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Újra az iskolában! Kiscsoportos 
megbeszélések, korrepetálások,
felzárkóztatás ismét a Laky falai 
között a járvány után.

Cikk: 7. oldal
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Polgármesteri határozatok a veszélyhelyzet alatt

Webshopunk lakberendezési dekorációkat,
 kerti eszközöket, gyerektermékeket, illetve 

természetbarát, ökotermékeket is árusít

A gyógyszertár nyitvatartása június 1-től 
változott. 
Hétfő: 8-16, kedd: 8-16, szerda: 8-16. csü-
törtök: 8-16, péntek: 8-12. Szombat zárva.

Változott a patika 
nyitvatartása

Ecser Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete „Ecserért” kitüntetés, valamint 
„Ecserért” Díszoklevél adományozásával fejezi ki elismerését azon személyeknek vagy közös-
ségeknek, akik a településen vagy annak érdekében kimagasló társadalmi, gazdasági, közszol-
gálati, közösségi, kulturális, illetve a nagyközség érdekében egyéb tevékenységet folytattak.

Az elismerő címek magyar és külföldi személy és szervezet részére, illetve „posztumusz” 
egyaránt adományozhatók.

Az „Ecserért” kitüntetésből évente legfeljebb négy, az „Ecserért” Díszoklevélből évente leg-
feljebb nyolc adományozható.

Az “Ecserért” kitüntetés adományozására bármely ecseri lakos javaslatot tehet. A javaslatot 
az adott év július 15. napjáig kell eljuttatni a polgármesteri hivatalba.

A javaslatokat a képviselő-testület bírálja el, és határozatban dönt a 
kitüntetés odaítéléséről.

A Díszoklevél adományozására szintén bármely ecseri lakos javas-
latot tehet. A javaslatot az adott év július 15. napjáig kell eljuttatni a 
polgármesteri hivatalba.

A javaslatokról a polgármester dönt.
Várjuk javaslataikat!

Javaslatok kérése ecseri kitüntető címekre

Ecser Nagyközség Önkormányza-
tának Képviselő-testülete Ecser kul-
turált települési környezetének fej-
lesztése céljából pályázatot hirdet. 
A pályázat célja a zöldfelületek fej-
lesztése, gondozása, fák telepítése, 
a rendezett udvarok megteremtése, 
az ebben élenjáró családok és cégek 
elismerése. A pályázat végső célja a 
lakosok motiválása lakókörnyeze-
tük ápoltabbá tétele érdekében.

A pályázaton indulhat minden 
magánszemély és vállalkozás. Vár-
juk azok jelentkezését, akik sokat 
foglalkoznak kertjük gondozásával, 
szeretnek kertészkedni.

A pályázóknak 2020. június 30-ig 
kell részvételüket jelezni a Polgár-
mesteri Hivatalban. (2233 Ecser, 
Széchenyi u. 1., Telefon: 06-29/335-
161, E-mail: 

polgarmesterihivatal@ecser.hu
Részletek: www.ecser.hu

A hatályos jogszabályok szerint veszély-
helyzet idején a képviselő-testület ha-
tásköreit a polgármester gyakorolja. Gál 
Zsolt polgármester úr is hozott olyan ha-
tározatokat, amelyek a védekezést, a rend-
kívüli helyzet kezelését célozták.

Meghatározta az óvodák ügyeleti rend-
jét. A temetkezési szolgáltató kérésére 
elrendelte a ravatalozó zárva tartását. A 
védekezés költségeire külön forrást kellett 
biztosítani és pénzeszközöket átcsoporto-
sítani, hogy védőeszközöket, fertőtlenítő 
anyagokat, ózongenerátort, motoros per-
metezőt tudjon az önkormányzat besze-
rezni. 

A veszélyhelyzet ideje alatt gondoskod-
ni kellett a létfontosságú ágazatban dol-
gozó szülők kisgyermekének napközbeni 
elhelyezéséről. Speciális gondot okozott a 
Gyömrő, Maglód, Ecser települések kö-
zös tulajdonában álló Gyömrői Szenny-
víztisztító telep leterheltsége. „Normál” 
állapotban ezeken a településeken élők 

napközben dolgoznak, általában lakóhe-
lyüktől távol, jellemzően Budapesten. Az 
itteni gyárak, üzemek napközben működ-
nek. Így a két csúcsterhelés kiegyenlítette 
egymást. 

A veszélyhelyzetben viszont majd-
nem mindenki otthon maradt, otthonról 
dolgozott, és az üzemek sem álltak le. A 
szennyvíztelep a csúcsterhelést folyama-
tosan kapta, amit már nem bírt. Emiatt a 
gyömrői polgármester úr elrendelte azoknak 
a csatornarákötéseknek a tiltását, amely ese-
tekben a hozzájárulás még nincsen befi zetve. 
Ehhez kellett alkalmazkodni Ecsernek is.

A veszélyhelyzet ideje alatt érkeztek 
olyan beépítési kérelmek, amelyek veszé-
lyeztették volna Ecser közellátásának biz-
tonságát, a lakosaink nyugalmát. Emiatt 
polgármester úr változtatási tilalmat ren-
delt el több terület vonatkozásában, ahová 
most nem lehet építkezni.

Barta Zoltán jegyző

Igazgatási szünet 
a polgármesteri hivatalban
A Köztisztviselők Napja alkalmából idén is lesz igazga-
tási szünet a polgármesteri hivatalban, így a hivatal 
június 30-án, illetve július 1-én és 2-án zárva tart. 
Tekintettel arra, hogy július 1. Szemmelweis Nap is 
egyben, így az ecseri háziorvosok sem rendelnek. 
Sürgős esetben a maglódi központi ügyelethez lehet 
fordulni.

Szép kert, 
tiszta környezet
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Példás összefogás volt Ecseren
A vészhelyzet végéhez közeledve úgy gondo-
lom, összefoglalnám, mi is történt a települé-
sünkön.

Szeretném megköszönni a sok-sok önkén-
tesnek - akik közül többeknek nem tudtunk 
tényleges munkát adni - a feladatvállalásukat. 
Többen maszkot varrtak, volt, aki osztotta 
az elkészült darabokat, jó páran segítettek az 
idősek ellátásában: bevásárlás, gyógyszerbe-
szerzés, postai feladatok, stb. Sok felajánlás 
érkezett, kaptunk maszkot, fertőtlenítőt, több 
magánszemély segített ebben is. 

Példás összefogás volt Ecseren!
Nagyon köszönöm mindenkinek a pozi-

tív hozzáállását, a kezdeti félelmeink ellenére 
mindenki tette a dolgát. 

