Ecser Nagyközségi Önkormányzat
y
lapja
pj

XXIII. évfolyam
y
10. szám. 2017. október 6.

Honlap: www.ecser.hu

Magyar-magyar szabadtűzi
főzőverseny a tóparton
4

l
a
d
l
-5. o

2

l 2017. október 6.

Közügyek

Cserfa

Képviselő-testületi ülések
Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. augusztus 30-án rendkívüli
testületi ülést tartott. Ennek témája az egészségügyi infrastruktúra fejlesztése témakörben
kiírt pályázat benyújtása volt. A képviselők
megbízták a polgármestert, hogy a „PM_EUALAPELLATAS_2017.” kódú, „Az önkormányzati tulajdonú egészségügyi alapellátást nyújtó
intézmények fejlesztésének támogatása Pest
megyében” című pályázatot az ecseri orvosi rendelő fejlesztésére,
átalakítására az előterjesztés szerint nyújtsa
be. A beruházáshoz
szükséges önerőt az
önkormányzat költségvetési tartalékából
biztosítja.
A szeptember 19-i
soros képviselő-testületi ülés meghívottjai a
helyi friss diplomások
voltak: Balogh Tamás,
Sós Krisztina, Román
Roland, Horváth Klaudia Orsolya, akiket Gál
Zsolt polgármester köszöntött és részükre ajándékot és virágot adott át.
A településvezető elismerését fejezte ki az önkormányzat által indított „Szép kert, tiszta környezet” pályázat díjazottjainak. Mint mondotta,
mind a hat pályázót érdemesnek tartották erre.
Külön öröm, hogy magánszemélyeken kívül az
óvodák is részt vettek a programban. A kitüntetettek, Juryisik Miklósné, Bagi Istvánné, Halas
János, Horváth-Kiss Márta, valamint az Andrássy Utcai Óvoda és képviseletében Németh Katalin óvodavezető-helyettes emléktáblát
és vásárlási utalványt kaptak. A pályázaton a
Cserfa Kuckó Óvoda is nyert. (Az eseményekről
készült képeink a 12. oldalon láthatók).
Az ülés további részében a képviselők elfogadták a Laky Ilonka Általános Iskola, az
Andrássy Utcai Óvoda, a Cserfa Kuckó Óvoda
2016/2017. évi tevékenységéről szóló tájékoztatót, valamint a jelenlegi formájában meghoszszabbították az EKO Kft. és az önkormányzat
közötti Együttműködési Megállapodást 2017.
december 31-ig.
Szintén elfogadták a 2017. évi Szent István
Napi rendezvény beszámolóját. Határoztak arról is, hogy az önkormányzat színpadfedésről
szóló bérbeadási szerződése a jelenlegi formában 2017. december 31-ig érvényben marad. A
2018. évre vonatkozó új megállapodást pedig a
Rábai Miklós Művelődési Ház fogja megkötni.

A testület 2/2017.(II.23.) rendelete alapján
módosította költségvetését.
A törvényben meghatározott keretek között
a helyi népszavazások kezdeményezésével kapcsolatban úgy határoztak, hogy ahhoz a település választókorú lakosai 25 %-ának megfelelő
számú választópolgár kezdeményezése szükséges. Szintén rendelet született a közterületen
történő szeszesital fogyasztásának tilalmáról is.

Ennek alapjául szolgált, hogy az utóbbi időben
észrevételek érkeztek a lakosságot zavaró, irritáló közterületi szeszesital fogasztásról. Jelen rendelet célja, hogy az alkoholfogyasztási szokások
befolyásolásával elősegítse a közterülethasználat rendjének, tisztaságának megőrzését, a rendbontások, garázda cselekmények megelőzését.
A képviselő-testület szintén rendeletet alkotott Ecser nagyközség partnerségi koncepciójának, ezirányú integrált stratégiájának,
eszközeinek, arculati kézikönyvének és településképének tárgyában.
Az önkormányzat Vertikál Zrt-vel kötött, a
hulladékgazdálkodási közszolgáltatásra vonatkozó szerződést a testület 2017. szeptember 30ával – közös megegyezés alapján – megszüntet-

te. Egyidejűleg megbízta a polgármestert, hogy
a tárgyi közszolgáltatásra vonatkozó szerződést
az előterjesztésnek megfelelően az ÖKOVÍZ
Nonprofit Kft-vel határozott időre kösse meg.
Szintén megbízták a polgármestert, hogy
a MÁV Zrt-vel a vasúti megállóhely és utasforgalmi területek karbantartására vonatkozó
együttműködési megállapodást a gondozandó
csökkentett terület nagyságának megfelelően,
csökkentett összeggel
kösse meg.
A képviselők elfogadták az Ecseri Önkormányzati Konyha
módosított Szervezeti
és Működési Szabályzatát és Házirendjét
is. Szintén elfogadták
az önkormányzat módosított
Szociális
étkeztetés
Szakmai
Programját is. Megállapodtak a képviselők
a Pest Megyei Rendőrfőkapitányság részére
a 2017. évben adományozandó eszközökről
is, valamint elfogadták a Szabadtűzi Lovagrend
Gasztronómiai Egyesület által térítésmentesen
adományozott nyomtatót. A Pest Megyei Rendőr-főkapitányság Maglódi Rendőrőrsének pedig
egy darab nyomtató szintén térítésmentes adományozásáról is döntöttek.
A településvezető testület egyidejűleg tudomásul vette a Budapest Főváros XVII. kerület
Rákosment Önkormányzata közigazgatási területére megalkotott településképi rendeletet.
Határoztak arról is, hogy az önkormányzat
csatlakozik a 2018. évi Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíjpályázathoz.
Az ülés alkalmával úgy döntöttek, hogy nem
kívánnak élni a „Virágzó Magyarország” dokumentumfilm készítésre érkezett ajánlattal.

