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Képviselő-testületi ülés – május 23.
Ecser Nagyközségi Önkormányzat 
Képviselő-testülete 2018. május 23-
án tartotta soron következő ülését, 
melyen meghívottként részt vett Dr. 
Kovács-Kléh László háziorvos és 
Kun Attila, az EKO Kft . ügyvezetője, 
megbízott művelődési-ház igazgató.

A képviselők elfogadták az I. sz. 
háziorvosi körzet orvosa, dr. Ko-
vács-Kléh László, a II. sz. háziorvo-
si körzet orvosa, dr. Hahn Mária, a 
fogorvosi szolgálat fogorvosa, dr. 
Verasztó Mihály, a védőnői szolgá-
lat, a nyugdíjas klub 2017. évi tevé-
kenységéről szóló, valamint az Ecseri 
Kommunális Szolgáltató Kft . szintén 
2017. évi normál egyszerűsített éves 
beszámoló mérlegét és eredmény ki-
mutatását. 

Megalkotásra került az 5/2018.
(V.24.) önkormányzati rendelet az 
önkormányzat 2017. évi költségveté-
si zárszámadásáról, melyet a testület 
jóváhagyott. Határozat született egy-
idejűleg a 2017. évi belső ellenőrzés 
keretében a polgármesteri hivatal 
házi pénztárának ellenőrzéséről, to-
vábbá a polgármesteri hivatal 2017. 
évi, az előterjesztés szerinti marad-
vány elszámolásáról szóló jelentés 
elfogadásáról is. 

Jóváhagyták a képviselők a Rá-
bai Miklós Művelődési és Közössé-
gi Ház és Könyvtár, a Cserfa Kuckó 
Óvoda, az Andrássy Utcai Óvoda, 
valamint az Ecseri Önkormányzati 
Konyha, továbbá az önkormányzat 
2017. évi maradványának elszámo-
lását is. Megbízták ugyanakkor a 
polgármestert, hogy könyvvizsgálói 
munkára a 2018. évre vonatkozóan 

kössön szerződést. 
A képviselő-testület egyidejűleg 

megalkotta rendeletét a helyi köz-
művelődési feladatok ellátásáról 
szóló önkormányzati rendeletének 
módosításáról is. A településvezetés 
arról is határozott, hogy pályázatot 
kíván benyújtani a Nemzetgazdasági 
Minisztérium által meghirdetett, az 
önkormányzati étkeztetési fejleszté-
sek támogatására vonatkozó felhí-
vásra.

E célból a testület megbízta a pol-
gármestert és a konyhavezetőt, hogy 
az önkormányzat által működtetett 
saját konyha infrastrukturális felújí-
tásával, fejlesztésével kapcsolatban 
a pályázatot készítse elő. Az „Ecse-
ri polgármesteri hivatal épületének 
átalakítása és bővítése, parkoló épí-
tése” tárgyú közbeszerzést a testület 
eredménytelennek nyilvánította.     

Lakossági beadvány érkezett ku-
tyafuttató kialakításának szüksé-
gességéről. Ennek szükségességét és 
lehetőségét a képviselő-testület meg-
vizsgálja.

A képviselők egyetértettek továbbá 
Bába János rendőrőrnagy maglódi 
rendőrőrs parancsnoki kinevezésé-
vel. 

A szemétgyűjtési akcióban ösz-
szegyűlt 2 x 34 köbméter hulladék 
elszállítási költségeinek fedezésére a 
testület forrás biztosításáról döntött 
az EKO Kft . részére. Ezt követően 
a képviselő-testület elfogadta a pol-
gármester beszámolóját.Dr. Kovács-Kléh László

Az elmúlt napok csapadékos időjárása 
próbára tette a csapadékvíz-elvezető rend-
szereket. A vízelvezetők karbantartására, 
a várható vízkárok megelőzése érdekében 
szükséges az ingatlanok előtti csapadék-
víz-elvezető árkok és átereszek tisztítása. 
Az ingatlanokkal határos árkok karban-
tartása, a vízelvezetés biztosítása lakossági 
feladat.
   A köztisztasági rendelet alapján az in-
gatlan oldalhatárai és a közúti gépjármű 
közlekedésre szolgáló szilárd burkolatú 
út közötti, kiépített vagy kiépítetlen terü-
let gondozásáról, tisztán tartásáról, a nyílt 
árok és annak részei (csapadékvízgyűjtők, 
ingatlanhoz tartozó összefolyók, kapu-
bejárók átereszei) takarításáról, az ezeket 
érintő növények vágásáról, összegyűjtésé-
ről és a csapadékvíz zavartalan lefolyását 
akadályozó anyagok és más hulladék el-
távolításáról az ingatlan tulajdonosának 
vagy használójának kell gondoskodnia.
A vízkárok megelőzése érdekében az in-
gatlantulajdonosok és -használók tegyék 
meg a szükséges intézkedéseket a csapa-
dék- és belvízelvezető rendszerek, árkok, 
patakok karbantartására, tisztítására.
   A munkálatok mielőbbi megkezdése a 
várható heves nyári esőzések, esetleges 
áradások miatt fontos. Az árkokból, pa-
takmederből és a mederoldalból (partfal) 
az oda nem való növényzetet (gazok, cser-
jék, stb.), egyéb törmeléket el kell távolíta-
ni, a víz szabad útját biztosítani kell.

Ecseri Polgármesteri Hivatal

Takarítsuk az árkokat, 
átereszeket!
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Rangos közigazgatási tanácskozásoknak 
adott helyet Ecser május 31-én. A Rábai 
Miklós Művelődési Házban tartotta a Jegy-
zők Országos Szövetsége elnökségi és vá-
lasztmányi ülését, valamint a Közszolgálati 
Tisztviselők Szakmai Szervezeteinek Szö-
vetsége közgyűlését.

Az ország minden régiójából érkező 
vendégeket Barta Zoltán jegyző köszöntöt-
te, aki elmondta, hogy megtiszteltetésnek 
tartja, hogy ismét Ecseren üdvözölheti a 
jegyzői érdekképviselet vezetőit. Külön kö-

szöntötte Tóth Jánost, a Jegyzők Országos 
Szövetségének elnökét.

A tanácskozáson elsőként Vékás Sándor, 
a Közinformatika Nonprofi t Kft . ügyvezető 
igazgatója tartott előadást az újonnan ha-
tályba lépett információbiztonsági szabá-
lyokról.

A szakmai szervezetek ezután elnöki tá-
jékoztatót hallgattak meg a 2017. évi tevé-
kenységről, elfogadták a zárszámadást és az 
idei költségvetést.

A 2018. évi programok közül kiemelkedik 

majd a XXVI. Országos Jegyző-Közigazga-
tási Konferencia megszervezése. A konfe-
rencia védnökeinek Áder János köztársasági 
elnök urat, Orbán Viktor miniszterelnök 
urat és Pintér Sándor miniszterelnök-he-
lyettes urat, belügyminisztert kérik fel.

