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Képviselő-testületi ülés – március 20.

Az önkormányzat képviselő-testüle-
te márciusban 20-án ülésezett, melynek 
meghívott vendégei Nagy Zoltán, az Ecse-
ri Polgárőr Egyesület elnöke, Wunderlich-
Makai József, az Ecseri Polgárőr Egyesület 
titkára, Szepesiné Paulovics Csilla ügyve-
zető a Golgota Bt. képviseletében, vala-
mint Kun Attila, az EKO Kft . ügyvezetője 
voltak.

Az ülés folyamán a testület elfogadta az 
Ecseri Polgárőr Egyesület, a Golgota Bt., 
valamint a Gyömrői Szociális Szolgáltató 
Központ 2018. évi tevékenységéről szóló 
beszámolóját. Megalkotta továbbá önkor-
mányzati rendeletét a települési támogatás 
megállapításának, kifi zetésének, folyósítá-
sának, valamint felhasználása ellenőrzésé-
nek szabályairól szóló korábbi rendelete 
módosításáról. 

Elfogadásra került a település 2019. évi 
közbeszerzési terve, valamint rendeletet 
hoztak az önkormányzat tulajdonában 

lévő víziközmű hálózathoz történő utóla-
gos csatlakozás engedélyezésének feltéte-
leiről szóló korábbi rendelet módosításá-
ról is. 

A képviselő-testület tudomásul vette a 
Budapest XV. kerület Településszerkezeti 
Terv és a Fővárosi Rendezési Terv módo-
sítását és az eljárás további szakaszában 
nem kíván részt venni. Szintén tudomásul 
vette a Vecsés Város 
Rendezési Terv mó-
dosítását és az eljárás 
további szakaszában 
részt kíván venni. 
Az ülésen határozat 
született az ecseri 
civil szervezetek 
támogatására biz-
tosított keretösszeg 
fe lhaszná lásáról 
és elfogadták Gál 
Zsolt polgármester 

2019. évi szabadságtervét. 
Az előterjesztés szerint került jóváha-

gyásra a 2019. évi Szent István napi prog-
ramtervezet és annak költségvetése. 

Önkormányzati rendelet született a 
2019. évi igazgatási szünet elrendeléséről 
szóló korábbi rendelet módosításáról, s a 
képviselők elfogadták a polgármesteri be-
számolót is.

Kedves Ecseriek! 
Településünk önkormányzata 2019. 

április 29-én hétfőn 18 órai kezdettel 
Falugyűlést tart a Rábai Miklós Mű-
velődési Házban.

A Falugyűlésre mindenkit szere-
tettel várunk.

Ecser Nagyközség Önkormányzata

Meghívó Falugyűlésre
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Virágosítsuk környezetünket, a falut!
A tavasz beálltával elkezdődik a kerti 
munkák szezonja: a virágok és fák ül-
tetése, a fűnyírás. Az előző évekhez ha-
sonlóan, idén is a Cserfa újság mellékle-
teként egy csomag virágmagot találnak, 
bízva abban, hogy egyre többen ültetik 
el és teszik szebbé környezetüket. Ezzel 
pedig a településünk is egyre szebb lehet. 
Szeretném kérni a lakosaink fi gyelmét, 
hogy a ház körüli munkák elvégzésekor 
legyenek tekintettel a környező lakókra 
is, próbálja mindenki úgy időzíteni eze-
ket a tevékenységeket, hogy legkevésbé 
legyen az zavaró a szomszédoknak. 

Szeretném kérni minden lakosunkat, 
hogy használja ki a kéthetente történő 

zöldhulladék-elszállítást, csak a szállítás 
előtti napon tegyék ki az utcára a zöld-
hulladékos zsákokat és a kötegelt hulla-
dékokat is. 

Idén is meghirdetjük a Szép Kert Tisz-
ta Környezet pályázatunkat, mindenkit 
bíztatok arra, hogy adja be jelentkezését 
erre a programra. 

Egyre többen mennek ki az utcákra, 
ezért ahogy az előző számban már kér-
tem, most ismét ezt teszem: fi gyeljen 
mindenki az utcákon sétáló, rollerező, 
kerékpározó gyerekekre, ne csak a saját 
utcájában, hanem a település összes ut-
cájában tartsuk be a sebességhatárokat! 
Köszönöm megértésüket! 

Egyre több be-
ruházás indul el 
a közeljövőben. 
Május elején kez-
dődik az orvosi 
rendelő tetőépí-
tése. Reményeim 
szerint májusban 
a Cserfa Kuckó 
Óvoda bővítése 
is elkezdődik. Folyik az útépítés az Ujhe-
lyi József utcában, ennek befejezése má-
jus közepére várható, tervezünk további 
útfelújításokat és bővítéseket, ahogy 
ezekről már előzőleg beszámoltam. 

Április elején a Kálvária domb és a 
Belső Kálvária utcáinak lakóit egy tájé-
koztató beszélgetésre invitáltam, ahol 
sok témát érintettünk. A településen 
működő szolgáltatók tevékenységéről, 
az eddigi beruházásainkról és a várható 
fejlesztésekről beszélgettünk, majd hosz-
szasan kerestük a megoldást a gyorshaj-
tók lassítására. Sajnos a közlekedési mo-
rál nálunk is olyan, mint az ország más 
településein. 

Bemutattam a település bűnügyi sta-
tisztikáit, összehasonlítva a környező 
települések adataival. Remélem, minden 
olyan témát érintettünk, ami problémát 
jelent vagy jelentett az ott lakók számá-
ra. Sok olyan kérdés is szóba került, ami 
a település többi részén lakók számára 
is érdekes lehet, ezekről a falugyűlésen 
fogok tájékoztatást adni. A falugyűlést 
idén április 29-én hétfőn 18 órakor tart-
juk a Rábai Miklós Művelődési Házban. 
Szeretettel várok minden érdeklődőt! 

