Ecser Nagyközségi Önkormányzat
yzat lapja
lapja XXVII. év
évfolyam
vfolyam 6. szám. 2021. június 18.
H l p: www.ecser.hu
Honlap:
w
h

Bajnok lett Ecser
futballcsapata

l

lda
o
.
k: 8
Cik

2

l 2021. június 18.

Évforduló

www.ecser.hu

Cserfa

A Nemzeti Összetartozás Napján

Gál Zsolt polgármester és Barta Zoltán jegyző megkoszorúzta a Grassalkovich
téren lévő Trianoni emlékművet, az 1920-as Trianoni békeszerződés aláírásának
101. évfordulóján, Nemzeti Emléknapunkon.

Június 4-én Gál Zsolt polgármester és Barta Zoltán jegyző megkoszorúzta a Grassalkovich téren lévő
Trianoni emlékművet, az 1920-as
Trianoni békeszerződés aláírásának
101. évfordulóján, Nemzeti Emléknapunkon.
A Nemzeti Összetartozás melletti
tanúságtételről szóló 2010. évi XLV.
törvény indokolása szerint az 1920.
június 4-én aláírt trianoni békediktátum kitörölhetetlen, máig feldolgozatlan nyomot hagyott Közép-Európa
nemzeteinek tudatában, generációk
óta a régió történelmének és politikai
eseményeinek közvetlen vagy közvetett befolyásolója.
Közép-Európa államai és nemzetei
a döntés rájuk vonatkozó következményeinek megfelelően eltérő módon
viszonyulnak a szerződéshez. Egyes
nemzetek önazonosságuk megteremtése és kiteljesítése szempontjából
meghatározó és előremutató eseménynek tekintik, ám a magyarság
számára Trianon a XX. század legnagyobb tragédiája. A nemzeti emlékezés, a Kárpát-medence népei közös
jövőjének elősegítése és az európai
értékek érvényesülése azt a feladatot
rója ránk, hogy segítsük Trianon döntéseinek megértését és feldolgozását.
Ugyanakkor lehetőséget ad arra is,
hogy bebizonyítsuk: a nyelvéből és
kultúrájából erőt merítő magyarság e
történelmi tragédia után képes a nemzeti megújulásra, az előtte álló történelmi feladatok megoldására.

Július 1. a magyar egészségügy napja –
Igazgatási szünet
Ezen a csütörtökön szünetelnek a rendelések a Polgármesteri
Semmelweis-nap, a magyar egészség- Szükség esetén Az Orvosi Ügyelethez Hivatalban
ügy napja
Július elseje minden évben a magyar egészségügy ünnepe. Ezen a napon született Semmelweis Ignác, akit
az anyák megmentőjeként ismernek.
Ez a nap az ágazatban munkaszünet. Ezért Ecseren is a háziorvosi,
fogorvosi, védőnői ellátás szünetel.

lehet fordulni. Telefon: 104, vagy 0629/526-140.
Fogászati ügyelet Budapesten lesz,
a VIII. kerület Szentkirályi utca 40.
szám alatt.
A gyógyszertár is zárva lesz szerdán. A Gyömrői Szakrendelő sem tart
nyitva.

Tisztelt Ügyfeleink!
Értesítjük Önöket, hogy az Ecseri Polgármesteri Hivatalban a közszolgálati
tisztviselők napján 2021. július 1-jén,
csütörtökön, igazgatási szünet lesz.
Ecseri Polgármesteri Hivatal
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Összefogás a faluban a tánc jegyében
Évek óta problémát okoz a tavasz
végén hirtelen megjelenő szúnyoginvázió. A híradókból halljuk, hogy a
Katasztrófavédelem országosan szervez irtást, illetve gyérítést, de sajnos
ez csak kiemelt helyeken valósul
meg, főként a folyók és a nagy tavak környezetében, illetve turisztikai
szempontból jelentős településeken.
Ecseren és a környék településein
nem végez gyérítést a Katasztrófavédelem. Ezt a munkát néhány évvel
ezelőtt az Önkormányzat kezdte el
megszervezni. Sajnos a tavalyi évtől
kezdődően légi irtást nem engedélyeznek számunkra, így marad a földi

ben a szezonban utolsó hazai mérkőzésre, több játékos mankóval, gipszelt
kézzel szurkolt a többieknek. Nagyon
jó volt látni azt is, hogy milyen sokan
jelentek meg és szurkoltak ennek a kis
csapatnak. Az ünneplést kezdetekben
beárnyékolta, hogy itthon nagyon szerettek volna a fiúk nyerni, talán kicsit
ennek is köszönhető, hogy nem tudták
kihasználni a lehetőségeiket, de aztán
a sok szurkolói gratuláció hamar engedte továbblépni a játékosokat. Jó
látni azt is, hogy egyre több ecseri játékos vállal szerepet a játékban, Aszódi Márton csapatkapitánnyal az élen.
Példátlan összefogás és együttmű-

