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Tetőt kap Sikeresen
Rendkívüli
képviselő-testületi az orvosi pályáztunk
rendelő
orvosi eszközök
ülés – július 8.
Ecser Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testülete
július 8-án tartotta rendkívüli ülését, melynek alkalmával határozatott hozott a
Rábai Miklós Művelődési és

Közösségi Ház kazánjavíttatási költségeinek biztosításáról.
A testület néhány külterületi utca útjavítására támogatást szavazott meg.

Állások. A Monori Tankerületi Központ pályázatot hirdet a
Laky Ilonka Általános Iskola testnevelő tanári munkakörének
betöltésére. A pályázat benyújtásának határideje: 2019. augusztus 14. A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt
Kiss Katalin nyújt, a 29/335-164 -os telefonszámon.
***
A Magyar Posta Zrt. kézbesítő munkatársat keres Ecserre. A
munkakör azonnal betölthető.
Érdeklődés: Király Ilona – tel: (30) 771-8409. Jelentkezés: Ecser
posta; Levélcím: 2233 Ecser Széchenyi utca 50.

Ecser Nagyközség Önkormányzata fontosnak tartja,
hogy minél magasabb színvonalon biztosítsa a lakosság
egészségügyi ellátását. A korábban privatizált háziorvosi
rendelőket visszavásárolta és
újra köztulajdonba vette. Ezután cserélték ki a nyílászárókat, és energetikai korszerűsítést hajtottak végre.
Az orvosi rendelő környezete is megújul. Elbontották a
régi melléképületet, új parkoló épült.
Az épület nyeregtetőt kap,
és ezáltal lehetőséget további
helyiségek kialakítására.

beszerzésére

Orvosi eszközök beszerzésére nyert Ecser Nagyközség
Önkormányzata 2.959.378Ft támogatást a Magyar Falu
Program keretében. Az orvosok a pályázathoz az eszközigényüket megadták, amik
beszerzése a támogatói okirat
aláírását követően megvásárlásra kerül.
A Vecsés és Környéke Családés Gyermekjóléti Szolgálat és
Központ pályázatot hirdet
óvodai és iskolai szociális segítő munkakörnek betöltésére.
Részletek: www.ecser.hu

Autóbusz indul templomunktól az új püspök szentelésére
A maglódi származású Marton Zsoltot,
a Központi Papnevelő Intézet rektorát
nevezte ki Ferenc pápa váci megyéspüspökké - közölte a Magyar Katolikus
Püspöki Konferencia (MKPK) titkársága.
Az új püspök Dr. Beer Miklóst váltja, aki 2018. június 1-jén töltötte be 75.
életévét és nyújtotta be nyugdíjazási kérelmét a pápának.
Marton Zsolt
1966. március
26-án született
Budapesten.
A kecskeméti
Piarista Gimnáziumban
éretts égizett,
majd 1988-ban
szerzett tanítói diplomát a
Marton Zsolt
Zsámbéki Tanítóképző Főiskolán.
Ezt követően 1988-1992-ig tanított az
Ecseri Általános Iskolában.
Teológiai tanulmányait Veszprémben, Győrben és Budapesten végezte,
1998-ban szerzett teológus diplomát a
Pázmány Péter Katolikus Egyetem hittudományi karán. 1998. június 20-án

Vácott szentelték pappá.
augusztus 24-én 10 órakor a váci szé1998-99-ben püspöki titkár és bíró- kesegyházban szentelik püspökké és
sági jegyző volt, 1990-től Nagykátán, iktatják be hivatalába. Az eseményre
majd Dányban szolgált. 2002-2003-ban egyházközségünk külön busszal utazik,
a Váci Hittudományi Főiskola levelező amely 8 órakor indul templomunktól.
tagozatának tanára, 2003 és 2008 között Jelentkezni az 1.700 Ft-os útiköltség bea Központi Papnevelő Intézet prefektu- fizetésével lehet Vágvölgyi Lajosnénál a
sa volt. 2008-tól 2015-ig Felső- és Alsó- vasárnapi szentmisék előtt és után.
göd plébánosa, valamint váci kerületi A Szent István-napi rendezvény eseményei
esperes volt, majd
Programterv
2015-től a Központi Papnevelő Inté- Augusztus 19. hétfő - A sportpályán
zet rektora.
12.00 szabadtéri játékok: légvár, mászótorony,
Dr. Beer Miklós
cirkuszi játékok, egész nap büfé, vattacukor, fagyi,
nyugalmazott püspök bírósági hely- édesség, lángos.
nöke Dr. Tanczik 15.00 Az ecseri csoportok fellépései
Balázs volt, aki egy 16.00 A Brass Dance Band zenekar fellépése
éve Ecser plébáno- 17.30 A Mystery Gang koncertje
sa. Az egyházjog
előírása
szerint
Balázs atya ezen 21.00 Tűzijáték
magas tisztségének 21.30 Utcabál, nosztalgiadiszkó DJ Gagával
betöltése az új püspök kinevezésével
nem szűnik meg, Augusztus 20. kedd - a Művelődési Házban
hanem hivatalosan 10.15 Ünnepélyes díjkiosztó - Ecserért kitüntető díj
megerősítendő.
átadása
Marton Zsoltot 10.45 Kalina Enikő ünnepi műsora a díjátadás után

19.00 A Ladánybene 27 koncertje
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Indul a Cserfa Kuckó Óvoda bővítése
Elkezdődhet a Cserfa Kuckó Óvoda bővítése
és átépítése, a közbeszerzés lezárult. Napokon
belül dönt a képviselő-testület, hogy eredményesnek nyilvánítja-e az eljárást. Lapzártakor
ez a döntés még nem lesz meg, de bízom benne,
hogy mire az újság az Önök kezébe kerül, már
kezdődhet az építkezés. Sok kellemetlenséggel
fog járni, de ha elkészült, egy szép és modern
óvodába járhatnak a gyermekeink. A tervekről
részletesen a következő Cserfa számban fogok
tájékoztatást adni, természetesen az érintett
szülőket már tájékoztattam.
Az orvosi ellátás javítása érdekében sike-

res pályázatokon vagyunk túl. Az energetikai
felújítás után rövidesen elkészül az új tető, ezt
követően az épület környezetének rendezését
is befejezzük. Nagyon örülök, hogy időközben
a praxisok működéséhez is érkezett segítség,
ezekről előzetesen orvosainkkal egyeztettünk,
az ő kérésüknek megfelelő felszerelések, berendezési tárgyak és műszerek kerülnek beszerzésre rövidesen.
Hosszas előkészítő munka után siker koronázta a bölcsődeépítési terveinket. Évekkel
ezelőtt kezdődött a munka, amikor a képviselő-testülettel eldöntöttük, hogy bölcsődét kell
építeni. A döntés
megszületésekor
mérlegelni kellett,
hogy tudjuk-e műecseri ÖTE-vel telt. Fantaszködtetni az intéztikus programot hoztak száményt, mivel nem
munkra. Délelőtt elméletben
kötelező
feladata
(némi gyakorlattal vegyítve)
az
önkormányzatismerkedhettek a gyerekek a
nak, ezért a műmentéssel, a sebkötözéssel, a
ködtetésére forrást
veszélyes anyagok jelölésénem fogunk kapni.
vel, a tűzoltók ruházatával és
Viszont egyre nafelszerelésével. Délután csagyobb igény van a
patokat alkottunk és a megtagyermekek óvoda
nultakból versenyezhettünk:
előtti ellátására, amit
hogyan kell ellátni egy égési
helyben nem tudnak
sérültet, ki tudunk-e mena szülők megoldani.
teni egy füsttel teli szobából
Több vállalkozóval
egy bent rekedtet, megfelelőtárgyaltunk családi
en irányítjuk-e a vízsugarat?
napközi támogatásTakarodó után pedig riasztás
ról, de ezek közül
következett, meg kellett keresvégül egyik sem vani egy társukat.
lósult meg. ElkészíCsütörtökön ismét elhagytettünk egy tervet a
tuk a tábort, Fonyódra utazbölcsőde épületére és
tunk bobozni és a kilátót
pályáztunk. Több almegnézni. A tábor megmakalommal elutasítotradt idejében megtartottuk a
ták a pályázatainkat,
szokásos esküvőt és kaszinót.
a legfőbb érv az volt,
Sajnos az utolsó két nap már
nem tudtuk a Balatont élvezni, mert az időjárás miatt a víz
nem volt alkalmas fürdésre.
Táborozni jó! Számtalan
dolgot tanulhatnak meg a
gyerekek, úgy mint alkalmazkodás, önállóság, felelősség
önmaguk és társaik iránt, közösségben létezés, zsebpénz
beosztása.
Tapasztalhatják, hogy “luxus” és számítógép nélkül is
van élet, hogy így is remekül érezheti magát az ember.
(Fotó: 12. oldal) Kiss Katalin

