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Cikksorozat kezdődik a Cserfában 
az ecseri fejlesztésekről
Az előző Cserfa számban írtuk, hogy 
megváltozik az orvosi ügyeletet el-
látó szervezet, akkor még a régi és 
az új szolgáltató tárgyalásokat foly-
tatott. Csak szóbeli ígéretünk volt, 
hogy a Maglódon közbeszerzést 
nyert Központi Orvosi Ügyelet Kft. 
el fogja látni Ecsert is, és nem kell 
messzebbre utazni a betegeknek. 
Azóta az ellátásról szóló szerződés 
aláírásra került. Az újságban külön 
cikkben olvashatják az új szolgálta-
tó elérhetőségeit. Másik változásról 
is szólnunk kell, ami nem az orvosi 
ügyeletet, hanem a háziorvosi ellá-
tást érinti. Dr. Hahn Mária doktornő 
bejelentette, hogy távozik Ecserről. 
A megüresedett helyre ő és az ön-
kormányzat is keresi az új orvost, 
egyelőre még sajnos nem találtuk 
meg. Amennyiben ez rövid időn 
belül nem sikerül, akkor a körzet 
betegeinek ellátása átmenetileg he-
lyettesítéssel lesz megoldva, ennek 
részleteiről később tudunk tájékoz-
tatást adni. Köszönjük doktornőnek 
az itt végzett munkáját és sok sikert 

kívánunk az új feladata ellátásához!
Ecser iparterületeinek fejlesztésé-

ről szeretnék elkezdeni itt, a Cserfa 
újságban is egy részletesebb bemu-
tatást, hogy mindenki közvetlenül 
értesülni tudjon a beruházásokról. 
Már írtam a terület kialakulásáról, 
de összefoglalnám röviden, mi tör-
tént az elmúlt 20 évben. A JYSK és 
LIDL beruházásokról itt is beszá-
moltam, és egy rövid videót is készí-
tettem, amiben igyekeztem bemutat-
ni a beruházásokat az akkor ismert 
információk szerint. Az újság szű-
kös keretei nem elegendőek a teljes 
részletességgel történő bemutatásra, 
ezért a teljes folyamatról, a már el-
indult beruházásokról és a várható 
fejlesztésekről készítettem egy vi-
deósorozatot, amit egyenként közzé 
fogok tenni az interneten. 

Kezdjük először a terület kialaku-
lásával. A rendszerváltást követően 
a magánszemélyek kárpótláson visz-
szakapták a földjeiket. Sajnos az ön-
kormányzat nem jutott területekhez, 
csak néhány hektár földje lett egy 
ma még hasznosíthatatlan részen. A 
település tulajdonában hasznosítható 
földterület nincs. Ecser teljes köz-
igazgatási területe 1310 ha, ebből 
2006-ra több mint 1/3-a gazdasági 
övezetbe sorolt terület lett, 410 ha 
belterület és 80 ha+80 ha külterület, 
mind magánkézben. Én inkább reál 
beállítottságú ember vagyok, de ne-
kem is nehéz volt elképzelni először 
ezeket a méreteket. Akinek ez ne-
hezebben értelmezhető, adnék egy 
támpontot, a focipálya a környezeté-
vel együtt nincs 1 ha.

A gazdasági területeken kívül van 
még egy terület, ami lakóövezeti be-
sorolásban van szintén 2006-tól, ez 
közel 20 ha, ami körülbelül akkora, 
mint a Kálvária-domb. 

Ezeket a földeket a többségében 
ecseri tulajdonosok 2001-től kezdő-
dően annak tudatában adták el, hogy 
már akkor elmondták a vevők, itt 
ipari és egyéb fejlesztések valósul-
nak meg a közeljövőben. A település 
tulajdonában lévő -számára használ-
hatatlannak tűnő- árkokat és utakat 
is eladta a befektetőknek. A terület 

40%-a beépít-
hető, ezzel a 
mezőgazdaság 
ezen a telepü-
lésrészen gya-
korlatilag meg-
szűnt, vagyis 
tudható volt, 
hogy rövidesen 
meg fog szűnni. A település akko-
ri vezetése – jogosan – abban bí-
zott, hogy a fejlesztéseket követően 
majd jelentős adóbevételre tesz szert 
Ecser. Ennek tudatában semmilyen 
fejlesztési hozzájárulást nem kellett 
fi zetnie a befektetőknek, ez egyéb-
ként jelentős bevétel lehetett vol-
na, de a későbbi várható bevételek 
reményében ezeket nem kérték el. 
2006-ban már olyan látványterveket 
mutattak, amiben a teljes Vecsés felé 
eső terület beépítése volt vizionálva 
a Merzse-mocsárig. 

A gazdasági válság és az országos 
politikai helyzet megváltozásának 
következtében ez nem valósult meg, 
így évekig nem történt semmi ezen 
a területrészen, egészen 2012-ig. Ek-
kor az önkormányzati fi nanszírozás 
csökkenése miatt szükségessé vált 
további helyi adók bevezetése, ahol 
nem akartuk a lakosokat terhelni, 
ezért az ingatlanvagyonnal rendelke-
zők adóztatása érdekében bevezetés-
re került a telekadó. Hosszas egyez-
kedés, majd pereskedés következett. 
Az önkormányzat 2006-ban kötött, 
az önkormányzat számára előnyte-
len szerződéséből 2014-re sikerült 
kihátrálnunk a megváltozott körül-
ményekre hivatkozva. 2018 végére 
pernyertesek lettünk az összes, közel 
200 ügyben. Időközben a terület egy 
részét, közel felét a hitelező Erste 
Bank visszavette, a másik részének 
is lezárult a végrehajtása idén, ahol 
az új tulajdonossal már két éve tár-
gyalunk. A település lakott része 
mellett erdősávok kialakítását, út- és 
intézményfejlesztéseket próbálunk 
elérni a tárgyalások során. Ezekről a 
következő Cserfa számban írok egy 
összefoglalót.

Gál Zsolt 
polgármester

A Pest Megyei Rendőr-főkapi-
tányság, az Ecser Nagyközségi 
Önkormányzat és egy helyben te-
vékenykedő vállalkozás együttmű-
ködésének köszönhetően jelentősen 
növekszik az a rendőri erő, amely 
településünk biztonságát szolgálja. 
A közterületek, nyilvános helyek 
megerősített rendőri ellenőrzését 
szolgáló közbiztonsági tevékeny-
ség elsősorban a gazdasági öveze-
tek környékén, a lakóházak és az 
oktatási-nevelési intézmények kör-
nyezetében zajlik.

