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Tisztújítást tartott Ecseren 
a Jegyzők Országos Szövetsége
A Jegyzők Országos Szövetsége tar-
totta Közgyűlését a minap Ecseren. 

– Tóth János elnököt, Göd jegy-
zőjét kérdeztük először arról, 
hányszor ülésezik a testület egy év-
ben? 

– Az elnökségnek kötelező jelleg-
gel évente két alkalommal kellene 
üléseznie. A mostani tanácskozást 
közgyűlésnek nevezzük, de tényle-
gesen az alapszabály szerinti küldött-
gyűlésre került sor, amelyet cikluson-
ként minimum egy alkalommal össze 
kell hívni. Továbbá évente a beszá-
moló, pénzügyi helyzet, költségvetés 
kapcsán a megyei tagozatvezetőkből 
és az elnökségből álló választmány is 
összeült. 

– Mi volt az érdemi munka a ta-
nácskozáson?

– A közgyűlés feladata új elnökség 
választása volt. A leköszönő elnök-
séget 2015 szeptemberében bízták 
meg. Öt évig szólt a mandátumunk, 
de az alapszabály szerint az 5 év le-
teltét követő június 30-ig kell az új 
elnökséget megválasztani. 

– Mi a jelentősége annak, hogy 
Ecseren tartják az ülést? Koráb-
ban is tanácskoztak már itt. Vala-
miért szeretnek Ecserre jönni?

– Valóban több alkalommal vol-
tunk már Ecseren. A megyei tago-

zat ülését is tartottuk már itt. Ecser 
nagyon kedves hely, ahol szívesen 
látnak bennünket, így emiatt is öröm-
mel jövünk ide. De praktikum is van 
a dologban, az M0 mentén vagyunk, 
mindenki könnyen idetalál. A kül-
döttgyűlés helyét nem kell órákat ke-
resni Budapest mélyén valahol. 

– Ha már jegyzők körében va-
gyunk, hadd kérdezzem meg, mi-
lyen a falu teljesítménye ezen a 
téren? 

– Ecseren ez a szakmai munka 
tiszteletre méltó volt. Mondhat bár-
ki bármit, ahol valaki hosszú időn 

keresztül meg tud maradni, ott azért 
valamit le kell tenni az asztalra. Aki 
csak hímez-hámoz, az ügyfeleket, a 
képviselő-testületet nem megfelelő-
en szolgálja ki, az nem képes hosszú 
távon egyhelyben maradni. Emellett 
mindig tudatja a Polgármesteri Hiva-
tal, hogy szívesen látnak itt bennün-
ket és ezt minden esetben precízen 
megszervezik. Minden a helyén van, 
amikor ideérkezünk a tanácskozásra.

– Kívánom, még sok sikeres ülé-
sük legyen Ecseren.

– Nagyon köszönjük. Reméljük, 
hogy ez így is lesz.     

Tóth János elnököt az ülésen újraválasztották

Csoportkép az új elnökségről
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2021. június 29-én, kedden Budapestre látogatott Eduard Heger szlovák kormányfő. A magyar fővárosban tárgyalt Orbán Viktor 
miniszterelnökkel és Kövér Lászlóval, az Országgyűlés elnökével. Látogatása végén a Szlovák Köztársaság budapesti nagykövet-
ségén a magyarországi szlovák egyesületek, önkormányzatok és intézmények képviselőivel is találkozott. Aszódi Csaba András, az 
Ecseri Szlovák Önkormányzat elnöke a követségen adta át Eduard Hegernek a 2020 végén megjelent, 16 ecseri receptet is tartalma-
zó „Nagyanyáink konyhájából – Takto varila starká” című szakácskönyvet, mely a pestkörnyéki szlovák őslakosságú települések 
hagyományos ételeit mutatja be. A könyv Aszódi Csaba András, Király Katalin és Lukics Gábor munkája.

Ecseri könyvet kapott ajándékba a szlovák miniszterelnök

Egyre több állásajánlatot tesz 
közzé a LIDL és a JYSK Ecseren
Hirtelen ránk köszöntött a nyár. 

A már megszokott nagy meleg után 
várhatóan heves esőzések érkeznek, 
kérek mindenkit, hogy készüljön fel az 
ingatlanok előtt lévő árkok takarításá-
val. Előzzük meg az árkok eltömődésé-
ből adódó károkat. Szeretném felhívni 
az autóval közlekedőket, hogy ebben a 
melegben sokkal fi gyelmesebben közle-
kedjenek a település útjain is, fokozottan 
fi gyeljen mindenki a sebességhatárok 
betartására. Több gyermek van ilyenkor 
az utakon, ezért ha legalább mi, itt lakók 
betartjuk a sebességhatárt, ezzel a más 
településekről ide érkezőket vagy csak 
áthajtókat is rá tudjuk kényszeríteni a 
lassabb sebességre, de legalább példát 
tudunk mutatni, hogy ők se közlekedje-
nek gyorsan Ecseren. Különösen fontos-
nak tartom, hogy a lakó-pihenő övezet-
ben 20km/h a sebességhatár, az ott lakók 
is fi gyeljenek a korlátozás betartására. 
Az elmúlt években megduplázódott az 
Ecseren lakók autóinak száma, és meg-
növekedett az átmenő forgalom is. Vál-
tozás történt az orvosi ügyeleti ellátás-
ban, Maglód másik szolgáltatóval kötött 
ellátási szerződést, így átmenetileg Pé-
celről látták el a feladatot. Augusztus-
tól ismét Maglódon, a már megszokott 
helyen tudják az Ecseren lakók is igény-
be venni az ügyeleti ellátást. Sajnos ké-

sőn kaptunk tájékoztatást a változásról, 
ezért nem tudtunk időben felkészülni a 
váltásra, remélem, nem okozott és a ké-
sőbbiekben sem fog problémát okozni a 
váltás.

