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Húszéves Ecser közkedvelt találkozóhelye, 
a Varga-söröző. Az évfordulón a 
Triász együttes muzsikált az ünneplőknek
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Felvételünkön: Kálmán György, Jankai Béla, Gál Zsolt, Varga Zoltán és Sipos Péter
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Kedves Testvérek!
Örömünkre szolgál, hogy két éve már
egyházközségünknek ismét önálló papja 
van, és plébániánk épületében újraindult 
a közösségi élet. Ez olyan kiadásokkal 
jár, melyek minden helyben lakó plébá-
nos esetében természetesek. Mivel eze-
ket a kiadásokat a jelenlegi bevételeink 
nem fedezik, ezért már tavaly vissza kel-
lett állítanunk az önkéntes egyházi hoz-
zájárulás (előző nevén: egyházadó, még 
korábbi nevén: párbér) hivatalos rendjét.

Mint ismert, a hozzájárulás mérté-
ke nem meghatározott összeg, hanem a 
Magyar Katolikus Püspöki Kar irány-

mutatása szerint minden keresettel (akár 
munkabérrel, akár nyugdíjjal) rendelke-
ző katolikus részéről az éves jövedel-
mének 1%-a. (Értelemszerűen mindenki 
maga tudja kiszámolni, hogy összesen 
12 havi jövedelmének mennyi a szá-
zadrésze.) Lelkiismereti felelősségünk 
Anyaszentegyházunk 5 parancsa közül 
az utolsónak is a betartása: „Az Egyházat 
anyagi hozzájárulásoddal is támogasd!” 
Működőképességünk fenntartása érdeké-
ben kérjük, hogy lehetőségeihez mérten 
minden Testvérünk idén is szíveskedjék 
a hozzájárulás befi zetésekor a fentebb 
ajánlott összeget fi gyelembe venni, ah-

hoz mindinkább közelíteni. Természete-
sen az ajánlottnál kisebb vagy nagyobb 
mértékű hozzájárulást egyaránt köszö-
nettel fogadunk. A befi zetés lehetséges 
egy összegben vagy részletekben, a sek-
restyében vagy banki átutalással a kö-
vetkező számlaszámra: Római Katolikus 
Plébánia Ecser 10700323-71032322-
51100005.

Egyházközségi Tanács
Az Egyházközségi Tanács imént is-

mertetett javaslatát tavaly, 2019. január 
1-jei hatálybalépéssel elfogadtam: 

Dr. Tanczik Balázs 
plébános

Az Ecseri Római Katolikus Egyházközségi 
Tanács hirdetménye az önkéntes egyházi 
hozzájárulásról

Tisztelt Ecseri Lakosok!
Szeretném felhívni a fi gyelmüket, hogy 

2020. június 18. óta hatályos és most is 
érvényben van a Kormány 285/2020. (VI. 
17.) számú rendelete, amely a járványügyi 
készültségi időszak védelmi intézkedései-
ről szól. E rendelet szerint mindenki köte-
les a tömegközlekedési eszközön, valamint 
az üzletben történő vásárlás során a szájat 
és az orrot eltakaró eszközt (például orvosi 
maszkot, sálat, kendőt) viselni.

A vendéglátó üzlet belső (zárt) részében 
az ott dolgozók - a vendégek által látogat-
ható területen - kötelesek a szájat és az or-
rot eltakaró eszközt (például orvosi maszk, 
sál, kendő) viselni.

A szájat és az orrot eltakaró eszközt a tö-
megközlekedési eszközökön és az üzletben 
történő vásárlás során nem kell viselnie a 
hatodik életévét be nem töltött kiskorúnak.

A rendelkezés megszegői szabálysértést 
követnek el.

Kérem, a fenti rendelkezéseket saját és 
mások érdekében tartsák be! 

A híradásokból értesülhetnek róla, hogy 
a koronavírus elleni oltóanyagot még nem 

sikerült kifejleszteni. Újabb megbetegedé-
sek is vannak hazánkban és főleg a környe-
ző országokban. Senkinek sincs biztosíté-
ka arra, hogy nem kapja el a vírust, vagy 
ő - akár tünetmentesen - nem fertőz meg 
másokat.

Ne kelljen az üzletekben dolgozóknak 
vitatkozniuk olyan vevőkkel, akik szerint 
„már mindent eltöröltek”. Ilyen butaságok 
miatt kerülhetünk ismét nehéz helyzetbe.

Számítok együttműködésükre!
Tisztelettel:                 Barta Zoltán jegyző

Amikor a szájmaszk viselése kötelező!

Idén elmaradnak az augusztus
19-ére tervezett programok 
a sportpályán
Magyarország Kormányának döntése értel-
mében – járványügyi védelmi intézkedésként 
- 2020. augusztus 15-e után sem szervezhetők 
500 főnél nagyobb létszámú programok. Ez 
a szabály zárt helyen, vagy nem zárt helyen 
ugyanúgy vonatkozik a zenés, táncos rendez-
vényekre, függetlenül azok nyilvános, vagy 

nem nyilvános jelle-
gétől.

Ebben a helyzetben, 
a koronavírus-járvány 
elterjedésének meg-
akadályozása okán 
felelős döntést kellett 
hozni. Önkormány-
zatunk vezetése úgy 

döntött, hogy idén elmarad a 2020. augusztus 
19-ére, szerdára, az Ady Endre utcai Sportpá-
lyára tervezett könnyűzenei koncert és a tűzi-
játék.

Mindannyiunk egészségének megóvása 
érdekében volt szükség ennek a döntésnek a 
meghozatalára.

Szent István-napi megemlékezésünk 2020. 
augusztus 20-án, csütörtökön 9. órakor kezdő-
dik az Ecseri Templomban. A misét Dr. Tan-
czik Balázs plébános mutatja be, aki a szertar-
tás keretében megszenteli az új kenyeret.

Ugyancsak augusztus 20-án, 11 órakor a 
Rábai Miklós Művelődési Házban kerül sor az 
„Ecserért” kitüntetések ünnepélyes átadására. 
Beszédet mond Gál Zsolt polgármester.