Lakysok és a Balaton
Az idei nyár sem telhetett el
tábor nélkül. Most a Balaton
déli partján, Balatonfenyvesen, pontosabban Alsóbélatelepen töltöttünk el egy
hetet július 8-ától 14-éig.
Már a megérkezés sem nélkülözte az izgalmakat, hiszen
olyan szűk utcában volt a táborhely, hogy a nagy busz be
sem fért. De nem hiába jött
velünk a sok ifis, ők segítettek a kisebbeknek a csomagok
becipelésében. A szobák elosztása, az elhelyezkedés és a
táborrend megbeszélése után
jöhetett a fürdés, ami nagyon
egyszerű volt, hiszen az üdülő
partszakasza alig ötven méterre helyezkedett el a szobáktól.
Ez a tény bőven kompenzálta
a hely kissé szocreál életérzését. Már első nap beöltöztünk
jelmezeinkbe (a tábor idei
témája: híresek) s felvonultunk a délután felállított LAKYWOOD sátor alatt. Együtt
sétáltak a híres focisták Chaplin-nel és Einsteinnel, kéz a
kézben vonult Babános Joe
Hosszú Katinkával. Másnap
a táborlakók vonatra szálltak,
az úticél Keszthely volt, konkrétan a Festetics-kastély. Több
csoportban,
idegenvezetők
segítségével ismerkedhettek
meg a gyerekek a kastély és a
család történetével, a gondozott park és a szökőkút pedig
mindenkit ámulatba ejtett.
A szerdai nap és éjszaka az

hogy jóval nagyobb
településeken sem
megoldott a kérdés,
központilag azokat
kell először rendezni. A képviselő-testület újabb döntést
hozott, miszerint
ha bölcsődére nem
kapunk támogatást,
akkor építsünk minibölcsődét, vagy vásároljunk épületet, és azt alakítsuk át. Az egyeztetések után az új építése mellett döntöttünk,
elkészíttettük a terveket és újra pályázatot adtunk be. A napokban kaptuk meg az értesítést,
hogy kérésünk meghallgatásra talált, 75 millió
forint összeget biztosítanak egy két csoportos
minibölcsőde felépítésére, ezzel 14-16 gyermek
ellátására lesz lehetőség. A munkálatok jó esélylyel még az idén elkezdődhetnek az Andrássy
utcai Óvoda szomszédságában, az erre a célra
megvásárolt telken. A következő Cserfa számban részletesen szeretném tájékoztatni lakosainkat az Ecser Vecsés felőli gazdasági területeink ügyeiről, a napokban ezen a területen egy
régészeti és tűzszerészeti vizsgálatot kezdenek
el. A munkálatok során a terület egy részét kitakarítják az ott lévő növényzettel együtt, majd
munkagödröket ásnak. Az előkészítő munkákat a terület jelenlegi tulajdonosa végezteti el,
remélem ez minél kevesebb kellemetlenséggel
jár majd. Folyamatosan adjuk be a pályázatainkat, a temető kerítésének és a belső út összekötésének szükségességéről a képviselő-testület
már döntött, amikor a tervezett pályázati célokat megismertük. Most megjelent a pályázat kiírása, természetesen indulunk a támogatásért.
Útépítésre és felújításra is adtunk be pályázatot, remélem ezek is sikerrel járnak majd. A
nyár hátralévő részére mindenkinek nyugalmat
és jó pihenést kívánok.
Gál Zsolt polgármester
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Halasnap – az egészséges táplálkozás népszerűsítésére
A IV. Halasnapot július 6-án rendezte
a Rákosmezeje Horgászegyesület a Rábai Miklós Művelődési és Közösségi Ház
közreműködésével a horgásztó partján. A
ragyogó időjárás segítette nemcsak a szervezők munkáját, de a népes résztvevőtábor
szorgoskodását is a nap során.
A rendezvényt dr. Szűcs Lajos, a körzet
országgyűlési képviselője – aki egyébként a
Magyar Országos Horgász Szövetség elnöke is – és Gál Zsolt polgármester nyitotta
meg.
A délelőtti program fő attrakciója az immár hagyományos főzőverseny volt. Mint
Gébele Zsolt, a házigazda horgászegyesület
elnöke tájékoztatott, idén is 6 csapat mérte
össze tudását az üstök és bográcsok mellett,
akik közül az Ecseri Önkéntes Tűzoltóegyesület kis csoportja újoncként mutatkozott be. A versenykiírás pedig annyiban
változott a tavalyihoz képest, hogy nem volt
kikötve a kötelező halászléfőzés, csupán az
volt a követelmény, hogy valamilyen halas
ételt készítsen minden induló. A sütemények kategóriáját nem a versenyt meghirdető horgászegyesület írta ki, hanem a
zsűrizési feladatokat ellátó Szabadtűzi Lovagrend adott rá lehetőséget. S hogy melyik
csapat milyen ínycsiklandó finomságokkal
igyekezett nemcsak a zsűrit, hanem minden, az elkészített ételüket megkóstoló vendéget meghódítani, ennek érzékeltetésére
álljon itt mindegyikük menüje. Az újonc
ÖTE csapat bajai halászlét készített, miután
reggelire sajtos, tejfölös, fokhagymás lángost szolgált fel. Kínálatuk további részét
pedig sült ponty adta paprikás lisztbe for-

Gál Zsolt polgármester dr. Szűcs Lajos, Ecser országgyűlési képviselője
társaságában.
l i hamis
h i rác
á ponty llecsóval.
ó l
gatva, valamint
Ők igen gazdag kínálattal készültek a sütemények kategóriájában is, így meg lehetett
kóstolni vargabélesüket, a dobálós barackos
pitét és a túrós rétest egyaránt, valamint a
délvidéki sajtos kalácsot is. Mint mondták,
elsősorban csapatépítő szándékkal indultak
el a versenyen, de emellett szerették volna