A sérültek is szurkoltak, ők is megkapták az érmet
szórás, amely kevésbé hatékony, de
csökkenti a szúnyogok számát. Idén
is megkérvényeztük a Katasztrófavédelemnél, hogy engedélyezzék a légi
permetezést, de ezt az előző évben elutasították, erre az évre vonatkozólag
még nem kaptunk választ.
Gratulálok én is Ecser felnőtt focicsapatának, az edzőnek, Földváry Attilának és az egyesület vezetésének,
Görög Zsoltnak, Gazdag Józsefnek és
Gubcsó Dávidnak, hogy sikeresen irányították az egyesületet és a csapatot.
Sajnos az utolsó itthoni meccsen nem
sikerült nyerni, de a Pest megye II.
osztályba jutás már az előző mérkőzésen eldőlt. Sok sérült volt a csapatban,
vannak kisebb sérülések és van, aki
már hónapok óta nem játszhat. Ennek
ellenére szinte mindenki lement az eb-

ködés alakult ki az egyesületek és intézmények között. Sokan dolgozunk
azon évek óta, hogy a településen lakókat megszólítsuk, rendezvényeket
próbálunk szervezni, az önszerveződő
civil egyesületeket támogatjuk, hogy
egyre többen vegyenek részt Ecser
kulturális- és sportéletében.
Egy ehhez kapcsolódó szerveződés
lehetőségével keresett meg dr. Molnár
Zsuzsanna, az Ecser ÖTE tagja. Arról
tájékoztatott, hogy az országban több
szervezet szerepet vállalt egy tánckihíváson, és ők is szeretnének csatlakozni, illetve más egyesületeket is
belevonni. Hosszas beszélgetés után
arra jutottunk, hogy a civil szervezetek mellett az intézményeket is jó lenne megkérdezni, hogy akarnak-e részt
venni ebben a kezdeményezésben. El-

indult a szervezőmunka, Kun
Attila és Abonyi
Attila
rögtön
felkarolta a projektet és elvállalta a szervezési feladatokat.
Meglepetésre
mindenki azonnal igent mondott, sőt voltak önként
jelentkezők is, így rövid időn belül 16
csoportra bővült a résztvevők köre. A
csoportok vezetőivel kialakítottuk a
koncepciót, ne csak a táncról szóljon
a felvétel, hanem legyen egy kerete,
amiben mutassa be Ecsert is. A kisfilm
a képviselőkkel kezdődik és végigviszi a nézőt a település intézményei,
illetve fontos pontjai között, természetesen a teljesség igénye nélkül, a
szűkös 5 perces kereten belül.
Mindenesetre jó volt látni azt a hozzáállást, amit az egyesületek és intézményeink vezetőin kívül az összes tag
mutatott. A felvétel több napig tartott
és nagyon jó hangulatban zajlott, még
a forgatás feszültségei ellenére is.
Gratulálok minden résztvevőnek és
külön köszönöm Szatmári Zsuzsanna
és Kozma Barbara rengeteg munkáját,
ami nélkül nem valósulhatott volna
meg ez a film. Megtekinthető a youtube-on a Jerusalema tánckihívás (Jerusalema challenge) – Ecser címen.
Gál Zsolt polgármester

Tisztelt Ecseri
Lakosok!
Ismételten szívesen ajánljuk figyelmükbe naponta többször frissülő
honlapunkat.
A www.ecser.hu oldal hétvégén
és ünnepnapokon is új, hiteles
hírekkel tájékoztatja Önöket.
Ugyanott megtalálhatják az
eseménynaptár rovatot is.
Jó böngészést kívánunk!
Ecser Nagyközség
Önkormányzata
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Sokkal több uniós pénz jut Pest megyére
2021-től, mint korábban
Vitályos Eszter, az Emberi Erőforrások
Minisztériumának európai uniós fejlesztéspolitikáért felelős államtitkára Budapesten, sajtótájékoztatón elmondta: 2016-ban
Szabó Istvánnal (Fidesz-KDNP), a Pest
Megyei Közgyűlés elnökével, a Települési Önkormányzatok Országos Szövetségével (TÖOSZ) és a Nemzetgazdasági
Minisztériummal közösen indították el a
kezdeményezést, melynek eredményeként
a Pest megyei emberek, vállalkozások, önkormányzatok, egyházi és civil szervezetek
számára is megnyílhatnak az uniós pályázati lehetőségek, írta az MTI.
Úgy fogalmazott: „ez azért történelmi
siker”, mert a Budapesthez képest kevésbé
fejlett Pest megyére jóval kedvezőbb európai uniós feltételek lesznek érvényesek a
2021-2027-es időszakban, és az érintettek
nagyságrendekkel nagyobb forráshoz juthatnak majd, mint valaha.
Az államtitkár kiemelte: Pest megyében
187 településen 18 járásban több, mint 1,3
millió ember él. Magyarország területének
mintegy 7 százalékát foglalja el, s népessége körülbelül 12 százalékának ad otthont
a megye. A regisztrált vállalkozások száma több, mint 230 ezer, ez az országban
regisztrált vállalkozások 12,8 százaléka;
a nonprofit szervezetek – amelyek számára szintén megnyílik a pályázati lehetőség
a 2021-2027-es időszakban – száma több,
mint 6300, ez az ország összes nonprofit
szervezetének 10 százaléka.
Vitályos Eszter elmondta: a most záruló, 2014-2020-as időszakban több, mint