Meghívó
Ecser Nagyközség Önkormányzata 2017. október 23-án 15.
órakor tartja nemzeti ünnepünk tiszteletére rendezett
megemlékezését a Grassalkovich téren.
Program: az 56-os emlékmű felavatása, a Laky Ilonka
Általános Iskola műsora.
Beszédet mond Gál Zsolt polgármester.
Az ünnepségre mindenkit szeretettel várunk.
Ecser Nagyközség Önkormányzata
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Öröm a szép kerteket látni
Mozgalmasan telik a nyár vége és az ősz
kezdete, rengeteg rendezvény színesítette
településünk életét. Nagy öröm számomra, hogy a civil szervezetek aktivitása ilyen
mértékű. Annak külön örülök, hogy a
szervezetek nem csak a saját maguk által
szervezett programokon vesznek részt,
hanem egymás munkáját is segítik. Nem
csak rendezvények zajlottak, hanem a
környezetünk szebbé tételéért is sokan,
sokat dolgoztak.
Ebben az évben második alkalommal
is megszerveztük a szemétszedést (most a
TeSzedd országos akcióhoz csatlakozva).
Sajnos a megtisztított útszakaszon már a
következő héten ismét megjelentek az illegálisan elhelyezett szemétkupacok. Idén
szeptemberre sikerült leszervezni az elektronikus hulladékgyűjtést, igen nagy számban érkezett mindenféle háztartási kisgép,
amelyet 2 db teherautóval szállított el a

vállalkozó.
Szeretném itt is köszönteni a Szép Kert
Tiszta Környezet díjra pályázókat, ahogy
a díjátadón is elmondtam, öröm volt látni a kerteket, udvarokat. Bízom benne,
hogy egyre többen teszik ilyen mértékben
szebbé közvetlen lakókörnyezetüket és így
Ecser települést is.
Lassan készül az Arany János utca vízvezetékének cseréje. A DPMV Zrt. által
megbízott kivitelező cég eredetileg augusztus 19-én szerette volna átadni a felújított vezetéket, de több technikai probléma miatt ez az időpont nem volt tartható.
A cég ígérete szerint a helyreállítást elvégzik még idén, de sajnos az út teljes felújítása tavaszra marad.
Aláírtuk a MÁV-val a váróterem és környezetének üzemeltetéséről szóló szerződést. Az épület nyitása és zárása, illetve
a környezet takarítása lesz a feladatunk.

Az EKO Kft. fogja
elvégezni a munkát előre láthatólag novembertől.
Meghatározásra
került a MÁV részéről sok részlet,
a nyitva tartási
idő, a takarítás
gyakorisága és sok
egyéb feltétel, igyekszünk ezeket betartani.
Gratulálok az első diplomásainknak,
szintén nagy boldogsággal tölt el, amikor
köszönthetem azokat a fiatalokat, akik
életük egy igen fontos szakaszának értek
ezzel a végére, remélem – Ecser hírnevét
is öregbítve –, mindenki megtalálja számítását.
Gál Zsolt
Polgármester

Megéri október 31-ig bejelenteni
a közműbekötési szabálytalanságot!
A Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt. (DPMV Zrt.) tájékoztatása szerint mind az ivóvíz, mind a
szennyvíz tekintetében jelentős mértékű – feltételezhetően illegális – víziközmű-használattal kell számolnia
a cégnek, amely jelentős üzemeltetési költséggel jár együtt. A nem engedélyezett felhasználási helyek felderítésére a DPMV Zrt. megkezdte a
felkészülést, s megteremtette a megfelelő szankcionálási lehetőséget is.
A szervezet arról tájékoztatta Ecser
Nagyközség Önkormányzatát, hogy
a településen novembertől kezdődik a felhasználási helyek tételes ellenőrzése. Ennek során ellenőrzik a
fogyasztásmérők plombáit, illetve a
leszerelést megakadályozó zár állapotát. Ellenőrzik továbbá a házi ivóvíz- és szennyvízhálózatot, valamint
a csatlakozó hálózat kialakítását és
tartozékait. Ellenőrzik a szolgáltató
által engedélyezett megoldástól eltérő
vagy hozzájárulása nélkül megvalósított ivóvíz- vagy szennyvíz, illetve csapadékvízbekötéseket a közműrendszerbe. Nyilvántartásba veszik a saját
kutat, a házi szennyvíztisztító beren-

dezése tényét, azok esetleges közműkapcsolatait.
A DMPV Zrt. tisztában van vele,
hogy a megtett intézkedések jelentős
negatív visszahangot fognak generálni még a szabályos felhasználási
helyek tulajdonosai között is. Ennek
tompítására, illetve a korrekt és ügyfélbarát hozzáállás elősegítésére a
cég moratóiumot hirdet.
A felhasználási helyek teljeskörű
ellenőrzésének első lépéseként a következő ajánlatot teszi. Amennyiben
a szabálytalan kialakítású felhasználási hely használója/tulajdonosa
2017. október 31-ig önkéntes alapon, postai – ajánlott, tértivevényes
– küldeményként bejelenti a DPMV
Zrt-nek a szabálytalan kialakítás tényét, abban az esetben a társaság eltekint a kötbér és a szabálytalan bekötés kapcsán a maximálisan öt évre
visszamenőlegesen kiszabható szolgáltatási díj kivetésétől. A bejelentések alapján, a helyszíni ellenőrzést
követően születik meg a döntés a
szabálytalan kialakítás engedélyezéséről vagy annak megszüntetéséről.
A meghirdetett moratórium nem

