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Képviselő-testületi ülés – április 10.

Néhány lépésre a régi helyétől, új helyi-
ségbe költözött a Vecsési Kormányablak. 
Továbbra is a Market Central Bevásár-
lóközpont területén, a szökőkútnál ta-
lálható. A régi helyiség már szűkösnek 
bizonyult a megnövekedett ügyfélforga-
lom miatt, ezért mostantól nagyobb te-
rületen, több munkaállomással várják az 
ügyfeleket. Címe: 2220 Vecsés, Fő utca 

246-248. Az ünnepélyes átadáson részt 
vett és beszédet mondott Tuzson Bence, 
a Miniszterelnökség közszolgálatért fele-
lős államtitkára, Dr. Szűcs Lajos országy-
gyűlési képviselő, Dr. Tarnai Richárd 
Pest megye kormánymegbízottja és Szla-
hó Csaba Vecsés város polgármestere.

Az ünnepségen megjelentek a járás 
polgármesterei. Tabányi Pál Maglód-

ról, Kissné Szabó Katalin Üllőről és Gál 
Zsolt Ecserről.

Pest megye első, az ország harmadik 
kormányablakát 2014. februárjában ad-
ták át  Vecsésen. Azóta a helyi és kör-
nyékbeli lakosok, valamint a repülőtér 
közelsége miatt az átutazók kényelme-
sen, számos ügyet tudnak egy helyen 
elintézni.

Új helyiségbe költözött a Vecsési Kormányablak

A települési önkormányzat képviselő-testü-
lete április 10-én tartotta soron következő 
rendes ülését, melynek meghívott vendégei 
voltak Zahorecz Sándor rendőr alezredes, a 
monori rendőrkapitányság vezetője és Bába 
János rendőr őrnagy, a maglódi rendőrőrs 
parancsnoka.

A testület elfogadta a monori rendőr-
kapitányság és a maglódi rendőrőrs 2018. 
évi tevékenységéről szóló beszámolóját. A 
rendőrség munkájának is köszönhető, hogy 
tavaly is kedvezően alakult Ecseren a köz-
biztonság helyzete. 

A testület megbízta a polgármestert, 
hogy a ProRegio Kft . közreműködésével a 
Magyar Falu program keretein belül orvosi 
eszközök beszerzésének támogatására a pá-
lyázatot a kiírásnak megfelelően nyújtsa be. 
Arra is megbízást kapott a településvezető, 
hogy a ProRegio Közép-Magyarországi 
Regionális Fejlesztési és Szolgáltató Non-
profi t Közhasznú Kft -vel általános pro-
jektmenedzsmenti feladatok ellátására az 
előterjesztés szerinti megállapodást kösse 
meg. Megbízást kapott a polgármester to-
vábbá, hogy a Rákosmezeje Horgászegye-
sülettel a horgásztóra a zavartalan működés 
biztosítására a haszonbérleti szerződést az 
év végéig írja alá. 

A képviselők megbízták Szabó Kriszti-
án közbeszerzési szakértőt az Ecser, Szent 
Imre utca felső szakaszának építése, fel-
újítása tárgyú közbeszerzési eljárás előké-
szítésével. Egyidejűleg megbízást kapott a 
polgármester arra, hogy Szabó Krisztián-
nal a megbízási szerződést hozza létre az 
ajánlat szerinti összegben. Szabó Krisztián 
közbeszerzési szakértő megbízást kapott a 
Cserfa Kuckó Óvoda épületének átalakítá-
sa és bővítése tárgyú közbeszerzési eljárás 
előkészítésére. A testület pályázatot hirdet 
Ecser kulturált települési környezetének 
fejlesztése céljából. Az e célt szolgáló ’Szép 
kert, tiszta környezet’ díjra vonatkozó pá-
lyázat beadási határideje 2019. május 31., 

16:00 óra, elbírálási határidő: 2019. július 
31. A monori tankerület javaslatára a tes-
tület módosította a Laky Ilonka Általános 
Iskola tanulói létszámát is, melynek felső 
határát 400 főben állapították meg azzal a 
feltétellel, hogy a tankerület gondoskodik a 

megfelelő tanulási feltételek biztosításáról. 
Megbízást kapott a polgármester arra a fel-
adatra is, hogy Ecser, Szent István utcában 
6 db közvilágítási lámpatest kiépítését ren-
delje meg az Eurovill Kft -től. Ennek költsé-
geit a testület a költségvetésből biztosítja. 
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Folytatódnak a fejlesztések a faluban

Május 1-jétől új rendőrségi körzeti meg-
bízottja van Ecsernek András Attila sze-
mélyében, aki szerencsésnek is mondhatja 
magát munkakörével kapcsolatban, hiszen 
a szomszédos Gyömrőn lakik, így nem is-
meretlen számára a környék. 

Pályája kezdetén azonban mindezt nem 
mondhatta el magáról, hiszen 10 évvel 
ezelőtt a Bács-Kiskun Megyei Rendőr-fő-
kapitányság Hercegszántó Határrendésze-
ti Kirendeltségéhez szerelt fel, ahol mint 
őrmester határrendészeti, járműellenőr-
zési és útlevélkezelői feladatokat látott el. 
Öt évi szolgálat után, részben magánéleti 
okokkal is összefüggésben került Gyöm-
rőre. Párja ugyanis munkát keresett ak-
koriban, amire ottani szolgálati helyén és 
körzetében nem igen kínálkozott lehető-
ség. Így aztán a kézenfekvőbb megoldást 
választották és ő kérte az áthelyezését. Az 
új helyén töltött 5 év alatt pedig járőrként, 
majd járőrparancsnokként látta el felada-
tait, melynek során munkája többször el-
hozta Ecserre is. 

A fi atal törzsőrmester – aki hamarosan 
már három kislány boldog apukájának 
mondhatja magát – nagy elkötelezett-
séggel és lelkesedéssel tekint új kihívásai 
elé. Elsődleges feladata a lakossággal való 
közvetlen kapcsolattartás, ami történhet 
személyesen, telefonon vagy akár e-mai-
len is, ha bármi szokatlan vagy rendkívüli 
esemény történik, vagy probléma merül 

fel. A kinevezése óta eltelt mindössze né-
hány napban ilyenre még nem volt példa, 
s mindez már azt sejteti, hogy várhatóan 
nem kell majd szembe néznie túl sok prob-
lémával. Ecser nem tűnik nagyon veszé-
lyes környéknek. 

A lakosság biztonságérzetét pedig még 

úgy is szeretné fokozni, hogy az emberek 
is láthassák őt, gyakorta találkozhassanak 
vele Ecser utcáin vagy a különböző hely-
színeken, rendezvényeken, amihez szolgá-
lati autó is rendelkezésére áll. Ezen kívül 
az önkormányzatnál is van egy körzeti 
megbízotti iroda, ahol hivatalos félfogadá-
si órái is lesznek, s az így kínálkozó lehe-
tőségeket szintén szeretné kihasználni, de 

természetesen telefonon is megkereshetik 
az állampolgárok. Attól függetlenül, hogy 
szervezetileg a Maglódi Rendőrőrshöz tar-
tozik, körzeti megbízotti feladatai Ecserre 
szólnak. Elérhetőségei megtalálhatóak a 
Cserfa újság minden számában, a telepü-
lés honlapján, s szükség esetén az önkor-
mányzatnál is tudnak róla felvilágosítást 
adni.  A kinevezését követő első napokban 
már fogadta őt Gál Zsolt polgármester és 
bemutatták a közterületfelügyelőnek is. 
Így együttesen minden bizonnyal hatéko-
nyabban tudnak majd fellépni az Ecserre 
nem tisztességes szándékkal érkezők ellen. 

