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Képviselő-testületi ülés – június 12.

Ülésezik a képviselő-testület
Az önkormányzat képviselő-testülete június 12-én tartotta soron következő ülését,
melynek meghívott vendége Földváryné
Martinovics Mónika, az önkormányzati
konyha vezetője volt.
A képviselők elfogadták az önkormányzati konyha 2018. évi tevékenységéről,
valamint a 2019. évi majálisról szóló beszámolót és pénzügyi elszámolást. Az ülésen a testület rendeletet alkotott a folyó
évi költségvetéséről szóló önkormányzati
rendelete módosításáról. Az előterjesztés
szerint került jóváhagyásra az Andrássy
Utcai Óvoda, a Cserfa Kuckó Óvoda, a
Rábai Miklós Művelődési és Közösségi
Ház, az önkormányzati konyha, valamint
az önkormányzat és a polgármesteri hivatal között kötendő, a gazdálkodással kapcsolatos munkamegosztás és felelősségvállalás rendjéről készült megállapodás.
A képviselő-testület határozatot hozott,
mely szerint az Ecsellő utca építésére közbeszerzési eljárást kívánnak indítani. Ezzel
kapcsolatban megbízták a polgármestert,
hogy a pályázat kiírásának előkészítésével
Szabó Krisztián közbeszerzési szakértővel
az ajánlatának megfelelően kössön megállapodást.
A Széchenyi utcai lakosok kérelmével
kapcsolatban az a döntés született, hogy
a testület nem ért egyet a sövény kivágá-

sával. Erről a kérdésről a tulajdonosok
maguk döntenek, a sövény kivágása pedig nem engedélyhez kötött. A képviselők további öt évvel meghosszabbították
a Rákosmezeje Agro Mezőgazdasági és
Szolgáltató Kft-vel kötött haszonbérleti szerződést. Megbízást kapott az EKO
Kft., hogy a településen hiányzó, illetve
megrongálódott utca- és kresztáblák pótlását és cseréjét végezze el. Szintén állást

Földváryné Martinovics Mónika

foglaltak a képviselők a Szent István utca
alsó részén lévő új csapadékrács kialakításához szükséges keretösszeg biztosításával
kapcsolatban.
Hozzájárultak továbbá, hogy az ecseri
óvodák tanévnyitó értekezlet miatt nevelésmentes munkanapot tartsanak, mely az
Andrássy Utcai Óvodában augusztus 26.,
a Cserfa Kuckó Óvodában pedig augusztus 30. lesz. E napokon az ellátást igénylő s nem a fogadó intézményből érkező
gyermekeket a nyitva tartó óvoda fogadja
majd. Megbízást kapott a polgármester,
hogy az ajánlat szerinti összegben kössön
szerződést repülőgépes szúnyoggyérítésre, valamint hogy az Innovációs és Technológiai Minisztérium által kiírt, a 2019.
évi Európai Mobilitási Hét keretében Autómentes nap megtartásának támogatására nyújtson be pályázatot.
A képviselők arra is felhatalmazták a
polgármestert, hogy a kiírásnak megfelelően nyújtson be pályázatot az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására vonatkozó, az
önkormányzatokért, valamint az államháztartásért felelős miniszterek által közösen kiírt pályázatra, melynek célja az
ecseri József Attila utca felújítása.
Az ülés végén a képviselő-testület elfogadta a polgármester beszámolóját.
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Példás összefogás az esővíz ellen
Óriási mennyiségű eső hullott júniusban a mi településünkre is. Több
ház pincéjéből, udvarából kellett szivattyúzni a vizet. Az áramszünet miatt nem működtek az átemelők. Sokszor az ideiglenesen (csak az ott folyó
építkezés idejére) engedély nélkül betemetett árkok, illetve a karbantartás
elmaradásának következtében eltömődött árkok miatt a mederből kilépő csapadékvíz okozott problémákat.
Máshol az építési területeken még
megoldatlan elvezetés miatt talált
utat magának a lezúduló víz a szomszédok udvarába, vagy az út alámosásával nehezítette a munkálatokat.
Ezúton is kérek minden ingatlantulajdonost, hogy a nagyobb esőzések
után vizsgálják meg árkaikat és szükség esetén gondoskodjanak azok kitakarításáról.
Szeretném megköszönni itt is a
mentésben, kárenyhítésben résztvevők munkáját. Az Ecser ÖTE, az
Ecseri Polgárőrség több tagja, az önkormányzat és az EKO Kft. dolgozói

együttesen a Katasztrófavédelem hivatásos tűzoltóival, helyenként a lakosok segítségével megfeszített, több
órás munkával éjjelig dolgoztak.
Az EKO Kft. pedig még pár napig
az esemény után is az eltakarítást végezte. Az eltömődött rácsokat takarították, a leszakadt ágakat hordták el,
és sok helyen segítettek az árkok kitakarításában is.
Ismét bebizonyosodott, hogy öszszefogással sokkal hatékonyabban
tudunk fellépni az ilyen és ehhez hasonló káresemények megoldásában
is.
Június végeztével egyidőben több
beruházásunk is lezárult, elkészült az
Újhelyi József utca és a Deák Ferenc
utca egy szakaszának építése. Közbeszerzés kiírása folyik az Ecsellő utca
burkolására, pályázatot adtunk be a
József Attila utca felújítására, folynak az előkészítő munkálatok a Szent
Imre utca vízvezetékének cseréje ügyében, azt követően tudjuk a burkolatot felújítani. Az Árpád utca tervei