A Közszöv tagsága bővült, mert két újabb 
szakmai szervezet csatlakozási kérelmét 
hagyta jóvá a közgyűlés.
A hasznos tanácskozás lehetőséget adott a 
résztvevőknek szakmai tapasztalatcserére 
is.

Jegyzői értekezlet Ecseren

Kezdődik a polgármesteri hivatal bővítése
Folynak a munkálatok az Arany Já-
nos utcában. Kérek mindenkit, hogy 
amennyiben lehetséges, továbbra is 
kerüljék el az utcát (az építkezés alatt). 
Az átmenő forgalom alig csökkent. 
Ez a terület lakó-pihenő övezet, ide 
eddig is tilos volt behajtani áthajtás 
céljából. Ennek ellenére sokszor igen 
nagy sebességgel haladnak át az autók 
a leszűkült utcán. Még egy kis türel-
met kérek az itt lakóktól. Az esetleges 
problémáikkal közvetlenül kereshetik 
a kivitelezést végző cég vezetőjét, akár 
személyesen is. Az utcában lakóknak 
kiküldött szórólapon a vezető telefon-
számát is megküldtük. Ahogy előze-
tesen írtam, az út nyomvonala nem 
változott, ahogy az sem, hogy melyik 
oldalra van döntve az utca. Van, ahol 
egy oldalra és van, ahol mindkét ol-
dalra. A kereszteződésekben kialakí-
tásra kerülő forgalomlassítók építése 
során lesznek időszakok, amikor az 
éppen készülő kereszteződésbe nem 
lehet behajtani. Ilyenkor a környező 

utcákon kell majd kerülni azokat. A 
szegélyek elhelyezése miatt felbontott 
kocsibeállók helyreállítása a kivitele-
ző feladata, ezek mikéntjéről érdemes 
vele személyesen egyeztetni. Az árkok 
profi lozása is része a munkafolyamat-
nak. A hibásan telepített vagy nem jól 
méretezett átfolyók (hidak alatt) nem 
szerepelnek a kiírásban, így ezeket kö-
zösen kell a lakosokkal megoldanunk. 
Ezekből is van bőven. Az elmúlt hetek 
igen intenzív és nagy mennyiségű le-
hullott csapadéka megmutatta a gyen-
ge pontokat. 

Előzetesen sokszor írtam már arról, 
hogy lakossági feladat és közös érdek 
a csapadékvíz-elvezetők tisztítása. 
Sajnos ezt évente akár többször is meg 
kell tenni ahhoz, hogy el tudjon foly-
ni a víz. Ellenkező esetben úgy jár-
hatunk, mint nemrég az Arany János 
utca felső szakaszán. Itt több olyan 
árok van, ahol a hordaléktól eldugult, 
vagy az ott lakók által szándékosan 
eltorlaszolt átereszek miatt, illetve az 

árok takarításá-
nak elmaradá-
sából adódóan 
feltorlódott víz 
okozott problé-
mát. A további 
gondok elke-
rülése miatt az 
EKO Kft . dol-
gozóit kértem, 
hogy szivattyúz-
zák át a kritikus szakaszon túlra a csa-
padékot. Az Ecseri ÖTE segítségével 
néhány óra alatt sikerült a Merzse-
mocsár felé vezető árokba átemelni a 
csapadékot. Köszönöm az önkéntesek 
munkáját, és ismételten kérek min-
denkit, hogy ne csak akkor takarítsuk 
az árkot, amikor már baj van, hanem 
azt megelőzően is. 

Júliusban elkezdődik a hivatal bőví-
tése, és reményeim szerint a Kálvária 
dombon megszavazott útépítés is.

                             Gál Zsolt 
polgármester
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Erdei Iskola – „Szerencsések vagyunk, 
mert békében élhetünk”
Erdei iskolánk legnagyobb érdekessége 
talán a következő kérdés eldöntése. Tény-
leg ilyen jók az ecseri gyerekek?  Bárhová 
mentünk, bármit csináltunk, folyamatos 
dicséretet kaptunk. Szinte mindenhol azt 
hallottuk, hogy rég nem volt ilyen nyu-
godt, rendes, érdeklődő, jól nevelt csoport 
náluk. A gyerekek fegyelmezettek voltak 
(az éjszakai alváshiány ellenére is), aktí-
van vettek részt a programokon. Mi pe-
dagógusok meg büszkén állítottuk, hogy 
a „lakysok” már csak ilyenek. Pedig nem 
voltunk kevesen! 150 gyerek és 11 peda-
gógus töltött el 5 napot Velencén egy ifj ú-
sági táborban. 

Olyan helyen voltunk, ahol a sportolás-
hoz minden adottság megvolt. A külön-
böző pályák (kézi, kosár, foci, streetball, 
fi tness, ping-pong, tollas) szinte mindig 
foglaltak voltak. A sportnapon a tábor va-
lamennyi lakója részt vett a versenyeken. 
Kiélezett küzdelem folyt az osztályok kö-
zötti rangadókon a legsportosabb osztály 
címért (8.osztályosok nyerték, még 2 hétig 
őrizhetik a kupát). Szerencsénkre az idő-
járás is kedvező volt (talán az első erdei 
iskolánk, ahol nem áztunk el), így a kenu-
zást is kipróbálhattuk. Az elején nem volt 
könnyű, hisz alig voltak néhányan, akik 
már ültek kenuban, de a végére már ko-
moly sebességet is elértünk. Nagy élmény 
volt a vízi sodrófolyosón végig evezni, de 
csapatépítésnek is kiváló volt (a kenu ak-
kor halad, ha együtt húznak a lapátok!). 
Rengeteget fürödtünk a Velencei-tóban és 
természetesen az éjszakai fürdőzést sem 
hagyhattuk ki. Igazán kellemes volt a SPA 
meleg vízében ellazítani izmainkat, de a 
nagyon sebes sodró folyón állva maradni 
igazi izompróbáló feladat volt. Egésznapos 
kirándulás keretében Pákozdon megláto-
gattuk a Katonai Emlékparkot. Betekintést 
nyertünk abba, milyen volt a katonák éle-
te a háborúkban, emlékeztünk hőseinkre, 
megtudtuk napjaink békefenntartóinak 
feladatát is. Megértettük, hogy milyen 
szerencsések vagyunk, mert békében él-

hetünk. A ha-
zaúton rövid 
túrával értük el 
a hajóállomást. 