Gál Zsolt 
polgármester

Az Ecseri Polgármesteri Hivatal a Rábai 
Miklós Művelődési Házból visszaköltö-
zött a felújított és bővített községháza 
épületébe, a Széchenyi u. 1. szám alá. 

Ügyfélfogadási idő:
Hétfő: 08.00-12.30. és 13.00.-18.00.
Szerda: 08.00.-12.30. és 13.00.-16.00.
Péntek: 08.00-12.00.
Polgármesteri és jegyzői félfogadás 

előzetes telefonos időpont-egyeztetés 
után lehetséges.

Barta Zoltán jegyző felhívta a fi gyel-
met, hogy a hivatal telefonszáma egye-
lőre a 06-30/655-11-30-as szám, mert 
a szolgáltató még nem kötötte vissza a 
vezetékes vonalakat. Amint ez megtör-
ténik, a honlapon olvasható lesz.

A hivatal központi email címe: pol-
garmesterihivatal@ecser.hu. Honlapja: 

www.ecser.hu.
A Vecsési Járási Hivatal települési 

ügysegéde is a községházára költözött. 
Ügyfélfogadási ideje: Hétfő: 08.00-
10.00. Szobaszáma: fsz. 2.

Barta Zoltán reményét fejezte ki, hogy 
az épület elnyeri az ecseriek tetszését! A 
megújult épületben jó, korszerű körül-
mények között intézhetik ügyeiket.

A nagyközség jegyzője köszönetet 
mond a lakosságnak a beruházás alatt 
tanúsított biztató támogatásáért! Na-
gyon jólesett, hogy szimpátiával fi gyelik 
a munkálatokat.

A faluvezetés hamarosan nyílt napot 
szervez, hogy a falu lakossága megnéz-
hesse a megújult községházát. Ennek 
időpontjáról a honlapon adnak tájékoz-
tatást.  

Visszaköltözött a polgármesteri hivatal

Húsvét ünnepére készülünk. Ilyenkor 
mindenki igyekszik megszépíteni kör-
nyezetét is és készül Húsvét hétfőjére, a 
még meglévő locsolkodás szép szokására. 
A Rábai Miklós Művelődési Ház április 
13-án délelőtt rendezett kézműves fog-
lalkozást, ahol gyönyörű, ötletes díszeket 
lehetett készíteni. Nem maradt el a süte-
ménysütés sem, hiszen a Húsvétra érkező 
vendégeket manapság is illik megkínálni. 
A művelődési ház partnerei Jurysik Mik-
lósné, az Ecseri Szlovák Önkormányzat és 
az Ecseri Nyugdíjas Klub voltak.

Itt a Húsvét
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Újabb utcák újulnak megMegszépül a Grassalkovich tér
Ecser Nagyközség Ön-
kormányzata a tavalyi 
évben is nagy fi gyelmet 
szentelt a közlekedés za-
vartalanságának biztosí-
tására. 

Teljes hosszon újult 
meg az Arany János utca, 
ahol kicserélték a vízveze-
téket is.  A hasonló beru-
házásoknál, ha szükséges, 
akkor cserélnek vízveze-
téket. Ezzel igyekeznek 
csökkenteni a csőtörés 
veszélyét. 

A Kálvária Lakódombon a 
Mikla Pál utca felső szakasza 
kapott betonkőburkolatot. A 
Belső-Kálvária részen a Cserfa 
utcát kövezték le. Jelenleg az 
építők az Ujhelyi József utcá-
ban dolgoznak.

A képviselő-testület továb-

bi útépítéseket és felújításokat 
tervez. 

Megbízást adtak útépítési ki-
viteli terv készítésére a Vörös-
marty, a József Attila, az Árpád 
és a Vasút utca vonatkozásában. 

Az idén elkészül a Szent Imre 
utca felső szakaszának felújítása 
is.

Pályázatot nyert Ecser Nagyközség Önkormányzata a Grassal-
kovich téri park felújítására. A HungaroControl Magyar Légifor-
galmi Szolgálat Zrt. Társadalmi Felelősségvállalás Programja ke-
retében 3 millió forint támogatást kap önkormányzatunk, melyet 
kiegészít a település saját forrása.

Az 1996-ban kialakított parkban szilárd burkolatú sétány épül, 
padok kerülnek kihelyezésre és bővül a közvilágítás. Kertészeti 
felújítás során a növényzet is megújul. Szeretnénk a Szent Imre 
utca járdájának parkkal határos szakaszát újjáépíteni.

A téren nemrégiben sportpark létesült, annak a környezete 
szebb lesz. A II. világháborús emlékhely méltóbb környezetet 
kap.

Köszönjük a HungaroControl támogatását!
Ecser Nagyközség Önkormányzata

Fájdalommal tudatjuk, hogy Nyeste Lászlóné, az Ecseri Általá-
nos Iskola nyugalmazott tanára elhunyt.
Kiss Katalin iskolaigazgató-asszony így búcsúzik tőle:
„Én még azok közé az ecseri pedagógusok közé tartozom, akik-
nek volt szerencséje együtt dolgozni Nyeste Lászlóné, Ilike né-
nivel. Mindannyian csodáltuk precizitását, munka- és gyermek-
szeretetét, óriási tudását. Sokat tanultunk tőle. Sajnos, már nincs 
közöttünk. Nyugodj békében, Ilike néni!”