Kétszer végeztettünk szúnyoggyérí-
tést, májusban még a meleg beállta előtt 
elkezdtük az engedélyezést, akkor azt 
az információt kaptuk, hogy nem enge-
délyezik a légi irtást, ezért a tavaly már 
használt földi permetezést kellett meg-
rendelnünk. Előzetesen erről tudtunk 
beszámolni, a földi irtást követően azon-
ban Müller Cecília mégis engedélyezte 
a légi gyérítést, ezért a képviselő-testü-
let úgy döntött, hogy ezt a hatékonyabb 
módszert is megrendeljük. Erről a hon-
lapon és a facebookon tudtuk értesíteni 
a lakosokat, remélem, mindenkihez idő-
ben eljutott a hír. 

Az elmúlt hetekben megváltozott a te-
lepülési hulladékszállítás rendje, erről is 
több fórumon tájékoztattuk a szolgáltató 
helyett a lakosokat. Kérek mindenkit, 
hogy kísérje fi gyelemmel a megszo-
kott fórumokat, sokszor csak napjaink 
vagy óráink vannak a változások köz-
zétételére. A honlapon, a Facebookon 
és a Cserfában is igyekszünk közzétenni 
azokat az információkat, amik eljutnak 
hozzánk. A nyár folyamán a ház körüli 
munkák és a családi, baráti összejövete-

lek száma meg-
növekszik, kérek 
mindenkit, kezel-
je ezt toleranciá-
val. Mindannyi-
unk háza felépült 
valahogy, ott is 
dolgoztak ácsok, 
lakatosok, és a betonkeverő is zajjal járt. 
Előfordulhat, hogy egy-egy hangosabb-
ra sikerült családi rendezvénnyel zavar-
tuk a környezetünkben élőket. Célszerű 
előzetesen egyeztetni a szomszédokkal, 
hogy ők is fel tudjanak készülni, ne él-
jünk vissza egymás türelmével, fi gyel-
jünk oda, hogy ne legyen túlságosan 
zavaró, a hajnali munkakezdést és az 
éjszakába nyúló hangos zenehallgatást 
szorítsuk korlátok közé. Amennyiben 
mindenki betartja azokat az íratlan sza-
bályokat, amit ő is elvárna, sokkal köny-
nyebb lesz az egymás mellett élés. 

Folynak az építkezések a település ve-
csési oldalán. Egyre több álláshirdetést 
adnak fel a LIDL és a JYSK logisztikai 
központjába. Aki munkát szeretne vál-
lalni náluk, kísérje fi gyelemmel a cégek 
saját honlapját is. 

Szép nyarat és jó egészséget kívánok 
mindenkinek!

Gál Zsolt 
polgármester
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A pandémia után Ecseren kapcsolódtak ki a 
rákosmenti szakrendelő dolgozói

A jóidő érkeztével egyre inkább meg-
érkezik a jókedv is az emberekhez, a 
járvány enyhültével pedig számtalan 
jelét láthatjuk annak, hogy az életkedv 
is egyre többünkbe kezd visszatérni. 

Így nem csoda, hogy az ecseri Hor-
gásztó partja is megélénkül, és szép 
lassan visszatér az élet itt is a járvány 
előtt megszokott kerékvágásba. Így 
történt ez a június 19-ei szombaton 
is, amikor a XVII. kerületi szakorvosi 
rendelőintézet kollektívája vette egy 
napra birtokba a területet. Ők már visz-
szatérő vendégnek számítanak Ecse-
ren, hiszen több éve rendszeres részt-
vevői – nem is minden siker nélkül – a 
tónál megrendezésre kerülő különböző 
gasztronómiai programoknak. Így az-
tán a szervezés oroszlánrészét magá-
ra vállaló Balogh Irén főnővér hívó 
szavára több, mint 70 fő jelentkezett, 
hogy egy szerény összejövetellel állít-
sanak emléket annak az elképzelhetet-
lenül nehéz, járvány sújtotta időszak-
nak, melyben ugyan helyt tudtak állni 
a kihívásokban – ám mégis mindany-
nyiukban örökre nyomot hagyott. Így 
valamennyien úgy érezték most, hogy 
jócskán rájuk fér egy kis kikapcsoló-
dás, a feszült idegek ellazítása. S noha 
személyesen ugyan nem tudott jelen 
lenni, de teljesítményük elismerése-
ként Andrásik Sándor Dunaharaszti 

önkormányzati képviselője tényleges 
támogatást is nyújtott, hogy a program 
sikeresen meg is valósulhasson. 

A rendelőintézet vezetőassziszten-
se Szlifkáné Cseri Mariann elmondta, 
hogy ez nemcsak az első Covid utáni 
összejövetel, hanem egyben az első 
olyan alkalom is, mely szabad térben 
zajlik és nem kötelező a maszkviselés. 
Az elmúlt másfél évben az intézet dol-
gozói valamennyien olyan rendkívüli 
terhelésnek voltak kitéve, hogy még 
a legerősebbnek és kiegyensúlyozot-
tabbnak tekinthető dolgozók is meg-
törtek pszichésen. Több, mint 2/3 ré-
szük ugyanis közvetlenül is részt vett a 
Covid betegek ellátásában. Ám ennek 
ellenére a rendelő is tovább tudott mű-
ködni és egy napra sem kellett bezárni, 
így a járóbetegeket is zökkenőmente-
sen el tudta látni folyamatosan. S jól-
lehet a kollektíva átlagéletkora 45 – 65 
év között van, ám mégis első osztályú-
an teljesítettek valamennyien nap mint 
nap. Sőt, még a 60 éves kollégájuk 
is 12 órát dolgozott az oltópontokon, 
ahol ennyi időn át kellett biztosítani az 
ellátást. 

