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Növekedni fog a jövőben a családi otthonteremtési kedvezmény (csok) összege az öt-
ezer lakosúnál kisebb településeken, a kormány ott a használt ingatlanok esetében is 
jelentős növelést tervez - mondta a Miniszterelnökséget vezető miniszter a Magyar fal-
vak program indulásáról szólva.

Gulyás Gergely hangsúlyozta: a kabinet célja, hogy a falusi létforma népszerűvé vál-
jon, és ne járjon az életszínvonal csökkenésével az, ha valaki vidékre költözik.

Az épülő házaknál kedvezmény jár majd a tájegységbe illeszkedő építkezések után - 
sorolta a várható változásokat, hozzátéve: még ebben a parlamenti ciklusban program 
indul a kultúra fejlesztésére, játszóterek, sportpályák kialakítására. A kabinet meg kí-
vánja teremteni ezen kisközösségek fejlesztésének lehetőségeit - hangsúlyozta, és szólt 
arról is, hogy alapot hoznak létre a mellékúthálózat fejlesztésére is.

Külön programokat terveznek azon kistelepülések számára, amelyekben az országos 
átlagot meghaladta a népességcsökkenés - tette hozzá.

Leszögezte, “ha minden jól alakul”, a költségvetési tartalék jelentős része a Magyar 
falvak programra fordítható jövőre. A programért a Miniszterelnökségen kormánybiz-
tosként dolgozó Gyopáros Alpár felel, az első pályázatokat várhatóan jövő év elején ír-
ják ki. (Ecser lakossága január elsején 3950 fő volt, tehát ötezer lakos alatti településnek 
számít.)

Indul a Magyar falvak program
Egymás után rendezik az egyesületek nyá-
ri táboraikat Ecseren. 
   A Száz Kéz Egyesület a horgásztónál 
tartott tábort, majd két napra várta a 
gyermekeket gödöllői kirándulásokra. A 
Varázs Lovas Sport Egyesület az idei nyá-
ron már három turnuson is túl van. Idén 
először a Rákosmezeje Horgászegyesület 
is táboroztatott, ahol sok más program 
mellett természetesen a halfogás rejtelme-
ibe is beavatták a résztvevőket.

Nyári táborok

Képviselő-testületi ülés – július 27.
A július 27-én megtartott soron követke-
ző testületi ülésen a képviselők megbízást 
adtak Gál Zsolt polgármesternek, hogy 
vizsgálja meg a helyi piac megvalósításá-
nak lehetőségét. Ezen információ birtoká-
ban pedig a legközelebbi ülésen kívánják 
megtárgyalni az erre vonatkozó pályázat 
benyújtásának lehetőségét. 

Egyidejűleg arra is felhatalmazást kapott 
a településvezető, hogy a PM_KEREK-
PARUT 2018. kódszámú kerékpárút épí-
tésére vonatkozó pályázat elkészítésére 
a Pro Regio Kft -vel kössön szerződést. 
A PM_BOLCSODEFEJLESZTES 2018. 
kódszámú projectet illetően pedig azzal 
bízták meg a polgármestert, hogy a Pro 

Regio Kft -vel kösse meg a bölcsőde léte-
sítésére vonatkozó pályázat elkészítésére 
szóló szerződést. 
A polgármesteri hivatal felújítási, bővítési 
beruházásának műszaki ellenőrzési mun-
kái elvégzésére pedig azzal bízták meg 
Gál Zsolt polgármestert, hogy a szükséges 
szerződést szintén kösse meg. 

Harmadik alkalommal rendezte meg a Római Katolikus Egyház Ecseren a Szent Kris-
tóf napi autószentelést. A Magyar Autóklub támogatásával létrejött eseményre július 
29-én, a vasárnapi mise után került sor. Szent Kristóf az utazók védőszentje, és az uta-
zóknak akkor is szükségük van segítségre, ha minden közlekedési szabályt betartanak. 
Barotai Endre plébános áldotta meg az autókat. Az idén minden eddiginél több autós 
jött el. A Kossuth utcától a Grassalkovich téren át a szolgáltatóház mögötti parkolóig 
álltak a járművek.

Köszönjük a Rábai Miklós Miklós Művelődési Ház, az Ecseri Polgárőr Egyesület és 
az Ecseri Kommunális és Szolgáltató Kft . segítségét a rendezvény lebonyolításában. 

(Fotó: 12. oldalon)

Szent Kristóf napi 
autószentelés

Horgászöröm

Beszélgetés a szénabálán
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Szeptembertől útépítés a Kálvárián
Sok problémát okozott a csapadékos 
időjárás, ennek kezeléséhez kértük és 
továbbra is kérjük a lakosok segítségét 
is. Az árkok takarítása, ahogy arról már 
több alkalommal beszéltem, lakossági 
feladat. Sokan várják, hogy az önkor-
mányzat oldja meg ezt a kérdést, de erre 
se forrás, se kapacitás nem áll rendel-
kezésre. Minden esőzés után a kritikus 
helyeken végeznek helyreállító munkát 
az EKO Kft . dolgozói, de ezzel végleges 
megoldást nem tudunk adni, a horda-
lék a következő esővel ismét jön. Sajnos 
minden eső után át kell nézni az árka-
inkat és amennyiben szükséges, ki kell 
takarítani.

Az Arany János utca építése a végé-
hez ért, a napokban lejár a rendelke-
zésre álló határidő. Sokat szenvedett a 
kivitelező az építésen, többször kellett 
a vízművek által megépített szakaszokat 
visszabontani és helyreállítani, ami je-

lentős csúszást eredményezett. Az idő-
járás sem volt kegyes, több helyen alá-
mosásokat okozott, ezért vissza kellett 
bontani az adott szakaszokat. Remélem, 
minden hiba javításra került. Bízom 
benne, hogy már csak pár kellemetlen 
nap, és levonulnak az építők. Remé-
lem azt is, hogy az átmenő forgalmat 
és a száguldozó autósok számát sikerül 
csökkenteni. Ebben kértem segítséget a 
rendőrségtől is.

Elkezdődött a Polgármesteri Hivatal 
épületének bővítése, felújítása. A hivatal 
rendben átköltözött a Művelődési Ház-
ba, ahol zavartalanul tudja fogadni az 
ügyfeleket és intézni az ügyeket. Bízunk 
benne, hogy még ebben az évben visz-
sza tudunk költözni a már megszépült 
régi helyünkre. Természetesen a hivatal 
előtti parkoló is át lesz alakítva és az év-
tizedek óta a parkoló közepén álló vil-
lanyoszlop is át lesz helyezve.  

A Kálvária 
lakódombon a 
Cserfa utca, az 
Ujhelyi József 
utca és a Mik-
la Pál utca még 
nem burkolt 
szakasza épül-
het meg. Erre a 
közbeszerzés ki-
írásra került. A 
munkák a sikeres közbeszerzés esetén 
szeptemberben kezdődnek. Erről az ott 
lakókat értesíteni fogjuk.

Szeretettel várunk mindenkit a Szent 
István napi rendezvényre, ahol 20-án 
átadjuk az „ Ecserért” kitüntetést, va-
lamint 19-én eredményt hirdetünk a 
„Szép kert, tiszta környezet” verseny-
ben is. 

Gál Zsolt
polgármester

Tisztelt Ecseri ingatlantulajdonosok és 
ingatlanhasználók! Az Ecseri Polgár-
mesteri Hivatal ismét felhívást tesz köz-
zé az árkok és az átereszek tisztításának 
szükségességéről.

Az elmúlt napok csapadékos időjárá-
sa próbára tette a csapadékvíz-elvezető 
rendszereket. A vízelvezetők karbantar-
tására, a várható vízkárok megelőzése 
érdekében szükséges az ingatlanok 
előtti csapadékvíz-elvezető árkok 
és átereszek tisztítása. Az ingatla-
nokkal határos árkok karbantartá-
sa, a vízelvezetés biztosítása lakos-
sági feladat.