Kiss Katalin

Elhunyt Nyeste Lászlóné

Fájd l l dd jj k h N Lá
Az 1986-ban ballagó 8/b. osztály élén

A fenntarthatósági témahéten a 
környezetvédelmi nevelésé volt 
a főszerep Laky Ilonka Általá-
nos Iskolában, amelyet  márci-
us 18. és 22. között rendeztek 
meg. Az alsó és felső tagozato-
sok egyaránt kivették részüket a 
feladatokból. A tanulók rendbe 
tették az iskola területét, a bel-
ső udvaron növényeket ültettek. 
Az intézmény hátsó falát átfes-
tették, felírva az iskola szlogen-
jét:

“A Laky jó! Ennyi!”
Ácsoltak padokat és készítet-

tek sok tablót, melyek mind a 
természet védelmének fontos-
ságára hívják fel a fi gyelmet.

A foglalkozások nemcsak az 
iskola területére korlátozódtak. 
A gyerekek két nap alatt a par-
kokban és sok utcában össze-
szedték a szemetet.

Középpontban a környezetvédelem

A megújult Mikla Pál utca
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Az elmúlt időben gyakran hallottunk szi-
rénázni tűzoltóautókat, amint a kigyulladt 
aljnövényzet, nádasok, erdők oltására siet-
tek.
   Magyarországon a szabadtéri tüzek ki-
alakulásában két fokozottan veszélyes 
időszakot különíthetünk el. Az egyik kora 
tavasszal, a hóolvadás után közvetlenül, a 
kizöldülés előtt alakul ki. Ekkor elsősorban 
a rét- és tarlóégetések következtében gyul-
lad ki az erdő, a rét, a nádas. A másik veszé-
lyeztetett időszak a nyári hónapokra tehető, 
amikor hosszabb ideig csapadékmentes az 
idő és a tűzgyújtási tilalom ellenére meg-
gyújtott tábortüzek, nyári gazégetések kö-
vetkeztében keletkezett tüzek okoznak je-
lentős károkat.

A magyarországi szabadtéri tüzek 99 szá-
zaléka emberi gondatlanság és szándékos-
ság miatt keletkezik, ezért nagyon fontos, 
hogy mindenki ismerje és betartsa a sza-
badban történő tűzgyújtás alapvető szabá-
lyait.

A szabadban történő tűzgyújtás előírásait 
jogszabályok (törvény, kormány-, minisz-
teri) és önkormányzati rendeletek rögzítik.

Melyek ezek?
1. Általában tilos szabadtéren égetni, ki-

véve, ha azt jogszabály külön megengedi.
2. Belterületen csak abban az esetben le-

het növényi (kerti) hulladékot égetni, ha azt 
az önkormányzati rendelet megengedi. Az 
ecseri önkormányzat vonatkozó rendelete 
szerint belterületen október 1-től április 30-
ig, 10-18 óra között lehet kerti hulladékot 
égetni.

3. Előzetesen engedélyeztetni kell a tűz-
védelmi hatósággal a külterületen lévő, 
lábon álló növényzet, tarló, illetve növény-
termesztéssel összefüggésben keletkezett 
hulladék szabadtéri égetését. (Irányított 
égetés)

4. Továbbra is megengedett a kerti gril-
lezés és a tűzön történő sütés-főzés a tűz 
állandó felügyelete mellett.

Tűzgyújtási tilalom idején: 
Tilos tüzet gyújtani a külterületi ingat-

lanokon fekvő erdőkben és fásításokban, 
valamint azok 200 méteres körzetében, ide-
értve a térképen jelölt területeken található 
tűzrakó helyeket, a vasút és közút menti 
fásításokat, valamint a parlag- és gazégetést 
is. (külterületen)

Az érintett területen akkor sem megen-
gedett a tűzgyújtás, ha azt egyébként más 

jogszabály vagy hatósági döntés megenge-
di.

Jogszabálytól eltérő vagy hatósági enge-
dély hiányában végzett tűzgyújtási tevé-
kenység tűzvédelmi bírságot vonhat maga 
után.

Amennyiben a tűzgyújtás a jogszabályok 
alapján megengedett, az alábbi szabályokat 
tartsuk be:

1. Soha nem szabad felügyelet nélkül 
hagyni az égő tüzet, a ki nem hűlt parazsat, 
hamut.

2. Tartsuk a tűz közelében a tűz oltására 
alkalmas anyagot, eszközt. (pl. víz, homok, 
lapát)

3. Tájékozódjunk a várható időjárásról, 
mert a szél kedvez a tűz gyors továbbterje-
désének.

4. Erdőben csak a kijelölt helyen gyújt-
sunk tüzet.

5. Ahogy a tűzre nincs szükség, azt gon-
dosan el kell oltani és meg kell győződni ar-
ról, hogy valóban elaludt, a hamura távozás 
előtt lehetőleg földet kell szórni.

A katasztrófavédelmi szervezetek kiemelt 
feladatként kezelik a vegetációtüzek meg-
előzését, az ezzel kapcsolatos fi gyelemfelhí-
vást, tájékoztatást.

Az aktuális tűzgyújtási tilalomról az er-
dotuz.hu és a katasztrofavedelem.hu hon-
lapon elhelyezett térkép segítségével lehet 
tájékozódni.

Ecseren 2019 márciusában három alka-
lommal riasztották a hivatásos és az önkén-

tes tűzoltókat avartűzhöz, sajnos minden 
alkalommal emberi mulasztás, gondatlan-
ság miatt. Az okok többfélék, találkoztunk 
engedély nélküli tarlóégetéssel, eldobott 
égő cigarettacsikk miatti tarlótűzzel, kály-
hából kiesett parázs okozta lakástűzzel, 

melyből egy több telket érintő avartűz ke-
letkezett.