Hozz okos-
telefont! Ilyen 
felszólítást is 
ritkán kapnak 
tanulóink. QR 
kódos kereső- 
játékkal járták 
be a gyerekek 
Velencét, köz-
ben számtalan 
feladatot kellett 
megoldaniuk. 
E l té ve dés ek , 
sok gyaloglás 
(azt gondoltuk, 
első este jól ki-
fárasztjuk őket, 
hátha alsza-
nak. Háááát… 
mi tanárok jó 
álmosak vol-
tunk). 

Nagy sike-
re volt a ba-
tikolt póló és 
az osztálysüti 
készítésének. 
Mindkettőt is-
mételni kell a 
következő erdeiben. 

Úgy tűnik, most kezd beérni több éves 
erdei iskolai és nyári tábori nevelő mun-
kánk. A táborban mindenki tudta, hogy 
az egyes élethelyzetekben mi a dolga, mit 
kell tennie (konyhaszolgálat, reggeli készí-
tése, faházak tisztántartása…) Gyerekeink 
olyan otthonosan végezték ezeket a fel-
adatokat, hogy a tábor tapasztalt gondno-
ka is csak csodálkozott ezen. A több napos 
egymásrautaltság, közös munka során a 
tanulók szocializációs képességei fejlőd-
tek. (Bár néhány osztálynál van még mit 
tenni ezen a téren!!!)                            PHK

Kenuzás a Velencei tavon

Esti fürdő

A feladat: Laky felirat „készítése”

Hazaindulás előtt
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Őrizem a szemed – költészet a művházban
Három szép, szívet melengető alkalom 
adta aktualitását az évadot záró, május 
utolsó szerdáján megtartott Irodalmi 
körnek. Ezek pedig a Magyar költészet 
napja, az Anyák napja és a Gyereknap 
voltak. 1964 volt az első év, amikor József 
Attila születésnapján, 
április 11-én ünnepeltük 
meg hazánkban először 
a Magyar költészet nap-
ját. 1999-től pedig, egy 
marokkói kezdeménye-
zés alapján, az UNESCO 
március 21-ét nyilvání-
totta világszerte a köl-
tészet napjává. Ez is egy 
olyan terület tehát, ahol 
más nemzeteket jócskán 
megelőzve elsőként hoz-
tunk létre valamit, ami 
aztán később mindenhol 
elismerést nyert. 

A foglalkozáson az ön-
kifejezés e csodálatos, míves szavakba 
öntött művészetének halhatatlan magyar 
mestereitől olvasott, illetve mondott  el 
néhányat Vágvölgyi Lajosné, a foglal-
kozás vezetője. Mert kit ne érintenének 
meg Radnóti: Levél a hitveshez vagy 
Ady: Őrizem a szemed című versének 
meghökkentően őszinte szerelmes so-
rai? S lehet-e mélyebb érzéseket közölni 

a hazaszeretetről, mint azt Radnóti tette 
Nem tudhatom c. versében? S az otthon-
hoz, a családhoz, valamint az anyához 
való őszinte ragaszkodás kifejezhető-e 
találóbban, mint ahogy azt Arany fogal-
mazta meg a Családi körben, vagy Zelk 

Zoltán az Este jó, este jó-ban, illetve Pe-
tőfi  a Füstbe ment terv-ben?  S hogy e jól 
ismert szerzők jól ismert sorai mellett 
kevésbé neves költőink is szívszorongató 
mondatokban tudták kifejezni gondola-
taikat, ezt mutatja Dömötör Ilona: Amíg 
lehet című költeménye is: „Ha édesanyád 
is öreg lett,/ és te magad is „öregebb“, / ha 
- miket addig meg se érzett –/ nem bír-

ja már a terheket.../ ha kedves hű szeme 
se lát úgy/az életbe, mint azelőtt,/ha lába 
ügyefogyottan /nehezebben hordozza őt: 
/ legyen támasza erős karod, / és kísérése 
örömed! / Üt az óra, amikor sírva/utoljá-
ra kísérheted.” 

Viszont vidám hangula-
tú, kedves báj jelenik meg 
Rákos Sándor: Nagyanyó 
című versében, mely va-
rázslatos légkört teremt a 
mindig tevékeny nagyma-
ma körül: „Bizony fürge, 
mint egy/kisleány:/délelőtt 
főz, varrásba fog/délután./ 
Vajon nagyanyó/mit gon-
dol,/míg lábánál/a cirmos 
alkony dorombol?” 

De jelentenek-e még szá-
munkra valamit a versek, 
a rímekbe faragott szavak 
elgépiesedő, rohanó vilá-
gunkban megrezegtetik-e 

még lelkünk húrjait? Bizonyára így van, 
hisz mindannyiunk mélyén legbelül ott 
motoszkál még az ember, akit nem hagy-
nak érintetlen a lényegbe markolóan 
mesteri szavak. Sőt, számosan vannak, 
akik maguk is próbálkoznak e művé-
szettel, s ki tudja, sok-sok év múlva talán 
már az ő soraikat fogja ámulattal olvasni 
az utókor.

A Szentlőrinckátai székhelyű Harmónia 
Alapfokú Művészeti Iskola gondoskodik 
az ecseri gyermekek zenei oktatásáról. 
Év végi koncertjüket június 2-án tartot-
ták a Rábai Miklós Művelődési Házban. 

Az intézmény alapítója, Süveges Imre 
elmondta, hogy örvendetes módon 
egyre több ecseri diák tanul zenét. Ezt 
igazolja az is, hogy a koncertre teljesen 
megtelt a Művelődési Ház nagyterme. 
Már többen jelentkeztek a szeptember-

ben kezdődő tanévre.
Pénzes Máté intézményvezető meg-

köszönte a szülőknek, hogy gondos-
kodnak gyermekeik zenei képzéséről, s 
bemutatta a tantestület tagjait.

A diákok egymás után ültek az or-
gonához és eljátszották azokat a zenei 
darabokat, amelyekkel erre a napra ké-
szültek. A komolyzenei művek mellett 
néhány, a könnyű műfajhoz tartozó szá-
mot is választottak.

A Zeneiskola év végi vizsgakoncertje
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Az idén már a negyedik olyan gyereknap 
volt Ecseren, melynek fő attrakcióját a Va-
rázs Lovas Sport Egyesület által szervezett 
Lovas Nap adta. S mint azt a neve is mu-
tatja, főszereplői a lovak voltak – termé-
szetesen a gyerekek mellett, akik többek 
között kipróbálhatták abbéli ügyességüket 
is, hogy hogyan tudnak megmaradni egy 
négylábú hátán. Az egyébként a western 
sportágat képviselő sportegyesület színes 
kínálatában szerepelt díjlovas bemutató, 
díjugrató, fogathajtó és szabadidomító 
szám is. Emellett volt lehetőség belekós-
tolni az íjászat mesterségébe, valamint 
elnézelődni a gazdag kínálatú kirakodó-
vásár portékái között is. A Gyömrői Ön-
kéntes Tűzoltó Egyesület kora délutánra  
kihozott egy tűzoltóautót, amit közelebb-
ről  szemügyre lehetett venni. S a szinte 
már nyárinak mondható melegben ki-ki 
kedvére olthatta szomját a büfében, illetve 
megkóstolhatta a fi nom fagyi kínálatot. 

