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Rendkívüli testületi ülés – augusztus 14.
Az önkormányzat képviselő-testületének 
augusztus 14-én megtartott rendkívüli 
ülésén engedélyezésre került a Cserfa 
Kuckó Óvoda alapító okiratának lét-
számbővítéssel összefüggő módosítása. 

Engedélyezésre került az is, hogy a 
Nyugdíjas Klub egyesületté történő át-
alakításához az önkormányzat tulajdo-
nát képező Rábai Miklós Művelődési és 
Közösségi Ház, Könyvtár ingatlan szék-
helyként bejegyzésre kerüljön. 

Elfogadták a képviselők a művelődé-
si ház alapító okiratának módosítását is. 
Egyidejűleg felhatalmazták a polgármes-
tert az okiratok aláírására és felkérték, 
hogy a szükséges intézkedéseket az ál-

lamkincstár felé tegye meg. 
A képviselők jóváhagyták 

a Fővárosi Agglomeráci-
ós Önkormányzati Társulás 
2020. január 20-án megkül-
dött társulási megállapodását 
is. Határozat született arról, 
hogy a közművelődési érde-
keltségnövelő támogatásra 
benyújtott pályázatához a 
2020. évi költségvetési tar-
talékkeretéből önerőt biztosít 
az önkormányzat. A testület 
megalkotta önkormányza-
ti rendeletét a helyi önkor-

mányzati szociális tüzelőanyagtámoga-
tás igénylésének szabályairól. 

A testület arról is határozott, hogy pá-
lyázatot nyújt be a Belügyminisztérium 
„Települési Önkormányzatok Szociális 
Célú Tüzelőanyagvásárlásához Kapcso-
lódó Támogatására” 100 köbméter tűzi-
fára. Vállalja továbbá önrész biztosítását 
és a szállítási költségeket. Ezen túlmenő-
en azt is vállalja, hogy a támogatásban 
részesülőktől ellenszolgáltatást nem kér. 

Megbízást kapott Gál Zsolt polgármes-
ter arra is, hogy a ’Magyar Falu’ program 
keretében az Ecser érdekeinek megfelelő 
pályázatokat nyújtsa be. 

l kkiiii tá f lé t
Munkában a képviselő-testület

A szeptemberi zöldhulladék és 
szelektívhulladék-szállítási 
időpontok
A Duna-Tisza közi Hulladékgazdálkodá-
si Nonprofi t Kft. tájékoztatta Ecser Ön-
kormányzatát, hogy 2020. szeptember 
hónapban mikor szállítják el a zöldhul-
ladékot és a szelektíven gyűjtött (csoma-
golási) hulladékot.

A zöldhulladék-gyűjtés időpontja: 
2020. szeptember 11. péntek.

A szelektívhulladék-gyűjtés időpont-
ja: 2020. szeptember 14. hétfő.

Kormányzati iránymutatás alapján az 
elkövetkező hónapokban jelentős átala-
kítás várható a hulladékgazdálkodás stra-
tégiai elveinek meghatározásában.

Ezen szakmai döntések alapján szü-
lethetnek meg a Duna-Tisza közi térség 
végső koncepcionális hulladékgazdál-

kodási irányvonalai. A végső műszaki 
tartalom kialakulásáig most csak a szep-
temberi időpontokat közölték. A későbbi 
szállítási napokat - azok rendelkezésre 
állása után - azonnal kihirdetjük.

Ecser hagyományai közé tartozik, hogy 
a képviselő-testület ülésén a polgármes-
ter köszönti és megajándékozza azokat a 
fi atalokat, akik felsőfokú tanulmányaik 
befejeztével megszerzik első diplomá-
jukat.

Mivel erre vonatkozó nyilvántartás a 
Polgármesteri Hivatalban nincsen, az 
önkormányzat kéri, hogy az érintettek 
október 5-ig a Polgármesteri Hivatalban 
jelentkezzenek, vagy hozzátartozóik, 
ismerőseik jelezzék, ha felsőfokú tanin-
tézményben végző diákot ismernek.

Telefon: 06-29/335-161

Első diplomások 
jelentkezését 
várja az 
önkormányzat

Újabb pályázatot sikerült elnyernie 
Ecser Nagyközség Önkormányzatá-
nak. 

A Magyar Falu Programban köz-
területi karbantartást szolgáló esz-
közök beszerzésére 3.730.654-Ft-ot 
kapunk. Az összegből útjavításra 
szolgáló eszközöket vásárol az ön-
kormányzat.

Újabb siker a Magyar 
Falu Programban 

Női szemmel
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A fűtési szezon küszöbén vagyunk, az éj-
szakák egyre hidegebbek. Akinek egyedi 
fűtése van, a gazdaságos és biztonságos 
használat érdekében a fűtés bekapcsolá-
sa előtt célszerű megvizsgáltatni a kémé-
nyeket, kályhákat és kazánokat.

Miért van szükség kéményellenőr-
zésre? A háztartások komfortjához hoz-
zátartozik a megfelelő hőmérséklet és 
a melegvízhasználat is. Az ezt szolgáló 
épületgépészeti berendezések használata 
(kémény, összekötőelem, tüzelőberende-
zés) bizonyos kockázatokat rejt magá-
ban. A háztartási tüzelőberendezések és 
a hozzájuk kapcsolódó égéstermék-el-
vezető berendezések (kémények) hasz-
nálatából fakadó veszélyeket jelentősen 
csökkenti a rendszeres, időközönként 
végzett ellenőrzés.

Kinek és milyen esetben ingyenes a 
kéményellenőrzés?

Bizonyos ingatlanok esetében 2016. 
július 01-jétől díjmentes a kéményellen-
őrzés. Családi ház esetében ingyenes a 
kéményellenőrzés, ha az alábbi jogsza-
bályi feltételek együttesen teljesülnek:

• Az ingatlan nem társasházi vagy la-
kásszövetkezeti ingatlan és természetes 
személy (magánszemély) tulajdonában 
van.

• Az ingatlanba nincs gazdálkodó szer-
vezet (beleértve az egyéni vállalkozót) 
székhelye, telephelye, fi óktelepe beje-

lentve.
• A kéményellenőrzés a jogszabályban 

előírt sűrűséggel történik, azaz szilárd tü-
zelésű kémény esetében évente, gázüze-
melésű kémény esetében kétévente.

A katasztrófavédelem kéményseprő-
ipari szervének szolgáltatási területén 
egységes ügyfélszolgálati rendszer segíti 
a lakosság gördülékeny ügyintézését.

A katasztrófavédelem minden ké-
ményseprője végzett szakmunkás, arcké-
pes igazolvánnyal rendelkezik, egységes 
munkaruhát visel és a munkavégzéshez 
biztosított autójuk is jól megkülönböz-
tethető, a katasztrófavédelem feliratai, 
színei jól láthatóak rajta. Felszerelésük 
korszerű és teljes, minden szerszámuk, 
mérőműszerük biztosított. Készpénzt 
nem kezelhetnek és nem fogadhatnak el, 
ahol megrendelésre díjköteles munkát 
végeznek, azt utólag, számlán kell meg-
fi zetni.

Elengedhetetlen, hogy évente legalább 
egyszer mindenki ellenőriztesse a fűtő-
eszközét. 

Füstérzékelő felszerelése. Ahhoz, 
hogy igazán otthon legyen, biztonságban 
is kell éreznie magát. Ennek a füstérzé-
kelő is része. Tűz esetén szén-monoxid 
és más mérgező anyagok szabadulnak 
fel, és fennáll a kockázata annak, hogy 
magatehetetlenné válik, különösen éjjel, 
vagy ha nem veszi észre a szagot vagy 

más jeleket. Ezért érdemes saját maga és 
családja biztonsága érdekében füstérzé-
kelőt felszerelni. Ezzel időt nyerhet a tűz 
eloltásához vagy meneküléshez.

Érdemes-e szén-monoxid riasztót fel-
szerelni és használni?

A szén-monoxid olyan gáz, amely 
éghető anyagok tökéletlen égésekor ke-
letkezik. Ideális esetben, pl. megfelelő-
en működő fűtési rendszer esetén a ké-
ményen keresztül a szabadba áramlik, 
azonban a fűtési rendszer hibája esetén 
a helyiségben maradhat. Ezt azért kell 
elkerülni, mert a szén-monoxid mérgező, 
fulladást okoz, azonban szabad szem-
mel nem látható, így egyéb eszközökre 
van szükség a gáz észrevételéhez. Ezek 
az eszközök a szén-monoxid érzékelők, 
melyet érdemes felszerelni az ingatlan-
ban.