Szabó István, a Pest Megyei Közgyűlés elnöke a sajtótájékoztatón
11 ezer milliárd forint állt Magyarország
rendelkezésére uniós fejlesztési forrásból.
Ebből Pest megye – a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program révén – 69 milliárd forinthoz jutott. A magyar
kormány igyekezett kompenzálni a Pest
megyei településeket, ezért egy olyan programot indított, melynek összege 80 milliárd forint volt. Az államtitkár ismertetése
szerint a most következő uniós időszakban
csak a települési önkormányzatokat fejlesztő operatív programban a tervek szerint 140
milliárd forint fog jutni a Pest megyeiek részére – közölte, hozzátéve: ezen felül még
további operatív programok is vannak.
Vitályos Eszter azt mondta: bíznak benne, hogy a Pest megyeiek számára óriási
lehetőségeket fog biztosítani ez a „nyitás”,
és a 2021-2027-es időszak „igazi sikertörténet” lesz.

Vitályos Eszter és Szabó István az önálló Pest régió kezdeményezését írják alá a
Megyeházán 2016-ban

Szabó István azt mondta: már a 2000es évek elején T. Mészáros András akkori
megyei elnök kezdeményezte, hogy Pest
megye önálló régió lehessen. Felhívta a figyelmet arra, hogy ez a legnagyobb megye,
több, mint 1,3 millió lakossal.
A megye három járása felkerült a legelmaradottabbak listájára. Pest megye ezen
leszakadó perifériájában mintegy 500 ezer
ember él. Az ő erősítésüket is jelentheti a
jövőben a fejlesztési források növekedése
– értékelt Szabó István, aki – utalva a pandémiás helyzetre – azt hangsúlyozta: „újra
kell indítani az országot, újra kell indítani a
megyét”, ehhez óriási lehetőséget jelent az
uniós forráskeret.
Schmidt Jenő, a TÖOSZ elnöke felidézte: a szövetség tagjainak kérésére már
2013-ban konferenciát szerveztek arról,
„hogyan tovább Pest megye”. Utána találkozott Vitályos Eszter államtitkárral,
és megfogalmazták, hogy Budapestnek és
Pest megyének el kell szakadnia egymástól
– ismertette a szakember, aki a kezdeményezés eredményét „Vitályos-nyitásnak”
nevezte. Felhívta a figyelmet arra, hogy a
2007-2013-as időszakban Pest megyében
az uniós fejlesztési forrásokból 380 ezer
forint jutott egy emberre, míg a fővárosban
csaknem 900 ezer forint.
Schmidt Jenő kiemelte: óriási források
kellenek Pest megyében oktatásra, egészségügyre, szociális ellátásra, óvodákra,
bölcsődékre, utakra, járdákra. Elmondta, a
több, mint 180 Pest megyei település közül
86 TÖOSZ-tag s örömét fejezte ki, hogy a
következő időszakban a fejlesztési források
nagysága 700-900 ezer forint lehet fejenként.
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Megváltozik a szemétszállítás rendje. Keddi napokon viszik el a szemetet
A Duna-Tisza Közi Hulladékgazdálkodási
Nonprofit Kft. döntése értelmében 2021.
július 5-től a hulladékszállítás (kukás, szelektív és zöldhulladék) nem csütörtökön,
hanem kedden történik.
Az utolsó csütörtöki kommunális (kukás)

szállítási nap 2021. július 1.
Az első keddi kommunális (kukás) szállítási nap 2021. július 6.
A zöldhulladékot és a szelektív hulladékot a 2021. év II. félévében az alábbiak
szerint viszik el. Ecser Nagyközség Önkor-

mányzata kérte a szolgáltatót, hogy zöldhulladék-szállítást végezzenek november
és december hónapokban is. Amint válaszolnak, közzétesszük honlapunkon és az
újságunkban.
Ecser Nagyközség Önkormányzata

6

Mozaik

l 2021. június 18.

Madarak és fák napja
„Fa nélkül egy fillért sem ér a táj.
S üres a fa, ha nincs rajta madár.
Én azt hiszem, nem kelne föl a
nap, ha nem lennének fák, s madarak.” (Horvát Imre)
A környezeti nevelés olyan, ma
használatos fogalom, amelyet a
régi ember meg sem nevezett,
mégis élete minden pillanatát átszőtte a természettel való kapcsolata. Május 10-én ünnepeljük a
Madarak és fák napját.
A jeles nap célja, hogy felhívja
az emberek figyelmét a fák fontosságára, a madarak védelmének
feladatára. Sok témát kínál az
alkalom a természet megismerésére. A Gagarin játszótérre vonult ki az Andrássy Utcai Óvoda
apraja-nagyja, ahol 5 állomáson
várták őket az óvónénik izgalmas,
esztétikus, kreatív, tanulságos játékokkal.
Párosíthattak madaras képeket,
kereshettek tojásokat, építhettek
igazi fészket, wc papír gurigából élőre elkészített távcsövükkel figyelhették a madarakat a