Webshopunk lakberendezési dekorációkat,
 kerti eszközöket, gyerektermékeket, illetve 

természetbarát, ökotermékeket is árusít

Ecseri készítésű maszkok
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Furcsa nyár végéhez közeledünk. Sokan 
lemondták a már régen tervezett nyaralásu-
kat, a vírushelyzet okozta problémák erre a 
területre is begyűrűztek. Sokaknak okozott 
anyagi nehézséget a munkahelyén visszaeső 
termelés, vannak, akik elveszítették a mun-
kahelyüket, és voltak, akiknek a szabadsá-
gukat kellett kivenni a tavaszi időszakban. 
Ezért a nyaralásra már nem mindenkinek ma-
radt fedezete vagy szabadsága. Így idén sok 
családnak okozott ez is fejtörést. A külföldi 
nyaralás egyes országokba korlátozva van - a 
fertőzésveszély miatt-, a belföldi lehetőségek 
pedig sok esetben jelentősen megdrágultak. 
Ebben a kérdésben is nehéz döntést kellett 
hozni sok családnak, a várva várt nyaralás el-
halasztása vagy a helyszín megváltoztatása, 
esetleg az együtt töltött idő hosszá-
nak lerövidítése tekintetében. 
Sajnos a helyzet nem javul, egy-
re kapjuk azokat a híreket, hogy 
növekszik a fertőzöttek száma 
Magyarországon is és más orszá-
gokban is. Igyekeztünk segíteni a 
családok helyzetét, az intézménye-
ink folyamatosan fogadják a gye-
rekeket, az óvodák és az iskola is 
nyitva van. A civil szervezetek is 
programok, táborok szervezésével 
igyekeztek segíteni a gyermekek 
nyári programjának színesítésében. 
Az önkormányzatnak is sok döntést 
kellett meghozni a vírushelyzet miatt, most 
az augusztus 20-ai rendezvényről is. Sajnos 
az idei évben a szabályozás nem teszi lehe-
tővé az 500 fő feletti látogatottságú rendez-
vény megszervezését, így az utolsó pillanatig 
kivártunk ebben a kérdésben, de idén ezt le 
kellett mondanunk. Ezért 2020-ban elmarad 
a koncert és a tűzijáték is. 

Elkezdődött a JYSK és a LIDL építése is. 
Sokan tesznek fel kérdéseket, és sok olyan 
kérdés van, amire nem tudjuk még a válaszo-
kat. Igyekeztem néhány rövid kis videóval 
tájékoztatni a lakosokat a facebookon és a 
honlapon is a kialakult helyzetről, most sze-
retném röviden itt is felvázolni, hogy mire 
számíthatunk. Mindkét beruházás felelős 
vezetőjének tájékoztatása arról szólt, hogy 
jövő év végére készülhetnek el az épületek-
kel. Mindkét épület hatalmas méretű lesz, 
jelenleg a földmunka kezdődött el. Ennek a 
zavaró körülményei jövő év végéig terhelik 
Ecsert. Az elkészült beruházások kamionfor-
galma várhatóan nem kerül Ecser belterüle-
tére, hiszen nem is tudnának tovább menni 
sem Maglód, sem Budapest irányába, ezért 

sem kell, hogy a településre bemenjenek. Az 
M0-ás csomópont felé fognak ezek a jármű-
vek közlekedni. 

A Szegfű utca mögötti területen kerül el-
helyezésre a LIDL épülete, a Szegfű utcához 
legközelebbi pontja a most meglévő (Vecsés 
felé indulva az első) körforgalomnál lesz, on-
nan távolodik a repülőtér irányába. Az épület  
település felöli oldala az ott lévő dombba 6 
méter mélyen lesz besüllyesztve. A Szegfű 
utca mögötti erdősáv kiszélesítéséről egyez-
tettünk a tulajdonosokkal és ígéretet is tettek 
rá, illetve a most kialakított út mellett is ígé-
retet tettek egy keskeny erdősáv kialakításá-
ra, a terveinkben is így szerepel. Reményeink 
szerint a munkahelyteremtés mellett jelentős 
bevételt eredményez majd a településnek 

mindkét beruházás várhatóan 2022-től. 
A területről kicsit részletesebben szeretnék 

pár gondolatot elmondani. Jelenleg az M0-
ástól a régi vecsési útig tartó területrész jelen-
tős része az ERSTE Ingatlan Kft. tulajdoná-
ban van, ezen a részen lesz a JYSK, ők kb. 50 
ha méretű területet vásároltak az Erste 170 ha 
területéből. A régi vecsési úttól a Merzse mo-
csárhoz vezető földútig pedig többségében 
felszámolás alatt lévő terület van, ezen a 
részen vásárolt a LIDL egy több,  mint 20 
ha méretű területet. 2001-2002 környékén 
megjelent Ecseren egy beruházó (később 
kiderült, hogy ingatlanforgalmazással fog-
lalkozó) cég. Elkezdte felvásárolni főként 
ecseri tulajdonosoktól a többségében mező-
gazdasági földeket. Közel 500 hektár terület 
került a birtokukba, ebből 420 ha területet 
belterületbe vontak és különböző gazdasági 
területté minősítettek. Ez a terület 2008-ra 
az ország egyik legnagyobb egybefüggő egy 
kézben lévő gazdasági övezetbe sorolt terü-
lete lett. Érdekesség, hogy a terület nagyobb, 
mint a lakott területe Ecsernek. 

A 2008-as gazdasági válság és az azt kö-

vető időszak olyan 
változásokat ered-
ményezett, hogy a 
terület eredetileg 
elképzelt fejleszté-
se nem valósulha-
tott meg. A repü-
lőtérnek akartak itt 
egy újabb terminált 
és logisztikai köz-
pontot kialakítani, 
az ezt kiszolgáló egyéb létesítményekkel. Az 
akkori válság miatt egy részét, közel 170 ha 
nagyságú területet értékesítettek egy ír befek-
tetőnek. 2012-ben az önkormányzat hosszas 
eredménytelen tárgyalások után bevezette a 
telekadót, ami ezekre a területekre is vonat-

kozott. A tárgyalások arról szóltak, 
hogy a területek tulajdonosainak is 
hozzá kell járulniuk a településünk 
működéséhez, ahogy a többi itt mű-
ködő vállalkozás is hozzájárul. 

Az intézkedés sikeres volt, mára 
ezekről a részekről is folyik be te-
lekadó, amiből a fejlesztéseink egy 
része megvalósulhatott, és a nyertes 
pályázatokhoz biztosítani tudtuk az 
önerőt. 