a horgászegyesülethez
fűződő kapcsolatukat
is erősíteni.
Részben újnak számított idén a XVII. kerületi szakrendelő csapata is, jóllehet annak
tagjai egy baráti társaságként többségükben
már részt vettek a tavalyi versenyen is ’Abrigád’ néven s nagyon
jól érezték magukat.
Ám
’Tizenhetedik
kerületi szakrendelő’ként s azt képviselve
most indultak először.
S noha igen jó, öszszetartó a kollektívájuk, akik többször is
tartanak összejöveteleket, mint például
karácsonyi bulit vagy A XVII. kerületi szakrendelő csapata ízletes halászléjükkel
legutóbb tavaszváró
farsangi partit több
ella itt lakik, így ez is biztosíték arra, hogy
ismert helyi vállalkozó támogatásával, az elkövetkező években is biztosan eljusson
mégis szintén csapaterősítésnek is szánták hozzájuk a hír a halasnapon és hasonló renaz ecseri programot. Kínálatukban pedig dezvényeken való részvételi lehetőségről.
egyszerű, nem pörkölt alapú halászlé szeA teljes egészében helybelieket tömörítő
repelt sóval, pirospaprikával, hagymával. ’Mar hajó hallak’ csapata szegedi halászlét
Tehát az egyszerű receptet követték – csak főzött 3 féle hal, ponty, kárász és harcsa
ők már passzírozóval passzírozták ki a halat felhasználásával. Ők sem a pörköltes alas nem úgy, ahogy azt egykoron a halászok pot, hanem a hagyományos ízesítést alkaltették. S hogy mennyire komolyan vették mazták vöröshagymával ugyanúgy, ahogy
részvételüket mi sem bizonyítja jobban, egykor az öreg halászok csinálták, akik
mint hogy 5 kg törpeharcsát, 5 kg kárászt és még a vizet is a Tiszából merítették hozzá
keszeget, valamint 12 kg pontyot használ- akkoriban. Az ecseri csapat pedig egy kivétak fel étkük elkészítéséhez. Sőt, ezen hal- telével minden felhasznált halfélét a helyi
fajták mindegyike a Tiszából származott, s tóból hozott. A kivételt képező harcsa egyik
az elkészült ételt cipóban vitték a zsűri elé. barátjuk jóvoltából Isaszegről érkezett.
Mindennek a körültekintő igényességnek Reggelire sajtos pogácsát szolgáltak fel, süráadásaként pedig fontos körülmény, hogy teménykínálatukat pedig a ’Mamácska ala halvásárlást a Zsidi László rákoskerti ker- más-pudingos pitéje’ alkotta.
tésznél található hentesüzlet tulajdonosa
Szintén oszlopos tagja már a halasnapok
szponzorálta. Sütiként a Kukucska Barbara versenyzőcsapatainak a CarpEdiem Ecser
ügyességét dicsérő túrós pogácsát kínálták, Team, mely tulajdonképpen szűk családi
valamint egy különleges csemegét, amit körben – a Metz Gábor és Szabó Szilvia
’kolbászchips’-nek neveztek el. Ez pedig alkotta házaspár, valamint a férj anyukája,
nem állt másból, mint házikolbász kari- Metzné Simay Ágnes részvételével – kékákból, amit a rendelőintézet-vezető főnő- szítette el igazi ínyenc különlegességeit:
vérhelyettes Balogh Irén 83 éves édesanyja hagyományos halászlét, palacsintatésztámaga szeletelt fel e nap tiszteletére. De a ba göngyölt zöldbabos füstölt harcsafilét
sátrukhoz betévedő vendég mindezek mel- kirántva, a már tavaly is nagy sikert arató
lett még zsíroskenyérrel és kovászos ubor- lilahagyma lekvárral. Desszertként Zacher
kával is csillapíthatta éhségét. A főnővérhe- kockát kínáltak tavi módra, azaz tavirózsa
lyettest egyébként családi szálak is kötik a és béka díszítéssel. A fantáziadús menü el
faluhoz, hiszen unokahúga, Balogh Gabri- is nyerte méltó jutalmát, ugyanis Zacher
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kockájuk a sütemények kategóriájában 2.,
míg egyéb halas ételek kategóriában a zöldbabos göngyölt harcsafiléjük 1. helyezést
ért el.
A Labi Team is immár szintén hagyományos résztvevője a halasnapok gasztronómiai versenyeinek. Idén bajai halászlét kínáltak gyufatésztával, majd bacon-be göngyölt
harcsacsíkokat tárcsán sütve, szintén tárcsán sütött grillezett zöldséggel. Cserháti
László mindent maga készített el, a többi
csapattag, akik főként családtagok pedig segítségére voltak a mesterszakácsnak.
A horgászegyesület csapata szintén halászlét főzött, valamint rántott pontyukat és
sült kárászukat is megkóstolhatták az arra
járók. Süteményt ugyan nem, de lángost
készítettek, ami azonban olyan gyorsan elfogyott, hogy nem is neveztek be vele.
A kora délután vette kezdetét a gazdag
színpadi látnivalók sora. Először a különböző ecseri csoportok előadását láthatták
az érdeklődők, így a már jól ismert Zumba
és Nazirah hastánccsoportnak, majd pedig egy vendégfellépőnek, a Maglódi Nők
Klubjának tapsolhattak. Ezután 2 helybeli
énekes, Oláh Laura és Gébele Martin lépett
a színpadra, majd pedig ismét egy fergeteges zumba következett. S mint azt Gébele
Zsolt kiemelte, a horgászegyesület által finanszírozott és a helyi civil szervezetek részéről is támogatott rendezvény során idén
először nyílt arra lehetőség, hogy az est
folyamán 2 zenekar, a NextLife és a Stone
Mile is egyenként másfél-másfél órás koncertet adjon. Ezeket követően pedig 22 órától kifulladásig tartott a diszkó Dóczi Pisti
vezényletével.
Gál Zsolt polgármester örömmel üdvözölte, hogy jóllehet a főzésben versengő csapatok száma nem igazán változott az elmúlt
évekhez képest, de bővült azok köre, s két új
társaság is jelentkezett. Sőt, a tűzoltóegyesület gárdája mellett a másik újonc a településen kívülről, a XVII. kerületi szakrendelő
képviseletében érkezett. Mint a településvezető kifejtette, a rendezvénynek a halételek
népszerűsítésén s ezáltal az egészségesebb
táplálkozás kialakításán túl közösségépítő
szerepe is van, hiszen a főzőversenyen kívül
sokan kilátogatnak a délutáni programokra
is, ahol láthatják a helybeli fellépők produkcióit is. Szintén örömteli körülményként
értékelte, hogy dr. Szűcs Lajos országgyűlési képviselő idén első alkalommal tisztelte
meg jelenlétével a rendezvényt, ahol megnyitóbeszédet is mondott. S a képviselő, aki
maga is nagyon szereti a halat és szokott is
halételeket főzni megígérte, hogy ezután le
fog majd járni a tóhoz horgászni.

Vakáció

2019. augusztus 9. l

5

Kalandozás Seholszigeten
Jól kezdődött a nyári szünet első teljes hónapja az ecseri gyerekek számára. A Száz
Kéz Egyesület jóvoltából ugyanis július
1-jén izgalmas kiránduláson vehettek részt
a Katalinpusztai Kirándulóközpontban.
A gyerekek remekül érezték magukat s
nagy lelkesedéssel vágtak bele valamennyi
kalandba. Először egy kis erőpróbát végeztek s jó darabon végig mentek a gyadai
tanösvényen. Ám ezzel még koránt sem
értek véget a napi meglepetések. Következő úticéljuk ugyanis Nőtincs volt, ahol
a Seholsziget Kalandpark rejtelmeinek
részesei lehettek. Már megérkezésükkör
egy-egy kincskereső térképpel várták a
gyerekcsoportokat, melyek aztán felnőtt
kísérettel végig járták a térképen bejelölt
helyszíneket. Minden állomásponton egy
találós kérdést kellett megfejteniük, ami
aztán tovább vezetett a következő állomáshoz. Valójában így ismerték meg és járták
körbe a helyszínt a gyerekek, akik a játék
végén egy-egy oklevelet kaptak jutalmul.
Ezután pedig önfeledt játék következett a
játszótéren, majd mikor már kicsit lankadt
annak lendülete, a jól bevált számháború adott újabb energiát. Sehol szigetnek
egyébként az az egyik különlegessége,
hogy egy labirintus játszótér. A kirándulás
szervezője egy versenyt hirdetett a gyerekek között, s akinek a leghamarabb sikerült átverekednie magát rajta, annak
jutalma egy adag fagylalt volt – amiből
persze a végén senki sem maradt ki, hiszen minden gyerek szeret versenyezni, az
elért eredménytől függetlenül. S a jutalom
már csupán ezért is jár. Utolsó felvonásként mintegy 20 – 25 perces kisvasutozás
következett, ami a Sehol szigeten túl, a
faluba is felvitte azokat a gyerekeket, akik
kedvet éreztek hozzá. Seholszigeten pedig
még egy kellemes programlehetőség várt
rájuk. Ez a kisállat simogatás volt, amit kis
csoportokba osztva, felnőtt felügyeletével
élvezhettek az iránta érdeklődő gyerekek.
Ezen a változatos, kalandokkal teli programon összesen 34 fő vett részt, amiben
2 baba is volt és 7
felnőtt. Az élelemről mindenki maga
gondoskodott
az
otthonról hozott hidegcsomaggal vagy
pedig a helyszínen
vásárolt magának.
Reggel fél nyolckor
volt az indulás, míg