Mindezen tűzesetek szomorú tapasztala-
ta a fi gyelmetlenség, felelőtlenség, nemtö-
rődömség. 

Az Ecseri Önkéntes Tűzoltó Egyesület 
tagjai a hivatásos tűzoltókkal együtt fá-
radságot nem kímélve végzik a dolgukat 
az ilyen esetekben is, azonban szomorúan 
tapasztaljuk, hogy vannak olyan személyek, 
akik tétlenül nézik, hogy ég a szomszéd, sőt 
a saját kertjükben az avar, nem segítenek 
egymásnak, pedig ez kötelességük lenne 
a tűzoltók kiérkezéséig. Egy lapáttal, egy 
kanna vízzel sokat segíthetnének a veszély 
elhárításában, arról nem is beszélve, hogy 
mennyi értéket megóvhatnánk.

Ecserről kéthetente elviszik a zöldhulla-
dékot, nem kell elégetni vagy az M0-ás mel-
letti árokba a zsákot kirakni, mint ahogy azt 
a szemétszedés idején megtapasztalhattuk.

Figyeljünk a környezetünkre, egymásra 
és segítsünk, ahol erre szükség van, hiszen 
ez is hozzájárulhat egy jó közösség megte-
remtéséhez.

dr. Molnár Zsuzsanna,
az Ecseri Önkéntes Tűzoltó Egyesület 

tagja

A szabadtéri tűzgyújtás szabályai, 
avagy: az avartüzek tanulságai

Felvételünk illusztráció
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Ecseriek Moldova György könyvbemutatóján
Kultúra

Kulturális kiránduláson vettek részt az 
ecseri Irodalmi kör tagjai március 12-
én, ahol Moldova György író bemutatta 
Előttünk az özönvíz című kötetét. Ezt a 
könyvet a helyszínen meg lehetett ven-
ni és dedikáltatni. Az alkalom az író 85. 
születésnapja volt. Ecserről tízen vettünk 
részt ezen a találkozón. A résztvevők nagy 
része Moldova-rajongó.

A könyvbemutató iránt nagyszá-
mú hallgatóság érdeklődött. Moldova 
György beszélt életéről, írói tevékenysé-
géről, módszeréről, erkölcsi felfogásáról. 
Őt méltatta Kardos György is, aki barát-
ja az írónak. A program végén üdítővel, 
pogácsával, könyvcsomaggal, csokival 
ajándékoztak meg bennünket. Köszönet 
a művelődési ház igazgatójának, aki be-
vitt bennünket egy kisbusszal. Köszönet a 
Polgármesteri Hivatalnak a buszért!

Ez az út mindannyiunknak emlékeze-
tes marad, hiszen nem gyakran találko-
zunk olyan emberrel, aki több, mint 70 
kötet szerzője eddig.

Ezt követte a könyvtárban a klubfog-
lalkozás március 27-én. Sajnálom, hogy 
nem vehetett részt rajta mindenki, aki 
személyesen találkozott az íróval. Így is 
úgy érzem, ez volt az egyik olyan foglal-
kozás, ahol mindenki aktívan bekapcso-
lódott a beszélgetésbe. Egymás szavába 
vágva vitáztunk, osztottuk meg társaink-
kal véleményünket. Ámulattal tapasztal-
tam társaim ismereteit, műveltségét, tájé-
kozottságát. 

A beszélgetés közben más írók, közem-
berek is szerepet kaptak. Gabay Manci 
néni érdeklődését is felkeltettük az író 
iránt főként azért, mert ő is ennek a kor-
szaknak élő tanúja. Csele Istvánné Az új 
császár új ruhája című regényből idézett: 
„A szertartáson megjelent Foltoskota-
kú Miháel is, ellenőrízte, hogy az öreg 
császár valóban meghalt-e, letett a sírra 
egy szamovárt, aztán megnyugodva tá-
vozott.” Horváth András ismereteiről, 
tájékozottságáról már nem is beszélek. 
Ő rendkívül sokat olvasó, széles látókörű 
ember. Öröm volt hallgatni véleményét.

A következő foglalkozás április 24-én 
délután 5 órakor lesz. Téma: író – olvasó 
találkozó. A vendég Varga Balázs ecseri 
költő, akit március 3-án a templomban 
is megismertünk. Verseit ámulva hallgat-
tuk. Nem lehet őt nem ismerni, hiszen 
ecseri! 

Mindenkit szeretettel várunk! 
Vágvölgyi Lajosné

Az Irodalmi Kör tagjai megérkeztek a Tisztelet Társasága Sas utcai központjába, 
Moldova György könyvbemutatójának helyszínére

Az Irodalmi Kör vezetője, Vágvölgyi Lajosné Moldova Györggyel beszélget dediká-
ció közben
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Minden eddiginél nagyobb, mintegy 200 
főre, azaz a település lakosságának 5 szá-
zalékára tehető azoknak a lelkes ecseri-
eknek a száma, akik aktív részvételükkel 
támogatták az önkormányzat által márci-
us 23-ára idén is meghirdetett szemétsze-
dési akciót. 

Gál Zsolt polgármester örömmel ta-
pasztalta ezt a megnövekedett érdeklő-
dést, amit a programot követő napon írt 
Facebook bejegyzésében is hangsúlyo-
zott, nagy köszönetet mondva mindenki-
nek, aki részt vett benne. 