A köztisztasági rendelet alapján 
az ingatlan oldalhatárai és a közúti 
gépjármű-közlekedésre szolgáló 
szilárd burkolatú út közötti, kiépí-
tett vagy kiépítetlen terület gondo-
zásáról, tisztán tartásáról, a nyílt 
árok és annak részei (csapadékvíz-
gyűjtők, ingatlanhoz tartozó összefo-
lyók, kapubejárók átereszei) takarításá-
ról, az ezeket érintő növények vágásáról, 
összegyűjtéséről és a csapadékvíz zavar-
talan lefolyását akadályozó anyagok és 
más hulladék eltávolításáról az ingatlan 
tulajdonosának vagy használójának kell 
gondoskodnia.

A vízkárok megelőzése érdekében 

az ingatlantulajdonosok és -használók 
azonnal tegyék meg a szükséges intéz-
kedéseket a csapadék- és belvízelvezető 
rendszerek, árkok, patakok karbantartá-
sára, tisztítására.

A munkálatok mielőbbi megkezdése 
a továbbiakban is várható heves nyári 
esőzések, esetleges áradások miatt fon-
tos. Az árkokból, patakmederből és a 

mederoldalból (partfal) az oda nem való 
növényzetet (gazok, cserjék, stb.), egyéb 
törmeléket el kell távolítani, a víz szabad 
útját biztosítani kell.

Ecser Nagyközség Önkormányzatá-
nak 1/2013. (I. 30.) számú, a közösségi 
együttélés alapvető szabályairól, vala-
mint ezek elmulasztásának jogkövet-
kezményeiről szóló rendelete 8. § (16) 

bekezdése szerint a közösségi együttélés 
alapvető szabályait elmulasztó magatar-
tást követ el az, aki:

a járdaszakasz melletti nyílt vízelveze-
tő árok, áteresz, kapubejáró tisztántartá-
sáról nem gondoskodik, a csapadékvíz 
akadálytalan lefolyását nem biztosítja.

Ugyanezen rendelet 2. §-a szerint a 
közösségi együttélés alapvető szabályait 

elmulasztó magatartás elkövetőjével 
szemben 5.000-Ft-tól 50.000-Ft-
ig terjedő helyszíni bírság, illetve 
5.000-Ft-tól 150.000-Ft-ig terjedő 
közigazgatási bírság szabható ki.

Tájékoztatjuk Önöket, hogy az 
Ecseri Polgármesteri Hivatal köz-
terület-felügyelője a következő na-
pokban intenzívebben folytatja az 
árkok, átereszek helyszíni ellenőr-
zését.

Erre azért van szükség, mert az 
utóbbi időben több helyen keletke-

zett elöntés a település utcáin kezeletlen 
árkok, eltömődött, sőt befalazott(!) át-
ereszek miatt. 

Ezeknek a problémáknak a kezelése 
komoly gondokkal és költségekkel járt.

Csak közösen tudjuk elérni az intenzív 
esőzések okozta károk minimalizálását. 
Kérjük szíves együttműködésüket!

Ecseri Polgármesteri Hivatal

Ismételt felhívás az árkok és az átereszek tisztítására!
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Nekünk a Balaton a Riviéra…
(avagy a lakys hősök Káptalanfüreden)
Naná, hogy az idén is szerveztünk tá-
bort a nyárra. Naná, hogy az idei is te-
matikus tábor volt. Naná, hogy szinte 
mindenki választott magának egy ked-
venc mese- vagy sorozathőst, s naná, 
hogy el is készítette hozzá a jelmezét. Ja, 
és naná, hogy fel is vette.

A még civil hősök 113-an július 2-án 
indultak az iskolától a nagy kaland felé. 
A megérkezés után kezdődött a szoká-
sos „őrület”: el kellett helyezkedni a szo-
bákban, át kellett cipelni néhány ágyat, 
fel kellett fedezni a tábor legeldugottabb 
zugait is. Az először táborozók (köztük 
én is) beavatáson vettek részt, az ifi sek 
nem kíméltek bennünket.  Előkerültek 
az ajándékba kapott pólók is, ki-ki vá-
lasztott megfelelő méretet magának (ha 
talált), majd indult a pólók feliratozása: 
Laky Ilonka Általános Iskola. Tucatjával 
lógtak a szárítókötélen a fehér pólók, 
aztán alig győztük vasalóval rögzíteni a 
festéket (Rebeka néni, a fővasaló ennek 
nagyon örült, mert megmagyarázha-
tatlan módon fázott). De megérte a sok 
munka, mert másnap Tihanyba már 113 
egyenpólóba öltözött lakys indulhatott. 
Az apátságban megnéztünk egy isme-
retterjesztő fi lmet, majd idegenvezető 
segítségével fedezhettük fel a templo-
mot, a műtárgyakat, a királysírt. A kul-
turális program után nem maradhatott 
el a szórakozás: Tihany egyetlen szabad-
strandján fürdőzhettünk.  Visszaérve a 
táborba előkerültek a sportszerek, fo-
ciztak, röplabdáztak, tollasoztak, ping-
pongoztak a gyerekek, és mivel a foci-
vb idejére esett a tábor, és tévénk is volt, 
beindult a Tippmix (Éva néni szerint 
„Tipszmix”), babokkal lehetett fogadni.

Szerda volt a beöltözés napja. Min-
denki felvette a jelmezét, egy négyzet-
méterre több hős is jutott a táborban. Jól 
megfértek egymás mellett a Batman-ek 

és Macskanők, a Tininindzsa Teknősök, 
Joker és Ciklon, a sok-sok Superman és 
Super Mario, Pumped Gabo és Scooby-
Doo nagy csapata, Harry Potter, Asterix 
és Obelix, no meg a Fantasztikus Hatos, 
a női tanárok „Superwomen” csapata. A 
hősöknek persze elegendő bátorságra és 
ügyességre van szükségük.  Mindkettőt 
alaposan próbára is tettük. Az éjszakai 
bátorságpróbán az ifi sek borzolták az 
idegeket, majd a hőspróbán különböző 
feladatokat kellett megoldani a csapa-
toknak: dekázás, kosárra dobás, kő-
papír-olló, képregény rajzolása, szkan-
der….. A két győztes csapat jutalma 
egy-egy torta volt.

Utolsó nap jött el a szokásos és szer-
tartásos jelmezes esküvő ideje. Eskü-
vői fogadalom után 
keltek egybe a párok, 
mindenki megtalálta 
férjét és feleségét. Az 
esküvői fotók elké-
szülte után meggyúj-
tottuk a tábortüzet, 
de idén nem szalon-
nát sütöttünk, hanem 
mályvacukrot. (Meg-
úsztuk gyomorrontás 
és émelygés nélkül.) 
Itt a tábortűz mellett 
gondolkodtam el Ági 
néni szavain (amit 
szinte minden nap el-
mondott): „Hát nem 
fantasztikus és nagy-
szerű az, hogy együtt 
táborozik lakysként a 
kis másodikos és az a 
volt tanítványunk, aki 
már egyetemista?” De 
igen, óriási dolog a 
közösség ereje.

Persze a tábor ide-

je alatt minden nap strandoltunk, 
sportoltunk, nevettünk, vetélkedtünk. 
Ettünk dinnyét, jégkrémet, kalória-
pótlásként nutellás és zsíros kenyeret, 
kutattunk eltűnt ruhák és cipők után, 
ápoltunk lázasokat, gipszeltettünk zú-
zódásosokat, megvigasztaltunk síró-
sokat, lecsendesítettünk túlságosan is 
vidámakat, szemtanúi voltunk szövődő 
szerelmeknek és viharos gyorsaságú 
szakításoknak.