Már régebben beszámoltunk 
róla, hogy a tulajdonosok peres el-
járásokat kezdeményeztek, ennek 
sikeresen végére értünk, minden 

pert megnyertünk, illetve sokat visszavon-
tak, látva az esélyeiket. A terület tulajdo-
nosai az évek során különböző értékesítési 
ötletekkel kerestek meg minket, török piac, 
kínai raktár és kereskedelmi központ, inter-
modális központ és sorolhatnám. 2012. óta 
vagyunk kapcsolatban a HIPA-val (Nemzeti 
Befektetési Ügynökség), a terület értékesíté-
se ügyében,ugyan jelentős befolyásunk nincs 
arra, hogy kinek adják el a területet, de igye-
keztünk olyan befektetőket idecsábítani, akik 
várhatóan kevésbé lesznek terhére Ecsernek. 
Ezért tartom szerencsésnek, hogy nem egy 
távolkeleti beruházó, hanem egy skandináv 
és egy német cég kezdi meg a fejlesztéseit. 
Sok terület van még és sok érdeklődő a te-
rületekre. 

Amiről tudunk, a VOLVO vett egy 7 ha 
méretű területet a régi vecsési út bal oldalán, 
és egy belga cég érdeklődik egy 30 ha 
méretű terület iránt, raktározási feladatokat 
végeznének ők is. Ezekről csak akkor tudok 
részleteket elárulni, amikor azok rendelke-
zésre állnak.                                   Gál Zsolt 

polgármester

Fejlesztési helyzetjelentés augusztusban

jjj

A Lidl-beruházás miniszteri bejelentése után Gál Zsolt 
polgármester Szijjártó Péterrel, Szűcs Lajossal és a Lidl 
képviselőjével a Külgazdasági és Külügyminisztériumban
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Iskolai tábor Balatonszárszón

Július második hetében több, mint 120-an 
táboroztunk Balatonszárszón  a Lepkeház 
Ifj úsági Üdülőben. 

Az utóbbi évek legjobb táborhelyét si-
került megszereznünk, hiszen a gyerekek 
kulturált, fürdőszobás szobákban voltak 
elhelyezve. Az üdülő saját medencéjében 
fürödhettünk, az étel kifogástalan volt, a 
vendéglátók minden kívánságunkat telje-

sítették, a Balatonig alig 600 métert kellett 
gyalogolnunk.

A tábor tematikája a Távol-Kelet volt, így 
a gyerekek a szokásos jelmezes felvonulás-
kor harcművészeknek, agyagfi guráknak, 
gésáknak, nindzsáknak öltöztek be, mi 
pedig, táboroztató tanárok a kínai Nagy-
falnak. A 48 jegyespár is selyemkimonóban 
fogadott egymásnak hűséget a Laky-eskü-

vőn.
A táborozók nem unatkoztak egy per-

cet sem, a program nagyon változatos volt. 
Már első nap pólót festettünk a „Laky jó! 
Ennyi!” felirattal és elkészítettük a keleti 
sálat, amelyre a patkány rajzát fújtuk arany-
nyal. (2020 a patkány éve a kínai horoszkóp 
szerint.) 

Az ecseri Önkéntes Tűzoltó Egyesület 
egész napos elfoglaltságot szervezett, volt 
egy kis elméleti oktatás vetítéssel egybe-
kötve, aztán megismerkedhettek a tűzol-
tók eszközeivel, tömlőt szerelhettek ösz-
sze, a siófoki tűzoltók pedig habpartyval 
szórakoztatták a gyerekeket és felnőtteket. 
Aznap este elrejtett ládákat kellett megke-
resniük a csapatoknak. A következő nap a 
szórakozásról szólt: ugrálóvárak, élőcsocsó 
állt a rendelkezésükre, és mindenféle egzo-
tikus állatot is megnézhettek, megsimogat-
hattak. Az ifi sek is kitettek magukért, kara-
oké-partyt rendeztek, illetve megszervezték 
a hagyományos éjszakai bátorságpróbát is. 
Mindezt egy jól sikerült vizes verseny ko-
ronázta meg.

A gyerekek hat vegyes csapatra voltak Jó volt együtt lenni

ll dd k h b bb k

A gyerekek jelmezes felvonulásának egy mókás pillanata
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osztva, a csapatok a tábor egész idejében 
versenyeztek egymással. A pontokba bele-
számított a minden reggel megtartott szo-
baszemle, a vizes verseny, az ÖTE által tar-
tott verseny és a karaoképarty pontszáma. 
Az utolsó reggel hirdettünk eredményt.

Szeretnénk köszönetet mondani minden 
szponzorunknak, akik nélkül a táborozá-
sunk nem lehetett volna ennyire jó, illet-
ve a költségek is nagyobbak lettek volna. 

A gyerekektől táborra szedett pénz csak a 
szállás és az étkezés költségeit fedezte, az 
utazást, a pénzbe kerülő programok díját, a 
pótvacsorák költségeit mind-mind felaján-
lásokból teremtettük elő. Nagyon hálásak 
vagyunk mindezért.

A jövő évi táborhelyünk ugyanitt lesz, 
már le is foglaltuk, és ha minden igaz, ak-
kor pop-rock tábornak nézünk elébe.

Kiss Katalin

Látványos produkció a medencében

Az ecseri Önkéntes Tűzoltó Egyesület szervezte habparty osztatlan sikert aratott

Szűcs Lajos 
Ecseren

Dr. Szűcs Lajos, Ecser országgyűlési képvi-
selője Gál Zsolt polgármester társaságában 
látogatást tett a V-Casting Kft -nél. 

Dr. Szűcs Lajos elmondta, hogy a ma-
gyar cégek jelentős szerepet vállalnak a 
gazdasági újjáépítésben, köztük az ecseri 
V-Casting Öntödei Termelő és Szolgáltató 
Kft ., amely 522,5 millió forintos beruhá-
zást tervez 261 millió forintot meghaladó 
kormányzati segítséggel.

Vághi Miklós tulajdonos-ügyvezető mu-
tatta meg a cég telephelyét és arról beszélt, 
a korszerűsítésekkel nem csupán vissza-
nyerhetik, de növelhetik is a válság előtti 
forgalmukat.

Vághi Miklós ügyvezető és Dr. Szűcs Lajos 
országgyűlési képviselő az üzemben

Kérdések 
ingázóknak
A HÉTFA Elemző Központ a Budapest 
Fejlesztési Központ (BFK) megbízásából 
vizsgálatot készít az ingázási és elővárosi 
vasúthasználati szokásokról a Budapesti 
Agglomerációs Vasúti Stratégia (bvs.
hu) elkészítéséhez kapcsolódóan. A ku-
tatás keretében egy kérdőíves felmérést 
készítenek, melynek kitöltésére azokat 
kérik, akik legalább hetente egyszer in-
gáznak Budapest és egy környékbeli 
település közt. A kérdőív az alábbi linkre 
kattintva érhető el:

www.hetfa.hu/ingazas
A kitöltés kb. 15 percet vesz igénybe, a 

válaszadásra 2020. augusztus 23-ig van 
lehetőség. Kérjük, mondja el a vélemé-
nyét az ingázásról és segítsen a fejlesztés-
ben!
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Halas nap: tonhalkrém pirítóson, sültharcsa salátaágyon
Az idei év ezidáig nem kedvezett a közös-
ségi rendezvényeknek. 