A sportpályánál volt a reggeli gyüleke-
ző, amikor is a településvezető elmondta, 
hogy az évek során már hagyományossá 
vált eseményt igyekeznek mindig az or-
szágos program, a ’Te szedd!’ időpontjá-
hoz igazítani. Ám mégsem annak kerete-
in belül szervezik meg, mivel ez esetben 
helyileg valamely más munkaterületre 
kerülnének beosztásra. Az ecseriek vi-
szont itt, a saját lakókörnyezetük környé-
kén szeretnének rendet tenni. S hogy ez 
meg is valósulhasson, a helyi vezetés idén 
kiterjesztette a megtisztítandó területek 
körét. Így a már szokásossá vált körzete-
ken kívül most rendbe tették a nagykö-
zség központi, az ABC környékén lévő 
részét, valamint a Rákoskert és a Vecsés 
felé vezető út Karzolig terjedő szakaszát, 
ami még nem volt végig megtisztítva. 

A programon képviseltették magukat 
a helyi civil szervezetek is. Így több fős 
csapattal volt jelen az Ecseri Önkéntes 
Tűzoltó Egyesület, a Száz Kéz Egyesület, 
a helyi Nyugdíjas Klub, a Varázs Lovas 
Sport Egyesület, az Andrássy Utcai Óvo-
da, a Zöld Koszorú Hagyományőrző Kör, 
valamint az Ecseri Polgárőr Egyesület, 
az Ecseri Sport Egyesület és a Horgász 
Egyesület. Legnépesebb csapatot pedig 
a Varázs Lovas Sport Egyesület, a Nyug-
díjas Klub és az Ecseri Önkéntes Tűzoltó 
Egyesület állított ki. De a szépíteni vágyó 
helybeliek között jelen voltak az önkor-
mányzat vezetői, a képviselő-testület tag-
jai és szép számban jöttek el a helyi köz-
intézmények, így a művelődési ház, az 
általános iskola, a polgármesteri hivatal, 
az óvodák és az orvosi rendelő dolgozói 
is, lehetőség szerint családtagjaikkal, gye-
rekeikkel együtt. 

Kun Attila, az EKO Kft . ügyvezetője ar-
ról tájékoztatott, hogy cégük is fokozott 
erőket összpontosított az idei eseményre. 
Így a szokásos egy helyett már két kiste-

heratóval gyűjtötték össze a szemeteszsá-
kokat. Emellett pedig volt egy ’gyalogos’ 
csapatuk is, akik szintén szedték a sze-
metet az út mentén. Készültek továbbá 
a munkavégzéshez szükséges munka- és 
védőfelszerelés biztosításával is. Így nem-
csak szemeteszsákot osztottak, hanem 
ivóvizet és a biztonságosabb munkavég-
zéshez kesztyűt is. A munkák végeztével 
pedig az összeszedett hulladékkal telt 
zsákokat a régi Vecsési út sarkán lévő 
körforgalomnál gyűjtötték össze, ahon-
nan  nagyobb konténerszállító teherautó 

viszi el a lerakóba. 
A program kezdetén Gál Zsolt köszön-

tötte a megjelenteket s elmondta a mun-
kavégzéssel kapcsolatos részletes tudni-
valókat. Egyúttal felhívta a fi gyelmet arra, 
hogy az örvendetes módon szép számban 
jelen lévő gyerekek lehetőleg a kevésbé 
forgalmas helyeken s kizárólag felnőtt kí-
sérővel végezzék majd a munkát. Az erre 
alkalmas részek pedig a Merzse mocsár 
felé vezető út, a temető mögötti rész, va-
lamint a Felső-Kálvária végén fekvő terü-
letek voltak. Elmondta továbbá, hogy az 
EKO Kft . segít a helyszínekre való odaju-
tásban, valamint a munkák végeztével a 
Papa Joe Pizzéria meghívta a résztvevő-
ket egy kis pizzázásra, amit a sportpályá-
nál fognak majd együtt elfogyasztani. 

A polgármester kifejezte reményét, 
hogy a szemét nem fog nagyon hamar új-
ratermelődni, bár azt is hozzátette, hogy 
illúzióik azért nincsenek. Kifejezte opti-
mizmusát, hogy az újonnan csatlakozók-

nak nem fogja elvenni a kedvét mindaz, 
amit láttak, tapasztaltak és jövőre őket is 
már ismerősként, visszatérő szemétsze-
dőként köszönthetik újra a csapatban. 

Takácsné Tényi Krisztina több, mint 15 
főt számláló csoporttal érkezett a Varázs 
Lovas Sport Egyesület képviseletében. 
Ők is rendszeresen visszatérő résztvevői 
e nagyszabású rendtevési megmozdulás-
nak, és fő motiváló erejük a rendezett, 
tiszta környezet megteremtése. Sajnos 
azonban évről-évre azt tapasztalják, hogy 
bármilyen lelkesedéssel is dolgoznak 

egy-egy ilyen akcióban, másnap  rend-
szerint már minden megint ugyanolyan 
szemetes, mintha semmi sem történt 
volna. S hogy a környezettudatosságra 
nevelést nem lehet elég korán kezdeni, 
ékesen bizonyítja, hogy a lovas egyesület 
lelkes csapatát néhány igen ifj ú résztvevő 
is erősítette. A 7 éves Papp Dominik még 
csak ősszel megy majd iskolába és ez volt 
az első alkalom, hogy ő is eljött a prog-
ramra, amiről édesanyjától értesült. Így 
a reggeli gyülekezőnél nagy izgalommal 
várta a fejleményeket. Ifj ú kora ellenére 
már rendelkezik némi tapasztalattal a te-
repen végzett munkákban, hiszen otthon 
is szokott segíteni a kertben. Így aztán az 
sem vette el a kedvét, hogy neki már nem 
jutott az ő méretének megfelelő gyermek 
védőkesztyű, mert időközben a sok szor-
galmas apró kéz folytán elfogyott. Szintén 
az ifj ú korosztályt képviselte a 16 éves Vá-
mos Boglárka és barátnője, a 14 éves Ve-
szelovszki Ágnes. Mindketten a fővárosba 