hazafelé este fél hatkor kellett véget vetni
minden játéknak. A gyerekek többségükben az alsós korosztályt képviselték, bár
volt egy-egy felsős, sőt két idén elballagott
nyolcadikos is. A szervezést teljes egészében a Száz Kéz Egyesület végezte, s a kirándulás egy olyan program keretében
valósult meg, amit pályázati forrásból támogatott a helyi önkormányzat. Így tudták
biztosítani a teljes ingyenességet a gyerekeknek.
Az ecseri önkormányzat egyébként nagy
gondot fordít arra, hogy a gyerekek szabadidejüket – ami a nyári szünet idején
jelentősen megnő – kulturáltan és biztonságosan töltsék el. Ezért is elkötelezettek az
ilyen jellegű programok támogatása mellett. A következő kirándulásra augusztus
13-án kerül majd sor, aminek programja
hasonlóan izgalmasnak ígérkezik. Meglátogatják a Bory várat Székesvehérváron,
majd ellátogatnak a gárdonyi Rönkvárba és a tabajdi Mezítlábas parkba. S noha
Gárdonyban és Tabajdon néhány évvel ezelőtt már jártak az ecseriek szintén a Száz
Kéz Egyesület közreműködésével, a Bory
vár még egy felfedezetlen új terület, amit
néhány évvel ezelőtt egy egyesületi tag vetett fel. A már ismert helyszínekkel együtt
pedig kiváló feltárandó érdekességnek
ígérkezik!

75 millió forintot
nyert Ecser Mini
bölcsödére
A Pénzügyminisztérium közzétette az
“Önkormányzati tulajdonú bölcsődei ellátást nyújtó intézmények fejlesztésének
támogatása Pest megyében” című pályázat
eredményét. Ecser Nagyközség Önkormányzata 75.000.000-Ft vissza nem térítendő támogatást kapott Mini bölcsőde
építésére. A bölcsőde az Arany János utcában épül meg.
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ÖTE – Ecseri önkéntesek is segítettek
Június 27-én hatalmas vihar zúdult Szabolcs – Szatmár – Bereg megyére, ami fákat tört ketté, döntött házakra vagy tépett
ki tövestől a földből több tízhektáros területen. Épületek tetejét vitte le vagy bontotta meg, széttépte az elektromos hálózat
vezetékeit és kidöntött számos villanyoszlopot. A pusztítás mintegy 60 települést
érintett, melyek között volt olyan is, ahol
szinte alig maradt ép ház s napokig nem
volt áramellátás sem. Ennek következtében a szolgáltatónak újra ki kellett építenie az elektromos hálózatot.
Mint dr. Molnár Zsuzsanna, az Ecseri
Önkéntes Tűzoltó Egyesület tagja tájékoztatott, ebben a súlyos válsághelyzetben a károk felszámolására az Országos
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság főigazgatója a hivatásos szerveket átrendelte az

adott megyébe, s rövid idő leforgása alatt
valamennyi mozgósítható tűzoltó a helyszínre sietett, hogy segítsenek a bajba jutottakon. ’Együtt az ország – soha ennyi
tűzoltó nem volt még egy helyen’ – olvashattuk számos hírben és portálon. S amit
a katasztrófavédelem vezetője parancsba
adott – azt az önkéntesek maguktól, saját
jószántukból tették meg.
Az eredmény pedig lenyűgöző: határon innen és túl megindultak az önkéntes
tűzoltó szervezetek, akiknek senki nem
mondta, hogy menjenek. Egyszerűen csak
figyelték a híradásokat s önként felajánlották a rendelkezésükre álló emberi erőt és
technikát. Voltak közöttük szabadnapos
tűzoltók, önkéntesek és amatőrök is. Ezek
többségükben pénteken indultak útnak s
az időközben Nyíregyházán megalakult

operatív törzsnél kellett jelentkezniük,
amely a kárfelszámolásért volt felelős.
Felmérte a tennivalókat, a rendelkezésre
álló eszközöket és teendőket, amit aztán
tovább osztott a több kisebb helyi szervnek. A hivatásosoknak és a helyi egyesületeknek már csütörtökön megkezdődött a
kárfelszámolás, míg az önkéntesekre pénteken került sor, akik annyit dolgoztak,
amennyit idejük engedett.
Az ő soraikban találhattuk az ecseri
ÖTE két kiváló tűzoltóját, Hada Zoltánt
és Wéber Balázst is. Ők két napig vettek
részt a munkálatokban, ellátásukról és
szállásukról a megyei katasztrófavédelmi igazgatóság gondoskodott. Viszont az
összes többi felmerülő költséget az ecseri
egyesület kasszájából kellett megelőlegezni, amit majd valamilyen forrásból később
meg kell téríteni. Jóllehet már péntek délután le kellett jelentkezniük a nyíregyházi
központnál, a két ecseri fiatalember szombat reggel 6 órakor indult útnak és vasárnap délután 4-kor tértek vissza a faluba.
Útjukhoz az egyesület Mercedes Vito
gépkocsiját vették igénybe. A nyíregyházi
operatív központban aztán Mátészalkára
osztották be őket, ahol az első helyszín címét kapták, ami Ópályiba vitte őket. Itt a
salgótarjáni hivatásos tűzoltókkal dolgoztak együtt, mégpedig műszaki mentést végeztek s a kidőlt vagy házakra rádőlt fákat
kellett eltávolítaniuk. Innen Nyírmadára
vezényelték át őket, ahol önállóan kellett
feladatukat végrehajtani. Ennek során egy
családi méhészethez kellett kimenniük
egy akácos erdőbe, szó szerint úttalan utakon. Itt a vihar rádöntötte a fákat nemcsak
a kaptárokra, de az útra is, így már maga
a bejutás is nehézkes volt. A tulajdonos
ugyan már kivágott néhány fát, főleg a kisebbeket az úton, de nem merte egyedül
tovább folytatni.
Sajnálatos módon azonban bármennyire is megvolt az ecseri fiatalemberekben a
segítőszándék, hatékonyságukat beárnyékolta, hogy csak a saját, otthonról hozott
eszközeikkel tudtak dolgozni a munkák
során. A fakivágáshoz használt egyik fűrészt például az egyesületi elnök, Méhész
Pál édesapja adta kölcsön, mert az ecseri
ÖTE-nek csak egy adományból származó kisebb fűrésze van. Így csak ezzel a két
eszközzel tudták felvenni a munkát a kidőlt akácosban. Ráadásul a méhek miatt
a bevetési ruhájukban kellett dolgozniuk,
amihez a méhészet adott egy méhészsisakot. Ám a bevetési ruha ilyenkor nem túl
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kellemes viselet, ugyanis hőszigetelt, ami
azt is jelenti, hogy nemcsak a külső hőt
nem engedi be, de a bent keletkezett sem
tud kifelé távozni.
Szerencsésnek nevezhető, hogy a méhek
feltehetően meg voltak zavarodva a vihar
miatt, nem tudták, hogy mi történik, valószínűleg sokkot kaphattak. Így nem
csípte meg őket egy sem, tehát viszonylag
zökkenőmentesen tudták őket áttelepíteni oda, ahol még maradt erdő. A munka
során a méhész és családja sokat segített,
elhordták az összevágott gallyakat. Hazatérésük után pedig a következő üzenetben
köszönték meg az ecseriek önzetlen segítségét: „Tisztelt Ecser ÖTE! Kérem, tolmácsolják az alábbi üzenetet. Köszönöm!
Kedves Hada Zoltán és Wéber Balázs! A
szüleim nyírmadai méhészeténél, órákon
át tartó áldozatos munkájukkal segítettek
nekünk, hogy az erdőben lévő kaptárakat
kiszabadítsuk a vihar által kidöntött fák
rabságából! Hálás köszönettel! Estefán
család.”
De mi lehet az, ami arra ösztökél fiatal
embereket, hogy nekivágjanak az ismeretlennek s minden érdek nélkül vállalják a kockázatot, a veszélyt? Semmi más,
mint az önzetlen segítőszándék, a bajba
jutottak kárának enyhítése. Ez az, ami a
tűzoltó legfőbb tulajdonsága! S amit ezért
viszonzásként kaptak, a kellemes érzés,
az emberek szeretete, ami feléjük áradt,
amint meglátták már csak az autójukat is,
hogy segíteni jönnek hozzájuk. Kicsi és
nagy, öreg és fiatal, mindenki szeretettel
integetett feléjük, s még azért is elnézést
kértek, hogy nem tudtak nekik hideg vizet adni inni, ugyanis az elektromos hálózat megrongálása miatt napokig nem tudták használni a hűtőgépeket sem. Sajnos
azonban hiába nincsenek híján az emberi
tettvágynak és önzetlenségnek az ÖTEben, némi árnyék azonban vetül erre a
pozitív hozzáállásra. Ennek pedig fő oka
a szükséges eszközökkel való ellátottság
hiányossága.
A viharkárok felszámolásánál végzett
munkák során is tapasztalták – ahol a feladat jellegétől függően salgótarjáni és IX.