Mindenképpen neves, nagy szakmai 
tapasztalattal rendelkező gyártó készülé-
kei közül válasszunk. 

Otthonunkat akkor tudhatjuk bizton-
ságban a fűtési szezon idején, ha néhány 
dologra előzetesen odafi gyelünk, hiszen 
ha megtörténik a baj, az a néhány perc 
is hosszú óráknak tűnhet, amíg a tűzol-
tók kiérkeznek, az elszenvedett károkról 
nem is beszélve.

dr. Molnár Zsuzsanna
Ecseri Önkéntes Tűzoltó Egyesület 

tagja

Jön a fűtési szezon: előzzük meg a bajt!

Újabb fejlesztési ajánlatok érkeznek…
Folyamatosan érkeznek az új beruhá-
zási lehetőséget kereső érdeklődők a 
Vecsés felé eső területekre. Egyelőre 
még nem tudok beszámolni konkrét 
befektetőről, de ismereteim szerint 
többen is tárgyalási fázisban vannak. 

A Cserfa újság következő számában 
részletesen beszámolok az aktuális ál-
lapotról, igyekszem majd bemutatni 
az általunk ismert elképzeléseket. Ad-
dig is kérem mindenki türelmét a már 
elkezdődött építkezések kellemetlen-
ségei miatt. 

Szeretném ismételten felhívni az 
autóval közlekedők fi gyelmét, hogy 
a szabályokat igyekezzenek betartani, 
fokozottan fi gyeljenek az intézménye-
ink környezetében, a lakó-pihenő öve-
zetekben, vigyázzanak a gyermekekre. 
Rendhagyó nyári időszakon vagyunk 
túl, mindegyik oktatási intézményünk 

működött, a két óvoda is csak 2-2 hét-
re zárt be, igyekeztünk segíteni azok-
nak a családoknak, akiknek a tavaszi 
időszakban kényszerszabadságolás 
miatt már nem volt lehetőségük nyá-
ron is otthon maradni. 

Elkezdődött az iskola, és újra teljes 
kapacitásban működik a két óvodánk. 
Sajnos a Cserfa Kuckó Óvoda még 
nem tudott visszaköltözni, jelenleg a 
kerítés építése és az udvar rendezése 
zajlik. Amint ezekkel a feladatokkal 
is elkészülnek a kivitelezést végző 
vállalkozók, a gyermekek birtokba 
vehetik az intézményt. Az iskola pe-
dagógusai felkészültek a digitális ok-
tatásra, de remélem erre nem lesz 
szükség. Reményeim szerint a vírus 
okozta problémák a nevelési intézmé-
nyeink működésében nem okoznak 
fennakadásokat. 

A lapzártakor 
általunk ismert 
adatok szerint 
15 fő van ható-
sági karantén-
ban, 4 fő teszttel 
igazolt fertőzött 
betegünk van, 
ők is otthonaik-
ban tartózkod-
nak. Szerencsé-
re vagy teljesen tünetmentesek, vagy 
csak enyhe tüneteik vannak, mind-
egyikük betartja a rá vonatkozó sza-
bályokat. 

Mindenkit arra kérek, hogy fokozot-
tan tartsa be a higiéniai előírásokat, 
vigyázzunk egymásra, minden ecseri 
lakosunknak jó egészséget kívánok.  

Gál Zsolt 
polgármester
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Meghitt ünnepségnek adott otthont au-
gusztus 20-án a Rábai Miklós Művelő-
dési Ház Házasságkötő terme. Ennek 
keretében Gál Zsolt polgármester és Bar-
ta Zoltán jegyző átadták az idén odaítélt 
’Ecserért’ díjakat Klein Judit szociális 
munkatársnak és dr. Verasztó Mihály 
fogorvosnak, valamint a ’Díszoklevelet’ 
Kozma Lászlónénak, akiknek munkássá-
gát a képviselő-testület méltónak találta e 
megtisztelő kitüntetések elnyerésére. (dr. 
Verrasztó Mihály távolléte miatt később 
vette át a díjat - a szerk.) 

Ünnepi beszédében Gál Zsolt polgár-
mester köszöntötte a megjelenteket és 
örömét fejezte ki aziránt, hogy ez évben 
immár nyolcadik alkalommal jutalmaz-
hatják ezekkel a kitüntetésekkel azokat, 
akik kiemelkedően sokat tettek a települé-
sért, az ott élők sorsának jobbá tételéért és 
Ecser hírnevének öregbítéséért. Kifejtette 
ugyanakkor, hogy sajnos mai rohanó vilá-
gunkban egyre kevesebb olyan lehetőség 
adatik meg, amikor valamennyien egy ki-
csit leülhetünk és elgondolkodhatunk ar-
ról, mi az, ami fontos, mi az, ami örömet 
okoz nekünk vagy másoknak. Ugyanak-
kor hangsúlyozta azt is, hogy egyre keve-
sebb olyan alkalom adódik, amikor ünne-
pélyesen is köszöntetet mondhatunk azon 
embertársainknak, akik példát mutatnak 
életük valamely területén. 

A polgármester arra is emlékeztetett, 
hogy nyolc évvel ezelőtt az önkormány-
zat azzal az elképzeléssel hozta létre eze-
ket a kitüntetéseket, hogy minden évben 

augusztus 20-án ünnepélyesen is elis-
merhesse azon lakosainak tevékenységét, 
akik a településükért önzetlenül sokat tet-
tek, tesznek – nem titkoltan azzal a szán-
dékkal, hogy a kollektív emlékezetben 
megőrzésre kerüljenek azok nevei, akik 
ilyen példát mutatnak, akik kiemelkednek 
honfi társaik közül. Hangsúlyozta, hogy a 
most díjazásra kerülők az élet más-más 
területén dolgoznak ugyan, de közös cé-
lért tevékenykednek, ami nem más, mint 
saját településük, Ecser. Így mindannyiuk 
nevében ezért a munkájukért, magatartá-
sukért mondott köszönetet, hiszen azzal 
Ecsert tették gazdagabbá, jobbá. Mint 
mondotta, a díjazottak szemléltetik leg-
inkább azt, hogy az elődökhöz hogyan 
lehet és kell is méltónak maradni s ők 
szavatolják azt is, hogy ma is élnek köz-
tük olyanok, akik a településükért, az ott 
lakókért dolgoznak. Majd Márai Sándor 
örökérvényű szavait idézte a településve-
zető, melyek talán a legszebben fejezik ki 
mindezt: „Csak egyfajta igazi hazafi ság 
van. Ha valaki ott, ahol éppen él, teljes 
hűséggel és feltétlen erőkifejtéssel helyt 
áll a munkájában. Ennek visszaható ereje 
van a hazára.” 

Gál Zsolt arra is emlékeztetett, hogy 
elődeik olyan települést hoztak létre az 
évszázadok alatt, amely erős lokálpatrióta 
szellemmel ruházta fel az itt élőket azért, 
hogy minden időszakban, korban és kor-
szakban Ecser javát keressék s kiemelte, 
hogy a most díjazottak is ilyen emberek. 
Az Ecserért végzett munkájukért kitün-

tetésben részesülők élete, munkája, ered-
ménye példaértékű, mások számára kö-
vetendő minta. És ebben az értékvesztett 
világban egyre nagyobb szüksége van 
minden embercsoportnak olyanokra, akik 

nemcsak a saját javukért dolgoznak, ha-
nem hosszú, akár éveken át tartó munká-
val közösséget is építenek. 

E rövid méltatást követően a polgár-
mester és a jegyző egy-egy virágcsokor 
kíséretében adták át a kitüntetéseket, majd 
pedig a színházteremben megtekintették 
Bokor Jánosnak, a Magyar Köztársaság 
arany érdemkeresztjével kitüntetett nóta-
énekesnek színes műsorát, melynek zenei 
kíséretét Csáki Tibor zongoraművész adta. 

