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Idén is közzétesszük figyelemfelhívó 
írásunkat a közterületen végzett munká-
latokkal kapcsolatban.

A közterületek tulajdonosa az önkor-
mányzat, ezért a közterületeken végzett 
munkák engedélykötelesek. A legtöbb 
közút kezelője szintén az önkormány-
zat, így a közútkezelői hozzájáruláso-
kat szintén mi adjuk ki. Az engedély-
kérelmeket a Polgármesteri Hivatalba 
kell benyújtani. A kérelemben meg kell 
jelölni a munkavégzés helyét, jellegét, 
időpontját, az ingatlantulajdon miként-
jét, a kivitelező nevét, címét. Csatolni 
kell egy egyszerű rajzi mellékletet. A 
kérelmeket igyekszünk minél előbb 
elbírálni, viszont tudni kell, hogy a 
közigazgatásban az általános eljárási 
határidő 21 nap. Ennél mi gyorsabban 
dolgozunk, viszont nem tudunk mit 
kezdeni a telefonról „dobott” e-mailek-
kel, melyek péntek délben arról értesí-
tenek minket, hogy másfél óra múlva itt 

a kőműves, kellene engedély. Biztosan 
nagyobb szervezést kíván az ilyen mun-
ka, mintsem ilyen kellemetlen helyzet-
be keveredjünk.

Ne temessék be, ne fedjék be az ár-
kokat!

Amennyiben az úttestről a csapa-
dékvíz nem tud befolyni a csapadék-
víz-elvezető árokba, akkor a település 
más, alacsonyabban fekvő részein keres 
majd utat magának és komoly elönté-
seket okoz. Nagyobb városokból ide-
költözött polgártársaink ahhoz vannak 
szokva, hogy a szennyvízcsatorna-háló-
zat a csapadékvizet is fogadja, elvezeti. 
Az általános vidéki, közte az ecseri csa-
tornahálózat nem ilyen. A szennyvíz-
csatornába kizárólag a szennyvizet le-
het bekötni, a csapadékvizet nem! Ezért 
van fontos funkciója a csapadékvíz-el-
vezető ároknak. A település legnagyobb 
részére rendelkezünk csapadékvíz-elve-
zetési tervvel, melyet a vízügyi hatóság 

jóváhagyott és betartását megköveteli.
Ne feledjék: az engedélyezési eljá-

rás nem öncélú! Ezzel próbáljuk meg-
akadályozni azokat a rossz műszaki 
megoldásokat, amelyek később óriási, 
védekezést igénylő problémákat okoz-
nak. Például nem engedjük a teljes árok 
befedését. A minimális átmérőjű áteresz 
30 cm-es. Sok helyen még ez is kevés. 
Nem lehet lépcsőt építeni a járdába.

Meg kell említeni azt is, hogy az en-
gedély nélkül végzett munka bírsága 
akár 150.000-Ft is lehet.

Ha valakinek kérdése van, bizonyta-
lan a tervezett munkája jogi megítélése 
kapcsán, szívesen adunk felvilágosítást.

Ecseri Polgármesteri Hivatal
2233 Ecser, Széchenyi u. 1.
Telefon: 06-29/335-161, vagy 06-

29/335-166
E-mail: polgarmesterihivatal@ecser.

hu
Ecseri Polgármesteri Hivatal

A közterületi munkák engedélykötelesek!

Folyamatos a fertőtlenítés
Az Ecser Nagyközségi Önkormányzat 
megbízásából az Ecseri Kommunális 
Szolgáltató Kft. rendszeresen végzi az 
önkormányzati intézmények, a vasúti 
váróterem, a buszmegállók és egyéb 
kiemelt helyek fertőtlenítését. Az intéz-
ményekben az ott dolgozók is naponta 
többször fertőtlenítenek. 

Önkormányzati forrásból és állami osz-
tásból rendelkezésre állnak a különféle 
felületfertőtlenítő- és kézfertőtlenítő 
szerek, gumikesztyűk, szájmaszkok 
(FFP2-es is), amelyek az intézményve-
zetők igényei szerint kihordásra kerül-
tek az önkormányzat szervezeti egysé-
geihez és az iskolába.

Tavaszi parkrendezés 
a faluban

Az Ecseri Kommunális Szolgáltató Kft. 
dolgozói az elmúlt időszakban a tava-
szi munkákat végezték. Kaszálták a 
közterületeket, virágokat telepítettek és 
szedték a hulladékot. Az aszfaltos, ön-
kormányzati kezelésben lévő utcákon 
kátyúztak.
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Ecseren magasabb az oltottság az országos átlagnál!

Új utcanévtáblákat gyártatott és helyezett ki az Ecser Nagy-
községi Önkormányzat, annak érdekében, hogy pótolja azo-
kat, amelyek már eltűntek, megrongálódtak. Nagyközségünk 
minden településrészére kerültek ki táblák. Ez az ötödik ilyen 
beruházás az elmúlt években. 

A 63 darab új tábla segíti a keresett utcák megtalálását, az 
idegenek számára történő eligazodást. Kérjük, ügyeljenek 
a táblákra, mert sok esetben nagyon hasznosak lehetnek! A 
sürgősségi szolgálatok, a közműszolgáltatók, de akár egy 
önökhöz érkező vendég számára is nagy segítség, ha látja az 
utcanévtáblát.

Új utcanévtáblák

Újra és újra szeretném felhívni lakosaink 
figyelmét, hogy a lakó-pihenő övezetben 
fokozottan figyeljenek oda a szabályok 
betartására. 

Az elmúlt évtizedben megduplázódott 
az ecseri lakosok tulajdonában lévő autók 
száma, ezzel több közlekedési probléma 
is generálódott. Sokkal jobban oda kell 
figyelni a közlekedés résztvevőinek saját 
maguk és mások biztonságára. Az elmúlt 
időszakban több lépést igyekezett ten-
ni az önkormányzat a forgalom lassítása 
érdekében, de az eredmények elérésében 
a lakosaink szabálykövetésére is szükség 
van. A lakó-pihenő övezetekben történő 
sebességtúllépést legtöbb esetben Ecser 
másik utcáiban lakók követik el, legyünk 
belátással, mi sem szeretjük, ha előttünk 
száguldoznak, ezért mi se száguldozzunk 
mások előtt. Nemcsak a gyorshajtás a 
probléma, hanem a szabálytalan parkolás 
is. Figyeljünk arra, hogy ne akadályozzuk 
mások közlekedését. Kérek minden ecse-
ri gépjárműtulajdonost, hogy legalább mi 
tartsuk be a szabályokat.  