De hogy a program ne múljon el újdon-
ság nélkül, ez évben meglepetésként  lo-
vasjátékok megszervezésével igyekeztek 
kedveskedni a közönségnek. Ennek lénye-
ge, hogy a gyereknapot ünneplő gyerekek 
mint közönség fi gyelik a lovasok verse-
nyét. Azok pedig saját szurkolónak kivá-
lasztanak közülük egyet-egyet, s a végén 
az a gyerek kap értékes ajándékot, akinek a 
lovasa megnyeri a versenyt. A rendezvény 
műsorszámait a sportegyesület egyébként 
úgy állította össze, hogy abban nem csak 
lovas számok szerepeltek.S mi mással is 
kezdődhetett volna a műsor, mint ma-
guknak a főszereplőknek, a telepen élő lo-
vaknak és vendégszereplőként meghívott 
társaiknak a felvonulásával, ami az immár 
hagyományosnak mondható lószínbemu-
tató keretei között zajlott. Itt vonult fel 
többek között a fehér-fekete foltos tinker 
kanca is egy hónapos, hasonló színű kis-
csikójával, akit szemlátomást nem nagyon 
érdekelt a show – ő inkább egy kis anya-
tejre vágyott volna . A gyönyörű, csillogó 
fekete szőrű, négy éves friz gazdájával, Sir-
kó Tiborral Kunszentmiklósról érkezett és 
a fogathajtó szakágat képviselte. Horka, a 
húsz éves magyar félvér gazdájával, Zitá-
val Szolnokról látogatott el a Szalaska-dü-
lőre. Róla azt tudtuk meg, hogy számos 
western versenyen szerepelt már – igen 
jó eredménnyel. Bobekhez viszont sajnos 
nem volt olyan kegyes a sors, hogy lehe-
tővé tegye számára hasonló szép sikerek 
elérését. Őt ugyanis a Bottyán Lómentő 

Alapítvány hozott el előző gazdájától, ahol 
tartására fi noman szólva nem volt jellem-
ző a kényeztetés. A mintegy 12 éves ma-
gyar félvér viselkedésén még most is érző-
dik annak a komisz időszaknak a hatása 
– ám új gazdájánál, Ginánál remek sora 
van és nagyon jól meg is értik egymást. A 
díjlovaglást viszont egy bátor ifj ú hölgy, a 
15 éves Szankó Adrienn mutatta be első 
m ű s o r s z á m -
ként. Ő is és 
Gina nevű lova 
is a szomszédos 
XVII. kerület-
ből érkeztek. 
P r o g r a m j u k 
különös attrak-
ciója az volt, 
hogy azt elő-
ször kantárral, 
majd pedig 
kantár nélkül 
adták elő – a 
közönség nagy 
tetszése mel-
lett. Tudnivaló-
ként pedig any-
nyit mondott el 
Adrienn, hogy 
a díjlovaglás 
tulajdonkép-
pen idomító 
lovaglást jelent, 
s ez minden lo-
vas sportág alapja. Egy-egy ilyen verseny-
szám pedig úgy épül fel, hogy a díjlovas 
négyszögben lévő betűknél megadott fel-
adatokat kell minél pontosabban végre-
hajtani. Adrienn egyébként minden nap 
lovagol, s hosszú időt vesz igénybe, amíg a 
lóval együtt úgy megtanulnak egy-egy fel-
adatot, hogy az megfeleljen a verseny elvá-
rásainak. Ezek pedig igen szerteágazóak: 
a gyakorlat pontos bemutatásán túl nézik, 
hogy milyen a lovas ülése,a ló mozgása, 
illetve ápoltsága, továbbá hogy mennyire 
passzolnak egymáshoz. S hogy egy-egy iz-
galmas látnivaló után kicsit lazíthasson a 
közel 300 néző, a ’varázs lovasok’ pezsdítő 
western vonaltánc bemutatója ezúttal is 
kivívta a nagyérdemű tetszését.           

Mint Takács Sándor, az egyesület szak-
mai vezetője elmondta, véletlenül alakult 
úgy négy évvel ezelőtt az első ilyen prog-
ram, hogy Gyereknapra esett, s azóta ha-
gyománnyá vált.  Az sem véletlen, hogy 
csak délután kezdődik a program: azt 

szerették volna elérni, hogy a heti pihe-
nőnapon mindenki tudjon még egy kicsit 
tovább nyújtózkodni. Belépődíjat nem 
szednek, a rendezvény ingyenesen láto-
gatható. Telephelyükön egyébként össze-
sen 18 lovat tartanak. Ebből nyolc saját, a 
többi pedig az egyesületi tagoké. Szeren-
csére a lósport ma már egyre inkább nem 
nevezhető úri passziónak. Egy óra lovag-

lás ugyanis 4.000,- Ft-ba kerül, aminél ma 
már egy másfajta külön óra sem olcsóbb. 
S ha ehhez hozzászámítjuk még a gyere-
kekre kifejtett rendkívül jótékony hatásait 
is, már rögtön látható, hogy a lovaglás vá-
lasztásával úgymond „nem tettünk rossz 
lóra”. Amellett ugyanis, hogy sportpart-
nerünkkel, a lóval való törődés, gondos-
kodás az emberi jellem érzelmi szférájára 
gyakorol jótékony hatást, maga a sport a 
fegyelemre, az összpontosító, koncentrá-
lóképességre hat pozitívan. Számos eset-
ben tapasztalták, hogy az ide járó gyere-
kek az iskolában jobban tudnak fi gyelni, 
s ennek eredményeként a bizonyítványuk 
is javult. Mindezen tapasztalatok alapján 
örvendetes az a fejlemény, hogy ma már a 
lovat terápiás célokra is használják. 

A Varázs Lovas Sport Egyesület által 
meghonosított gyereknapi rendezvény 
megvalósításában egyébként az önkor-
mányzat és más ecseri civil szervezetek is 
segítséget nyújtottak.

Varázslatos lovasdélután a Szalaska-dűlőn
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„A legjobb visszaengedni a kifogott halat”
Verőfényes májusi vasárnap reggelre ébredtek 
azok a gyerekek, akik – kihagyva az ilyenkor 
jobban megengedhető tovább nyújtózkodást 
– már a korai órákban az ecseri horgász-
tó partján gyülekeztek, hogy összemérjék 
ügyességüket a halfogás mesterségében. 