Minden a koronavírussal kezdődött, 
ami jó ideig leblokkolta nemcsak a gaz-
daságot, de a közösségi rendezvényeket is. 
Most pedig, hogy végre már javulni látszik 
a járványhelyzet, a Halas napot megelőző 
pénteken vigasztalanul szakadt az eső. Így 
mint Gébele Zsolt - aki az ecseri Horgász 
Egyesület elnökeként a rendezvény házi-
gazdájának teendőit látta el – elmondta, 
attól tartottak, hogy többen visszalépnek 
a versenytől, ami pedig nem tett volna jót 
a versengés színvonalának. Szerencsére 
azonban senki nem szánta magát ilyen 
lépésre, így mind a 7 benevezett csapat – 
melyek közül 3 jóval a településen túlról 
érkezett - meg is ragadta a rajtnál a faka-
nalat. 

További különlegessége az idei prog-
ramnak, hogy kiírója a hagyományosan 
zsűrizési feladatokat ellátó ’Szabadtűzi 
Lovagrend’ volt, s szigorú előírásuk sze-
rint kizárólag halat lehetett főzni főétel-
ként. Emellett ki-ki kedve szerint meg-
csillogtathatta a sütemények készítésében 
szerzett jártasságát és bemutathatta a saját 
fantáziája szerint elkészített vagy pedig a 
legkedvesebb ételét. További sajátossá-
got adott az idei halas napnak az is, hogy 
délután nem került sor a szokásos, színes 
műsorra sem, ahol rendszerint a helyi cso-
portok, valamint meghívott vendégek ad-
ták elő színes, változatos műsorukat, este 
pedig valamely neves előadó vagy zenekar 
szórakoztatta az érdeklődőket. 

A koronavírus miatti egészségügyi ké-
szenlét miatt a központi előírások ugyan-
is nem tették lehetővé 500 főnél nagyobb 
létszámú rendezvény megtartását. Ennek 
következtében magára a programra is ke-
vesebben, mintegy 100 fő látogatott el a 
délelőtt folyamán, mely létszám délutánra 
kb. 200 főre növekedett. 

Gál Zsolt polgármester, aki szintén részt 
vett a rendezvényen örömmel állapította 
meg, hogy a kedvezőtlen időjárás csöppet 
sem tudta elvenni a versenyzők kedvét, 
s mind a már a korábbi évekből ismert, 
mind pedig az újonnan benevező csa-
patok következetesen kiálltak részvételi 
szándékuk mellett. Mint mondotta, érez-
hető, hogy az emberek, így az ecseriek is, 
ki vannak már éhezve a közös programok 
és rendezvények iránt, amit a koronaví-
rus-járvány miatt sajnálatos módon az 
utóbbi hónapokban nélkülözniük kellett. 
S noha a korábbi évektől eltérően idén az 

önkormányzat nem részesítette konkrét 
támogatásban a Halas napot, ennek elle-
nére nagyon örült, mikor tudomást szer-
zett a rendezvényről. A településvezetés 
eszmei-erkölcsi támogatása azonban to-
vábbra is fennáll. A vírus okozta nehézsé-
gek közepette nagyon nehezen találtak 
megfelelő időpontot a programra, s az 
adott körülmények között az önkormány-
zat még sokkal nehezebb helyzetben van, 
hiszen sokkal több mindenre kell fi gyelni-
ük, mint a korábbiakban. S mindez nagy 
szerepet játszik abban, hogy több zártkörű 
rendezvényt is le kellett már idén monda-

niuk. 
S bár az elmúlt hónapok kényszerű ese-

ményei nem gyakoroltak jótékony hatást a 
település közösségi életére, ennek ellenére 
a polgármester úgy vélte, hogy az ecseri 
lakosság nagyon jól kezelte ezt a kény-
szerű helyzetet: türelmesen és szigorúan 
betartva a rendet. Pontosan követték az 
utasításokat s ha problémájuk, kérdésük 
volt, megkeresték az önkormányzatot és 
más illetékeseket. S vártak türelemmel, 
hogy enyhüljön a járvány. 

Gál Zsolt polgármester örömteli körül-
ményként értékelte, hogy a Szabadtűzi 
Lovagrend beszállt a Halas nap megren-
dezésébe oly módon, hogy idén ők írták 
ki a versenyt. A program helyszínéül szol-
gáló Horgász-tó pedig immáron hagyo-
mányosan biztosítja a festői környezetet. 
S hogy ez a jövőben is így maradhasson, 
az önkormányzat mindent megtesz, hogy 
a közelében folyó útépítési munkák ne 
csorbítsák ezt a hamisítatlan természeti 
milliőt. 

Magán a versenyen pedig ki is lehetett 

volna más, mint a házigazda Horgász 
Egyesület csapata, akinek menükínálata 
az egyik legszélesebb választékot ajánlotta 
az azt megkóstolni vágyóknak. Étlapju-
kon a halászlé mellett olyan ínyencségek 
szerepeltek, mint a halburger, a hortobá-
gyi halas palacsinta, a füstölt pisztráng, a 
rántott hal és rántott tejbegríz házi készí-
tésű szederlekvárral – melyek mindegyike 
Ellenbacher Eszter szakácsművészetét dí-
csérte. De kitett magáért a Humbug Bt. is, 
akik rácpontyot sütöttek s hozzá előfőzött 
krumplit kínáltak. Mint a Guzi Sándor se-
gédlete melletti főszakácsi teendőket ellá-

tó Szlifk a György elmondta, nagyon szeret 
főzni, s van néhány specialitása is – ám a 
főzelékeknél rendszerint elakad. Most pe-
dig egy csapatként egy ételt készítettek, 
hiszen – mint általában a férfi ak – egy 
valamit tudnak igazán jól főzni, de abban 
verhetetlen profi k. 