Sok gyermek is részt vett a szemétszedésen

Polgármesteri tájékoztató munkakezdés előtt

Cserfa_2019_április_03.indd   8 2019. 04. 14.   18:51:17



9Cserfa      2019. április 18. lwww.ecser.hu Természetvédelem

járnak középiskolába, Boglárka Kőbá-
nyára, Ágnes pedig Rákoskeresztúrra. A 
lányok fontosnak tartják a környezet vé-
delmét, odafi gyelnek a környezetükre és 
szeretnék, hogy a település tiszta és ren-
dezett legyen. Emellett szeretnék kivenni 
részüket a közösségért végzett munkában 
is. Idén első alkalommal csatlakoztak a 
szemétszedési akcióhoz, melyről a Száz 
Kéz egyesület hírleveléből értesültek. 

A ’Száz Kéz Egyesület’ vezetője, Kirn-
bauer Andrea kétségtelenül az egyik 
legifj abb résztvevőt, a mindössze 14 hó-
napos kislányát és Dániel nevű 14 éves 
fi át is elhozta. Sőt, párja és annak 8 éves 
kislánya is a tevékeny szemétszedők kö-
zött szorgoskodott. Részvételükkel több-
szörös célt szerettek volna szolgálni: a 
környezet megtisztításán túl együtt tenni 
azért a közösségért, ahová tartoznak, pél-
dát adva vele gyerekeiknek is, hogy fel-
nőttként ez nekik is természetes igényük 
legyen majd. S bár Daninak a délelőtt 
folyamán még edzésre is kellett mennie, 
már nem volt kezdő e munkában, hiszen 
az iskolában tartott ’Fenntarthatósági 
hét’ keretében is kivette a részét belőle. 

A vasút környékének rendbetétele ha-
gyományosan az ecseri nyugdíjasokra 
vár. Ők pedig az évek folyamán olyan 
hatalmas rutinra tettek szert e téren, 
hogy idén már megfelelő szerszámokkal 
felszerelve érkeztek. Így Kurunczi Lajos 
és Halas János feladatuk megkönnyíté-
se érdekében vasvillát hoztak otthonról, 
mert így pontosabban ki tudták halászni 
az eldobált szemetet az út melletti bozót-
ból. A vasúti átjáró másik oldalán pedig 
a fi atalabb s a legfi atalabb korosztály 
képviselői serénykedtek. Séllei Angéla 
egyedül végezte a munkát közvetlenül a 
vasút mellett, mert jobbnak látták a csa-
lád apróságait a másik oldalra, a töltésre 
beosztani, mivel ott lényegesen nagyobb 
biztonságban dolgozhattak. A család 
ugyanis három gyerekkel érkezett, s a 
munkák során az édesapa felügyelt a töl-
tés mentén a másfél, az 5 és a 9 éves cse-
metékre. Ők az idén először vettek részt 
az akcióban, aminek nagyon örültek. An-
géla úgy vélte, van benne egy igen előre 
mutató törekvés arra, hogy kicsit jobban 
fi gyeljünk a minket körölvevő környezet-
re, amit a gyerekeknek is tanítsunk meg, 
hogy ők is átvehessék ezt a szemléletet. S 
ha mindezt kicsi korban elkezdjük, talán 
jobban beléjük is vésődik ez a hozzáállás. 

Szintén a vasút környékén végezte 
hasznos közösségi munkáját Bartháné 
Szász Edina és kislánya, az öt és fél éves 

Jázmin. Ők is első alkalommal csatlakoz-
tak idén a programhoz, mert úgy vélik, 
hogy sokkal jobb a természetet és a kör-
nyezetünket tisztán látni. Elszomorító azt 
tapasztalni, hogy mennyi a szemét min-
denfelé, pedig ezen a részen még kukákat 
is lehet találni. Már a kis Jázmin is elítéli 
ezt a látványt, s a munkába menet arról 
beszélgettek, hogy csúnya dolog eldo-
bálni a szemetet. Ezért Edina fontosnak 
tartja, hogy Jázmin és a hozzá hasonló 
korúak is már egy más, környzetettu-
datos szemléletben nőjenek fel. Szintén 
ezen a területen serénykedett az akció-
ba ugyancsak idén bekapcsolódó Déri-
Urbán család is, akik teljes létszámban, 
azaz édesapa és édesanya két gyerekkel, 
a 4 éves Annával és a még nem egészen 
2 esztendős Zoltánnal érkeztek. Mint az 
édesanya, Déri-Urbán Mária elmondta, 
nagyon nagy lelkesedéssel végzik mun-
kájukat valamennyien, amire már napok 
óta készültek s amivel egyben családi ha-
gyományt is szeretnének teremteni. Ecse-
ren élnek és bántja a szemüket a sok, ren-
detlenül eldobált szemét. A gyerekeket is 

szeretnék környezettudatosságra nevelni, 
hogy ők is, ha éppen nincs a közelben 
szemetes, ne dobják el, hanem inkább 
tegyék a zsebükbe a csokipapírt. Egyéb-
ként nagyon szeretnek Ecseren lakni, s 
úgy vélte, hogy ehhez hozzátartozik a 
közvetlen környezetükért, a közösségért 
való tevékeny részvétel is. Az apróságok 
és Jázmin is nagy komolysággal, fegyel-
mezetten dolgoztak, nem bohóckodtak, s 
lelkesedésüket csak fokozta, hogy dudált 
nekik a vonat is. Viszont igen elcsodál-
koztak azon, hogy a sok kacat között még 
méltatlanul kidobott játékot, egy Spon-
gya Bobot is találtak.