Mint Gébele Zsolt, az Ecseri Horgász 
Egyesület elnöke elmondta, az idei immár a 
második gyereknapi ifj úsági horgászverseny, 
amit a Magyar Országos Horgász Szövetség 
támogat. Az elmúlt évhez hasonlóan az ecseri 
egyesület idén is eredményesen vett részt az 
erre a célra kiírt pályázatukon. Így vált lehe-
tővé, hogy a legeredményesebb versenyzők az 
oklevél mellé értékes és hasznos jutalmakat is 
kapjanak: a horgászáshoz nélkülözhetetlen 
orsókat, horgászbotokat és egyéb kiegészí-
tő felszereléseket. A horgászegyesület pedig 
ízletes virsli-menüt szolgált fel ebédre a ver-
senyzőknek és kísérőiknek, hogy ezzel is hoz-
zájáruljanak az egyébként is jó hangulathoz 
és még emlékezetesebbé tegyék az eseményt. 
A verseny népszerűsége egyébként a tavalyi 
szinthez hasonlóan alakult. Ám hogy egyre 
több fi atalnak igyekezzenek felhívni a fi gyel-
mét erre a testet-lelket egyaránt regeneráló 
sportra, az egyesület egy hetes gyerek hor-
gásztábort szervez a közeljövőben. A kelle-
mes időtöltés mellett nem titkolt szándékuk 
az is, hogy kialakítsanak egy olyan utódgene-
rációt, amelynek a ma horgászai sikeresen át 
tudják majd adni a botot egykoron.  

S hogy kik voltak azok az eltökélt verseny-
zők, akik a siker reményében még vasárnapi 
szunyókálásukat is feladták? Íme, ismerked-
jünk meg velük közelebbről is! Tatár Ádám 9 
éves és a Laky Ilonka Általános Iskola tanuló-
ja. Elmondása szerint édesanyja testvérének 
a férje, azaz édesanyja sógora nagy horgász a 
családban. Így ő volt az, aki az első lépéseket 
megmutatta neki ebben a műfajban. Ma pe-
dig már elég sűrűn jár ki a tóhoz horgászni. 
A versenyre azonban édesapja, Tatár Péter 
kísérte el, akivel együtt tanulják ezt a mes-
terséget. Így folyamatosan konzultálva igye-
keztek rájönni, mi az, amire leginkább jó a 
kapás. Ádám egyébként már nem tekinthető 
egészen kezdő versenyzőnek, hiszen a tava-
lyin is indult – és szép eredményt is ért el: 3. 
lett. S hogy a jutalmul kapott horgászbot mi-
lyen hasznos ajándék volt mi sem bizonyítja 
jobban, mint hogy az idei versenyen is azzal 
próbált szerencsét. 

De valóban igaz lehet a mondás is, hogy 
alma nem esik messze a fájától, ha azt látjuk, 
hogy a tavalyi nyertes Gébele Panna édesap-
ja nyomdokain haladva ismét elszánta magát 

a megmérettetésre. A 10 éves, szintén lakys 
kislány korához mérten már szép versenyzői 
múlttal rendelkezik, hiszen idén édesapjával 
együtt már részt vettek Tóalmáson a családi 
versenyen, tavaly előtt pedig megnyerte a 
Jármai József Emlék Horgászversenyt. S hogy 
mi sikerének titka, pontosan nem tudni. 
Annyit azonban elárult, hogy csalinak kek-
szes etetőt használ, aminek jó az illata – s fő-
ként jól harapnak rá az ecseri halak! A tónak 
egyébként rendszeres látogatója, szinte na-
ponta elkíséri oda apukáját, hogy megnézze, 

mit csinál, mi a következő tennivaló. S hogy 
mi lesz, ha majd nagy lesz, még nem tudni. 
Annyi azonban bizonyos, hogy olyan terüle-
tet szeretne választani, ahol hasznát veheti a 
kézügyességének. Szabad idejében azonban 
biztosan fog szerep jutni a horgászatnak is. 
S bár az ifj úsági verseny valamennyi részt-
vevőjének életkora még legfeljebb az első X 
körül mozgott, a legfi atalabbak kétségtelenül 
a Szabó testvérek voltak. A horgászbot végét 
a 7 éves Péter fogta, 4 éves Janka húga pedig 
a leterített plédről fi gyelte a körülötte zajló 
eseményeket. S bár a versenyre hivatalosan 
a gyerekek voltak benevezve természetes, 
hogy e korban még bőven elfért némi szülői 
segítség is. De volt is kitől kapni, hiszen az 
édesapa, Szabó Péter gyerekkora óta pecázik, 
amit szeretnének a gyerekeknek is átörökíte-
ni. Annál is inkább, mert számukra ez nem-
csak sport, hanem családi, baráti program is 
egyben. A szomszédos XVII. kerületi Kép 
utcai iskola tanulója a 11 éves Szüllő Zsolt, 
akit szintén édesapja kísért el a programra. 
Az ifj ú versenyző 4 éves korában ismerke-
dett meg a horgászattal. Ez pedig úgy tör-
tént, hogy egyszerűen lement egy tóhoz, ami 
egyben strandolásra is szolgált, mely körül 
többen horgásztak. Ez pedig nagyon megtet-

szett neki. Azóta viszont már több versenyen 
is indult – többek között a tavalyi ecserin is 
– így ma már 2. és 3. helyezésekkel is dicse-
kedhet. Maglódról érkezett a 12 éves Csákó 
Dezső. Édesapja – saját bevallása szerint is – 
nagy horgász, s Maglódon egy horgászboltot 
is üzemeltettek 13 évig. Ma azonban inkább 
már a fi ára koncentrál, aki hamarosan in-
dul a magyar válogató horgászversenyen is 
Csepelen. S ha ott sikerrel veszi az akadályt, 
részt vehet az országos döntőn Szegeden, a 
Maty-éren. Ez lenne a fi ú első komoly meg-

mérettetése, amin még az édesapa sem vett 
eddig részt. Az ifj ú versenyző egyébként más 
versenyeken már szép eredményeket ért el. 
A közelmúltban például Tóalmáson 1. lett, 
s otthon pedig már mintegy 40 serleg bizo-
nyítja tehetségét. Szabó Gergő 11 éves ecseri 
ifj ú, aki szintén édesapja révén került kap-
csolatba a horgászattal: egyszer elkísérte a 
tóhoz, s ott aztán annyira megtetszett neki ez 
az elfoglaltság, hogy azóta is, amikor csak te-
heti, mindig elkíséri. Mint mondotta, főként 
a halak ragadták meg benne. Számára az a 
legjobb érzés, amikor kimentik a halat, majd 
visszaengedik a tóba. A múlt évben is részt 
vett már az ecseri gyerekversenyen, ahol 3. 
helyezést ért el. A jövőt illetően pedig hob-
biént szintén számon tartja e tevékenységet.