A balatonfűzfői bobozás friss élmé-
nyével, fáradtan, de jókedvűen és elége-
detten érkeztünk meg vasárnap délután 
Ecserre. Köszönjük Deme Éva tanárnő-
nek (a táborparancsnok) a szervezést és 
lebonyolítást. A Laky jó! Ennyi!!!!!!

Kiss Katalin

Szeptember 15-én rendezik meg a VI. Ecser Open Amatőr Nyílt Páros Te-
niszbajnokságot. Fővédnök: Szilágyi Károly, Ecser nagyközség alpolgár-
mestere. Nevezni férfi -női vagy vegyes páros kategóriában lehet kizárólag 
amatőröknek! A verseny helyszíne: Fitt Teniszklub. Cím:1173 Budapest, 
Gyergyóalfalu u. 8. Nevezési határidő: 2018. augusztus 28. Lemondási ha-
táridő: 2018. augusztus 21. További információ:. Elérhetőségek: Sztancsik 
Csaba. Tel: 20/414-6034, Antal Lajos. Tel: 30/611-4048, E-mail: ecseropen@
freemail.hu. Honlapunk címe: www.ecseropen.honlapom.com

Induljon a VI. Ecser Openen!

2018. augusztus 19. Vasárnap
Sportpálya, Ady Endre utca

15:00-15:45 Ecseri csoportok fellépése
16:00-17:00 Kőbányai Zenei Stúdió fellépése
17:30-18:30 Retroleum Zenekar előadása
19:00-20:30 Torres Dani “CHANGE” 
élő nagykoncert
21:00 Tűzijáték
21:10 Dám-Koós Tűzshow
21:30 Utcabál nosztalgiadiszkó (Dj. Gaga)
2018. augusztus 20. hétfő
Templom: 10.00 mise, kenyérszentelés
Rábai Miklós Művelődési Ház
11:15-11:45 Ecserért kitüntetés ünnepélyes 
átadása
11:45-12:15 Ünnepi műsor, Rákász Gergely 
orgonaművész

Szent István-napi programok
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A GONDTALAN  
CSALÁDI 

PILLANATOKÉRT

FIX ÉVI 7,99%-OS ÉVES 
KAMATTÓL

THM: 
9,16-19,51%

Fix Takarék Személyi Kölcsön,
most akár évi 7,99%-os hitelkamattal*
Karnyújtásnyira a megoldás, hogy könnyebben induljon a tanév!
THM: 9,16-19,51%

*Az akció 2018. július 2-től annak visszavonásáig befogadott  Fix Takarék Személyi Kölcsön hitelkérelmekre érvényes.  A THM meghatározása az aktuális 
feltételek és a hatályos jogszabályok figyelembevételével történt, a feltételek változása esetén a mértéke módosulhat. A THM mutató értéke nem tükrözi 
a hitel kamatkockázatát.  A THM meghatározása az aktuális feltételek, hatályos jogszabályok figyelembevételével, 3 millió Ft hitelösszeg és 5 éves 
futamidő feltételezésével, a 2018. július 02. napján érvényes kondíciók alapján, az alábbi járulékos szolgáltatások figyelembevételével történt: Takarék 
Lakossági Bankszámlához tartozó számlavezetési díj, folyósítási jutalék, törlesztés beszedésének díja. A THM mértéke a választott konstrukciótól függ.  A 
tájékoztatás nem teljes körű és nem minősül ajánlattételnek. A Szövetkezeti Hitelintézetek a hitelbírálat jogát fenntartják.  A Fix Takarék Személyi Kölcsön 
kizárólag az értékesítésben részt vevő Szövetkezeti Hitelintézeteknél érhető el, amelyek listáját a www.patriatakarek.hu weboldalon találja. A Fix Takarék 
Személyi Kölcsön részletes feltételei megtalálhatóak a Pátria Takarékszövetkezet vonatkozó Üzletszabályzatában, az Általános Szerződési Feltétekben, 
illetve a Hirdetményben, melyeket a Pátria Takarékszövetkezet ügyfelei számára nyitva álló helyiségekben és a www.patriatakarek.hu honlapján érhet 
el.  A feltüntetett kamat elérésének feltétele a nettó 240.000 Ft jövedelem átutalásának vállalása és fenntartása a teljes futamidő alatt az ügyfél 
hitelintézetnél vezetett lakossági bankszámlájára valamint a takarekcsoport.hu oldalon történő online kölcsönigénylés. Reprezentatív példa: Fix Takarék 
Személyi kölcsön 240 000 Ft jövedelem jóváírás vállalásával – online igénylés esetén Hitelösszeg (hitel teljes összege): 3 000 000 Ft; futamidő: 5 év; 
hitelkamat: évi 7,99%; hitelkamat típusa: rögzített, a teljes futamidő alatt fix; folyósítási jutalék: 30 000 Ft; bankszámlavezetés díja: 200 Ft/hó; törlesztés 
beszedésének díja: 183 Ft; havi törlesztőrészlet: 60 984 Ft; a hitel teljes díja: 712 081 Ft; visszafizetendő teljes összeg: 3 712 081 Ft, THM: 9,16%.

Már 110 000 Ft jövedelem-jóváírás vállalásával is igényelhető.

www.patriatakarek.hu

Szurkolói értékmentés összefogással
Bizonyára kevesen vannak, akiknek is-
merős az alábbi két, már-már feledésbe 
merült néhány soros versike. Arra pedig 
még kevesebben gondolhatnak, hogy nem 
is olyan régen ezek voltak azok a rigmu-
soknak, amelyekkel kedvenc focicsapatát 
buzdította a lelkes ecseri szurkolótábor. S 
annak alapját, hogy ezek most ismét a fa-
luközösség közkincsévé válhatnak, pusz-
tán a véletlen adta.

2017 tavaszán történt, hogy a hagyomá-
nyosan mindig nagy érdeklődésnek ör-
vendő Újpest – Fradi rangadók soron kö-
vetkezőjének közös megnézésére gyűltek 
össze lelkes szurkolók Ecseren, a ’Bázis’ 
becenevű szórakozóhelyen. A meccsnézés 
olyan jó hangulatban folyt, hogy nemcsak 
alatta, de még utána is folytatta a sport-
indulók éneklését a lelkes kis csapat. Ezt 
hallván odalépett hozzájuk egy idősebb 
úr, egykori neves ecseri labdarugó, Wéber 
Sándor s megkérdezte, hogy miért nem 
éneklik az ecserieket is. Sztancsik Csaba 
helyi vállalkozó, aki szintén tagja volt a 
baráti társaságnak, őszintén megmondta, 
hogy azért nem, mert nem ismerik. Mire 

a hajdani labdarugó azt válaszolta, hogy ő 
viszont igen. 

Ezt követően a társaságból még két em-
ber jelentkezett, akik ismerték az induló-
kat: Murár Ferenc szintén egykori neves 
ecseri focista és Durai Ferenc szurkoló. A 
spontán találkozó azzal végződött, hogy 
Sztancsik Csaba kérésére az idős ecseri 
sportolók leírták az indulók szövegét. Ab-
ban is megállapodtak, hogy egy későbbi 
időpontban ismét összejönnek, hogy a 
dallamokat is megörökítsék az utókornak. 

Ezután egy kis szervezőmunka követ-
kezett, amiben nagy segítséget nyújtott 
Szatmári Zsuzsa, a művelődési ház mun-
katársa is. Az eredmény pedig az lett, 
hogy felénekelték a mai szurkolótábor, va-
lamint a mai futballisták számára ezidáig 
ismeretlen indulókat. 