Ecser Nagyközség Önkormány-
zata kiemelten fontosnak tartja a te-
lepülés közbiztonságát, ezért kötött 
szerződést a fejlesztéseken kivite-
lezőként feladatot ellátó céggel és 
a Pest Megyei Rendőr-főkapitány-
sággal.

Több rendőr 
teljesít 
szolgálatot Ecseren
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Gál Zsolt: Ecserhez méltó fejlesztésekkel
tekint a falu a jövőbe
Ecser fejlődéséről adott sokrétű in-
terjút Gál Zsolt polgármester a ve-
csési székhelyű, a 29-es körzetben 
fogható Williams Televíziónak. Szólt 
a nagy lendülettel meginduló rak-
tárbázisok fejlesztéséről, az önkor-
mányzat telekvásárlásairól, intéz-
ményei bővítésének feltételeiről, a jó 
ütemben haladó útfejlesztési prog-
ram további bővítéséről, egy ala-
kulóban lévő sport- és szórakoztató 
rendezvényközpont terveiről és arról 
is, hogy ha nagy ritkán jut rá ideje, 
akkor mivel tölti a polgármester a 
szabadidejét.

Gál Zsolt elmondta, Ecser lakóterüle-
tétől a Vecsés felé eső részt már közel 
húsz éve gazdasági területté minősítette 
át az önkormányzat az akkori tulajdo-
nosok kérésének megfelelően. Aztán 
hosszú évekig, emlékszünk a sajnála-
tos gazdasági válságra 2008-ban, nem 
történt semmi. Míg 2012-13 környékén 
kezdődött az elmozdulás, ami napjaink-
ban hirtelen felgyorsult. Most indultak 
be azok a nagyberuházások, amelyek 
ide húsz éve voltak már elgondolva. 

A polgármester kiemelte, a pandé-
mia megmutatta az igényt arra, hogy 
raktárkapacitás-bővítéseket szükséges 
a cégeknek elvégezni. Vélhetően így 
találták meg Ecsert is. Be volt adva a 
Nemzeti Befektetési Ügynökséghez 
(HIPA) a lehetőség, ott kerestek fő-
ként külföldi befektetőket. Így került a 
területünkre először a Lidl, amely egy 
nagy raktárat épít. Elmondásuk szerint 
Európa egyik legnagyobb Lidl-raktára. 
Hat hektárt meghaladó a raktárterület. 
Napokkal később a JYSK jelent meg. 

Ez a cég jóval nagyobb raktárat épít. 
Annak a vasszerkezetét lehet látni most 
az M0-ról, Ecserről, meg még talán Ve-
csés egyes pontjairól is. 

Önkormányzati telek, önkormányza-
ti területű használható földrész sajnos 
nincs, csak külső beruházók segítségé-
vel lehet ingatlanfejlesztésre gondolni. 

Gál Zsolt beszélt a cégekkel arról, 

hogy honnan szeretnék biztosítani a 
munkaerőt. Remélik, minél többen jön-
nek Ecserről, illetve hordanák más tele-
pülésekről a munkavállalókat. 

A polgármester hangsúlyozta, nyil-
ván szükség lesz majd ingatlanfej-
lesztésre is. Igaz a település 2006-ban 
elfogadott szerkezeti tervében van la-
kóterület megjelölve, továbbá vannak 
még olyan területrészek Ecseren, ame-
lyek feltárandók. 

Egyébiránt nem erőltetik, hogy na-
gyon sok lakó-
ingatlan épül-
jön Ecseren. 
Ennek több oka 
van. Ezt inf-
rastruktúrával 
kellene követ-
ni, s az intéz-
mény-, s más 
infrastruktúra 
rendkívül sok 
pénzbe kerül. 
Nyertek ugyan 

forrásokat, de ez még mindig kevés ah-
hoz, hogy biztosítani tudják a nyugodt 
ütemű fejlődéshez szükséges infrast-
rukturális hátteret. E nagy gazdasági 
fejlesztések kapcsán is arra törekednek, 
hogy lehessen építeni óvodát, iskolát 
vagy a meglévő intézményeket bővít-
hessék, mert másként nem fogják tudni 
kezelni a megnövekvő igényeket. 

A nagyközség az elmúlt pár évben fő-
leg kisebb földterületeket vásárolt, ami 
az intézmények bővítéséhez, áthelye-
zéséhez, illetve útépítésekhez szüksé-
ges. Az ipari területek mögött sikerült 
egy olyan földsávot venniük, amelyen 
bővíteni tudják az ottani dűlőutat. A 
mostani ipari terület teherautó-forgal-
mát igyekeznek kivinni a településről. 
Ebben partner már a Magyar Közút is.   
Ezáltal ha a hátsó út elkészül, reméljük 
egy-két éven belül így lesz, akkor ki-
kerül Ecserről a most a nagyközséget 
terhelő teherautó-forgalom. A fejlesz-
tések során bővülő kamionforgalom 
sem fogja terhelni a település belső út-
hálózatát. A Magyar Állam tulajdoná-
ban lévő külső utak bővítéséről minden 
érintett szervezetet tájékoztatta és kér-
ték az intézkedéseket. A belső útháló-
zaton megjelenő személyautóforgalom 
csökkentésére is vannak elképzelések, 
ezek megvalósításáról a beruházókkal 
tárgyalások folynak. 

Az intézményfejlesztésekkel össze-

Gál Zsolt
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függésben elmondható, húzta alá Gál 
Zsolt, hogy az elmúlt időszakban az 
összes intézményünk felújításra került. 

Legutóbb pedig egy óvodafelújítá-
si pályázaton sikerült nyerni forrást a 
településközpontban lévő Cserfa Kuc-
kó Óvoda felújítására. A polgármester 
nagyon büszke a fejlesztésre, hogy az 
ország egyik legrégebbi óvodáját sike-
rült megújítani, kibővíteni. Most egy 
olyan intézménnyel gazdagodott a falu, 
amely minden igényt ki tud elégíteni. 
Sportszobával, megfelelő udvarral el-
látva egy minden szempontból jól fel-
szerelt intézmény lett belőle.