S a gyönyörű időben szinte nyaralásszám-
ba ment a verseny minden résztvevőnek és 
szurkolónak. Hal is akadt a horogra bőven, 
így az eredmények is szorosan alakultak. Ám 
nem is ez volt elsősorban a fő, hanem hogy 
mindenki nagyon jól érezte magát és jókedv-
ben, barátságban voltak együtt. A verseny 
után pedig elfogyasztották a jól megérdemelt 
fi nomságokat, s mindenki nyertesként távo-
zott, hiszen nyert egy szép, gondtalan napot 
a csodás természeti környezetben. 
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Sportszombat pingponggal, pilates-szel
Az ecseriek megszokhatták már, hogy a 
Rábai Miklós Művelődési és Közösségi 
Ház – elnevezéséhez híven – valóban a falu 
kulturális és közösségi életének a központ-
ja. Azonban nemcsak a művelődés és szó-
rakozás iránt érdeklődők, hanem a sport, 
az egészséges életmód követői is hasznosan 
tölthetik itt idejüket – akár még szombat 
délelőtt is!

2017 januárjában indult be az a ping-
pongszakkör, ami mára már – az 
eredeti elképzeléstől eltérően – ki-
nőtte magát egy szakkör keretei 
közül s vált egy jókedvű, sportos, 
szabadidős közösségi programmá. 
A művelődési ház által szervezett 
foglalkozásokra általában havon-
ta egy szombati alkalommal kerül 
sor, amit általában a Facebook-on 
és az iskolában szétosztott szóróla-
pokon hirdetnek meg. Így érthető, 
hogy az átlagosan mintegy 10-30 
résztvevő is többnyire az általános 
iskola tanulói közül kerül ki. Ezen 
belül viszont megtalálható vala-
mennyi korcsoport, az 1. osztálytól 
kezdve egészen a nagy nyolcadikosokig. 
Az alapötlet gazdája, Kun Attila megbízott 
művelődési-ház igazgató elmondta, hogy a 
régebbi időkben volt hagyománya az ilyen 
jellegű eseményeknek, amit akkoriban 
a helyi sportegyesület szervezett. Sajnos 
azonban ez a programsorozat valahogy 
megszakadt – s a jelenlegi kezdeménye-
zéssel tulajdonképpen ezt, a sportkör és 
a művelődési ház közös rendezvényeinek 
hagyományát is szeretnék feleleveníteni 
és folytatni. A május 26-ai foglalkozáson 
a Laky Ilonka Általános Iskola 6. a osztá-
lyának tanulói képviseltették magukat a 
legtöbben: Esquivel-Vinnai Douglas Bran-
don, Esquivel-Vinnai Dorián, Gál Barna-
bás, Borbély Andris, Doma Zsófi  és Föld-
vári Viktor. De szép számmal szerepelt a 
4. b is, Dam Levente, Holkó Máté és Kun 
Alex révén, Szlifk a Péter pedig a 4. c-ből 
volt jelen. S hogy a többi évfolyam se ma-
radjon ki, a Dam testvérek 5. és 7. osztályos 
tagjai, Zsófi  és Benedek, valamint a na-
gyobbik Holkó testvér, a 8. osztályos Mik-
lós is részesei voltak az eseménynek. Doma 
Zsófi  és Földvári Viktor pedig szinte már 
veteránnak számítanak, hiszen eddig vala-
mennyi alkalommal jelen voltak. Elmon-
dása szerint Viktor, amikor először jött el, 
a játékot ugyan már ismerte, de mindaddig 
nem igazán játszotta. Kun Attila volt az, aki 

ezt megmutatta neki. Szintén nagy segítsé-
get jelentettek Doma Zsoltnak, Zsófi  apu-
kájának szakavatott tanácsai, aki maga ak-
tív pingpongversenyző. Így aztán nem volt 
nehéz a játékszabályok elsajátítása sem. Je-
lenleg pedig már egy-egy ilyen közös játék 
után jóleső fáradtságot érez, a pingpong 
jól megmozgatja. Versenyezni viszont nem 
akar, csupán a játék az, ami ide vonzza. 

Ezen a sportos szombaton egy másik test-

edzés hívei is hódolhattak egészségmegőr-
ző programjuknak a Rábaiban. Horváth Il-
dikó ugyanis már mintegy négy éve tart ott 
rendszeres pilates foglalkozásokat. A dina-
mikus jóga, gerinc- és rehabilitációs torna, 
valamint arctorna trénerként is dolgozó 
oktató ezen a szombaton kivételes, három 
órás programot állított össze csoportjá-
nak. Ezt a foglalkozást pedig azért tervezte 
ilyen maratoni hosszúságúra, hogy a pila-
tes mellett jóga- és gerinctorna elemeket 
is bele tudjon vinni a gyakorlatokba. Mint 
elmondta, nagyon sok embernek rossz a 
tartása, s hogy a foglalkozásokon végzett 
gyakorlatok mennyire hatékonyak mi sem 
bizonyítja jobban, mint hogy sokan már 
az első alkalom után azt tapasztalják, hogy 
használt a mozgás. A végső célja végül is 
az a programnak, hogy ismét harmóniá-
ban legyünk a testünkkel. A pilates ugyan-
is nem más, mint egy koncentrált mozgás 
a légzés ütemére, ami 
segít abban, hogy 
a testet és az izom-
működést az eredeti 
állapotába állítsuk 
vissza, ha előzőleg 
történt valami sérülés 
vagy betegség. Maga 
Pilates úr pedig, aki 
a programot útjára 

indította táncosokkal is dolgozott, akiknél 
nem szokatlan az izomhúzódás, rándulás 
és egyéb kisebb-nagyobb sérülések. Így 
közvetlenül is megtapasztalhatta e moz-
gásforma gyógyító, regeneráló hatását. Ő 
maga pedig egészen 87. életévében bekö-
vetkezett haláláig végezte ezeket a gyakor-
latokat, így mi sem bizonyítja jobban azok 
jótékony hatását. 