Elsőnek kiemelném az óvodai ellátást, ame-
lyet folyamatosan biztosítani tudtunk. Mind a 
két óvodában ügyeleti rendben dolgoztak az 
óvónők és a dajkák is. Az Andrássy Utcai Óvo-
dában a teljes időszakban volt gyermek. Kér-
tem a szülőket, hogy gyermekeik védelmében 
csak akkor vegyék igénybe az óvodai ellátást, 
amikor arra tényleg szükség volt, ezt megér-
tették és tényleg csak a szükséges esetben vit-
ték a gyermekeket, nekik is köszönöm. Mind 
a két óvoda vezetője mindent megtett, hogy 
a legszigorúbban betartsák az egészségügyi 
szabályokat, ajánlásokat. Folyamatosan fertőt-
lenítettek, a lázmérés már a bejáratnál megtör-
tént, és sorolhatnánk azokat a nem megszokott 
feladatokat, amiket el kellett látniuk ebben az 
időszakban. Már kinyithattak az óvodák, ezzel 
visszaáll a hétköznapi rend, de ez is rendhagyó 
lesz, hiszen ilyenkor nyáron már alig szokott 
gyermek lenni az intézményben, és az eddigi 
rendszer szerint 5 hétre felváltva be is zártuk 
az óvodákat, de ez is másként lesz idén. Csak 
két hétre zárjuk be az intézményeket, remélem 
azokat a felújítási munkákat, amit a zárvatar-
tás alatt végeztünk el eddig, most kicsit más 
módon, de el tudjuk végezni. A Cserfa Kuckó 
Óvoda jelenleg a Rábai Miklós Művelődési 
Házban van, reményeim szerint augusztusban 
vissza tud majd költözni a megszépült, kibő-
vült intézménybe, bár sok még a tennivaló, de 
már csak az óvoda külső részein dolgoznak. 
A művelődési ház is ügyeletet tartott, online 
szórakozási lehetőségeket keresve és kínálva 
az otthon maradó lakosainknak. Több ecse-
ri fényképész fotóit bemutatták és szerveztek 
házhoz menő könyvtárat az idős lakosoknak. 

A Laky Ilonka Általános Iskola szintén ügye-
letben volt, és a sok-sok nehézség ellenére min-
denki tudásának megfelelően igyekezett ellátni 
a digitális tanrend által támasztott feladatot. Itt 
szeretném elmondani, hogy az intézmény az 

iránymutatások alapján látta el a digitális tan-
rendre történő átállást. 

A pedagógusoknak központilag kiadott fel-
adat a következőket határozta meg: a Kréta 
rendszeren keresztül történő kommunikáció 
és házi feladat kiadása minden tanórán. En-
nek ellenére sokan más egyéb lehetőségeket 
is felhasználtak, többen az online felületeket 
is. A házi feladat mennyisége okozott sokszor 
fennakadásokat, de gondoljanak bele, ha az 
iskolában ültek volna a gyerekek, a napi 5-8 
órájukban, akkor mekkora feladatmennyisé-
get kellett volna megtanulniuk a gyerekeknek. 
Már a kezdetekkor látni lehetett, hogy a digitá-
lis tanrend kontra online oktatás közötti óriá-
si különbség sok félreértést okoz majd. Tudta 
mindenki, hogy nem lesz egy leányálom ez a 
tanrend, és sok pótolnivaló lehet majd utána, 
de ne aggódjanak, ismerve az iskolánk peda-
gógusait, ezt meg fogják oldani a következő 
tanév elején. Sajnos nemcsak az oktatás volt 
rendhagyó, de ezekről Kiss Katalin igazgatónő 
cikkében kapnak tájékoztatást. Erőt és kitartást 
próbáló feladat volt ez minden résztvevőnek, 
de túl vagyunk rajta, remélem végleg.

Az iskola területén működik az Önkormány-
zati Konyhánk, az ott dolgozók is végig állták 
a megpróbáltatásokat, a nehézségek ellenére 
az étel elkészítése, csomagolása és kiszállítása 
is rendben lezajlott, igaz a csomagolással vol-
tak nehézségek, de megoldották, köszönöm 
az ő munkájukat is. Nekik nem volt ismeret-
len feladat a fertőtlenítés, mert eddig is min-
dig fertőtlenítettek, csak most más szereket is 
használni kellett. A nyersanyag beszerzésében 
szerencsére csak a kezdetekben voltak fenn-
akadások. Különösen a felvásárlás miatt kiala-
kult időszakos hiányok, mint például a húsáru 
miatt volt, hogy változtatni kellett az aznapi 
étlapot is. Szerencsénkre ez a probléma is meg-
oldódott, helyreállt a rend itt is. 

A saját intézményeink közül utoljára, de nem 
utolsó sorban köszönöm a polgármesteri hi-
vatal dolgozóinak is a munkáját, akik sok más 
településsel ellentétben végig szinte teljes lét-
számmal végezték a meglévő feladatok mellett 
a védekezés okozta többletfeladatok ellátását is.

Nem szabad megfeledkezni az EKO Kft . dol-
gozóiról sem, az Ő munkájukat is nagyon kö-
szönöm.

Az orvosaink, a fogorvosunk és a védőnőink 
is folyamatosan ellátták a feladataikat, szigorú 
szabályok szerint végezhették a munkájukat, 
ami okozott némi kellemetlenséget. Köszö-
nöm a betegek türelmét is és természetesen az 
egészségügyi dolgozók türelmét és kitartását is.

Nagyon örülök, hogy a település lakossága is 

fegyelmezetten állt 
a kérdéshez, nem 
tudtuk és még most 
sem tudjuk ponto-
san, hogy mivel ál-
lunk, álltunk szem-
ben. Véleményem 
szerint a legtöbb, 
amit tehettünk, 
hogy igyekeztünk 
betartani az aján-
lásokat és bíztunk abban, hogy nem tart so-
káig. Köszönöm mindenkinek, aki az esetleg 
meglévő vagy kialakult ellenérzéseit leküzdve 
is betartotta a szabályokat. Folyamatosan igye-
keztem a facebookon és a honlapon tájékoz-
tatást adni a településen kialakult helyzetről, 
hatósági karanténban lévők számáról, illetve 
a koronavírussal megfertőzöttek számáról is. 
Sajnos voltak ecseri áldozatai is a koronavírus-
nak. Őszinte részvétem a családoknak!

Több jó és néhány rossz dolog is történt az 
elmúlt időszakban a településen. 

A kormány döntése értelmében a gépjármű-
adó eddig itt maradt 40%-át elvonták, ezen 
kívül további bevételkieséssel számolunk, ez 
néhány beruházás átszervezését, esetleg idő-
leges elhalasztását eredményezi. Nagy problé-
maként élem meg a hulladékszállítás kérdését, 
ahol hosszas tárgyalásokon vagyunk túl, de 
eddig nem engedett a szolgáltató. A zöldhul-
ladék és a szelektív hulladék szállításának 
rendszerében bevezetett változtatás sze-
rint a havonta két alkalom helyett havonta 
egy alkalomra csökkentik mind a két hulladék-
típus szállítási gyakoriságát. Az indokokról és 
a fejleményekről a honlapon és a Facebookon 
folyamatosan tájékoztatást adunk. Addig is a 
most közzétett időpontokban lesz elszállítás. 

A végéhez közeledik a Cserfa Kuckó Óvoda 
bővítése, felújítása. A kivitelezés már lezárult, 
az udvar, a kerítés építése, a berendezési tár-
gyak, eszközök beszerzése és néhány apró 
feladat maradt még. Elkészült a temető hátsó 
kerítése, a mögötte lévő terület parkosítása, a 
belső út meghosszabítása és az utcafronti ke-
rítés építése hátra van, de ezekben is haladunk 
előre, bízom benne, hogy még ebben az évben 
lesz lehetőségünk megvalósítani ezeket. Elké-
szült a pályázati forrásból épülő járdaszakasz 
az Ady Endre utcában. Folynak az egyeztetések 
a MÁV-val a következő lépésekről az állomás 
melletti területen, reményeim szerint néhány 
autónak és kerékpárnak sikerül kialakítani a 
parkolót. Több pályázatot adtunk be idén is, 
várjuk ezek elbírálását.