Folyamatosan egyeztetünk a JYSK és a 
LIDL vezetőivel. Egyre több állást hirdet-
nek meg. Aki szeretne ezeknél a cégek-
nél elhelyezkedni, kísérje figyelemmel a 
cégek honlapján vagy az www.ecser.hu 
oldalon közzétett álláshirdetéseket. Az 

elmondások alapján mindkét cég fokoza-
tosan fog nyitni. Ahogy arról már beszá-
moltam, az idei év végéig az építkezések 
jelentős része lezajlik, a csarnokok egy 
részére a használatbavételi eljárások vár-
hatóan november környékén elindulnak. 

A LIDL januárban kezdi a gazdasági te-
vékenységet és körülbelül fél év alatt ter-
vezi elérni a teljes kapacitását. Az elmon-
dások szerint 56 áruház kiszolgálása lesz 
a feladata a raktárnak. A JYSK vezetőinek 
elmondása alapján szintén jövő év elején 
indulhat el a gazdasági tevékenység, itt 
a teljes kapacitás kihasználása lassabban 
következik majd be.   

Szeretnék beszámolni a települést és 
az M0-ás utat összekötő 31110-es úton 
épülő körforgalom építésének jelen álla-
potáról. Tapasztalhattuk, hogy nemrégen 
elkezdődött az építése, rövidesen a végére 
is érnek. Várhatóan a nyár elején átadás-
ra is kerül. Ezzel lehetővé válik, hogy az 
– évtizedek óta működő – iparterületre 
érkező és az innen kihajtó autók az Ady 
Endre utca helyett az ebbe a körforgalom-
ba bekötött utat vegyék majd igénybe a 
forgalmuk lebonyolítására. Szeretnénk 
jelentősen csökkenteni a település lakott 
területére érkező nehézgépjármű-forgal-
mat, ezért egyeztetést végeztünk a Ma-
gyar Közúttal, miszerint a kivezető út 

megvalósulását 
követően lassan 
kitilthatóvá válik 
a nehézgépjármű 
forgalom az Ady 
Endre utcáról is, 
erre ugyan még 
várni kell, de leg-
alább már nem 
utasítják el ezirá-
nyú kérésünket. 

Elkezdődött a József Attila és a Szent 
Imre utca felső szakaszának felújítása. 
Első lépésként a vízvezetéket cseréljük 
ki, a régi (nem KPE csővel történt) be-
kötésekkel együtt, ezt követi majd az út 
burkolása. Türelmet kérek az ott lakóktól 
és az arra közlekedőktől az építés idejére. 

Egyre közelebb kerülünk a pandémiás 
helyzet által bevezetett zárások feloldá-
sához. Az eddig bevezetett enyhítéseket 
nem tisztem értékelni, remélem lassan 
visszaáll a zárások előtt megszokott álla-
pot. Kérek mindenkit, hogy legyünk még 
egy kis türelemmel. Az orvosaink elmon-
dása szerint az oltottak száma a két kör-
zetbe tartozó felnőtt betegek vonatkozá-
sában több mint 60%, ez az országos átlag 
feletti érték. 

Mindenkinek jó egészséget kívánok! 
Gál Zsolt polgármester 
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Idén pünkösd napján, május 23-án ünnepli 
80. születésnapját Barna István, az ecse-
ri római katolikus egyházközség kántora. 
Több, mint 42 éve szolgál templomunkban 
és a település temetőjében. Az utóbbi évek-
ben többször kérte szolgálata alóli felmen-
tését, amitől Balázs atya eddig igyekezett 
visszatartani, most azonban Barna István 
egészségi állapota miatt már el kellett fo-
gadnia kántora kérelmét. Kiemelkedő hosz-
szúságú, buzgó és hűséges szol-
gálatáért hálás köszönettel, kerek 
születésnapjának szentmiséjén 
engedi őt nyugdíjba az egyház-
község. 

Jóllehet a fővárosban született, 
az Egyházzal való kapcsolata 
Ecseren teljesedett ki. Már Pesten 
töltött gyermekévei alatt rendsze-
resen járt a templomba édesany-
jával, ahol hittant is tanult – ám 
ez egyáltalán nem volt egyszerű 
feladat a ’40-es – ’50-es években. 
Amikor pedig 1960-ban meg-
nősült, feleségével Ecserre köl-
töztek, ahol tovább erősödött az 
ilyen irányú kötődése. Akkoriban 
a településnek és a templomnak 
is volt énekkara, és ő mindket-
tőben énekelt. A kántori felada-
tokkal először mint temetőkán-
tor ismerkedett meg s ekkortájt 
még dolgozni is járt Pestre. Így 
rendszerint fél négykor ért haza 
a vonattal, ezért a temetés 4-kor 
kezdődött, hogy oda tudjon még 
időben érni. Ma is élénken él benne az első 
temetési alkalom emléke, amikor is mint 
kezdő, nagyon-nagyon izgult. Miután véget 
ért a szertartás, Madari Péter atya azt kér-
dezte tőle, hogy „István, tartott a hangod, 
nem?”. Ez pedig annyit jelentett, hogy jól 
sikerült a temetés és az ő szereplése is. 

Szintén Madari atya nevéhez fűződik az a 
kezdeményezés, hogy orgonaoktatást szer-
veztek a templomban a gyerekek részére, 
melynek során nyílt számára is lehetőség 
az orgonajáték elsajátítására. Amikor pedig 
később Szabó Sándor atya vette át a plébá-
nosi szolgálatot, az országos katolikus heti-
lapban hirdetés jelent meg: kántorokat ké-
peznek a Váci Egyházmegyében. Noha erre 
a felhívásra öt fő adta be a jelentkezését, 
egyedül ő ment el a meghallgatásra. Ennek 
alkalmával először egy népi éneket kellett 
elénekelni, orgona nélkül. Majd a székes-
egyházban folytatódott a program, de ott 
már orgonakísérettel együtt. Miközben iz-

gatottan fel – alá járkált a folyosón, össze-
találkozott egy kipirosodott arcú hölggyel, 
akit nyugtatni próbált: ne izguljon a felvéte-
li miatt. Az országos hírű énekesnő azt vá-
laszolta, hogy ő ugyan cseppet sem izgul: 
ha Istvánt felveszik, ő lesz majd a szolfézs-
tanára. Varga László atya pedig – aki most a 
kántorképző igazgatója – azt a megjegyzést 
tette, hogy aki nem tanulta meg rendesen 
az énekeket, az nem is fogja tudni azokat. 