Megbízatása elején a folyamatos helyi je-
lenlét mellett azt tekinti legfontosabb cél-
jának, hogy ne csak magát a települést és a 
helyi szokásokat ismerje meg, hanem az it-
teni lakosságot is, s hogy őt is személy sze-
rint ismerje és felismerje mindenki a falu-
ban. Ez az első körzeti megbízotti feladata, 
ami a korábban ellátott járőri teendőkhöz 
képest talán kissé több papírmunkával fog 
majd járni. Azonban nemcsak a hivatali 
rendfokozatokban, de a feladat jellegében 
is előre lépést jelent számára, hiszen lé-
nyegesen összetettebb, többsíkú kihívások 
várnak majd rá. 

Mindezt pedig legjobb tudásának meg-
felelően szeretné ellátni, hogy nyugodtan 
alhassanak az ecseriek. Közvetlenül pedig 
a 06 (30)690-82-60-as  mobiltelefonszá-
mon érhető el. 

Új körzeti megbízott vigyáz Ecser nyugalmára

András Attila törzsőrmester

Mozgalmasan telt az április, következő lépcső-
fokhoz értünk az építkezéseinknél. Van, ahol 
már döntés született a kivitelezőről, van olyan 
projektünk, amelyiknél a napokban születik 
meg a döntés, és vannak, amelyek az előkészüle-
tek végénél tartanak. Az orvosi rendelő tetőépí-
tése május végén már elkezdődik, és reménye-
im szerint június elején a Cserfa Kuckó Óvoda 
bővítése is, amennyiben sikerül kiválasztani a 
kivitelezőt. A kisebb beruházásokban is hala-
dunk, ezekről folyamatosan tájékoztatni fogom 
Önöket. Falugyűlést tartottunk, amiről külön 
cikkben számolunk be. A falugyűlést megelő-
zően lakossági fórum is megrendezésre került, 
ahová a Kálvária lakódomb lakosait invitáltam 
egy tájékoztató jellegű beszámolóra és az azt kö-
vető beszélgetésre.  Az érdeklődőket tájékoztat-
tam, hogy ügyeikkel kihez fordulhatnak, milyen 
közmű szolgáltatók vannak Ecseren, és hogyan 
lehet őket elérni. Beszámoltam a település anya-

gi helyzetéről és a lehetőségeinkről, illetve az ő 
lakóterületüket közvetlenül érintő kérdésekről. 
A legtöbb kérdés az útépítés és a forgalomlas-
sítás ügyében hangzott el, ezekről hosszasan 
beszélgettünk és kerestük a megoldásokat. A 
közbiztonság helyzete is szóba került. Remélem, 
mindenki számára hasznos felvetésekről és kö-
zös ügyeinkről tudtunk tájékoztatást adni. 

Minden évben megrendezésre kerül a telepü-
lési majális, nem volt ez másként most sem. Ez 
a rendezvényünk is egyre nagyobbá válik, egy-
re több látogatóval kell számolnunk. Nagyon 
nehezen lehet bezsúfolni a rendezvényt a foci-
pálya területére, a környéken ilyenkor fellépő 
parkolási nehézségekről már nem is beszélve. 
Ezt enyhítve idén először a környező telepü-
lésekről érkezőknek alternatív utazási lehető-
séget is biztosítottunk. A szombati napon már 
reggeltől igen sokan látogatták a rendezvényt, 
szerencsére az időjárás is kegyes volt hozzánk. 

Estére megtelt a fo-
cipályánk. Köszö-
nöm a szervezésben 
résztvevők munká-
ját és a támogatók 
segítségét, nélkülük 
nem jöhetett volna 
létre ilyen színvo-
nalon a rendezvény. 
Bízom benne, hogy 
mindenki számá-
ra tudtunk megfelelő szórakozási lehetőséget 
nyújtani. Köszönöm a környék lakóinak a tü-
relmét a rendezvény által okozott kellemetlen-
ségek elviseléséért. 

Megjelent a „Szép Kert Tiszta Környezet” 
pályázatunk kiírása, arra biztatok minden ér-
deklődőt, induljanak és nevezzenek a pályáza-
tunkon.

Gál Zsolt polgármester
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2019. április 29-én, hétfőn este tartotta az 
Ecser Nagyközségi Önkormányzat idei 
évi falugyűlését. A Rábai Miklós Műve-
lődési Házban a szép számú érdeklődő 
mellett megjelentek a képviselők, az in-
tézmények vezetői és dolgozói, valamint 
a helyi civil szervezetek tagjai.

Gál Zsolt polgármester úr bevezetőjé-
ben elmondta, hogy különleges ez a fa-
lugyűlés, hiszen ebben az önkormányzati 
ciklusban ez az utolsó ilyen rendezvény, 
ezért nemcsak az elmúlt egy év történé-
seit foglalja össze, hanem az előző válasz-
tás óta elmúlt öt év fontosabb eseményeit 
is.

Polgármester úr a beruházások közül 
kiemelte az Általános Iskola bővítését, 
az utak építését és felújítását, közintéz-
ményeink energiatudatos felújítását. 
Megújult az Iskola, az Orvosi Rendelő, 
az Ecseri Kommunális Szolgáltató Kft . 
épülete. Kicserélték a nyílászárókat, szi-
getelték az épületeket. Bővült és felújí-
tásra került a Községháza. Játszótereket, 
sétányt, parkolókat, buszmegállót, busz-
várókat adtunk át.

Az önkormányzat adókból származó 
bevétele dinamikusan növekszik. A te-
lepülés költségvetése stabil, bevételeink 
egyre növekednek. Ez stabil alapot ad a 
jövőbeni működéshez és fejlesztésekhez.

További fejlesztésekben pedig nem lesz 
hiány. Bővül és megújul a Cserfa Kuc-
kó óvoda, tovább fejlesztjük az Orvosi 
Rendelőt, megépítjük a mini Bölcsődét. 
Újabb utcák kapnak szilárd útburkolatot, 
Budapest irányába kerékpárutat terve-
zünk és gyalogos átkelőhelyet a Rákóczi 
utca – Szent István utca sarkán.

Mindezekre a beruházásokra jó alapot 
szolgáltatnak a helyi vállalkozások, akik 
szintén folyamatosan fejlesztik gyártó 
kapacitásukat.

Sikerként könyvelhetjük el, hogy az 
önkormányzat jogerősen megnyerte azt 
a komoly kártérítési pert, amit egy befek-
tetői csoport indított ellene. Ugyancsak 
lezárultak azok az eljárások, amelyeket 

ugyanezen csoport kezdeményezett. 
Amelyekben ítélet született az a javunkra 
szólt, akár a Kúrián is, a többit a felperes 
visszavonta. Ezzel elhárult az akadály to-
vábbi befektetők letelepedésének.

Egy település sikerét nemcsak az anya-
gi javak, hanem a társadalom összetartó 
ereje is adja. Ecser ebben a tekintetben 
kedvező hely-
zetben van, 
hiszen igen 
sok aktív ci-
vil szervezet 
tevékenyke-
dik nagykö-
zségünkben. 
H a s z n o s 
munkájukat 
az önkor-
m á n y z a t 
j e l e n t ő s 
m é r t é k b e n 
t á m o g a t j a 
anyagi forrásokkal, elhelyezéssel, szak-
mai segítéssel, szállítási kapacitással. 
Pezsgő társadalmi életet élünk tehát, 
egyesületeink képviselik Ecsert hazánk-
ban és a határon túl is. Minden ünnepet 
megtartunk, rendezvényeinket egyre na-
gyobb (akár országos) érdeklődés kíséri.

Polgármester úr nem hallgatta el a ne-
hézségeket sem. Mindennapos gondot 
okoz az illegális hulladék-elhelyezés, 
amit rendszeres szedéssel próbálunk 
kezelni. Nem tudunk boldogulni a Ma-
gyar Államvasutakkal, az Attila utcai 
fénysorompó befejezése kapcsán. Köz-
terület-felügyelőnk így minden reggel 
szolgálatot teljesít ott, segítve a gyer-
mekek biztonságos áthaladását. Gondot 
okoznak a közleke-
dési anomáliák, és a 
békés egymás mel-
lett élés esetenkénti 
hiánya.