Gál Zsolt polgármester
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Európa legnagyobb JYSK-csarnoka épül Ecseren
Ecseren építi raktárát a JYSK! 

Nagyon nehéz így írásban röviden bemu-
tatni, hogy mi is épül pontosan Ecseren, il-
letve milyen előnyökkel és hátrányokkal jár 
ez a településnek. Engedjék meg, hogy azért 
mégis megpróbáljam. A Vecsés felé vezető 
úton az elmúlt hónapban óriási földmun-
kák szemtanúi lehettünk. Ezen a területen 
a körforgalmaktól a Maglódi 14-es csator-
náig terjedő területrészen kezdődtek meg a 
munkák. A kormány kiemelt nemzetgazda-
sági projektté nyilvánította a beruházást, ez-
zel az önkormányzat mozgástere beszűkült. 
A beruházás Közép-Európában a JYSK leg-
nagyobb csarnokának megépítését célozta 
meg. A veszélyhelyzet idején jelentette be 
Szijjártó Péter miniszter úr, hogy az 50 ha 
területen közel 13 ha méretű csarnokrend-
szer több ország ellátását teszi lehetővé. A 
bejelentést követően készítettem egy rövid 
videós bemutatót, amit közzétettünk, ennek 
az egyik elérhetőségét itt is szeretném meg-
adni: (https://indavideo.hu/video/JYSK_lo-
gisztikai_kozpont_epul_Ecseren)

Akinek nincs lehetősége a videót meg-
nézni, itt a Cserfa újságban is megmutatnék 
néhány képet. A képeken megnézhető, hogy 
pontosan hol lesz és mekkora területet érint 
a projekt. Azt kell tudjuk, hogy Ecser lakott 
területének hátárában jelenleg is közel 420 
ha belterületbe vont gazdasági terület van 

magánkézben (ezen területek többsége 
ecseri tulajdonosoktól került megvásárlás-
ra 2002-től kezdődően). A felvásárláskor 
egy cégcsoport kezébe kerültek a területek, 
mára csak ennek töredéke maradt az ő tulaj-
donukban, a többi felszámolásból új tulaj-
donosokhoz került (egy részén még folyik a 
felszámolási eljárás). Az új és régi tulajdo-
nosok értékesíteni, illetve hasznosítani sze-
retnék ezeket a területeket. Így került érté-
kesítésre pár éve a Karzol Trans Kft . területe 
is, ahol mára egy jól működő vállalkozás fo-
lyik. Most a JYSK is hasonló elgondolásból 
vásárolta meg a területet, elmondásuk sze-
rint 2021 végén esetleg 2022 elején tudják 
beindítani a gazdasági tevékenységüket. Ez 
a beruházás csak raktárként fog működni, 
itt üzletet nem fognak nyitni. Tudni kell azt 
is, hogy sok más kisebb-nagyobb vállalko-
zás is folyamatosan érdeklődik az ingatla-
nokról, vélhetően további beruházások is 
lesznek. Amint lehetőségem lesz, ezekről is 
tájékoztatást fogok adni. Az előnyök és hát-
rányok kérdéséről is elmondanék pár gon-
dolatot. Biztosan kezdetben szokatlan lesz 
számunkra, hogy ott is épületek leszenek, 
ráadásul ilyen nagy méretben. A hátrányok-
nál meg kell említenem, hogy forgalomnö-
vekedés várható, a projekt kamionforgalma 
a településre nem jön be, de óhatatlan, hogy 
az itt dolgozók által generált személyau-

tóforgalom egy része megjelenhet. Ennek 
kiküszöbölésén is gondolkodik az önkor-
mányzat. Jelezték néhányan, hogy eltűnnek 
a fák, ez a terület a felvásárlás előtt mező-
gazdasági területként volt hasznosítva, tu-
lajdonképpen szántó volt, régen sem voltak 
ott fák, csak az eltelt közel 20 év alatt nem 
gondozták, ezért vette vissza a természet. 
Igen, az ott megjelenő növényzet, cserjék, 
vadhajtások sajnos eltűnnek, de azt tudni 
kell, hogy ez gazdasági terület több, mint 
10 éve. Amikor a területek átminősítését 
elvégezték, akkor már tudható volt, hogy 
itt gazdasági szereplők jelennek meg. Ab-
ban bízom, hogy a kialakítandó fasorok és 
erdősávok kis mértékben ugyan, de enyhí-
tik majd a gazdasági területek okozta rossz 
érzésünket, a majdani bevételekből pedig 
olyan beruházások végezhetők el, amelyek 
a településen élők életkörülményeit javíta-
ni tudják. Amennyiben marad az Önkor-
mányzatoknál a helyi iparűzési adó, akkor 
az egy jelentős bevétel lehet néhány év múl-
va, amely biztosíthatja Ecser jó színvonalú 
működését. Ez a beruházás egy skandináv 
szemléletben működő raktárközpont lesz, 
ez azt is jelenti, hogy véleményem szerint 
rendben fogják tartani a környezetüket. 
Odafi gyelnek a környezetvédelmi előírások 
betartására. 

Gál Zsolt

Cserfa_2020_június_03.indd   4 2020. 06. 13.   8:40:18



5Cserfa      2020. június 19. lwww.ecser.hu Fejlesztés

Cserfa_2020_június_03.indd   5 2020. 06. 13.   8:40:18



6 Cserfawww.ecser.hul 2020. június 19. Főhajtás

Trianon 100. évfodulóján Gál Zsolt polgár-
mester megemlékezését olvashatják.  
Tisztelt Emlékezők!

A trianoni békediktátum az első világ-
háborút lezáró Párizs környéki békeszer-
ződések rendszerének részeként az első 
világháborúban vesztes Magyarország  és a 
háborúban győztes antant szövetség hatal-
mai  között létrejött szerződés, amely töb-
bek között az Osztrák–Magyar Monarchia 
felbomlása miatt meghatározta Magyaror-
szág új határait és sok kis államot hozott 
létre a birodalom helyett. Hiába érvelt a 
magyar küldöttség vezetője Apponyi Al-
bert gróf, aki szó szerint ezt mondta:

“(...) tétovázás nélkül nyíltan kimon-
dom, hogy a békefeltételek, úgy amint 
Önök szíveskedtek azokat nekünk átnyúj-
tani, hazám számára lényeges módosítások 
nélkül elfogadhatatlannak látszanak. Ha 
Magyarország abba a helyzetbe állíttatnék, 
hogy választania kellene ennek a békének 
elfogadása vagy aláírásának visszautasítása 
között, úgy tulajdonképpen azt a kérdést 
kellene feltennie magának: legyen-e ön-
gyilkos azért, hogy ne haljon meg.”