Gál Zsolt: „Ecsert tették gazdagabbá”

Boldogabbá teszi a rászoruló időseket
Az ’Ecserért’ kitüntető díj idei kitüntetettje Kle-
in Judit házi szociális gondozó, akinek munkáját 
Gál Zsolt polgármester meleg szavakkal méltat-
ta köszöntőjében. Elmondta, hogy noha az 1997 
óta eltelt közel negyed században mindig más-
más szervezeten keresztül látta el feladatát, ám 
mindvégig elmondható, hogy azt mindig a rá-
szorulók érdekeit maximálisan fi gyelembe véve 
tette. S mivel Jutka idén nyugdíjba vonult, en-
nek kapcsán gondolta a képviselő-testület, hogy 
hosszú, önzetlen munkájával kiérdemelte ezt az 
elismerést. Azonban nyugdíjazása nem jelenti 
egyúttal tevékenysége végleges feladását is, így 
a településvezetés és az ecseri lakosok nevében 
megköszönve az eddig végzetteket azt kívánta, 
hogy még sok-sok éven keresztül maradjon aktív 
segítője a rászoruló helyieknek. 

Ecseri pályafutása alakulásáról pedig Judit 
elmondta, hogy az akkor indult, amikor a legki-

sebb gyermeke óvodába ment. S noha ő erede-
tileg kertésznek tanult, ám három kicsi gyerek 
mellett nem szeretett volna bejárni Pestre dol-
gozni. S mivel ezen a területen adódott munkale-
hetőség, ő megragadta azt, amit aztán – ahogyan 
az azóta eltelt idő be is bizonyította – kiválóan 
megtanult és tökéletesen végzett is. De ehhez 
természetesen nem hiányozhatott az a felelős-
ségteljes szeretet és törődés, amit az idős embe-
rek iránt érzett és érez a mai napig is. S ahogyan 
haladt előre a napi munkában, úgy képezte ma-
gát tovább az azzal kapcsolatos elméleti tudás 
terén s végül megszerezte a szükséges szakképe-
sítést is. Azóta pedig már több, mint húsz év telt 
el, mely idő alatt végig az idősek, az elesettek és 
rászorulók megsegítésén dolgozott. Most pedig, 
hogy elérkezett számára is a nyugdíjba vonulás 
ideje, három hónap felmentési időt töltött otthon, 
ami alatt kipihente magát s már jött is vissza dol-

gozni. Munkája pedig egész embert igényel, s 
nem igazán lehet munkaidőkeretek közé szorí-
tani. Gondozottjaik legtöbb esetben saját maguk 
jelentkeznek az ellátásra, de az is előfordul, hogy 
egy beérkező jelzés – ami például a szomszédok-
tól jön – alapján kezdik meg az ellátást. Ennek 
köre pedig általában az idősek szükségleteihez 
igazodik, amit ők maguk kérnek. Ha viszont 
ezt nem tudják a gondozottak megítélni, akkor 
az ellátást nyújtó személyzet már magától is 
meg tudja határozni azt. Leggyakrabb esetben 
bevásárolnak, gyógyszert váltanak ki, elvégzik 
a fürdetéssel, a pelenkázással, etetéssel járó te-
endőket, mentális támogatást nyújtanak, házhoz 
viszik az ételt, amit meg is melegítenek. De ha 
szükséges, eljuttatják az idős embert az orvosi, 
szakorvosi ellátásra is. Összességében tehát a 
gondozó olyan szerepet tölt be a gon-
dozott ember életében, mint egy anya a 

Gál Zsolt polgármester köszönti az ünne-
pelteket
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kisgyermekében. 
Az íly módon ellátásban részesülők 

létszáma pillanatnyilag mintegy 16 fő 
a településen, mely azonban állandóan változik, 
hiszen sajnos van, aki meghal, vagy pedig új 
gondozottal bővül a kör. Az életkor szerinti meg-
oszlás pedig igen változó képet mutat. 

A legnagyobb problémát a demencia okozza, 
mely miatt előfordult, hogy már 65 évesen volt 
ellátásra szoruló. De legtöbb esetben 75 évesen 
kerülnek gondozás alá az idősek, akik közül so-
kuknak van ugyan rokona, de azok vagy nem 
Ecseren, illetve a közelben élnek, vagy pedig 
dolgoznak, s így nem jut az ellátásra elegendő 
idő. De olyan eset is akad, amikor ugyan család-
ban él az idős ember, ám napközben egyedül van 
otthon, mert a többiek dolgoznak. Sajnos azon-
ban az is előfordul, hogy az idős embernek nincs 
senkije, vagy van ugyan, de nem törődik vele. 

S ha ellátási igény vagy bejelentés érkezik, 
akkor Jutka első teendője egy környezettanul-
mány elkészítése, melynek során azt is felmé-
ri, hogy pontosan milyen ellátásra gondoltak, 
illetve milyet szeretnének igényelni. Sokszor 
megesik az is, hogy az idősek félnek egyedül, 
vagy pedig idegent engednek be a lakásukba, 
ezért szükséges a gondozás alá vételük. S ha 
ez már megtörtént, a továbbiakat illetően az is 
egy nagy kérdés, hogy hogyan fogják majd el-
fogadni leendő gondozójukat. Tehát a tényleges 
ellátás mellett számos olyan kérdés, probléma 
merülhet fel, melyek mind-mind egyedi megol-
dást igényelnek. Szerencsére Jutkának 5 éve van 
egy kolléganője, aki segíti a munkában, de még 
így is elmondható, hogy a napi 8 órás munka-
idő gyakran meghosszabbodik. Mert ha például 
este 6 órakor valaki felhívja, mivel valamelyik 
gondozott elesett vagy leesett valahonnan, netán 
leszakadt a redőnye, akkor is segít, ha már túl 

van a munkaidején. S teszi ezt az irántuk érzett 
szeretetből és felelősségből, hiszen olyan embe-
rekkel dolgozik, akik önmaguktól erre nem len-
nének képesek. 

S hogy mit szól ehhez a folyamatos rendelke-
zésre álláshoz a saját családja? Az idők folyamán 
már hozzászoktak, ám az évek során alaposan 
át kellett alakítani a napjaikat. Jutka ugyanis 3 
gyermek édesanyja is, akik közül a kislány, Esz-
ter a legidősebb, s a két fi úból már a kisebb is 

28 éves. Így tehát nem lehet kérdés, hogy a saját 
otthonában is bőven volt mit gondoznia az évek 
során. S noha teljes odaadással végzi felelősség-
teljes munkáját, nem múlt el az eredeti, kertész 
szakmája iránti szeretete sem. Ezt azonban in-
kább már csak otthon, a ház körül végzi. Nyug-
díjba vonulása pedig a nők részére fennálló 40 
éves munkaviszony után kínálkozó lehetőség 
kapcsán valósult meg – ám egy pillanatra sem 
fordult meg a fejében, hogy ténylegesen befejezi 
tevékenységét. S amikor megszületett a gondo-
lat, hogy él ezzel a lehetőséggel, eleve úgy indult 

neki, hogy amint lehetséges, azonnal ott folytat-
ja, ahol abbahagyta. Ehhez az elhatározáshoz 
az is nagyon nagy mértékben hozzájárult, hogy 
érezte, tudta, a gondozott kis „öregjei” várják 
vissza.

Az pedig külön örömöt jelent a számára, hogy 
faluszerte nem hallott még negatív véleményt a 
munkájáról. S úgy véli, hogy a megtisztelő díjat 
is azért kapta, mert a településvezetés is maxi-
málisan értékeli azt, amit ő csinál. Természete-

sen naivitás lenne azt hinni, hogy mindig min-
denki elégedett mindennel, s nincsenek esetleges 
kifogások vagy ellenvélemények. Sajnos, akad-
nak olyan családok is, akik nem igazán törődnek 
az idős hozzátartozóval, s amikor a gondozó el-
látja őket, nem szoktak köszönetet mondani. De 
Jutkát ez csöppet sem keseríti el, mert neki nem 
ez az elsődlegesen fontos, hanem az, hogy se-
gítsen, hogy boldogabbá tegyen olyan rászoruló 
embereket, akik ezt önmaguktól már nem tudják 
elérni. S ha ez hiánytalanul megvalósul, az adja 
az ő igazi örömét!   

Klein Judit Barta Zoltán jegyzővel és Gál Zsolt polgármesterrel az ünnepségen

Verasztó doktort már rég befogadta a falu
Bár a díjátadó ünnepségen személyesen 
sajnos nem tudott részt venni, Gál Zsolt 
polgármester a legnagyobb elismerés 
hangján méltatta dr. Verasztó Mihály 
munkásságát, emberi helytállását. 