kerületi hivatásosokkal, valamint a csömöri önkéntesekkel is dolgoztak együtt
– hogy ők sajnos a gyengébben elengedett
egyesületekhez tartoznak. Mint Méhész
Pál, az egyesület elnöke elmondta, azért
vett csak 2 fő részt a nyírségi munkálatokban, mert csak két személyes az autójuk.
Igaz, jó nagy a raktere, ám csak 2 fő tud
beleülni. Lenne ugyan lehetőség nagyobb,
4 személyes autóra is, ám ahhoz nagyobb,
ráadásul fűthető szertárra lenne szükség,
mert az autóban lévő víz ennek hiányában
megfagy.
A helyi önkormányzat lehetőségei szerint rendszeresen támogatja az egyesületet a civil szervezetek részére kiírt pályázata révén. Ezen kívül rendszeresen részt
vesznek a katasztrófavédelem önkéntesek
és mentőszervezetek részére kiírt pályázatán is, amiből szintén minden évben
sikerül további forrásra szert tenniük. S
noha az ez utóbbin elnyerhető összeget
idén jelentősebb mértékben növelték,
sajnos még az így megszerzett források is
igen szűkösnek bizonyulnak az eszközállomány és egy optimális szertár biztosításához.
A közelmúlt zivatarai által okozott beázások miatt például öt riasztáson voltak
kint Ecseren – ám itt is azt tapasztalták,
hogy nem elég jó a szivattyújuk. Ez év januárjától egyébként összesen 27 riasztásuk volt, amik közül többet eszközhiány
miatt kellett elutasítaniuk. S hogy némileg
javítani tudjanak ezen a helyzeten, www.
ecserote.hu elnevezésű honlapjukon lehetővé tették, hogy a lakosság, lehetőségeihez mérten, adománnyal támogassa
az egyesület eszközbeszerzésre fordítható
anyagi lehetőségeit. Ez összességében jelentős támogatás is lehet, ami a lakosság
érdekeit is szolgálja egyben, hiszen a tűzoltó mindenkin segít, aki bajba jutott, ami
bárkivel előfordulhat.
***
Köszöntötték a fővárosi hivatásos és önkéntes tűzoltókat, valamint az önkéntes
mentőszervezetek tagjait a szabolcsi viharkárok felszámolása alatt nyújtott kiemelkedő teljesítményért. Az Ecseri Önkéntes
Tűzoltó Egyesület is
részt vett a mentésben. Hét helyszínen
dolgoztak, közte egy
méhészetben. Munkájukat oklevéllel
köszönte meg a BM
Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság.
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Erősödő
polgárőri
együttműködés
a térségben
Zsúfolt heteken vannak túl az ecseri polgárőrök. A sok feladatot szerencsére nem
a bűncselekmények okozták, hanem a
rendezvénybiztosítások és a rendőrséggel
közös akciók.
A legnagyobb tömeget megmozgató
rendezvény a Majális volt, ahol a résztvevők biztonságára a hatóságokon túl más
településekről érkező polgárőrök is ügyeltek.
A gyermekek kiemelt figyelmet kaptak.
Májusban és júniusban az iskolai jótékonysági délutánon, a ballagáson, a tanévzáró ünnepélyen is ott voltak.

Az egyházi rendezvények közül a búcsú
és az Úrnapi körmenet biztosítása adott
feladatot.
Június 15-én Vecsésen találkoztak a térség polgárőr-egyesületei. Az eddigi EÜV
(Ecser – Üllő- Vecsés) együttműködés kibővült Isaszeg és Gyömrő csatlakozásával.
Ennek köszönhetően több településről
érkezhet erősítés rendkívüli esemény vagy
nagyobb tömeget megmozgató rendezvény esetén. Az ecseri polgárőrök szintén
segítenek Vecsésen, Isaszegen és Gyömrőn.
Az Ecseri Polgárőr-Egyesület júniusban közgyűlést tartott, ahol áttekintették a
pénzügyi és szervezeti feladataikat.
Az új körzeti megbízott rendőr kinevezése után szorosabbá vált a kapcsolat a
rendőrséggel. Modern technikai eszközök
igénybevételével eredményes akciókat
szerveztek.
Mindezek mellett természetesen folytatták a polgárőrök megszokott járőrözésüket is.
A polgárőrök nagyon köszönik azt a
szimpátiát és segítséget, amelyet a lakosság részéről tapasztalnak!
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A szeretet, a tisztelet minden bajon átsegít
mindentől, – ahogy mondani szokták – még
a széltől is. Első pillanattól kezdve külön háztartást vezettek s az immár kettőre szaporodott család jól kijött egymással.
Évike közgazdasági szakközépiskolát végzett, s első munkahelye egy vasöntöde és
gépgyár volt Pesten, ahol a bérelszámolási
osztályon a levonásokat intézte. Ez igen komoly feladat volt egy 18 éves fiatal részére,
amit első gyermekük, a fiuk születéséig végzett. Amikor pedig a szülésből visszatért az
aktív munkába, már az ecseri községi tanácsnál dolgozott. Amint Évike visszaemlékezett,
akkoriban sokkal zártabb közösség volt a
falu, s a tanácselnök, akit Gutai Pálnak hívtak, igen közvetlen ember hírében állt. Ő volt

hiszen ezt az adónemet már nagyon nehezen
fogadták el az emberek – ő pedig úgy érezte,
hogy a saját falujában nem tudja elvállalni
a végrehajtását. Ez volt a fő indítéka annak,
hogy végül is beadta a felmondását, pedig
akkor még azt sem tudta, hogy hol fog ezután dolgozni. Így került aztán az illetékhivatalhoz, ahol egészen a 2003-as nyugdíjba vonulásáig dolgozott. Évike maga úgy értékeli
hivatali pályafutását, hogy az szerencsésen
alakult, mindig és mindenhol eredményesen
látta el a rábízott feladatokat. Magánéletét
illetően pedig a számok önmagukért beszélnek: 50 év együtt töltött idő csakis egy sikeres
házasságot takarhat!
Lajos tanult szakmáját tekintve bútoraszFotó: Barta Zoltán