De minden hiába volt, a szerződést a fe-
lek, budapesti idő szerint 1920. június 4-én 
16:32-kor írták alá a versaillesi Nagy Tria-

non-kastély folyosóján.
Délelőtt 10 órakor - az aláírás kitűzött 

időpontjában – Magyarországon megkon-
dultak a harangok, megszólaltak a gyá-
rak szirénái. Az iskolákban, hivatalokban 
gyászszünetet rendeltek el, a zászlókat fél-
árbócra eresztették, tíz percre leállt a közle-
kedés, bezártak az üzletek. Kétharmadára 
csonkították az ország területét a „béke-
csinálók”. A diktátum kimondta, hogy az 
Osztrák-Magyar Monarchia felbomlott, 
ennek következményeként Magyarország 
területét 283 ezer négyzetkilométerről 93 
ezerre, lakosságát 18,2 millióról 7,6 millió-
ra csökkentették. Összességében a magyar 
állam elvesztette területének mintegy két-
harmadát, iparának 38, nemzeti jövedel-
mének 67 százalékát, mintegy 3,2 millió 
magyar, a magyarság harmada került az 
új határokon túlra, felük összefüggő tömb-
ben a határok mentén. De sem az erősza-
kos elszakítás, sem az eltelt egy évszázad 
nem tudta megszüntetni a magyarság ösz-
szetartozását.

Ma már tudjuk, hogy ott a tárgyalóasz-
talnál nem nyerhettünk, bármily brilliáns 
volt Apponyi gróf védőbeszéde, a győzte-
seket nem érdekelték a magyar érvek, nem 
érdekelte őket Teleki Pál híres vörös tér-

képe sem, amely valós képet festett arról, 
hogy milyen nagyszámú magyar honfi tár-
sunk kerül más nemzetiségek uralma alá. 

A nagyhatalmak és az utódállamok 
Magyarországból egy gyenge, kívülről 
is irányítható országot akartak létre-
hozni, egyetlen szempont volt csak, 
a győztesek és szövetségeseik igénye-
inek kiszolgálása. Itt Közép-Európá-
ban végső soron mi magunk voltunk 
a fi zetség, mi magunk voltunk a jóvá-
tétel.

Tisztelt Emlékezők!
Trianon tragédia volt. Ha statisztikailag 

nézzük, vagyis a számokból indulunk ki, 
akkor is, ha az emberi oldalt, a szétszakí-
tott családok fájdalmát, akkor még inkább. 
A mi lett volna, ha kezdetű kérdésnek, 
vagy mi lenne, ha? kezdetű feltételezésnek 
azonban nincs értelme. Ez a helyzet már 
adott, a történelem kerekét vissza nem 
lehet forgatni. Örüljünk annak, hogy ha-
tároktól függetlenül van közös múltunk, 
vannak közös gyökereink, van közös je-
lenünk, és még fontosabb: van jövőnk! Itt 
Európa közepén a múltunkra alapozva, a 
jelenünkben bízva, van jövőnk. Nekünk, 
határon belül és határon túl élő magyarok-
nak. 

A trianoni gyásznapra emlékezünk
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Három rendhagyó hónapon va-
gyunk túl, talán a valódi tanulsá-
gokat még nem tudjuk levonni. 

Ahhoz, hogy megtudjuk, meny-
nyire volt eredményes és hatékony 
ez a tanítási-tanulási mód, a követ-
kező tanévből is el kell telnie egy-
két hónapnak. Majd akkor fog ki-
derülni, hogy mennyi maradt meg 
a nebulói fejekben a tananyagból, 
mennyi időt kell fordítanunk is-
métlésre, esetleg egy-egy anyag-
rész újratanítására. Ez ma még egy 
nyitott kérdés mindenki számára.

Kezdetben talán jónéhány diá-
kunk örült annak, hogy nem kell 
nagyon korán kelni, nagyon szigo-
rúan betartani a napirendet, nincs 
annyi szabály, dolgozat, felelés. 
Aztán ahogy telt az idő, úgy kez-
dett el egyre jobban hiányozni az 
iskola, a társak, a személyes jelen-
lét, egy-egy tanár, egy jó beszélge-
tés. Egyre több idő telt el a digitá-
lis térben, és ezzel arányosan, jól 
érzékelhető módon egyre jobban 
fogyott a türelem mindhárom 
érintett csoportban. Fogyott a tü-
relme a szülőknek, a diákoknak és 
persze a pedagógusoknak is, egyre 
többször csörgött a telefon az igaz-
gatói irodában és a titkárságon. 
Mindenkinek köszönet jár azért, 
hogy helytállt ebben a rendkívüli 
helyzetben. Köszönet illeti a szü-
lőket, akik időnként kénytelenek 
voltak felvenni a pedagógusszere-
pet, akik napra készen követték és 
számon- tartották a házi feladato-
kat és határidőket. Köszönet illeti 
a diákokat, akik talán a legrugal-
masabban alkalmazkodtak az új 
helyzethez, rutinosan töltötték le 
a használt oktatási programokat, 
léptek be virtuális tanulószobákba, 
chat-eltek, Zoomoltak, tankockáz-
tak, prezentáltak… Köszönet illeti 
a peda-gógusokat is, akik közül jó-
néhánynak dioptriákkal romlott a 
szeme a három hónap alatt, akik 
pillanatok alatt kiléptek a kom-
fortzónájukból, és hiányos digitá-
lis kompeten-ciájukat néhány nap 
alatt felépítették, akik a digitális 
térben beszélgettek is a gyere-kek-
kel, virtuális módon megtartották 
a szakköreiket is.

Az oktatáson kívül minden más 
is rendhagyó módon történt és 
történik az iskola életében, így a 
beiratkozás, a tanévzárás, a bizo-
nyítványosztás és a ballagás helyett 
tartott búcsúzás is. A beiratkozás 
elektronikusan történt, június 2-án 
kezdődtek meg a személyes adat-
egyeztetések, 40 kisdiák kezdi meg 
két osztályban a következő tanévet 
a Laky Ilonka Általános Iskolában. 
A bizonyítványokat osztályszinten 
adjuk át a gyerekeknek június 18-
án.

Talán azt volt a legnehezebb el-
fogadni, hogy az idén nem borul 
virágba az iskola, nem hangzanak 
fel a ballagási dalok a folyosókon, 
nem vonulnak végig a termeken 
egymás vállát fogva a nyolcadiko-
sok. A ballagás kapcsán lángoltak 
fel a legjobban az érzelmek, in-
dulatok, de a helyzetet nem tud-
juk megváltoztatni. A biztonsági 
előírásokat betartva a hetedikesek 
„elballagtatják” a végzősöket, ün-
nepélyes keretek között megkapják 
tarisznyájukat és utolsó általános 
iskolai bizonyítványukat, ők is el-
búcsúzhatnak tanáraiktól.

Június 2-ától az ügyeletet kérő 
gyerekeket fogadjuk az iskolában, 
illetve kiscsoportos megbeszélé-
sekre, felzárkóztatásra, korrepetá-
lásra is behívták tanlóikat a tanítók, 
tanárok. Az intézményben egész 
nyáron ügyelet működik, az erre 
vonatkozó jelentkezéseket már be-
gyűjtöttük és összesítettük. Mind a 
tizenegy héten lesznek gyermekek. 
A gyerekek foglalkoztatásában, él-
ményhez juttatásában nagy segít-
séget nyújt a Száz Kéz Egyesület, 
akik háromszor tartanak napközis 
tábort a nyáron, illetve egy hétig 
táboroztatjuk is iskolánk tanulóit, 
125-en megyünk Balatonszárszóra 
július második hetében.