Amint a településvezető visszaemléke-
zett, a fogász főorvos 36 évvel ezelőtt, a 
községi tanács döntése értelmében került 
Ecserre, ahol 29 pályázó közül egyhangú 
döntéssel választották a település fogor-
vosának. S munkáját azóta is töretlenül, 
magas színvonalon végzi, mellyel kiérde-
melte a lakosok bizalmát és megbecsülé-
sét. 

S ez a rendületlen helytállás a lakosság 
érdekeinek maximális fi gyelembevéte-
le mellett magának a szakmának is szólt 
és szól, mely számára azt jelenti, amit 

igazából csinálni szeret. Verasztó doktor 
ugyanis a mai napig szereti a munkáját, 
ami miatt is külön szerencsésnek érzi 
magát és soha nem is szeretett volna más 
munkát csinálni. S amikor az egyetem el-
végzése után elkezdett Ecseren dolgozni, 
ez szakmailag egy igen nehéz időszak 
volt számára, hiszen nem volt a közelé-
ben segíteni tudó szakmai főnök. Mintegy 
8 – 10 év után beindította magánrendelé-
sét Budapesten, ami mindenképpen egy 
újabb szakmai kihívást és odafi gyelési 
kötelezettséget jelentett számára. Sőt, 
emellett még szakmai felügyelői munkát 
is vállalt az ANTSZ részére, amit egészen 
a hivatalosan engedélyezett ideig, 65 éves 
koráig látott el. Ezek a feladatok aztán azt 
kívánták meg tőle, hogy szakmailag fo-

lyamatosan a csúcson legyen s így tudását 
mindig a legmagasabb szinten tudta tarta-
ni. A plusz elfoglaltságok időben nem be-
folyásolták ecseri munkáját, s noha soha 
nem írta ki a táblájára, hogy ’szakfelügye-
lő főorvos’, hozzáértésével a helybeliek e 
nélkül is tökéletesen tisztában voltak. 

A hosszú, közös munka mellett sokat 
köszönhet asszisztensének abban, hogy a 
helybeliek nemcsak szakmailag, de em-
berileg is elfogadták. Harazin Istvánné, 
Piroska ugyanis ecseri lakos, így szinte 
mindenkit ismer és tud minden jelentős 
itteni eseményről, fejleményről. Verasz-
tó doktor viszont nem él a településen, 
így kicsit nehéz volt elfogadtatni magát a 
helybeliekkel, ami bizony időbe 
telt. Most viszont már elmondha-
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A maszkkészítés csapatának motorja Díszoklevelet kapott
A Kozma Lászlóné Ica néninek adomá-
nyozott Díszoklevél kapcsán Gál Zsolt 
polgármester a nagyon sok problémát 
okozó vírushelyzetben tanúsított mun-
kájáért mondott köszönetet az ünnepelt-
nek. Ezen belül elsődlegesen kiemelte az 
Ecseren lakók egészségének megőrzésére 
készített maszkok gyártásában és annak 
előkészítésében nyújtott munkáját. 

De ezen túlmenően szintén megkö-
szönte a nemcsak az Ecseren lakóknak, 
de a település lakóiért az egészségügy-
ben dolgozóknak nyújtott segítségét is. 

A településvezető hangsúlyozta, hogy Ica 
néni ötlete alapján és hathatós közremű-
ködésével sikerült Ecser összes azon la-
kójának, aki kérte mosható maszkot adni. 
Külön hangsúlyozta a polgármester azt a 
szerénységet, amit a díjazott a munkák 
során tanúsított, végig a háttérben marad-
va, s így lánya, Barbara lett az ügy szó-
szólója. 

Nem vitatható azonban, hogy nélküle 
nem kezdődhetett volna el ez a dicsére-
tes munka. S hogy hogyan alakult ki ez 
a széleskörű összefogás a településen, 

arról maga Ica néni beszélt lapunknak. 
De bizonyára annak idején, amikor még 
a kereskedelem mesterségét tanulta az 
iskolapadban, maga sem gondolta vol-
na, hogy egyszer egy egészen másfajta 
munka révén ismerik majd el ügyességét 
lakóhelyén. 

Ica néni ugyanis eredeti szakmáját te-
kintve eladó s egész aktív életszakasza 
Ecserhez kötődik. Amikor a gyerekei 
még kicsik voltak, a Politechnikában 
dolgozott, majd a Halászcsárdá-
ban főzött 7 évig. Szintén 7 évig 

tó, hogy szinte idevalósinak te-
kintik s ő is így érzi magát s már 
ismer szinte mindenkit. 

Az ’Ecserért’ megtisztelő kitün-
tetést illetően pedig úgy érzi, hogy 
azt elsősorban nem a veszélyhely-
zet idején tanúsított helytállásáért, 
hanem inkább egész eddigi mun-
kásságának jutalmaként kapta. A 
település vezetése és az ecseriek 
így fejezték ki elismerésüket közel 
4 évtizedes, mintegy 3 generációt 
felölelő tevékenységéért. A jövőt 
illetően pedig az a szándéka, hogy 
amig az egészsége és teherbírása 
engedi, dolgozni fog. Ha viszont 
úgy alakul a helyzet, először min-
denképpen a magánrendelését 
fogja feladni, hiszen az inkább fá-
rasztó. Ecseren több a tennivaló, s 
ez az, ami egész pályájának és az 
életének is az alapja s amit szeret 
csinálni. Amit pedig szeretettel 
csinál az ember, az sok energiát is 
ad. S ha már ezt sem tudja ellátni, 
csak utána szeretne visszavonulni. 
Tény, egyre népszerűbbé válnak 
a fővárosi agglomerációban lévő 
települések, s így Ecser is. Ennek 
következtében nő a fővárosból ki-
költözők száma, s nem egyedi eset már 
az, ha valaki máshonnan került a tele-
pülésre. Az így megnövekvő lakosság-
szám jelenleg mintegy 4 ezer főt jelent, 
mely mennyiség kicsit sok egy fogorvosi 
körzetnek, tehát bőven elférne még egy 
státusz. Ennek létrehozása viszont egyál-
talán nem egyszerű. De bővíteni kellene 
az asszisztensi ellátást is, hiszen az ad-
minisztrációs feladatok, valamint az az-
zal összefüggő elektronikus kihívások 
rendkívül igénybe veszik már most is az 
asszisztensnője idejét, ami elsősorban a 
szakmunka rovására történik, az pedig 

nélkülözhetetlen a folyamatos munka-
végzés mellett. 

Természetesen a sürgős eseteket mind-

ez nem érinti, melyeket igyekeznek a 
már előjegyzett páciensek közé beiktat-
ni. S hogy még tovább gyorsítsák mun-
kájukat, igyekeznek súlyozni is a rájuk 
váró feladatokat. Így például egy fog-
kőleszedés értelemszerűen későbbi idő-
pontot fog kapni, mint egy komolyabb 
beavatkozás. 

S hogy a saját családja hogyan viszo-
nyult ehhez az időigényes, teljes embert 
igénylő hivatáshoz? Természetesen itt 
elsősorban a feleségét illeti az érdem, aki 
immár közel 40 éve viseli türelemmel 
a vele járó nehézségeket. Az ő segítsé-

ge nélkül valószínűleg nem kerülhetett 
volna sor a most átadott díj odaítélésére 
sem. Három gyermeke közül egyik fi a 

választotta hivatásul a fogorvos-
lást, aki Maglódon dolgozott egy 
ideig, így pontosan tudta, hogy 
mit jelent ez a munka. A másik 
két gyermeke pedig csak annyit 
tudott az egészről, hogy mindez 
egy nagyon nagy dolog – ám nem 
követték apjuk példáját. Amióta 
pedig feladta szakfelügyelő főor-
vosi státuszát, kicsit megnöveke-
dett a szabadideje, amit igyekszik 
otthon, a család körében eltölteni, 
mely már kiegészült 2 unokával, 
s hamarosan megérkezik a harma-
dik is. Kicsit furcsa ugyan hozzá-
szoknia, hogy a munkaidő befe-
jeztével nem kell még továbbra 
is rendelkezésre állnia. Ám erre 
a nyugalmasabb időszakra min-
denképpen szüksége is van, hi-
szen így is igyekszik vigyázni 
az energiájára, ami pedig ecseri 
feladatainak további ellátásához 
is nélkülözhetetlen. Ott a már si-
keresen kialakított felkészültsé-
gük fokozottabb védelmet jelent 
nekik arra az esetre, ha ismét 

szembe kellene nézniünk a járvánnyal. 
Így az már a munka szempontjából sem 
fogja őket felkészületlenül érni, hiszen 
jelenleg nemcsak az első hullám okozta 
lemaradásokat igyekeznek behozni, ha-
nem egy picit előre is dolgoznak, hogy 
ne lassulhasson le majd újból az ellátás. 