Kerek 50 esztendeje már annak, hogy a Kurunczi házaspár, Évike és Lajos egybekötötte
életét. Az 1969. május 3-án megtartott esküvőt azonban mintegy három évi ismeretség
előzte meg, ami 1966-ban az akkoriban rendszeresen megtartott locsolóbálon kezdődött.
Pontosabban szólva a férj számára még ennél
is korábban elindult a románc, ugyanis már
jóval hamarabb – munkába menet a sülysápi
vonaton, amin mindketten dolgozni jártak –
kinézte magának Évikét, mert nagyon megtetszett neki a lány. Ő azonban Kókán lakott
s erre az emlékezetes bálra is csak azért jött át
Ecserre, mert úgy gondolta, hogy Évike is ott
lesz. S nem is tévedett, Évike valóban ott volt,
s ő élt is a lehetőséggel és felkérte táncolni.
A bál után természetesen haza is kísérte, de
csak ennyi történt, hiszen akkori szokás szerint Évike édesanyja is ott volt a bálon, sőt: az
ő kezdeményezésére került sor egyáltalán a
bálozásra. Mint azt Lajos beszélgetésünkkor
tréfásan meg is jegyezte, így ő tulajdonképpen az anyósának köszönheti a feleségét. És
a bálban akkor eltáncolt tánc – kissé jelképesen szólva – azóta is tart még, hiszen ettől
kezdve együtt töltötték egész eddigi életüket,
éltek meg minden örömöt és megpróbáltatást közösen, egymásra támaszkodva s egymásban bízva.
A kezdet kezdetén volt ugyan egy kis kényszerű szünet, amit egy tragikus haláleset váltott ki. Lajos édesapja a tejiparban dolgozott
s még alig múlt 50 éves. Tele volt tervekkel
és tenni akarással a gyerekei jövőjét illetően.
Lajos akkoriban szerelt le a katonaságtól és a
húga ezidőben végezte el a gyors- és gépíró
iskolát. Így egy májusi vasárnapon azt mondta az apukája a gyerekeinek, hogy most szépen összefogunk és építünk egy házat. Ám
a balsors közbeszólt és a következő kedden,
munka közben két teherautó összenyomta,
meghalt. Lajost pedig ez a tragikus hír várta munkából hazajövet – érthető tehát, hogy
nagyon megrázta és csak nehezen tudta az
esetet feldolgozni. Így mintegy fél évig nem
is járt Évike felé, amíg túl tudta magát tenni a
történteken. Amikor pedig újra találkozgatni
kezdtek, hamarosan komolyra is fordultak
a dolgok. Így aztán 1968-ban megtartották
az eljegyzést, a következő évben pedig ki is
mondták egymásnak a boldogító igent.
Az első otthonuk Évike szüleinek házában,
a Jókai utca 13-ban volt, épp az utca másik oldalán, a mostanival szemben. Ez volt
ugyanis a legkézenfekvőbb megoldás, s a ház
elég nagy és kényelmes volt ahhoz, hogy még
a gyerekeik is ide születhessenek. S noha Évike egyke gyerek volt, így az édesanyja óvta

A Kurunczi házaspárt hatalmas vörös rózsacsokorral köszöntötték a Nyugdíjas Klub nő- és anyáknapi rendezvényén
az, aki a tanácshoz hívta Évikét dolgozni, aki
hamar kötélnek is állt, mert így könnyebben
tudta a gyerekneveléssel járó feladatokat is
ellátni.
A helyi tanácsnál aztán egészen 1990
szeptemberéig dolgozott s a választások előtt
2 héttel ment át a Pest Megyei Illetékhivatalhoz, ahol illetékügyi előadói feladatokat
látott el. Még az Ecseren töltött évek alatt
helyettes anyakönyvvezetőként is tevékenykedett, hiszen letette az ehhez szükséges
szakvizsgát is. De a folyamatos önképzést az
illetékhivatalnál is folytatnia kellett, mivel
az illetékelmegállapító feladatköre megkövetelte, hogy lépést tartson a folyamatosan
változó rendelkezésekkel. Ám ez egyáltalán
nem esett nehezére. S noha a sors úgy hozta,
hogy minden munkakörében az emberektől
történő különböző pénzelvonásokkal kellett
foglalkoznia, ő mindig azt figyelte, hogy a
számok mögött emberek vannak s az ő sorsukat tartotta szem előtt. Különösen a TEHO
bevezetésekor jelentett ez nagy problémát,

talos mester, mely tudását nemcsak munkájában, de saját házuk megépítésében is
kamatoztatta. Így az ő kézügyességét dicséri
minden ott található famunka a lambériától
kezdve a nyílászárókon át egészen a kerítésig. Pályafutása maszek mesternél indult,
ami akkoriban – főként a belvárosban – nem
volt könnyű dolog, s nap mint nap bizonyítania kellett ahhoz, hogy meg tudja állni a
helyét. Így már ekkor eldőlt, hogy a precíz,
finom munkák vonzzák. Ezeknél ugyanis
életet lehet lehelni az egyszerű fadarabba,
míg máshol csak egy-egy munkafolyamat
hárul a mesterre, csiszolhat vagy fényezhet,
ami egyáltalán nem alkotómunka. A maszeknál pedig stílbútorokat is készítettek,
intarziás betétekkel, ami igényes, pontos
munkát kívánt. Azonban ami a fizetséget illeti, egyáltalán nem voltak elkényeztetve az
alkalmazottak. Egyik kollégája akkoriban a
parlamentben is dolgozott, ő hozta az intarziamintákat. Lajos pedig elpanaszolta neki,
hogy egyre többet kell dolgoznia ugyanazért
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a pénzért. S ez a kolléga azt javasolta neki,
hogy menjen ő is a parlamentbe dolgozni.
Lajos pedig meg is tette, ahol az épület állagának és bútorzatának megóvása és felújítása volt a fő feladata. Így a pincétől kezdve a
padlásig mindenhol megtalálható és látható
ma is a munkája.
Volt olyan eset is, amikor 90 méter magasan kellett dolgoznia, amit egyáltalán nem
volt könnyű kivitelezni, s ezen túl a miniszterek lakásain való kisebb javítások elvégzése is
rá hárult részben. De a váltás mindenképpen
megérte számára, hiszen az ország házában
egészen a nyugdíjba vonulásáig maradt. Ám
mindemellett iparengedélyt is szerzett, hogy
a fizetését másodállásban szerzett jövedelemmel is ki tudja egészíteni. S ebbe a munkába a gyerekeit is bevonta. Érdekes módon
Lajos rendkívüli szakmai tehetségét úgy tűnik, hogy a lányuknak a középső fia örökölte. Meg is szerezte már az előírt képesítést,
s az ahhoz szükséges vizsgamunka elkészítésében Lajos nagyon nagy szeretettel volt az
unokája segítségére.
Az Évikével együtt töltött időt pedig úgy
értékeli, hogy itt általában mindig a pénz körül volt a probléma. Az első ilyen nagyobb
próbatétel a saját házuk építésekor adódott.
Eredetileg a szülői házat, amiben laktak szerették volna bővíteni, hiszen két külön nemű
cseperedő gyermekük volt. Ám Évike édesapja nem igazán pártolta ezt az elképzelést,
mivel féltette a ház állagát. Így aztán megvették a szemben lévő telket, amit akkoriban
alakítottak ki s oda építették fel a saját házukat. Mikor pedig végül beköltöztek, Évike
egy hónapig sírt, olyan honvágya volt a szülői ház után. Így, mint mondotta, le a kalappal a férje előtt, aki nemcsak a saját családját,
de a saját faluját is ott tudta hagyni érte, ahol
pedig még a szülői ház építését is be kellett
fejeznie.
Évike elmondása szerint Lajos – a Szűz
csillagjegyre jellemzőknek megfelelően,
amiben született – szereti feszegetni a saját
határait. Nagyon erős akaratú és nem ismer
lehetetlent, ha egyszer kitűz maga elé egy elvégzendő munkát. Ha pedig azt mondanák
neki, hogy ne dolgozzon, az éppen olyan
lenne, mintha a szélnek mondanák, hogy ne
fújjon. Az új házban aztán a gyerekeik szépen felnőttek, majd a saját lábukra álltak és
elköltöztek. Ám mégsem maradtak egyedül,
hiszen visszajöttek az unokák, akik általában kétévenként követték egymást. A lányuk
három fiúval, a fiuk pedig egy fiúval és egy
lánnyal ajándékozta meg őket. A lányáék is
Ecseren laknak, így velük gyakrabban tudnak találkozni. A fiuk Monoron telepedett le,
a felesége szüleinek közelében, de ők is gyak-