Tartsuk tisztán az árkokat
és az átereszeket!
A várható vízkárok megelőzése érdekében szükséges az ingatlanok előtti csapadékvíz-elvezető árkok és átereszek
tisztítása. Az ingatlanokkal határos árkok karbantartása, a vízelvezetés biztosítása lakossági feladat.
Az önkormányzat köztisztasági rendelete alapján az ingatlan oldalhatárai és a közúti gépjármű-közlekedésre
szolgáló szilárd burkolatú út közötti,
kiépített vagy kiépítetlen terület gondozásáról, tisztántartásáról, a nyílt árok
és annak részei (csapadékvízgyűjtők,
ingatlanhoz tartozó összefolyók, kapubejárók átereszei) takarításáról, az ezeket érintő növények vágásáról, összegyűjtéséről és a csapadékvíz zavartalan

lefolyását akadályozó anyagok és más
hulladék eltávolításáról az ingatlan tulajdonosának vagy használójának kell
gondoskodnia.
A vízkárok megelőzése érdekében az
ingatlantulajdonosok és -használók tegyék meg a szükséges intézkedéseket a
csapadék- és belvízelvezető rendszerek,
árkok karbantartására, tisztítására.
A munkálatok mielőbbi megkezdése
a várható heves nyári esőzések, esetleges áradások miatt fontos. Az árkokból és a mederoldalból (partfal) az oda
nem való növényzetet (gazok, cserjék,
stb.), egyéb törmeléket el kell távolítani,
a víz szabad útját biztosítani kell.
Ecseri Polgármesteri Hivatal

Egységes nyitvatartási rend Budapest és
Pest megye kormányablakaiban
Július 1-jétől egységesült a nyitvatartási
rend Budapest és Pest megye valamennyi
kormányablakában. Július első napjától az
alábbi nyitvatartási rend van érvényben
a főváros és Pest megye kormányablaka-

iban. Hétfő: 07.00.-17.00. Kedd: 09.00.17.00. Szerda: 10.00.-20.00. Csütörtök:
09.00.-17.00. Péntek: 09.00.-13.00.
A sorszámkiadás a nyitvatartási idő
vége előtt 30 perccel befejeződik.

is elkészültek.
Elkezdődött az
orvosi rendelő
tetőépítése, kiírásra került a
Cserfa Kuckó
Óvoda közbeszerzési eljárása.
Egyeztető
eljárás folyik a
kerékpárút terveinek elfogadása érdekében, ez tartalmazza a gyalogátkelőhelyek kialakításának terveit is.
Mint láthatják, sok-sok feladat
megoldásán dolgozunk, minden pályázaton indulunk, amire csak lehetőségünk van. Nyertünk támogatást a
sportpark környezetének rendbetételére, hamarosan elkezdődnek a munkálatok, illetve az orvosi eszközök
beszerzésére benyújtott pályázatunk
is sikeres volt, itt a hivatalos értesítésre várunk. Mindenkinek jó pihenést
kívánok a nyár hátralévő részére.
Gál Zsolt
polgármester

Elkészült
az Ujhelyi József
utca burkolata

Szilárd útburkolat készült a Belső-Kálvária lakóterületen lévő Ujhelyi József
utcában. A betonkő burkolat az Ecser
Nagyközségi Önkormányzat beruházásában valósult meg. Az önkormányzat
saját forrásából készült munka remélhetőleg az ott lakók és az arra közlekedők megelégedésére szolgál.
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Évzáró – 66 kitűnő tanuló az iskolában
A Laky Ilonka Általános Iskola a június
21-i forró péntek délutánon tartotta tanévzáróját, melyen részt vett Gál Zsolt polgármester is. A tantestület tagjai, a diákok, a
szülők és hozzátartozók jelenlétében megtartott rendezvény műsorát az 5. A osztály
állította össze és adta elő.
Kiss Katalin igazgató ünnepi beszédében
hangsúlyozta, hogy ismét 186 munkával
teli napot hagynak maguk mögött tanárok
és diákok egyaránt, ami jó alkalmat nyújt
arra, hogy értékeljenek. Ismertette, hogy
az eltelt tanév végén 66 kitűnő tanulója
lett az iskolának, az intézmény tanulmányi
átlaga 4,21 s mindössze 4 tanuló szorult
tantárgyi pótvizsga tételére. Ezen kívül a
gyerekek jól szerepeltek a különböző területi, megyei és országos versenyeken is és
számos sikeres hagyományos és új közös

programon vettek részt valamennyien az
év során. Ám mint az igazgatónő hangsúlyozta, hiba lenne az eredmények pusztán
számokban és statisztikai átlagok tükrében
történő mérése. A lényeg az, ami mögöttük van: a sok-sok közös gondolat, cselekedet, együttes tenniakarás, megfeszített
munka. Kifejtette, hogy meggyőződése
szerint egy iskola csak akkor lehet jó, ha a
benne résztvevők mindegyikében megvan
a kellő alázat, áldozat, erőfeszítés és kötelességtudat. S ha mindezekből csak egyetlen láncszem is meglazul vagy elszakad, a
várt siker nem lesz teljes, ami csak akkor
érhető el, ha megvalósul egymás elfogadása, tiszteletben tartása, aminek időnként
még mindannyian egy kicsit híján vannak.
Az elmúlt tanévet értékelve az intézményvezető köszönetet mondott a te-

lepülés önkormányzatának, mely teljes
egészében sajátjának érzi az intézményt
s lehetőségeihez mérten folyamatosan
támogatja és fejleszti azt. Szintén köszönetet mondott az EKO Kft. dolgozóinak,
akikre mindig, minden helyzetben lehet
számítani, valamint a szülőknek, akik felajánlásaikkal, segítségükkel, munkájukkal
támogatták az iskolát. S természetesen
köszönettel illette pedagógus kollégáit is,
akik időnként erő feletti munkával teljesítik nagyszámú óráikat, szervezik a különböző programokat.
Az ünnepség végén Szeverné Csekei
Csilla igazgatóhelyettes köszöntötte a kitűnő tanulmányi átlagot elért, valamint a
versenyeken kiválóan szereplő diákokat,
majd pedig hivatalosan is bezárttá nyilvánította a 2018/19-es tanévet.