A lelkes közös munka következő állo-
mását Kamarás Zoltán zenész jelentette, 
aki a jó nevű ’Tengs-Lengs’ együttes basz-
szusgitárosa. Neki az a megtisztelő feladat 
jutott, hogy a megzenésítésben nyújtson 
segítséget. Zoltán örömmel mondott igent 
a megkeresésnek s első lépésként letisz-

tázta a dallamokat a 
szövegekkel együtt. 
Majd gitárral fel-
vette a dallamot és 
unokatestvére segít-
ségével rögzítették 
a komplett zenei 
alapot. 

A következő fel-
adat Weisz Lász-
lónak jutott, aki 
szintén készséggel 
segített. Ő egyéb-
ként a Kalapács és a 
Zorall együttesnek 
is gitárosa, ’civil-
ben’ pedig az Ecseri 
Vasmű hangstúdiót 
üzemelteti. Zoli nála 
énekelte fel a már 
meglévő jó zenei 
alapokra a dallamo-
kat, s így mostmár 
nem volt más hátra, 
mint a „szurkolótá-
bor” hangjának rög-
zítése.

Ezzel kapcsolat-
ban Zoli Kun Kati 
nénit kereste meg, 
aki szintén öröm-

mel vállalta a feladatot. Az iskolai kórus-
sal szépen megtanulták és begyakorolták 
a két indulót, majd pedig a stúdióban egy 
délelőtt során sikerült elkészíteni a felvé-
telt is.

Így történt tehát, hogy a helyiek önzet-
len segítsége folytán a mai nemzedék is 
megismerheti, hogyan buzdították győze-
lemre egykoron az ecseriek kedvenc helyi 
csapatukat. Remélhetőleg lesz erre lehető-
ségük az elkövetkezendő időkben is!

Első induló

Mi ESC-isták vagyunk,
Keményen harcolunk,
Az ellentől nem rettegünk,
Nyomába törtetünk.

A labda vígan felpereg a lábunk súlya 
alatt,
Mi meg nem állunk, míg a labda gólba 
nem szalad.

Ti halfok jól vigyázzatok,
A labdát jó előre adjátok!

Előre hát! Előre hát!

Ilyen gárdának valóban,
Nincs párja a világon.

Nem félünk mi senkitől,
Legkevésbé az ellenféltől.

Második induló

Piros-kék gárda, amatőr gárda,
Senkitől se fél,
A harcot állja esőbe’ sárba’
Hogyha fúj a szél.

Szurkoló század, szívébe zárta
Győzelmet remél,
Helyén van mindig a szívük
Bárki az ellenfél.

Az ESC 11
Mindig a győzelemre megy
Három négy gólt megbabonáz,
Zúg a nép: huj-hajrá, jól vigyázz!

Piros-kék zászlónk, ha fellobog,
Még a kék ég is ránk mosolyog.

Rajta hát ESC! Rajta hát ESC!
Színeinknek győznie kell!
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Ragyogó időben és remek hangulatban 
zajlott az idei Halas nap a horgásztó adta 
festői környezetben. Arról pedig, hogy a 
résztvevők és vendégek jól érezzék magu-
kat, a szervező Ecseri Horgász Egyesület 
¬– együttműködve a Rábai Miklós Műve-
lődési Házzal – gazdag program összeállí-
tásával gondoskodott. 

A délelőtt elsősorban a főzőverseny jegyében 
zajlott, mely a nevezéseket követően 10 órakor 
vette kezdetét, s melyben több ételkategóriát is 
meghirdettek. Ezek közül az alkalomhoz il-
lően a halászlé játszotta a főszerepet. S míg 
a felnőttek a tűzhelyek és bográcsok körül 
szorgoskodtak, a gyerekek a kedvükért fel-
állított ugrálóban lazíthattak, illetve pró-
bálhatták ki ügyességüket. S ha ezután pe-
dig egy kis nyalánkságra vágytak, a közeli 
édességes bódéban fi nomabbnál fi nomabb 
ínyencségek között válogathattak. 

Gébele Zsolt, a programot szervező 
Ecseri Horgász Egyesület elnöke elmondta, 
hogy a Halas nap idén már harmadik alka-
lommal került megszervezésre. A fő attrak-
cióját jelentő főzőversenyre nyolc csapat 
nevezett be, melyek közül kettő a környék-
beli településekről érkezett. A többségben 
lévő ecseri csapatok pedig baráti társasá-
gokból és helyi szervezetekből, illetve sok 
utánajárás és szervezőmunka révén jöttek 
létre. S noha a halászlé elkészítése a verseny 
fő kritériuma, a résztvevők olyan lelkesek 
voltak, hogy más ételeket is készítettek, 
amiket külön kategóriákban díjazott a 
zsűri. Ennek feladatát a hagyományoknak 
megfelelően idén is a Szabadtűzi Lovag-
rend látta el.

A Szabadtűzi Lovagrend által alkotott 
zsűri elnöke, Lovasi József pozitívumként 
értékelte, hogy míg a megelőző évek ha-
sonló rendezvényein 4, tavaly pedig 6 csa-
pat indult a főzőversenyen, idén ez a szám 
8-ra emelkedett. 

A zsűrielnök elmondta azt is, hogy a ha-
lászléfőző verseny egyébként népszerű a 
különböző településeken. A hagyományos 
mellett vannak különleges halászlevek is, 
mint például a magyaros vagy a batyus 
változat. A sütemények kategóriájában vi-
szont idén visszafogottnak ítélte a felho-
zatalt, ugyanis összesen 4 csapat készült 
ilyennel, akik összesen 6 féle süteményt 
sütöttek. 

S hogy mindezek után kik azok, akik a 
nap, illetve a főzőverseny főszereplői vol-
tak, íme álljon itt mindegyikükről egy rö-
vid kis bemutatkozás.

A házigazda horgász egyesület csapa-
ta magyaros halászlét készített ősi recept 

alapján. Mint Nagy Sándor csapatkapi-
tány tájékoztatott, a recept attól kapta ősi 
jellegét, hogy van benne füstölt oldalas is 
a paprika, paradicsom mellett, valamint 
egy kis vörösbor. Magát a receptet egyéb-
ként nagymamájától kapták, s a pikáns ízt 
a füstölt hús adja. Így olyan, mintha pá-
colva lenne, amit a vörösbor fi nomít. Az 
alapanyagban egyébként 6 féle halat hasz-
náltak fel s ételükhöz Rákóczi túróst kínál-
tak még. A Brigád nevet viselő csapat egy 
baráti társaság köré szerveződött, melynek 
tagjai között volt polgárőr, önkéntes tűz-
oltó, sőt urológus orvos is. Halászlevüket 
vegyes halfélékből főzték, melyek közt sze-

repelt tengeri hal, kárász, ponty, keszeg is. 
Emellett süteményt is készítettek, mégpe-
dig három félét is: barna bögrés sütit, almás 
pitét és szezámmagos sósrudat. Ezek ter-

mészetesen mind otthon, a konyhában ké-
szültek, hiszen elő kellett készíteni, például 

keleszteni őket. Egyébként az idei volt az 
első versenyük, melyre Gébele Zsolt egye-
sületi elnök invitálta őket, mint a baráti 
csapat kapitánya, Kovácsné Vári Ildikó, aki 
egyébként önkéntes tűzoltó, elmondta. Az 
5 fős csapat tagjai között találkoztunk egy 
artista házaspárral is. Ádám Gyula – aki 
egyébként polgárőr s a Halas napon reggel 
hat órától szolgálatban is volt a tó partján 
– feleségével, Balogh Gabriellával nemrég 
tértek haza Olaszországból, ahol a ’Circus 
Orfei’-ben vendégszerepeltek. 