ran járnak náluk, sőt kirándulni is szoktak
menni együtt. A fiuk egyébként még gyerekkorában megszerette a horgászatot, mikor a
Balatonra jártak nyaralni. Amikor pedig a
Rákosmezeje TSZ a horgásztavat alakította
ki, be lehetett lépni, és sorsolással mindenki
kapott egy partszakaszt, ahol a saját kedvére
hódolhatott horgászszenvedélyének. Ennek
pedig csak egy feltétele volt, hogy műveljék
meg a saját területüket. Ekkoriban be is íratták a fiukat a horgászegyesületbe. Lajos pedig társadalmi munkában parkosított, ahol
hetenként váltották egymást az ügyeletben.
Sőt, a fákat is locsolták, hogy ki ne száradjanak.
Amint a házaspár visszaemlékszik, nagy
közösségi szellem volt akkoriban jellemző a falura, így a faházat is összejövetelekre
használták. Amikor pedig a fiuk bevonult,
ott tartották a katonabulit is. Ma pedig már
örülnek, hogy ott lehettek a horgásztó születésénél. Jóllehet a fiuk már nem tagja az
egyesületnek, de a horgászat iránti vonzalma
azóta is megmaradt. Sőt, már a saját fiának is
sikerült ezt átadnia s a lányának is van horgászfelszerelése.
S vajon mi lehet a titka annak, hogy enynyi éven át úgy sikerült együtt maradniuk, hogy sosem merült fel a válás? Évike az
otthoni indíttatásban találja ennek nyitját.
Ennek értelmében mindketten úgy lettek elengedve, hogy annyit adjon és annyit tegyen
a másiknak, amennyit ő is szívesen elfogad.
A kölcsönös és az egymás szülei iránti tisztelet nagyon fontos. S noha más-más közegben nőttek fel, de az alapérték, hogy tiszteld
apádat s anyádat, mindegyikben érvényesült.
Soha nem bántották s rosszat sem mondtak
egymás szüleire. Pedig volt, amikor Évike
sem értett egyet valamiben a mamával, Lajos pedig a papával, de kölcsönösen borsot
soha nem törtek egymás orra alá, s a tisztelet
mindig megvolt. Sőt, a gyerekeik sem hallottak tőlük soha rosszat a nagyszülőkre. Mert
egymás tisztelete nélkül nincs semmi. De a
csúnya beszéd, egymás becsmérlése sem volt
soha megengedett. Mindketten ezt látták otthon is s ezt hozták magukkal. Hibái pedig
mindenkinek vannak, s voltak náluk is problémák, nézeteltérések, ám nem kell egymást
rögtön elküldeni a fenébe, a problémákat
meg kell beszélni. S amint a Kurunczi házaspár vallja, a házasságra meg kell érni. Nekik
is voltak nehéz időszakaik, mint például a
fiuk válása, vagy a házuk építése, a szülők
betegsége majd elvesztése, s ezek mind-mind
próbatételt jelentettek nemcsak személyükben, de a kapcsolatuknak is.
Ám a kölcsönös szeretet, tisztelet és összetartozás minden bajon átsegítette őket.
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Nyaralás lóháton
Még alig hallgatott el az iskola utolsó tanórára hívó csengője, a Száz Kéz Egyesület máris
gondoskodott arról, hogy a kötelezettségeiktől egy időre megszabadult gyerekek kulturáltan tudják tölteni a vakáció napjait. Első
útjuk az ecseri Átformállak edzőterembe
vezetett, ahol nemcsak kipróbálhatták az ott
rendelkezésre álló edzőberendezéseket, de
egy igen hasznos előadást is meghallgattak.
A lovaglás és a lósport által nyújtott lehetőségekkel is megismerkedhettek közelebbről is, hiszen ellátogattak a Varázs Lovas
Sport Egyesület Szalaska dülői telepére is,
ahol ez alkalommal is nagy szeretettel fogadták őket. De a Rábaiban székelő táborba
exkluzív vendég is érkezett, mégpedig a 836.
számú Gróf Teleki László Cserkészcsapat,
akikkel már nem először működtek együtt
sikeresen. Ecser határától kissé távolabb merészkedve pedig kipróbálták a Decathlontól
induló maglódi rövid QR túrát, aminek teljesítéséről a résztvevők oklevelet is kaptak.
Erről a lehetőségről tudni illik, hogy 5 km
hosszúságú a teljesítendő táv, ami a Decathlontól indul és oda is érkezik vissza. Az
útvonalán pedig QR kódos ellenőrző pontok
kerültek elhelyezésre, amiket lakott településen villanyoszlopokon, a határban pedig fákra telepítettek, és sorban kell leolvasni őket.
Ennek idejét pedig a rendszer pontosan regisztrálja.
A következő kaland helyszíne az újpesti Tarzan park volt. Ennek közel 2 hektáros
területén 13 felszerelt játéksziget van, melyeken megtalálható minden olyan szabadtéri
játék, amit csak el lehet képzelni. S ha a soksok játék már kellően elfárasztotta a résztvevőket, a kiépített kiszolgáló egységek kellemes felfrissülési lehetőséget biztosítanak.
S hogy azok a gyerekek is találjanak kellemes időtöltési lehetőséget, akik a csendesebb
elfoglaltság hívei, a Rábai számtalan lehetőséget biztosított a helyszínen. Így volt pingpong, csocsó, sok-sok társasjáték, sőt számháború is. Sőt, Lesti Bence és Barcsa Erika
segítségével a művelődési ház öltözője egy
alkalommal szabadulószobává is átváltozott,
ami rendkívül izgalmas játéknak bizonyult.
Örömtelei tapasztalat volt továbbá, hogy
több gyerek is igényelte a könyvtár nyújtotta
lehetőségeket és olvasással töltötte az idejét!
A település önkormányzata ez alkalommal
is anyagi támogatással járult hozzá, hogy a
helyi gyerekek ragyogóan érezhessék magukat s kulturált, biztonságos elfoglaltsággal
tölthessék a nyári szünet napjait. A program
sikeréhez hozzájárult a művelődési ház dolgozóinak aktív segítsége is.
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Kóbor Optika: Iskolakezdési akció!
Tisztelt Ecseri Lakosok! 2019.
08. 05-én, huszonhat év után
Gyömrőn kiköltözöm az SZTKból az OTP és a szakrendelő
közé, a Szent István út 17. szám
alá.
Kóbor Optika néven itt várom, illetve várjuk fiammal és az
Ő csapatával leendő és régi vásárlóinkat. Mint ismeretes Önök
előtt, a szakrendelőben az utóbbi
időben már nem írták föl a dioptriákat, így arra gondoltunk,
hogy ha kibéreljük ezt a gyönyörű üzletet, akkor egy komplettebb szolgáltatást fogunk tudni
nyújtani.
Mindettől függetlenül szeretnénk felhívni mindenki figyelmét arra, hogy rendszeresen két
évente menjenek el szemészeti
szakrendelésre és nézessék meg
szemüket. Utána nálunk a Kóbor
Optikában tudnak látásvizsgálatra időpontot kérni és a megfelelő dioptriát mi írjuk majd fel.
Nagyon fontos a megfelelő dioptria használata, mert ha nincs
kikorrigálva, akkor szemlencsénket folyamatosan dolgoztatjuk, amire szemünk válasza lehet
a pirosodás, a könnyezés, esetleg
a fejfájás.
Tudjuk, hogy nem olcsó egy
szemüveg készítése, de mi próbálunk olyan ajánlatot adni
Önöknek, ami versenyképes és