terjed ki a jogszerű állapot visszaállítására vagy annak legalizálására,
illetve költségeire. Így például egy
illegális szennyvízbekötés esetében
az új bekötésnél alkalmazott átvételi
eljárást le kell folytatni, illetve az azzal kapcsolatos költségeket rendezni
szükséges.
A moratórium lejártát követően
postázott bejelentésekre a fenti kedvezmények már nem vonatkoznak.
Nyilvánvalóan így a DMPV Zrt.
elesik egy remélt bevételi forrástól,
mely azonban csak az ellenőrzések
teljes sikere és a kiszabott kötbérek
és egyéb díjak maradéktalan behajtása esetén realizálódna a szolgáltatónál.
A moratórium meghirdetésétől a
cég az üzemeltetési problémák (pl. elöntések) és a kapcsolódó többletköltségek rövid időn belüli értékelhető
csökkenését várják.
A DMPV Zrt jelezte, hogy ez a
fajta szolgáltatói hozzáállás jelenleg
példa nélküli a víziközmű-szolgáltatók között, ezért ennek életbe léptetése előtt szükségesnek látták a tulajdonosok tájékoztatását. DPMV Zrt.
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Magyar-magyar szabadtűzi főzőverseny
Immár hagyomány, hogy minden évben ez
idő tájt rendezik meg Ecseren a Jármai József
Emlék Horgászversenyt. A már tizenkilenc
éves múltra visszatekintő megmérettetésre
idén szeptember 23-ának hűvös, szeles reggelén került sor a horgásztónál az Ecseri Horgász
Egyesület szervezésében. S míg a türelmükről
híres horgászok rendületlenül állták az időjárás viszontagságait, a tópart bejárat felőli
részén lázas szorgoskodás folyt. A bográcsok
és az alkalmilag felállított sátrak körül azok a
vállalkozó kedvű csapatok serénykedtek, akik
ki szerették volna gasztronómiai ügyességüket
próbálni a szüreti ételek és sütemények készítésének versengésében. E napon ugyanis két
(felnőtt és ifjúsági) szabadtűzi főzőversenynek
is otthont adott a kis tó partja. S mialatt a Szabadtűzi Lovagrend tagjaiból álló szakavatott
zsűri a már elkészült finomságokat ízlelte, Lovasi Józsefet, a rendezvény fő szervezőjét kérdeztük az előzményekről.
Mint mondotta, az Ecseren gyerekeknek
most először meghirdetett programot ez előtt
négy évvel indították el, mivel az ő főzési tudományukat nehéz összehasonlítani a felnőttekével. Így a rutinos felnőtt szabadtűzi lovagoké
mellett Ecserre is eljött az ifjabb korosztály, a
szabadtűzi apródok versenye is. A Gyálról kiinduló program egyébként az elmúlt években
több helyen is sikert aratott már. Sajnos azonban az ilyenkor szokásosnál zordabb időjárás
miatt most csak négy ifjúsági, azaz 18 év alatti
csapat nevezett be. A versenykiírás értelmében
az ő munkájukat csapatonként egy-egy felnőtt
felügyeli, akik azonban csak irányíthatnak, az
érdemi munkában nem vehetnek részt, illetve
nem szólhatnak bele. Elsősorban az esetleges
balesetek megelőzése a fő feladatuk, például
hogy a gyerekek ne égessék meg magukat, illetve hogy vigyázzanak a tűzre, stb. Az ifjú kukták
és szakácsok pedig az előétel vagy leves, főétel
és desszert kategóriában is bizonyíthatták
ügyességüket. A szükséges alapanyagot egységesen a Szabadtűzi Lovagrend biztosította az
indulóknak, így már tulajdonképpen a verseny
meghirdetésekor tudhatták, hogy miből dolgozhatnak. Ez alkalommal például a főételhez
minden csapat kapott 12 csirkemellet, krumplit, két féle (piros és TV) paprikát, a leveshez
gombát, zöldséget, sárgarépát, lisztet, tojást.
Ám érdekes módon senki nem készített csipetkét, pedig az a legjobb a gombalevesbe. S szüret ideje lévén kapott mindenki szőlőt is, amit
a desszerthez vagy a körethez is felhasználhattak. Természetesen lehetett hozni kiegészítő
anyagokat is, ki-ki ízlése, fantáziája szerint.

Ingatlan
Német és osztrák ügyfeleinknek eladó
házakat, lakásokat és építési telkeket
keresünk. Tel: 06-20-479-9001 www.
ebeningatlan.hu

A lakysok csapata
Gál Zsolt polgármester elmondta, hogy a
Szabadtűzi Lovagrendet nemcsak ő ismeri már
jól, hanem a falubeliek is többször találkozhattak velük a különböző rendezvényeken. Annak
pedig külön örült, hogy az első ecseri ifjúsági
versenyen a Laky Ilonka Általános Iskola tanulói is képviseltették magukat egy csapattal. Ők
döntötték el, hogy beneveznek, saját maguk
jelentkeztek, s az egész munkafolyamatot önállóan csinálták végig, mindössze egy anyuka
felügyelete mellett. A menüjük pedig igen ínycsiklandóan hangzott: gulyásleves, grill csirkemell és hamis marcipán. Ez utóbbit egyszerű
kekszből készítették úgy, mint a kókuszgolyót:
az összegyúrt masszát elfelezték, egyik részébe kakaót, a másikba mandula aromát tettek,
majd pedig az egész tetejét csokimázzal vonták
be. A Gerzsai Nóra és Maglódról érkező 7. osztályos barátnője, Papp Szabina, a Demián ikrek – Mónika és Rebeka – valamint kishúguk,
Dóra és Takács Bence alkotta csapat munkáját
a Demián anyuka mentorálta. Főztjüket pedig
elsőként a lelkes Gerzsai apuka kóstolta meg,
aki elmondása szerint még soha életében nem
evett ilyen finomat. Természetesen végig ’drukkolta’ a versenyt Béka úrfi is, a kabala béka,
aki szerencsét is hozott a lelkes ifjoncoknak,
hiszen csapatuk több kategóriában is szép helyezést ért el.
S amig a fiúk a halfogással voltak elfoglalva, addig az Ecseri Horgász Egyesület főző
csapata olyan finom pincepörköltet varázsolt
a bográcsba, hogy az öt órán át főzött étket
tíz perc alatt elkapkodták a vendégek. Szintén
sokan megnyalták a szájuk szélét ízletes túrós
– szőlős pitéjük után is. S noha a csapatot alkotó Szabó Szilvia, Metz Gábor, Ellenbacher
Eszter szakmai titoknak tekintik, néhány tudnivalót azonban mégis elárultak nagysikerű
pincepörköltjük készítéséről. Többféle hús
kell hozzá, ami jelen esetben a marha Stefánia része, sertéslapocka és füstöltcsülök volt.
Ebbe belefőzték a krumplit és a vörösbort is
és házi kovászos uborkával tálalták, amit Esz-