Ő viszont mindent eljátszott a bizottságnak 
s elárulta a technikáját is, hogy bal kézzel 
akkordokat fog le. A felvételi meghallgatás 
végén László atya közölte vele, hogy fel 
van véve. Ekkor már 53 éves volt, a kép-
zésre és a szolgálatokra a feleségével együtt 
ment, aki szorgalmasan jegyzetelt számára. 
Ő pedig örömmel és lelkiismeretesen vé-
gezte munkáját a későbbiekben is Barotai 
Endre, majd pedig jelenleg Balázs atya irá-
nyítása alatt is – mostanra azonban már úgy 
érzi, hogy kissé eljárt az idő felette. Sőt, 
több olyan dolog is történt, amelyek ezt az 
érzését támasztották alá: egy alkalommal 
például rosszul lett a temetőben. Mindezek 
hatására kérte, hogy keressenek helyette 
mást a szolgálat ellátására. Mindeneset-
re a kántor úr úgy fog abban részt venni, 
ahogy kívánják, végleg nem szándékozik 
abbahagyni. Pünkösd másnapján veszik át 
tőle a szolgálatot a fiatal utódok. Ám Barna 
István azután is járni fog a templomba és 

továbbra is számíthatnak a segítségére – azt 
viszont semmiképpen sem szeretné, hogy 
miatta ne legyen kántora a templomnak.

Az utána következő kántoroknak azt 
szeretné javasolni, hogy szívvel-lélekkel 
lássák el teendőjüket, s tegyék ezt mindad-
dig, amíg csak erejük engedi. László atya 
mondását idézve az a kívánatos, ha min-
denki képességei szerint, tudása legjavát 
nyújtja, és nem kell feltétlenül profinak len-

ni. Visszatekintve az elmúlt több, 
mint 42 évre, annak történései a 
közelmúlt évei kapcsán is szá-
mos szívmelengető, kedves em-
léket rejtenek. 1991-ben például, 
amikor egy évforduló kapcsán 
TV-sek jártak a faluban, 3 olasz 
vendéget szállásoltak el náluk. 
S noha egyáltalán nem értették 
egymás nyelvét, a vendégség 
végén azok mégis sírva búcsúz-
tak el tőle, annyira megszerették 
egymást. Amikor pedig Szent II. 
János Pál pápa 1996-ban itt járt 
Magyarországon, mindenki az 
utcákon tolongott, hogy láthassa. 
Ő éppen akkor járt a kántorkép-
zőbe, ám ha nem járt volna oda, 
valószínűleg nem is tudott volna 
kimenni a tiszteletére. Pedig a 
kántorképző elvégzése sem volt 
egyszerű feladat. Maga László 
atya mondta egyszer, hogy csak 
az maradjon ott, aki akkor is kész 
a szolgálatra, ha a plébánosainak, 
mint leendő főnökeinek egymás-

tól is eltérő a személyiségük. Miután Ma-
dari atyát áthelyezték Ecserről a Szemere-
telepre, egyszer úgy adódott, hogy István 
a feleségével bement az ottani templomba, 
ahol meglátta az atyát. Péter atya pedig 
amint meghallotta énekhangját a szent-
misén, rögtön felismerte volt kántorát. A 
templom maga egyébként a közelmúltban 
lett 80 éves. 

Ennyi, kántorként töltött év, sőt évtized 
elteltével természetes, hogy felmerül a kér-
dés: mi tarthatta Barna Istvánt mindvégig a 
kántori szolgálatban? Mint mondotta, min-
dig is tagja volt az egyháztanácsnak. Kán-
tori szolgálatát pedig azért végezte, mert az 
örömet okozott és okoz neki a mai napig.  
Anyagi szempontok nem is vezették, mert 
ilyen jellegű haszna soha nem volt belőle. 
Nősülése után vitték csak el katonának, 
s így, mivel már házas ember volt, kérte, 
hogy Pestre hozzák – ehelyett azonban 
Szombathelyre került. Másnap aztán a fe-

Kántorunk, Barna István nyugdíjba megy

Barna István
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lesége be akart menni a templomba, így hát 
ő is elkísérte. S még ma is elmosolyodik, 
ha eszébe jut, ami akkor ott történt. Amint 
mentek lefelé a lépcsőn, egy erős testalkatú, 
testes pap ment előttük. Ő katonai egyen-
ruhát viselt, s amikor a pap köszöntésére 
a ’Dicsértessék a Jézus Krisztus’ üdvözlés 
volt a válasza, a pap úgy meglepődött, hogy 
majdnem leesett a lépcsőn. 

Civil pályáját tekintve is a sokoldalúság 
a legtipikusabb jellemzője. Volt ugyanis 
legalább 4 szakmája. Eredetileg szerszám-
készítőnek tanult s a Ganz-Mávagba ke-
rült dolgozni egy univerzális marógépre. 
Viszont ha kellett, targoncázott is, amivel 
felrakodtak a gépre. Így le kellett vizsgáz-
nia minden, a géphez csatlakozó szakmából 
is. Kitanulta tehát a forgácsoló, villásemelő 
és elektromostargonca-kezelő mesterséget 
is. Mindez órabéremeléssel is együtt járt. 
Legtöbbször két, nyújtott műszakban dol-
goztak, volt tehát tennivaló épp elég. Még 
ipari tanuló korában történt, hogy megpró-
bálkozott az ökölvívással is. Ám ez nagyon 
nem tetszett a feleségének, így hát abba 
is hagyta. De a zene, az éneklés mindig is 
szívügye volt, így már kora ifjúságában el-
ment a Kispesti Textilgyár vegyeskórusába 
énekelni. Az éneklés iránti elkötelezettsége 
a mai napig töretlen. Így járt a Szemere-te-
lepi templom és az általános iskola énekka-
rába is. Sőt, Ecseren is tagja volt a 16 tagú 
férfikarnak, melynek Vasvári Kálmán bácsi 
volt a vezetője. 

A kántorként eltöltött bő 4 évtized egyéb-
ként úgy érzi, hogy egyáltalán nem volt 
hosszú idő, s úgy elröppent, hogy szinte 
észre sem vette. Feleségével 58 évet éltek 
együtt és egymás nélkül soha nem mentek 
sehová: igaz volt ez a kántorképzőre és a 
kántori szolgálatra is. Ez az idő is olyan, 
mintha csak ma lett volna. Mostanában 
leginkább úgy telnek a hétköznapjai, hogy 
amennyiben az idő engedi, a kertjében fog-
lalatoskodik és sétál egy kicsit. A fia azt 
mondta neki, hogy mindig menjen levegőre 
és napfényre. Tíz évvel ezelőtt pedig volt 
egy infarktusa is, amikor az egyik koszo-
rúeret meg is műtötték s mondták, hogy a 
másikat is meg kell. Azonban a második 
értisztítás alkalmával meghalt a műtőaszta-
lon – ahol nyomban újraélesztették. A jövőt 
illetően úgy tervez, hogy ha nagyobb ünne-
pek, mint Pünkösd vagy Úrnapja alkalmá-
val felkérést kap, szívesen tesz neki eleget. 
S ha négyszer kell megállnia, míg feljut a 
karzatra, akkor négyszer teszi azt meg, nem 
csinál nagy gondot belőle. Mert a kántori 
munka egy olyan hivatás, amit addig végez 
az ember, amíg csak él!