fán (plüss madarakat rejtettünk
el), tapintós játék keretein belül megismerkedhettek olyan- a
környezetünkben megtalálhatótárgyakkal, játékokkal, amelyek
fából készültek, körjátékoztak,
fogócskáztak, dombról gurultak,
fákat ölelgettek, sőt a jó hangulatot tetézte a kacsatánc.
Az állomásokon, a feladatok
teljesítése után izgatottan várták
a pecsétet, amit a távcsövükre
gyűjthettek. Igazi családias piknikkel zárult a délelőtt, amelynek
hangulatához a csodás időjárás
nagyban hozzájárult. Kellemesen
elfáradva, mosolyogva, sok új ismerettel dőltek ágyba gyermekeink a bőséges és ízletes ebéd után.
Köszönjük az EKO Kft. tereprendezési munkáját!
„Szeresd a fát, hisz ő is érez,
gyengéden nyúlj a leveléhez.
Ágát ne törd, lombját ne tépjed!
Hagyd annak, ami épnek, szépnek!” (Benedek Elek)
Weiszné Koós Ilona Mónika
óvodapedagógus

Az óvodák nyári nyitvatartása
A nyári időszakban is folyamatos lesz az óvodai ellátás.
A Cserfa Kuckó Óvoda utolsó nevelési napja 2021. június
18., péntek. Zárva tart 2021.
június 21. és július 25. között.
Első nevelési napja 2021. júli-

us 26. hétfő.
Az Andrássy uUcai Óvoda
utolsó nevelési napja 2021.
július 23., péntek. Zárva tart
2021. július 26. és augusztus
29. között. Első nevelési napja
2021. augusztus 30., hétfő.
A
zárva
tartás alatt a
másik, nyitva tartó óvoda fogadja a
gyermekeket.
A részletekről az intézmények
adnak felvilágosítást.

www.ecser.hu
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Javaslatok kérése ecseri
kitüntető címekre
Ecser Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete „Ecserért” kitüntetés, valamint „Ecserért”
Díszoklevél adományozásával fejezi ki elismerését
azon személyeknek vagy közösségeknek, akik a településen vagy annak érdekében kimagasló társadalmi,
gazdasági, közszolgálati, közösségi, kulturális, illetve
a nagyközség érdekében egyéb tevékenységet folytattak.
Az elismerő címek magyar és külföldi személy és
szervezet részére, illetve „posztumusz” egyaránt adományozhatók.
Az „Ecserért” kitüntetésből évente legfeljebb négy,
az „Ecserért” Díszoklevélből évente legfeljebb nyolc
adományozható.
Az “Ecserért” kitüntetés adományozására bármely
ecseri lakos javaslatot tehet. A javaslatot az adott év
július 15. napjáig kell eljuttatni a polgármesteri hivatalba.
A javaslatokat a képviselő-testület bírálja el, és határozatban dönt a kitüntetés odaítéléséről.
A Díszoklevél adományozására szintén bármely
ecseri lakos javaslatot tehet. A javaslatot az adott év
július 15. napjáig kell eljuttatni a polgármesteri hivatalba.
A javaslatokról a polgármester dönt.
Várjuk javaslataikat!

Cserfa
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Felhívás kaszálásra, fűnyírásra, gyommentesítésre
Az elmúlt napokban hatósági ellenőrzés,
közterület-felügyelői járőrözés alkalmával sajnálattal tapasztaltuk, hogy egyes
belterületi ingatlanok gondozatlanok.
Több telken elburjánzott a növényzet,
az idén még egyszer sem kaszálták le a
füvet. Felhívjuk az érintett ingatlan-tulajdonosok figyelmét, hogy jöjjenek ki a telkükre és növényvédelmi. gyomnövénymentesítési kötelezettségüknek tegyenek
eleget! Nem kell megvárniuk a hatósági
felszólítást!
Ecser Nagyközség Önkormányzatának 1/2013. (I. 30.) számú, a közösségi
együttélés alapvető szabályairól, valamint

ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló rendeletének 8. § (14) bekezdése szerint a közösségi együttélés alapvető
szabályait elmulasztó magatartást követ
el az, aki a tulajdonában álló belterületi
ingatlanon a gyomnövény-mentesítésről,
füves területrészének kaszálásáról nem
gondoskodik.
Ugyanezen rendelet helyszíni bírsággal
vagy közigazgatási bírsággal rendeli büntetni a kötelezettség elmulasztóit.
Jó tudni, hogy nemcsak az ingatlan határvonalain belül, hanem az úttest széléig
van az ingatlanhasználónak kötelezettsége.
Külterületi ingatlanok esetében az in-