A Fanatic Carp Team (Szilágyi Sziliva és 
Metz Gábor újdonsült horgász házaspár, az 
édesanya Metzné Sinay Ágnes és az egyko-

ri kolleganő Nagy Lászl-
óné Marcsi) a versenyki-
írásban szereplő halászlé 
mellett mandulás bun-
dában sült harcsafi lét 
szolgált fel édes burgo-
nyapürével, desszertként 
pedig lilahagyma-lek-
várt kínáltak. A recep-
tet egy horgászújságban 
találták s úgy gondolták, 
tesznek egy próbát. Ezen 
kívül sütit is készítettek, 
mégpedig őszibarack 
süteményt újragondolva, 

horgász módra. 
Cserháti László viszont gondolt egy na-

gyot s úgy döntött, hogy egyedül vág neki 
a megmérettetésnek – így Labi Team néven 

Remek hangulatban zajlott az idei Halas nap

Győztesek a színpadon. Összetettben a legjobbjának járó Vándorkupát a 
gyömrői Csipet csapat  kapitánya, Makai Gusztáv - a képen bal oldalt - őriz-
heti egy évig.  A tavalyi győztes Royal Gasztro - Jakucs János és fi a, a kép jobb 
oldalán - most különdíjat kapott a halászléjére. 

A Farkasfalka csa-
pat fi nom ponty-
halászlét főzött
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regisztráltatta magát a versenyen. Amit kí-
nált pedig nem más, mint bajai halászlé 
volt (amit egyedül ő készített ez alkalom-
mal), gyufatésztával. Elkészítésének titka 
pedig, hogy nem paszírozza a halat, hanem 
felfőzi a vöröshagymát a pirospapriká-
val, sóval, utána lepépesíti. Majd tesz bele 
egy kis erőspaprikát, amivel tovább főzi. 
Eközben besózza a szelet halat, halfejet, s 
miután felfőtt a hallé, fűszerpaprikát tesz 
bele. A művelet legvégén pedig belerakja 
a sózott halakat, majd még fél órát főzi az 
egészet. A folyamat végén száraz vörösbort 
önt hozzá az ételhez. 

A Farkasfalka Oláh Gábor kapitánysága 
alatt egyszerű ponty halászlét főzött, ami 
azonban csak nevében egyszerű, hiszen a 
felhasznált hozzávalókat nem lehet akár-
hol beszerezni. A vizet otthonról saját fúrt 
kútból hozták, s szintén a saját kert termése 
volt a bio hagyma és paradicsom, a paprika 
pedig egyenesen Békés megyéből érkezett. 

A Harcsa Team Ézsiás András vezetésé-
vel vegyes halászlét készített. Elmondásuk 
szerint a recept szerint 5 féle hal kellene 
hozzá, de sajnos most csak hármat tudtak 
beszerezni, így harcsából, pontyból és ká-
rászból főzték meg versenyművüket. Ezen 
kívül különlegességként egy tájjelegű étel 
is szerepelt kínálatukban, mégpedig kapros 
halaskáposzta harcsaszelettel. 

A gyömrői Csipet csapat kapitánya Ma-
kai Gusztáv volt, aki maga is a Szabadtű-
zi Lovagrend tagja. Amit kínált az pedig 
nem más különlegesség volt, mint afrikai 
harcsapaprikás eredeti házi túróval, ami-
hez tepertős túrós csuszát készített még 
kaprosan. De főzött batyus halászlevet is 
négyféle halból. A csapat egyébként visz-
szatérő szereplője az ecseri főzőversenyek-
nek is. Legutóbb májusban, a majálison 
vettek részt, ahol az előkelő második he-
lyet érték el és ezen kívül kaptak még egy 
kiemelt különdíjat is. Makai úr egyébként 
civilben karbantartó három gyömrői köz-

intézményben, s a főzés civil életében is a 
rendszeres és örömteli elfoglaltságai közé 
tartozik. Így a nejét is rendszeresen kisegíti 
ebben a mesterségben. Az ecseri verseny-
re elkísérte két unokája, Makai Patrícia és 
Makai Zsolt is. 

A Royal Gasztro csapata, Jakucs János 
és Ifj . Jakucs János elmondták, hogy idén 
mindenképpen szerettek volna eljönni, 
részint hogy visszahozzák a tavaly elnyert 
vándorkupát, részint pedig hogy megvéd-
jék az akkor kivívott címüket. Kínálatuk 
pedig ugyan-
az volt, mint 
a múlt év-
ben: szege-
di halászlé. 
A második 
halas ételük 
azonban nem 
füstölt ponty 
volt, hanem 
sima keszeg-
ből, kárászból 
paprikás liszt-
be forgatva, 
irdalva, mely 
e l k é s z í t é s i 
mód gyerekkoruk jellegzetes ízeit idézi 
vissza, mellé majonézes lilahagymás krup-
lisalátát táláltak. Harmadik fogásként fran-
cia palacsintát sütöttek, aminek tölteléke 
cukor és gyümölcs – őszibarack vagy alma 
– karamellizálásával készült. Díszítésként 
pedig pár szem grillázott gyümölcsszele-
tet adtak hozzá. S hogy a páros szakavatott 
mestere a sütésnek-főzésnek mi sem bizo-
nyítja jobban, mint hogy az édesapa a szer-
biai Royal Gastro lovagrendnek is avatott 
tagja. 

S hogy ennyi „kardcsörtetés” után végül 
is mi lett a verseny eredménye, azt Lovasi 
József zsűrielnök közölte a résztvevőkkel:

A Gasztrototót a Fanatic Carp Team 
nyerte, második a Royal Gasztro, harmadik 
pedig a Labi Team lett. A Süti kategóriában 
különdíjat kapott a Royal Gasztro csapata 
francia palacsintája. Első helyen a Fanatic 
Carp Team Ecseri horgásztó barackmaggal 
fantázianevű süteménye, második helyen 
A Brigád almáspitéje, míg a harmadikon 
szintén A Brigád barna bögrés sütije vég-
zett. Egyéb halételek kategóriában külön-
díjat nyert a Fanatic Carp Team csapata. Az 
első helyet a Harcsa Team kapros halaská-
posztája harcsaszelettel nyerte, a második a 
Royal Gasztro, a harmadikat pedig a Csipet 
csapat kapta. Halászlé kategóriában két kü-
löndíjat osztottak ki, amiket a Royal Gaszt-
ro és a Harcsa Team kaptak. A kategória 

nyertese pedig a Csipet csapat lett, máso-
dik helyen A Brigád, harmadikon pedig a 
Fanatic Carp Team végzett. A két étel kate-
góriában nyújtott teljesítménye alapján pe-
dig a vándorkupát a Gyömrői Csipet csapat 
vihette haza. 

A délután során a változatos műsort néz-
ve pedig mindenki kipihenhette a gasztro-
nómiai versengés izgalmait és fáradalmait s 
megtalálhatta az ízlésének leginkább meg-
felelő produkciót a színpadon. 

Elsőként a csodálatos hanggal megáldott, 

mindössze 13 éves Oláh Laura kápráztatta 
el hallgatóit, majd a művelődési ház zum-
ba csoportja forrósította fel bemutatójával 
a hangulatot. Természetesen a nyugdíjas 
klub Kultúrcsoportja ez alkalommal sem 
hiányzott a repertoárból. S ahogy azt már 
tőlük megszokhattuk, most is színvonalas 
népdalcsokrot és táncot adtak elő a kö-
zönségnek. A Nazirah hastánccsoport eg-
zotikus bemutatója ezúttal is elvarázsolt 
mindenkit. S hogy ez a hangulat és látvány 
az elkövetkező években még jó ideig ré-
sze maradjon az ecseri rendezvényeknek, 
az ifj abb korosztályokat képviselő Maja és 
Izisz hastáncosai minden kétséget kizáróan 
meggyőzték a nézőket. A program során 
hallhattunk még két kiváló énekbemutatót 
Gébele Martin és a vendégelőadóként Pilis-
ről érkezett Csilóné Szász Mónika előadá-
sában. A délután folyamán két, ősi nemzeti 
hagyományainkat felelevenítő bemutató-
nak is tanúi lehettünk. Ennek köszönhe-
tően az íjászat mestersége mellett Bódis 
Gergő solymászbemutatóját  csodálhatták 
meg az érdeklődők. A programok, illetve 
a színpadi előadás utáni tombolahúzáson 
pedig értékes ajándékok találtak gazdára 
helyi vállalkozók felajánlásai jóvoltából. Az 
egész napos rendezvény záróakkordjaként 
a neves Rudán Joe Band adott egy kiváló 
koncertet, amit hajnalig tartó retro disco 
követett.