K ö z b i z t o n s á g i 
helyzetünk egyéb-
ként megnyugtató, 

évek óta csökken a bűncselekmények 
száma. Sikerült újra körzeti megbízott 
rendőrt kapnunk, folyamatosan bővítjük 
és fejlesztjük térfi gyelő kamerarendsze-
rünket. Összevetve a környékbeli tele-
pülések adataival nem rossz a helyzet, 
azonban állandó fi gyelmet igényel ez a 
terület.

Az intézmények környezetében az ön-
kormányzat ingatlanokat vásárolt, meg-
teremtve a bővítések lehetőségét.

A falugyűlésen áttekintették a közszol-
gáltatások rendszerét és működését.

Előadása végén polgármester úr meg-
köszönte azt az együttműködést és segít-
séget, amit a képviselő-testület és ő maga 
az elmúlt öt évben kapott.

A falugyűlésen megjelent lakosok fő-
leg a mindennapi élet bosszantó jelen-
ségeit említették fel. Kérés hangzott el a 
temető utcafronti kerítésének cseréjére. 
Sokan kifogásolják azoknak a magatartá-
sát, akik nem gondozzák ingatlanuk előtt 
a sövényt, a fákat, az egymás mellett élés 
szabályait nem tartják be.

Szép kert, tiszta környezet
Ecser Nagyközség Önkor-
mányzatának Képviselő-tes-
tülete Ecser kulturált telepü-
lési környezetének fejlesztése 
céljából pályázatot hirdet. A 
pályázat célja a zöldfelületek 
fejlesztése, gondozása, fák 
telepítése, a rendezett udva-
rok megteremtése, az ebben 
élenjáró családok és cégek 
elismerése. A pályázat végső 
célja a lakosok motiválása 
lakókörnyezetük ápoltabbá 
tétele érdekében.

A pályázaton indulhat 

minden magánszemély és 
vállalkozás. Várjuk azok 
jelentkezését, akik sokat 
foglalkoznak kertjük gon-
dozásával, szeretnek kertész-
kedni.

A pályázóknak 2019. má-
jus 31-ig kell részvételüket 
jelezni a Polgármesteri Hiva-
talban. (2233 Ecser, Széche-
nyi u. 1., Telefon: 06-29/335-
161, E-mail: 

polgarmesterihivatal@
ecser.hu

Részletek: www.ecser.hu

Ecser sikerét a lakosság összetartása adja

Gál Zsolt polgármester beszámolóját tartja
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Ünneplőbe és helyi népviseletbe öltözött ecseri 
és környékbeli sokaság várta idén Nagypénte-
ken, hogy kezdetét vegye az immár hagyomá-
nyos húsvét előtti mosdás a Szerelem patakban 
Ecser központjában. 

A mostani rendezvény jelentőségét az is nö-
velte, hogy e népi hagyományt megörökítette 
a Duna Televízió stábja is. Mint Antala Zsu-
zsanna, a Domovina című szlovák műsor szer-
kesztője elmondta, mára már határainkon túl is 
ismertté vált, hogy az ecseriek felújították ezt a 
régi szokást, amin a helybelieken kívül a Pest 
környéki településekről is sokan részt vesznek. 
Csodálatra méltó, hogy a mai világban erre még 
ilyen sokan áldoznak, s hogy ez a kis közösség 
ennyire összetartó. Az ez alkalommal elhangzó 
régi szlovák imák és dalok pedig megörökítésre 
méltók. A szertartásról készítendő összeállítás 
azonban csak a jövő évi húsvéti műsorban lesz 
látható, hiszen ahhoz, hogy az idei adásban 
levetítsék, már kevés idő állt rendelkezésre. 
Viszont nem egy imitációt, hanem az eredeti 
szertartást szerették volna a nézők elé tárni, így 
idén elkészítették a felvételt, hogy a nézők is így 
láthassák majd.

A nyugdíjas klub hölgytagjai kis koszorúba 
összeállva, fekete fejkendőben várták a prog-
ram kezdetét. Vezetőjük, Sosovicza Jánosné 
Mariska néni visszaemlékezett, hogy az egyko-
ri ecseriek nem a mai helyen végezték el ezt a 
szertartást s az időpontja is egy kicsit máskorra, 
Nagypéntek hajnalára esett. Édesanyjától hal-
lotta, hogy ő és kortársai még egy kicsit mesz-
szebbre, az Ecser és Maglód közötti patakpartra 
jártak akkoriban, aminek helye ma már nincs is 
meg. S hogy milyen régi szokásról van szó, éke-
sen bizonyítja, hogy az édesanya is az anyukájá-
tól, azaz Mariska néni 1902-ben született nagy-
mamájától szerzett tudomást róla. S miután 
mintegy 5-6 évvel ezelőtt újra felelevenítették 
a hagyományt, került a mostani új helyszínére, 
ahová a mai ecseriek eljárnak.

A hiedelem ugyanis azt tartja, hogy aki ilyen-
kor megmosdik a patak vizében, szép és fi atal 
lesz, elkerüli a betegség, s hamarosan rátalál a 
szerelem is, hiszen különben nem is lehetne a 
neve Szerelem patak. S hogy ez az értékes he-
lyi hagyomány az elkövetkező generációknak 
is örömet és összetartó erőt adhasson, Mariska 
néni unokája, Sosovicza Fanni is aktív résztve-
vője már – sok más helyi apró gyermekhez és 
fi atalhoz hasonlóan – nemcsak a szertartásnak, 
hanem a hagyományos szlovák táncok, énekek 
betanításának is. Ezeket ő is a nagymamájától 
tanulta, hiszen annak idején kortársaival együtt 
lelkes tagja volt Mariska néni tánccsoportjának. 

Aszódi Csaba András, az Ecseri Szlovák 

Önkormányzat elnöke köszöntőjében öröm-
mel állapította meg, hogy a több korosztályt 
is képviselő szép számú helybelieken kívül 
sokan érkeztek a környező településekről, 
így Cinkotáról, Maglódról, Nagytarcsáról, 
Kistarcsáról,Tárnokról, Kerepesről, Vecsésről 
és Rákoskeresztúrról is. 

Visszaemlékezett, hogy régen a Nagycsütör-
tök esti mise után Nagypéntekre virradóan éjfél 
tájban a helybeliek felkeresték az összes keresz-
tet a faluban és ott imádkoztak. Ez a szokás ma 
is él még, de nem éjfélkor, hanem korábban van.  

A régiek a Nagypéntek hajnali mosakodás-
hoz csoportokban érkeztek. Kiemelte, hogy 
Ecser az egyetlen olyan település, ahol a patak 
a falu főutcáján folyik át, s így könnyű megkö-
zelíteni mindenkinek. Azokon a településeken 
viszont, melyek nem rendelkeznek ezzel a ked-
vező adottsággal, vizet vittek haza a patakból, 
hogy meg tudjanak benne mosdani. A korabeli 
hagyományokra visszaemlékezve a helyi szlo-
vák önkormányzat vezetője azt is felelevenítet-
te, hogy régen is Nagypéntek este volt a szer-
tartás a templomban, Nagyszombaton pedig a 
Szent Sírnál egymást váltva folyt az imádkozás 
egész nap. Régen Nagyszombat reggelén is volt  
szertartás, amikor megszólaltak a harangok, 
s a gyerekeknek le kellett szaladni a kertbe és 
megrázni a gyümölcsfákat, hogy jó legyen a 
termés. Még arra is emlékezett, hogy Kollár 
bácsinak hívták a harangozót, aki azzal a mon-
dással küldte haza a gyerekeket, hogy ’Halle-
luja, minden ember sonkát egyen! – Halleluja, 
vseci ludia sunku jedá!” Felidézte azt a húsvéti 
ünnepi kört lezáró, mára már szinte teljesen 
kihalt hagyományt is, amire csak igen kevesen 
emlékeznek. Ez pedig az úgynevezett ’sibálás’. E 
szokás szerint a meglocsolt lányok elmentek a 
locsolkodó fi ús házakhoz, ahol fűzfavesszővel 

megveregették a fi úkat és cserébe ők is ajándé-
kot kaptak. 