Mindenkinek jó nyarat, kel-
lemes időtöltést, sok-sok infor-
matikai „kütyütől” mentes igazi 
élményt kívánok. Remélem, hogy 
teljes valónkban, személyesen fo-
gunk találkozni szeptemberben.              

Kiss Katalin

Három „digitális” hónap Ballagás helyett...
A nyolcadik osztályosok az idén versekkel, leírt és lerajzolt 
emlékképekkel búcsúznak iskolájuktól, illetve egy videó-
val. Előbb a versekből adunk közre egyet, aztán a videó 
szövegét olvashatják! 
Hamar jöttünk, hamar megyünk.
Sok mindent megtanultunk és 
megjegyeztünk.
Első osztálytól kezdve kidobóban 
mindenkit megvertünk.
Néha viszont a fi úkat vertük – 
igaz lányként – nem szép szokás.
De utána kapták a nagy vigasztalást.
Mi pedig cserébe a nagy leszúrást.
Igazából gyorsan elteltek az évek, 
és még jó pár év vár ránk.
Sok-sok barátot és emléket szereztünk, 
a Laky a mi iskolánk.
A sok papírgyűjtés, a portyák 
és a táborok alatt barátok lettünk.
Most könnyes szemmel búcsúzunk, 
tarisznyánk mellettünk.
Kicsik voltunk, nagyok leszünk,
hívogat az új iskola.
De téged, általános iskolánk,
nem felejtünk soha.
A LAKY JÓ! ENNYI!

Bóta Kinga 8. a osztályos tanuló

Kedves Tanáraink!
Minden egyes ballagáson, amit végignéztem, elképzeltem, 
milyen lesz majd, mikor mi állunk ott, mi búcsúzunk. 
Nem ilyennek gondoltam.

Ez a különleges helyzet próbára tett minket. De sikerült, 
megoldottuk együtt, ezzel ismét bizonyítva milyen jó osz-
tály vagyunk. Voltunk. Nyolc év hosszú idő, mégis olyan 
gyorsan eltelt. Mintha tegnap lett volna, amikor először 
beléptünk az iskolába, először csöngettek be, először ül-
tünk egy tanórán, először rohantunk szünetre. Hazamen-
tünk és boldogan közöltük a szüleinkkel: „Van házink!” 
Azóta sokat változtunk. Már nem örülünk a háziknak. 
Megkomolyodtunk, nagyjából. Meghoztunk egy komoly 
döntést, merre, hogyan megyünk tovább. Számomra még 
mindig elképzelhetetlen, hogy soha többet nem megyünk 
be ebbe az iskolába mint diákok. A mindennapjaink, me-
lyeknek szerves része volt az iskola és a közösség, megvál-
toznak. Találkozhatunk egymással, de nem lesz ugyanaz. 
Soha többet. Mint egy fantasztikus könyv, amelyet befe-
jeztünk, becsukjuk és feltesszük a polcra. De ezt nem le-
het újra elolvasni. Maradnak az emlékek. És ahogy a por 
belepi a polcon a könyvet, úgy halványulnak az emlékek.
Tanáraink végigkísérték történetünk ezen részét. Köszön-
jük, hogy ennyi türelmet, fi gyelmet, szeretetet szenteltek 
nekünk. Hogy még a legrosszabb pillanataink után is to-
vább segítettek minket. Sajnos nem tudunk rendesen el-
búcsúzni. 

Remélem, lesz még rá lehetőség. Addig is rendhagyó 
módon búcsúzik a 8.b.   

Béki Alexandra 8.b
(Fotó: 12. oldal)
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Az EKO Kft . munkáját ismerik Ecser-szer-
te, s nem járunk messze az igazságtól, ha azt 
mondjuk, hogy nélkülük biztosan kevésbé 
rendezett és tiszta lenne a település. S ezt az 
állapotot még a nagy riadalmat kiváltó koro-
navírus-járvány sem tudta megingatni, így 
számos tennivalójuk ez idő alatt sem maradt 
elvégzetlenül. 

Sőt – mint Kun Attila, a cég vezetője el-
mondta – a rendkívüli helyzet idején is min-
den nap teljes létszámmal dolgoztak. Mun-
kájuk eredményeként pedig – egyebek között 
– megszépültek és tökéletesen működnek az 
iskola régi szárnyának emeleti és földszinti vi-
zesblokkjai, s hamarosan megújul a lányöltö-
ző, majd a fi úöltöző is. A helyiségek új burko-
latai nagyban hozzájárulnak a későbbiekben 
szükséges tisztántartáshoz és fertőtlenítéshez. 
Hasonlóképpen egy frissen festett, megújított 
nagyterembe léphetnek majd a remélhetőleg 
hamarosan a művelődési házba érkező ecse-
riek is. 

Mialatt a járvány tartotta félelemben az or-
szágot s így Ecsert is, igyekeztek minden vo-
natkozásban betartani a központi utasításokat, 
hogy ezzel is csökkentsék a helyzet helyi rosz-
szabbodását. Így a tisztifőorvos fi gyelemfelhí-
vásának eleget téve minden nap lefertőtlenítet-
ték a buszmegállókat és a vasúti várót, valamint 
a templom melletti fi tneszparkot, mivel ezek a 
helyek és felületek lehetnek a legveszélyesebb 
forrásai a fertőzés továbbadásának. 

A veszélyhelyzet idején is nyitva lévő intéz-
ményeknél lefújták az oda vezető utat, azok-
ban pedig, amelyek nem üzemeltek, elvégez-
ték a szükséges belső munkákat. Hamarosan 
megkezdődik az Andrássy Utcai Óvoda belső 
festése, megújulnak a csoportszobák, öltözők 
és a lépcsőház.

De nem maradtak elhanyagolva a közterü-
letek sem: a parkokba virágokat ültettek, le-
metszették a fákat, levágták a füvet s rendbe 
tették a szobrokat és környezetét is. A karan-
tén miatt otthon maradt apróságok lehetősé-
get adtak a település játszótereinek karbantar-
tására és renoválására is. A Szent Antal utcai 
játszótér minden egyes játékát újracsiszolták, 
festették, az elöregedett részeket kicserélték. A 
Gagarin utcai játszótéren sajnos az egyre gya-
koribb rongálások okozta károkat kijavították. 
Következő lépés a Tölgyfa utcai játszótér fel-
újítása lesz. 

Mindeközben pedig olyan nagy fejleszté-
sekben is dolgoztak, mint a temetőkerítés cse-
réje a hátulsó oldalon, valamint járdaépítés az 
Ady Endre utcában a Jókai és az Arany János 
utca közötti szakaszon. Ám ez még mindig 
nem minden, hiszen számos terv van, ami rá-

juk vár. S amint a cégvezető elmondta, a jár-
vánnyal nekik csak sokkal több munkájuk lett, 
mint azelőtt. Így nem unatkoztak egy percig 
sem.