Van továbbá olyan dolgozójuk is, aki 
kicsi gyereket nevel, vagy pedig egy-
szerűen csak szülő – és ezt a munkát 
nem lehet otthonról, ’home offi  ce’-ban 
végezni. S ilyenkor megnő az otthoni-

ak, a teljes család szerepe, mert bizony 
igen nagy szükség van a segítségre. 
Irénke, a főszervező egy valóságos kis 
energiabomba, a kollektíva pedig any-
nyira összetartó, hogy a rendezvény-
re még többen eljöttek azok közül is, 
akik egyébként már nem is dolgoznak 
náluk. Ezt a remek csapatszellemet pe-
dig nincs olyan súrlódás – ami ennyi 
nő között lehetetlen, hogy néhanapján 
ne fordulna elő – ami meg tudná törni. 
És ez az, ami nagy segítségükre volt 
a helytállásukban a rendkívüli helyzet-
ben is. 

Az ecseriek pedig szokásukhoz hí-
ven most is kiváló vendéglátóhoz mél-
tóan fogadták a vendégeket. Gébele 
Zsolt, a Horgászegyesület vezetője 
már hajnali 5 órakor kint volt a tónál, 
hogy biztosítsa, minden időben ren-
delkezésre álljon. Ebben pedig olyan 
kiváló horgászok voltak segítségé-
re, mint Szilágyi Szilvi és családjá-
nak szó szerint apraja-nagyja. S hogy 
még vidámabb legyen a hangulat, üde 
színfoltot jelentett a szomszédos Mag-
lódról érkező Kovácsovics Fruzsina 
fellépése, aki egy kellemes dallal szó-
rakoztatta az egybegyülteket. Az így 
megalapozott jó hangulat folytán aztán 
többen kipróbálták magukat a karao-
ke világában is, több-kevesebb sikert 
aratva a nagyérdemű körében. 

Nagy csapat gyűlt össze az első szabadtéri és maszmentes össszejövetelre a pandémia aután
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Közösen igyekezett a felgyülemlett 
feszültséget levezetni a kollektívával 
dr. Fenke Ferenc, a szakrendelő veze-
tője is.    

Időközben beindult a szakrendelő 
felújítására irányuló projekt is, mely 
most ért célegyenesbe, s a vonatkozó 
tervek már a minisztérium asztalán 
vannak. Ezután következik a közbe-
szerzési pályázat kiírása, s ha minden a 
tervek szerint alakul, az első tényleges 
kapavágást talán októberben sikerül is 
megtenni. De tárgyalások sorozatán 
keresztül vezetett idáig az út, aminek 
eredményeként sikerült elérni, hogy 
nem rá, hanem mellé építenek az épü-
letnek. Ennek pedig óriási jelentősége 
van, hiszen így elkerülhetővé válik, 
hogy a felújítás során kelljen be zár-
ni a rendelőt, így viszont mindvégig el 
tudja majd látni a betegeket. Ennek az 
óriási eredménynek a kiharcolásában 
oroszlánrésze volt Dunai Mónika or-
szággyűlési képviselőnek, aki Horváth 
Tamás XVII. kerületi polgármester és 
dr. Fenke Ferenc rendelőintézet-veze-
tő mellett mindvégig személyesen vett 
részt a tárgyalásokon. Csakúgy, mint 
ezen a kötetlen, nyár eleji tópartin, aho-

vá a vendégek tiszteletére kilátogatott 
Gál Zsolt, Ecser polgármestere is. A 
településvezető elmondta, hogy Ecser 
nagyon örül a vendégek jövetelének, 
annak pedig különösen, hogy ilyen 
nagy számban vannak jelen. Az pedig, 
hogy a rendelőintézetiek már több más 
helyi rendezvény eredményes részt-

vevői is, kifejezetten biztató jel a jó 
szomszédi kapcsolat további erősíté-
sére. Horváth Tamás, a XVII. kerület 
polgármestere szintén a jószomszéd-
ság erősítése iránti reményének adott 
hangot, aki ennek elősegítése és támo-
gatása céljából első alkalommal láto-
gatott el Ecserre, a horgásztó partjára.             

Gál Zsolt polgármester, Kovácsovics Fruzsina énekes és dr. Fenke Ferenc, a szakren-
delő vezető főorvosa jól érzik magukat a tóparti találkozón

Sportnap az iskolában a híres kosarassal, Trepák Zoltánnal
Sportnapot, portyát szervezett a Száz 
Kéz Egyesület és a Laky Ilonka Álta-
lános Iskola. A június 11-i rendezvény 
sztárvendége Trepák Zoltán kosárlabdá-
zó volt. 

Trepák Zoli ecseri, ő is ide járt az 
Ecseri Általános Iskolába. 45-szörös 
magyar válogatott, négyszeres magyar 
bajnok, ötszörös kupagyőztes. Zolit 
nagy szeretettel fogadták az intézmény-
ben. A tornateremben beszélt magáról és 
megismertette a diákokat a kosárlabda 
alapjaival.

A tornaszobában darts, az udvaron 
alapfokú karateoktatás folyt. Ezen kívül 
mindenki kipróbálhatta magát asztalite-
niszben és trambulinos ugrókötelezés-
ben is.

Az alsós osztályokat a település utcáin 
és a Tájházban is várták programok. A 
parkban a mászófalat próbálhatták ki, a 
Széchenyi utcai sétányon is ügyesked-
hettek.

A felsős osztályok az iskolai sportpá-
lyán fociztak és röplabdáztak.