A XVII. kerületi szakrendelő csapata 
immár harmadik alkalommal indult a 
versenyen, akik jelezve a rendezők iránti 
elismerésüket és részvételük komolysá-
gát, ’Ecseri halasok’ néven neveztek be. 
A népes csapat ételkínálata is igen széles 
választékot mutatott, melynek elkészíté-
sében Pelyhe Linda töltötte be a főszakács 
szerepét. Aki pedig sátrukhoz ellátoga-
tott, megkóstolhatta pirítóson felszolgált 
tonhalkrémjüket, a salátaágyon kínált 
sültharcsájukat, továbbá választhatott 
a korhely és a sima halászlé között. S ha 
mindezeket végigkóstolta, 6 féle sütemény 
között válogathatott, amiket mind otthon 
sütöttek a rendezvény előtti napon a csa-
pat lelkes tagjai, akik jókedvűen kínálták 
fi nomságaikat. Vidámságuk pedig annál 

Gébele Zsolt is ördögien forgatta a fakanalat, kuktája segítségével
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inkább csodálatraméltó volt, mivel ez az 
év komoly megpróbáltatás elé állította 
többüket: 10 nővér ugyanis a járvány ide-
jén két hónapon át látott el betegápolási 
feladatokat a Bajcsy kórház koronavírus 
osztályán, ami nemcsak fi zikailag, de lel-
kileg is komoly kihívást jelentett mindany-
nyiuknak. Szintén rendszeres résztvevője 
a programnak a ’Hal-ász-t(e)am’, akiknek 
standjáról minden elfogultság nélkül ál-
lítható, hogy a legszebb dekorációval ren-
delkezett: a félbe vágott görögdinnye és 
a sátorponyvára akasztott halillusztráció 
nemcsak ötletes, de igen esztétikus is volt. 
Amint pedig a főszakácsi teendőket ellátó 
Macskó László elmondta, minden évben 
szeretnének valami újdonsággal előruk-
kolni. E szándék által vezérelve pedig idén 
pontyhalászlét és harcsapaprikást készí-
tettek, túróscsuszával. 

S hogy milyen messzire eljutott már az 
ecseri Halas nap híre, mi sem bizonyítja 
jobban, mint hogy a nem éppen a szom-
szédságban lévő, hanem a Tiszaújváros 
melletti Hejőbábáról is érkezett verseny-
ző, mégpedig a ’Fakanál ördögei’ nevet vi-
selő csapat. A civilben gépszerelőként, va-
lamint gyógyszertári szakasszisztensként 
dolgozó házaspár elmondta, a Szabadtűzi 
Lovagrendhez tartozó Lovasi Józseft ől ér-
tesültek a versenyről. A főzés kedvenc idő-
töltésüknek számít, s egy olyan népesebb 
baráti társaság tagjai, akik valamennyien 
szeretnek főzni, sőt emellett még vala-
mennyien a Szabadtűzi Lovagrendnek is 
tagjai. A családfő Csonka László elmondta, 
hogy ha nem lenne még mindig járvány-
veszély, valószínűleg az országot járnák, 
hogy részt tudjanak venni a különböző 
helyszíneken megrendezésre kerülő fő-
zőversenyeken és népművészeti napokon, 
fesztiválokon. Felesége pedig, aki hölgy 
létére szintén lovag, tiszai halászlé, har-
csapaprikás és túróscsusza, valamint hal-
tepertő és többféle füstölt, rántott, paníro-
zott hal (pisztráng, harcsa, kárász, ponty) 
elkészítésében volt segítségére. De eljött 
Ecserre 18 éves fi uk, Csonka Gábor is, aki 
ifj ú kora ellenére már szintén a lovagrend 
ifj ú lovagja kitüntető címmel büszkélked-
het. A civilben is szakácsnak tanuló fi ú 
egyébként rendszerint már önállóan szo-
kott indulni a versenyeken (s olyan is elő-
fordult már, hogy legyőzte szüleit) – ám 
Ecseren egyesítette erőit a család s a me-
nüt is közösen állították össze annak függ-
vényében, hogy milyen alapanyagokat 
kaptak s mi az, amivel ők maguk rendel-
keztek. A Csonka család és baráti társasá-
guk egyébként már olyan jól összeszokott 

csapat, hogy Fertődön voltak olyan ver-
senyen is, ahol előtte nem is találkoztak 
egymással, hanem útközben egyeztettek, 
hogy ki mit hozott magával és esetleg mit 
hagyott otthon. Itt egyébként rendkívül 
eredményesnek is bizonyultak, ugyanis 
már háromszor nyerték el a Herceg-ku-
pát, ami így már örökösen is az övék. A 
’Haspárti Team’ szintén távolabbról, Hód-
mezővásárhelyről érkezett s szintén lovag-
jai a Szabadtűzi Lovagrendnek. Menüjük 
pedig egészen különleges ínyencségeket 
kínált: szegedi Boszorkány-szigeti batyus, 
fi lézett pontyhallé, paprikás lisztben for-
gatott halfül és patkó, egészben bükkfán 
füstölt ponty sült hagymakarikákkal, va-
lamint túróscsusza tepertővel, füstölt sajt-
tal. A desszertek körét pedig Kossuth-kifl i 
és citromos-mákos mini- kuglóf alkották. 
A csapat egyébként egy 8 fős baráti társa-
ság tagjaiból áll össze, akik közül mindig 
az vesz részt a versenyen, akinek éppen 
van szabad ideje. Ecserre pedig Bihácsy 
László és neje, valamint Kecskeméti Ilona 
látogatott el. Sátruk különleges szépségét 
pedig egy immár 20 éves kabalaasztal 
adta, amit minden versenyen felállítanak. 
Ennek ékességét pedig nem más, mint a 
vásárhelyi majolika és porcelán jelenti. A 
Csöppentő Csapat Salgótarjánból érkezett 
s szintén már hosszabb ideje, immár kö-
zel 10 éve űzi a főzés mesterségét. A Hábel 
Gábor és neje, valamint Varga Mihályné 
alkotta kis baráti közösség házaspárja egy-
ben a Szabadtűzi Lovagrendnek is tagjai. 
Az egykor kovács, jelenleg pedig bababolt-
vezető férj és az OTP-ben dolgozó feleség, 
valamint a fodrász és biztosítási ügynök 
csapattárs szintén hobbiként folytatják a 
főzés mesterségét. Eredményességüket 
pedig ékesen bizonyítja, hogy Dánszent-
miklóson már kétszer elnyerték az ’Almás 
ételek királya’ vándorkupát, amit ha har-
madszor is sikerül megszerezniük, örökö-
sen az övéké marad. Az ecseri Halas napon 
pedig olyan fi nomságokat kínáltak a láto-
gatóknak és a zsűrinek egyaránt, mint gar-
nélarák, rákszirom, olívabogyó és kaviár 
előételként, majd pedig kis- és nagyhalakat 
zöldségekkel, haltejjel és ikrával párolva, 
tárkony friss levével tálalva, kókusztejjel 
bolondítva - mint főétkek. De nem maradt 
ki a tölgyfaforgácson füstölt fűszeres hal, a 
vöröshagymán és almán sütött, pezsgővel 
öntözött, valamint a lekváros, almapikke-
lyes sült hal sem. 