Az infrastruktúrafejlesztés másik te-
rülete az utak állapotának karbantartá-
sa, fejlesztése. Minden önkormányzat-
nak fontos feladata, hogy a közlekedés 
biztosítható legyen. Már csak néhány 
utca van a faluban, amelyeknek nincs 
szilárd burkolata, de a régebben rend-
behozott utak is kezdenek kátyúsodni. 
Ezekre kezdtek el pályázni. Sajnos az 
előző időszakban a lakóingatlanok ki-
alakításánál nem valósultak meg az út-
építések, ezért a település bevételeinek 
jelentős részét felemésztették az útépí-
tések. Az idei évben és jövőre is több 
utca kap új burkolatot. 

Másik problémánk az elöregedett 
vízhálózat. Az útfelújítások során, ahol 
szükséges, ott kicserélik a vízvezetéke-
ket is, hogy megelőzzék a ma komoly 
problémát jelentő csőtöréseket. 

Gál Zsolt a falu kulturális életéről 
is beszélt az interjúban. Rámutatott, 
hogy Ecsernek van egy olyan jellemző-
je, hogy a főváros közelsége sok ilyen 
terhet le tud venni a vállukról. Hely-
ben a művelődési ház biztosít kulturá-
lis rendezvényeket. Ismert okokból az 
elmúlt másfél évben ez kevésbé tudott 
működni, most már azonban újraindul 
a ház működése. A kulturális- és sport-
egyesületek is kínálnak különféle lehe-
tőségeket. 

A sportokkal kapcsolatban a polgár-
mester kifejtette, hogy ő személy sze-
rint elsősorban a vízisportokat kedveli. 
A foci iránt kevésbé érdeklődik, ennek 
ellenére nyomon kiséri az Ecser SE 
működését. Ma már nagyon jók a fi úk, 
sok meccsen nyertek, ezzel a megye II-
be jutott fel a csapat. Az önkormányzat 
igyekszik támogatni is az egyesületet. 
Nagyon jó a kapcsolat az egyesület ve-
zetésével. Próbálják a lehetőségeket a 
fi atalok érdekében a legjobban kihasz-
nálni.   

A polgárőrséggel kapcsolatban Gál 
Zsolt elmondta, nagyon régóta műkö-
dik a településen polgárőrség. Rend-
szeresen jelen vannak az összes ren-
dezvényükön, hétvégenként, hétköznap 
esténként többször járőröznek, vigyáz-
zák a falu biztonságát. 

Szerencsére egy új körzeti megbízott 
is szolgálatot teljesít Ecseren. Jelenleg 
még Maglódon és Ecseren, de jött hír 
arról, hogy a két települést, Maglódot 
és Ecsert közbiztonsági szempontból 
kéttéválasztják, s akkor már csak Ecser 
lesz a körzeti megbízott szolgálati he-
lye. Sőt, a faluba is költözött, ezáltal 
még jobban tudja majd segíteni a tele-
pülés nyugalmát.

A település biztonsága érdekében 
meg kell említeni az EKO Kft. dolgo-
zóit és az önkéntes tűzoltókat is. Gál 
Zsolt utalt rá, hogy sokszor az éjszakai 
órákban is kapja a telefonokat a külön-
böző váratlan eseményekről, s legtöbb-
ször mennek is mindannyian azonnal a 
helyszínre, ha éppen a faluban tartóz-
kodnak. 

A faluval kapcsolatos tervekről a 
polgármester elmondta, szeretné meg-
védeni a falut a kialakuló ipari terület 
hátrányaitól. Igyekszik minél nagyobb 
zöldterületet telepíteni és telepíttetni 
a nagyközség és az ipari övezet közé. 
Olyan úthálózatépítésre és -bővítésre 
törekszik, ami a településen átmenő 
forgalmat minimalizálni tudná, amihez 
a zajvédelemmel kapcsolatos feladatok 
megoldása is szorosan kötődik. Sajnos 
a mozgástere kicsi, de igyekszik min-
dent megtenni.

Gál Zsolt emlékeztetett, hogy tanár-
ként került az önkormányzathoz, így 
továbbra is szívügye a gyermekekkel 
kapcsolatos intézmények fejlesztése. 
A bölcsőde még nem készült el, de na-
gyon dolgoznak rajta. Amint sikerül, 
részletesen tájékoztatni fogja a lakoso-
kat a késlekedés okairól.

A település víziójában pedig benne 
van az is, hogy az összes utca legyen le-
aszfaltozva vagy letérkövezve, s legyen 
egy olyan, a szórakozást, a szabadidő 
eltöltését is szolgáló sportközpontjuk, 
ahol nemcsak futballnak tudnak hódol-
ni a sportolni vágyók, hanem szélesebb 
kínálattal tudják megörvendeztetni a 
helybelieket. Ehhez már vásároltak 
területeket, s továbbiakkal szeretnék 
bővíteni a lehetőségüket. Ez az aktív 
sportolók számára színvonalas, Ecser-
hez méltó lehetőséget teremthet.  

Újra országos 
tűzgyújtási tilalom
2021. július 31-től újra életbe lépett az 

országos tűzgyújtási tilalom. A Nemzeti 
Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Né-
bih) felhívja a lakosság fi gyelmét, hogy 
legyenek fokozottan körültekintőek, Ma-
gyarországon ugyanis az erdőtüzek 99 
százalékát emberi mulasztás okozza.

A csapadékmentes időjárás és a hőség 
kiszárította az erdők avarrétegét, ami 
meglepően gyorsan terjedő felszíni tüzek 
és ebből percek alatt fejlődő koronatüzek 
kialakulásához vezethet. 

Ecser településen belterületen sem le-
het kerti hulladékot égetni. Kérjük, tart-
sák be a helyi égetési tilalomra vonatko-
zó szabályokat is. Július 30-án éjszaka is 
intézkedni kellett a polgárőröknek a Bel-
ső-Kálvárián, mert két személy egy kem-
ping gázpalack segítségével felgyújtotta 
a házuk előtti árokban lévő növényzetet.