S mielőtt megkezdődött volna a mosakodás 
szertartása, rövid ünnepi műsort láthattak a 
résztvevők, melyben néhány, az ünnephez 
kapcsolódó szlovák ének és imádság hangzott 
el. Első számként rögtön egy rendkívüli ér-
dekességgel lepte meg a hallgatóságot Danka 
Balázs András, aki a Miatyánk és az Üdvöz-
légy  kezdetű imádságot az ecseriek arhaikus 
nyelvén, Trencsén környéki morva  tájszólá-
sú szlovák nyelven mondta el. Ezt követően 

hagyományos nagypénteki szlovák énekeket 
adott elő a Petruska Néptáncegyüttes Krisztus 
keresztfájáról, majd pedig a keresztúri asz-
szonykórus máriás énekei következtek. Vége-
zetül egy szintén nagypénteki imádság hang-
zott el. A balladai hangvételű fohász szerint 
ha a sírban fekvő Jézushoz bocsánatkéréssel 
érkezünk, ő mindent megbocsát. S miután 
minden mosakodni vágyó elvégezte a rituálét, 
a programot szervező Ecseri Szlovák Önkor-
mányzat kaláccsal és borral látta vendégül az 
egybegyűlteket a Tájházban. 

Földváryné Blazsek Beáta és kislánya, a más-
fél éves Luca is részt vettek ebben a hagyomá-
nyos húsvéti szertartásban. Mint az édesanya 
elmondta, a bűntől való megtisztulás és termé-
szetesen a megszépülés az, amit remélnek tőle. 
De velük együtt érkezett a Beáta által vezetett 
Vencsek Ifj úsági és Gyermek Néptánccsoport 
népviseletbe öltözött kis csapata is, akiknek a 
táncórák alkalmával mesélt erről a hagyomány-
ról. Nem a varázslatban, hanem a hagyomány 
és a közösség összetartó erejében hisz, s ha az 
embernek hite van valamiben, az átjön a mun-
kájában is. Ez történhetett most is, hisz minden 
bizonnyal felkelthette a csoport érdeklődését, 
mert szép számmal vettek a szertartáson részt.

Hagyományőrzés: mosdás a Szerelem patakban

Danka Balázs András a Miatyánkot mondja szlovákul a Duna tévé kamerái előtt
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Az idei ecseri majális két kiemelkedő att-
rakcióját a XIX. kerületi tűzoltók emelő-
kosaras járművének látványprodukciója  
– Ecser madártávlatból –, illetve a Bikini 
együttes nagysikerű szuperkoncertje jelen-
tette. A programra kilátogatott Szűcs Lajos 
országgyűlési képviselő és Varga Ferenc, a 
Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság 
vezetője is.  

Nagy élményben volt része a 4 éves Uj-
vári Zitának, a 6 éves Ujvári Aliznak és a 
9 éves Jaksa Dorinának, amikor szüleikkel, 
Ujvári-Biró Máriával és Ujvári Krisztián-
nal felemelkedtek annak a tűzoltólétrának 
a kosarában, ami az idei majális talán egyik 
legnépszerűbb attrakciója volt a sporttele-
pen. Ez a szerkezet – ami az Ecseri Ön-
kéntes Tűzoltóegyesület (ÖTE) jóvoltából 
jutott el a helybeliekhez – egy 11 emeletes 
ház magasságáig, azaz mintegy 44 méterig 
tudja a kosarát felemelni, hogy szükség 
esetén ott is el tudják végezni a mentési, il-
letve oltási feladatokat. Népszerűségét pe-
dig mi sem bizonyítja jobban, mint hogy 
órákon át mindenkinek mintegy fél órát 
kellett sorban állnia az egyébként ingyenes 
attrakcióért. De mint Újváriék elmondták, 
nagyon jó érzés volt fent lenni s egyáltalán 
nem féltek. Sőt, az apuka több órát is ott 
tudott volna tölteni, ha lett volna rá lehe-
tőség. 

Mint dr. Molnár Zsuzsanna, az ÖTE 
tagja elmondta, próbáltak valami újítást 
is belevinni idei jelenlétükbe a majálison. 
A helyi tűzoltóalakulat bemutatójában 
egyébként idén is több érdekes látniva-
ló szerepelt, mint például égő gépkocsi 
eloltása vagy a műszaki mentés. Az ecse-
rieken kívül pedig részt vettek benne a 
XVII. kerületi hivatásos tűzoltók, vala-
mint a gyömrői önkéntesek, s a bemuta-
tót – csakúgy, mint a rendezvény egészét 
– az Országos Mentőszolgálat biztosította, 
akiknek jelenlétét szintén az ÖTE szervez-

te meg. A gépkocsi eloltásában részt tud-
tak vállalni az ecseriek is, hiszen a múlt 
évben tulajdonukba került egy Mercedes 
Vito, amely rendelkezik a vízzel történő 
oltáshoz szükséges berendezéssel. A he-

lyi közösségi életben aktívan részt vevő 
egyesület a főzőversenyen is képviseltette 
magát, ahol nemcsak babgulyásukat, de 
süteményeiket is megkóstolhatták a ven-
dégek. A játékos vetélkedőikkel gondoltak 
a gyerekekre is, akik tavaly a tárcatűzol-
tásban, most a vízzel való célbalövésben 
próbálhatták ki ügyességüket. A bemutató 
végén pedig újabb meglepetésként testkö-
zelben ismerkedhettek meg a citromillatú 
tűzoltóhabbal. A jelenleg 32 főt számláló 
ecseri önkéntes tűzoltóegyesület nehéz, 
felelősségteljes munkája egyébként sokak 
érdeklődését felkelthette, hiszen e rendez-
vényen két új belépő is leadta náluk a je-
lentkezési lapját.

A legtöbb főzőcsapatot kétségtelenül a 
KosztaSped állította ki, amit igen komoly, 
cégen belüli előkészületi munka előzött 
meg. Mint Sztancsik Csaba, a cég vezető-

je elmondta, annak 
érdekében, hogy a 
legjobb gárdájuk 
képviselhesse őket, 
rendeztek egy házi 
versenyt. Ennek pe-
dig az lett az ered-
ménye, hogy több, 
egyenként mintegy 
15 főt számláló csa-
pattal tudtak bene-
vezni. Így külön-kü-
lön gárdát alkotott a 

cég belföldi és nemzetközi stábja, valamint 
Koszta D50 és Koszta D77 néven a GLS 
feladatokat ellátó munkatársak, továbbá 
a cég által támogatott s mára már hagyo-
mányossá vált teniszversenyek résztvevői-

ből álló Ecser Open csapata. Menüjükben 
pedig olyan fi nomságok szerepeltek, mint 
csülkös bableves, vörösboros marhapör-
költ, debreceni tokány, káposztás csülkös 
bab, valamint egy igazi különlegesség, a 
kakastarajpörkölt herével és zúzával, Boj-
tok György készítésében.