Erdei iskola pedagógusszemmel
Az év vége a Lakyban az erdei iskolát is jelenti. Sok ismerősöm megkérdezte, hogy miért
vállaljuk ezt a nagy munkát, felelősséget. Nem
lenne egyszerűbb megtartani a napi 6 tanórát, majd hazamenni a családhoz? De, igen.
A klasszikus tanítási forma helyett mi mégis
évről-évre belevágunk ebbe. Már szeptemberben el kell kezdeni a szervezést (szállást
keresni, helyszínt bejárni, buszt lefoglalni, engedélyeket beszerezni, étrendet összeállítani,
beszállítókkal tárgyalni, támogatókat keresni,
szülőket tájékoztatni, programokat szervezni, gyerekeket felkészíteni) és a tábor 5 napja
alatt a napi feladatok mellett megpróbálunk
minden felmerülő gondot is megoldani (buszproblémák, kórházi járat, gyógyszerek beszerzése, vásárlások, programok időjáráshoz
való alakítása, éjszakai felügyelet biztosítása,
konfliktuskezelés, lelki tanácsok adása). Nem
egyszerű, mégis:
Vállaljuk, mert… Az erdei iskola rugalmas
időszervezése segít abban, hogy számtalan
közösségi tevékenység alakuljon ki. Öröm
volt nézni a 4. osztály önfeledt játékát, amely
során az általuk felfedezett „bányában” feltárásokat végeztek és kitartó munkájuk eredményeként kagylóhéjas leleteket találtak. Az
5-6. osztályosok vízibombázása is jó mókának bizonyult. A 7. osztályosok fantasztikus
társasjáték-mesterré váltak, számtalan ismeretlen játékot tanítottak meg a kicsiknek. Az
erdei iskola kiemelt helyszíne a szociális tanulásnak. Itt más helyzet van, mint az iskolában.
Sokszor pont az ott háttérbe húzódó gyerekek
tűnnek ki gyakorlatiasságukkal, munkabí-

rásukkal. Az esti (inkább éjszakába nyúló)
beszélgetések, vihogások, rémtörténet-mesélések, még a máskor visszahúzódó gyereket
is ráveszik a társai felé való nyitásra. Itt biztosan kiderül, hogy ki mennyire önálló, hogy
tart maga körül rendet, mennyire vesz részt
az otthoni házimunkákban. Láthatóvá válnak
egymás erényei, hibái is.
Vállaljuk, mert… az iskolai és osztályszintű közösségépítés egyik legfontosabb színtere.
130 különböző korcsoportú gyerek számára
gyakran új kapcsolatrendszer és barátság kialakulását eredményezi. Évek óta izgalommal
várt esemény az erdeiben a legsportosabb osztály cím elnyerése, de jó a reggeli ébresztő után
körbe futni a tavat olyanokkal, akik szintén
lényegesnek tartják a mozgás fontosságát. És
ha elfáradtunk, kellemes pihenést kínál a barátságkarkötő és gyöngyfa készítése. Rengeteg
játék, sport, fürdőzés. Mindegyik arról szól,
hogy kellemesen, értelmesen (mobilmentesen) lehet a szabadidőt eltölteni.
Vállaljuk, mert… Az iskolában a tanulók
döntően befogadó szerepet töltenek be, az erdei iskola ezzel szemben az aktív, megismerő
tevékenységre épít. Az
üveggyártás folyamatának megértése érdekesebb egy múzeumi
kiállítás és üvegfestés
során, mint a tanórán.
A természetismeret
tananyag része a bányászat, de az, hogy
milyen egy barnakő-

szénbánya járata, hogy éltek a bányászok, csak
akkor válik tartós tudássá, ha leereszkedünk
a tárnák mélyére. Így válnak élményszerűvé
a korábban tanult fogalmak, összefüggések.
A túrázás során geológiai (bazaltorgona, kőfolyás), történelmi (Somoskői vár, Trianon),
irodalmi(Petőfi kunyhó), biológiai(növényés állatfajok) tudást szerezhettek a gyerekek,
amelyet kellemes időtöltésként éltek meg. Az
út alatt felháborodtak a szemetelésen és gyönyörködtek a csodálatos panorámában. Észrevétlenül tanultak környezetükről.
Vállajuk, mert… kutatások egyértelműen
bizonyították, hogy az erdei iskolában részt
vevő gyerekek környezeti attitűdje jóval pozitívabb azoknál, akik nem vettek részt benne.
A Lakysok kiemelt helyzetben vannak, mert
akár 5 éven keresztül (4-8. osztályban) is részesei lehetnek ennek a tanulásszervezeti formának.
A felsoroltak jól bizonyítják, hogy számos
olyan személyiségfejlődési lehetőség, élmény,
helyzet adódik az erdei iskolában, ami a klaszszikus iskolai környezetben nem megoldható
és nem is jelenik meg.
PHK
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Régi és új elemek a néprajzi táborban
Immár negyedik alkalommal pályázott sikeresen a
Zöld Koszorú Hagyományőrző Kör néprajzi-népismereti tábor szervezésére.
Ebben újdonság volt az,
hogy a tervezetet az Emberi
Erőforrások Minisztériuma helyett a Bethlen Gábor
Alapkezelő Zrt-hez kellett
benyújtani. Változatlan maradt azonban a kiírás célja: a
nappali tagozatos általános
iskolai tanulók nemzetiségi
népismeretének fejlesztése,
az anyaországgal kapcsolatos történelmi, földrajzi,
néprajzi ismeretek bővítése.
Az előző évekhez hasonlóan elsősorban azoknak
a diákoknak a részvételére
számítottunk, akik a tanév
során részt vettek a honismereti szakkör foglalkozásain, így ismerkedtek meg
Ecser múltjával és jelenével. A tábor időpontja és
helyszíne is a megszokott
volt: június utolsó hetét
töltöttük
Szlovákiában.
Szállásunk
Ürményben
(Mojmírovce) volt. Ez a település gróf Grassalkovich
Antal szülőhelye. Róla községünk újratelepítése és
a templomépítés kapcsán
számtalanszor beszéltünk a
tanév során. Ezért, amikor