Az elért eredményekben pedig nagy 
szerepe van asszisztensnőjének, aki 
mindvégig Verasztó doktor mellett volt 
és van a mai napig. Az ő lelkiismeretes, 
pontos segítsége is hozzájárult ahhoz, 
hogy kivívják a településnek a díj odaíté-
lésében is kifejezett elismerését. 

Dr. Verasztó Mihály
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Nótacsokor a kitüntetetteknek

Kozma Lászlóné a falu vezetőivel

volt vízszámlás és végül hosszú 
éveken át dolgozott a Tranzit 
közértben. S e színes, sokrétű 

pályafutás után idén májusban vonult 
nyugdíjba, de amint azt a járvány idején 
is megtapasztalhatták az ecseriek, vitali-
tása és alkotókészsége azóta is töretlen. A 
maszkkészítés pedig tulajdonképpen Bar-
bi lánya kislányának ovis társával hozha-
tó összefüggésbe, akinek az édesanyja 
főnővér és a járvány kezdet kezdetén 
munkájukhoz nagy szükségük lett volna 
maszkokra. Amikor pedig náluk járt az 
anyuka, szólt erről az igényről. Ica néni 
kutatómunkájának eredményeként pedig 
sikerült egy mosható és fertőtleníthető 
anyagot találniuk, amiből elkészítették az 
első darabokat, melyeket először az orvo-
soknak, az egészségügyi személyzetnek 
és a maglódi ügyeletnek szántak. 

S e kezdeti lépés sikere kapcsán vetette 
fel Gál Zsolt polgármester, hogy ha lesz 
elegendő önkéntes varrónő a munkára, 
akkor készítsenek maszkokat az ecseri 
lakosoknak is és lássák el a települést. 
Ehhez pedig az önkormányzat biztosí-
totta az anyagot, aminek kiderítették a 
beszerzési forrását, a gumipertlit pedig 
mindazoktól kapták, akiknek csak volt 
otthon, mert ők mindannyian hozták, ami 
rendelkezésükre állt. 

Így indult tehát el ez a nagyszabású 
maszkvarrás, melynek során kb. 25 ön-
kéntes varrónő dolgozott, akik olyan el-
hivatottak voltak, hogy ők maguk írtak 
Barbiéknak, hogy még tudnak vállalni 
munkát, ha kell, küldhetik nekik. Ezért 
Ica néni úgy érezte a díjátadó alkalmával, 

hogy a Díszoklevél mellé kapott csodá-
latos csokorból minden egyes varrónőt 
is megillet egy-egy szál virág. A főszer-
vező szerepét azonban Barbi töltötte be, 
egyeztetett, telefonált s hozta-vitte az el-
készített maszkokat. Sőt, mosott, vasalt, 
attól függően, mikor mire volt szükség. 
Ica néni pedig csak varrt és varrt ren-

dületlenül, mely mesterséget egyébként 
csupán hobbiból folytat, már mintegy 28 
éve. 

S noha ehhez nincs semmiféle szak-
képesítése, ügyességének legékesebb 
bizonyítékai a veszélyhelyzetben lét-
szükségletű maszkok, valamint a Barbi 
csoportjainak készített csodálatos has-
táncruha-költemények. A maszkok fa-
zonja viszont a boltból származik, ahol az 
eladók ebben dolgoztak. Így már látható 
volt egy kész darab, aminek alapján Bar-

bival kitalálták a szabásmintát. S mikor 
már ez is megvolt, a polgármester kérte, 
hogy készüljön sok ebből a maszkból, 
hogy mindenkinek jusson. Így aztán a 
részt vevők köre kiszélesedett, s minden-
ki azzal a munkával vett részt benne, ami 
számára a legkézenfekvőbb volt, s a sza-
bástól, a varrástól, a mosástól, vasalástól, 

csomagolástól, szállítástól, kiosztástól 
kezdve minden részfeladat a teljes ecseri 
összefogás eredménye. 

Ilyen módon mintegy 9000 darab 
maszk készült, mely biztonságos ellá-
tást tett lehetővé, sőt, jelenleg is mintegy 
1000 darab érhető el belőle arra az esetre, 
ha lenne második hullám. S ha ez még-
is megtörténne és ismét szükség lenne 
rájuk, Ica néni nem esne egyáltalán két-
ségbe s újra boldogan állna a közösség 
rendelkezésére, hogy segíthessen. 

Immár hagyomány, hogy az Ecserért díj 
és a Díszoklevél átadását követően az 
önkormányzat egy színes műsorral is 
megajándékozza a kitüntetetteket. 

Nem volt ez másként idén sem, mely-
nek során Bokor János produkcióját te-
kinthették meg a jelenlévők. Az 1972. 
óta a pályán lévő művész tevékenységét 
több díjjal és kitüntetéssel ismerték már 
el, aranykoszorús, Cselényi-, Jákó Vera-, 
illetve Budapestért díjas kiváló nótaéne-
kes, a Magyar Köztársaság arany érdem-
kereszttel kitüntetett művésze. Elhiva-
tottan működik közre a magyar 
nótaörökség ápolásában, terjesztésében 
és a tehetséggondozásban. Több évti-
zedes kimagasló előadóművészi élet-
pályája példaértékű.

Repertoárjában több, mint 500 magyar 
nóta szerepel, melyekkel bejárta már 
Európát, Erdélyt, Amerikát, Kanadát és 
Ausztráliát. Ecseren bemutatott műso-
rán népszerű operettslágerek, operabeté-
tek és természetesen nóták szerepeltek, 
amit rendszerint maga állít is össze. Fel-
lépéseit hivatásos stáb szervezi, melyek 
során jóllehet a közelmúltban nem, de 
korábban gyakran járt Ecseren is. 

A Rábai színpadán bemutatott produk-
ciójának zenei kíséretét Csáki Tibor zon-
goraművész szolgáltatta szintetizátoron. 
A „kalapos, nótás legény” becenevű ze-
neszerző, nóta- és táncdalénekes hang-
szerén szinte egy egész zenekar hangzá-
sát meg tudta szólaltatni, ami még egy 
éve sincs, hogy nála van. Mint mondotta, 

minden esetben az a fő törekvés vezérli, 
hogy minél tökéletesebben sikerüljön a 
szintetizátort a dalhoz alakítani. S noha 
ezúttal nem mutatta be énektudását is a 
programban, gyakran szerepel szólóéne-
kesként is, amikor is népszerű táncdalo-
kat tűz műsorára. A két előadó lendüle-
tes előadását nagy tapssal jutalmazta a 
művelődési ház közönsége.

iimi ddnden ese bbtben az a ffőfő ttöör kkkkkkkekek éééééééévévévés vez
Bokor János és Csáki Tibor fellépése
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Varázslatos lovas táborok a Szalaska dűlőn
A Varázs Lovas Sport Egyesület idén is 
megtartotta immár hagyományos nyári 
táborait – az ecseri gyerekek és szüleik 
legnagyobb örömére! 

Mint Takácsné Tényi Krisztina, a tá-
borok vezetője elmondta, a koronavírus-
járvány az ő programjaikra is hatással 
volt. Így a korábbiakban megszokott 15-
16 fő helyett csupán 10 gyereket tudtak 
egy-egy csoportba felvenni, hiszen így 
nagyobb biztonsággal tudták betartani 
az előírt egészségügyi szabályokat. Ezért 
most azt sem engedhették meg, hogy akár 
még plusz egy fő barátnő vagy testvér is 
csatlakozhasson egy-egy turnushoz, ami-
nek az lett a szomorú következménye, 
hogy néhány gyerek sajnos kimaradt az 
idei programokból. De még mindezek 
ellenére is szerencsésen alakultak a dol-
gok, hiszen meg tudták tartani mind a 
négy szokásos gyerek-, valamint egy fel-
nőttprogramot is, melyek közül az utóbbi 
tulajdonképpen egy edzőtábor a verse-
nyekre való felkészítés jegyében. 