Kezdetben mindössze csak pár fő járt, 
ám tavaly nyár végén Ildikó 
tartott egy nyílt napot, amióta 
fokozatosan nőtt a tornázni vá-
gyók száma. A foglalkozásszá-
mok alakulásánál is hasonló a 
helyzet. Eleinte heti egyszer volt 
óra, aztán a csoport kérte, hogy 
legyen még plusz egy alkalom. 
Ma pedig már a heti háromszo-
ri foglalkozás ellen sem lenne 
semmi kifogás. A csoport álta-
lában kezdőkkel indul, akiknek 
menet közben fokozatosan nö-
veli a terhelését. Így azok is, akik 
később érkeznek, könnyen be 
tudnak állni és fel tudják venni a 

fordulatot. S hogy mely korosztály és nem 
képviselői képviseltetik magukat legtöb-
ben az órákon? Természetesen a hölgyek 
vannak többségben – ezen belül azonban 
az ifj abb, kisiskolás korosztálytól kezdve 
a nagymama korúakig széles a skála. Ám 
érdeklődést mutat a másik nem is e moz-
gásterápia iránt. A májusi maratoni órán 
őket Doma Zoltán képviselte, aki ekkor 
első alkalommal vett részt az órán. Mint 
mondotta, sógornője íratta be a program-
ra, amitől gerincproblémáinak javulását 
reméli. S a foglalkozások nyáron is folyta-
tódnak. Csupán akkor van szünet, amikor 
a művelődési ház bezár, vagy pedig Ildikó 
szabadságon van. Ősszel pedig lehet, hogy 
egy újabb mozgkáskultúrával, az ’air joga’-
val is lesz lehetősége megismerkedni az 
ecserieknek, ami egy hevederes tornafajtát 
jelent. Erről bővebbet szeptember végére 
ígér az oktató.

Cserfa_2018_június_01.indd   8 2018. 06. 11.   20:13:01



9Cserfa      2018. június 15. lwww.ecser.hu Program

A július 14-én megrendezésre kerülő Halasnap immár a harmadik 
alkalommal népesíti majd be az ecseri horgásztó partját. 

A kezdet kezdetén egyszerű baráti összejövetelként indult, me-
lyen mintegy 150 ember gyűlt össze. Az azóta eltelt időben viszont 
már nagyszínpaddal, élőzenés koncerttel, a helyi ének- és tánccso-
portok, hagyományőrzők fellépésével bővült a program. Sőt, nem-
csak a délutáni, de már a kora reggeli – délelőtti órák is izgalommal 
voltak tele, hiszen kezdetét vette a halászléfőző verseny is – ahol 
természetesen egyéb más étkek kategóriájában is megmérettethet-
ték magukat a vállalkozó kedvűek. Ez pedig – mint tudjuk – időigé-
nyes mesterség, főleg ha jól, versenyszinten akarjuk művelni. 

Gébele Zsolt, az Ecseri Horgász Egyesület vezetője elmondta, 
hogy ezeket a közelmúltban kialakult hagyományokat szeretné 
folytatni az idei program is, melyen a főkoncertet este a Rudán Joe 
Band fogja adni. S természetesen most sem hiányozhatnak majd a 
helyi csoportok sem. Így ismét megcsodálhatjuk a nyugdíjas klub 
ének- és tánctudását, a Petruska néptáncegyüttes műsorát, vala-
mint a Nazirah Hastánccsoport keleti ihletésű varázslatát. 

S a Szabadtűzi Lovagrend idén sem fog tétlenkedni az elkészített 
étkek rangsorának megállapításában, ahol minden kategóriában 
értékes ajándékok, oklevelek és más egyéb rangos főzőversenyekre 
szóló meghívók kerülnek majd odaítélésre. A szervező Ecseri Hor-
gász Egyesület pedig – mely minden érdeklődőt szeretettel vár a 
tóparton – egy kupával fogja jutalmazni a legeredményesebb ha-
lászléfőző csapatot.  

A horgásztavi fesztiválról

Úrnapján, az Úr Szent Tes-
tének és Szent Vérének ün-
nepén az ecseriek ebben az 
évben is virágszőnyeggel 
díszítették településüket. 
A Templomtól a Széchenyi 
utcán át a Búdkáig, majd 
az út másik oldalán vissza 
a templomig virágszirmok 
sokasága borította az utat 
és a járdát. A négy állomást 
külön is feldíszítették.

Ez a sok száz négyzetmé-
teres virágszőnyeg óriási 
összefogással készült. Nem 
is lehetett volna másképpen 
rövid idő alatt vasárnap 
reggel elkészíteni. Sokan 
hoztak virágot és végezték a 
díszítést. Ottlakók és a falu 
más részein élők ugyanúgy 
bekapcsolódtak a munká-
ba.

A fél tizenegykor kez-
dődő misét Hupka József 
atya tartotta, majd az oltá-
riszentséget körülhordozta 
a körmenetben, ahol sokan 
népviseletben vettek részt.

A virágszőnyeget élénk 
érdeklődés kísérte, más te-
lepülésekről is jöttek láto-
gatók, megnézni ezt a nem 
mindennapi látványossá-
got.

Köszönet illeti az Ecseri 
Polgárőrséget, hogy gon-
doskodtak a menet bizton-
ságáról.

Nagyszerűen sikerült az 
Úrnapi virágszőnyeg
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Az útfelújítás, illetve az épületek átépítése 
alatt is várjuk a megszokott nyitva tartással 

az Arany János utcai trafi kban és élelmiszer-
boltban minden kedves vásárlónkat. H-P: 

6-19.30, SZo: 6-14, V: 7-12.

Elsőáldozás a templomban

Három ecseri gyermek végezte elsőáldozását május 27-én, vasárnap délelőtt a 
templomban. Az első áldozás tulajdonképpen nem más, mint az első találkozás 
szentsége az Eucharisztiában jelen lévő Jézussal. Elsőáldozók azok a gyermekek 
lehetnek, akiknek szülei személyesen kérik ezt a lelkipásztortól és akik meg van-
nak keresztelve, ugyanis a keresztség a „szentségek kapuja”, akkor leszünk katoli-
kus közösségünk tagjai, akkor nyerünk beavatást az istengyermeki életbe.

Az ünnepi alkalomra teljesen megtelt az Ecseri Katolikus Templom. Eljöttek a 
gyermekek rokonai, ismerősei, hogy részesei lehessenek az eseménynek.

Bíró Lászlót, az Ecseri Polgárőr Egyesület tagját tüntette ki 
a Pest megyei Polgárőr Szövetség a május 12-i beszámoló 
közgyűlésén áldozatkész, önzetlen munkájáért. Gratulálunk 
Bíró Lászlónak az elismeréshez!

Bíró László polgárőri kitüntetése

A Pest megyei Kormányhivatal dönté-
se értelmében a Vecsési Járási Hivatal 
ecseri települési ügysegédjének ügy-
félfogadási rendje 2018. június 1. nap-
jától az alábbiak szerint módosul:
Hétfő 08.00.-10.00.

A Maglódi Kirendeltségen, valamint 
a Járási Hivatal székhelyén található 
szervezeti egységeknél és ügyfélszol-
gálatokon változatlan ügyfélfogadási 
renddel várják az ecseri ügyfeleket is.

Változik 
a települési 
ügysegéd 
félfogadási 
ideje

Mint ahogyan korábban közöltük, a 
2018. évre javasolt parlagfűkaszálási 
időpontok az alábbiak: (Az első kaszá-
lás időpontja június 4-8 volt)

2. kaszálás: július 2-6.
3. kaszálás: július 30-augusztus 3.
4. kaszálás: augusztus 27-31.
Az ötödik ütem szükségessége az 

időjárástól és a parlagfűszezon alaku-
lásától függ, amelyről a későbbiekben 
adunk hírt. Meg kell azonban említe-
ni, hogy tartós eredményt csak a folya-
matos gyommentesítéssel lehet elérni.