Kívülről is megújul az ecseri templom

15 millió forint vissza nem térítendő pályá-
zati támogatást szavazott meg a kormány az 
Ecseri Római Katolikus Templom külső fes-
tésére. Sikeres volt az a pályázat, amelyet az 
Egyházközség nyújtott be. Dr. Tanczik Ba-
lázs plébános úr örömmel tájékoztatta erről a 
tényről a híveket a misén.

A Miniszterelnökség levélben adott hírt a 

pályázat eredményéről.
“Magyarország Kormánya támogatásával, 

egyházainkkal közösen az elmúlt tíz évben 
több, mint 3000 templom újult meg és közel 
130 új épült hazánkban és a Kárpát-medence 
magyarok lakta területein” – írta levelében 
Dr. Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes és 
Soltész Miklós államtitkár.

Óvodások a horgásztónál a Föld napján

Ellátogattak a Cserfa Kuckó Óvoda ovisai az ecseri horgásztóhoz. Kirándulásuk a Föld Nap-
jához kapcsolódott. Az óvónénik kreatív játékokkal készültek. Volt kukacszedés csipesszel, 
szelektívhulladék-gyűjtögetés, gilisztaásás, éneklős körjátékok. A gyerekek ügyesen sétáltak 
oda-vissza, bár hazafelé már fáradtan. Köszönjük az Ecseri Polgárőr Egyesületnek és a Polgár-
mesteri Hivatalnak az út biztosítását, a forgalom figyelését!
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Május elsejétől tilos az avar és a kerti hulladék égetése!
Ecser Önkormányzatának a köztisz-
taságról, a hulladékkezelésről, a hul-
ladékok szelektív gyűjtéséről és a 
környezetvédelemről szóló 17/2005. 
(X.14.) rendelete értelmében május 
elsejétől szeptember 30-áig tilos az 
avar és a kerti hulladék nyílt téri ége-
tése.

Vegyük igénybe az alternatív lehe-
tőségeket!

Avart és kerti hulladékot elsősor-
ban hasznosítani szükséges, kom-
posztálással. Javasoljuk még, hogy 
használják a zöldhulladékszállítást.

Szabad-e grillezni?
Helyben gyakran hangzik a kérdés, 

hogy bográcsozni, sütögetni a kert-
ben szabad-e? Igen, szabad, ha kellő 
körültekintéssel tesszük.

Hogyan lehetünk körültekintőek?
A szabadban tüzet gyújtani, tüzelő-

berendezést használni csak úgy lehet, 
hogy az a környezetére tűz- vagy rob-
banásveszélyt ne jelentsen.

Szabadban tüzet és üzemeltetett 
tüzelőberendezést őrizetlenül hagyni 
nem szabad, s veszély esetén, vagy 
ha arra szükség nincs, a tüzet azonnal 

el kell oltani.
A tüzelés és a tüzelőberendezés 

használatának helyszínén olyan esz-
közöket és felszereléseket kell ké-
szenlétben tartani, amelyekkel a tűz 
terjedése megakadályozható, illető-
leg a tűz eloltható.

Mi a teendő, ha a zöldhulladék- 
szállítás engedélyezett mértékénél fél 
köbméternél több nyesedékem, ágam 
van, és az méreténél fogva nem fér be 
a zsákokba?

Ilyen esetben a hulladék tulajdono-
sának kell gondoskodnia az elszállí-
tásról, például konténer rendelésével.

Kitől várhatunk segítséget, ha sza-
bályszegést tapasztalunk?

Ha belterületen égetnek, akkor érte-
sítsék a Polgármesteri Hivatalt annak 
nyitvatartási idejében. A hivatal nyit-
vatartási idején kívül a rendőrség se-
gítségében bízhatunk. Az ingyenesen 
hívható 107 vagy 112 telefonszámon 
haladéktalanul hívjuk őket. A későb-
bi, másnapi bejelentés már nem sokat 
ér, mert ilyen ügyekben a tettenérés a 
célravezető. (Esetleg a videófelvétel, 
fényképfelvétel, tanúvallomás lehet 

még segítség.) Közösségi oldalra fel-
tett poszt pedig egyáltalán nem alkal-
mas a kívánt joghatás elérésére.

Ecser Nagyközség Önkormányza-
tának 1/2013. (I. 30.) számú, a közös-
ségi együttélés alapvető szabályairól, 
valamint ezek elmulasztásának jog-
következményeiről szóló rendelete 8. 
szakasza szerint a közösségi együtt-
élés alapvető szabályait elmulasztó 
magatartást követ el, aki:

(18.) az avar és kerti hulladék nyílt 
téren történő égetését nem a 17/2005. 
(X.14.) önkormányzati rendelet 25. 
§, 26. §, 27.§-ban foglaltak szerint 
végzi.

A közösségi együttélés alapvető 
szabályait elmulasztó magatartás el-
követőjével szemben 5.000-Ft-tól 
50.000-Ft-ig terjedő helyszíni bírság, 
illetve 5.000-Ft-tól 150.000-Ft-ig ter-
jedő közigazgatási bírság szabható 
ki.

Mi a helyzet a külterületeken?
Külterületen égetni csak a Kataszt-

rófavédelem engedélyével lehet.
Kérjük szíves együttműködésüket!

Ecseri Polgármesteri Hivatal

Gyönyörű és biztonságos

A Cserfa Kucló Óvoda új mászóváránál az öntött gumialap 
nyújt biztonságos teret a gyerekeknek a vidám játékhoz
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Anyák napi kiállítás 
a művelődési ház kirakataiban

Gyereknapi vetélkedő
Május 30-ára, Gyereknapra versenyt hir-
det a művelődési ház a községben élő gye-
rekek számára. 

Ecserrel kapcsolatos kérdéseket gyűjtöt-
tek össze. 