A nyugdíjasok az árnyékban készülnek a fellépésre. Énekük és tán-
cuk most is nagy sikert aratott.

A 13 éves Oláh Laura a színpadon
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Csökkentse energiafogyasztását napenergiával!  

NAPENERGIA FELHASZNÁLÁSÁ-
NAK LEHETŐSÉGEI
• Napelem
• Napkollektor

NAPELEM

Működési elv:
A napelem a Nap sugárzási energiáját 
közvetlenül villamos energiává alakítja 
át. Az energia átalakítását félvezető anyag 
(szilícium) végzi el úgy, hogy a sugárzás 
villamos töltéseket hoz létre. Ezeket a töl-
téseket a kialakított villamos tér szétvá-
lasztja, és így a külső áramelvezető kon-
taktusokon keresztül ezek elvezethetők. 
A NAPELEMPANEL a nap energiájából 
egyenáramot állít elő, amit az INVERTER 
alakít át a háztartásban is használható vál-
takozó árammá.

Elengedhetetlen elem a rendszer műkö-
déséhez a NAPSÜTÉS. Magyarországon 
ÁTLAGOSAN 1800-2000 napsütéses órá-
val számolhatunk évente. 
A napelemek a Napból érkező fény segít-
ségével termelnek energiát. A napelemes 

rendszer által megtermelt energia egye-
náramú, és feszültsége függ a napelemek 
fajtájától és számától. Ez az energia eb-
ben a formában még nem alkalmas arra, 
hogy háztartásunkat energiával lássuk el 
és arra sem, hogy vissza tudjuk táplálni az 
elektromos hálózatba. Egy inverter beren-
dezésre van szükségünk ahhoz, hogy ezt 
az energiát megfelelő minőségű villamos 
energiává (230V, 50Hz váltakozó feszült-
séggé) alakítsuk át. 
Ezek után lehetőségünk nyílik a közvet-
len felhasználásra. Abban az esetben, ha 

fogyasztásunk van, azt közvetlenül a saját 
rendszerünkből fedezzük. Tavasszal, nyá-
ron, ősszel, szép időben többet termelünk, 
mint amit felhasználunk, ilyen esetekben 
van segítségünkre a SZALDÓ MÉRŐ-
ÓRA, hiszen amit fogyasztásunkon felül 
termelünk, azt visszatápláljuk a hálózatba, 
aminek mennyiségét az oda-vissza mérő 
óra méri. Abban az esetben pedig, amikor 
a fogyasztásunk nagyobb, mint a meg-
termelt, a hálózatból vesszük a szükséges 
áramot.

Típusai:
1.  Amorf Szilícium napelem
Az amorf szilíci-
um napelemek a 
közvetlen napsu-
gárzást viszony-
lag alacsony 
hatásfokkal ala-
kítják át villamos 
energiává, ellen-
ben a szórt fényt magasabb hatásfokkal 
hasznosítják. Az ilyen típusú napelemmo-
dulok kevésbé érzékenyek a „beárnyéko-
lás” jelenségére és hatásfokuk körülbelül 
6-8%-os. Egyik legfőbb előnyük a kedve-
ző áruk, így eléggé elterjedtek. Jól alkal-
mazhatók ott, ahol bőséges hely áll ren-
delkezésre, valamint ott, ahol a napelem 
üzemeltetésénél fő szempont a költségha-
tékonyság. Felületük homogén és kapható 
átlátszó, valamint hajlékony kivitelben is, 
igazodva az építészeti és esztétikai elvá-
rásokhoz. Gyári garanciájuk általában 10 
év, élettartamuk hozzávetőlegesen 15 évre 
tehető.

2.  Monokristályos napelem

A közvetlen su-
gárzást nagyobb 
hatásfokkal ala-
kítja át, mint az 
amorf szilícium 
napelem (13-
18%-os a hatás-
foka), viszont a szórt fényt kisebb hatás-
fokkal hasznosítja. Kisebb a helyigénye, 
mint az amorf szilícium napelemnek, az 
élettartama rendkívül kedvező, akár 30 
év gyártói garanciával is megvásárolható. 
A tájolásra és dőlésszögre érzékeny, így a 
napelemes rendszerek tervezésekor erre 
érdemes fokozottan odafi gyelni.

Újra itt a NYÁR és a napsütés nem csak a szívünket 
melegítheti fel!

Használjuk fel a nap nyújtotta energialehetősége-
ket!

Tisztában van vele, hogy ha a Földre érkező nap-
sugarak teljes egészét felhasználhatnánk valamilyen 
módon, akkor az egy óra alatti napsütésből a Föld 
egy egész évi áramellátását biztosíthatnánk?

Nem tudja milyen módon juthat hozzá az értékes 
napenergiához?

Szolárrendszerekről szóló anyagunk segít Önnek 
tájékozódni, megismerheti belőle a napelem és a napkollektor működési elvét, to-
vábbá a megvalósítást biztosító kamatmentes hitelről is informálódhat.

A szolárrendszer telepítése előtt javasoljuk, hogy érdeklődjön az építéssel kapcso-
latos helyi szabályokról az illetékes polgármesteri hivatalnál, tekintettel arra, hogy 
Pest megye számos településén a szolárrendszerek alkalmazásának településképi 
vonzata is van! 
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3.  Polikristályos napelem
A polikristá-
lyos napelem 
hatásfoka meg-
k ö z e l í t ő l e g 
10-13%, ami 
megközelíti a 
monokristályos 
napelemét. A 
fejlett gyártástechnológia következtében 
egyes típusai megközelítik vagy akár meg 
is haladják a monokristályos napelemek 
hatásfokát. A világ összes értékesített nap-
elemének több, mint 55%-a polikristályos 
szilíciumból készül. A tömeges gyártás 
következtében az ára kedvezőbb, mint a 
monokristályos napelemé. A polikristá-
lyos napelem a tájolásra és dőlésszögre 
kevésbé érzékeny, így szélesebb felhasz-
nálhatóságot biztosít. Napjainkban ez a 
legnépszerűbb napelemtípus, ebből épül 
fel a legtöbb ipari és háztartási napelemes 
rendszer.

HOVA TELEPÍTSÜK?

A legjobb a déli fekvésű, 45 fokos dőlész-
szögű tető.

Elsősorban a ház tetejére érdemes telepí-
teni napelemes rendszert, hiszen annak 
dőlése megfelelő arra, hogy a napelempa-
nelek ideálisan termeljenek.

