűzoltók kiérkezéséig, amit 
ezúton is köszönünk. 

A második dolog, amit meg kell említeni, 
hogy a különböző káresetek bekövetkezése-
kor sok ember nem tudja, mit kell csinálni, 
hogy kell viselkedni, mit tehet meg ő maga 

a károk felszámolásában, hogy segíthet a 
szomszédon, és nem utolsó sorban mit tehet 
a megelőzés érdekében.

Ezen gondolatok és tapasztalatok 
jegyében az Ecseri Önkéntes Tűzoltó 
Egyesület 2017 szeptemberében a Rábai 
Miklós Művelődési Házban ismeretterjesz-
tő előadást szervez a lakosság felkészítésére 
„Mit tehetünk a károk megelőzése és a károk 
felszámolása érdekében?” címmel. Erre a ta-
lálkozóra szakembereket hívunk és kérjük 
segítségüket, tanácsaikat a fenti témában.

Addig is kérjük, hogy fi gyeljünk egymás-
ra, a szomszédra, a környezetünkre és ha be-
következik a baj, segítsünk a rászorulókon, 
hiszen „bajban ismerszik meg az ember!”

Ha valaki kedvet érez szervezett keretek 
között történő segítségnyújtásra, azt sze-
retettel várjuk az Ecseri Önkéntes Tűzoltó 
Egyesület soraiba.

dr. Molnár Zsuzsanna, az Ecseri 
Önkéntes Tűzoltó Egyesület tagja

Új burkolat a Fuvaros 
utcában
A V-Casting Kft . beruházásában megvalósult 
a Fuvaros utca teljes hosszának és a Bekötő 
utca egy szakaszának szilárd burkolattal törté-
nő ellátása. A betonkő burkolat nagyban segíti 
a közlekedést, az ott lévő telephelyek megkö-
zelítését. A horgásztó felé tartók is hosszabb 
szakaszon közlekedhetnek jó úton.
Köszönjük a V-Casting Kft . beruházását, kivá-
ló hozzáállását, annál is inkább, mert már ko-
rábban az Öntöde utcát is lebetonozták.
Ez az út korábban már rendelkezett a szárító 
üzemig gyenge aszfaltburkolattal. Az M0 au-
tóút építése során a nehéz, négytengelyes bil-
lenős teherautók néhány nap alatt tönkretették 
az utcát. Az osztrák kivitelező makadám úttal 
volt csak hajlandó kijavítani. Ezt a burkolatot 
igyekezett karban tartani az EKO Kft , de most 
már nagyobb javítást igényelt volna az utca. A 
V-Casting Kft . által készíttetett betonkő már a 
hosszú távú megoldást jelenti.

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy az 
ecseri ügysegéd ügyfélfogadási rendje 
szeptember 1-től megváltozik. Az ecse-
ri ügysegéd szeptember 1-től hétfőként 
8-12.30-ig áll az ügyfelek rendelkezésére.
Vecsési Járási Hivatal 

Időpontváltozás
Ingyenesen
Változtak az ivóvíz- és szennyvízbeköté-
sekkel kapcsolatos jogszabályok. Ennek 
alapján ingyenessé vált több korábban 
magas díjért elvégezhető munka. Részle-
tek: a www.ecser.hu honlapon.
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Második alkalommal rendezte meg a Ka-
tolikus Egyház a Szent Kristóf Napi autó-
szentelést július 23-án. A Magyar Autó-
klub támogatásával megtartott esemény a 
vasárnapi mise után kezdődött. A temp-
lom előtt Barotai Endre plébános végezte 
el a szertartást.

“Testvéreim! Forduljunk Jézus Krisztus-
hoz, aki az Út, az Igazság és az Élet, hogy 
az utazók védőszentjének, Szent Kristóf-
nak közbenjárására őrizzen meg minket.”

A plébános ezután szentelvízzel hintet-
te meg a Széchenyi utcában felsorakozott 
járműveket.

Az autók, motorok tulajdonosai az Au-
tóklubtól matricát, az Egyházközségtől 
Szent Kristóf képet kaptak ajándékba.

A rendezvényen megjelent Mészáros 
Ferenc, a Magyar Autóklub Országos El-
nökségének tagja, Barta Zoltán jegyző és 
Kun Attila, az Ecseri Kommunális Szol-
gáltató Kft . igazgatója.

A lebonyolításhoz nyújtott segítséget 
köszönjük a Rábai Miklós Művelődési 
Háznak, a Polgármesteri Hivatalnak, és az 
EKO Kft -nek.

Autószentelés, idén másodszor
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A Cserfa következő, 2017. 09. szá-
ma szeptember 8-án jelenik meg. 
Nyomdába adás: szeptember 04., 
16 óra.  Lapzárta: augusztus 28.

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.

Fatima: Szűz Mária szerepe 
az emberiség történetében

Köszönetnyilvánítás
Köszönetet mondunk mindazoknak, 

akik 
Wéber Sándor

temetésén részt vettek 
és sírjára virágot hoztak. 

Emlékét szívünkben megőrizzük.  
Gyászoló: Wéber család

Gyermekkorom két álmának megvaló-
sulása. Az egyik Erdély. Édesanyám sokat 
mesélt róla. 1972-ben sikerült kis 5O köb-
centis motorral bejárni, végig sátorozva. 