Ám hogy Ecser ilyen zökkenőmentesen 
tudja átvészelni a veszélyt arra is szükség volt, 
hogy a képviselő-testület idejében észlelje ezt 
a helyzetet. Ez szerencsére így történt, ami-
nek eredményeként biztosítottak egy keretet 
a védelemre. Ennek köszönhetően tudtak be-
szerezni minden szükséges felszerelést nem-
csak az EKO Kft -nek, hanem az intézmények 
részére is. Saját dolgozóiknak ugyanis szük-
ségük volt vegyvédelmi overálokra is ahhoz, 
hogy el tudják végezni a fertőtlenítőszerrel 

való permetezést. De jelenleg is folyamatosan 
fi gyelik a híreket, hogy mindent az előírások-
nak megfelelően tudjanak teljesíteni. Ennek 
is köszönhető, hogy dolgozóik nem voltak 
egy percig sem a szükséges felszerelés híján, 
hiszen ők álltak a „frontvonalban” s látták el 
valamennyi intézményt. De nagy segítségükre 
voltak az ecseri készítésű maszkok is, amikből 
szép számmal jutott a lakosságnak is – hála az 
önzetlen helyi összefogásnak! 

A veszélyhelyzet idején rendszeresen ülé-
sezett a helyi operatív törzs: Gál Zsolt pol-
gármester, Barta Zoltán jegyző, valamint az 
intézményvezetők részvételével. Erre általá-
ban kéthetente került sor, s a televízióban el-
hangzottak mellett 
ebből a forrásból is 
fontos eligazításo-
kat kapott az EKO 
Kft . a munkájához. 
S hogy minden 
ecseri időben érte-
süljön a legfrissebb 
tudnivalókról, Jegy-
ző úr a honlapon, 

Polgármester úr pedig a facebookon is rend-
szeresen közzétette a közlönyben megjelenő 
utasításokat. 

Most pedig, hogy remélhetőleg már va-
lóban lecsendülőben van a járvány, lelkileg 
kicsit könnyebben érzik magukat a kommu-
nális cég dolgozói is. A veszély idején ugyanis 
többek között az is elhangzott, hogy szükség 
esetén bárki átcsoportosítható az országban. 
Ilyenkor pedig olyan rendkívüli feladatokat 
kellett volna ellátniuk, mint például egy kór-
ház parkolójának, vagy akár egy más település 
orvosi rendelőjének fertőtlenítése. Így tehát 
abban sem lehettek biztosak, hogy mit hoz a 
holnap. Ma már azonban nem valószínű, hogy 
erre sor fog kerülni. Ám míg napirenden volt a 
kérdés, arra is kidolgoztak egy forgatókönyvet. 
Eszerint pedig valószínűleg a cégvezető s a fi a-
talabb kollégák mentek volna, hogy az időseb-
bek védve maradjanak. Szerencsére azonban 
nem volt szükség ilyen rendkívüli bevetésre. 

Jelenleg pedig már az mondható, hogy 
munkájuk nagyobb részét a szokásos alapfel-
adatok ellátása adja. De természetesen marad-
tak még járványügyi tennivalók is jócskán. Az 
iskola újbóli megnyitásával összefüggésben 
például lefertőtlenítették az egész épületet, 
annak valamennyi termét, padlóját és az ösz-
szes kilincset, villanykapcsolót is. S hogy most 
ismét a gyerekek vették használatba azt, ellát-
ták kézfertőtlenítővel és minden más egyéb 
szükséges védőfelszereléssel is, és minden 
nap végén ismét lefertőtlenítik a helyiségeket, 
eszközöket. Hiszen a veszély sajnos még nem 
múlt el – inkább csak lelkileg hozott az EKO-
soknak némi megnyugvást ez az enyhülés. 

Ám egy váratlan fordulat bármikor bekö-
vetkezhet! S a cégvezetés a rendkívüli helyzet-
ben rendkívüli emberséggel fi gyelt dolgozóira 
s igyekezett mindenkire vigyázni. Így szeren-
csére nem kényszerültek arra, hogy bárkit is el 
kelljen küldeni. Az egy fő 65 év feletti dolgo-
zójuknak pedig úgy tudtak nagyobb védelmet 
biztosítani, hogy folyamatos „házi feladatot” 
adtak részére, amit – mint például a hegesztést 
és más hasonló munkákat – otthon is el tudott 
végezni. 

Ecseren tehát most is megmutatták, hogy 

A járvány idején sem tétlenkedett az EKO Kft.

Kun Attila
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A Vecsési Járási Hivatal ecseri ügysegédjé-
nek ügyfélfogadása a csekély látogatottság 
miatt a jövőben minden hónap második 
hétfőjén 8-tól 10 óráig tart.

Megváltozott továbbá a Vecsési Járási 
Hivatal Maglódi Kirendeltségének ügyfél-
fogadása is. Itt szerdánként 8-tól 16 óráig 
várják az ügyfeleket. 

A Vecsési Járási Hivatal Gyámügyi Osz-
tályának maglódi ügyfélfogadása szerdán-
ként változatlanul 8-tól 17.30-ig tart.  

Az ecseri ügysegéd 
új ügyfélfogadási 
rendje

A Duna-Tisza közi Hulladékgazdálkodási Nonprofi t Kft . tájékoztatja Tisztelt 
Ügyfeleit, hogy 2020. június 1-től a csomagolási és zöldhulladék házhoz menő 
szelektív gyűjtésének gyakorisága havi 1 alkalomra módosul. A csomagolási hul-
ladékok gyűjtésének időpontjai: 2020. június 22., július 20., augusztus 17.

A mindenkori begyűjtéssel egyidejűleg munkatársaink szállítási alkalmanként 2 
db cserezsákot (csomagolási hulladék gyűjtésére szolgáló, sárga színű, emblémás) 
adnak.

Szállítási gyakoriságtól függetlenül, a megadott napon, az összegyűjtött cso-
magolási hulladék mennyiségi korlátozás nélkül kihelyezhető bármely átlátszó 
zsákban, illetve a kommunális hulladék gyűjtésére használt edényzettől eltérő, jól 
látható módon megjelölt (sárga színű, vagy tetejű, felirattal ellátott) szabványos 
edényzetben is.

Kérjük, fokozott gondossággal járjanak el a hulladékok tömörítésével kapcsolat-
ban, ezzel is csökkentve a tároláshoz szükséges hely, valamint a kihelyezésükhöz 
szükséges zsákok mennyiségét!

A zöldhulladék gyűjtésének időpontjai:
2020. június 19., július 17., augusztus 14.
A mindenkori begyűjtéssel egyidejűleg munkatársaink 2 db cserezsákot (zöld-

hulladék gyűjtésére szolgáló, zöld színű, emblémás, lebomló) adnak.
A járványügyi veszélyhelyzet megszűnését követően többlet zöldhulladék 

gyűjtésére alkalmas zsákok a megszokott helyszíneken szerezhetőek be.
Megértésüket és segítő közreműködésüket köszönjük!

*****
Szomorú változás a szemétszállításban  mostantól kezdve csak havonta viszik el 

a szelektív hulladékot az eddig kialakult két heti rendszeresség helyett. Ugyanez a 
helyzet a zöldhulladékkal. 