S hogy mi minden várt az út mentén 
heverő szemét között a kitartóan dolgo-
zó ecseriekre? Ennek illusztrálására csak 
néhány meghökkentő érdekességet sze-
retnénk megemlíteni. Gálné Nagy Krisz-
tina, a Laky Ilonka Általános Iskola peda-
gógusa és Szilágyi Szilvia önkormányzati 

képviselő társaival a szinte már megszo-
kottá vált papírzsebkendő foszlányok, 
ruhadarabok, McDonald’s-os zacskók, 
üres üdítős üvegek és Hell-es dobozok 
mellett több érdekességgel is találkozott. 
Homály fedi származási helyét például 
azoknak a dupla nylonfóliába csomagolt, 
vélhetően állati belsőségeket tartalma-
zó kis csomagoknak, melyek egymástól 
szabályos távolságra elhelyezve ontották 
a gyomorforgató büdöset az árokparton. 
Mint a képviselő elmondta, mindezek a 
’találmányok’ már nem újdonságok, hi-
szen rendszeres szemétszedők és évről 
évre találkoznak hasonlókkal. 

Ugyancsak többfajta különös dolog-
ba botlottak az út mentén az EKO Kft . 
csapatának tagjai is. Kun Attila és mun-
katársai egyebek között ugyanis olyan 
autómaradványokra bukkantak, amiket 
feltehetően szakavatott kezek szereltek 
ki a hajdan volt Audikból, BMW-kből, 
SAAB-okból és más egyéb járművekből. 
S mivel az egykori műszerfal, ülésbetét és 
huzat valószínűleg tovább már nem érté-
kesíthető, ezért lehettek az út szélén ki-
dobva. De hasonlóképpen végezte a fém-
részeket már egyáltalán nem tartalmazó 
heverőmaradány is.                     

ék k dd á

A Varázslovasok népes csapata

Mindenkinek jutott összeszednivaló bőven

Kun Attila társaival sok zsákot megtöltött
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A Kóbor Optika tavaszi akciója
A Kóbor Optikából jelentke-
zem frissítő lehetőségekkel 
teli akciókkal és az ezekről 
szóló tájékoztatást kínáló so-
rokkal.

A 2018-as Iskolakezdési ak-
ciónk volt talán a legkedvel-
tebb, hiszen most kaptuk a 
legtöbb remekművet (rajzot 
és verset). Mostanra felkészí-
tettük a műveket, hogy Önök 
elé tárjuk a Facebook oldalun-
kon. A szavazás április elsejé-
től a hónap végéig fog tartani. 
Az első három legtöbb szava-
zatot kapott alkotás lesz díjaz-
va, I. 15.000.-, II. 10.000.- III. 
5.000.- forint értékű vásárlási 
utalvánnyal.

A látásvizsgálatnál a követ-
kező feltételeket kérem fi gye-
lembe venni. 

Kétévente el kell menni 
szakrendelőbe megnézetni a 
szemüket, hogy minden rend-
ben van-e. Ha ezt megtették, 
utána várjuk Önöket nagy 
szeretettel és felírjuk a megfe-
lelő dioptriát. 

A látásvizsgálathoz bejelent-
kezés szükséges. Amennyiben 
nem készül komplett szem-
üveg, a vizsgálati költség 2.500 

forint, mely-
ről vásárlá-
si utalványt 
kapnak, így 
tulajdonkép-
pen ingye-
nes.

N a g y o n 
szép nap-
szemüvegek 
é r k e z t e k : 
U V- s z ű rő -
sek, kocká-
zatmentesek, 
a legtöbb po-
lárszűrővel is 
rendelkezik. 
L e h e t ő s é g 
van bemér-
ni a máshol 
vásárolt nap-
s z e m ü v e -
geket is 500 
forint/db áron, melyről egy ta-
núsítványt állítunk ki.

A nálunk vásárolt összes 
szemüvegre garanciát válla-
lunk, melyek mellé egy vo-
nalkódos kártyát adunk, ami 
egyben pontgyűjtő is. Így le-
hetőség van a vásárlásokért 
kapott pontok beváltására a 
hűség jutalmazásaként.

Most igazán kedvező áron 
vásárolhatnak napfényre el-
sötétülő lencséket, az ezek-
hez tartozó kupont a hirde-
tés alján találják. Ezen kívül 
lencsegyártónk, a Ko-lens 
jóvoltából minden hónapban 
kisorsolunk 2/pár napfényre 
elsötétülő lencsét vásárlóink   
között. 

Kóbor Optika, 256-76-28, 1173 Budapest, Pesti út 146. 
Nyitva tartás: H-P 9.00-18.00-ig, Szo: 9.00-12.00-ig. Megtalálhatók vagyunk a Facebookon is!

A kuponok 2019. május 18-ig érvényesek
Kupon

Napfényre elsötétülő lencsére
Transition lencsékre

Kedvezmény:

20 %

Kupon
Napszemüvegekre

Kedvezmény:

15 %
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A Cserfa következő, 2019. 05. 
száma május 17-én jelenik meg. 
Nyomdába adás: május 13. 
Lapzárta: május 6.