Kérjük az ingatlantulajdonosokat, 

hogy legyenek fi gyelemmel ingatla-
naik és az előtte lévő terület gyom-
mentesítésére! Ezekben a csapadékos 
napokban a fű és a gyomnövények 
növekedése átlag feletti. Az Ecseri 
Polgármesteri Hivatal munkatársai a 
telkeket folyamatosan ellenőrzik. A 
gyomos telkek tulajdonosai felszó-
lítást kaptak a kaszálás elvégzésére. 
Akiknek lejárt a megszabott határidő 
és nem végezték el a kaszálást, már 
kézbesítettük a bírság-csekkeket.

Ecseri Polgármesteri Hivatal

A parlagfűkaszálás javasolt 
időszakai 

Június 3-án tartották az utolsó mérkőzéseket a 
Pest megyei III. osztályú felnőtt labdarúgó bajnok-
ságban. Az ecseri csapat szombaton hazai pályán 
fogadta a Zsámbok együttesét. A nagy eső csak 
késleltette a kezdést, de megtartották a mérkőzést.
Ecser S. E. - Zsámboki S. E. 3-2 (2-0)

Összeállításunk: Bédi Péter, Aszódi Márton, 
Földi Péter, Nagy Patrik Milán, Nagy Márk, Szabó 
András Attila, Budavári Bence, Zámbó Tibor, Vi-
rág Tamás, Földesi András (Hunyadi Róbert Imre 
69’), Lovas Richárd.

Gólszerzők: Aszódi Márton, Nagy Patrik Milán, 
Zámbó Tibor

Csapatunk ezzel a negyedik helyen zárta a 
2017/2018-as bajnokságot 30 ponttal. A 3. he-
lyezett Gyálnak szintén 30 pontja van, jobb gól-
aránnyal előztek meg minket. Együttesünk nyolc 
alkalommal nyert, hatszor játszott döntetlent és 
négyszer kapott ki.

Ecser negyedik lett
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A Cserfa következő, 2018. 07. 
száma július 13-án jelenik meg. 
Nyomdába adás: július 9.  Lap-
zárta: július 2.

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.

Honlap: 
www.ecser.hu

Egy fi atal özvegy egymás után ado-
gatja el értékeit, nehogy a gyermeke 
hiányt szenvedjen. Utoljára marad a 
gyűrű, halott férjétől utolsó emlék. Fe-
hér szakállú kereskedő vizsgálja a gyű-
rű értékét. Az anya a gyermekét szorít-
ja szívéhez: egyedül érted, szeretetből 
teszem. 

Jézus nem egy gyűrűt, 
hanem önmagát adja a 
kenyér és bor színében. 
A Szentmise áldozatban 
az Utolsó Vacsora jelenik 
meg. A KERESZTÁLDO-
ZAT. 

Illés próféta keserűsé-
géről, csalódásáról és ha-
lálos fáradságáról. Halá-
lát kívánja. Ebben az állapotában egy 
angyal jelenik meg és Isten kenyerével 
táplálja. (1.Kir. 19, 1 – 8.) Saját éle-
tünkben is tapasztalhatunk ilyen csa-
lódást. Sötétség és bizonytalanság árad 
el körülöttünk. 

A prófétával mondjuk: „Elég Uram, 
vedd el az életemet!” Az Úr azonban 
nem az életet veszi el, hanem angyalt 
küld. Ez az Eucharisztia első jelentése: 
táplálja a lélek meggyengült erőit.  A 
földi élet minden ember számára küz-
delem és próbatétel. Nem szabad bele-
fáradni. 

Az Oltáriszentségben a szenvedő és 
megdicsőült Krisztussal találkozunk. 
Ő akar és tud is segíteni. 

„Sajnálom a népet, mondja Jézus, 
már harmadnapja kitartanak mellet-
tem és nincs mit enniük. Nem akarom 
étlen hazaküldeni őket, hogy ki ne dűl-
jenek az úton.” (Mt. 15, 32 – 39.) Az 
esemény mögött nem csak testi éhség-

re gondolt Jézus, hanem emberséges 
embereket szeretnénk, kik szeretettel 
fordulnak felénk, a földi életünk útján. 
Nos, itt Krisztus oltára körül alakul 
ki az a világ, amire áhítozunk. Jézus 
olyan közösséget alakít maga körül, 
melyben mindenki ismeri, szereti, se-
gíti egymást. A szentáldozás nemcsak 

erőforrás, hanem összekapcsoló való-
ság is. 

Az utolsó vacsora: Jézus földi életé-
nek mélypontja. Szenvedése és halála 
már kopogtat az ajtón. Nincs több re-
mény, élete és műve könyörtelenül ösz-
szeomlik. Emberileg azt várnánk, hogy 
keserűség tör ki belőle. De nem…, 
éppen az ellenkezője történik. „EZT 
CSELEKEDJÉTEK AZ ÉN EMLÉKE-
ZETEMRE”. Ez a vacsora tovább él a 
világban és hirdeti, hogy Jézus nem-
csak a halálon győzött, hanem a halála 
előtti szorongáson is. 

A világ azt akarja elhitetni, hogy 
Isten nélkül is lehet élni. Igen. De ho-
gyan? Kiégett lelkek, alkoholmámor-
ban és kábítószerhatásban fetrengő 
fi atalok. És öngyilkosok… 

Nekünk hálaadás, hogy Jézus velünk 
maradt, ebben bízunk, ezt hisszük és 
ennek örvendezünk.     Barotai Endre 

plébános         

Az utolsó ékszer
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eldugott

Az Ecseri Önkétes Tűzoltó Egyesület katasztrófavédelmi bemutatót 
tartott a gyerekeknek a Nyitott szertárkapuk program keretében 

A program népszerű eleme volt a kézművesfoglalkozás

A gyerekek árnyékból fi gyelték az izzasztó jeleneteket.Izgalmas dolog felvenni a sisakot és rendőrmellényt

Közbiztonsági foglalkozást szervezett a Monori Rendőrkapitányság Maglódi Rendőrőrse az ecseri óvodásoknak. A 
Polgármesteri Hivatal udvarán várták a nagycsoportosokat, ahol különböző érdekes bemutatókat nézhettek meg, 
és foglalkozásokon vehettek részt. A legnagyobb sikert a rendőrkutya-bemutató aratta. Köszönet illeti a Maglódi 

Rendőrőrs munkatársait, hogy eljöttek a gyerekekhez és megismertették velük a rendőri munka néhány szeletét.
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