A sportnap jó levezetése volt a külön-
leges lebonyolítású tanévnek. Sokan kosaraztak a szintén egykor a suliba járó Trepák Zolival
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Pályázati támogatást nyert az Ecseri 
Önkéntes Tűzoltó Egyesület
Döntés született az önkéntes tűzoltó 
egyesületek pénzbeli támogatásáról. 
Az Ecseri Önkéntes Tűzoltó Egyesület 
694.550-Ft támogatásban részesült. Eb-
ből működési költségekre 458.382-Ft-
ot fordíthatnak. A fennmaradó összeg-
ből tűzoltó védőkámzsák, tömlők és 
egyéb szakfelszerelések beszerzésére 
nyílik lehetőség.

Gratulálunk a sikeres pályázathoz!
***

További hír a faluból, hogy bővült az 
ecseri Önkéntes Tűzoltó Egyesület vo-
nulós csapatának létszáma. A negyven 
órás tűzoltó alaptanfolyamatot hatan 
végezték el, így már ők is közreműköd-
hetnek a helyszíni kárelhárításban.  

Hat önkéntessel gyarapodott az ÖTE vonuló csapata. A felvételen lévő hetedik sze-
mély - kék trikóban - Handbauer Péter tűzoltó ezredes, az ecseriek kiképzőtisztje.

Szent István-napján a művelődési ház a következő 
programot szervezte.
Augusztus 20-án a Sportpályán fellépő előadók:

17:00 a TNT együttes koncertje, a 90-és évek és az 
ezredforduló legnagyobb slágereivel. 
19:00 Abaházi Csaba új együttese mutatkozik friss 
szerzeményekkel és ismerős magyar slágerekkel, 
21:00 a Nyughatatlan zenekar játszik Johnny Cash-
dalokat, valamint külföldi és hazai rock-örökzölde-
ket, 
23:00 a Weisz Lengs nevű formáció mutatja be, ho-
gyan dolgozik együtt a néhai Tengs Lengs pár tagja 
- Weisz Lászlóval.
Közben tűzijáték. Az utolsó koncert után pedig ret-
ródiszkó, utcabál Abonyi Attilával.

Szent István-napi programelőzetes

Honlap: 
www.ecser.hu
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Országos tűzgyújtási tilalom 
2021 június 24-től
A csapadékmentes időjárás és az év első 
hőhulláma kiszárította az erdők avar ré-
tegét és jelentősen nőtt a koronatüzek 
kialakulásának kockázata is, országszerte 
fokozott tűzveszély alakult ki az erdők-
ben. Életbe lépett az országos tűzgyújtási 
tilalom. 
A tűzgyújtási tilalom idején tilos tüzet 
gyújtani a külterületi ingatlanokon fekvő 
erdőkben és fásításokban, valamint azok 
200 méteres körzetében, a kijelölt, kiépí-
tett tűzrakóhelyeken is.

Kérjük, sehol ne dobjanak el cigaret-
tacsikket, használják a hamutartót. Az 
eloltottnak vélt cigarettacsikkek apró égő 
zsarátnokai sok erdő pusztulásáért felelő-
sek.

Az aktuális tűzgyújtási tilalomról a 
www.erdotuz.hu és a www.katasztrofa-

vedelem.hu honlapon elhelyezett térkép 
segítségével tájékozódhatnak az érdeklő-
dők. A térkép minden nap 0 óra 1 perckor 
automatikusan frissül, így minden eset-
ben az adott napon érvényes tűzgyújtási 
tilalmakat mutatja. A „napi összefogla-
lók” mellett egy interaktív tűzgyújtási 
tilalom térkép is az érdeklődők rendel-
kezésére áll, amelynek segítségével pon-
tosan be tudják azonosítani a lakóhelyük 
környékén található erdőterületeket.

/Ecser településen belterületen sem 
lehet kerti hulladékot égetni.

Bográcsozni, grillezni nem tilos, 
viszont a tüzet egy percre sem lehet 
magára hagyni, és gondoskodni kell a 
tűzoltási eszközök készenlétben tartá-
sáról. Oda kell készíteni a vödör vizet, 
slagot, homokot stb./

A Laky Ilonka 
Általános Iskola 
nyári irodai 
ügyeleti rendje
Irodai ügyeleti napok a Laky Ilon-
ka Általános Iskolában 2021. év 
nyarán:

2021. 07. 28. (szerda) 09.00.-12.00.
2021. 08. 11. (szerda) 09.00.-12.00.
2021. 08. 18. (szerda) 09.00.-12.00.
Telefonszám: 06-29/335-164

E-mail: iskola@ecser.hu
Iskolavezetés

Tisztelt ecseriek és praxisban regiszt-
ráltak!

Pár szóban összefoglalnám a jár-
ványügyi helyzetet, illetve néhány ak-
tuális kérdésre válaszolnék.

Körzetünkben jelenleg kb. 1200-an 
részesültek koronavírus elleni védő-
oltásban a tavaszi kampányban, ez a 
felnőtt populációban 80%-os átoltott-
ságot jelent, ami az országos átlagot 
meghaladja.

Helyben jelenleg első körös oltás-
ra nincs lehetőség, így azok részére, 
akik a közelmúltban regisztráltak azt 
javasoljuk, hogy kórházi oltópontra 
foglaljanak időpontot és ott vegyék fel 
az oltást.

Bár az utóbbi hetekben a koronaví-
rusos esetek száma jelentősen csök-
kent, az oltás felvétele továbbra is 
indokolt – sajnos további mutánsok 
jelentek meg és okoznak megbetege-
dést.

A külföldre utazók részére többször 
is változtak az oltást igazoló angol 
nyelvű nyomtatványok. Amennyiben 
ilyenre lenne szükségük, kérem e-
mailben jelezzék, hogy időben tudjuk 
elkészíteni.