felkerestük szülőházát, már
sok mindent tudtunk a nagy
mecénásról. Szokásos programjaink között az idén is
helyet kapott a nyitrai és
révkomáromi városnézés, a
pozsonyi kirándulás sétával
és a nevezetességek felkeresésével, valamint látogatás
Cabaj-Čáporra. A testvérközségben ezúttal a Cabaji
településrész alapiskolájába
látogattunk. A vendéglátó
gyerekekkel közösen elkészítettünk egy szlovák-magyar kisszótárt, majd mindenki tervezhetett egy pólót
magának.
Új esemény volt a tábor
ideje alatt Bajmóc (Bojnice) felfedezése. A kisváros
a Nyitra folyó jobb partján
fekszik, a trencséni kerület
része. Legfőbb nevezetessége a Loire menti francia
várkastélyok mintájára átalakított egykori vára, mely
egy ősparkkal övezett domb
tetején helyezkedik el. A
kastéllyal szemben, annak
parkjában található Szlovákia legrégebbi és leglátogatottabb állatkertje, melyet a
gyerekek kisebb csoportokban ismerhettek meg.
Bízom benne, hogy a tábor öt napja alatt a gyerekek
meglévő történelmi és helytörténeti ismeretei új információkkal gazdagodtak és
anyanyelvi környezetben
nyelvi kompetenciáik is fejlődtek.
Jármai Ildikó

Csoportkép a cabaji iskolában

Gróf Grassalkovich Antal szülőháza előtt Ürményben

A pozsonyi várban - pihenés az árnyékban
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III. Hastáncgála – bravúros produkciók a színpadon
Nem mindennapi élményben volt része azoknak az érdeklődőknek, akik június 22-én
beálltak a művelődési ház előcsarnokában
kígyózó hosszú sorba, hogy bejuthassanak az
idei hastáncgála előadására.
Az esemény megálmodója és valóra váltója
Kozma Barbara, aki immár harmadik alkalommal rendezte meg táncos tanítványainak
ezt a nagyszabású bemutatóját. Elmondta, az
óvodáskorútól a felső korhatár nélküliig terjedő tánccsoportokban összesen 47-en léptek
most színpadra. Ez a szám azonban jóval nagyobb is lehetett volna, ám időközben kitört a
nyári szünet, s így már többen elutaztak nyaralni. Mint mondotta, az alsó korhatár azért
esik az óvodakezdés időszakára, mert ez az a
kor, amikor már jól lehet kommunikálni a kicsikkel, a koncentrálóképességük jó s remekül
tudnak utánozni. S hogy ez mennyire így van
elmesélte, hogy Flóra nevű kislánya alighogy
megtette első önálló lépéseit, máris leutánozta édesanyja táncmozdulatait s szívesen eljátszott a színes fátylakkal is. Egyik kedvenc tánca pedig a hula volt, amit alig másfél évesen
sajátított el – jóllehet soha senki nem tanította
neki. Látta otthon ugyanis, hogy édesanyja
hogyan gyakorol, s ennyi tökéletesen elegendő is volt számára. Magának a műfajnak pedig
nincs felső korhatára, tanfolyamaihoz bárki
csatlakozhat, aki kedvet érez hozzá. A gálákat
általában kétévente tartja meg, mert ennyi
idő szükséges ahhoz, hogy az új produkciók
is összeálljanak és a szükséges ruhákat és kellékeket is meg tudják teremteni. S ilyen időközönként talán a közönségnek is nagyobb
attrakció, amit a színpadon látnak.
A táncstúdióvezető elmondta, hogy ő már
nagyon régen, még gyerekei születése előtt
kezdte el művelni ezt a műfajt. S hogy tudását minél inkább tökéletesítse, a szükséges
akkreditáció mellett sportoktatói képesítést
is szerzett hozzá. Mint mondotta, e tánc eredeti neve: ’Raks Sharki’ azaz ’Kelet tánca’, ami
önmagában eléggé megosztja a hazai közvéleményt, noha napjaink férfidominanciájú világában talán egyáltalán nem jelent hátrányt,
ha egy kicsit jobban előtérbe kerül a természetes, veleszületett nőiesség. Fő célkitűzésük
pedig a tánc szeretetének átadása, amit nem
szeretnének megmérgezni a különböző műfaji versenyek feszültségével. Így – noha vettek
már részt ilyen megmérettetéseken s értek is
el szép, dobogós helyezéseket – nem szándékoznak ebbe az irányba elmenni. Számukra a
tánc szeretete többet ér, s csupán azt szeretnék elérni, ha mindenki jól érezné magát a
műfajban, s az maradandó élményt nyújtana

hosszú távon is. Barbarának ezt a törekvését
támasztja alá az a tapasztalata is, hogy számos
olyan tanítványa, akik már nem járnak aktívan az órákra, időről időre visszatérnek, tartják továbbra is a kapcsolatot s ha szükséges,
besegítenek és számíthatnak egymásra. Nem
szakadtak tehát el sem egymástól, sem pedig
a tánctól – csakúgy, ahogy Barbinak is örök
szerelemnek bizonyul ez a műfaj, kiegészülve
a néptánc iránti vonzalommal.
S abban, hogy az idei előadás minden eddiginél látványosabbra sikerült, nagy szerepe
volt Barbara édesanyjának, Ica mamának is.
A lánya által megálmodott koreográfiák kellékei ugyanis jelentős részben az édesanya