A gyerekeknek szervezett kurzusok 
általában egy héttel az iskola befejezé-
se után kezdődnek, majd pedig egy-egy 
hét kihagyással követik egymást. Ez az 
időzítés pedig azért szükséges, hogy a 
két turnus közötti egy hetes pihenőben 
legyen egy kis ideje a feltöltődésre tá-
boroztatónak és lónak egyaránt. Amikor 
pedig kezdetét veszi a tábor, a napi idő-
beosztás igen szoros, a résztvevőknek 
reggel 8 órától este 6-ig minden perce 
be van osztva. Ám az itt eltöltött idő 
nemcsak a lovaglásról szól, hanem sok-
kal szélesebb ismeretet – sőt, gyakorlati 
kipróbálási lehetőséget – nyújt a gyere-
keknek. A legkedvesebb s valószínűleg 
minden résztvevő által leginkább áhított 
elfoglaltságra, magára a lovaglásra álta-
lában délelőttönként kerül sor. De ahhoz, 
hogy ez a tudomány zökkenőmentesen 
menjen, szükség van további ismeretek 
elsajátítására is. 

Így szükséges megtanulni a lóval való 
törődés teendőit és természetesen bizo-
nyos elméleti tudás is nélkülözhetetlen 
magáról a lóról. A táborban töltött egy 
hét során mindenki a saját tudásának 
megfelelő szinten végezheti a lovaglást 
– ám az nem várható el, hogy e rövid 
idő alatt tökéletesen megtanulja azt, hi-
szen ez az időkeret nem nyújt hozzá re-
ális lehetőséget. Oktatási programjukat 
pedig mindenkinek az egyéni tudásához 

igazítják: először futószáron, azaz egy 
7 méteres kötélen megy a ló, amit addig 
nem engednek el, amig a gyerekek nem 
tudják megfelelően az alap lovas moz-
dulatsorokat. Jól tudják ugyanis, hogy a 
lovaglás egy nagyon veszélyes sport, s 
nem kérdés, mindenki leesik egyszer a 
lóról, csak az nem mindegy, mikor és ho-
gyan. Mindezt a legnagyobb mértékben 
szem előtt tartva dolgoznak tehát, ám a 
lovaglási lehetőség mellett igyekeznek 
azt az életvitelt is megmutatni a táboro-
zóknak, ami a lótartással kapcsolatos. 
Így már rögtön a program elején kioszt-
ják, hogy melyik gyerek melyik állatért 
felelős, akik aztán a továbbiakban etetik, 

tisztítják is őket, sőt, az almozást is ők 
csinálják. De van, amikor szénát szednek 
a lovaknak kint a mezőn, amit aztán a 
traktorhoz kapcsolt pótkocsin szállítanak 
be a lovardába. Ilyenkor a gyerekek na-
gyon élvezik, ha visszafelé menet a széna 
tetején utazhatnak. Így minden nap más 
és más, érdekes és változatos feladat vár 
rájuk, melyek élménye semmivel nem 
pótolható. S mivel a turnusoknak vegyes 
korosztályú az összetétele, így a felada-
tok kiosztásánál az ebből adódó különb-
ségek maximális fi gyelembevételére is 
törekednek a varázs lovasoknál. 

Krisztina rendszerint már jó előre, 
március környékén kiírja a részvételi 
felhívást, megjelölve az egyes turnusok 
pontos idejét, ahová a résztvevők érke-
zési sorrendben kerülnek be. S hogy a 
Szalaska dűlőben töltött egy hét alatt ki 
mennyit fejlődik a nyeregben, az egyéni 
adottságai mellett nagyban függ attól is, 

hogy évközben milyen gyakran jár lova-
golni. Vannak olyan visszatérő táborozó-
ik, akik csak a nyári programokon vesz-
nek részt, mert évközben a sok iskolai 
és egyéb elfoglaltság miatt nem jut erre 
idejük. A lovarda által szervezett táborok 
híre viszont már túljutott Ecser határain, 
s jönnek hozzájuk gyerekek többek kö-
zött Vecsésről, Maglódról, sőt a főváros-
ból is, sőt akad, aki külföldről érkezik. 

S noha Krisztina szervezi és vezeti 
őket, az elvégzett munka egésze családi 
összefogás eredménye. A férj, Sanyi fel-
adata a gyerekek elméleti oktatása, amire 
általában az ebéd utáni időszakban kerül 
sor, a közösségi helyiségben. Ennek so-

rán pedig olyan ismereteket igyekszik 
átadni a kicsiknek, melyek magukkal a 
lovakkal, a lószerszámokkal, a lovak ete-
tésével, orvosi ellátásával kapcsolatosak. 
S hogy arról is kapjanak képet, milyen 
mértékben sikerült az ismereteket átadni, 
az előadás után egy teszt kitöltésére is sor 
kerül. Majd pedig – hogy kissé oldódjon 
a koncentráció –, egy kis játék követke-
zik a játszótéren, mielőtt megkezdődne a 
délutáni munka: trágyázás, szénagyűjtés, 
lópucolás, nyeregápolás, stb. Ezeknek 
pedig az a célja, hogy megtapasztalják 
a lótartás minden oldalát és hazamenetel 
előtt megfelelően ellátva hagyják ott az 
állatokat. 

Krisztina nagy tapasztalattal rendel-
kezik már a táboroztatásban, s az így 
töltött 20 év alapján úgy látta, hogy a 
gyerekek általában nem igazán kedvelik 
a máshonnan megrendelt ételt. Így aztán 
felvállalta, hogy az ebédet is ő maga ké-

i í ják i őkők ő l á i őkk á di l i k i
Jól érzik magukat a gyerekek a frissen gyűjtött széna tetején a szekéren
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szíti el – mégpedig minden alkalommal 
3 fogásosat, amiből minden gyerek talál 
magának fogára valót. 

S hogy honnan indult a megálmodott 
és kemény munkával valóra váltott va-
rázslatos lovarda története? Természete-
sen a lovak iránti nagy szeretetből, ami 
az eredeti mesterségét tekintve általános 
gépszerelő Sanyihoz volt köthető. Ezt a 
rajongást aztán sikerült átültetnie a gaz-
dasági informatikusnak tanult Krisztibe 
is, amivel megteremtődött a vállalkozás 
érzelmi alapja. Amikor pedig házasságot 
kötöttek, nászajándékba mi mást is kap-
hattak volna, mint egy lovat. A sors fo-
nalát pedig a véletlen úgy szőtte tovább, 
hogy Sanyinak ekkoriban megszűnt a 
munkahelye is. Amikor pedig megtalál-
ták a mai lovarda helyszínéül szolgáló 
telkeket, megvették azokat s belevágtak 
álmuk megvalósításába. S miközben a 
XVII. kerületben, a szülőknél laktak, 
mindent maguk építettek fel a területen 
– miközben megszületett már első gyer-
mekük is. Ezalatt természetesen elméleti 
tudásukat is gyarapították s minden le-
hetséges tudást elsajátítottak, ami a lótar-
tással és lósporttal kapcsolatos. Így aztán 
1998-ban be tudták indítani a lovardát. 

A tanulást és önmaguk továbbképzé-
sét azóta is következetesen folytatják. 
Ennek eredményeképpen például Sanyi 
hivatásos edzői képesítést is szerzett, s 
mindketten rendszeresen eljárnak a szük-
séges továbbképzésekre, hogy munkáju-
kat megfelelő szinten el tudják látni. Sa-
nyi pedig olyan képzésekre is eljár, ahol 
meghívott külföldi szaktekintélyek is 
tartanak előadást. A szakma nemzetközi 
vonatkozásait tekintve pedig elmondha-
tó, hogy annak színvonala országonként 
elég eltérő képet mutat. A Varázs Lovas 
Sport Egyesületnek pedig e téren is van 
mire büszkének lennie. 5 évvel ezelőtt 
ugyanis nagyobb fi ukkal, Sanyával részt 
vettek egy nemzetközi versenyen Szlo-
vákiában, ahol az akkor mindössze 15 
éves fi ú tudása semmiben sem maradt el 
a többi versenyzőétől, a második helye-
zéssel sikerült hazatérnie. Azóta pedig 
az ifjú Sanya tudása csak tovább gya-
rapodott – csakúgy, mint a szakma és a 
lovarda iránti szeretete, melynek minden 
munkájában, testvéreivel együtt lelkesen 
vesz részt. Ez a kötődés pedig biztató jel 
arra, hogy az ecseriek mind magasabb 
szinten s még nagyon-nagyon hosszú 
ideig járathassák gyerekeiket lovastábor-
ba és hódolhassanak a lovas sport szen-
vedélyének.           