Azok, akik nem kaptak védettségi 
igazolványt, a kormányablakban tud-
ják ezt utólag kérelmezni, az egész-

ségügyi térben való jelentést mi is le 
tudjuk ellenőrizni.

A NAV tartozások esetén sajnos azt 
tapasztaljuk, hogy ezeket a betegeket 
a NEAK (volt OEP) automatikusan 
kijelenti a háziorvosi rendszerből, 
gyakorlatilag a választott háziorvos 
nélkül maradnak. Így kérem, hogy 
mindenki rendezze esetleges társada-
lombiztosítási tartozását a NAV felé, 
mert így ezeket az eseteket csak eseti 
ellátásban tudjuk kezelni.

2021. július első három hetében 
(2021.07.05 – 23-ig ) szabadságon 
leszünk (Hahn Doktornő fog helyet-
tesíteni ellentétes rendelésben), így 
mindenkit kérünk, hogy nézze át 
gyógyszerkészletét és jelezzék felénk 
időben, hogy kell-e valamit felírni. A 
szabadság ideje alatt a netes rendelés 
nem fog működni!

Hahn doktornőhöz időpontfoglalás 
szükséges. Te-
lefonszáma: 06-
29/335-969

Mindenkinek jó 
pihenést kívánunk 
a nyár idejére!
dr. Kovács-Kléh 

László 
és 

Matécsa Andrea

Háziorvosi tájékoztató Az ítélkezési szünet a bíróságokon a 
nyári időszakban valamennyi szerve-
zeti egységnél 2021. július 15. napjá-
tól 2021. augusztus 20. napjáig tart.

A Monori Járásbíróság az ítélkezé-
si szünet ideje alatt valamennyi ügy-
szakban ügyeletet tart.

A büntető, polgári és végrehajtói 
iroda ügyeletet tart. A szünet időtar-
tama alatt a bíróságon lehet felvilágo-
sítást kérni, beadványokat benyújtani 
az ügyfélfogadási időben:     hétfő 
8,30 órától 11,30 óráig,     kedd 8,30 
órától 11,30 óráig,     szerda 8,30 
órától 15,30 óráig,     csütörtök 8,30 
órától 11,30 óráig,     péntek 8,30 
órától 11,30 óráig. Az ügyfélsegítő 
szolgáltatás is megtartásra kerül, hét-
főnként 9 órától 12 óráig.

Ítélkezési szünet
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Kítűnő eredménnyel zárták az évet a lakysok
Befejeződött a 2020/21-es tanév is, a 
nyolcadikosok szép ballagási ünnepség 
közepette búcsúztak el az iskolától.  

A Laky Ilonka Általános Iskola szám-
szerű teljesítményei az idén a következő-
képpen alakultak: 346 diák fejezte be a 
tanévet, 33-an ballagtak. Közülük min-
denki továbbtanul, 7-en gimnáziumban, 
21-en technikumban, 5-en szakképző is-
kolában folytatják tanulmányaikat. A kö-
vetkező tanévre 54 elsős tanuló iratkozott 
be iskolánkba. Az intézmény tanulmányi 
eredménye 4,22. A kitűnő tanulók száma 
64, mindössze 4 tanulónak nem sikerült 
eredményesen zárni a tanévet, közülük 3 
javítóvizsgát tehet augusztusban.

Az idei járványügyi helyzet sajnos 
nagy befolyással volt az iskola minden-
napi életére. Ahhoz, hogy a szabályokat, 
előírásokat maradéktalanul betartsuk, 
zárttá kellett tennünk az intézményt, a 
szülőkkel is csak online módon kom-
munikálhattunk, azok a rendezvények 
is elmaradtak, amelyek tömegeket moz-
gattak. Amit tudtunk, azt osztálykeretben 
bonyolítottuk le. Ilyen volt a hagyomá-
nyos Nemzetek napja, Mikulás, Pénz7, 
osztálykarácsony, farsang, pályaorientá-
ciós nap. Azonban sajnos elmaradtak a 

nagyobb programok, a jótékonysági est, 
a szüreti bál, a Fenntarthatósági Témahét, 
a kampány- és fordított nap, a Luca-napi 
vásár.

A tavalyi online oktatás tapasztalatait 
elemeztük, levontuk a tanulságokat, és 

ennek alapján alakítottunk ki egy egysé-
ges álláspontot, amely nagyban segített 
bennünket az idei újabb digitális átállás-

ra. Egységes platformon 
folyt az oktatás az iskola 
minden tanulójának, a 
heti óraszámok legalább 
felét online módon tar-
tottuk, április 19-éig nem 
írattunk dolgozatot, el-
enyésző számban kértünk 
vissza házi feladatokat, 
persze ez április 19. után 
megváltozott, hiszen az 
értékelés miatt jegyeket 
kellett szerezniük a di-
ákoknak. Csak néhány 
szülő kérvényezte, hogy 
gyermeke különböző 
okok miatt ne vegyen 
részt a jelenléti oktatás-
ban, s közülük is voltak, 
akik mégis visszatértek a 
mindennapos iskolába já-
ráshoz május 10-én.

Az országos mérése-
ket megírattuk (kompe-
tencia-, idegen nyelvi, 
kiegészítő mérés), ezek 
eredményét 2022 február-
jában fogjuk megismerni. 

A MaTalent mérés (4. évfolyam) eredmé-
nyét már megismerhettük, ebből kiderült, 
hogy matematikából ezen az évfolyamon 
2 gyermek kiemelkedően tehetséges, 2 
tanuló pedig tehetségígéret. Feladatunk 
lesz, hogy felső tagozatban ezeknek a 

gyerekeknek gondozzuk a tehetségét, tel-
jes mértékben kibontakoztassuk tehetsé-
güket. Ennek kiváló terepe a versenyez-
tetés, amelyekből sajnos az idei évben 
nagyon kevés volt a járványügyi helyzet 
miatt.