ter maga készített. Az étel pedig kifejezetten
szüreti jellegű, feltehetően Zalából származik,
ám Ecseren még ezidáig nem találkozhattunk
vele hasonló rendezvényen.
A közeli Nagytarcsáról érkezett a versenyre
a felújított fénymásológépek forgalmazásával
foglalkozó ’Release’ csapata. A Szabó Miklós
alapította cég Nagytarcsán dolgozik, ott van
egy műhelycsarnokuk. Tevékenységük során
mindenben arra törekszenek, hogy munkájuk
során védjék a környezetet is. S noha az általuk nyújtotta lehetőségekre nálunk még nem
nagyon van igény, célpiacaikat Nyugat-Európa és Afrika, újabban pedig Dél-Afrika alkotják. Mivel Miklós péceli, így csapatuk minden
évben részt vesz az ottani Bogaras találkozón.
Az idei év pedig kifejezetten sikeresen alakult
számukra, hiszen a szakmai zsűri véleménye
alapján első, míg a közönségszavazatok sze-

Saláta Norbert a versenymenűjével
és keresztapjával a felvidéki Gyerkről

Cserfa
rint a második helyezést sikerült elérniük.
A rendezvénnyel egybekötött gasztronómiai
versenyen a Szabadtűzi Lovagrend volt a zsűri, így tőlük kaptak meghívást az ecseri szüreti rendezvényre is. Menüjük pedig nemcsak
jól hangzott, hanem igen ízletesre is sikeredett: a szüreti csülkös lapockapörkölt mellett
kínáltak grillezett tarját is, amit Feta sajtos
zöld salátával tálaltak, desszertként pedig
kedves kollégájuk favoritját ajánlották ’Sopi
kedvence’ néven, ami nem volt más, mint rumos-mazsolás-diós-túrós palacsinta.
Időközben ugyan elszálltak a fellegek s kisütött a nap, ám az eredményhirdetésre sem
volt kegyesebb az időjárás, hiszen feltámadt
a szél. De mindez nem szegte mégsem kedvét sem a zsűrinek, sem a versenyzőknek. A
horgászverseny III. helyén Halas János, a II.on pedig Szilágyi Gábor végzett. Az idén is
első helyre kerülő Csákó Dezső pedig egyben
elnyerte a vándorserleget is. S hogy a gasztronómia tudománya nem ismer határokat,
mi sem bizonyítja jobban, hogy külhonból
is érkeztek versenyzők. A 11 felnőtt csapat
közül kettő ugyanis a felvidékről, mégpedig
Ipolyságról és Gyerkről érkezett. Ezért lett
magyar-magyar a szabadtűzi főzőverseny.
Gyerk versenyzője volt Saláta Norbert, aki az
’Egyéb szüreti ételek’ kategóriában a III. helyet nyerte el pörköltjével, amit marhanyelvből és lábszárból készített, kapros nokedlivel
tálalva. Desszertként krumplis palacsintát
ajánlott, amit Szentlőrinci roséval öblíthettek
le a kóstolók. Szépen szerepeltek viszont a
helybéli indulók is. Az Ecseri Horgász Egyesület a ’Szüreti ételek gasztrototójá’-ban lett
harmadik, a ’Bográcsos ételek’ között pedig
különdíjjal jutalmazták főztjüket. De nem
kellett szégyenkezniük a remélhetőleg hagyományt teremtő ifjúsági ’Tűzről pattant Lakysok’ csapatnak sem, hiszen mind az ’Ifjúsági’,
mind a ’Sütemények’, mind pedig az ’Előételek/levesek’ kategóriában harmadik helyet
szereztek. Az összetett versenyben is szépen
állták a sarat s a negyedik helyezést mondhatták magukénak. Az ifjúsági vándorkupát az
’Arany fakanalak’, a felnőttet pedig a ’Mándi
Food’ vihette haza.
Egyik délután éppen unokáimmal sétáltam fel
a vasúthoz – az „üres telekhez”– vonatokat
nézni. Mint tudjuk, a gyerekeknek ennél nincsen jobb mulatság.
Arra lettünk figyelmesek, hogy barátnőm
kiabál utánunk és egy papírt lobogtatva fut
felénk.
Megvártuk és a kezembe vettem egy levelet,
ami egy értesítés volt az „Ecserért” díjra jelöléséről. Mindketten elérzékenyültünk egy kicsit.
1981 óta ismerem Katit, Kati nénit (néha
még én is így hívom). Harminchat éve, kimondani is sok. Barátok és szomszédok vagyunk,
így életünk fontos és kevésbé fontos eseményei is
nyitott könyv egymás előtt. Ebben a könyvben
volt sok minden. Jó is, rossz is, nehéz és fájó is,
szép is, de mindig ott voltunk egymásnak.

Memento
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Gál Zsolt polgármester sikeresnek értékelte a tóparti rendezvényt

Az aradi vértanúkra emlékezünk
Az aradi vértanúk azok a magyar tábornokok voltak, akiket az 1848–49-es szabadságharc leverése után, az abban játszott szerepük miatt Aradon kivégeztek. Knezić Károly, Nagysándor
József, Damjanich János, Aulich Lajos, Lahner György, Poeltenberg Ernő, Leiningen-Westerburg Károly, Török Ignác, Vécsey Károly, Kiss Ernő, Schweidel József, Dessewffy Arisztid, Lázár Vilmos. Bár a kivégzett honvédtisztek száma tizenhat, a nemzeti emlékezet mégis elsősorban a ma 168 éve, 1849. október 6-án kivégzett tizenhárom honvédtisztet nevezi így, gyakran
használva a tizenhárom aradi vértanú, illetve az aradi tizenhármak elnevezést is. Mindegyikük
eleve aktív vagy kilépett császári-királyi tiszt volt, a szabadságharc végén a honvédseregben
egyikük altábornagyi, tizenegyen vezérőrnagyi és egyikük ezredesi rendfokozatot viselt. Lázár
Vilmos ezredest azért sorolták a tábornokokhoz, mert a szabadságharc végén önálló seregtestet irányított. A győztesek ellenben egyikük tábornoki rendfokozatát sem ismerték el hivatalosan. A vértanúk között Kiss Ernő honvéd altábornagy volt a rangidős, aki korábban k.k.
(császári-királyi) ezredes volt, a többiek a közös hadseregben ennél alacsonyabb tiszti rendfokozatot viseltek. Kossuth Lajos 1890-ben, az egyetlen fonográfon is rögzített beszédében
Aradot a magyar Golgotának nevezte.
Ugyanezen a napon végezték ki Pesten az első felelős magyar miniszterelnököt, Batthyány
Lajost.