S míg a főzőverseny a majálisok rendsze-

res versenyszáma, addig a helyi polgárőr 
egyesület egy újdonsággal rukkolt elő. Ez 
pedig az a bicikliverseny volt, melyen kor-
határ nélkül indulhatott el minden érdek-
lődő. Így Fábián Zsolt mint édesapa vett 
részt rajta 3 és 8 éves gyermekeivel együtt. 
A család 2 évvel ezelőtt költözött Ecserre, 
s nagyon ötletesnek és sikeresnek ítélték a 
versenyt. A résztvevők a sportpálya és az 
általános iskola közötti útszakaszon ha-
ladtak végig, amit elől egy rendőrmoto-
ros, hátul pedig a polgárőség autója zárt. 
Az egész útvonalat pedig a polgárőrség 
biztosította. Az iskolában berendezett aka-
dálypályán aztán nagyon ötletes ügyességi 

Ecser madártávlatból a nagysikerű majálison

Szűcs Lajos Gál Zsolttal beszélget Kun Attila és Szőke Zsu-
zsanna társaságában

ress veversrsenenysys ááááááááázázámama

Majálisrészlet, 
madártávlatból

Színpadon a Bikini
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feladatokat végrehajtva kellett végig men-
niük, természetesen kerékpárral. Ilyen volt 
például, hogy egy vízzel telt poharat kellett 
kézben tartva átvinni egy másik asztalra, 
vagy egy magasugró léc alatt kellett átbi-
ciklizni vagy pedig bóják között szlalo-
mozni. Egy másik pályaszakaszon viszont 
körbe-körbe kellett biciklizni és lábbal be-
rúgni a labdát a kapuba egy adott pontról, 
később pedig kézzel kellett egy labdát a 
biciklin ülve a földről felvenni és bedob-
ni egy zsámolyba. Az édesapa egyébként 
tavaly is versenyzett, mégpedig a futball 
terén próbálta ki ügyességét. 

Természetesen ez a lehetőség sem hi-
ányozhatott az idei majálisról sem. Most 
azonban a helyi sportegyesület szerve-
zésében zajlottak a mérkőzések, melyen 5 
csapat vett részt. 

A művelődési ház is egy újdonságver-
sennyel lepte meg a majálisra kilátogató-
kat. Ez pedig a Kisállat szépségverseny 
volt. A verseny fődíját egy hófehér, ’Pihe’ 
névre hallgató kiskutya nyerte, akit 8 éves 
gazdája vezetett a zsűri elé. A program kü-
lön érdekességét jelentette az a Gertrúd 
és Gizella névre hallgató óriáscsiga páros, 
akik a 2. helyet vívták ki maguknak. Gaz-
dájuk szerint már reggeltől érezhették a 
versennyel kapcsolatos izgalmat, mivel a 
tenyerén tartva őket egész délelőtt érezhet-
te remegésüket, ami minden bizonnyal a 
versennyel járó stresszre vall. 

Napközben egy kisvonat is járta a falu 
utcáit, amire mindenki felszállhatott, hogy 
gépkocsihasználat s az ezzel járó parkoló-
helyigény nélkül ingyenesen kijuthasson a 
sportpályára. Este 18 óra után pedig több-
ször átment a két közeli településre, Ve-

csésre és Maglódra, hogy aki jönni akart 
az esti Bikini koncertre, szintén ne kény-
szerüljön autóval jönni. Emellett egész nap 
közlekedett egy retro autóbusz is Ecser és 
6 környező település között egy régi Ika-
rus képében. Ezen kalauz is dolgozott, aki 
jelképes, 1 forintos viteldíj ellenében árulta 
a menetjegyeket, hogy minden érdeklődő 
átjöhessen a majálisra s az esti programra. 

Természetesen a koncert után e közleke-
dési alkalmatosságok a hazaszállításról is 
gondoskodtak. 

Kora délutánra esett a főzőverseny ered-
ményhirdetése, melynek során a Szabad-
tűzi Lovagrend több kategóriában hirdette 

ki a helyezéseket és osztott ki különdíjakat 
is. Az elkészített ételekkel kapcsolatban 
Lovassy József a zsűrinek azt az általá-
nos véleményét fejtette ki, hogy egy kicsit 
mintha az utóbbi napokban lehullott csa-
padék beleesett volna az étkekbe is, s azt a 
jótanácsot adta, hogy bánjanak kissé bát-
rabban a sóval. 

A délután főszereplői pedig az ecseri 

ének- és táncegyüttesek voltak, akik az 
óvodás korosztálytól kezdve a nyugdíjasig 
több csoportban is felléptek. Szerepelt a 
műsorban népi ének és néptánc, hastánc 
és természetesen jelen voltak a modern 
táncok is. Emellett tanúi lehettünk egy 
rendkívüli táncos attrakciónak is, amit 
egy világhírnek örvendő tősgyökeres ecse-
ri, Földváry Balázs mutatott be karikával. 
S noha a művész Ecseren él családjával, 
mégis rendkívüli szerencsének mondható, 
hogy el tudott jönni, hiszen mutatványával 
tengerjáró turistaha-
jókon is szokott sze-
repelni s most éppen 
két ilyen program 
között sikerült őt 
megkeresni.

A döntő mérték-
ben az önkormány-
zat által fi nanszíro-
zott és lebonyolított 
rendezvényt érté-

kelve Gál Zsolt polgármester örvende-
tesnek tartotta, hogy a helyi civil szerve-
zetek nagyobb számban voltak jelen és 
kivették részüket a programok szervezés-
ében is. Emellett a programot jelentősebb 
mértékben támogató ProForm Kft . és a 
KosztaSped mellett – utóbbi a parkolóját 
is rendelkezésre bocsátotta egész napra – 
több kisebb szponzor is bekapcsolódott a 
költségek viselésébe. Leszűrve a megelő-
ző évek tapasztalatait idén úgy döntöttek, 
hogy a több kisebb esti fellépő helyett egy 
nagykoncertet szerveznek zárásként. A vá-
rakozás bejött, óriási érdeklődés öveste D. 
Nagy Lajosnak és zenekarának, a Bikini-
nek kétórás produkcióját. 

Örömének adott hangot Gál Zsolt azzal 

kapcsolatban is, hogy a helyi tűzoltók ilyen 
ügyes szervezési munkával el tudták érni 
a főattrakciót adó emelődarus kocsi meg-
szerzését. A polgármester külön is meg-
köszönte, hogy az ÖTE ilyen sok feladatot 
vállalt magára. S jóllehet a főzőverseny 
már visszatérő programpont, mégis új-
donság, hogy az EKO Kft . csapatai mellett 
idén még több civil szervezet kapcsolódott 
be. Ezek közül a Horgász Egyesületnek ez 
jó főpróbaként is szolgált a júliusi Halas 
naphoz, s emellett népszerűsíteni tudták a 
halételeket is.

Ahogy fentebb jeleztük, az önkormány-
zat nem tévedett, amikor nagyszabású Bi-
kini koncertre számított este. A sportpálya 
szélére felállított színpad előtt ugyanis 
eddig még soha nem tapasztalt létszámú 
rajongósereg gyűlt össze, hogy élőben él-
vezhesse kedvence műsorát. Ezt követően 
pedig akik még bírták, hajnalig rophatták 
a táncot a majálisi diszkó zenéjére.   

A gépjárműtűz oltásának izgalmai

A kerékpáros verseny boldog díjazottjai

Varga Ferenc, Gál Zsolt és dr. Molnár 
Zsuzsanna

Az örökifj ú Sosovicza Jánosné óvodás ta-
nítványaival táncol a színpadon

Sztancsik Csaba és öt csapatának tagjai a fi nom ételek  főző-
helyének sátrai előtt

Cserfa_2019_május_03.indd   7 2019. 05. 13.   19:28:13



8 Cserfawww.ecser.hul 2019. május 17. Iskola

Aki április 25-én belépett a művelődési 
ház nagytermébe, asztalok körül ülő népes 
diáksereget láthatott, akik egy-egy felnőtt 
iránymutatása mellett elmélyülten törik a 
fejüket egy játék felett. Ennek a játéknak a 
neve pedig ’Cashfl ow’, ami sokban hasonlít a 
hajdan szintén nagy népszerűségnek örven-
dő ’Monopoly’-hoz. 