Áldozatos munkájának elismerése-
ként prof. dr. Kásler Miklós miniszter 
úr Miniszteri Elismerő Oklevelében ré-
szesítette Kunné Kántor Katalin mester-
pedagógus kolléganőnket, aki az alsós 
munkaközösséget vezeti, kiemelkedő 
munkát végez az iskolai tehetséggondo-
zásban, illetve aktív tagja Ecser nagykö-
zség több civil szervezetének. 

Az intézmény ügyeletet tart az azt kér-
vényező tanulóknak június 16. és június 
29. között, a gólyatábor megtartása egy 
rendelet miatt augusztus 23. után nem 
lehetséges, ezért ezt augusztus 16-19. 
között tartjuk, erről részletes ismerte-
tést fognak kapni a szülők. A nyári tábor 
megtartása mindannyiunk nagy örömére 
lehetséges, 140-en táboroztunk Balaton-
szárszón. A nyári ügyintézés miatt kéthe-
tente vezetői ügyelet is lesz, ennek pontos 
időpontja olvasható a www.ecser.hu-n. 

Mindenkinek kellemes nyarat, sok-sok 
pihenést, stresszmentes hétköznapokat 
kívánok.                               

                                          Kiss Katalin

kk l já l kkít tt kkk kkkkkkiii é k k k d k t h t é ét t l

Nagy Marcell kitűnő tanulmányi eredményéért tantestületi dícséretet vehetett át a bal-
lagáson Kiss Katalin iskolaigazgatótól
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Rendőrnap az Andrássy Utcai Óvodában
A rendőrség olyan rendvédelmi szerv, 
melynek fő feladata a közbiztonság és 
a belső rend védelme, a törvények és 
bizonyos szabályok betartatása, a sza-
bályszegőkkel szembeni eljárás megin-
dítása. Tagjai és alkalmazottai hivatásuk 
gyakorlásakor etikai alapszabályokat 
tartalmazó Hivatásetikai Kódex szerint 
tevékenykednek, amelyek igazodnak a 
rendőr különleges közszolgálati hivatá-
sának alapkövetelményeihez. Munkájuk 
során szolgálnak és védenek, segítenek, 
bátorítanak, ami nem minden esetben 
könnyű feladat. Sokat dolgoznak azon, 
hogy az életünk nyugodtabb és biztonsá-
gosabb legyen. 
A rendőrség népszerűsége sok emberben 
kérdőjeles, de nem az óvodásokéban. Ők 
bíznak bennük, példaként tekintenek rá-
juk. Sok kicsi fi ú és még lány is szeretne 
felnőttként rendőrként munkálkodni. Szá-
mos teendőjük miatt közvetlen kapcsola-
tot nehéz velük kialakítani. Nekünk mégis 
sikerült!
Nagy örömünkre és András Attila rendőr 
főtörzsőrmester segítségével megvaló-
sulhatott az Andrássy Utcai Óvodában az 
első igazi rendőrnapunk. 
Izgatottan várták a gyermekek, hogy min-
den állomást kipróbáljanak.
Nagy meglepetés volt Főnök, a személy-
kereső és Maya, a polgárőr kutya bemuta-
tója. Komjáti Vivien Zsófi a rendőr törzs-
őrmester, járőrparancsnok segítségével 
mutatták be tudásukat. Vivi rendőr néni 
szeretettel mesélt a kutyusokról, amit 
óvodásaink nagy fi gyelemmel kísértek. 
A kutyás bemutató után Bordásné Erdei 
Anikó rendőr őrnagy, őrsparancsnok-he-

lyettes vezette be a gyerekeket a „rend-
bontók” világába. Az „Ujjlenyomat” vé-
teli állomáson megismerkedhetett minden 
gyermek a nyilvántartásba vétellel. Ezek 
után András Attila rendőr főtörzsőrmes-

ter, Ecser körzeti megbízottja – a rendez-
vény fő szervezője – várta rendőrautójá-
val a csoportokat. Néhány percre kicsit 
mindenki rendőr és egy kicsit mindenki 
bűnöző is lehetett. Megszólalt a hangos 
sziréna, felvillant a villogó és a gyerme-
kek ki-be szálltak a rendőrségi gépjármű-
be. Az utolsó állomás a minikresz pálya 
volt, ahol saját járgányokkal mutathatták 
meg „járművezetési” tudásukat óvodá-
saink. Itt sem maradtak egyedül,  hiszen 
Pestiné Végh Valéria és Fenyvessy Tamás 
rendőr zászlósok, a Monori Rendőrkapi-
tányság Közlekedésrendészeti Osztályá-
nak dolgozói irányították a biciklis, rol-

leres, kismotoros gyermekeket…és még 
ezek után sem ért véget a nap.
A jó idő kedvezett nekünk, így örömmel 
fogyaszthattunk el egy kis hűsítő fagyit is 
a fárasztó „feladatok” után. Minden cso-

port egy kis meglepetés ajándékot kapott 
a rendőrségtől, ezek mellett színezőket és 
hajtogatós rendőrsapkát is.
Köszönjük, hogy a pedagógusainkról sem 
feledkeztek meg és egy szál virággal kö-
szöntötték őket ezen a napon.
Hálás köszönet ezért a csodálatos progra-
mért, s hogy a fontos teendőjük mellett, 
időt szakítottak arra, hogy ennyi élmény-
nyel gazdagítsák óvodás gyermekeinket.
„Csak azt tudod jól csinálni, amit igazán 
szeretsz. A célod ne a pénz legyen. Ehe-
lyett keresd azt, amihez valóban értesz, 
és tedd olyan jól, hogy az emberek le se 
tudják venni a szemüket rólad…”

A kutyásbemutatónak is nagy sikere volt 

Támogatást adott a kormány 
a szennyvíztisztító telep fejlesztésére
Magyarország Kormánya 140.000.000-Ft 
vissza nem térítendő támogatást biztosít a 
Gyömrő, Maglód és Ecser önkormányza-
tainak közös tulajdonában lévő, Gyömrőn 
elhelyezkedő szennyvíztisztító telep fej-
lesztésére. Az erről szóló határozat már 
megjelent a Magyar Közlönyben. Az ösz-
szeget a szennyvízelvezetési, és -tisztítási 
fejlesztési igények tervezési és engedé-
lyeztetési költségeire lehet fordítani.