Gyömrőn lakik, s ahová fodrásznőjén keresztül jutott el a hír az ecseri hastáncórákról. Így
már két éve jár el a próbákra és vesz részt a
fellépéseken is. Ami pedig idei szereplésének
különlegességét adta nem más, mint hogy 7
hónapos terhesen második kislányát várja.
Ám erre az időre sem szerette volna abbahagyni a táncot és elszokni tőle, hiszen a pici
megérkezése után úgyis lesz majd egy kényszerű kis pihenő. Nagyobbik gyermeke 7 éves,
s a kislány annyira megkedvelte a hastáncot,
hogy – jóllehet munka mellett nem volt lehetőség arra, hogy rendszeresen elhordják
a próbákra – hozzácsapódott az ovisokhoz,
miközben az anyukáját kísérte el az órákra.

Még babát váró kismama is táncolt a fellépők között. Ő Gyömrőről jár Ecserre táncolni.
segítségével váltak valóra. Tíz teljes fellépőruhát, kb. ugyanennyi fátylat és mintegy 30
hulaszoknyát varrt meg az anyuka, valamint
elkészített mintegy 15 ovis fellépőruhát is. Ez
utóbbi egyébként általában a csoportnál szokott maradni s a következő évben csatlakozók
viselik majd. A gyerekek ugyanis ebben az
időszakban nőnek a legintenzívebben, s őszre
már nem jó nekik a tavasszal varrt ruha. Ezzel
a megoldással egyúttal a szülők anyagi terheit
is igyekeznek csökkenteni. S hogy mennyire
így van ez, mi sem bizonyítja jobban, mint
hogy a hastáncot dobszólóra előadó Yildiz
(magyarul ’csillagok’) csoport tagjai tavaly
még csupán ovisokként táncoltak. A 9 éves
Jaksa Dorina, a 11 éves Kiss Réka Sára, a hamarosan 8 éves Kuczi Laura Rózsa és Tatár
Dorina viszont már az Izisz csoport tagjai.
Amint elmondták, ők több éve táncolnak, sőt
van közöttük olyan is, aki kis kihagyás után
újrakezdte a műfajt. Mindannyiuknak az a véleménye, hogy élmény és szép táncolni – Barbi pedig nagyon aranyos.
A felnőtt korosztályú Nazirah csoport tagja Szűcs - Németh Ildikó is, aki a szomszédos

Szülés után viszont remélhetőleg több idejük
lesz majd otthon, így lesz lehetőség elhordani
az órákra, amit nagy türelemmel vár.
A gálának vendégfellépői is voltak. A Baranyai Bea vezette Blackberry csoport a fővárosból érkezett, akik tíz éve művelik már e műfajt
s eddig minden gálán részt vettek. Horinka
Anita és Horinka Klaudia viszont Sülysápról
jöttek s ők is rendszeresen visszatérő vendégei a programnak. Természetesen az ecseri
hastáncosok is időről időre jelen vannak az ő
rendezvényeiken.
S hogy mi mindent láthattak a nézőtéren
helyet foglalók ezen a délutánon? Két felvonásban fergeteges, misztikus, színes, lágy
selymektől suhogó táncprodukciókat gyertyával, csillogó legyezőfátyollal és dübörgő
dobszólóval. S hogy mindez a varázslat megvalósulhasson, a helyiséget és a berendezéseket a helyi önkormányzat és a művelődési ház
bocsátotta a táncstúdió rendelkezésére, hogy
ezzel is elősegítsék a helyiek kulturált szórakozáshoz való lehetőségét.
A programon családjával együtt részt vett
Gál Zsolt polgármester is.
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Templomunk búcsúját ünnepeltük
az Ágoston-rendi kanonokok közé. Ekkor vette fel az Antal
nevet, védőszentjéül Remete Szent Antalt választva. 1220-ban
átlépett a Ferences rendbe és misszionáriusként Marokkóba indult. Betegsége miatt hamar haza kellett térnie, a hajó
azonban viharba került és Szicília partjaira vetődött. Itt élt egy
rövid ideig, és itt vett részt 1221-ben a ferencesek generális
káptalanján.
1230-ban visszavonult számos hivatalától és 1231-ben útban Padova felé halt meg, az arcellai kolostorban. IX. Gergely
pápa már tizenegy hónappal halála után, 1232. május 30-án
szentté avatta. 1946-ban egyháztanítóvá nyilvánították.
Páduai Szent Antal (többek között) a szegények védőszentje, ezért a katolikus templomokban a szobra előtt található
Szent Antal-persely a rászorulók számára felajánlott adományok gyűjtésére szolgál.
Sírja a padovai Szent Antal-bazilikában található, híres zarándokhely. Ünnepe június 13., a liliomnyílás napja, amely az
ártatlanság, a(z elvont) tisztaság virága.