Az ideális tájolás déli, de D-Ny és D-K is 
megfelelő. Sőt, a teljesen keleti vagy a tel-

jesen nyugati tájolás mellet is elérhetjük a 
nulla forintos villanyszámlát.
 Előnyök:
• Állami támogatás igényelhető
• Háza értéke nő, könnyebben eladhatóvá 
válik
• Fenntartható energiaforrás
• Nincs károsanyag-kibocsátás, környeze-
tét nem szennyezi
• Tetőtér hőmérséklete 3-5 C°-kal csök-
kenhet
Elszámolás az áramszolgáltatók felé há-
lózatra visszatápláló napelemes rend-

szerek esetében:
Abban az esetben, ha az elszámolási idő-
szakon belül a fogyasztás nagyobb a ter-
melésnél, a különbözetet számlázzák 
ki nekünk az aktuális fogyasztási áron. 
Amennyiben a fogyasztásunk megegyezik 
a napelemes rendszer által történt terme-
léssel, a jelenlegi jogszabály alapján nem 
keletkezik fi zetési kötelezettségünk. Végül 
pedig, ha több elektromos áramot termel-
tünk vissza a rendszerbe, mint a fogyasz-
tásunk, akkor a többlettermelés az évi át-
lagos termékár megközelítőleg 50%-ával 
kerül elszámolásra.

Napkollektor
Mi a napkollektor?
A napkollektor a napenergia felhasználá-
sával közvetlenül állít elő fűtésre, vízmele-
gítésre használható hőenergiát.

Hogyan működik a napkollektor?
A napkollektor a nap sugaraiból érkező 
hőt használja fel melegvíz előállítására, 
ami használati melegvízként vagy fűtésrá-
segítésre használható. A napkollektor egy 
olyan hőcsapda, amelybe bejut a napfény, 
benne elnyelődik, miközben felmelegíti a 
napkollektor csöveiben keringő folyadé-
kot vagy légnemű anyagot. A napsugár-
zás által a napkollektorban felmelegedett 
folyadékot egy szivattyú keringteti, így 
elszállítva a hőt a napkollektorból egy 
hőcserélőhöz. A hőcserélő egy tartályban 
van, ahol a folyadék átadja hőjét a tartály 
vizének, ami ettől felmelegszik.

1. Napkollektor
2. Működtető, sza-
bályozó, biztonsági 
és ellenőrző szerel-
vények: keringtető 
szivattyú, automa-
tika
3. Biztonsági sze-
lepek, nyomás- és 
hőmérők, szabályo-
zó- és váltószelepek
4. Tágulási tartály

5. Csővezeték: A napkollektorokat kötik 
össze a tárolókkal.
6. Tárolók: a napkollektor által termelt hőt 
melegvíz formájában tárolják

Típusai:
1. Vákumcsöves
2. Síkkolektor

1. Vákumcsöves kollektor
Az egész napkollektor lelke pedig a vá-
kuumcső, amelyben vákuum szigeteli a 

hőátadó csövet. A hőátadó csőben alko-
holos, alacsony hőmérsékleten párolgó fo-
lyadék van, amely a napsugárzás hatására 
felmelegszik, gőz halmazállapotba kerül, 
majd felszáll az osztógyűjtőbe, ott pedig 
lecsapódik és átadja a hőt a keringetőcső-
ben áramló víznek.

2.  Síkkollektor

A napkollektorok legelterjedtebb, leg-
ismertebb változata, egy elől üvegezett, 
hátul hőszigetelt szerkezet, melyben egy 
jó fényelnyelő képességű lemezre erősí-
tett csőkígyó található. A keletkezett hő-
energiát a csővezetékben keringtetett hő 
átadó folyadék szállítja. A ma kapható jó 
minőségű síkkollektorok akár 20-30 évig  
is működnek.
Mindez egy hőszigetelt alumínium keret-
be van elhelyezve.

Program kódja: VEKOP-5.2.1-17 (Kö-
zép-Magyarországi régió)
GINOP 8.4.1/A-17 (Közép-Magyarorszá-
gi régión kívül)  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
Benyújtási határidő: 2022.12.31.
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                     Pest Megyei Kormányhivatal

Vecsési Járási Hivatala                                                                                                                                         
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Iskolakezdési akciók a Kóbor Optikában
Tisztelt Ecseri Olvasó! Szeretném bemutat-
ni a cégemet, és kellemesen hűs árainkkal 
elcsábítani Önöket. Optikánk - Ecser 
közvetlen közelében - Rákoskeresztúron, 
a XVII. kerületben található a Pesti út 146. 
szám alatt.

Az üzletet 1990-ben édesanyám nyitotta 
azzal a nem titkolt szándékkal, hogy később 
átadja nekem. 
Ez meg is történt 
1996-ban. Fő pro-
fi lunk a szemüveg- 
készítés, beleértve 
a vizsgálatot, csi-
szolást, forrasztást, 
javítást, de kon-
taktlencsével és 
napszemüvegekkel 
is foglalkozunk. A 
térség egyik leg-
jobban felszerelt üzletével rendelkezünk, 
ami nagyban hozzájárul ahhoz, hogy a le-
hető legmagasabb színvonalon tudjuk elké-
szíteni az Önök szemüvegeit. Az elkészült 
szemüvegekhez névre szóló garanciakártyát 
állítunk ki, ami egyben pontgyűjtő is. Ál-
landó és időszakos akciókkal várjuk kedves 
vásárlóinkat. Állandó akciónk: minden ná-
lunk vásárolt KO-LENS lencse árából 50%-

ot biztosítunk. Lencsegyártónk ESSILOR 
alapanyagból gyártja a szemüveglencséket, 
az ő jóvoltából minden hónapban kisorso-
lunk 2 pár egyfókuszú napfényre elsötétülő 
lencsét. Törzsvásárlóink már tudják, hogy 
augusztus hónapban indul az iskolakez-
dési akciónk, ami idén 2018.08.13-tól 
2018.09.29-ig tart. Az akcióban minden 
diák részt vehet, nekik csak a munkadíjat 
kell fi zetniük +/-0.00+/-6.00-ig +/-2.00cyl. 
közötti tartományban HMC réteggel. A 
munkadíjunk 1200 Ft, de ha verssel vagy 
rajzzal kedveskednek, akkor a munkadíjat 
elengedjük. Ha más dioptriára vagy véko-
nyított lencsére lenne szükség, akkor le-
vonjuk a 4800 Ft/pár árat. Az alkotók kö-
zött Facebook szavazás után a helyezettek 
5, 10, és 15 ezer forint utalványt kapnak. A 
Police keretet vásárlók számára – ugyan-
ebben az időpontba – szintén sorsolás vár, 
melynek tétje egy Police karóra.

Tavalyi rajzpályázatunk nyertesei: 
1. Helyezett: Czeglédi Réka 13 éves rajza - 

78 szavazattal
2. Helyezett: Szűcs Enikő 15 éves rajza - 13 

szavazattal
3. Helyezett Oláh Karolina 15 éves rajza - 

12 szavazattal
Mindenkit sok szeretettel várunk a Kóbor 

Optikában. Címünk: Budapest 1173 
Pesti út 146. Nyitvatartás: H-P.: 09:00-
18:00 Sz.: 09:00-12:00  Tel.: 061/256-76-
28. Jelen vagyunk a Facebookon is!

                                                                                 (x)

Czeglédi Réka rajza  

Szűcs Enikő rajza  

Oláh Karolina rajza

A 2017. július 01. napján hatályba lépő, 
a közlekedési alapismeretek tanfolyam 
és vizsga díjához nyújtott támogatásról 
szóló 55/2018. (III. 23.) Korm. rende-
let értelmében 2018. július 01. napjától 
a Kormány megtéríti a sikeres KRESZ-
tanfolyam és vizsga díját a 20 évnél fi a-
talabbaknak.

A támogatást minden magyar állam-
polgár, illetve a nemzeti felsőoktatásról 
szóló 2011. évi CCIV. törvény 39. § (1) 
bekezdés a) és c)-h) pontjaiban meg-
határozott személy veheti igénybe, aki 
2017. július 01. napját követően letett 
sikeres közlekedési alapismeretek vizsga 
napján a 20. életévét még nem töltötte 
be.