Épül az új
körforgalom

Szép kert, tiszta környezet

Készül az új ecseri körforgalom a 31110.
jelű, az M0 felé vezető közúton.
A körforgalom lehetővé teszi a helyi
Ady Endre utca tehermentesítését a nehéz tehergépjárművek behajtásától. A
körforgalom segítségével új irányból lesz
megközelíthető az Ipartelep. A kamionoknak már nem kell majd bejönniük Ecser
lakott belterületére, hanem a Tó dűlőn át
hajthatnak be úticéljukhoz. A körforgalom másik ága az új vállalkozások megközelítését szolgálja. Ecser Nagyközség
Önkormányzata megállapodott az érintett
ingatlantulajdonosokkal a körforgalom
megépítéséről és a Tó dűlő szilárd burkolattal való kiépítésének finanszírozásáról.
Az önkormányzat már vásárolt is ingatlanokat annak érdekében, hogy az új út
ívei, kanyarjai megfeleljenek a korszerű
közlekedési előírásoknak. A tervek készen vannak, a telekalakítási eljárások és
közműegyeztetések is lebonyolódtak.
A tehergépjárművek jó része az önkormányzat kérésére már most is a Tó dűlőt
használja, elkerülve ezzel az Ady Endre
utcát. A betonkeverő telepek jelentős forgalma a még makadám jellegű úton bonyolódik.
Az építkezésnél félpályás útlezárás van,
a forgalmat jelzőlámpa irányítja.

gatlanügyi hatóság által a helyszínen felvett jegyzőkönyv alapján a növény- és
talajvédelmi hatóság az eljáró szerv, míg
belterületen a jegyző. Ha bizonytalanok,
hogy melyik ingatlan a külterületi, akkor
a Polgármesteri Hivatalban ebben tudunk
segíteni. A más hatóság hatáskörébe tartozó ügyeket áttesszük az arra hatáskörrel és
illetékességgel rendelkező szervezetnek.
Azok a telektulajdonosok, akik más településen laknak, rendszeresen keressék
fel ingatlanukat és szemrevételezzék azt,
vagy bízzanak meg valakit a gyommentesítéssel!
Ecseri Polgármesteri Hivatal

Ecser Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Ecser kulturált települési környezetének fejlesztése céljából pályázatot hirdet. A pályázat célja a
zöldfelületek fejlesztése, gondozása, fák telepítése, a rendezett udvarok megteremtése, az ebben élenjáró családok és cégek elismerése. A pályázat végső célja a
lakosok motiválása lakókörnyezetük ápoltabbá tétele érdekében.
A pályázaton indulhat minden magánszemély és vállalkozás. Várjuk azok jelentkezését, akik sokat foglalkoznak kertjük gondozásával, szeretnek kertészkedni.
A pályázóknak 2021. június 30-ig kell részvételüket jelezni a Polgármesteri Hivatalban. (2233 Ecser, Széchenyi u. 1., Telefon: 06-29/335-161, E-mail:
polgarmesterihivatal@ecser.hu
Részletek: www.ecser.hu

Nyit a megújult Ecseri Könyvtár
Kedves Olvasóink!
Örömmel tájékoztatjuk Önöket, hogy a módosított 484/2020. (XI.10) kormányrendelet értelmében
könyvtárunk 2021. május 17-től, hétfőtől ismét látogatható, hétfőtől – péntekig, 08:00-16:00-ig.
A könyvtári látogatás rendje az alábbiak szerint
módosul:
• A könyvtár épületébe csak a védettségi igazolvánnyal rendelkezők léphetnek be.
• Védettségi igazolvánnyal rendelkező olvasóinknak és a velük érkező kiskorúaknak a védettségi
igazolvány és a személyazonosító igazolvány bemutatása után, a könyvtárban való tartózkodás idején a
maszk viselése kötelező.
• A kihelyezett kézfertőtlenítő használata az
épületbe való belépéskor
kötelező.
• Védettségi igazolvány hiányában továbbra is az ablakos (Teleház ablakán keresztüli)
szolgáltatásunkat lehet
igénybe venni, illetve

lehetőség van a korábban kikölcsönzött könyvek
visszahozatalára is.
• A könyvtári kéréseiket előzetesen az
ecserkonyvtar@gmail.hu e-mail címre, illetve
a 06-29-335-346 telefonszámra is leadhatják.
• A kormányrendelet értelmében a gyerekek kísérő nélkül NEM látogathatják a kulturális intézményeket.
Kérjük, kísérjék figyelemmel módosított nyitvatartásunkat, és mindannyiunk egészségének megóvása érdekében tartsák be a könyvtárhasználati
szabályokat!
Sok szeretettel várjuk megújult könyvtárunkban!
Ecseri Könyvtár
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Bajnok lett Ecser focicsapata
Bár az utolsó, Abony elleni találkozón kijöhetett volna jobban is a lépés a csapatnak (0-1), ám a már bajnokként pályára
lépő Ecser Sport Egyesület gárdáját így is
felejthetetlen ünneplésben részesítették a
szurkolók.
A találkozó hatalmas hangorkán közepette kezdődött. A legfiatalabbakból álló
ecseri B közép elfoglalta helyét a lelátón
és zúgott a Hajrá Ecser! Bíztatták a csapatot, ahogy a torkukon kifért. Kint voltak idősek, fiatalok, családtagok, rokonok,
ismerősök, akiknek az ecseri foci sokat
jelent. Piros és kék füstölők tették átláthatatlanná a levegőt, varázsoltak szilveszteri

hangulatot a sportpályára.
A foci komoly közösségformáló tényező
a faluban. A kulturális élet, a hagyományőrzés, a tánc és közös éneklés mellett talán
a férfi labdarúgás dobogtatja meg legtöbbek szívét. Régen például Aszódi Csaba
András, az Ecseri Szlovák Önkormányzat
elnöke nem nagyon járt meccsre, de ma
már – ha ideje engedi –, mindig megnézi
a gárdát, amelynek fia az egyik erőssége.
Nem maradt el az eseményről Gál Zsolt
polgármester és Barta Zoltán jegyző sem,
akik az önkormányzat képviseletében
szurkolva mutatták meg, hogy a faluvezetésnek is fontos a csapat.