Dr. Tanczik Balázs, Ecser plébánosa
A búcsú templomunk védőszentjének, Páduai Szent Antalnak
az ünnepe. Június 16-án tartották az Ecseri Római Katolikus
Templomban a búcsúi misét. Dr. Tanczik Balázs plébános
szentbeszédében idézte fel Páduai Szent Antal életét és munkásságát. Ismertette azt a kort, amikor Antal élt. Elmondta,
hogy az 1200-as évek elején sok tévtan keringett az egyházban, sokan a szektákban kerestek lelki megújulást. Antal elszántan lépett az igaz útra. Nem volt megalkuvó, ha olyan
helyre került, amely értékrendjének nem felelt meg, nem volt
rest a változásra. Így került a Ferences rendbe. Életének ez az
eltökéltsége lehet példa a számunkra, a mai ember számára.
Plébános úr a mise végén minden hívőt megajándékozott egy
Szent Antal képpel, amelynek hátoldalán a következő idézet
található:
„Ha kívántok nagy csodákat, / Szent Antalhoz menjetek! Ha
szenvedtek bajt, aggságot, gyámolt tőle kérjetek! Soha azon
ínség, tévely, sem a vétek nem fogott, Akit Antal szent kezével
pajzsa alá fogadott.
Intésére a tengernek csillapodnak habjai, S kárvallott jó
embereknek megkerülnek javai. A bilincsek szétszakadnak, a
veszély is elsimul, A csapások ellankadnak, és az áldás bőven
hull.”
Páduai Szent Antal 1195-ben született Lisszabonban. Portugál nemesi családból származott, eredetileg Fernando névre keresztelték. Körülbelül 16 éves lehetett, amikor belépett

Sikerek egy táncos
Európa Bajnokságon

Virágné Szilágyi Edina tanítványaival
Az E-dance Tánc- és Mozgásstúdió csapatai egyre komolyabb
eredményekkel büszkélkedhetnek.
A Magyar Látványtánc Sportszövetség versenyein végigmenetelve, több csoportjukkal is sikeresen továbbjutottak a Balatonfüreden megrendezett X. Látványtánc Európa Bajnokságra.
Egyik csoportjuk, aminek ecseri kislányok is tagjai, A show
című koreográfiájukkal a dobogó legfelső fokára állhatott, ezzel
is Európa bajnoki aranyérem került a nyakukba.
Edzőjük, a stúdió vezetője, Virágné Szilágyi Edina kimondhatatlanul büszke rájuk, hiszen ez a csapat már a második Európa
bajnoki címet tudhatja magáénak. Legutóbb 2017-ben a horvátországi International Dance Open Zagreb versenyen értek el
első helyezést.
Minden induló csapatuk kategóriájában több ellenfél is volt,
mégis remek eredményeket értek el. A Survivors című duó 5.,
a Párizsba haza című duó 4., és Az utolsó remény című szóló
koreográfia 5. helyezést ért el.
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Ünnepi pillanatok és megható gondolatok a ballagásról
A Laky Ilonka Általános Iskola június 14-én tartotta idei ballagási ünnepségét. Az intézmény végzős diákjaitól osztályfőnökük, Deme Éva
búcsúzott, majd pedig vezetésével
teremről teremre járva, énekszóval
köszöntek el szeretett iskolájuktól.
Mivel azonban ezen a napon rekkenő hőség volt, az ünnepség megtartására a korábbi évek gyakorlatától
eltérően a művelődési ház színháztermében került sor.
A Himnusz közös eléneklése után
a 7. osztályosok által összeállított
műsor vette kezdetét. Először Varró Dániel: Kicsinyke kis testamentum című verse hangzott el Doma
Zsófia, Groska Zsófia és Körmendi
Emese közös előadásában, mely a
végzős tanuló örömmel-bánattal
vegyes érzéseit tükrözte: „Egy tanteremben üldögélek, / Befúj a szél az
ablakon, / Belül már szárnyat bont
a lélek, / Kakukk egy őszi hajnalon,
/ Hittem, hogy lesz oly alkalom, /
Mikor szivemre gyűlne minden:/
Azt gondoltam, hogy itt lakom, / S
lám, mégis el kell mennem innen.”
Ezután a szintén búcsúzó Oláh Laura adta elő Lady Gaga ’I always remember us this way’ című világslágerét zongorakísérettel.
A búcsúzó diákok nevében Szabó

Bence köszönt el tanáraiktól és di- bántják egymást. Végezetül pedig
áktársaiktól. Mint mondotta, azért köszönetet mondott az iskolában
volt nehéz számára megírni e soro- töltött évekért a tanároknak és az

A ballagók egy csoportja

kat, mert az egész osztály nevében
kellett az érzéseket, gondolatokat
megfogalmazni. Visszaemlékezett,
hogy 2011 szeptemberében még
valamennyien félve léptek be az iskola kapuján, s az itt töltött nyolc év
pedig gyorsan eltelt. Ez idő alatt sok
segítséget kaptak tanáraiktól, akiket a mai napon utoljára látnak itt.
Első osztályban Erzsi és Kati néni
voltak azok, akik bevezették őket
az írás, olvasás, számolás alapvető
tudományába. Felsőben pedig Éva
néni munkája nyomán kovácsolódtak igazi közösséggé, ahol már nem

Iskolavezetők és a falu első embere: Kiss Katalin iskolaigazgató, Szeverné Csekei Csilla igazgatóhelyettes és Gál Zsolt polgármester