A másik FATIMA. A szemináriumi évek 
alatt gépelt papírokból olvastunk az ese-
ményekről. Hisz a kommunizmus mindent 
tiltott. A Fatimáról terjesztett hírekért bör-
tön volt a jutalom. Hisz abban Oroszország 
megtérése szerepelt még a XIX században. 

Mi is történt ott valójában és mikor? 
1917. május 13-án. Fatimától kb. egy kis 
földterület, magyarul Irén völgye, kb. 500 
négyzetméter, Lucia szülei tulajdonában 
volt. Ide terelte a juhokat Ferenc és Jácinta 
nyájával együtt. Rokonok voltak. A faluban 
résztvettek a szentmisén s utána ide bal-
lagtak ki. A déli harangszó után elővették 
a kis elemózsiájukat. Imádkoztak és hoz-
záfogtak a falatozáshoz. Befejezvén a táp-
lálkozást, elkezdtek „házépitősdit” játszani. 
A Játék közben egy villámhoz hasonló, éles 
fény izzott fel. Az acélkék égen egyetlen fel-
hőfoszlány sem látszott. Szellő sem rezdült, 
a ragyogó napfény szikrázott. Megijedtek. 
Haza akartak indulni. Egy fénysugár újra 
felvillant. Egy csodálatos szép hölgy jelent 
meg. Fény vette körül. A gyerekek a fényen 
belül voltak. 

– Ne féljetek, szólította meg őket. 
– Honnan jössz?  - kérdezte Lucia. 
– Az égből, hallatszott a válasz. 
– S mit akarsz itt a földön? 
– Azért jöttem, hogy megkérjelek ben-

neteket, hogy a következő hat hónapban, 
13-án ugyanabban az órában jöjjetek ide. 

Aztán párbeszéd alakult ki közöttük. 
Saját üdvösségük és a nem régen meghalt 
falubeli lány sorsáról. Mária az égben van 

már, Amelia a világ végéig a tisztítótűzben 
lesz…

Így kezdődött. Ennek 100 éve. Évente 
legkevesebb 5 millió zarándok keresi fel 
eme kegyhelyet.

Szűz Máriának szerepe közvetítő. A ke-
gyelem Isten adománya. Nem kényszerít-
hető ki. Maga Lúcia is így nyilatkozott: a 
látomás magyarázata nem az ő, hanem az 
Egyház feladata. Maga Agcsa, aki 1981. 
május 13-án a gyilkos lövést II. János Pál-
ra leadta, csodálkozott, hogy nem sikerült. 
II. János Pál pedig meggyőződéssel állítot-
ta: egy láthatatlan kéz irányította a golyót, 
mely ugyan a szervezetében életének hát-
ralévő részében sok gyötrelmes fájdalmat 
okozott. (A gyilkos golyó a Fatimában 
lévő szobor koronájába lett beleépítve.) S 
később látván a sok szenvedését, amely bi-
zonyos fokban akadályozta a feladatának 
végzésében, kérdezték, miért nem vonul 
vissza. A válasz ez volt: Krisztus se szállt le 
a keresztről. 

Az egyház történelmében a „KRISZTU-
SI SSZENVEDÉSNEK” helye és értelme 
van. Korunkban a keresztények szenvedé-
sének és üldöztetésének fontos szerepe és 
érdeme van. Szűz Mária üzenetének a lé-
nyege ma is ez: penitencia, penitencia, pe-
nitencia. Megtérés…

Az imádságnak és szenvedésnek sokkal 
nagyobb az ereje, mint a gonoszságnak.

Ezért bízunk a jövőben. 2017. július 13-
án MOSZKVA PÜSPÖKE VEZETTE A 
SZENTMISE SZERTARTÁSÁT. FATIMÁ-
BAN. 

A III-ik jövendölésről és annak értelme-
zéséről majd legközelebb.

Barotai Endre plébános
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eldugott

Mint korábban hírt adtunk 
róla, Ecser Nagyközség Ön-
kormányzata 198 millió 260 
ezer 162 forint támogatásban 
részesült az épületenergetikai 
felújításra benyújtott pályá-
zata alapján a Környezeti és 
Energiahatékonysági Opera-
tív Program keretében. A be-
ruházás során a Laky Ilonka 
Általános Iskola, az Orvosi 
Rendelő, a Polgármesteri Hi-
vatal és az EKO Kft. székhe-
lye kerül energetikai felújítás-
ra. Cserélik a nyílászárókat, 
szigetelik, színezik a falakat, 
és alternatív energiaterme-
lő berendezések kerülnek 
felszerelésre. A kivitelező cég 
kihasználva a nyári időszakot 
javában végzi a munkákat. 
A beruházás elkészülte után 
sokkal kevesebbe kerül majd 
az épületek üzemeltetése, az 
elektromos áram és a gázdíj 
kiadások csökkennek.

A bejárat melletti kerítés festését tervezi az Andrássy Utcai 
Óvoda. Az első rajz már el is készült óvónői kivitelezésben.

Már négy tábort 
rendezett az Ecseri 
Varázs Lovas Sport 
Egyesület a nyáron. 
Ebből háromba a 
gyerekeket várták, 
míg egy alkalommal 
a felnőttek tábo-
roztak. A Szalaska 
dűlőben a lovaglásé 
volt a fő szerep...

A lovas egyesületben táborozók megismerkedhettek az állatok gon-
dozásának fortélyaival, mezei munkát is végeztek. Ami a legfonto-
sabb, vidám hangulatban, jó levegőn tölthették szabadidejüket.
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