A szilveszter estéket minden évben együtt
töltjük, ami annyit tesz, hogy veszünk egy üveg
fehérbort, sütünk pogácsát, bejglit, túrós rétest
és leülünk a konyhába beszélgetni. Aztán egész
évben erre várunk megint. Mindig számíthattunk egymásra, ahogyan a gyerekek és szülők
is számíthattak Kati nénire. Belegondolok, mi-

Kati néni
lyen írni, olvasni, számolni. Megtanítani azt,
hogyan viselkedjenek, mit vár el tőlük a környezetük, mik a szabályok, amikhez igazodni kell.
Mindezt úgy, hogy a lehető legkisebb trauma
érje őket, sőt úgy, hogy az iskola egy jó élmény
legyen számukra. Ez mind a TANÍTÓ-n múlik.

Egyetlen egy emberen. Micsoda felelősség! Szót
érteni, együtt dolgozni a szülőkkel, akik annyi
félék, ahány félék a gyerekek.
És szolgálni szeretettel, alázattal. Minden
nap, ha beteg, akkor is. Ezt csak így érdemes
csinálni. Ennek adománya az a sok szeretet,
amit Kati néni a gyerekektől és szülőktől kapott. És ennek elismerése az Ecserért díj, amit
ezzel az odaadással, szorgalommal, hivatásbeli
tudással érdemelt ki.
Gyönyörű volt a díjátadó ünnepség, ahol
még két kedves idős hölgy is a kitüntetettek között volt. Ezúton is gratulálok nekik.
Én is büszke vagyok a barátomra Vargáné
Takács Katalinra és örülök, hogy részese lehettem ennek a gyönyörű napnak!
Jablonczay Emese
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Településbiztonság

A villám útjai kifürkészhetetlenek
Az elmúlt nyár villámcsapásai Ecsert sem
kímélték. Sajnos községünk házait, elektromos berendezéseit több alkalommal
érte villámcsapás és az ezzel sok esetben
együtt járó tűz percek alatt emésztette föl
egy élet munkáját vagy okozott súlyos
anyagi károkat.
Az Ecseri Önkéntes Tűzoltó Egyesület
az önkormányzat segítségével 2017. szeptember 18-án lakossági fórumot rendezett
a Rábay Miklós Művelődési Házban a villámcsapás okozta károk elkerülése, a tűzesetek megelőzése és a károk felszámolása
témájában. A jó hangulatban telt fórumot
a lakosság részéről élénk érdeklődés övezte, ahol tűzvédelmi és villámvédelmi szakemberek tartottak előadást és válaszoltak a
feltett kérdésekre arról, hogy mit tehetnek
meg saját maguk a károk megelőzése érdekében, továbbá mit tegyünk, tehetünk, ha
mégis villámcsapás éri ingatlanunkat.
A fórumon elsőként Érces Gergő tűzoltó százados, a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság kiemelt főelőadója tartott
színes képekkel illusztrált előadást arról,
hogy milyen veszélyforrásoknak vagyunk
kitéve ingatlanunkban a mindennapi élet
során. Az előadás során képzeletben lépésről-lépésre helyiségről-helyiségre jártunk – beleértve többek között a konyha,
a garázs, a kert veszélyeit is – melynek
során az előadó bemutatta, melyek a tűz
keletkezésének lehetséges okai, forrásai.
Beszélt arról, hogy a különböző tüzeket
milyen anyaggal lehet oltani. Például, hogy
elektromos tüzet vízzel nem oltunk, illetve, hogy a rántott hús sütése közben meggyulladt olajat legjobb egy takaróval lefedni, ezzel elzárjuk az oxigén útját. Kiemelte,
hogy mi az a pont, ameddig mi magunk

Dr. Molnár Zsuzsanna tájékoztatóját tartja
avatkozhatunk be és mikor kell menekülőre fogni úgy, hogy természetesen előtte
értesítettük a tűzoltókat.
Dr. Kovács Károly, a műszaki tudományok kandidátusa, az Óbudai Egyetem adjunktusa elmondta, hogy Gál Zsolt polgár-

Érces Gergő
mester úrral augusztusban bejárták Ecsert,
megnézték a nyári villámcsapás helyszíneit, azonban a tudomány mai állása szerint
egyértelmű választ nem lehet adni arra,
hogy miért pont azokra a helyekre csa-