*****
A Duna-Tisza közi Hulladékgazdálkodási Nonprofi t Kft . értesíti Tisztelt Ügyfeleit, 
hogy ismét igényelhető a házhoz menő lomtalanítás.

Lomtalanításhoz időpont egyeztetésre ügyfélszolgálati elérhetőségeiken van 
lehetőség!

Telefonos ügyfélszolgálat:
Telefon: 06-53/500-152 vagy 06-53/500-153
Hétfő: 8.00.-20.00, kedd: 8.00 - 15.00, szerda: 8.00 - 15.00, csütörtök: 8.00 - 

15.00, péntek: 8.00 - 12.00.
Ügyfélszolgálati helyek: Ecser: Rábai Miklós Művelődési Ház, Ecser, Bajcsy-Zs. 

u. 3., páratlan héten, csütörtökön: 16.00 - 18.00.
Cegléd, 2700 Cegléd, Kút utca 5. Elektronikus levelezési címe: ugyfelszolgalat@

dtkh.hu
Telefon: 06-53/500-152 vagy 06-53/500-153
Hétfő: 8.00.-20.00, kedd: 8.00.-15.00, szerda: 8.00 - 15.00, csütörtök: 8.00 - 15.00, 

péntek: -.
További ügyfélszolgálati helyek elérhetősége honlapjukon található.
www.dtkh.hu
Ügyintézésre továbbra is az elektronikus vagy telefonos elérhetőségeiket rész-

esítsék előnyben!
Kérjük fokozott fi gyelemmel tájékozódjanak a helyszínek és nyitvatartások 

tekintetében, mert eltérhetnek a korábban megszokottaktól!
A fertőzés elleni védekezés érdekében, az ügyfélszolgálati irodában történő 

ügyintézés során:
- javasolják az arcvédő maszk használatát
- ügyeljenek a biztonságos - 1,5 méter - távolságra
- az ügyféltérben egyszerre egy ügyfél tartózkodjon.

Változnak a zöld- és a szelektív 
hulladék elszállításának időpontjai

A parlament május 19-én megszavazta 
a vízgazdálkodási törvényt módosító 
és a szankciómentes engedélyeztetést 
2023-ig kitoló javaslatot.

Három évvel kitolódik, 2023 végé-
re módosul az a határidő, ameddig 
fennmaradási engedélyt kell kérni az 
engedély nélkül létesített fúrt és ásott 
kutakra Magyarországon. Mentesül a 
vízgazdálkodási bírság megfi zetése alól 
az a létesítő vagy üzemeltető, aki enge-
dély nélkül vagy engedélytől eltérően 
létesített vagy üzemeltet felszín alatti 
vízkivételt biztosító vízilétesítményt, 
ha a vízjogi fennmaradási engedélye-
zési eljárást 2023. december 31-ig ké-
relmezi. A javaslat indoklása szerint 
a hosszabbítást a járvány gazdasági 
hatásai indokolják, illetve az, hogy az 
állampolgárok kötelezettségein köny-
nyítsenek.

Magyarországon több százezer ingat-
lantulajdonost érint az engedély nélkül, 
de ettől még nem feltétlenül jogszerűt-
lenül létesített és működő fúrt vagy 
ásott kutak utólagos engedélyeztetése. 
Működtetésükhöz a használatba vételi 
engedély kérése a helyi önkormányzat 
jegyzőjénél kérelmezhető. 

1992 előtt nem kellett engedély, illet-
ve bejelentés kútfúráshoz. 

Maga az engedélyezési eljárás illeték-
mentes, a megadásához azonban kell a 
kút összes lényeges paraméterét rög-
zítő szakvélemény képesített és hiva-
talosan regisztrált vízmérnöktől vagy 
kútfúrótól. Ennek ára helyszíntől és 
vállalkozótól függően változó.

Kutak: elhatalasztották az 
engedélyezés határidejét
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Többen érdeklődtetek a nyári táborokkal 
kapcsolatban. Lesz, nem lesz, mikor lesz? 
Örömmel jelzem felétek, hogy 3 napközis 
tábort is szervezünk, remélhetően többe-
teknek is segítséget nyújtva ezzel, hogy mi-
nél több időre tudhassátok gyermekeiteket 
biztonságban és egy igazán jó közösségben!
Időpontok:
• Június 22-26.
• Július 20-24.
• Augusztus 3-7.
Helyszín:
Rendkívüli helyzethez kell alkalmazkod-
nunk az idén. A Horgásztó közelében egy-
re fokozódó építkezés zajlik, a művelődési 
házban pedig óvoda működik. Ezért az 
idén nyáron a Laky Ilonka Általános Iskola 
ad otthont a Száz Kéz táboroknak, ami nem 
jelenti persze azt, hogy a suli négy fala közé 
leszünk zárva. Továbbra is csavargunk, 
mozgatjuk a gyerekeket, és persze lesznek 
programok a suliban is, de mint ahogy már 
ismert, igyekszünk minél érdekesebb, ka-
landosabb programokat megvalósítani.
Árak: 20.000-Ft/fő/hét, ami tartalmazza 
természetesen a napi háromszori étkezést, 
illetve szokás szerint, tagdíjjal rendezett 
egyesületi tagjaink jelentős kedvezményt 
(az idén 40%-ot) tudnak érvényesíteni a 
táborok árából. Az érintett tagok erről egy 
külön e-mailben már értesültek... ha vala-
kinek nem érkezett meg az e-mail, jelezze 
haladéktalanul!
Fontosnak tartjuk elmondani, hogy mint 
minden évben, az Ecseri Önkormányzat az 
idén is anyagi támogatást nyújt a vakációs 
programjainkra. Ennek segítségével több 

ingyenes, buszos kirándulást szoktunk ter-
vezni, azonban az idei, rendhagyó nyáron 
ezt a támogatást az egyesület azokra a gye-
rekekre, családokra fordítja, akik szeretné-
nek részt venni a táborainkban, de anyagi 

lehetőségeik jelen helyzetben nem engedik 
meg a részvételi díj megfi zetését.
A 3 hét alatt sok-sok program, kaland, ki-
rándulás, sport, alkotás, mozgás és játék 
vár azokra a gyerekekre, akik velünk tar-
tanak, csakhogy párat említsek a terveink 
közül.
Terveink szerinti „csavargások”:
– Varázs Lovarda
– Tarzan Park
– egy kis barlangtúra
– Merzse túra
– MAMMA kör
– Etyeki Korda Filmstúdió.
És persze a sort folytathatnám, de arról 
biztosíthatunk… a gyerekek nem fognak 
unatkozni.
Ha mégis… lesz trambulin, pingpong, ren-
geteg társasjáték, készülünk vetélkedőkkel, 
QR túrával, szabaduló szobával… ha úgy 
alakul 1-2 sátrazós-ottalvós éjszakával (ez 
mindig opcionális, nem kötelező részt ven-
ni).
Részvételi díjból 40 % kedvezményt bizto-
sítunk tagdíjjal rendezett egyesületi tagok 
számára.
Étkezés: napi háromszor
Helyszín: az idei rendkívüli helyzetben a 
táborainknak a Laky Ilonka Általános Is-
kola ad otthont. Tehát a suli a bázis, onnan 
megyünk-jövünk mindenfelé. KIVÉVE 
– a júniusi táborunk helyszínéül az Ecseri 
Horgásztó van betervezve, de itt valószínű-
síthető egy kezdődő építkezés. A júniusi 

tábor bázisának helyszíne változhat, annak 
függvényében, hogy az iparterület fejlesz-
tését érintő beruházások elkezdődnek-e 
addig. Ha a munkálatok megkezdődnek, a 
tábor az építkezési terület mellett nem lesz 

optimális. Ez esetben az új bázishelyszín a 
Laky Ilonka Általános Iskola lesz, mint a 
júliusi és az augusztusi táborok esetében. 
Köszönjük megértéseteket!
Jelentkezési lap a
www.szazkez.hu/tabor/szaz-kez-taborok-
2020-nyar/?cn-reloaded=1
oldalon érhető el.