Bográcsozni, grillezni nem tilos, vi-
szont a tüzet egy percre sem lehet magá-
ra hagyni, és gondoskodni kell a tűzoltá-
si eszközök készenlétben tartásáról. Oda 
kell készíteni vödör vizet, slagot, homo-
kot stb.                   Polgármesteri Hivatal

Az önkormányzati 
intézmények hírei
Az Andrássy Utcai Óvoda 2021. július 
24-től augusztus 29-ig zárva tart. A gyer-
mekeket a Cserfa Kuckó Óvoda fogadja. 
Az Önkormányzati Konyha nyári leállása 
véget ért, és július 26-án, hétfőn nyitott.

Ismét sikeres
pályázat
Aki ismerős a közszolgálati világban, tudja, hogy a 
társadalmi megbecsültség hiánya és az alacsony bé-
rek miatt milyen nehéz bizonyos állásokra megfelelő 
szakembert találni. Bizony, nem 
könnyű betölteni a közalkalma-
zotti, köztisztviselői, rendőri ál-
láshelyeket. Ezen a problémán 
igyekszik segíteni a kormány a 
Magyar Falu Programon belül. 

Meghirdette az „önkor-
mányzati tulajdonban lévő épületek fejlesztése” 
című pályázatot, amelyben szolgálati lakások felújí-
tására, fejlesztésére lehetett pályázni. A programtól 
azt remélik, hogy szolgálati lakás biztosításával lehet 
enyhíteni a kisebb települések szakemberhiányán. 

Ecser Nagyközség Önkormányzata is benyújtotta 
pályázatát és sikerült elnyernie 23.713.742-Ft, vissza 
nem térítendő támogatást.
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Augusztus 2-án elkezdődik a Gyömrői Szakrendelő felújítása
A Kormány már korábban döntött róla, 
hogy az Egészséges Budapest Program 
keretében 300 millió forintot biztosít az 
ecserieket is ellátó Gyömrői Szakorvosi 
Rendelőintézet felújítására, valamint az 
orvostechnikai eszközök korszerűsítésére. 
Gyömrő Önkormányzata az állami össze-
get húszmillió forintot meghaladó forrással 
egészíti ki, valamint a rendelő mögött, a 
raktárak bontásával nagyobb parkolót épít.

Dr. Szűcs Lajos országgyűlési képviselő, 
Dr. Stubnya Gusztáv, a fenntartó Bajcsy-
Zsilinszky Kórház főigazgatója és Gyenes 
Levente, Gyömrő Város polgármestere 
több esetben is egyeztettek és sikerült min-
den adminisztratív akadályt elhárítani a 
munkálatok útjából. A közbeszerzési eljá-
rás után 2021. augusztus 2-án elkezdődik a 
szakorvosi rendelő „A” épületének felújí-
tása. A kivitelezés előreláthatólag 6 hóna-
pig tart majd.

- Ennek során felújításra kerül a teljes 
épületgépészet (fűtési rendszer, vízhálózat, 
elektromos hálózat, kicserélik a kazánt), új 
padlóburkolatokat raknak le.

- A vizesblokkok áthelyezésre kerülnek a 
jelenlegi fogorvosi váró helyére, ezzel je-
lentősen megnövekszik a váró területe.

- Új digitális röntgent kap a szakrendelő. 
(Ezt már beszerezték.)

- Nagyobb lesz a gyógytorna helyisége, 
így több beteget láthatnak el egyszerre.

A munkavégzés alatt az alábbi változá-
sok lépnek életbe:

- A Szent István utcai bejárat lezárásra 
kerül, a továbbra is működő „B” épület az 
önkormányzat által kialakított új, strand fe-

lőli bejáraton lesz elérhető.
- Az új – átmeneti – rendelési rend elér-

hető lesz a rendelőintézet honlapján:
www.gyomrorendelo.hu
- A következő rendelések a „B” épületbe 

kerülnek át:
- a sebészeti és traumatológiai rende-

lések 2021. július 31-től a „B” épületben 
lesznek, a jelenlegi belgyógyászati rende-
lőben.

- a vérvételek (labor) a „B” épületben, a 
neurológiai-reumatológiai-gégészeti ren-
delőben történnek 07.30. és 09.00. között.

- A belgyógyászat összeköltözik a kardi-
ológiával és az ultrahanggal.

Az alábbi rendelések a Monori Szak-
rendelőben (www.monorszakrendelo.
hu”>www.monorszakrendelo.hu) lesznek 
elérhetőek:

- röntgen, naponta 07.00.-15.00-ig, elő-
jegyzés nem szükséges.

- nőgyógyászat, Dr. Takáts Szabolcs jú-
lius 30-tól kedden 14.00-19.00.; csütörtö-
kön: 07.30.-12.30.

- Dr. Sárkány Veronika neurológus ked-
di 08.00.-13.00. rendelése megváltozik. A 
pontos időpontért fi -
gyeljék a két rendelő 
honlapját.

- a fi zikoterápia 
és a

- gyógytorna szin-
tén a monori rende-
lőben fog működni.

Egyéb lényeges 
információk:

A monori rende-

lőbe ideiglenesen áthelyezett rendelésekre 
a monori rendelőben kell előjegyzési idő-
pontot kérni. A fi zikoterápiára és gyógy-
tornára előjegyzést rendelési időben a 
rendelésen, a nőgyógyászatra a központi 
előjegyzésen adnak.

Elérhetőségek:
Honlap: 
www.monorszakrendelo.hu” Telefon:
Fizikoterápia: 06-29/610-810/141 mel-

lék.
Gyógytorna: 06-29/610-810/116 mellék
Nőgyógyászat: 06-29/413-196 vagy 06-

30/176-15-10
Nyugdíjazás és szabadságok miatt a fi zi-

koterápiás ellátás a Gyömrői Rendelőben 
már 2021. július 16-tól szünetel. A monori 
fi zikoterápia – átmenetileg – az előjegyzé-
si idők túlzott elhúzódásának megelőzése 
érdekében, csak és kizárólag baleset utáni 
rehabilitációs, heveny neurológiai és táp-
pénzes betegeket tud fogadni.

A Bajcsy Kórház vezetősége előre is 
köszöni megértő türelmüket annak érdeké-
ben, hogy egy megújult rendelőben folyta-
tódhasson az Önök ellátása.
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Az ecseri hős fogta el az azeri baltás gyilkost
Most azonban másik nagyszerű cselekede-
te apropóján írunk róla: 45 éves korában, 
június 25-én szerezte meg első diplomáját a 
falu lakója.