pott be a villám. Mint mondta, a villám
útjai kifürkészhetetlenek. Kétféle ember
van, akinek a házát már érte villámcsapás
és akiét még nem. A villámokat elhárítani nem tudjuk, mindenki a saját pénztárcájának megfelelően dönthet arról, hogy
csináltat-e villámvédelmet az ingatlanán
kívül és belül vagy sem, mint ahogy arról
is, hogy köt-e biztosítást vagy sem. Arra
azonban mindenképpen figyeljünk, hogy
a hamis biztonságérzet nem ad megfelelő
védelmet.
Az előadó arra a kérdésre, hogy szükséges-e külső villámvédelem a családi házakra, három szempontrendszert javasolt
megvizsgálni:
1. Műszaki tudományos megközelítés
(tudományos konferenciák, szabványok)
2. Jogi, jogszabályi (társadalmilag fontos
követelmények és előírások)
3. Gazdasági megközelítés (lehetséges
veszteségek elfogadhatóságának mérlegelése)
A közvetlen villámcsapást több tényező
befolyásolja, elsődlegesen: a felhő-föld villámsűrűség átlagos értéke az adott területen; az építmény magassága, alapterülete;
az elhelyezkedési tényező. Másodlagosan:
a tető éghetősége; a tetőn elhelyezett fémtárgyak és villamos berendezések. Az ingatlan belső és külső villámvédelme kiegészítik egymást, a mai árak mellett azonban
ez igen költséges dolog.
A rendkívül színvonalas előadások egyik
tanulsága, hogy figyeljünk egymásra, a
környezetünkre. Segítsünk, ahol szükséges
és emellett jó, ha van biztosításunk és egy
porral oltónk.
dr. Molnár Zsuzsanna
Az Ecseri Önkéntes Tűzoltó Egyesület
tagja
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Úszásoktatás lesz a negyedikeseknek is
Alig indult el a 2017/18-as tanév, s
már sok eseményről, újdonságról
számolhatok be. Szeptember 14-én
elkezdődött a hatodik és az ötödik
osztályosok úszásoktatása, amit majd
novembertől a három negyedikes
osztályban folytatunk.
Idén az alsó tagozatos kisdiákok
szakszerű tűz-és balesetvédelmi oktatásban részesültek az Ecseri Önkéntes Tűzoltó Egyesület jóvoltából, akik
október 9-én 14:00 órától beindítják
iskolánkban a tűzoltó szakkört is. Ide
minden érdeklődő gyermeket szeretettel várnak.
Már az első héttől az első két szünetben (nagy sikerrel) beindult Szever
Pálnak és Kun Attilának köszönhetően az iskolarádió, melynek műsorát
hamarosan az iskolarádiós diákok
fogják összeállítani és szerkeszteni.
Szeptember 18-án és 19-én a szokásos őszi papírgyűjtésen szorgoskodtak
tanulóink. A versenyszellemet növeli,
hogy a két tagozat nyertes osztályának díja egy-egy jutalomnap. Ezen
a napon a gyerekek kirándulhatnak,

közös programmal építhetik közösségüket. A verseny eredménye pedig
úgy alakult, hogy ezt a jutalomnapot
alsóban a 4. a, felsőben a 6. a nyerte
meg, mindkét osztálynak gratulálunk.
A papírgyűjtés hetének utolsó napján,
pénteken rendeztük meg az autómentes világnapot. A gyerekek döntő
többsége kerékpárral, gördeszkával,
görkorcsolyával és gyalog érkezett
az iskolába. A hagyományos bicikliemeléssel indítottuk a programot,
majd a közlekedési eszköztől függően kisebb-nagyobb túrát tettek meg
a diákok. A sétányra érkezve különböző játékokban vehettek részt, megismerhették a kerékpáros közlekedés
szabályait a Bubi (Budapesti Kerékpáros Közösségi Közlekedési Rendszer)
tagjaitól. A szervezésért és a program
lebonyolításáért külön köszönet illeti
a Rábai Miklós Művelődési és Közösségi Házat.
Szeptember 28-án, Benedek Elek
születésnapján, mint minden évben,
így most is az iskola és a művelődési
ház közös szervezésében megtartot-

tuk a meseolvasó versenyt. A gyerekek szebbnél szebb meséket olvastak
fel társaiknak. A versenyt két korcsoportban bonyolítottuk le, a zsűri
döntése alapján az első korcsoport
győztese Ócsag Márk lett a 4. c-ből, a
második helyezett Szalai-Szabó Zsófia
a 4. b-ből, harmadik pedig a szintén
4. c osztályos Somosvári Zsombor.
A második korcsoport dobogójának
legfelső fokán Doma Zsófia 6. a osztályos tanuló állhatott, őt követte másodikként Béki Alexandra a 6. b-ből, a
harmadik helyezést megosztva kapta
a hatodik b-s Nagy Marcell és az 5. a-s
Sági Panka. Két különdíj is kiosztásra
került, melyeket Németi Niobé a 4. a
és Czira Anita a 3. osztályból kaptak.
Gratulálunk a kiváló eredményekhez.
Megtörtént a Bolyai matematika és
anyanyelvi csapatversenyre is a nevezés. Iskolánkat 31, illetve az anyanyelvin 32 diák fogja képviselni a területi
versenyen. Reméljük, a tavalyi évhez
hasonló kiváló eredmények fognak
születni.
Kiss Katalin
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Eredményes TeSzedd akció idén is Ecseren
Szeptember 15-ének napsütéses, bár kissé szeles
reggelén lelkes kis csapat gyűlt össze a polgármesteri hivatal előtt. Jövetelük célja pedig nem más
volt, mint részvétel az idei TeSzedd szemétszedési
akcióban.
A munka megkezdése előtt Barta Zoltán jegyző üdvözölte az akcióban részt venni kívánókat: a
Vecsési Járási Hivatal, az EKO Kft., a helyi önkormányzat megjelent dolgozóit, valamint a Nyugdíjas Klub képviselőit. Rövid balesetvédelmi oktatásában tájékoztatott, hogy a Vecsés felé vezető út
mentén folynak majd a munkák. Mivel pedig ez
egy igen forgalmas útszakasz, úgy helyezkednek
majd el, hogy a szemétszedők mindig a forgalommal szemben haladjanak. A munkálatok megkezdésekor a csapat két részre oszlott: az egyik Vecsés
határától, a másik a körforgalomtól indult el. A
jegyző felhívta a figyelmüket arra is, hogy nem kell
összeszedni a kidobott akkumulátort, elemet, festéket és más veszélyes anyagot, az állati tetemeket,
valamint a bontási anyagot és sittet.
Mint Takács Sándor, a Varázs Lovas Sport
Egyesület szakmai vezetője elmondta, ő és felesége minden évben jelen vannak a szemétszedésen.
Személy szerint ő is és a lovas egyesület is nagyon
fontosnak tartja a tiszta környezetet, a rendezett
falut. Ezért is jönnek el lelkesen minden alkalommal. Saját munkájukat illetően pedig ők maguk is
nagyon ügyelnek a tisztaságra. Ha például lovas
felvonuláson, versenyen vagy egyéb más fellépésen vesznek részt, mindig külön gondoskodnak
róla, hogy lovaik után ne maradjon a helyszínen
semmiféle nem kívánt, oda nem illő melléktermék
vagy szemét. S ez az igényességük nemcsak a hivatalos programjaikra, de magánéleti szokásaikra
is jellemző. Soha nem dobnak el vagy hagynak ott
sehol szemetet – így most itt is mások után takarítanak majd. Ecser tisztaságáról pedig úgy vélekedett, hogy az elég jónak mondható. Viszont ha
összehasonlítjuk néhány svájci faluval, ahol maga
is járt már, akkor azokra egyértelműen mondhatjuk, hogy nem szemetesek. Ott olyan rendezett a
környezet, hogy például az erdőbe is aszfaltút visz
ki, s ott is találhatók közterületi szemetesek. Ezzel pedig a hatóságok – túl azon, hogy elősegítik
a kirándulási kedvet - segítségére vannak az embereknek is abban, hogy ne szemeteljenek. A környezettudatos nevelés szempontjából pedig igen
hasznos lenne, ha a diákokat is jobban be tudnánk
valamilyen módon vonni az ilyen szemétszedési
akciókba.