A gyerekek a Laky Ilonka Általános Isko-
la tanulói voltak, s a program szervezését az 
iskola részérő Deme Éva tanárnő végezte. 
Mint mondotta, minden évben megtartják 
az iskolában is az úgynevezett ’Pénz7’ prog-
ramot, a minisztérium által kiírt időben. 
Mindeddig azonban csak tanórai keretek 
között volt arra lehetőség, hogy a program 
kapcsán olyan fogalmakkal ismertessék 
meg a gyerekeket, mint befektetés, kamat, 
hitel, stb. Idén azonban a ’Száz Kéz Egyesü-
let’ jóvoltából lehetőségük nyílt arra, hogy 
kapcsolatba lépjenek s a Pénz7 programot, 
hivatalos nevén A pénzügyi tudatosság és 
gazdálkodás hetét népszerűsítő csoporttal, 
akik ennek az izgalmas játéknak a keretein 
belül lehetőséget biztosítsanak az intelligens 
pénzhasználat elsajátítására. 

Az iskolában matematikát oktató prog-
ramszervező tanárnő azt is elmesélte, hogy 
a játékszabályok szerint csak 12 év felettiek 
jelentkezhettek a részvételre, s a 72 jelent-
kezőből 70-en voltak jelen, csak a beteg 7-8. 
osztályosok maradtak otthon. A többiben 
pedig föl sem merült, hogy nem jön el. A já-
tékot a matematikaórák keretében folytatják 
le, utána pedig visszatérnek az iskolába és 
tanórák szerint megy majd tovább a munka. 

Ennek a gazdálkodásra tanító játéknak a 
folytatását pedig úgy tervezik, hogy ameny-
nyiben sikeresnek és hasznosnak bizonyul, 
egy évben egy alkalommal biztosan sort ke-
rítenek majd rá. Ebben számítanak a ’Száz 
Kéz Egyesület’ további segítségére, amihez 
az iskola lehetőségei szerint adja hozzá a 
szükséges időt és energiát. A tanárnő véle-
ménye szerint a fi atalabb korosztályt, az 5 - 
6. osztályosokat is érdemes lenne bevonni. 
Ez annál is inkább indokolt, mivel minisz-
tériumi szinten is foglalkoznak a témával, s 
ma már sikeresen működik a szintén a mi-
nisztérium által beindított Digitális témahét 
és a Fenntarthatósági témahét a gyerekek 
számára. A Fenntarthatósági témahét ke-
retében például növényeket gyűjtöttek és 
ültettek, festették az iskolát, fából bútorokat 
készítettek és szemetet szedtek Ecser szerte. 
Emellett részt vettek a Digitális témahéten is, 
amikor is az informatikai eszközök ésszerű 
használatára próbálták nevelni a tanulókat. 

Ezekhez a már jól működő programokhoz 
hasonlóan lehetne megszervezni a Pénz7-et 
is, aminek ismeretanyagával a 4 - 5 - 6. osz-
tályosok most is csak a matematikaórák ke-
retein belül ismerkedhetnek, s a nagyoknak 
is csak most nyílt először lehetősége erre a 
játékos és szemmel láthatóan érdekes tanu-
lási formára. 

A játékot a gyerekekhez elhozó ’Magyar 
Gazdag Papa’ klub vezetője, Czimbalmos 
Árpád több érdekes információt osztott meg 
ennek a ma már mondhatni világszerte igen 

népszerű játéknak a történetével kapcsolat-
ban.

Elmondta, hogy egy japán származású 
amerikai, Robert Kiyosaki volt az, aki meg-
alkotta. Ezzel kapcsolatban megjelentetett 
több könyvet is, amelyekben elmondta, 
hogy mi az, amit a gazdag szülők már kis-
korban megtanítanak a gyerekeknek, míg a 
szegényebb és a középosztályhoz tartozók 
ezt egyáltalán nem teszik meg. Kiyosaki 9 
éves korában kezdett el tanulni erről a já-
tékos pénzvilágról, amit a Monopoly segít-
ségével tudott megtenni és gyakorlatilag az 
alapján alkotta meg a Cashfl ow oktatójáté-
kot. Az eredmény pedig egy olyan népszerű 
oktatójáték lett, amit 10 évestől 70-80 éves 
korig bárki játszhat. A hatékonyságát pedig 
nem szükséges ecse-
telni, hiszen játékos 
formában minden 
könnyebben elsajátít-
ható még felnőtt kor-
ban is. Egy-egy cso-
portban 6 fő játékos 
és egy játékvezető le-
het, akiket a klubban 
külön képeznek ki 
ennek a feladatnak az 

ellátására. A Monopolyhoz képest plusz esz-
közök, egy tábla és kártyák is vannak a játék-
hoz, valamint a tanítandó ismeretek között 
szerepel az eredménykimutatás is a rend-
szeres bevételekkel és kiadásokkal együtt. 
Szerepel benne továbbá a pénzügyi mérleg 
is a rendelkezésre álló eszközökkel és köte-
lezettségekkel/forrásokkal. A játék során pe-
dig az az elérendő cél, hogy a belső körből, 
a mókuskerékből ki tudjanak törni a külső, 
gyorsító sávba. Ehhez pedig eszközök fel-
halmozására van szükség. S amikor a passzív 

jövedelem meghaladja az összkiadást, akkor 
van erre lehetőség. Ez az élvezetes játék ilyen 
módon megtanít bánni a pénzzel s egyúttal 
kezelni az adósságot, kimászni belőle, hiszen 
van út erre is. Egyszóval arra tanít, hogy ho-
gyan tudunk gazdaságilag függetlenné válni.

S a játékot Ecserre is elhozó Magyar Gaz-
dag Papa klub 2011. óta létezik hazánkban, 
s a hatékony pénzügyi, gazdasági gondolko-
dásra tanítják tagjaikat és a játékokban részt 
vevőket.

Aki pedig felnőttként is szeretne ilyen, va-
lamint egyéb vállalkozási és a sikeres mun-
kához elengedhetetlen ismereteket szerezni, 
a Magyar Gazdag Papa klub 

www.richdadclub.hu nevű honlapján bő-
vebb információkat szerezhet.

Gazdálkodni tanították a Lakysokat

Kis kép: Tanulás közben
Nagy kép: Oktatói kar
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A Laky Ilonka Általános Iskola 7.a és 
7.b osztálya 2019. április 15-17. között a 
Határtalanul program keretében tanul-
mányi kirándulásra utazott a Felvidék-
re. Ez a lehetőség a nemzeti összetarto-
zás erősítését tűzte ki célul, segítségével 
magyarországi iskolák diákjai utazhat-
nak állami támogatással a szomszédos 
országok magyarlakta területeire.

Az utazás előkészítése éppen egy évvel 
ezelőtt kezdődött. Akkor kellett ugyanis 
benyújtani a pályázati anyagot, mely tar-
talmazta az együttműködési szerződé-
seket, a tervezett utazás kapcsolódását a 
tananyaghoz, a részletes tervet napra és 
úticélokra lebontva, valamint az utazást 
előkészítő és lezáró beszámolók vázla-
tát. A korábbi kedvező tapasztalatokra 
építve a Student Lines Diákutazási Iro-
da közreműködését kértem a kirándulás 
megszervezésével kapcsolatban.

A kedvező elbírálásról 2018. decem-
ber 21-én döntött a Bethlen Gábor 
Alapkezelő Zrt., így januártól kezdődött 
a valódi ráhangolódás az utazásra. Elké-
szítettük az összes hivatalos iratot, meg-
kaptuk a részletes programot, a szállás 
címét. Az előkészítő órákon Egegi-Hor-
nyák Rebeka és dr. Petkyné Medvigy 
Ivett tanárnők segítségével a Felvidék 
történelmi gyökereivel, földrajzi elhe-
lyezkedésével, az ottani magyarság hely-
zetével ismerkedhettünk.