Ha a pandémiahelyzet akkor már en-
gedi, akkor az előtérben fogadják a gye-
rekeket, ha a helyzet nem oldódik, akkor 
az irodaablakon keresztül lehet hozzánk 
bejelentkezni, terveink szerint május 28-
án, péntek este 18 óráig.

Aki a három kérdést jól megválaszol-

ja, annak egy kisebb szatyor édességet az 
ajándéka. Aki a háromból kettőt tud meg-
válaszolni, az választhat kettőt a rendelke-
zésre álló édességek közül!

Aki csak egy kérdésre ad jó választ, an-
nak mi adunk egyet a csokisdobozunkból! 
Terveznek egy fődíjat is. Nagy, családi 
gyereknapi torta + családi belépő az Ál-
latkertbe. Azok között sorsolják ki, akik 
bármilyen módon és eredménnyel részt 
vettek a művelődési ház gyereknapi akci-
ójában. 

Produkciók az ablakban 

A május 1-vel kezdődő hétvégén az ecseri óvodák és az iskola rajzos kedvű lakóit kérte 
arra a művelődési ház, hogy örökítsék meg, ők hogyan ünneplik az Anyák napját. 
Meglepően sok rajzot és festményt kaptak a falu ifjú művészeitől. A legizgalmasab-
bakat, a legérdekesebbeket elhelyezték a művelődési ház utcára nyíló ablakaiban. 

Megnyíltak a vízmű 
ügyfélszolgálatai
Tájékoztatjuk Tisztelt Felhasználóin-
kat, hogy május 10. napjától az aláb-
bi ügyfélszolgálati irodáink nyitottak 
meg a korábbi nyitvatartási időpon-
tok szerint. Nyitva tartás.

Vecsés: Hétfő: 8:00 – 14:00, Kedd: 
8:00 – 14:00, Szerda: 8:00 – 20:00, 
Csütörtök: 8:00 – 14:00, Péntek: 7:00 
– 13:00

Kerepes: Hétfő: 12:00 - 16:00, 
Szerda: 8:00 - 18:00, Péntek: 8:00 - 
12:00.

Gyál: Hétfő: 10:00 – 18:00. Tak-
sony: Kedd: 12:00 – 18:00

Társaságunk működésében tovább-
ra is első a biztonság ezért az alábbi 
szabályok betartását, kérjük Felhasz-
nálóinktól:

• Szájmaszk használata a várakozás 
és az ügyintézés során kötelező!

• Az Ügyfélszolgálatra csak a ki-
helyezett kézfertőtlenítő használatát 
követően lehet belépni!

• Az ügyféltérben egyidejűleg ma-
ximum 1 fő, a váróhelyiségben maxi-
mum 1 fő tartózkodhat

• Kérjük, hogy várakozás során leg-
alább a 1,5 méteres távolságot tartsák 
meg egymás között. Ennek betartását 
kollégáink ellenőrzik és – szükség 
szerint - kérhetik, hogy várakozzanak 
az épület előtt.

• Kérjük, az ügyintézéshez szüksé-
ges nyomtatványokat előre kitölteni 
szíveskedjenek, ezzel is csökkentve a 
várakozási és ügyintézési időt.

Nyomtatványaink egy része megta-
lálható honlapunkon: www.dpmv.hu

Dél-Pest Megyei Víziközmű 
Szolgáltató Zrt.

Kényszerű bezártságunk és a szünetelő 
rendezvények idején figyelmükbe ajánljuk 
az Ecseri Rábai Miklós Művelődési és Kö-
zösségi Ház Facebook oldalát. A gyakran 
frissülő oldalon ajánlatokat kapnak kultu-
rális, irodalmi, zenei online eseményekről, 
amelyeket odahaza, a neten meg tudnak 
tekinteni. Ugyancsak találnak tartalmakat 
kirándulási lehetőségekről, könyvbemuta-
tókról, hasznos tudnivalókról. Jó böngé-
szést kívánunk!

Művelődés a neten
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Kiépült a központi forgalomirányítás a Rákos-Szolnok és a 
Pusztaszabolcs-Dombóvár közötti vasúti vonalszakaszon
A Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. 
beruházásában 2017 decemberében 
kezdődött fejlesztéseknek köszönhetően 
két vonalszakaszon telepítettek közpon-
ti forgalomirányító rendszert. A projekt 
befejezéséhez kapcsolódóan tartott saj-
tótájékoztatót a NIF Zrt., a MÁV Zrt. 
és a Prolan Zrt.

A központi forgalomirányító rendszer 
(KÖFI) kiépítésének köszönhetően újabb 
két vonalszakaszon, Pusztaszabolcs és 
Dombóvár, valamint Rákos és Újszász 
között valósult meg az állomási jelző- és 
biztosítóberendezések központból való 
távműködtetése.

Budapest elővárosában, az évente mint-
egy nyolcmillió utas által igénybe vett 
Rákos– Újszász–Szolnok közötti, 92 ki-
lométeres vonalszakaszon Rákoshegy, 
Maglód, Gyömrő, Mende, Sülysáp, Tápi-
ószecső, Nagykáta, Tápiószele és Tápió-
györgye állomások távvezérlése épült ki. 
Budapesten, a Kerepesi úton lévő Területi 
Forgalomirányító Központban a vonal-
szakasz irányításához szükséges munka-
helyeket is kialakították. Innen naponta 
mintegy 220, azaz évente 80 ezer sze-
mélyszállító-, teher- és egyéb vonat köz-
lekedését vezérlik. Az agglomerációban a 
Kelenföld–Székesfehérvár, a Kelenföld–
Százhalombatta és a Rákosrendező–Esz-
tergom szakaszon már üzemel közpon-
ti forgalomirányítás, Rákos és Hatvan 
között nyár elejére, Százhalombatta és 
Pusztaszabolcs között pedig ősz közepére 
épül ki. A fejlesztések a forgalomirányítás 
megoldásán túl további szolgáltatási szín-
vonal emelkedéssel is járnak.

A Pusztaszabolcs és Dombóvár közötti 
beruházás részeként az összes, központi 
felülvezérlésre alkalmas biztosítóberen-
dezéssel rendelkező állomás: Szabad-
egyháza, Sárosd, Nagylók, Sárbogárd, 
Rétszilas, Simontornya, Tolnanémedi, 
Pincehely, Keszőhidegkút-Gyönk, Sza-
kály-Hőgyész, Kurd, Döbrököz különbö-
ző berendezései váltak vezérelhetővé 111 
kilométer hosszan. A központi forgalom-
irányítás-központ Pécsett kapott helyet, 
innen irányítják ezt a vonalszakaszt – 
évente több, mint 30 ezer vonat közleke-
dését felügyelve.