A zsűrinek tehát idén sem volt köny-
nyebb dolga a helyezések odaítélésénél, 
melynek gyakorlásában a tervek szerint 
jövőre is lesz lehetősége Ecseren.        

Az Ecseri templomban a szentmise keretében 
Dr. Tanczik Balázs plébános úr áldotta meg a 
nagyszülőket július 26-án.

A mise után a Szent Kristóf napi autószen-
telésre, járműszentelésre került sor. Az Ecseri 
Római Katolikus Egyházközség és a Magyar 
Autóklub szervezte eseményen megjelent Mé-
száros Ferenc, a Magyar Autóklub elnökségi 
tagja, Aszódi Csaba András, az Ecseri Szlovák 
Önkormányzat elnöke, és Barta Zoltán jegy-
ző. A templom előtt felsorakozott autókat és 
kerékpárokat szentelte meg a plébános úr. A 
résztvevők a Magyar Autóklub erre az alka-
lomra készült matricáját és Szent Kristóf képet 
vehettek át.

Szent Kristóf az utasok, vándorok, hajósok 
védőszentje, a tizennégy segítő szent egyike, a 
népies vallásosság talán legnépszerűbb alakja, 
akinek képét ma is sok autós és motoros ma-
gával hordja. A Magyar Autóklub Szent Kris-
tófról nevezte el azt a díjat, amelynek bronz, 
ezüst és arany fokozatával jutalmazza azokat, 
akik legtöbbet tettek a biztonságos közlekedé-
sért. (Fotó: a 12. oldalon)

Nagyszülők 
megáldása, 
autószentelés

Sikeres
véradás
Sok betegen segítettek azok az önkéntes 
véradók, akik részt vettek július 27-én, 
hétfőn az ecseri Pro-Form Kft -nél tartott 
véradáson. A cégnél úgy gondolták, hogy 
ők is szerveznek véradást, ami a mostani 
nyári időszakban talán még fontosabb. 
Hiszen a vakáció idején kevesebben 
mennek vért adni, viszont most pótolják 
az egészségügyi intézmények a veszély-
helyzet idején elmaradt műtéteket. 

A kezdeményezéshez az Ecser Nagy-
községi Önkormányzat is csatlakozott, 
az a nagyközönség számára is nyilvános 
volt. A szakmai lebonyolítást természe-
tesen az Országos Vérellátó Szolgálat vé-
gezte.

A megjelent véradók közül a vizsgála-
tok után 32-en adhattak vért, tőlük 16 li-
tert vettek le. Az önkéntes véradók zömét 
a Pro-Form Kft . dolgozói adták. Az Ecse-
ri Polgármesteri Hivatal köztisztviselői 
is adtak vért. A cég a következő véradás 
megtartását januárra tervezi.

Köszönjük az önzetlen segítséget!
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Sikeres évet zárt az Ecser Sport Egyesület
Rendhagyó időszakot hagytunk magunk 
mögött a 2019/2020-as bajnoki idényben. 
A járvány okozta helyzet az Ecser Sport 
Egyesület működését, mindennapjait is 
befolyásolta. Március közepétől május 
első feléig teljesen leálltunk az edzésekkel 
utánpótlás és felnőtt szinten egyaránt és a 
bizonytalan helyzetre tekintettel idén nem 
tartottuk meg - sokak bánatára - a nagy 
szervezést igénylő, tavaly nagy sikert ara-
tott nyári focitábort sem.

Mégis elmondható, hogy sikeres évet 
zártunk. Utánpótláscsapataink derekasan 
helytálltak a Bozsik-tornákon, bajnoksá-
gokban, megmutatkozott edzőink lelkiis-
meretes munkája, a szülők folyamatos tá-
mogatása. A megnövelt edzésszám mellett 
szakmailag is érzékelhető volt a fejlődés, 
és ami ennél is fontosabb, hogy jó csa-
patszellemben, baráti közösségben történt 
mindez. U16-os csapatunk a megyei baj-
nokságban a 7. helyen végzett, a házi gól-
király Molnár Hunor lett 20 góllal.  

Felnőttcsapatunk egy halványabb őszi 
kezdést követően magára talált, az utolsó 9 
mérkőzéséből 7-et megnyert, így ebben a 
„csonka” bajnokságban az 5. helyen zárta 
a pontvadászatot, két ponttal lemaradva a 
dobogóról. Az előző évi 12. helyezés után 
ez nagy előrelépés. A házi gólkirály Szi-
lágyi Károly lett 7 góllal. A Földváry-le-
génységből nyáron senki sem távozott, vi-
szont három labdarúgót is sikerült Ecserre 
csábítani. 

Vágó Bence ismerős lehet a helyi szur-
kolóknak, 3 év után tért vissza, külön öröm 
számunkra, hogy ő ecseri lakos is. Szabó 
Tamást magasabb osztályból, Százhalom-
battáról igazoltuk le, így a jövőben már 
testvérével, Balázzsal együtt küzdhet az 
ecseri színekért. Preska Bálint személyében 
egy gólerős csatárt is igazoltunk, Gyömrőt 
hagyta el az Ecser SE kedvéért. Az edzése-
ket a következő bajnoki évadban is Föld-
váry Attila vezényli. A sportegyesület a 
dobogó megszerzését tűzte ki célul azzal 
a nem titkolt szándékkal, hogy a csapat rö-
vid időn belül, akár már a következő sze-
zontól egy osztállyal feljebb szeretne elin-
dulni. Úgy érezzük, ezzel a megerősített, 
bő kerettel a feltételek adottak. 

A bajnokság augusztus 22-én 17 órakor 
indul, a Sülysáp SE csapatával mérkőzünk 
hazai pályán.