Utazásunk 2019. április 15-én hajna-
li 5.30-kor kezdődött. A korai indulás 
ellenére 40 izgatott diák és három pe-
dagógus várt a buszra. Az első város, 
amellyel megnéztünk Selmecbánya volt. 
A zegzugos, hegyi utcákon sétálgatva is-
merkedtünk a nevezetességekkel. Innen 
Körmöcbányára mentünk, ahol az 1328 
óta működő pénzverdét látogattuk meg. 
Az évszázados, de még működő gépek 
mellett azt is megmutatták, hogy 2019-
ben hogyan készül többek között a szlo-
vák euro érme. Utolsó megállónk aznap 
Besztercebánya volt. A főtéren körbe-

tekintve megnéztük a püspöki székes-
egyházat, a Th urzó palotát és több más 
gyönyörű középkori épületet. Végiglép-
kedtünk a húsvéti kirakodóvásáron és 
fi nom fagyit is ettünk. A szállásig még 
mintegy kétórás buszozás várt ránk, de 
Várhosszúréten a panzió kárpótolt min-
ket. 2-3-4-5 ágyas, külön fürdőszobás 
szobákban helyeztek el minket és fi nom 
vacsorát kaptunk.

Kedden a rozsnyói Református Egy-
házközség Alapiskolájában kezdtük a 
napot. A magyar iskola igazgatónője 
röviden bemutatta az intézményt, majd 
a költészet napjára összeállított műso-
rukkal leptek meg minket. Cserébe a mi 
lányaink ecseri népdalokat énekeltek. A 
kulturális rész után egy focimeccset is 
lejátszottunk az ottani hetedikesekkel, 
ami nagyon szoros eredményt hozott. 
Innen Betlérre indultunk tovább, ahol 
az Andrássy-kastély gazdag gyűjtemé-
nyét mutatták meg nekünk. A kastély 
parkjában, hatalmas fák tövében ebé-
deltünk. A következő úticélunk Lőcse 
városa volt, ehhez azonban át kellett 
kelnünk az Alacsony-Tátra keleti vo-
nulatain. A „fekete városban” először a 
Szent-Jakab templomban a világ egyik 
legnagyobb gótikus szárnyas oltárát 
néztük meg, majd a városházát és a mel-
lette álló híres szégyenketrecet. Egy kis 
pihenés után a szepesi vár felfedezése 
várt ránk. A több, mint 4 hektáron fek-
vő erődítmény 
Közép-Európa 
l e g n a g y o b b 
vára, a világ-
örökség része.

Szerdán éb-

redés után összecsomagoltunk, meg-
reggeliztünk, elbúcsúztunk a házigaz-
dától és buszunkkal Szlovákia második 
legnagyobb városába, Kassára indul-
tunk. Az idő sajnos már nem volt olyan 
napfényes, de ez nem szegte kedvünket 
és először a Szent Erzsébet főszékes-
egyházba mentünk. A templombelső 
megtekintése után az altemplomba, 
ismertebb nevén a Rákóczi-kriptába 

tartottunk. A legnagyobb szarkofágban 
nyugszik II. Rákóczi Ferenc. Látogatá-
sunkat az is különlegessé tette, hogy az 
Országgyűlés a 2019. esztendőt Rákóczi 
emlékévvé nyilvánította. Mi is elhelyez-
tük koszorúnkat a fejedelem sírjánál és 
elénekeltük a magyar himnuszt. A ka-
nyargós utcákon sétálva megnéztük a 
színházat, Márai Sándor szülőházát, az 
egykori börtönt, majd eljutottunk a Ro-
dostó-házhoz, mely annak az épületnek 
az utánzata, ahol Rákóczi 1720 és 1735 
között száműzetésben élt. Innen már 
hazafelé vezetett az utunk.

Délután 5 óra előtt egy kicsivel értünk 
haza. Több száz kilométert utaztunk, ta-
lálkoztunk Felvidéken élő és tanuló ma-
gyar gyermekekkel, beszélgettünk fel-
nőttekkel és megismerhettünk rengeteg 
értéket. A szívünk és a fényképezőgépe-
ink tele voltak emlékekkel. Iskolánkban 
ez volt az első alkalom, hogy a Határta-
lanul program keretében utaztunk. Re-
mélem és kívánom, hogy a mindenkori 
hetedik osztályosoknak megadassék ez 
a lehetőség és minél többen jussanak el 
határon túli magyarlakta vidékekre.

Köszönjük a Miniszterelnökség és a 
Bethlen Gábor Alapkezelő támogatását!

Jármai Ildikó

Rákóczi, Márai nyomában a Felvidéken

Irány a szepesi vár
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Csillaghúr Ecseren, állatsimogatással 
Kellemes szórakozásban volt részük 
azoknak az ecseri gyerekeknek, akik 
március 27-én délelőtt ellátogattak a 
művelődési házba, hogy aktív részesei 
lehessenek a ’Csillaghúr’ zenekar színes 
műsorának. S míg a két helyi óvoda kis 
csemetéi, valamint második turnusban 
a Laky Ilonka Általános Iskola alsósai 
izgatottan várták, hogy kezdetét vegye 
az előadás, addig a művelődési ház 
udvarán egy hasonlóképpen izgalmas 
foglalatosság is várt rájuk. Ide ugyanis 
az ecseri Varázs Lovas Sport Egyesület 
jóvoltából helybe jött a kisállatsimoga-
tó. Így kedvükre csodálhatták és szeret-
gethették a tyúkot, csirkét, galambot, 
libát és nyulat, de még a pónilovat is, 
melyek valamennyien nagy nyugalom-
mal viselték hirtelen jött népszerűsé-
güket. 

Takács Sándor, az egyesület vezetője 
elmondta, hogy a művelődési ház fel-
kérésére saját állataikat hozták el. 

A délelőtti program főszereplője a 
’Csillaghúr’ zenekar változatos, igen 
mozgalmas műsora volt. Vezetője Sás 
Károly, aki mint mondotta, Ecserre 
nagyon szívesen jön s szinte úgy érzi, 
hogy haza érkezik, mivel több, mint 
10 évig dolgozott itt zenetanárként a 
’Harmónia’ Zeneiskola keretein belül. 
A Csillaghúrt pedig lányával, Sás Ildi-
kóval közösen hozták létre nyolc évvel 
ezelőtt. Ez idő alatt több, mint 1000 
fellépésük volt, s ezek helyszíne ha-
táron túli területekre is kiterjedt. Apa 
és lánya együtt írják a mesekönyveket, 
melyek mindegyike zene CD mellék-
lettel jelenik meg, s hangfelvételük pro-
fi  stúdióban készül. Első képesítésként 
egyébként tanítói diplomával rendel-

kezik, s az ehhez a korosztályhoz fű-
ződő szakértelme az, ami visszaköszön 
ebben a munkában. Az előadás folya-
mán sorra jelentek meg a kis állathősök 
a gyerekek előtt a Rábaiban. Először a 
varjú érkezett, csőrében dióval. Éppen 
a barátaival repült hazafelé, amikor ta-
lált egy szép diót. A többiek leszálltak 
bóklászni egy kicsit, de ő nem tudott, 
hiszen a szájában volt a dió. Így aztán 
begurította egy fa alá, ám később nem 
találta meg, tavaszra pedig szép fa nőtt 
ki belőle. S hogy összetörje a diót, jó 
magasra felrepült megnézni, hol van 
egy kő, amit ledobott a dióra, s az már 
össze is tört. Aztán jött a többi mese 
is egymás után Csiga Csabiról, majd a 
tyúkocskáról, a pulykáról, a fakopáncs-
ról, a tücsökről és így tovább – s mind-
egyiküknek megvolt a saját dala, amit 
a gyerekek nemcsak a CD-ről hallgat-
hattak, de együtt is énekelhették vele. 
S hogy a kicsik később is élvezhessék a 
Csillaghúr meséit és kellemes dalait, az 
előadást követő naptól valamennyi ed-
dig megjelent könyvük kikölcsönözhe-
tő a művelődési ház könyvtárából.

Nagymamája ölében ülve fi gyelte a 
műsort a mindössze 18 hónapos Köve-
si Dalma. Testvére, az 5 éves Dávid ki-
csit bátrabb volt, így ő már önálló szé-
ken ült szorosan mellette. Éberhardtné 
Dinnyés Márta, a nagyi elmondta, hogy 
a kicsik ugyan a fővárosban laknak, 
ám mivel nevelésmentes nap van az 
ovijukban, ma őrá hárul felügyeletük. 