Az utolsó bajnoki mérkőzés lejátszásával hivatalossá vált a végeredmény: Ecser
a 2020/21-es szezonban a Pest megye III.
osztály Kelti Csoportjának bajnoka lett.
Edző: Földváry Attila, klubelnök: Görög
Zsolt. Ezzel eggyel előrébb lépve, ősszel
a megyei másodosztályban folytatják a
küzdelmeket.
A bajnokcsapat tagjainak nyakába
akasztották az érmeket, aztán pukkantak
a pezsgősüvegek, s a nagy boldogságban
egymás nyakába borulva locsolkodtak a
csapattagok, ahogy a Forma 1 versenyek
végén a győztesek szokták. Nagyokat kortyolva az elnyert kupából.

Piros és kék füstölőkkel köszöntötték a szurkolók a csapatot

Az ecseri fiatalok alkotta hangos B-közép a füstben úszó lelátón

Pacsizás a szurkolókkal a meccs után

Az érmek átadása

Foci és család. Ez az igazi.

Együtt a szurkolókkal a bajnokok
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Gyermeknap az Andrássy Utcai Óvodában
A nemzetközi Gyermeknapot a világ számos országában megünneplik, az év legkülönbözőbb napjain. Az ünnepet először
Törökországban tartották meg 1920-ban.
Magyarországon az Országos Gyermekvédő Liga kezdeményezésére már a XX.
század első évtizedében is rendeztek gyermeknapot, ha nem is minden évben. Így
1906-ban 46 vidéki város és község vett
részt a gyermeknap megünneplésében.
Az ünnep célja, hogy megemlékezzenek
a világ gyermekeinek testvériségéről és
egymás közti megértéséről, valamint a
gyermekek jóléte érdekében kifejtett küzdelemről.
Május utolsó napjának reggelén már izgatottan gyülekeztünk (fohászkodva a jó
időhöz), hiszen elérkezett a Gyermeknap
az Andrássy Utcai Óvodában. Mint minden
jeles napon, ekkor is valami különleges,
meghitt hangulat járta át az intézményt.
Már a kapuban láthatták a gyermekek,
hogy valami készül, s vidáman sétáltak át
a szivárványoslufi-kapu alatt. Meseplaká-

tok mosolyogtak rájuk,
ahogyan az épületbe értek. A reggeli után már
zeneszóval várta a bohóc
a kicsiket, és az óvónénik is különféle sportos
állomásokat alakítottak
ki. Az öt mozgásos állomáson pecsétet kaptak.
Lelkesen teljesítették a
szórakoztató, kreatív feladatokat. A csodálatosan
feldíszített udvar mindenkit
elkápráztatott.
A közös tánc, a finom
nasik és a hajtogatott luficsodák csak fokozták a hangulatot. Egy
kis ajándékkal is kedveskedtünk a csoportoknak, mindenki hazavihetett egy érmet,
buborékfújót és egy baseball sapkát.
S hogy nekünk felnőtteknek mi volt az
ajándékunk?...Az, hogy a gyermekeink
mosolygósan, élményekkel teli térhettek
haza a gyermeknapi rendezvényről, hiszen

„A gyermektársaság gyógyír a lélekre..”
Köszönet illeti a szervezésért, a dekorációért, a bohócműsorért és a sok finomságért Cselényi Gertrúdot, az Ascot Agency
rendezvényszervező cég egyik brandje, a
Yantra Decor Salon ügyvezetőjét, akinek
segítségével megvalósulhatott ez a szuper
nap. Hálás köszönet a boldog gyermekpillanatokért.

Sportos gyermeknap a Cserfa Kuckó Óvodában
Az óvodai élet csupa jókedv, móka, játék.
Mondhatnánk: „Itt minden nap gyermeknap!”.
Mégis május utolsó vasárnapjához közeledve szerettünk volna egy igazán emlékezetes programot szervezni kis ovisa-

ink számára.
A mozgás, mozgásos játékok nagyon
népszerűek a gyerekeink körében, így azt
gondoltuk, egy sportos gyermeknapnál
nem is találhatnánk ki jobbat számukra.
Péntek reggelre mindenki motorral,
rollerrel, kerékpárral
érkezett
az
óvodába, az
óvó nénik pedig különféle
sporteszközöket készítettek
elő.
Legalkalmasabb helyszínnek a focipálya tűnt,
ahová
egy
korai tízórai
után el is indultunk. A járgányokat szülői segítséggel
szállítottuk a
pályára, így
mire
megérkeztünk, a
járművek is