Ebben az évben is sokat költöttünk fej-
lesztésekre a rendelkezésre álló TAO ke-
retből, önkormányzati támogatásból, illet-
ve önerőből. Az egyesület helyhiánya miatt 

vásárolt egy tárolókonténert a pálya terüle-
tére, ahol a pályakarbantartási eszközöket, 
sportfelszereléseket tároljuk a jövőben, 
enyhítve ezzel az öltözők, szertár zsúfolt-
ságát. Az elkorhadt fa kispadokat két db 
új, 8 személyes alumínium vázszerkezetű 
cserepadra cseréljük. Ebben segítségünkre 
lesz az EKO Kft, amit ezúton is köszönünk 
nekik. A kapu mögötti labdafogó hálókat 
is lecseréljük az augusztusi bajnoki rajtig. 
A pálya gondozására többször is nagyobb 
mennyiségű fűmagot és műtrágyát szór-
tunk tavasszal, szemmel láthatóan sokat 
javult a fű minősége. Emellett kapuháló-
kat, sportfelszereléseket, nyomtatót, mo-
sógépet, szárítógépet és a bírói öltözőbe 
asztalt, székeket is vásárolt az egyesület 
a színvonalasabb, komfortosabb működés 

jegyében. 
Lezajlott a januári közgyűlés is, Görög 

Zsolt elnök és Gazdag József alelnök éves 
beszámolói után az elnökség tagjait az 
egyesületi tagok egyhangúlag újabb 2 évre 
megválasztották. Fontos célként tűzték ki, 
hogy további támogatókat találjanak az 
egyesület mellé.

Augusztus második felében minden 
korosztályban elkezdődnek az edzések. 
Szeretnénk, ha utánpótláskorú játékosa-
ink száma tovább növekedne, ezért várunk 
minden olyan környékbeli gyermeket, aki 
szeretne focizni, egy családias, jó közös-
séghez tartozni.

HAJRÁ ECSER!
Görög Zsolt 

elnök

Az egyesület vezetősége

Az utolsó versenyén az U11-es csapat, februárban
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FOCIZZ 
VELÜNK!

Várunk minden 
focizni szerető 
gyereket 
az ECSER SE-ben 
U7, U9, U11, U13, 
U14 
korosztályokban!

Érdeklődni:
Görög Zsolt: +36 70 708 7680

Foci

Az őszi szezon menetrendje

Felnőtt csapatunk a Pécel elleni 4-1-es győzelemmel hangolt a bajnoki rajtra

A programban változás lehetséges. A fordulók aktuális időpontjai a www.ecser.hu vagy 
a www.pest.mlsz.hu oldalon megtalálhatók.
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Húszéves az ecseriek kedvelt találkozóhelye
Huszadik születésnapját ünnepelte a mi-
nap a falubeliek kedvelt közösségi talál-
kozóhelye, a Varga Kocsma.

Varga Zoltán és neje, Marcsi immár 
20 éve üzemeltetik lottózóval egybekö-
tött borozójukat Ecseren, melynek ven-
dégköre nemcsak nagyszámú, de több 
generációt magában foglaló látogatót 
ölel fel. 

A családi vállalkozásban működő üz-
lethelyiséget is 20 évvel ezelőtt építet-
ték, azt megelőzően ugyanis többnyire 
bérlemények adtak otthont munkájuk-
nak. Ám a szakmával való ismerkedést 
már jóval korábban, mintegy 30 évvel 

ezelőtt kezdték. Azt pedig bizonyá-
ra kevesen tudják róluk, hogy eredeti 
szakmájuk igen messze esik a vendég-
látástól, hiszen Zoltán építésztechnikus, 
Marcsi pedig vegyész végzettséggel 
rendelkezik. S hogy mi terelte őket még-
is e szakma felé? Nem más, mint isme-
retségi körük, akiknél alkalmazottként 
dolgoztak. S az ilyen formában megtett 
első lépéseik után indították csak el sa-
ját vállalkozásukat, s amikor az már jól 
ment, akkor mertek csak belevágni saját 
üzlet építésébe. 

Ma pedig már elmondhatják maguk-
ról, amit csak igen kevesen tehetnek 
meg a szakmában: a vendégeik egyben 
a barátaik is, akik a családjukkal együtt 
járnak el hozzájuk. S ha a gyerekeket le-
hozzák hozzájuk fagyizni, az apróságok 
e fi nom nyalánkság elfogyasztása után 
kedvükre játszhatnak az épület előtti 
játszótéren – a szülők pedig nyugodtan 

beszélgethetnek, sörözhetnek. S ma már 
büszkén mondhatják el azt is, hogy akik 
a kezdetekkor még csak 2 évesek voltak, 
ma már 22 esztendős fi atal felnőttekként 
járnak vissza hozzájuk – s talán most 
már ők hozzák el hozzájuk fagyizni sa-
ját 2 éves gyermekeiket! S ez a láncolat 
így ível át generációkon baráti, családi-
as hangulatban. 

Vannak 20 éve rendszeresen visz-
szajáró és új vendégeik egyaránt, akik 
mindannyian elhozzák hozzájuk saját 
bújukat-bánatukat – és persze örömüket 
is, amiket együtt, a családias légkörben 
sokkal könnyebb feldolgozni. Így tu-

lajdonképpen úgy élnek és dolgoznak, 
mint egy óriásira nőtt nagycsalád, ahol 
mindenki segít mindenkinek, ahogy 
csak tud. S aki nem találja meg ezt a 
bensőséges hangot, az bizony kiszorul 
a közösségből. A környéken lakókkal is 
igyekeztek mindig megtartani a jó kap-
csolatot, hiszen söröző lévén néha-néha 
adódik egy kis hangoskodás is – ám még 
soha nem fordult elő, hogy ebből tartós 
probléma keletkezett volna a szomszé-
dokkal. Egy-egy nevesebb esemény, 
mint például születésnap alkalmával 
pedig saját ma-
guk készítik el az 
ünnepi ételt, bog-
rácsban. Kará-
csonykor például 
kb. 150-160 adag 
hallé készül mind 
saját felhasz-
nálásra, amiből 

nem adnak el egy kanálnyit sem. Ez 
a közös étek pedig úgy készül, hogy 
mindenki elhozza a saját halát, amit 
egyben főznek meg, majd az így elké-
szült ünnepi fogást kimérik, s mindenki 
hazaviszi a saját adagját. Az ilyen nagy 
mennyiségben készült halászlé sokkal 
ízletesebb is, ráadásul nem kell a házi-
asszonyoknak sem összepiszkolni vele 
otthon a konyhát. S hogy hogyan tették 
emlékezetessé a házigazdák a Varga 
Kocsma 20. születésnapját? Természe-
tesen a baráti társasággal közösen, az 
esemény rangjához méltó módon, mely 
minden résztvevő számára sokáig emlé-
kezetes marad. Ez alkalomból ugyanis 
nagyszabású koncertet adott náluk a Tri-
ász együttes, aminek tagjai olyan neves 
muzsikusok, mint Sipos Péter az ’Irigy 
Hónaljmirigy’-ből, valamint Kálmán 
György a Dinamit, majd a Pandora és 
a Dirty Dance, valamint Jankai Béla a 
Prognózis és a Boxer együttesekből. A 
méltán népszerű trió az egykori Piramis 
slágerektől kezdve olyan népszerű, köz-
kedvelt dallamokat tűzött műsorára, me-
lyek ismerősen csengtek sokak fülének. 