Száz Kéz Egyesület

„Csavargós” nyári táborok

Értesítjük tisztelt utasainkat, hogy 
2020. június 20-tól 2020. augusztus 
30-ig Nagykáta – Tápiószele állomá-
sok között végzett pályakarbantartási 
munkák miatt a 120a Budapest – Új-
szász – Szolnok vasútvonalon a vona-
tok módosított menetrend szerint köz-
lekednek.              

A vasútvonal részletes vágányzári 
menetrendje megtalálható az állomási 
pénztáraknál, ügyfélszolgálatoknál, il-
letve elérhető a MÁVDIREKT +36 (1) 
3 49 49 49-es telefonszámán és a www.
mavcsoport.hu honlapon.

Módosul 
a vasúti
menetrend

Ítélkezési szünet
a bíróságokon
A bíróságokon az ítélkezési szünet a nyári 
időszakban valamennyi szervezeti egysé-
gnél 2020. július 15-től augusztus 19-ig tart

Az ítélkezési szünet alatt valamen-
nyi ügyszakban ügyeletet tart a bíróság a 
Monori Járásbíróságon. 

A büntető, polgári és végrehajtói iroda 
ügyeletet tart. A szünetek időtartama alatt 
a bíróság földszinti 9. szobájában (ügyfél-
centrum) lehet felvilágosítást kérni, bead-
ványokat benyújtani az ügyfélfogadási 
időben. Hétfőtől péntekig: 8,30-tól 11,30-
ig.

Az ügyfélsegítő szolgáltatás is megtar-
tásra kerül, hétfőnként 9-12 óra között. 

A Varázs Lovardában is lesz program
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A Cserfa következő, 2020. 7. 
száma július 17-én jelenik meg. 
Nyomdába adás: július 10.  
Lapzárta: július 6.

Lélekgondozó

Honlap: 
www.ecser.hu

Isten ajándékai
Testvérem, most egy speciálisan helyi 
kezdeményezésben való részvételre hív-
lak meg. A járvány és a kijárási korláto-
zás miatt mindannyian sokféle negatív 
és pozitív tapasztalatot szereztünk. Fó-
kuszáljunk most a pozitívumokra. Arra 
kérlek, írd össze, milyen pozitívumo-
kat hozott számodra az elmúlt 2 hónap. 
Hozd el a templomba és dobd be a pa-
dok végéhez kitett dobozba. Ha csak 1-et 
írsz, már az is elég. Ha többet, még jobb. 
Fogalmazz bátran tőmondatokban, vagy 
akár ereszd bő lére és írd ki magadból, ha 
úgy tetszik.

Példaként álljon itt néhány nyitva ha-
gyott mondat: „A mi családunkban elő-
térbe került…”; „A mi házasságunkról 
kiderült vagy még inkább tudatosodott, 
hogy…”; „A házastársamban, a gyere-
kemben, a szülőmben, a tanáromban, az 
osztálytársamban, a gyerekem tanárá-
ban, a munkatársamban, a szomszédom-
ban mostantól jobban tudom becsülni 
azt, hogy…”; „A munkahelyemen meg-
tapasztaltam, hogy…”; „Megerősödtem 
abban, hogy…”; „Felismertem, rájöttem, 
elhatároztam, ezentúl…”; „Az Istennel 
töltött minőségi időm, a szentmisébe 
való bekapcsolódásom, az időbeosztá-
som, a kézfogás értéke, a bizalom, a fi -
gyelmesség a számomra…” stb.

Miért jó ez? Az életben mindent, azaz 
minden dolgot, személyt, eseményt, cse-
lekedetet kizárólag azzal a szemmel van 
értelme nézni, hogy közelebb visz engem 
Istenhez vagy sem. Nem tudjuk, melyi-
künk mikor áll az Ő szerető színe elé 
ítéletre. Ott is csak ez fog számítani: mi 
az, ami az életemből Istené volt, és mit 
tartottam távol Tőle. Tapasztalod, milyen 
gyorsan elröppen pár évtized. Az egyedül 
logikus tehát ezt az örök boldogság eléré-

sére törekvéssel megélni. Az életed konk-
rétumok sorozata. Az elmúlt 2 hónap is 
az volt. Amennyiben nemcsak sodródni 
akarsz, hanem tudatos életet élni, érde-
mes ezeket minden időszak lezárultával, 
tehát most is kiértékelned. Felfedezned, 
tudatosítanod, átimádkoznod, és meg-
köszönnöd a Jóistennek, hogy ezalatt is 
veled volt, szeretettel gondoskodott, és 
nemcsak rólad.

Néhányaknak már elmesélhetted eze-
ket a tapasztalataidat. Mindenkivel nem 
tudod szóban megosztani, mégis milyen 
jó lenne, ha a többi Testvéreid is épülhet-
nének a Te tapasztalataidon, példáidon. 
Hadd nyíljon fel a szemük, hogy „jé, ezt 
is észre lehet venni, azt is értéknek lehet 
tekinteni”. Ahogy a megosztott öröm 
dupla öröm, úgy a megosztott hála is 
dupla hála: mi, többiek is hálát tudunk 
adni azért, amit Te kaptál az Úrtól. A 
tanúságtételnek egy módja ez, és a Jó-
isten ajándékainak megtapasztalásáról 
való tanúságtétel mindig mindkét felet 
erősíti az Úrban: Téged is, és azt is, aki 
majd olvassa. Ezért ezeket június 28-ával 
bezárólag összegyűjtöm, majd teljesen 
anonimizálva és általánosítva a júliusi 
számban közzé teszem. Adnod, segíte-
ned nemcsak fi zikailag, hanem lelkileg 
is fontos.

Aki szívesebben teszi, dobja be a pos-
taládámba, vagy küldje el email-ben 
(tanczik.balazs@vaciegyhazmegye.hu), 
vagy mondja el nekem személyesen, te-
lefonon, akár mondja rá a hangpostámra 
(20/433-15-57). Természetesen az egész 
teljesen önkéntes. Minden önként csatla-
kozónak megköszönöm, hogy tapaszta-
latai megosztásával a közösségünk épü-
lését szolgálja.

Balázs atya
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Gál Zsolt polgármester és Barta Zoltán jegyző megkoszorúzta Ecser Trianon emlékművét a gyásznap 100. évfordulóján, június 4-én

A szépülő Ecser
Rendhagyó ballagás a járvány miatt

Írások a7. oldalon
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