Kovács Tamás főtörzsőrmester, a Magyar 
Honvédség altisztje családjával 10 éve köl-
tözött Ecserre. Békésből jöttek s először a 
fővárosban laktak, ahol kezdetben egy panel 
albérletük volt, majd pedig egy 29 négyzetmé-
teres lakás lett az otthonuk, egy régi építésű, 
körfolyosós pesti bérházban. Mivel feleségé-
vel együtt kertes házban nőttek fel vidéken, így 
érthető módon most is egy ilyen házról álmod-
tak, kis kerttel. E vágy beteljesülése volt aztán, 
amikor végre Ecserre sikerült költözniük, ahol 
már a kisfi uk is született. S az időközben fel-
cseperedett gyerek ma már itt jár iskolába is, 
ahol nagyon jól érzi magát, szereti a társait és 
a tanárait, akik szintén igen jó viszonyban van-
nak vele és szüleivel egyaránt. De nemcsak a 
baráti köre ecseri, hanem az iskolán kívüli el-
foglaltságai is ide kötik, hiszen játszik a helyi 
futballcsapatban is. 

A falu vendégszerető közössége egyébként 
is híres befogadóképességéről, ami nem tör-
tént másként Kovácsék esetében sem. Így ma 
már helyi szóhasználattal élve senki sem te-
kinti őket jöttmentnek, s ismeri őket az isko-
lai szülők közössége mellett szinte mindenki. 
De nekik sem idegen jószerint már senki sem 
Ecseren, hiszen barátként köszöntik a boltoso-
kat, a Varga kocsma dolgozóit és vendégkö-
rét s a focimeccsekre is együtt járnak a többi 
szülővel. Mint mondják, a mai világban szinte 
elképzelhetetlen baráti közösséggel találkoztak 
itt, ahol a szülők ismerik egymás gyerekeit, sőt 
fi gyelemmel is kísérik őket, vigyáznak rájuk és 
kölcsönösen hozzák – viszik őket, ha edzésről, 
meccsről, iskolából hazamenetelről vagy más 
egyéb közös programról van szó.

A honvédség soraiban szolgáló, ma már friss 
diplomás apukát, miután a szegedi rendészeti 
szakközépiskolában leérettségizett, rögtön be-
sorozták sorkatonai szolgálatra. Ezt az idősza-
kot ő igen pozitív élményként élte meg, mond-
hatni mint egy nyaralást, ahol teljes az ellátás s 
még költőpénzt is kapnak. Ráadásul Orosházá-
ra került, ami mindössze 2 kilométerre volt az 
otthonától. Határőrként szolgált, ami egyik tár-
sának sem jelentett traumát. Sőt, olyan jó volt a 
közösségük, hogy a mai napig tartó barátságok 
alakultak ki közöttük. 

Miután leszerelt, a rendőrséghez került dol-
gozni. Ezt a döntését pedig az motiválta, hogy 
tetszett neki az a sok-sok történet, amit az ott 
folyó munkáról hallott. Itt aztán 24 évig tevé-
kenykedett és valóban számtalan különleges 
megbízást teljesített, melyek közül talán a leg-

közismertebb az azeri baltás gyilkos elfogása 
volt. 

Akkoriban már mintegy 5 – 6 éve szolgált a 
rendőrségnél s a központi gépkocsizó járőrszol-
gálatnál dolgozott. Egyik este kolleganőjével 
éppen visszafelé tartottak a laktanyába, amikor 
bejelentés érkezett, hogy valaki baltával fenye-

getőzik. Az általános tapasztalat az, hogy az 
ilyen bejelentések nagyobb része nem szokott 
megfelelni a valóságnak – ám ők mégis rögtön 
a helyszínre siettek, ahol azt látták, hogy az is-
kola épülete tele volt alsónadrágos férfi akkal, 
akik éppen menekültek. A fenyegetőző ekkorra 
már megölt egy embert. Szerencsére a másodi-
kat már nem tudta, ugyanis időközben Kovács 
Tamás felért kolléganőjével együtt az emeletre 
– fegyverüket már a kezükben tartva. S noha a 
fi atal rendőr nem rendelkezett még megfelelő 
rutinnal az ilyen éles helyzetekben, ám mégis 
sikeresen oldotta meg a feladatot, ami annak is 
köszönhető, hogy az iskolában kitűnő tanárai 
és mentorai voltak. Az akció alatt egyáltalán 
nem érzett semmiféle félelmet, s csak utána jött 
ki belőle a feszültség. 

Társa egy fi atal rendőrnő volt, aki nagyon 
remekül dolgozott, pedig még csak abban az 
évben jött ki az iskolából. S csak akkor tört be-
lőle felszínre az elfojtott feszültség s kezdett el 
remegni, amikor az akció már befejeződött. A 
többi társuk is gyorsan utánuk ért a helyszínre, 

hogy biztosítsák azt. A támadótól egyébként 
még 5 db kést vett el, aki aztán meg lett bilin-
cselve, majd pedig mint aki jól végezte dolgát, 
elaludt a földön. 

A 2021-es év pedig jelentős eseményt ho-
zott a számára, hiszen idén kapta meg diplo-
máját a ’Tan Kapuja Buddhista Főiskolán’. 
Többeknek hangozhat talán kicsit meglepően 
ez a tanulmányi irány, ám Kovács Tamást min-
dig is igen érdekelték a keleti fi lozófi ák. Így 
aztán nem csoda, hogy engedett ikertestvére 
unszolásának, aki szintén ebbe az iskolába 
járt, nála egy évvel korábban. De emellett gye-
rekkori olvasmányai is ez irányba motiválták, 
hiszen számtalan könyvet olvasott Lawrence-
től, melyek eredeti tibeti környezetben ját-
szódnak. Igaz ugyan, hogy ezek alapján kicsit 
másként képzelte el a valóságot, ez azonban 
nem változtatta meg a hozzáállását, s így most 
már tud a könyvben olvasott szöveghez képe-
ket is társítani. S noha ma már nem olvas Law-
rence könyveket, az olvasás iránti szenvedélye 
megmaradt. Jelenleg például a keresztes hábo-
rúkról olvas, illetve a haditechnikai újságokat 
forgatja érdeklődéssel. A főiskolai képzés 6 
féléves volt és vallásbölcselet, valamint dar-
matanító szakon folyt. 