A visszatérítés maximum 25 ezer fo-
rintig igényelhető a B kategóriás közúti 
járművezetői engedély megszerzéséhez. 
A tanfolyam elvégezhető hagyományos 
tantermi vagy online, elektronikus for-
mában is. 

A támogatás megállapítására irányuló 
eljárás írásbeli kérelemre indul. A kérel-
met a Magyar Államkincstár Nyugdíjfo-
lyósító Igazgatóságnál a „B” kategóriás 
vezetői engedély megszerzéséhez szük-
séges közlekedési alapismeretek vizsga 
sikeres letétele napjától számított egy 
éven belül elektronikus űrlapon vagy 
formanyomtatványon kell benyújtani.

A visszatérítés menetéről a Magyar 
Államkincstár tud felvilágosítást adni. 
A tanfolyam és a vizsga díját postai és 
elektronikus úton lehet visszaigényelni. 

A kérelem formanyomtatványon a 
Vecsési Járási Hivatal valamennyi ügy-
intézési helyszínén benyújtható, melyet 
Hivatalunk az illetékes hatósághoz to-
vábbít. A formanyomtatványok ugyanitt 
ügyfeleink számára elérhetőek.

További információ: www.kreszvizsga.
ujnemzedek.hu

Új Nemzedék Központ +36 30 711-
8280 telefonszámán (H-Cs 9-16, P 9-14)

Húsz éves korig a kormány megtéríti 
a KRESZ-tanfolyam és -vizsga díját

Dr. Beer Miklós, Váci 
megyéspüspök 2018. 
augusztus elsejei ha-
tállyal Dr. Tanczik Ba-
lázst nevezte ki ecseri 
plébánosnak.

Elődje, Barotai End-
re atya 11 éve szolgálta 
az ecseri és a maglódi híveket. Endre atyá-
nak a két település ellátása egyre nagyobb 
fáradságot jelentett, ezért életkorára tekin-
tettel kérte a püspök urat, hogy Ecserre 
másik papot küldjön, ő pedig továbbra is 
ellátja a maglódi plébánosi teendőket. (Bú-
csúzó írását Lélekgondozó rovatunkban ol-
vashatják. 11. oldal)

Dr. Tanczik Balázst 2001. június 23-án 
szentelték pappá. Gödöllőn, Vác-Alsóváros-
ban és Veresegyházán volt káplán. 2012-től 
Dabas-Gyón plébániai kormányzója, onnan 
kerül most Ecserre. Balázs atya Ecseren lakik, 
tehát ismét van a településnek önálló papja. 
A plébánia telefonszáma. 06-29-265-857.

Dr. Tanczik Balázs az 
új plébános Ecseren
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A Cserfa következő, 2018. 09. szá-
ma szeptember 14-én jelenik meg. 
Nyomdába adás: szeptember 10.  
Lapzárta: szeptember 3.

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

Kérésemre a Püspök Atya felmentett 
Ecser Egyházközség ellátása alól. Mi-
ért kértem? Lelkiismeretem szerint 
már nem tudtam megfelelni a feladat-
nak. Ezzel kapcsolatban szeretném, ha 
elgondolkodnánk, ki a pap és mi a fel-
adata. 

Az emberi elme számára örökké ért-
hetetlen titok marad, hogy az az Isten, 
aki minden emberrel közvetlenül tudna 
érintkezni, miért állít embert közvetí-
tőként. Szent Pál így ír erről: „Minden 
(Fő)pap, emberek közül választván, 
emberekért rendeltetik az Isten előtt 
való ügyeikre” (Zsid.5, 1.) És mert a 
papság titok, ezért az emberek (maga-
mat is beleértve), mindig érthetetlenül 
fognak viselkedni e titok színe előtt. 

Mikor Jézus Isten Fiának mondta ma-
gát, felhördültek a farizeusok: „Mivé te-
szed magad?”. (Jn. 8,53.) Ennek a farize-
usi felhördülésnek hullámai nem ültek 
el Jeruzsálem utcáin. Azóta is hangza-
nak a történelem országútjain és felve-
rik a történelem legelrejtettebb zugának 
csendjét: Mivé teszed magad te kato-
likus Egyház? Mivé teszed magad, te 
katolikus pap? Az Egyház pedig, Szent 
Pállal kiáltja vissza: „Úgy tekintsen 
minket az ember, mint Krisztus szolgáit 
és Isten titkainak sáfárjait”. (1.Kor.4,1.) 

Hogy mennyire nem jámbor elkép-
zelés a papságnak ez az isteni titkokba 
öltöztetése, ez abból is kiderül, hogy az 
emberiség nem tud napirendre térni a 
papság fölött. Vagy túlságosan, szinte 
babonásan tiszteli, emberfölötti em-
bernek tartja, vagy pedig a papgyalázás 
minden korszakot és minden társadal-
mi réteget átjáró áradatába ütközik. 

„Aki titeket hallgat, engem hallgat, 

aki titeket megvet, engem vet meg.” 
(Lk. 10, 16.) „Akinek megbocsájtjátok 
bűneiket, megbocsátnak neki, és aki-
nek megtartjátok, meg lesz tartva.” ( 
Jn. 20,23.) És a kenyér és bor átváltoz-
tatásakor…? Az evangélium és meg-
váltás kincsét Jézus cserépedénybe, a 
papi szolgálat cserépedényébe rejtette. 
Az igazság másik fele az, hogy ezt a 
krisztusi kegyelmet „a legkisebbek, a 
gyermekek, a szolgák magatartásába 
kell öltöztetni. A gyermek nyíltságával 
és csodálatával, a szolgák alázatával és 
odaadásával, a legkisebbek a gyengeség 
tudatával és szelídségével hajtani végre 
a krisztustól kapott kegyelmi feladatot. 
A pap üdvössége forog kockán, ha nem 
úgy gyakorolja hatalmát, mintha nem 
volna. 

Magam se tudom, miért választott ki 
Krisztus eme feladatra. Méltatlanságom 
ellenére gyakran tapasztaltam, hogy en-
nek ellenére Vele azonosítottak. Szente-
sen a kórházban beszélgetek a beteggel, 
aki még nem tudta, hogy Krisztus kül-
dötte vagyok. Hisz abban az időben (60-
as évek) még a kórházakból is kitiltottak 
bennünket. Bizalmas hangulat alakult 
ki a férfi  és köztem, mosolyogtunk. Fel-
fedtem, hogy pap vagyok. Abban a pil-
lanatban megváltozott: üvöltött: „Sem-
mi Istenről ne legyen szó”.  Miért? Sőt, 
megfenyegette az orvost is, hogy felje-
lenti őket, ha a pap bejön. Miért?  

Eme gondolatokkal szerettem volna 
elköszönni. Isten irgalmára – velem 
együtt– mindenki rászorul. Fogadjuk 
el, s akkor odaát örökre együtt lehetünk.

Barotai Endre 
                                                          plébános

Miért voltam köztetek?
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eldugott

Mise után találkozás az ecseri hívekkel

A búcsúztatás napján tartották a harmadik éve hagyományos 
autószentelést Szent Kristóf, az utazók védőszentje tiszteletére. 
Minden eddiginél több autós várta Barotai plébános úr áldását. 

Barta Zoltán jegyző köszönti Ecser búcsúzó plébánosátBarotai plébános úr ima közben

Július végén búcsúztak az ecseriek Barotai Endre plébános úrtól. Gál Zsolt polgármester július 27-én kereste fel 
az atyát és köszönte meg településünkön végzett munkáját (képünkön). A vasárnapi misén, július 29-én az Egy-
házközség nevében Barta Zoltán mondott köszönetet Bandi atyának az Ecseren végzett 11 évi tevékenységéért. (A 

témához kapcsolódó cikkek a 10. és a 11. oldalon olvashatók.)
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