Ugyancsak innen vezérlik – a korábbi 
fejlesztésnek köszönhetően – 2018. ápri-
lisa óta a Pécs és Dombóvár közötti 6 ál-

lomás berendezéseit is. A Budapest–Pécs 
vasútvonal Kelenföld és Százhalombatta 
közötti szakaszán is üzemel már a KÖFI 
rendszer, a Százhalombatta és Pusztasza-
bolcs közötti állomásokon pedig várható-
an ősszel fejeződik be a KÖFI kiépítése 
a jelenleg zajló pályafelújítással párhu-
zamosan. Ezáltal teljessé válik az évente 
3,5-4 millió utast kiszolgáló Budapest–
Pécs vonal központi forgalomirányítási 
rendszere.

A forgalmi viszonyok megfigyelésé-
re szolgáló technológiai kamerarendszer 
révén a forgalomszabályozás vált haté-

konyabbá. Forgalmi előrejelzések ké-
szíthetők: optimális forgalom alakítható 
ki, látható a forgalmi helyzet, az esetle-
ges késések, továbbá megelőzhetők vagy 
könnyebben kezelhetők a forgalmi konf-
liktushelyzetek.

Távvezérelt váltófűtési rendszer is ki-
épült, így növelve a téli üzembiztonságot. 
Az új tűz- és vagyonvédelmi rendszer 
(tűz- és betörésjelzés) létesítésével, a vá-
rótermek távvezérelhető nyitásával, zárá-
sával a biztonság növekedett. Az önműkö-
dő térvilágítás az energiahatékonysághoz 
és a komfortérzethez járul hozzá. Nem 
utolsósorban javultak a vasútvonalon dol-
gozók munkakörülményei is, korszerű, 
rendezett, kényelmes és légkondicionált 
központban végzik a munkájukat.

Biber Anett, a MÁV Zrt. szóvivője el-
mondta, hogy a központi forgalomirányí-
tásban dolgozó munkavállalók 14 napos 
oktatásban részesültek. A vizsgák meg-
szerzése után a megfelelő helyismeret és 

gyakorlat megszerzése érdekében 12 szol-
gálat során még felügyelet alatt dolgoztak 
az új KÖFI központokban, majd ezt kö-
vetően már önállóan végezték, végzik fel-
adataikat. Az újszászi vonal esetében 15, a 
pécsi vonal esetében 16 forgalomirányítót 
kellett betanítani a KÖFI üzemeltetésé-
hez. Rajtuk kívül még zavarelhárítók, mű-
szerészek és mérnökök is gondoskodnak 
a távvezérlési rendszerek megfelelő mű-
ködéséről. A központi forgalomirányítás, 
távvezérlés kiépítésének következtében az 
adott vonalak forgalmát korábban szabá-
lyozó állomások forgalmi személyzet nél-

küli szolgálati hellyé váltak.
Feldmann Márton, a kivitelező Prolan 

Zrt. üzletág-igazgatója kiemelte, hogy 
magyar középvállalkozásként büszkén 
vettek részt a saját fejlesztésű és gyártású 
irányítástechnikai megoldásaikkal a vas-
úti közlekedés hatékonyságát és a szol-
gáltatás színvonalát növelő projektben. 
A korszerű, menetrend alapú automati-
kus vonatközlekedtetést is lehetővé tévő 
forgalomirányítási rendszer, valamint a 
vonatok energiaellátását, a váltók fűtését 
és az állomások, megállóhelyek térvilágí-
tását távvezérlő berendezések mind-mind 
a társaság magyar mérnökeinek tudását 
dicsérik, akik közel hatvanezer órányi 
munkával hozták létre a nyugat-európai 
színvonalat jelentő irányító központokat, 
megmutatva ezzel, hogyan lehet egy vas-
úthálózati elemet intelligenciával meg-
tölteni. A Pusztaszabolcs-Dombóvár és 
Rákos-Szolnok vasúti vonalszakaszokon 
létrejött rendszerek mintegy húszezer jel-

A forgalomirányítás központjában
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zést és vezérlést dolgoznak fel, a kezelő-
ket 40 számítógép és 120 monitor szolgál-
ja ki. A magyar vasúti hálózat egyötödén 
üzemelő Prolan rendszerek nem csak az 
utasok kiszolgálásában, hanem a munka-
környezet javításában, modernizálásában 
is kézzelfogható előnyöket jelentenek, 
vonzóvá téve a vasúti munkahelyeket, a 
vasutas szakmákat is.

Kiss Boglárka, a NIF Zrt. szóvivője 
hangsúlyozta, hogy a központi forgalom-
irányítás kiépítésével a vasúti forgalom 
szervezése gyorsabbá, hatékonyabbá és 
biztonságosabbá vált, emellett a szolgál-
tatás színvonala is jelentősen javult. A 
kiépített modern biztosítóberendezések 
szolgáltatásai jelentősen fejlettebbek a 
hagyományos berendezésekéhez képest. 
Egy adott forgalmi szituációban a cse-
lekvési idők csökkennek a döntések egy 
kézbe kerülésével. A műveletek végrehaj-
tási ideje is kevesebb, továbbá a beépí-
tett automatizmusok a kezelőszemélyzet 
munkáját nagymértékben támogatják. A 
modern informatikai háttér garantálja az 
állomási és vonali biztosítóberendezések 
megbízható vezérlését, amelynek köszön-
hetően az új rendszerek üzembiztosan 
működnek. Mindezeknek köszönhetően 
egy teljes szakasz egy központból történő 
irányításával, valamennyi vonali infor-
máció birtokában, még inkább tartható a 
menetrend, pontosabban közlekednek a 
vonatok. Aktuális közlekedési informáci-
ók állnak rendelkezésre: valós idejű me-
netrendi információkkal kapcsolták össze 
és modernizálták az állomásokon, vala-
mint a megállóhelyeken található vizuális 
és akusztikus utastájékoztató berende-
zéseket. A vonat által vezérelt rendszer 
a vonatforgalmi adatokról, a járművek 
pontos helyzetéről tájékoztatja az utaso-
kat, továbbá lehetővé teszi más közösségi 
közlekedési rendszerek számára is, hogy 
átvegyék ezeket. Szállítási adatokat is tá-
mogat a rendszer.