Kovács Tamás ez utóbbit végezte el, mely 
tanulmányok alapját a darma, vagyis az út 
adja, ami nem más, mint Buddha útja a megvi-
lágosodás felé. Megszerzett képzettsége pedig 
alkalmassá teszi, hogy magasabb beosztásban 
is el tudjon helyezkedni. Jelenlegi munkahe-
lyén, a Magyar Honvédség Katonai Rendésze-
ti Központjában pedig el is fogadják azt, ahová 
már be is vitte diplomáját. Új ismeretei az em-
berekhez való viszonyában, azok megközelíté-
sét segítik majd a jövőben. A katonai rendészet 
ugyanis a lakosságot segítő rendőrök munkáját 
s az állampolgárok szubjektív biztonságérzetét 
hivatott segíteni. Szerencsére most már nekik 
is van, a rendőrökhöz hasonlóan intézkedési 
jogkörük, jóllehet kicsit szűkebb, mint a rend-
őröké. A koronavírus-járvány természetesen 
befolyásolta a főiskolán folyó képzést is, ami 
így főként online formában zajlott. Ez rész-
ben előnyt, részben pedig hátrányt is jelentett. 
S noha úgy érzi, kissé későn érő típus, meg-
szerzett tudását nem tekinti véglegesnek, sőt. 
A jövőben is szeretné magát tovább képezni s 
megszerezni minden olyan további képesítést, 
mely a pályán való előrébb lépéséhez, felada-
tának maradéktalan ellátásához szükséges. 

De bárhogyan alakuljon is további pályafu-
tása, életének színteréül mindenképpen Ecsert 
szeretné megtartani, ahol szinte már tősgyö-
keres lakosnak számítanak és név szerint kö-
szöntik egymást az utcai járókelőkkel.  

Kovács Tamás teljes fegyverzetben, ma 
már diplomával a zsebében
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Sláger-láger Balatonszárszón – 2021

Már évtizedek óta táboroznak júliusban a 
Laky Ilonka Általános Iskola jelenlegi és 
ifi sként, volt diákjai. Mindig valamilyen 
tematika köré épülnek a tábor hagyomá-
nyos programjai. Volt már egyiptomi, 
török, ufó, híres emberek, hősök, távol-
keleti, kalóz, stb. tábor. Az idei rocktábor 
volt, Sláger-láger vagy TralaLaky fantá-
zianévvel. Már negyedik éve Deme Éva 
kolléganőm nem kis munkával szervezi 
ezeket a nyaralásokat.

139-en indultunk 3 busszal július 4-én. 
Volt közöttünk 3.-os kisdiák és egyetemis-

ta is. Nagy volt a nyüzsgés, izgatott gye-
rekek és szülők búcsúzkodtak egymástól 
az iskola előtt. Pontosan indultunk, hamar 
megérkeztünk. Gyorsan beköltöztünk a 
fürdőszobás szobákba, kicsomagoltunk. 
Első nap, mint mindig, pólót festettünk, 
szárítottunk, vasaltunk. Idén több százat, 
mert az ÖTE ajándékba adott 150 piros 
pólójára is felkerült a „Laky jó! Ennyi!” 
szlogenünk. Este az először táborozók 
kaptak beavatást, vicces feladatokat kel-
lett megoldaniuk, kéz nélkül enni, lábbal 
megtartani egy nagy, vízzel teli dézsát. 

A másnap teljesen a rock, a zene 
jegyében telt el. Két koncertet kaptunk 
a Sicu Band és a Vasmacska jóvoltá-
ból. Óriási hangulata volt mindkettőnek. 
Nemcsak a mi gyerekeink élvezhették a 
zenét, hanem jól szórakozott az utca népe 
is. A strandra igyekvő családok is megáll-
tak, részt vettek a koncerteken. 

Kedden akadályversenyen próbálhatták 
ki magukat a gyerekek, szerdán pedig vo-
nattal Siófokra mentünk sárkányhajózni 
július legmelegebb napján. Egy nagyon 
jó hangulatú napot töltöttünk el itt. A ta-

Koncertezik a Vasmacska együttes

A tanárok pólóján is ott a szlogen: „A Laky jó! Ennyi.”
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nárok és az ifi sek sárkányhajó-versenyén 
alulmaradtunk, de tudjuk, a részvétel a 
fontos. Csütörtökön az ÖTE szervezte a 
napunkat, pirosba borult a tábor, minden-
ki a tűzoltós pólót viselte. Volt elméleti 
oktatás és gyakorlati feladat (fecskendő 
összeszerelése, vízsugárral céltáblára be-
vinni találatot, füstsátorban tárgyak kere-
sése). A siófoki tűzoltók jóvoltából ismét 
habparty koronázta meg a délutánt. Este 
pedig Abonyi Attila diszkójában fergete-
ges hangulat alakult ki, retrózenékre tom-
bolt 100 gyerek. 

Pénteken szülinapoztunk sok-sok tor-

tával, megtartottuk a hagyományos es-
küvőt. Késő este pedig jött a várva várt 
bátorságpróba. Idén is volt, akinek inába 
szállt a bátorsága és a táv első feléről 
visszafordult, de a nagy többség hősie-
sen teljesítette az ifi sek által összeállított 
próbát. A programokat tarkította még egy 
víziverseny az üdülő medencéjében, es-
ténként a just dance, a dinnyézések, a pót-
vacsorák (nutellás és libazsíros kenyér), a 
strandolások, a boltba járások, a pingpon-
gozások, a beszélgetések, a „kicsit hiány-
zik anya” pityergések. 

Utolsó délelőtt kiderült, hogy szinten-

ként melyik volt a legtisztább szoba, és 
melyik csapat nyerte az összesített ver-
senyt. Szombaton délután értünk haza 
kicsit barnábban, kicsivel több szúnyog-
csípéssel, kicsit fáradtabban, de rengeteg 
élménnyel gazdagodva.