felsorakozva vártak.
Zenés bemelegítés után különféle tevékenységeket próbálhattak ki a gyerekek.
pl.: biciklizés, motorozás bóják között,
labdavezető játékok, ugróiskola, „virággyűjtő” verseny.
Hosszú idő után most ismét focizhattak
Kovács István bácsival. Nagy lelkesedéssel vették őt körül fiúk és lányok, kicsik
és nagyok egyaránt.
Ica néni pedig csillámtetoválást varázsolt karjukra.
Szerencsére az időjárás is kedvezett nekünk, a szikrázó napsütésben pedig igazán jólesett a fagyi.
Köszönjük a szülőknek a szállításban,
Valyon Tibornak és Bíró Lászlónak pedig
a közlekedésben nyújtott segítségét.
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Barna István kántor munkáját köszönték meg
templomunkban
80. születésnapján, hivatalos kántori tevékenységéből történő nyugdíjba vonulása
alkalmából, Pünkösd vasárnapján köszöntötték Barna István kántort az ecseri templomban.
Pista bácsi 1979-től végezte nálunk a
kántori feladatokat, melyeket mostani
nyugdíjazása után, helyettesként továbbra
is szívesen lát el, egészségi állapotától függően. Több évtizedes munkáját köszönte
meg Dr. Tanczik Balázs plébános és Aszódi Csaba András, az Egyházközségi Tanácsadó Testület elnöke. Egy Páduai Szent
Antalt ábrázoló képet adtak át Barna Istvánnak, utalva templomunk védőszentjére.
A templomi orgonán emléktáblát avattak, amelyen feltüntették az ecseri templomban szolgáló kántorok nevét.
A misén bemutatták új kántorunkat, Sipos Áront, aki Lauró Krisztinával együtt

Balázs atya köszönti Barna Istvánt
látja majd el a jövőben a kántori feladatokat. Köszönjük Barna István szolgálatát és
köszöntjük utódait!

A Barna Istvánnal készült interjút a
Cserfa újság 2021. májusi számában közültük.

Tájékoztató a háziorvosi
Véget ért az ebek kötelező veszettügyelet június havi ellátásáról ség elleni oltására adott türelmi idő
Tisztelt Ecseriek!
Mint ismeretes, az ecseri lakosokat sürgős esetben a maglódi
orvosi ügyelet látja el, mert Ecser Nagyközség Önkormányzata
korábban hozzájuk csatlakozott.
Az orvosi ügyeletet végző Rescue-Med Kft. és Maglód Város
Önkormányzata között kötött feladatellátás szerződés 2021. május 31-én lejárt. A Maglód város által kiírt közbeszerzési eljárás
eredményeként az orvosi ügyeletet egy új szolgáltató, a Központi Háziorvosi Ügyelet Egészségügyi Szolgáltató Kft. fogja
végezni 2021. július 1-től.
A 2021. június 1-30-ig tartó átállási időszak alatt az ügyeletet
továbbra is a Rescue-Med Kft. biztosítja, de péceli ügyeletéről.
Ezért a maglódi ügyeleti rendelőben személyes betegfogadás júniusban nem lesz, csak a házhoz menő ellátást végzik Pécelről.
A telefonszám változatlan az átállási időszak alatt és után is (0629/526-140).
A megszokott ügyeleti ellátási rend 2021. július 1-től áll helyre.
Az átmeneti kellemetlenségekért megértésüket kérjük!

A fokozatos nyitáshoz igazodva megszűnt a kutyák veszettség
elleni ismétlő oltásának beadatására tavaly márciusban elrendelt türelmi idő. A hatóság kéri az érintett kutyatartókat, hogy
lehetőség szerint mielőbb pótolják állatuknál az esetlegesen
elmaradt oltást.
Tavaly márciusban az országszerte érvényben lévő járványvédelmi intézkedésekre tekintettel rendelte el a Nébih, hogy
a rendszeresen oltott ebek esetében nem szankcionálja az állategészségügyi hatóság az évente esedékes, ismétlő oltás elmaradását. A fokozatos nyitáshoz igazodva, valamint mivel az
oltások beadatásának megszervezése is többféleképpen megoldható mostanra, a hatóság május 12-től megszüntette a türelmi időt. A Nébih kéri az érintett kutyatartókat, hogy lehetőség
szerint mielőbb pótolják állatuknál az esetlegesen elmaradt
oltást!
Kapcsolódó jogszabály:
* veszettség elleni védekezés részletes szabályairól szóló
164/2008 (XII.20.) FVM rendelet 4.§ (1) bekezdése

Nem kell zártan tartani a baromfikat
Az országos főállatorvos 2021. május 14-én
megjelent határozatával visszavonta a baromfik kötelező zártan tartására vonatkozó
országos előírást. A könnyítést a járványhelyzet kedvező alakulása indokolja, ugyanis
a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal
(Nébih) laboratóriuma 2021. április 13-a óta
nem mutatott ki újabb madárinfluenza-fertőzést sem házi, sem vadon élő, sem pedig
fogságban tartott madarakban.