A Pusztaszabolcs és Dombóvár közötti 
beruházás kivitelezője a Sárvíz Konzor-
cium (R-Kord Építőipari Kft. és a Pro-
lan Irányítástechnikai Zrt.). A kivitelezés 
szerződéses nettó összege 7.360.000.000 
Ft. A Rákos-Újszász-Szolnok vonal-
szakasz KÖFI kiépítésének kivitele-
zője a Prolan Irányítástechnikai Zrt. A 
kivitelezés szerződéses nettó összege: 
6.690.000.000 Ft. A fejlesztés az Innová-
ciós és Technológiai Minisztérium meg-
bízásából, a NIF Nemzeti Infrastruktúra 
Fejlesztő Zrt. beruházásában, uniós és 
hazai forrásból valósult meg.

Jól dolgozik az útjavító gépünk
Korábban beszámoltunk róla, hogy Ecser 
Nagyközség Önkormányzata 3.730.654-
Ft támogatást nyert el a Magyar Falu 
Program keretében közterületi karban-
tartást szolgáló eszköz beszerzésére. A 
pályázati forrásból vásárolt útjavító be-
rendezés kezelésére a gyártó cég szak-
emberei oktatták az Ecseri Kommunális 
Szolgáltató Kft. dolgozóit. A Szent Imre 
utcában végezték az első kátyúk aszfal-
tozását, az útjavítást. A jövőben az ön-
kormányzati cég munkatársai önállóan is 
tudnak majd az útjavításokon dolgozni.

A cseh gyártmányú, védett technoló-
giát alkalmazó felszerelés bizonyítottan 

a legkiválóbb megoldást jelenti az asz-
faltfelület javítására, melyet kifejezetten 
a falvak és városok részére fejlesztettek 
ki. Az INFRASET megvásárlásával egy 
olyan komplett eszköztárnak lettünk a 
tulajdonosa, mellyel bármikor könnye-
dén javíthatunk kátyúkat, repedéseket, 
csatorna körüli hibákat és bármilyen más 
úthibát az önkormányzat kezelésébe tar-
tozó utakon, járdán, parkolókban és fel-
hajtókon.

Bármilyen aszfalthiba kijavítható 
azonnal, gyorsan és olcsón. A munkála-
tok egész évben végezhetők, mert az esz-
köz száraz altalajt biztosít.
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Visszakapni a régi életünket?
Mindannyian nagyon belefáradtunk ebbe a 
koronavírusos egy évbe. A szájmaszkba, a 
korlátozásokba, a rémisztő hírekbe, a szo-
rongásainkba és az együttérző gyászainkba. 
Elegünk van a falakból, amik elválaszta-
nak minket egymástól, az életterünktől és 
az álmainktól. Vissza akarjuk kapni a régi 
életünket! Mielőbb szeretnénk ott folytatni, 
ahol abbahagytuk! És mihamarabb el akar-
juk feledni ezt az egész rémálmot, mintha 
meg sem történt volna!

Pedig bizony megtörtént! Ez a borzasztó-
an nehéz év is az életünk része, hozzánk tar-
tozik, a miénk. Nem tehetünk úgy, mintha 
mi sem történt volna. Mert történt! Ugyan-
akkor ez esetben is igaz, hogy nem az a fon-
tos az életünkben, hogy mi történik velünk, 
hanem hogy mit kezdünk azzal, ami történik 
velünk. Kidobni a nehezet, a fájdalmat az 
életünkből? Vagy inkább elcsendesedni és 
azt kérdezgetni, mit is akar mindez tanítani 
nekünk?

Ebben az évben túl sokszor megszaggatta 
szívemet a gyászhír. Hogy mára virradóan 
mennyien (köztük szeretett nagyszülők, 
életerős fiatalok, többgyermekes kisma-
mák) haltak meg hazánkban (és hogy a 
nagyvilágban mennyien, azt már hallgatni 
se tudnám). Szeretett kolléga, közeli jóba-
rát, akikért heteken át remegett a szívünk, 
s kulcsolódott közös imára a kezünk… és 
mégis elmentek. Nincsenek szavaink, csak 
fájdalmunk és könnyeink.

A gyász, miközben lesújt, rádöbbent: az 
élet nem magától értetődő, nem természe-
tes! Hogy élek, hogy élhetek, az nem auto-
matikusan „jár” nekem. Hisz a vírus nem 
válogatott öreg vagy fiatal, gazdag vagy 
szegény, híres vagy egyszerű, hívő vagy 
nem hívő, „jó” vagy „rossz” ember között. 
Egy biztos, akik meghaltak, egy hajszállal 
sem voltak rosszabbak, érdemtelenebbek az 
életre, mint te vagy én. Ők mégis meghal-
tak, de te és én élünk. 

Te és én innentől kezdve minden nap aján-
dékéletet élünk. És ezt az ajándékéletet mi 
semmivel sem „érdemeltük” ki. Ajándékba 
kaptuk. Hogy éljünk az ajándékéletünkkel. 

Hogy a mindig „itt és mostban” megéljük 
az ajándékéletünket. Hogy jól éljük meg az 
ajándékéletünket. Azaz hogy minden egyes 
nap – reggel, délben, este – tudatosan, szív-
vel és lélekkel értékeljük, megbecsüljük, 
hálát adjunk érte. Hálát Istennek a magunk 
életéért és a szeretteink létéért. Értékelni az 
életet, azaz értékként tekinteni rá. Istentől 
kapott értékként. És ha már Istentől kaptuk, 
visszakaptuk az életünket, érdemes Istenben 
elcsendesednünk, hogy értegesse a szívünk, 
mivégre is kaptuk vissza az életünket.

Ez a világkatasztrófa (remélhetően) átírta 
az emberiség értékrendjét. Ma már nem az a 
fontos, ami tegnap fontos volt. Ma már nem 
az az érték, mint egy éve. Ami korábban ter-
mészetesnek tűnt, az ma már felbecsülhetet-
len ajándék. Ha majd újból találkozhatunk 
az egész nagy családunkkal és együtt ülhet-
jük körbe a nagy családi asztalt. Ha majd új-
ból megölelhetjük egymást a templomajtó-
ban és nemcsak egymás ragyogó szemének, 
de szájának mosolyát is láthatjuk. Ha majd 
tudsz rácsodálkozni, hogy neked él a házas-
társad, az édesanyád, az édesapád, a gyere-
ked. Ha majd megrendültségünkben tudunk 
azon sírni, hogy hogyan lehetséges az, hogy 
mi élhetünk? Ha majd az élet feletti örö-
mödben kebledre öleled az egész világot… 
megbocsátasz az ellened vétkezőknek; ész-
reveszed a tőled jó szóra, szeretetre vágyót; 
megbecsülöd és szereted nemcsak magadat, 
de a felebarátodat is – nemcsak felebará-
todat, de magadat is. Minden új napunkat 
akár köszönthetjük így: „Jó reggelt, Uram 
Jézus! Jó reggelt öröm! Jó reggelt békesség! 
Jó reggelt kegyelem!” (Túrmezei Erzsébet) 