S hogy mennyire népszerű helynek 
számít ez a kis családi vállalkozás Ecse-
ren, mi sem bizonyítja jobban, minthogy 
e születésnapi zenés rendezvényt nem is 
hirdették meg sehol – a saját berkeiken 
belül elterjedt a híre, s a gyerekekkel 
együtt így is mintegy 250 fő gyűlt össze 
az üzlet előtti parkolóban.   

Rendezvényeiket csak saját maguk, 
saját maguknak szervezik. 

S hogy Varga Zoltánék hogyan kép-
zelik el az elkövetkező 20 évet? Nem 
szőnek különösebb álmokat s nem dol-
goznak komplikált üzleti terven sem. 

Mint mondották, számukra az a leg-
fontosabb, hogy a barátság, a jó hangu-
lat és egymás segítése továbbra is meg-
maradjon. S ha ez így lesz, 20 év múlva 
is sikeresnek tekinthetik magukat s úgy 
érezhetik majd, hogy nem dolgoztak hi-
ába!     

A Triász együttes muzsikál az ünneplőknek
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A Cserfa következő, 2020. 9. szá-
ma szeptember 11-én jelenik meg. 
Nyomdába adás: szeptember 4.  
Lapzárta: augusztus 31.

Lélekgondozó

Honlap: 
www.ecser.hu

Az első magyar szent család
Megváltásunk műve a Szent Család 
létrejöttének pillanatában kezdődött: 
amikor Szt. József jegyese, Mária a 
méhébe foganta a Szentlélektől Jézust. 
Hasonlóképp magyar hazánk és álla-
miságunk történetének kezdete is egy 
szent család nevéhez fűződik: Szt. Ist-
vánhoz, feleségéhez, Boldog Gizellá-
hoz és fi ukhoz, Szt. Imréhez.

3-5 éves korában keresztelték, majd 
aszerint is nevelték, aztán megbérmál-
ták. István saját döntése volt, hogy 
ezeket komolyan veszi és eszerint él. 
Maga döntött úgy, hogy 25-26 éves 
korában szentségi házasságot köt Gi-
zellával: Krisztus szavai szerint homok 
helyett kősziklára építi családi életét. 
És amikor 2 évre rá, apja halálakor 
átvette a hatalmat, tudatosan építette 
ugyanarra a krisztusi sziklára immár 
a rá bízott egész nemzetünk életét is. 
Nem volt kérdéses a számára, hogy 
gyermekeit keresztény nevelésben ré-
szesítse. A palota és kápolnájának hi-
deg kövei között jelen volt a családta-
gok szívében a szeretet melege. Mert 
az Isten iránt elkötelezett élet sosem 
a külső körülményeken múlik: annak 
szándéka belül születik meg, és a belső 
döntést követik a külső tettek. Enélkül 
a fi atal Imre vajon megkérdezte volna 
az Urat: milyen ajándéknak örülne a 
legjobban? Vajon szentté vált volna? 
Hatalmas ereje van a szülők példájá-
nak akkor is, ha szentéletűek és akkor 
is, ha nem azok. István és Gizella 43 év 
boldog házasság, azon belül 41 év ural-
kodás terhét együtt élték meg. Templo-
malapításokkal, harcokkal, ezek miatt 
lelki tusákkal, gyakorló hitélettel. Két 
fi uk elgyászolásával. Annak a kilátás-
talanságával, hogy kire bízzák eddigi 

szolgálatuk, életük gyümölcsét. 21 
évet élt özvegyen és életszentségben 
az a Gizella, aki eltemette szeretett 
férjét és gyermekeit. Egy család, ahol 
a tudatosan egymásra fi gyelő szeretet 
által szentté tudott válni a férj/apa, a 
feleség/anya és a gyermek.

Azóta 1000 év alatt megszámlálha-
tatlan a szentéletű magyar családok 
száma. Hát még mennyi világszerte. 
Remélhetőleg a Te őseid is köztük van-
nak. Példaértékű, hogy az első magyar 
uralkodói család tagjait Egyházunk 
hivatalosan szentté is avatta. A szentté 
válás útja egy családban ma is az Isten- 
és emberszeretet. Törekvés egymás 
boldogítására, üdvösségre segítésére. 
Én vajon tényleg mindent megteszek 
azért, hogy a családtagjaim ne csak 
ideig-óráig, évekig-évtizedekig, ha-
nem örökké boldogok legyenek? Tény-
leg építem az istenkapcsolatukat? Mert 
ez az, amivel ki tudom fejezni, hogy a 
szeretetem irántuk valódi: a lehető leg-
többet adom nekik. Istent. Örökre.

Legtöbbünknek át kell mennie azo-
kon az életfázisokon, amelyeket Szt. 
István életéből fentebb felhoztam: nem 
kértem, hogy megkereszteljenek és 
hitre neveljenek, de el kell döntenem, 
hogy a bérmálkozásomat már magam 
kérem-e és aszerint élek-e. Házasság-
kötés, gyerekek hitre nevelése, munka, 
döntések, lelki tusák, kilátástalannak 
tűnő helyzetek, gyász, özvegység: 
az életünk részei. Egy emberi életet, 
amely ilyenekkel van tele, és amely 
ráadásul örökké folytatódik, lehetséges 
volna sziklaalap nélkül megélni? Én a 
magam és a rám bízottak életét milyen 
alapra építem? Egyáltalán: építem?

Balázs atya
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Több turnusban táboroztak a gyerekek a Varázs Lovas Sport 
Egyesületben. Amint látható, nagy élvezettel.

Dr. Tanczik Balázs atya megszenteli az autókat a 
templom előtt (Cikk a 7. oldalon)

Ecser Nagyközség Önkormányzata egy Honda WD30XT típusú szivattyút adományozott az Ecseri Tűzoltó Egyesületnek. A 
gépet Gál Zsolt polgármester adta át Méhész Pálnak, az egyesület elnökének.
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