Az enyhítés mellett a járványvédelmi minimumfeltételeket továbbra is teljesíteniük
kell a gazdáknak, továbbá ezután is érvényesek a zártan etetést és itatást előíró rendelkezések, valamint a takarmányt is zárt helyen
kell tárolni.
A madárinfluenza betegséggel kapcsolatos
további tudnivalókról a Nébih tematikus oldalán tájékozódhatnak az érintettek: portal.
nebih.gov.hu/madarinfluenza

Köszönetnyilvánítás
Hálás szívvel mondunk köszönetet
mindazoknak, akik
Petrovits Antal
temetésén részt vettek,
gyászukban, mélységes
fájdalmukban őszinte részvéttel
osztoztak.
Köszönet a vígasztaló szavakért, a
szeretet virágaiért.
A gyászoló család
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Úrnapja – Krisztus Szent
Testének és Vérének főünnepe
A NEK évében kiemelten időszerű az Eucharisztiáról írnom. E görög szó jelentése: hálaadás. Értelme pedig kettős: tágabb
értelemben jelenti az egész szentmisét,
szűkebb értelemben pedig az Oltáriszentséget. Utóbbinak különleges ünneplése
történik (népies magyar nevén) Úrnapján. Felfoghatatlan hittitok, értelmezése
röviden lehetetlen, ezért több részletben
fogom elemezni. Most a fenti ünnepnap
kapcsán vegyük csak a szűkebb értelmét:
az Oltáriszentséget.
Hogyan lehet az, hogy a pap szavai
által a kenyér és bor lényege átváltozik
Krisztus valóságos Testévé és valóságos
Vérévé? A szentmisében, az átváltoztatáskor egyes szám első személyben hangzanak el Krisztusnak az Utolsó Vacsorán
kimondott szavai: „ez az én testem”, „ez
az én vérem”. Tehát maga Krisztus cselekszik a papján keresztül. Magát kenyér
és bor képe mögé rejti. Miért? Hogy itt
maradhasson minden korok minden emberével, magunkhoz vehessük Őt magát:
ezáltal táplálni tudjon minket ahhoz, hogy
az Ő útján maradjon az életünk egész
a mennybe jutásig és ennek érdekében
erősítse bennünk az Ő családjához, az
Egyházhoz tartozást. Olyan közel akar
lenni hozzánk, amennyire csak lehetséges.
Itt, a földi életben a lehető legmagasabb
szinten egyesülünk Vele a szentáldozáskor, ennél szorosabb kapcsolat Vele már
csakis a mennyben van. Ennek az egyesülésnek az érdekében Krisztus kész csodákat is tenni minden szentmisén. Egyrészt
azt, hogy a fenti szavaktól kezdve az ostya
már szentostya, az Ő valóságos Teste, a
bor pedig valóságos Vére. Csoda az, ho-

gyan „férhet bele” Ő, a végtelen istenember egy darabka kis péksüteménybe, pár
csepp erjedt növényi nedvbe. Csoda az is,
hogy ha ez tényleg megtörténik, akkor mi
azt miért nem látjuk. A válaszaink pedig
ezekre: az egész nem más, mint hit kérdése. Elhiszem, hogy amit Isten Fia mond,
az valóban úgy van? Hogy Ő nem hazudik és nem is téved? Hogy Ő mindenható,
tehát csodát tenni is képes? Hogy szeret
annyira, akar annyira közel jönni hozzám,
hogy meg is teszi ezt a csodát énértem?
Igen! Hiszem, hiszem mindegyiket. Ha az
utóbbiak bármelyike nem így volna, nem
Ő volna az Isten. Istennek ugyanis (már
csak filozófiailag is) tökéletesnek, változhatatlannak, mindenhatónak kell lennie,
Aki nem tévedhet, nem hazudhat, egyetlen
szava sem hiúsulhat meg. Csakis azt nevezzük Istennek, Akire mindezek igazak.
Jézus csodáira számtalan bizonyíték van:
szavára halottak támadtak fel, betegek
gyógyultak meg, a vízből bor lett, ezrek
laktak jól 5 kenyérből és 2 halból…stb. Ha
földi életében volt ezekre hatalma, akkor
pont a feltámadása után ne lenne? Szeretetére pedig a legfelülmúlhatatlanabb bizonyíték az élete feláldozása érted/értem. Mi
nagyobb bizonyíték létezhetne arra, hogy
mennyire fontos vagy Számára? Ha tehát
képes is és akar is csodát tenni értünk, akkor amit a szentmisén mond, az úgy van,
még ha a szemünk az átváltoztatás után is
csak ostyát és bort lát. Azért hiszem, mert
Ő mondja. Neki bármit elhiszek, inkább,
mint saját magamnak.
Úrnapján lényegében tehát Isten maximálisan közel jövő szeretetét ünnepeljük.
Balázs atya

Honlap:
www.ecser.hu
A Cserfa
C f következő,
kö tk
k ő 20
2021
2021.
21 7
7.
száma július 16-án jelenik meg.
Nyomdába adás: július 9.
Lapzárta: július 5.

Úrnapi körmenet a templom körül. Cikk a 11. oldalon.

A rossz idő sem tántorította el a horgászokat az idei
Pünkösdi Horgászversenytől. A szakadó eső ellenére is
jó hangulatban hódoltak kedvenc sportjuknak.
Gratulálunk mindenkinek a kitartásért!

Szép díszítés a templomkertben Úrnapja tiszteletére