A hír azért is kedvező, mert az elmúlt 
években nagyon sokan választották lakó-
helyüknek e három települést. Az új lako-

sok szennyvízel-
helyezési igénye, 
valamint az ide 
települő vállalko-
zások hasonló ké-
rése szükségessé 
teszik a szenny-
víztelep bővítését, 
amely munka el-
végzésének kez-
deti lépése a mos-
tani terveztetés és 
engedélyeztetés.
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Katolikus hittanosok napközis tábora
Szt. József évében az immár hagyomá-
nyos táborunk során az ő személyével 
ismerkedtek általános iskolásaink. El-
sőstől nyolcadikosig 29 gyermekünk 
töltötte meg a plébánia kertjét, ami 
több, mint duplája az előző évek létszá-
mának, ennyien az épületen belül nem 
fértünk volna el. Hatalmas lombú fáink 
hűsítő árnyékot adtak a nyár legforróbb 
hetében. A gyerekeket az utóbbi sem 
zavarta vagy lassította le: folyamatos 
volt a pörgés, a tánc, a játék.

A 4 délelőtt menete hasonló volt: 
a templomban imádsággal kezdtük 
együttléteinket. Gitáros és kopogófás 
kísérettel gyerekénekeket tanultunk és 
énekeltünk Jézusnak, imádkoztunk elő-
re megírt és spontán szavakkal Hozzá 
és nevelőapjához. Egyenként vittük ki 
az Úr elé mécseseinket, eközben mind-
nyájan az éppen elöl térdelőért imád-
koztunk, és aki szívesen tette, az han-
gosan is imádkozhatott. Ferenc pápa 
dél-amerikai szokását követve egyik 
délelőtt cédulákra írtuk névtelenül 
megfogalmazott imáinkat, melyeket 
Szt. József szobra alatt helyeztünk el a 
templomban kérve, járjon közbe szán-
dékainkért Szent Fiánál. Minden reggel 
megújítottuk célunkat: ma is úgy aka-
runk jelen lenni a táborban, hogy mi-
nél több résztvevőt boldoggá tegyünk. 
Ne legyen köztünk szomorú, unatkozó, 

kiközösített gyerek, hanem Krisztus 
fi gyelmes szeretetével vegyük körül 
egymást. Ezt a célkitűzést már a leg-
kisebbek is nemcsak magukévá tették, 
hanem olyan eredményesen gyakorol-
ták, hogy minden nap maximális volt a 
létszám: voltak, akik első nap csak ér-
deklődni jöttek, vagy elutazás előtt be-
néztek, aztán ottragadtak köztünk mind 
a 4 délelőttre… 

A rövid imát beszélgetés követ-
te, ennek során első nap a templomunk 
tárgyaival, a többi napokon pedig a 
Szentírás és imádságok szövegei alap-
ján Szt. József tulajdonságaival ismer-
kedtünk meg, magunkra alkalmazva 
azokat. A gyerekek az olyan témákhoz 
is szívesen szóltak hozzá, mint az apa-
kép, a család, a békesség, ill. a vesze-
kedés, az engedelmesség és a halál. 
Kézműves foglalkozásaink során töb-
bek között családi oltárokat készítet-
tünk, volt csoportos akadályverseny, a 
szabadidőben társas- és labdajátékok, 
folyamatosan készültek az aszfaltkréta-
alkotások (a legszebbek az utcafrontról 
is egész évben láthatók), a legnépsze-
rűbb a kánikulában mégis a hűvös víz 
volt szórófejből és vízibombákból.      
Gyerekek és felnőttek szívesen tanul-
ták és gyakorolták a méltán világslá-
gerré vált Jerusalema-táncot, melynek 
eredménye egyházközségünk YouTu-
be-csatornáján tekinthető meg (Ecseri 
Katolikus Egyházközség). Nemcsak 
fülbemászó dallama, hanem a szövege 
is az Úrhoz kötődésünkről tesz tanúsá-
got: az örök város az én hazám, nélküle 
a helyem itt nem találom, ments meg, 
védj meg, járj velem.

Táborunk szokás szerint ingyenes 
volt, pályáznunk sem kellett, a részt-
vevők szülei és egy hívünk bőséges 
mennyiségű folyadékot, gyümölcsöt, 
fagylaltot, édességet adományoztak. 
Megköszönjük nekik, a tárgyi és szer-
vezésbeli segítséget nyújtó hivatalos 
szerveknek, a kertet gondozó önkénte-
sünknek és az 5 végig jelenlévő segí-
tőnknek a gyerekek érdekében végzett 
önzetlen szolgálatát (egyikük teljes heti 
szabadságot vett ki ennek érdekében). 

Célunk volt elsősorban az Úr örömhí-
rének hirdetése, továbbá hogy a követ-
kező nemzedék otthon érezze magát a 
plébánián, sajátjának tekintse azt és a 
templomunkat, és a résztvevők szórt 
korosztálya és hitélete mellett is kinek-
kinek erősödjön az egyéni és közösségi 
istenkapcsolata és Katolikus Egyhá-
zunkhoz tartozásának identitástudata. 
Így táborunkra egyszerre volt jellemző 
a vidámság, az egymásra fi gyelés, a 
kapcsolatépítés, a közösségi kikapcso-
lódás és az összetartozás. Dicsőség az 
Úrnak ezért az építő ajándékáért (is)! 