Iskola: gyerekzsivaj – ismét!
Hosszú kihagyás után ismét gyerekzsi-
vajtól hangosak az iskola folyosói, ter-
mei. Elkezdődött a tanév, reméljük, ha-
gyományos módon is folytatódik. Ennek 
érdekében az iskola vezetősége, tantestü-
lete és dolgozói mindent meg is tesznek. 

A nyári előkészületi munkák rendben 
lezajlottak, elkészültek a felújítások. 
Új burkolatot és belső ajtókat kaptak az 
emeleti mosdók, a földszintiekben szin-
tén az ajtókat cserélték ki. A fi úk és a 
lányok öltözője is megszépült, moderni-
zálódott. Új csempét és padlóburkolatot 
kaptak, a lányoknál felújították a vécét, 
a fi úknál egy vizesblokkot alakítottak ki 
mosdóval, vécékkel. Mindkét öltözőben 
szellőzőberendezést szereltek fel. Mind-
ezt az önkormányzatnak és az Eko Kft.-
nek köszönhetjük.

A termekben megtörténtek a bútor- és 
táblacserék, a tankönyvek is megérkez-
tek, ezek kiosztása is megtörtént. A jár-
ványügyi helyzet miatt nagyon alapos 
és többszöri fertőtlenítést végeztünk az 
épület minden egyes szegletében. Ez 
természetesen folyamatos. Rendelkezés-
re állnak a fertőtlenítő takarítószerek, 
kézmosók. Kialakításra került az iskolai 
eljárásrend a járványügyi helyzet miatt: 
szabályoztuk a ki- és bevonulás rendjét, 
a maszkhasználatot, a napközbeni fertőt-
lenítés menetét és sűrűségét, minimálisra 
csökkentettük a teremcseréket, felosztot-
tuk az osztályok között a játékra alkal-
mas udvari területeket, szabályoztuk a 
napközis kisdiákok hazavitelének idejét, 
rendjét.  A gyerekek a tanév első napján 
osztályfőnökeiktől meg is tudhatták eze-
ket az iskolai szabályokat, ajánlásokat. 

Felkészültünk az esetleges digitális ok-
tatásra is. Ha erre sor kerülne –reméljük 
nem -, akkor minden tanár és gyermek 
egyetlen platformot fog használni, amely 
a Microsoft Teams. Ez a felület alkalmas 
lesz az online oktatásra, az óra anyagá-
nak továbbítására, gyakorlásra, feladatok 

megoldására, jegyzetelésre, korrepetálás-
ra, stb.  A tantestület oktatása már meg-
történt, a gyerekek az informatikaórákon 
fogják gyakorolni a belépést, illetve hasz-
nálatot, a szülők is megkapták a tájékoz-
tató anyagot az első heti szülői értekez-
leteken, ahol azt is felmértük, hogy hány 
informatikai eszköz áll rendelkezésre a 
háztartásokban. Ennek a célja az volt, 
hogy segíteni tudjunk, ha kell.

A tanévkezdést megelőzte az első osz-
tályosok gólyatábora. A kicsik az osz-
tályfőnökök és napközis nevelők irányí-
tásával ismerkedtek az iskolai élettel, az 
épülettel, az itteni étkezéssel, az udvarral.  
A két osztályfőnök (Kunné Kántor Ka-
talin, Csizmadiáné Csongrádi Györgyi) 
mindent fi gyelembe véve alakította ki a 
két osztályt.

Az ünnepélyes tanévnyitót rendhagyó 
módon szeptember 1-jén reggel tartottuk, 
a műsort a két második osztály adta isko-
larádión keresztül. Tantestületünkben is 
történtek változások: Halmainé Lengyel 
Ágnes nyugdíjba vonult, Egegi-Hornyák 
Rebekát is nélkülözni fogjuk pár évig. 
Viszont új tagokat is köszönthetünk Ru-
das Katalin és Kovács-Rybka Renáta sze-
mélyében, akik az I/B és a II/B napközit 
fogják vinni. Régi-új Srobár Virág, aki 
visszatért sorainkba, így ettől a tanévtől 
teljes állásban lesz ismét gyógypedagó-
gusa intézményünknek. Deme Éva és 
Pappné Horváth Katalin áldozatos mun-
kájáért Miniszteri Elismerő Oklevélben 
részesült, ugyanezen indokból Mártonné 
Gulyás Ágnes pedig Tankerületi Elisme-
rő Oklevelet kapott. Gratulálunk, az új 
„tanerőknek” pedig sok sikert kívánunk.

Kiss Katalin ig.

AAAAAAAAAAAAzAzAzAz üüüünnep lléllélélélyes ttanévnyitót rendhagyó

A nyugdíjba vonuló Halmainé Lengyel 
Ágnes köszöntése

Vidám gólyatáborozók
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A Pest Megyei és Érd Megyei Jogú Városi 
Kereskedelmi és Iparkamara (székhelye: 
1056 Budapest, Váci utca 40.) tanácsadó 
szolgáltatást nyújt a kkv-szektor vállal-
kozásainak. A tanácsadás a koronavírus-
járvány következményeinek kezelését és 
a jogszabályi rendelkezések megtartását 
segíti, telefonon és e-mailben történik a 
(+36-70) 967-9669 telefonszámon és a 
tanacsadas@pmkik.hu e-mail címen. A 
személyes tanácskérés szünetel.

A térítésmentes tanácsadási szolgálta-
tást a Kamara tagjai és a kamarai nyil-
vántartásban szereplő, Pest megyei szék-
helyű, regisztrált gazdálkodó szervezetek 
és egyéni vállalkozók vehetik igénybe. A 
tanácsadásnak nem része az ügyintézés és 
az okiratszerkesztés.

A kamarai tanácsadás jogi-gazdasá-
gi-pénzügyi, munkajogi, hitelhez jutási, 
valamint tagdíj és hozzájárulás megfi ze-
tésére, továbbá a tanulószerződésekre és a 
tanulók foglalkoztatására vonatkozó kér-
désekre terjed ki. 

Az egyéni vállalkozóról és az egyéni 
cégről szóló 2009. évi CXV. törvény alap-
ján a Kamara tájékoztatást nyújt az egyé-
ni vállalkozói tevékenység folytatásához 
szükséges információkról, az egyéni vál-
lalkozói tevékenység folytatásáról, a ké-
pesítéshez, valamint a hatósági engedély-
hez vagy bejelentéshez kötött gazdasági 
tevékenységekről is. A megkereséseket az 
egyenivallalkozo@pmkik.hu e-mail cím-
re kérjük megküldeni a kérdező nevének 
és telefonszámának megadásával. 

A tanácsadás fogalma, értelmezése; 
Konzultációnak, megbeszélésnek is ne-
vezhető tanácsadás során a kérdező vál-
lalkozó röviden, célirányosan ismerteti a 
tanácsadóval a cége helyzetét és előadja, 
hogy mely kérdésre, probléma kezelésére, 
megoldására keresi a választ.

A kérdező a tanácsadóval megbeszéli, 
kitárgyalja, hogy az érintett vállalkozás-
nak milyen törvényes lehetőségek állnak 
rendelkezésére, melyek az előnyök és 
hátrányok a vállalkozás számára, vala-
mint ezekhez miként igazodnak a tények 
és a vállalkozó elképzelése. A tanácsadás 
folyamatában a tanácskérő és a tanácsadó 
közösen keresik a megoldást a tanácskérő 
által előadottakra, de a lehetőségek és a 
probléma kezelési módjának kiválasztá-

sában a vállalkozó 
hozza meg a szá-
mára legjobbnak 
látszó döntést.

A tanácskéré-
sek során előadott 
kérdések, problé-
mák hasonlíthat-
nak egymáshoz, 
de nem ugyan-

olyanok, a 
m e g o l d á s 
módja vál-
lalkozáson-
ként eltérő 
lehet. Más 
cég által 
vá lasz to t t 
módszert a 
sa já tossá-
gok elemzése nélkül nem érdemes átven-
ni. A vállalkozó ne vegyen fel hitelt, ha 
annak visszafi zetése szerződéssel lekötött 
kapacitás és elegendő bevétel hiányában 
nem látszik teljesíthetőnek. Aki rendelke-
zik pénzügyi fedezettel, ne vegye igénybe 
a köztartozás halasztásának lehetőségét, 
eladósodáshoz vezethet!