Benedek Marcell a vecsési járási hivatal dolgozója. Elmondta, hogy szívesen vesz részt a munkában, hiszen hasznosnak tartja azt. Tapasztalatai
pedig azt mutatják, hogy némely külföldi országból hazatérve az ember örömmel tapasztalja, hogy
nálunk mennyivel tisztább a környezet. Azonban
ezt pl. Németországhoz mérve még jócskán van
hova fejlődnünk.
S hogy mi minden oda nem illő dolgot találtak
az árok mentén a jótékony szorgoskodók? Íme, a
repertoár: főként sörösdobozt, üdítős üveget, különböző műanyag dobozokat, melyek körét újabban az ételrendelésekhez használt műanyag edények gyarapítják. Persze, amint Szilágyi Ferencné
nyugdíjas megjegyezte, egyszerűen lehetne ezen a
problémán is segíteni, ha az ételt rendelő egyszerűen hazavinné vagy a gyűjtő kukába, konténerbe
tenné a megmaradt göngyöleget. Az itt tapasztalt
jelenség annál is inkább érthetetlen, mert ma már
minden házhoz ingyen elviszik a szelektív hulladékgyűjtés lehetőségét – mégis jobban esik egyeseknek zsákban kitenni azt az út mellé. A régi út
mellett tapasztalhatók még ennél is borzasztóbbak. Ott szó szerint szinte minden megtalálható.
Legutóbb például három csomag gyerekpelenkát
tett ki valaki szép sorjában egymás mellé. Majd
pedig amikor a fűnyíró szétvágta, elképzelhető,
hogy milyen látványt nyújtott a környéken! Papp
József ecseri nyugdíjas is érthetetlennek tartotta
az ilyen s ehhez hasonló jelenségeket. Mint mondotta, Ausztriában járva az ember nem találkozik
ilyenekkel. Vajon miért van ez? Ott ugyanis olyan
tisztaság van, amit itthon el sem tudunk képzelni.
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Sikeres Ecser Open, idén ötödször

Szeptember 2-án, igen változékony időjárási viszonyok között került megrendezésre az idei Ecser Open amatőr páros
teniszverseny a XVII. kerületi Pesti úti
lakóparkban lévő pályán. Az immár ötödik alkalommal lebonyolított program fő
szervezői, Antal Lajos és Sztancsik Csaba már kora reggel a helyszínen voltak s
fogadták a benevezettek regisztrációját.
Mint Antal Lajos elmondta, a tavalyi 16hoz képest idén 20 párosra nőtt a magukat
megméretni kívánók száma. Újdonságként említette, hogy ez évben – a borítékba helyezett szavazólap segítségével – lehet szavazni a legszimpatikusabb párosra
is, így nőtt a kiosztandó díjak száma.
Szilágyi Károly alpolgármester és Simon
Szilveszter úgymond már ’régi motorosok’ a versenyben. Az együtt ugyan nem,
de külön-külön rendszeresen tréningező párosnak tavaly nem sikerült nyernie,
hanem csak az ötödik helyet tudta ’meg-

Győztesek és szervezők

csípni’. Azonban az elmúlt évek versengései során már győzelmet is mondhatnak
magukénak.
Az ecseri önkormányzat pedig folyamatosan ’nyitva tartja’ a szemét, hogy
hogyan lehetne megfelelő ecseri helyszínt
találni a programnak. Már több telket is
megnéztek, sőt látványterv is készült egy
olyan mozgáscentrumra, ami ennek s más
hasonló sportrendezvénynek is otthont
adhatna. Azonban megfelelő anyagi források hiányában eddig még nem sikerült
ennél tovább lépniük.
Ám mint tudjuk, egy verseny nemcsak
a versenyzőkről, de a szurkolókról is szól,
akik buzdításukkal adott esetben jelentősen hozzájárulhatnak a végső eredményhez. Ez alkalommal is megtalálhattuk a
főleg hozzátartozókból álló lelkes kis csapatot. Volt, aki Gödöllőről érkezett immáron többszöri alkalommal. S hogy jelenléte mennyire nem hiábavaló jelzi, hogy

szurkolása segítségével ’támogatottjának’
tavaly a harmadik helyet sikerült megszereznie.
A rendezvényen jelen volt Gál Zsolt
polgármester, s ő adta át a díjakat is a dél-