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

A közhiedelemmel ellentétben egyházi 
évünk legnagyobb ünnepe nem a kará-
csony, hanem a húsvét. Jézus születése csak 
előfeltétele annak, hogy minket megvált-
son. A készület 40 napja, majd a húsvét 
50 napos ünneplése együttesen negyed 
évet tesz ki. Örömünket tükrözi a liturgia, 
melynek magja az ún. Szent Háromnap: 
nagycsütörtök estétől húsvét vasárnap es-
tig. Ebben benne van az Utolsó Vacsora, Jé-
zus alázatos lábmosásával, főpapi imájával 
(azaz végrendeletével), az Oltáriszentség és 
az egyházi rend szentségének megalapítá-
sával, ill. a Getszemáni kertben való vérrel 
verejtékezéssel. Benne van a nagypénteki 
keresztút szeretetből vállalt kegyetlen szen-
vedése a megalázó, de megváltó kínhalállal. 
Benne van nagyszombat csendje, és ebből 
tör ki húsvét vigíliáján az év leggyönyö-
rűbb szentmiséje, majd vasárnap az ünnepi 
szentmise.

Híven tükrözi a húsvét lényegét az előes-
ti virrasztás káprázatos liturgiája. A szertar-
tás sötétedés után kezdődik, a koromsötét 
templom ajtaján kívül, a tűzszenteléssel. 
Ez azt szimbolizálja, ahogy az emberiség 
a bűnbeesés óta megélte, hogy „sötétben 
járunk, hajnalra várunk”, ill. hogy „téged 
vár a népek lelki sötétsége, Isten”. Majd az 
új tűzről meggyújtott húsvéti gyertya (rajta 
a görög abc első és utolsó betűjével, hiszen 
Krisztus magáról mondja, hogy „én vagyok 
az alfa és az ómega, a kezdet és a vég”, a két 
betű között pedig az új évszámmal, jelezve, 
hogy Krisztus a történelem ura), diadalma-
san bevonul a sötét templomba. Gyönyö-
rű, ahogy a szentély felé haladva lángjáról 
lassan meggyulladnak a hívek gyertyái, így 
a sötét templomban átveszi az uralmat a 
fény, amint az emberiség és a sír sötétjén is 
úrrá lett a feltámadt Krisztus. Amikor már 

a teljes templom fényárban úszik, meghall-
gatjuk az év legszebb gregorián énekét a 
húsvéti gyertya dicséretéről (hiszen min-
den gyertya, köztük a legnagyobb, a húsvéti 
is Krisztust jelképezi: azáltal ad fényt, hogy 
közben a maga viaszát, életét feláldozza). 
Az ószövetségi olvasmányok felidézik az 
emberiség Messiás-várását, ezután vissza-
kapjuk az egész nagyböjtben nélkülözött 
Dicsőséget és Alleluját, továbbá a nagy-
csütörtök este „Rómába ment” harangok, 
csengők és orgona vidám dallamait. Ke-
resztvizet szentelünk, mellyel őskeresztény 
hagyomány szerint ekkor kereszteljük meg 
a felnőtteket: 2 éves készületük megkoro-
názásaként kereszténnyé, azaz krisztusivá 
válnak. A szentmise körmenettel egészül 
ki, melynek során gyertyákkal és dicsőítő 
énekekkel kürtöljük szét a világba szívünk, 
hitünk rendkívüli örömét. Ez a kitörő, el-
fojthatatlan öröm folytatódik aztán húsvét 
nyolcadában, majd egészen pünkösdig.

A megváltás misztériumát természete-
sen otthon is át lehet elmélkedni. De egé-
szen más együtt ujjongani és dicsérni Istent 
az Ő világszerte és helyben is lelkesen ün-
neplő családjával. A lélekemelő közös li-
turgiák öröméből aztán egész évben táplál-
kozunk. A húsvét fénye, hite, reménye így 
átragyog évünk szürke és nehéz időszakain 
is. Üzenete világos: húsvét óta a keresztény 
ember számára nem létezik kilátástalan 
helyzet.

Szeretettel kívánok kegyelemteljes hús-
vétot településünk minden lakójának: 

Balázs atya

A fenti cikkben 3 idézet található. Ebben 
a hónapban ki-ki annyi szentképet nyer, 
amennyi idézetnek a pontos lelőhelyét el-
küldi nekem a 20/433-15-57-es számra. 

Húsvét
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Évadnyitó horgászversenyt rendezett a Rákosmezeje Horgász-
egyesület az ecseri tavon. A remek időben a következő eredmény 
született: I. Pál Zoltán, II. Gébele Zsolt, III. Halas János. 

Tavaszi környezetrendezést tartottak március 30-án a templom 
körül és a plébánián. A „Lomb party”-nak hívott eseményen 
több, mint húszan jelentek meg. Megraktak 4 konténert, ki-
takarították a templomot és a plébániát. Legfontosabb ezen a 
napon mégis a vidám együttlét volt. Idősek és fi atalok közösen 
dolgoztak, munkájukat a kiváló napos időjárás is támogatta.

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia felhívására tar-
tós-élelmiszer gyűjtést rendeztek a templomokban. Az ecseri 
templomba is sokan vittek élelmiszercsomagot.

Ecser nem felejti egykori pap-
jait. Az Ecseri Szlovák Önkor-
mányzat felújíttatta a település 
négy papjának sírját a Hunya-
di utcai temetőben. Szmrcsek 
Alajos, Orém János, Matejka 
Vilmos, Szeleczky Arzen nyug-
helye a központi kereszt mellett 
található.
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