   
Balázs atya

Közösen az Atyával

kikikikikiiiiiiiikikkkkkkkkökökökökökökökö özö ííísíttetttt gyerekkkk hhhhhhhhhhhhhhhaaanem KKK iiriszttu
Gyermekének-tanulás gitárkísérettel

Az együttlét öröme
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A Cserfa következő, 2021. 8. szá-
ma augusztus 13-án jelenik meg. 
Nyomdába adás: augusztus 6.  
Lapzárta: augusztu 2.

Lélekgondozó

A CC ff köö tkk őő 20202121 88 á

Honlap: 
www.ecser.hu

Ahogy ígértem, folytassuk a Nemzetkö-
zi Eucharisztikus Kongresszus kapcsán 
az Eucharisztia elemzését a szó tágabb 
értelmével: a teljes szentmisével. Ekko-
ra témát csak két részletben fogok tudni 
megírni.

A szentmise defi níciója: az újszövet-
ség áldozata az Eucharisztia ünnep-
lésében. Véget értek a Krisztus előtti 
pogány (akár ember-) és zsidó (állat-, 
véres-, termény- és illat-) áldozatok. 
Azokkal kifejezte az ember, hogy hálás 
Istennek (ahogy korábban hitték: az is-
teneknek), adni akart neki(k) valamit. 
Volt bennük továbbá egy nagy adag 
félelem: az istenek megharagszanak 
(emberi tulajdonságokkal ruházták fel), 
ezért ki kell őket engesztelni áldoza-
tokkal, nehogy dühükben bosszút állja-
nak és valami értékestől megfosszanak. 
Krisztus óta ennek a szemléletnek vége: 
Ő kinyilatkoztatta, hogy csak egyetlen 
Isten van, Aki legkevésbé sem dühöngő 
és bosszúálló, hanem Maga a Szeretet. 
Krisztus ezt belülről tudja, hiszen a há-
romszemélyű egy Istenből Ő maga a 2. 
személy. Megtestesült értünk, teremt-
ményeivel vállalt azonos sorsot, hogy 
számunkra érthető, felfogható módon 
elmondja, sőt megmutassa Istent, a va-
lódi Szeretetet. Az ószövetség többszö-
rös szövetségkötése után Általa egy „új 
és örök szövetséget” kötött velünk Isten: 
ennél újabb nem lesz, nincs rá szükség, 
mert ez végérvényes. 

Áldozatként Krisztus saját Szent Tes-
tét és Vérét adta oda, áldozta fel, saját 
életét mutatta be értünk, hogy számunk-
ra kinyissa a mennyország ajtaját. „Sen-
kinek nincs nagyobb szeretete annál, 
mint aki életét adja barátaiért. […] Én 
barátaimnak mondalak benneteket […]” 

mondja (Jn 15,13.15b), és életét adja 
értünk. Ennél világosabban és érthetőb-
ben sehogyan sem tudta volna kifejezni, 
hogy téves, hamis a büntető istenkép 
(pedig ilyen módon sajnos hányan fél-
reismerik Őt még ma is), hanem Isten 
maga a végtelen szeretet és irgalom.

A megváltás misztériumának nevez-
zük azt, amit az ún. Szent Háromnapban 
tett értünk Jézus: az Utolsó Vacsorát 
(benne az Eucharisztia és a papság meg-
alapítását), szenvedését, kereszthalálát 
és feltámadását. Ezek elválaszthatatlan 
egységet alkotnak, de mivel mindegyik 
egyedi, hatalmas történelmi esemény, 
Egyházunkban ezeket külön napokon 
ünnepeljük. És ahogy a múlt hónapban 
írtam, Jézus egyik csodája, hogy „idő-
utazás-szerűen” minden szentmisében 
jelenvalóvá teszi a nagycsütörtököt, a 
nagypénteket és a húsvétot. Odarepít 
minket az Utolsó Vacsora asztala köré, 
ahol mi is helyet foglalhatunk és bekap-
csolódhatunk abba az áldott esemény-
sorba, odaállhatok a keresztje tövébe és 
odamehetek az üres sírjához örvendez-
ni. Hogyan? Lélekben, imában, az éne-
kekkel, a válaszaimmal, az aktív részvé-
telemmel. A szentmise első felében, az 
igeliturgiában magamba fogadhatom az 
Ő szent Igéjét, szavát, üzenetét. A má-
sodik felében, az Eucharisztia liturgi-
ájában magamhoz vehetem az Ő szent 
Testét. A kettő között pedig a szívemet 
az oltárra tehetem: imában minden örö-
mömet, bánatomat, kérésemet, bűnbá-
natomat, engesztelésemet, felajánláso-
mat, ígéretemet, mindent, ami az előző 
szentmisém óta összegyűlt a szívemben, 
odatehetek a kenyér és a bor mellé, hogy 
a pap ajánlja fel a Mennyei Atyának.

                           Folyt. köv.: Balázs atya

Szentmise 1
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Sípos Péter a rajongók bűvöletében Jankai Béla és Sípos Péter muzsikál

Felszabadultan szórakoztak a vendégek július 2-án este az Attila utcában. Az Arany Söröző tulajdonosa, Varga Zol-
tán szervezett koncertet, amelyre a Triász Együttest hívta meg. Jankai Béla, Kálmán György, és Sipos Péter igazi, 
jó értelemben vett bulihangulatot teremtett. Egy élő koncerten derül ki, hogy valaki milyen jó zenész. Hát ők igazi 
profi k! Népszerű dalaikkal azonnal elnyerték a közönség elismerését.
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