Tényleg el akarjuk feledni ezt az egész 
koronavírusos rémálmot? Ne elfelejteni 
akarjuk, hanem felfejteni a benne rejlő ta-
nítást és mostantól aszerint értékelni, élni 
az élnivaló életet. És tényleg ott szeretnénk 
folytatni az életünket, ahol abbahagytuk? 
Ott? És mi lesz akkor mindazzal az érték-
kel, amit azóta, ebben a nehéz évben fedez-
tünk fel? Nem az egy évvel ezelőttitől kell 
folytassuk az életünket – miközben elsik-
kasztjuk, eltékozoljuk a fájdalomba becso-

magolt ajándékainkat 
–, hanem mindezt in-
tegrálva, a valóságos 
jelenünkből kilépve, 
az elmúlt évünktől 
meggazdagodva lép-
hetünk be életünk 
egyik új szakaszába. 

És valóban a régi 
életünket akarjuk 

visszakapni? A régit? Azt az életet, ahol 
minden olyan természetesnek, magától ér-
tetődőnek tűnt, ahol még azt hittük, hogy 
nekünk „jár” az élet? Én nem szeretném 
már ezt a régi életemet visszakapni. Én már 
nagyon tudok örülni ennek az új életemnek. 
Annak az új életemnek, ami tud valóban 
örülni az életnek. Ami tudja értékelni és 
megbecsülni nemcsak a maga, de a szerettei 
és mindenki más életét. Az életet! 

Isten és a bibliai Bárúk beszélgetése fog-
lalja össze, világítja be számomra leginkább 
az itt leírt gondolatokat. Bárúk, Jeremiás 
próféta íródeákja egy háborús, éhínséggel 
és járványokkal teli időszakban így panasz-
kodott: „Jaj nekem, mert az Úr bánattal te-
tézte fájdalmamat! Elfáradtam fohászkodá-
somban, és nyugalmat nem találok!” Mire 
Isten megláttatja Bárúkkal az egész világot 
érintő nagy veszedelmet, halált és pusz-
tulást; majd mindezek után ezt kérdi tőle: 
„És neked nagy kívánságaid vannak? Ne 
legyenek! … De a te lelkedet/életedet zsák-
mányul/ajándékul adom néked, bárhová is 
mégy.” (Jeremiás 45,3 –5)                                                                                   

Bálint Klára
     református lelkipásztor,
mentálhigiénés szakember

Május 2-tól megnyílik templomunk kapu-
ja. Szeretettel várjuk vasárnaponként 10:30 
órára jelenléti istentiszteleteinkre szeretett 
és régen látott ecseri református gyüleke-
zeti tagjainkat, de bárki más érdeklődőt is! 
(Templomunk, ami az ecseri reformátusok 
temploma is: Maglód, Ady utca 15. szám 
alatt található.) Istentiszteleteinket élő on-
line adásban közvetítjük a Facebookon 
ugyanebben az időpontban, amely isten-
tiszteletek bármikor, bárki számára később 
is megtekinthetők a személyes Facebook-
oldalamon és a gyülekezet Facebook-cso-
portjában: Maglódi Református Gyülekezet 
(Maglód, Ecser, Mende, Sülysáp). Lelkész-
hivatali ügyintézéssel vagy lelkipásztori be-
szélgetéssel kapcsolatban e-mailen vagy te-
lefonon elérhető vagyok: balintklari0916@
gmail.com, 0630/20 90 710. Áldás békes-
ség! 

Köszönjük, ha személyi jövedelemadója 
egyik 1%-val valamely Ecseren működő 
egyházi felekezetet támogatja.  

Magyarországi Evangélikus Egyház: 
0035

Magyarországi Katolikus Egyház: 0011

Magyarországi Református Egyház: 0066
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A Cserfa következő, 2021. 6. szá-
ma június 18-án jelenik meg. 
Nyomdába adás: június 11.  
Lapzárta: június 7.

Természetvédelem

Honlap: 
www.ecser.hu

Küzdelem a szemetelőkkel 4.
Folytatjuk cikksorozatunkat.

Gyűjts Te is szemetet túrázás közben. 
Országos tavaszi nagytakarítás indul, az 

erdők-mezők megtisztítására hív az Ak-
tív Magyarország, hogy a pandémia alatt 
megsokasodott hulladéktól megtisztítsák a 
természetet.

Az Aktív Magyarország és az Aktív- és 
Ökoturisztikai Fejlesztési Központ tavaszi 
kampánya a természetbe szólít. Mint írják, 
a kirándulók jó esetben nem szemetelnek, 
viszont a túrák alatt felgyülemlő hulla-
dékot a helyszínen kihelyezett kukákban 
hagyják. Melyeket az üzemeltetők nem 
tudnak mindig időben üríteni, hiszen nem 
heti szemétszállításra vannak berendez-
kedve.

Az erdőkben, a kirándulóhelyeken ettől 

függetlenül is felgyülemlik a szemét. Ez 
a figyelmetlen túrázóknak vagy a szélnek 
köszönhető, de az ételmaradékokat akár az 
állatok is széthordhatják.

A kampány célja, hogy a túrázók ra-
gadjanak kesztyűt, valamint szemeteszsá-
kot és gyűjtsenek össze annyi szemetet, 
amennyit csak tudnak. Az akcióról készült 
képeket #aktívmagyarország és #tavaszi-
nagytakarítás hashtagekkel megjelölve a 
Facebookon vagy Instagramon mindenki 
megoszthatja és így megmutathatja, hogy 
mennyivel tette élhetőbbé a bolygót.

A kezdeményezéshez sok más szervezet 
és több véleményvezér is csatlakozott. Bő-
vebb információk a www.tavaszinagytaka-
ritas.hu weboldalon találhatók a program-
ról – áll az összegzésben.



Rendben zajlik az oltás Ecseren

Anyák napja alkalmából az édesanyákat és az édesapá-
kat áldotta meg Dr. Tanczik Balázs plébános úr 2021. 
május 2-án, a vasárnapi misén.

2021. április 24-e a Népviselet Napja. A VII. Népvise-
let Napját ünnepeljük együtt, s mivel mással, mint a 
híres ecseri népviselettel.

Az Ecseri Kommunális Szolgáltató Kft. munkatársai a külterületi dűlőutakat is karbantartják. Képünkön az Öregszőlő 
dűlő javításán dolgoznak.