További információs lehetőségek;
Jogszabályok és tájékoztatások a Pest 

Megyei Iparkamara honlapján az „Aktuá-
lis” menüpontban megtekinthetők. (www.
pmkik.hu)

A https://vali.ifka.hu VALI Vállalkozói 
Információs portálon a vállalkozók kér-
dezhetnek és olvashatják a gyakran ismét-
lődő kérdésekre adott válaszokat.          

Ajánlott: „Gyakori kérdések és vála-
szok” – Adózás, Munkajog

Munkahelyteremtő bértámogatás
https://nfsz.munka.hu
A Munkahelyvédelmi bértámogatás 

2020. augusztus 31-ig volt igényelhető! 
Hitelek;
www.mfb.hu Magyar Fejlesztési Bank
www.mkb.hu MKB Bank Nyrt.
A FIX Televízió „Fogyasztói Jogviták” 

című, fogyasztóknak és vállalkozóknak 
szóló tájékoztató, informatív műsorai 
megtekinthetők és visszanézhetők www.
fi xhd.tv hivatalos honlapon és a YouTube 
oldalon is.

Dr. Csanádi Károly
vezető  jogtanácsos

európai uniós kkv. tréner
a FIX Televízió műsorvezetője

Közgyűlést tartottak 
a tűzoltók
Éves közgyűlését tartotta az Ecseri Önkéntes Tűzoltó Egyesület 
a Tájházban.

Az eseményen az egyesület tagságán kívül megjelent Dr. Ba-
kos Gyula ezredes, a Fővárosi Katasztrófavédelmi Főigazgatóság 
Dél-Pesti Katasztrófavédelmi Kirendeltségének vezetője, Hand-
bauer Péter ezredes, a Dél-Pesti Katasztrófavédelmi Kirendeltség 
tűzoltósági felügyelője, Ribai László alezredes, a XVII. kerüle-
ti Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság vezetője.

Dr. Bakos Gyula ezredes szívótömlőket ajándékozott az 
egyesületnek, melyekkel az ecseriek még nem rendelkeztek.

Az egyesület vezetősége átalakult. Az egyesület megköszön-
te Kozma László eddigi parancsnok szolgálatát, valamit Pálfi  
Mátyás titkár építő munkáját, akiknek sok sikert kívántak.

Új vezetőségi tagokat választottak. Kun Attila parancsnok 
lett, Káplár Jánosné pedig a titkári feladatokat vállalta.

Tanácsadás egyéni és társas vállalkozásoknak 
a Pest Megyei Iparkamarában 

A ké d ő t ááááá
Dr. Csanádi Károly

Cserfa_2020_szeptember_02.indd   10 2020. 09. 05.   7:57:09



11Cserfa      2020. szeptember 11. lwww.ecser.hu

A Cserfa következő, 2020. 10. 
száma októbr 09-én jelenik meg. 
Nyomdába adás: október 2.  
Lapzárta: szeptember 28.

Lélekgondozó

Honlap: 
www.ecser.hu

A szentmise és a kisgyerekek
A szentmise megünneplése a legértéke-
sebb liturgikus cselekmény. „Engedjétek 
hozzám jönni a kisgyerekeket, és ne aka-
dályozzátok őket, mert ilyeneké az Isten 
országa.” – mondja Jézus. Hogyan fér 
össze a két iménti mondat a gyakorlati 
életben?

A szentmise tele van szimbólumokkal. 
Szimbólumokat már a kisgyermek is el-
kezd tanulni a családban. Fontos tehát, 
hogy mielőbb avassuk be őt a szentmi-
se szimbólumvilágába is. A szülők, az 
istenkapcsolat első modelljei, tudatosan 
vállalják ezt, amikor gyermekük megke-
resztelését kérik. Ahogy egyes KRESZ-
táblákat is megtanítunk nekik már akkor, 
amikor a műanyag motorbiciklijükkel 
jönnek mellettünk, ugyanilyen lényeges 
mihamarabb elhozni őket a templomba. 
Természetesen mindig csak az életko-
ruknak megfelelő, számukra értelmez-
hető szimbólumokat tanítunk meg nekik. 
Eleinte csak fi gyel, hallgat. Megszokja a 
miliőt, a személyeket, a hangokat, a ké-
peket. Belé ivódnak ezek az élmények, 
még ha csak később érti is meg a jelenté-
süket. Mint otthon: nem szükséges, hogy 
fejből tudja az aszkorbinsav képletét, 
mégis adunk neki megfelelő mennyisé-
gű C-vitamint. A részvétel és a beszél-
getések által fokozatosan otthonossá, 
természetessé válik, feltárul számára a 
szentmise világa, ünneplésünk mikéntje. 

Jaj, de mi van, ha sír? Ha mise közben 
megtetszik neki a templom akusztikája? 
Vagy ha mocorog, sőt szaladgál? Mit 
fognak szólni az emberek? Ez mind nor-
mális, tehát semmit. Ők is voltak gyere-
kek, nekik is voltak kicsik a gyerekei. A 
szülőnek megvan a képessége, hogy ma-
gától érzékelje, ha a gyermeke db-ben 
vagy m/s-ban túllépi azt az egészséges 

határt, ami már elvonja mások fi gyelmét, 
zavarja az ünneplést. Ilyenkor kiviszi 
gyermekét: nagy melegben a templom 
elé, normál időben az üvegajtó mögé az 
előtérbe, hideg időben pedig az orgona 
mögött elhelyezett játékszőnyegre, ahol 
csúszhat-mászhat, elfoglalhatja magát, 
mégis mindent hall szülő és gyermek 
egyaránt, mivel hangszórópárt szerel-
tünk fel mindkét helyen. Sőt az orgona 
mögött olajradiátorunk is van.

Akkor tehát nem kell lemaradnom a 
szentmiséről azért, mert kisgyermekem 
van? Nem kell attól tartanom, hogy ki-
néznek, megszólnak? Sem attól, hogy 
akaratlanul is megzavarom mások áhí-
tatát, ünneplését? Nem bizony. Könnyen 
tanulunk: a hívő is feljebb tolja az inger-
küszöbét, a szülő is fi gyeli a határt. Ez 
a keresztény fi gyelmesség. Így semmi 
akadálya, hogy egyazon szentmisében 
megvalósulhasson Jézusnak az első sor-
ban idézett mondata éppúgy, mint az, 
hogy szívünket „Fölemeltük az Úrhoz.”.

Sőt az ő még aktívabb bekapcsolódá-
suk érdekében vezetjük be mostantól a 
havi gyerekmisék műfaját. Minden hó-
nap 2. vasárnapján 9 órától, a gitáros 
szentmise keretében a gyerekek számára 
jóváhagyott szentmiseszöveget veszem, 
a prédikáció az ő nyelvükön hangzik el 
és egy tanmesét is tartalmaz, felajánlás-
kor minden gyermek égő mécsest hoz 
az oltárra. Majd lassanként elérjük azt, 
hogy már ők hozzák az adományokat a 
felajánlási körmenetben, olvassák az ol-
vasmányt, írnak 4-5 szavas könyörgése-
ket…stb.

Nagy szeretettel hívunk tehát minden 
kisgyermekes családot minden szentmi-
sére: 

Balázs atya
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A falakra is új csempék kerültek és megújultak a fülkeajtók is. 
A felújításokat az Ecseri Kommunális Szolgáltató Kft  végezte 
kitűnő minőségbenÚj mosdókagylók a Lakyban

Augusztus 20-án, Szent István főünnepén misét tartottak az Ecseri Katolikus Templomban. Dr. Tanczik Balázs plébános 
prédikációjában Szent István királyról emlékezett meg. Támaszkodhatott apja, Géza fejedelem által lerakott alapokra. 
Segítségére volt az egyház. Adalbert prágai püspök gondoskodott István keresztény szellemű taníttatásáról és ő volt az is, 
aki megkeresztelte. Támogatta felesége, Gizella, és később fi a, Imre herceg. Legfőbb segítsége pedig erős hite volt. Kitartóan 
és elszántan szervezte meg a Magyar Államot, melynek formájában egészen a XX. századig nem történt változás. Tanczik 
Balázs a mise keretében megszentelte az újkenyeret.
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