Szilágyi Károly és Simon Szilveszter
után folyamán kihirdetett helyezetteknek.
Így az idei versengés győztese a Müller
Henrik – Komanovics Fefe páros lett. A
második helyen Várszegi Márk és Dévai
Péter végzett, míg a képzeletbeli bronz érmet Tálas Tibor és Pukkai Attila szerezte
meg.
A rendezvény sikeres lebonyolításához
számos vállalkozó, köztük több ecseri
is hozzájárult. A pékárut a Vekni Sütöde biztosította, a pörkölthöz szükséges
alapanyagokat a BG Transport Hungary
Kft. szállította, a tombolanyereményeket
a Hummel Sport és I-Com Kft. ajánlotta
fel, míg a szükséges eszközöket a Materiál
Kft., és többek között a helyszínen főzött
pörkölthöz szükséges bogrács és eszközök
szállításáról pedig a KosztaSped Kft. gondoskodott.
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Miért botrány
a krisztusi tanítás?
A kinyilatkoztató Isten nem csinál
titkot abból, hogy a hozzánk küldött
Fia sokak romlására és feltámadására
lesz. Jel, amelynek ellentmondanak.
(Lk.2, 34.) Az Ószövetség evangélistája, Izaiás próféta alapján (8, 14.)
Jézus úgy beszél magáról, mint „szegletkőről, amit az építők megvetettek.”
(Mt. 21, 42.). Szent Pál „Botláskövéről, botrány sziklájáról beszél” (Rom:
9, 33.). Szent Péter így ír: „Íme, kiválasztott, értékes szegletkövet teszek
le Sionban. Nektek tehát hívőknek
pedig ez a kő, melyet az építők elvetettek, szeglet fejévé lett és botlásköve és botrány sziklája azoknak, akik
megütköznek az igén és nem hisznek
benne” (1 Péter 2, 6-8.)
Tehát az Úr Jézus és az első apostolok is tisztában voltak vele, hogy
Jézus személye és tanítása elvetést, ellentmondást, ellenszegülést, egyszóval botránkozást válthat ki. Úgyhogy
Szent Pál nem átallja kimondani: „A
zsidók csodákat követelnek, a görögök bölcsességet keresnek. Mi azonban a megfeszített Krisztust hirdetjük, aki a zsidóknak ugyan botrány,
a pogányoknak meg oktalanság. De a
meghívottaknak: Krisztus Isten ereje
és Isten bölcsessége.” (1. Kor. 1, 2224.)
A Kereszténység e problematikus
voltának az első apostolok oly élesen
tudatában voltak, hogy szinte végigremeg lelkükön feladatuk és küldetésük nehézsége, amikor az okoskodás
és bölcselkedés szokott alapján járó
értelmiségiek elé kell lépniük. Szent

Pál megvallja lelke állapotát, amikor
a korintusiak közé érkezett. „És én
gyöngeségben és félelemben és nagy
rettegésben voltam nálatok, beszédem és tanításom nem állott az emberi bölcsesség meggyőző szavaiból”.
(1. Kor 2, 3.)
Guardini találóan mutat rá, hogy
Jézus megjelenésével össze van kötve
a botránkozás veszedelme.
A hit az, ami értelmet ad a látszólagos ellentmondásoknak és oktalanságoknak. A hit tanít meg Isten írásaiban és tetteiben olvasni. A hit tudja
értékelni Krisztust, aki az Istennek
levele hozzánk „nem tintával, hanem
az élő Isten lelkével írva” (2. Kor. 3, 3.)
„Isten dicsőségének ismerete Krisztus
arcán.” (2.Kor. 4, 6.)
Viszont, aki nem hisz, annak nem
marad más hátra, mint botránkozni,
értetlenkedni Krisztus személyén és
tanításán.
Így van ez ma is. Pl. a „lombikbébi”
esetében. Isten az, aki megtervezte az
embert és az emberi életet, az erkölcsi
törvényeivel együtt.
Október rózsafüzér királynőjének,
Máriának hónapja. Tegyünk úgy,
mint Ő. A „Megtestesülésnek” (ISTEN EMBERRÉ LEVÉSÉNEK) titkát
nem értette, de ismerte Isten akaratát
(„a Szent Lékek száll te reád, a születendő gyermek az Isten Fia lesz.”)
Mária válasza: „Íme, az Úr szolgáló
leánya, legyen a Te akaratod szerint”.
Az ember teremtmény: a Teremtő
akarata szerint kell életét elrendezni.
Barotai Endre plébános

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

Köszönetnyilvánítás
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik
Takács László (Laci)
temetésén részt vettek.
Sírjára virágot, koszorút helyeztek.
Laca és családja,
Pityu és családja
s a Gyászoló család
A Cserfa következő, 2017. 10. száma november 10-én jelenik meg.
Nyomdába adás: november 6. 16
óra. Lapzárta: október 30.

Az Ecseri Szlovák Önkormányzat nagyszabású hagyományőrző napot rendezett szeptember 30-án a Rábay Miklós Művelődési Házban.
A rendezvényen részt vett Hollerné Racskó Erzsébet, az Országos Szlovák Önkormányzat elnöke. A több, mint 300 fős rendezvény résztvevőit Gál Zsolt polgármester, Hollerné Racskó Erzsébet és Aszódi Csaba András, az Ecseri Szlovák Önkormányzat elnöke köszöntötte.
A fellépők között voltak Maglód, Nagytarcsa, Rákoskeresztúr, Kistarcsa, Csömör, Sári, Cinkota énekes-táncos csoportjai, illetve Ecser
hagyományőrző együttesei. A szarvasiak vendégként vettek részt az eseményen. Az ünnepi műsort vacsora követte, majd vidám hagyományőrző bállal zárult a rendezvény. Felvételünkön: a Trencsényből érkezett Opatovanka fúvószenekar játszik. Az eseményről részletes
beszámolót, az Országos Szlovák Önkormányzat elnöke Cserfának adott nyilatkozatát a novemberi számunkban közöljük.

Hollerné Racskó Erzsébet, az Országos Szlovák
Önkormányzat elnöke köszöntőjét mondja

Első diplomásokat köszöntöttek a képviselő-testület szeptemberi
ülésén

A gyerekek nagy örömére átadták az Andrássy
Utcai Óvoda sószobáját.

A Szép kert, tiszta környezet pályázat kitüntetettjei Gál
Zsolt polgármesterrel és Barta Zoltán jegyzővel