intézménynek egyaránt.
A 7. osztályosok nevében Béki
Alexandra mondta el a maradók
gondolatait. Felelevenítette, hogy
első osztályosokként még épp hogy
csak kiléptek az óvodából s kíváncsian várták,
hogy
vajon
milyen is lesz
majd az iskola.
Az azóta eltelt
nyolc évben
természetesen
voltak jó és
rossz pillanatok egyaránt,
s a tanítóné- Szabó Bence
nik szeretettel
egyengették útjukat a tudás megszerzése felé. Felső tagozatba lépve pedig olyan tanárokkal is megismerkedtek, akiket addig csak a
folyosón láttak. A tanórákon kívül
rengeteg program részesei lehettek,
s nemcsak az iskola közössége újult
meg évről évre, de időközben maga
az épület is megszépült. S noha ezalatt új tanárok is érkeztek, az iskola
szelleme mit sem változott. Mindeközben pedig az egykori elsősök
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megnőttek s megkomolyodtak, s
most pedig már új iskolát is választottak maguknak. Így az elkövetkező években sok új vár rájuk, amihez
azt kívánta, hogy minden vágyuk
és elképzelésük váljon valóra. Ám
– miközben új barátokat szereznek
– ne feledjék el a régieket sem, mert
a Laky jó!
Ezután egy kis műfaj- és ritmusváltás következett, hiszen Szilágyi
Edina koreográfiájára egy 9 fős diákcsapat táncszámot adott elő a
’Kelemen kabátban’ együttes ’Úton
útfélen’ című dalára.
Az iskola igazgatója, Kiss Katalin
beszédében elmondta, hogy mielőtt
hozzákezdett a búcsúztató megírásához, azon gondolkodott, hogy
milyen is legyen az: a szokványosan
kicsit sírós, pátoszos, amiben arról
szól a ballagókhoz, hogy
itt állnak a
nagybetűs élet
kapujában, de
örökre emlékezzenek majd
rájuk, vagy pedig hogy most
jönnek majd a Béki Alexandra
próbatételek, az
iskola viszont megőrzi az emléküket.
Végül azt találta a leghelyesebbnek,
ha ez a beszéd most róluk, a ballagókról s az iskolával való kapcsolatukról szól. Hangsúlyozta, hogy jól
ismeri valamennyiüket, hiszen hetente négy magyar- és két történelemórát töltöttek együtt. Ennyiszer
hangzott el az „Osztály vigyázz!”
vezényszó, valamint a figyelmeztetés, hogy „Jön a Kiss K.!” Mindehhez adódtak még a táborok, a közös
iskolai rendezvények, amik további
lehetőséget jelentettek ahhoz, hogy
kölcsönösen jól megismerjék egymást. Olyannyira, hogy ha a lányok
furcsa tekintettel néztek rá a padokból, már tudta, hogy készülőben van
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Ballagási dekoráció az osztályteremben

valami. Szabó Bencével pedig ezer- jon átsegít.
A program végén az igazgatónő
szer eljátszották a jelentést, hogy
tökéletesen menjen. S ezek azok Szeverné Csekei Csilla igazgatóhea pillanatok, amik nagyon fognak lyettessel átadta a végzősök utolsó
majd hiányozni. Kapcsolatuk olyan Lakys bizonyítványát, amibe már
bensőségessé vált, hogy volt olyan bekerült a bejegyzés, hogy „Általádiák, aki titkokat osztott meg vele, nos iskolai tanulmányait befejezte.”
sőt olyan is, akinek megismerte az A nyolc év folyamán elért végig kiegész családfáját. Persze a gyerekek tűnő tanulmányi eredményéért és
is sokat megtudtak az igazgatónőről, példamutató magatartásáért Barta
mint például bepillantást nyerhettek Dorottya kapott jutalmat. A szülői
a gyereknevelés nehézségeibe. De munkaközösségben végzett lelkiisreményét fejezte ki, hogy mindezek meretes munkájáért pedig az iskolamellett talán a legfontosabbat is si- vezetés Kozma Barbarának és Frankerült megvalósítania: a tananya- kó Adriennek mondott köszönetet.
A műsor végén az ünneplők kögon túl talán emberileg is hozzá tudott tenni valamit a fejlődésükhöz. zösen énekelték el a Szózatot, majd
Mindez persze igaz az osztályfőnök pedig egy ünnepélyes aktus követÉva nénire is, hiszen remek csapatot kezett az udvaron, aminek során
épített s emellett sokakat arra is rá- minden végzős a Queen együttes
döbbentett, hogy a matek és a fizika „We are the champions” című slágeis lehet szép. A nagy kérdés pedig az, rének hangjaira engedte magasba a
hogy a tanárok munkája hagyott-e lufiját.
maradandó nyomot
a felnövekvőkben,
akik annyira a szívükhöz nőttek, hogy
nehéz lesz majd őszszel egy új osztállyal.
Végezetül sok jót,
szerencsét és sok-sok
mosolygást kívánt a
ballagóknak, mert a
jókedv, a humor, az Barta Dorottya könyvjutalmat kapott kitűnő tanulmáönirónia minden ba- nyi eredményéért és példás magatartásáért
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Úrnapja – Idén is nagyon szép lett a virágszőnyeg
Óriási összefogással 2019-ben is virágszőnyeget készítettek az ecseriek Úrnapja alkalmából. A Katolikus Egyházközség és a
Zöld Koszorú Hagyományőrző Kör ünnepi alkalma ismét nagy érdeklődést váltott.
Úrnapja az Úr Szent Testének és Szent Vérének ünnepe.
A tíz órakor kezdődött misét Dr. Tanczik Balázs plébános tartotta, majd az
oltáriszentséget körülhordozta a körmenetben, ahol sokan népviseletben vettek
részt.
A virágszőnyeg a templomtól indult,
majd a Széchenyi utca páratlan oldalán a
Községháza előtti kápolnáig tartott. Innen
a Széchenyi utca páros oldalán is készült
virágszőnyeg vissza a templomig.
Köszönet illeti a készítőket, a virágot
adományozókat, az Ecseri Polgárőrséget.
Felvételeink az ünnepi pillanatokat örökítették meg.