Így remek elfoglaltság ez a meseműsor, 
amit mindannyian nagyon élveznek. 

Az öt csoporttal működő Andrássy 
Utcai Óvodából négy jött el az elő-
adásra, s mindössze a kicsik maradtak 
otthon, mivel e napon más óvodai el-
foglaltságuk volt, ami miatt nem tud-
tak részt venni a Csillaghúr műsorán. 
A Katica csoport Nyéki Klára óvónő 
vezetésével érkezett, akit Balogh Zol-
tánné óvónő és Ócsai Andrásné daj-
ka segített munkájában. Szerencsére 
a 23 főből mindössze 4 hiányzó volt, 
így a gyerekek többsége jelen volt az 
előadáson, ami nagy élményt jelentett 
számukra. Mint az óvónő elmondta, 
minden ilyen rendezvényre el szoktak 
menni a Rábaiba, amit a település ön-
kormányzata ingyenesen biztosít ne-
kik. S az sem jelent gondot számukra, 
hogy többnyire gyalogosan teszik meg 
az utat a művelődési házba. Egyébként 
pedig igen szerencsés helyzetben lévő-
nek mondhatják magukat, hiszen sok-
szor még gyalogolniuk sem kell, mert 
legtöbbször házhoz mennek hozzájuk 
a hasonló programok.

A nyuszisimogatás örömei

Közös játék Sás Károllyal

De jó, nagyi!
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A Cserfa következő, 2019. 06. 
száma június 14-én jelenik meg. 
Nyomdába adás: június 7. 
Lapzárta: június 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

Ez egyházi évünk bronzérmes ünnepe. Az ere-
deti görög szó jelentése: ötven. A húsvét utáni 
50. napról van szó ugyanis, melyen Jézus el-
küldi Szentlelkét az Utolsó Vacsora termében 
imádkozó 12 apostolnak és a Szűzanyának. 10 
nappal korábban, mennybemenetelekor tesz 
erre ígéretet nekik, és ezt a terményhálaadás 
zsidó ünnepén reggel 9 óra tájban teljesíti. 
Szélzúgás és lángnyelvek formájában kiárad 
rájuk a Szentlélek, és az eddig félős aposto-
lokat most bátorság és missziós lelkület tölti 
el: Péter olyan nyíltan elmondja az ünnepre 
mindenünnen a fővárosba sereglett zsidóknak 
a Jézussal történteket, hogy aznap kb. három-
ezren rögtön megkeresztelkednek. Egyházunk 
születésnapja ez: létrejön az első közösség, 
amely az ApCsel tanúsága szerint onnantól 
folyamatosan gyarapszik, és ma már a Föld 8 
milliárd lakójából mintegy 1,1 milliárdan kö-
vetik Őt.

Befejező ünnepnap ez: véget ér a liturgiá-
ban a leghosszabb összefüggő egység, a hús-
véti időszak 90 napos ünneplése. (Katolikus 
Egyházunkban ezért nem létezik „pünkösd-
hétfő”, hiszen logikátlan lenne, hogy egy be-
fejező ünnepnek másnapja legyen.) Valójában 
azonban ezzel kezdődik Egyházunk hivatalos, 
formális élete: innentől Jézusnak a 12 aposto-
lán kívül már nemcsak spontán követői van-
nak, hanem olyanok, akik az Ő akaratából és 
Szentlelke erejéből tudatosan dolgoznak azon, 
hogy közösséggé formálódva éljék az Ő életét. 
Nem egyéni Don Quijote-harccal, hanem csa-
ládként a Fő körül. A Szentlélek lángnyelvei 
2000 éve folyamatosan lelkesedésben, tűzben 
tartják azokat, akiknek a szíve kész igennel vá-
laszolni Jézus szeretettől értünk lángoló szívé-
nek. A médiában a rossz hírek a szenzációsak 
és kelendők. Egyoldalú bemutatásuk ellene 
dolgozik annak, hogy mindenben, a nehéz 
és az örömteli élethelyzetekben is keressük és 

megtaláljuk Isten gondoskodó, atyai szeretetét. 
Akibe azonban a keresztségkor beköltözött, a 
bérmálkozása nyomán pedig kibontakozott a 
Gyógyító, a Vigasztaló, az Egység Lelke, aho-
gyan Jézus a Szentlelket nevezi, az nem fog 
többé keseregve magába fordulni. Nem zárkó-
zik be önmagába szomorúan és gyáván, nem 
játszik sem mimózát, sem sündisznót. Hanem 
mint Mestere szíve, lángol az isten- és ember-
szeretettől. Keresi, kutatja, megállíthatatlanul 
halad Feléje és segíti ebben a rábízottakat is. 
A boldogságból mindig többet és többet akar 
befogadni és továbbadni. Igen, missziós lelkü-
let, lelkesedés, tűz ez, amely eltölti Krisztus Ti-
tokzatos Testének igazán elkötelezett tagjait. A 
misszió nem külső parancs, hanem belső kész-
tetés egy belső találkozás boldogságának túl-
csordulása másokra. Az a cél, lelkület, amiért 
a Szentháromságban egymást szerető három 
személy egyáltalán megteremtette az embert. 
Dinamizmus, amely nem ismer akadályokat: 
azokat benne a Lélek tüze felperzseli. Ez az, 
amiért Krisztus családja, a misszionáriusok 
és a vértanúk Egyháza mindmáig gyarapszik, 
és a világ végéig gyarapodni fog (vö. ApCsel 
20,24). Mert a Szentlélek tüze megállíthatatla-
nul tovaharapódzik a lelkekben. Jézus mondja: 
„Tüzet hozni jöttem a Földre, mennyire szeret-
ném, hogy fellángoljon!” A te lelked vajon már 
lángot fogott?

Balázs atya
Rejtvény: Idén júniusban 7 főünnepünk 

lesz. Ezek közül 4 került említésre a fenti cikk-
ben. Mi ezeknek a főünnepeknek a neve és az 
idei dátuma? Továbbá: mikből adódik össze az 
említett húsvéti időszak 90 napja? Hogyan szól 
a fent említett szentírási vers (ApCsel 20,24)? 
Mi a cikk befejező mondatának szentírási le-
lőhelye? A 7 feladatért ki-ki annyi szentképet 
nyer, amennyinek helyes megfejtését elküldi a 
20/433-15-57-es számra. 

Pünkösd

Cserfa_2019_május_03.indd   11 2019. 05. 13.   19:30:18



Az Ecseri Cserfa Kuckó Óvodában április 29-én a Magyar Gá-
bor pszichológus, testnevelő tanár által kifejlesztett mozgáskotta 
módszer eszközeinek beszerzésére nyílt lehetőség. A beszerzés el-
nyert pályázat, valamint az ecseri önkormányzat által nyújtott 
önrész biztosításával valósult meg.

Ismét használatban templomunk szószéke. Az Ecseri Pádu-
ai Szent Antal templom szószéke fából készült, copf stílusú, 
sárgásbarna márványozással díszített. Több évtizede nem 
használták, feljáratát korábban elfalazták. Az Ecseri Szlovák 
Önkormányzat anyagi támogatásával újra járhatóvá tették a 
feljáratot. Dr. Tanczik Balázs plébános Húsvét ünnepén prédi-
kált először a szószékről.

Május 4-én tartotta a Laky Ilonka Általános Iskola jótékonysá-
gi estjét. A hetek óta szorgalmasan készülő diákok osztályon-
ként egy-egy produkcióval léptek a tornaterem színpadára, 
hogy bemutassák műsorukat szüleiknek, nagyszüleiknek. 

A Laky Ilonka Általános Iskola diákjai nagy sikerrel szerepeltek a Magyarországi Szlovákok Szövetsége által rendezett regionális 
népdalversenyen. Az ecseri gyerekek helyi szlovák népdalokkal mind csoportos, mind pedig egyéni kategóriában továbbjutottak az 

országos döntőbe.
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