minőségben is megfelelő. Lencsegyártónktól ehhez kapunk
támogatást, aki Essilor alapanyagból készítik a lencséket
– hasonlóan hozzánk – családi
vállalkozás keretein belül.
Minden hónapban kisorsolunk üzleteinkben 2-2 pár napfényre elsötétülő lencsét.
Ezen kívül meghirdetjük iskolakezdési akciónkat, ami mármár összenőtt a Kóbor Optika
nevével. Komplett szemüveg készítése esetén minden diáknak
ingyen adjuk +-0,00 +-6,00-ig
2cyl,-ig terjedő tartományban
lévő raktári 1,5-ös lencsénket
kemény és antireflex réteggel. Az
1.800,- Ft munkadíjat kell csak
kifizetni, ám aki verssel vagy
rajzzal kedveskedik nekünk,
melyben az optikánk szerepel,
annak a munkadíjat is elengedjük. A remekművek alkotói automatikusan részt vesznek egy
facebook-os szavazáson, ahol az
első három lesz díjazva 5-10-15
ezer forintos vásárlási utalványnyal. A tavalyi nyertesek és műveik a cikkben láthatók, gratulálunk nekik.
ISKOLAKEZDÉSI AKCIÓ
2019. augusztus 15-től 2019.
szeptember 30-ig fog tartani
Köszönöm figyelmüket, várjuk Önöket az alábbi helyeken.
(x)

Gyömrő, 2230 Szent István út
17., az OTP-mellett
Tel: 06 70 430 92 26
Nyitva: 2019. 08. 05-től
H.-P.: 9-18
Szo.: Zárva
Facebook: Kóbor Optika
Gyömrő

Budapest, 1173 Pesti út 146.
Tel: 256 76 28
H.-P.: 9-18
Szo.: 9-12

A Pesti úti üzlet bejárata

Facebook: Kóbor Optika

III. helyezett: Suki Rebeka, 8 éves

I. helyezett: Szilágyi Hanga, 11 éves

II. helyezett: Suki Anasztázia, 12 éves
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Nagyboldogasszony
Őseink így nevezték a Boldogságos Szűz
Mária mennybevételét. A nagyasszony úrnőt jelentett, jelen esetben „nagy” Mária
megdicsőülését jelzi (a Kisboldogasszony
pedig Mária kicsiségére, születésére utal).
Kötelező ünnep, amelyet szentmisével és
munkaszünettel szentelünk meg akkor is,
amikor nem vasárnapra esik. (A mi váci
székesegyházunknak is ez az egyik titulusa.)
Hitünk tanítása, hogy édesanyját Jézus
testestől-lelkestől felvette maga mellé a
mennybe. (Hibás tehát Mária mennybemeneteléről beszélni. Mennybe „menni”
egyedül az istenember Jézus képes, az
átlagos földi ember, Mária nem.) Már az
őskeresztény hagyomány is vallotta, hogy
a Fiú nem engedte át az Őt hordozó anyai
testet az enyészetnek. Ezt örökíti meg a
XIII. századtól a rózsafüzér egyik titka.
Majd ez lett közel 7 évtizeddel ezelőtt Egyházunk történelmének legutoljára kihirdetett dogmája (azaz legmagasabb szintű
kötelező hittétele). Abban, hogy a keleti
és a latin egyház azonos időben üli ezt az
ünnepet, komoly szimbolika, hogy Mária,
akiben mindig ott élt az egyesítő Szentlélek, Fia Egyházának szakadása fájdalmát
is enyhíti, ami szétszakadt, azt kitartóan
igyekszik összevarrni.
Nem kellett volna, hogy csak Mária
„haljon meg” így. Halálunk jelenlegi módja az ősbűn következménye: fájdalom,
gyász, szenvedés keveredtek bele. A halál
nem Isten teremtménye, Ő nem ezt szánta
nekünk. Hanem egy nyugodt, békés átmenetet, véglegesülést a Vele való, boldog
kapcsolatunkban. Ezért Mária „halálát” az
ősi keresztény hagyomány dormitionak,
elszenderedésnek nevezi.
Azt gondolhatnánk: logikus ez a ki-

vételes ajándék Mária számára a Fiától.
Hiszen áteredő bűn nélkül fogantatott
(szeplőtelen fogantatása a mennybevételét
megelőzően, azaz utolsó előttinek kihirdetett dogmánk). Igen ám, de ezt a hatalmas lehetőséget Mária eljátszhatta volna:
személyes bűnt egész életében bármikor
elkövethetett volna. Ő azonban önként
döntött mindig az Atya szándékai szerint.
Tehát egyszerre igaz, hogy bőven tett érte,
és hogy ez mégis ajándék számára, mivel
kiérdemelhetetlen. Így lett a Római Birodalom egy félreeső provinciájának fiatal
leányából menny és Föld úrnője, akit a
szentek között kiemelten tisztelünk (ám
nem imádjuk őt, csakis Istent).
Mária a példa arra, milyen boldog tud
lenni itt és odaát, aki mindig Isten útmutatását választja. Életünk minden napján
folyamatos döntéshelyzetek követik egymást. A nagy horderejűektől egészen a
legapróbbakig: hogyan szólok a másikhoz
vagy nézek rá, kivel vagyok előzékeny és
kivel nem, egy hír hallatán fohászkodome az illetőért vagy sem. Mindegyik egy-egy
lehetőség, amikor dönthetek Isten mellett,
így a jól kihasznált pillanat által léphetek
egyet a mennyország felé. Az üdvözülésről
ezt mondja Jézus: „Embernek ez lehetetlen, de Istennek minden lehetséges”. Igen,
Testvérem, ha élsz az Úr áldásaival, akkor
Te is tudsz mindig jól dönteni.
Balázs atya
Kérdéseink (20/433-15-57): Melyik mai
településen található Mária sírja? Hány
évesen „halt meg” Mária? Melyik pápák
és mely években hirdették ki az említett
dogmákat? Hol található a Szentírásban a
Jézustól idézett mondat?

Mosóés
mosogatógép, hűtőgép, bojler,
mikro, porszívó javítását vállalom. Klíma
telepítése
és karbantartása.)
06-20-9351207.

Honlap:
www.ecser.hu
A Cserfa következő, 2019. 09. száma szeptember 13-án jelenik meg.
Nyomdába adás: szeptember 9.
Lapzárta: szeptember 2.

Jól szolgálja majd az ecseri gyermek és felnőtt sportolók utazását az a Ford Transit típusú jármű, amely nemrégiben érkezett
meg az Ecser Sport Egyesülethez. A teljesen új autót TAO támogatás segítségével és az Ecser Nagyközségi Önkormányzat anyagi
hozzájárulásával vásárolták meg.

90. születésnapja alkalmából köszöntötte Gál Zsolt polgármester és
Barta Zoltán jegyző Hranka Józsefnét. Átadták részére Orbán Viktor
miniszterelnök üdvözlő oklevelét is.

Az ecseri utazóközönség számára is előnyös lehet, hogy a XVII. kerületben, a Pesti út 170. szám alatt (volt Vodafone üzlet) megnyitott a
Budapesti Közlekedési Központ (BKK) ügyfélszolgálati irodája, jegyés bérletpénztára

A Laky Ilonka Általános Iskola minden nyáron szervez tábort.
Az ecseri diákok idén Balatonfenyvesen nyaraltak. A táborban
természetesen - mint képünk mutatja - a fürdésé volt a főszerep, emellett azonban számos izgalmas program várta még a
lakysokat. A tábori élet részleteit Kiss Katalin cikkében a 3. oldalon elolvashatják az érdeklődők.