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Ezúton szeretnénk
megköszönni
együttérzésüket azoknak,
akik férjem,
édesapánk
Korsós István
2019. július 02-i
búcsúztatásán részt vettek
az ecseri temetőben.
A gyászoló család

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Hálás szívvel mondunk
köszönetet mindazon
rokonoknak, barátoknak,
ismerősöknek,
munkatársaknak,
szomszédoknak,
akik drága szerettünk,
Harmatos Mihály
temetésén megjelentek,
sírjára virágot, koszorút
helyeztek, mély fájdalmunkat
enyhíteni igyekeztek.
Gyászoló család
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Európa
EP választási évünk júliusában 6 ünnepet
ülünk: kettő kontinensünk egy-egy védőszentjéé.
Július 11-e Szt. Benedek ünnepe, aki itáliai nemesi család sarjaként, a város romlottsága miatt önként hagyta ott római
tanulmányait. Egy barlangban kezdett el
Istennek szentelt remeteéletet élni. Elkötelezettségét látva egyre többen csatlakoztak
hozzá. Ő a Bencés rend alapítója, a nyugati szerzetesség atyja. Jelmondatuk: „imádkozzál és dolgozzál”. Szt. VI. Pál pápa kérte fel Európa fővédőszentjévé 1964-ben.
23-án a svéd uralkodóház leszármazottjának, Szt. Brigittának van az ünnepe. Férjével, ferences harmadrendiként viselték a
szegények gondját, pl. csütörtökönként
12 szegényt láttak vendégül. 8 gyermekük született, Katalin lányukat szentként
tiszteljük, egyik fiuk szerzetes lett. A férj
életszentség hírében halt meg, az özvegy
Brigitta pedig magányba vonult vissza. Az
életpéldáját követők számára Jézus útmutatásával szerzetesrendet alapított. Európa
társvédőszentjévé Szt. II. János Pál pápa
nevezte ki 1999-ben.
Az EU-t 3 katolikus férfi: Adenauer, De
Gasperi és Schuman alapították, boldoggá
avatásuk folyamatban van. Szent II. János
Pál mondta róluk: „Hogyan is becsülhetnénk alá azt a tényt, hogy 1951-ben, mielőtt megkezdődtek volna a kényes kérdéseket érintő tárgyalások, egy Rajna-parti
bencés kolostorban találkoztak, hogy elmélkedjenek és imádkozzanak?” Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepén írták
alá azt a gazdasági szerződést, amely máig
az EU alapdokumentuma. Utódaik azonban az EU alkotmányába már nem merik
belevenni Isten nevét. Európának tényleg
keresztény gyökerei voltak, ma már azokat

sátáni erők hatására sokan csak muzeális
értéknek tartják vagy értéktelennek. Lehet
sopánkodni Európa értékvesztésén, de az
kevés. Mit teszek, hogy az én családomban keresztény legyen az értékrend? Mert
Európa családokból áll, olyanokból, mint
az enyém. Az, hogy az én házasságom és
családom olyan lesz-e, mint Szt. Brigittáé,
nem Istenen múlik. Mint ahogy az sem,
hogy személyes életemben megvalósítome Szt. Benedek jelmondatát: az imádság és
a munka helyes arányát. Hogy az Istent
eldobó, így már nemhogy a keresztény,
de lassan az emberi, közösségi értékeit is
elveszítő, sebzett Európa meggyógyuljon,
ahhoz ezek az én személyes döntéseim
kellenek. A statisztikákon nem fogok változtatni. De a statisztikák egyes számokból adódnak össze. Nekem csak a rám
bízott helyen kell hiteles kereszténynek
lennem. Ahogy Európa védőszentjeinek
életét látva egyre többen csatlakoztak hozzájuk, úgy engem is erre hív az Úr. Vajon
nem pont az hiányzik Európának, hogy
Isten ne legyen tabu, a férfi legyen öntudatos férfi, a nő legyen példás nő, a vőlegény és a menyasszony tisztán készüljenek
a házasságra, amelyet Isten áldására alapoznak? Nem az hiányzik, hogy az ilyen
családokban boldogan nőjön fel minden
gyermek, testvéreik között tanulva meg
önzetlenül szolgálni, megbocsátani, döntésképessé, életrevalóvá válni? Hogy az én
családomban így van-e, az még mindig az
én döntésemen múlik.
Balázs atya
***
Havi rejtvényünk: július hónap 6 ünnepének nevei és dátumai, továbbá Európa 6
védőszentjének nevei.

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

Honlap:
www.ecser.hu
A Cserfa következő, 2019. 08. száma augusztus 9-én jelenik meg.
Nyomdába adás: augusztus 5.
Lapzárta: július 29.

2019. június 7-én délelőtt Apák napját tartottak az Andrássy Utcai Óvodában. Minden gyermek meghívta édesapját. Felvételünk a vidám családi
talicskázás közben készült.

Mint a Cserfában hírül adtuk, Ecser korábbi plébánosa, Barotai Endre megtartotta Gyémánt Hálaadó Szentmiséjét Kispesten június 22én. Az alkalmon részt vett Szűcs Lajos országgyűlési képviselőnk is.

Monor és Vidéke Közbiztonságáért díjjal tüntették ki Allaga Zoltán
(balra) rendőr főtörzsőrmestert, a Maglódi Rendőrőrs járőrét, aki
Ecser és Maglód biztonságára ügyel immár 18 éve. A díjat Zahorecz
Sándor rendőr alezredes, Monori Rendőrkapitány adta át.

Éjszakai horgászversenyt rendezett a Rákosmezeje Horgászegyesület. Június 22-én szombaton délután gyülekeztek a versenyzők és vasárnap estig igyekeztek minél több halat kifogni.
A rossz idő ellenére, a nagy esőben is kitartottak a tóparton a
horgászok. Az eredmények: I. Csákó Dezső, II. Tóth László, III.
Horváth Zoltán.