Jó volt látni és átélni a gyerekek örömét, 
lelkesedését, az ifi sek segítő munkáját. 
Külön köszönet illeti Ecser Nagyközség 
Önkormányzatát, az Önkéntes Tűzoltó 
Egyesületet, a Száz Kéz Egyesületet, 
Sztancsik Csabát, Bán Etelkát, hogy 
anyagi támogatásukkal és segítségükkel 
tudtuk ezt a 7 napot ilyen alacsony áron, 
39.500 forintért biztosítani a gyerekek-
nek. Köszönet a táboroztató AstraZene-
karnak (pedagógusoknak és az iskolát 
szívükhöz közel állónak érző „külsősök-
nek”) is. Ezen a héten is jó volt lakysnak 
lenni, ehhez a közösséghez tartozni!

Kiss Katalin
***

Jövőre ismét találkozunk július 25-
étől Balatonszárszón a honfoglaló tábor-
ban!!!!!! Addig lehet a nyereg alatti hús 
puhításának és a kumisz készítésének 
technikáit tanulmányozni.

Kiss Katalin
Népszerű volt az uszoda is

Az ÖTE habfürdője hatalmas sikert aratott 
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Tisztelt Ecseri Lakosok !
Az Orvosi Ügyelet új telefonszáma 

2021. augusztus elsejétől:

06-70/370-31-04
Kérjük, mentsék el telefonjukba, vagy 

javítsák ki a meglévő számot!
A Központi Háziorvosi Ügyelet Kft. 

tájékoztatja a Tisztelt Lakosságot, hogy 
2021. augusztus 1. napjától biztosítja az 
ügyeleti feladatok ellátását Ecser telepü-
lés vonatkozásában.

A központi orvosi ügyelet rendelője:
2234 Maglód, Rákóczi u. 7.

Az ügyeleti időszak:
Munkanapokon 18:00-tól másnap reg-

gel 08:00-ig
Pihenő-, ünnep- és munkaszüneti na-

pokon az előző munkanap 16:00 órától 
a munkaszüneti napo(ka)t követő első 
munkanap 08:00 óráig

Az alapellátási ügyelet a következő 
számokon hívható:

Ügyeleti hívószám:
06-70/370-31-04
Mentőszolgálat /mentési hívószám: 

112; 104

Mint ismeretes, az ecseri lakosokat 
sürgős esetben a maglódi orvosi ügyelet 
látja el, mert Ecser Nagyközség Önkor-
mányzata korábban hozzájuk csatlako-
zott.

Az orvosi ügyeletet végző Rescue-Med 
Kft. és Maglód Város Önkormányzata 
között kötött feladatellátási szerződés 
lejárt. A Maglód város által kiírt közbe-
szerzési eljárás eredményeként az orvosi 
ügyeletet egy új szolgáltató, a Központi 
Háziorvosi Ügyelet Egészségügyi Szol-
gáltató Kft. végzi.

Új telefonszáma van augusztus 1-től 
az Orvosi Ügyeletnek

A 2021-es évünk sem telhetett el 
Száz Kéz tábor nélkül, ahogy az elő-
ző évben úgy idén is a Laky Ilonka 
Általános Iskola adta a táborunk 
helyszínét. Sok szempontból új kihí-
vások elé állított minket az idei tábor, 
elsősorban rekordot döntött a jelent-
kezők száma: 70 gyerek és 23 segítő 
vágott neki az 5 tábori napnak.

A nulladik nap a szokásos pako-
lással telt, innen szeretnénk meg-
köszönni az Ecseri Kommunális 
Szolgáltató Kft -nek, hogy rendel-
kezésünkre bocsátották a sátrakat, 
padokat és a szállításukban is segí-
tettek. Az előkészületi munkákat kö-
vetően kezdődhetett is a tábori hét.

Az első nap mindig kicsit nehéz-
kesen indul, mindenkinek bele kell 
rázódnia a tábori életbe, gyerekek-
nek és segítőknek egyaránt. A lét-
számellenőrzést és a csapatok be-
osztását követően el is kezdődtek a 
tábori programok. A csapatok tagjai 
megismerkedtek egymással játékos 
feladatok segítségével, elkészítették a 
csapatzászlóikat, menetleveleiket és 
megalkották a csapatuk indulóját is.

A második nap reggelén már pi-
cit fáradtabb, de ugyan olyan lelkes 
szemekkel találkoztunk reggel. A 
délelőtt a csapatok közötti verseny-
ről szólt, 7 játékos állomáson mérték 
össze ügyességüket és kitartásukat. 
Minden állomáson értékes ponto-

kat szerezhettek a gyerekek. A ver-
sengést követően, pihenésképpen 
ellátogattunk a veresegyházi medve-
otthonba, ahol idegenvezetés segít-
ségével nemcsak láttuk az állatokat, 
hanem rengeteg új és érdekes dolgot 
is megtudhattunk róluk.

A harmadik nap délelőttje is ha-
sonlóan telt, mint az előző napé. A 
gyerekek sportos állomásokon sze-
rezhettek ismét pontokat a csapa-
tuknak. Volt itt Cornhole, röplabda, 
ugrálókötél, célbadobás és csocsó 
is, kellően elfáradt mindenki és már 
nagyon várták a délutáni programot. 
A délután folyamán egy bűvész lá-
togatott el hozzánk, aki egy remek 
előadással készült a gyerekeknek, 
mindenki ámulva nézte a mozdula-
tait, levezetésképpen pedig minden 
gyereknek tanított egy bűvésztrük-
köt, egy csapásra minden kis tábo-
rozó bűvésszé változott a harmadik 
nap végére.

A negyedik napot nagy izgalom-
mal vártuk, nemcsak a gyerekek, de a 
tábori segítők is. Délelőtt a Szabadtű-
zi Lovagrend tagjai látogattak el hoz-
zánk. Volt itt gasztro-vetítés és főzés 
is. A csapatok saját kis bográcsaikban 
készítették el az aznapi ebédjüket. 
Nagyon jól sikerültek a bográcsban 
készített „puszta pörköltök”, mind 
el is fogyott. A délutánt szabadprog-
rammal folytattuk, lehetett ugráló-

várazni, arcot festeni, csillámtetkót 
készíteni és trambulinozni is.

És el is érkeztünk a tábor utol-
só napjához, amikor összegyűjtötte 
mindenki minden erejét és jókedvét 
is. Reggel a XVII. kerület Polgárvé-
delmi csapata látogatott meg minket. 
Hoztak tűzoltóautót, megtanultunk 
gránátot dobni, tüzet oltani, megta-
pasztaltuk milyen is egy füsttel teli 
szobában és elsajátítottuk az elsőse-
gélynyújtás pár fortélyát is. Délután 
pedig elérkezett a várva várt ered-
ményhirdetés. Minden csapat na-
gyon ügyes volt az egész hét során, 
így nem maradhatott el az ajándé-
kozás sem. Zárásképpen még fagyiz-
tunk egyet közösen.

És el is telt ez a csodás 5 nap. Min-
denki remekül érezte magát, új él-
ményekkel, emlékekkel gazdagodott. 
Barátságok kötődtek és régiek erő-
södtek meg ezalatt a rövid idő alatt. 
Köszönjük a rengeteg segítséget és 
odaadást azoktól, akik részt vállal-
tak, hogy ez a tábor ilyen fantasz-
tikusan sikerüljön. A gyerekeknek, 
szülőknek, ifi knek, tanároknak, a 
Laky-nak, az EKO-nak és még sorol-
hatnám, köszönjük az ecserieknek, 
hogy egy ilyen nagy összetartó csa-
pat vagyunk. Egy szóval köszönjük!!! 
Jövőre találkozunk.

Lesti Bence
(Fotó: 12. oldal)

Bűvésztrükköket is tanultak 
a gyerekek a nyári táborban

Cserfa_2021_augusztus_03.indd   10 2021. 08. 06.   15:28:52



11Cserfa      2021. augusztus 13. lwww.ecser.hu

A Cserfa következő, 2021. 9. szá-
ma szeptember 17-én jelenik meg. 
Nyomdába adás: szeptember 10.  
Lapzárta: szeptember 6.

Lélekgondozó
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Honlap: 
www.ecser.hu

Nemzetközi Eucharisztikus 
Kongresszus
A XIX. század derekán a veszélyes, for-
radalmi légkör közepette egy francia lány 
elkötelezte szívét az Oltáriszentség imá-
dásra. Mindenfelé lelkesen járva, írva, 
eucharisztikus zarándoklatokat szervezett, 
amelyekre a nehéz időkben is tízezrek 
mentek el, köztük püspökök, majd bíbo-
rosok. Elhatározták, hogy minden évben 
megtartják, sőt kongresszussal zárják. Ez 
azután szentszéki támogatással folytató-
dott, a helyszínt adó nagyvárosok kinőtték 
Európát, már maga Szt. X. Piusz pápa is 
részt vett rajta. A XXXIV. Eucharisztikus 
Világkongresszusnak 1938-ban Budapest 
volt a házigazdája. XI. Piusz pápát Euge-
nio Pacelli bíboros-államtitkár képviselte, 
akit a következő évben pápává választot-
tak, szentté avatása folyamatban van. A vi-
lágháború előszelének idejében a hazánk-
ba zarándokolt sokszázezer katolikus Szt. 
Ágostontól vett mottó alapján imádta Őt, 
a vinculum caritatis-t, a szeretet kötelékét. 
A kongresszusra írt himnusznak lényeges 
eleme a fohász, hogy háború helyett a sze-
retet köteléke „forrasszon eggyé békes-
ségben minden népet, s nemzetet”.

Ahogy akkor a II. világháború előzmé-
nyei majdnem meghiúsították a kongresz-
szust, úgy tavaly a covid tette ezt. Azonban 
Krisztus a Győztes: ha egy évvel később 
is, de idén megtartjuk. Szeptember 5-12-ig 
ismét fővárosunk ad otthont immár az LII. 
kongresszusnak. Újrahangszerelve, de 
idén is a ’38-as himnuszt fogjuk énekel-
ni. Beigazolódnak kezdő szavai: „Győze-
lemről énekeljen napkelet és napnyugat!” 
Mottónkat idén a Zsolt 87,7-ből vesszük: 
„Minden forrásom Belőled fakad.” És a 
3 helyett 4 évre tolódott készületünkért 

vigasztalásul, bátorításul ritka alkalmak 
egyikeként az aktuális pápa nemcsak 
legátust küld maga helyett (aki a nyitó 
vasárnapi szentmisénket tartja), hanem 
személyesen is eljön: Ferenc pápa tartja 
a zárómisét, ezzel is felhívva a fi gyelmet 
annak fontosságára, hogy Jézus imádására 
összegyűlni hitünk középpontja.

A hangsúly nem a külső látványosságo-
kon van. Ezek gyönyörűek voltak ’38-ban 
(ld. az interneten archív fotók és híradó-
felvételek tömkelegét), azok lesznek idén 
is (pl. szombat este fáklyás körmenet a 
Kossuth téri szentmiséről a Hősök terére). 
Sokkal inkább a lelkület a lényeg. Nem a 
fények, díszek nyitották meg számunkra a 
mennyet, gondoskodnak rólunk, tesznek 
boldoggá örökre. Sem a változatos progra-
mok (nemzetközi szentmisék, imádságok, 
tanúságtételek, tanítások, esti koncertek…
stb., ld. iec2020.hu). Ezek csak eszközök: 
jelzik a köztünk és bennünk személyesen 
jelenlévő Megváltót, magát Krisztusun-
kat. A teljes hét programjain való részvé-
telre őszintén és lelkesen buzdítok min-
denkit. Lehet regisztrálni egyénileg vagy 
kisebb csoportokban az iménti honlapon. 
Egyházközségünk természetesen közös 
részvételt is szervez, Nyerges László ako-
litusunk készséggel segít ebben: 20/996-
84-91. Értelme mindennek akkor van, ha 
a szívünk köteleződik el az Úr Jézus iránt. 
A 4 éves készületnek (amiből az elmúlt 
3 év során egyházközségünk 10 különfé-
le módon vette ki a részét), és magának 
a programsorozatnak is ez a célja, a lé-
nyege: Krisztus legyen az, Akiből életem 
„minden forrása fakad”!

Balázs atya
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Táborozók a Lakyban. Cikk: 10. oldal 

Több, mint 30 tűzoltóautó, mentőautók, rend-
őrautók érkeztek a ferihegyi repülőmúzeumba 
július 24-én. A járművek ellátogattak Ecserre 
is. Vecsés felől érkeztek meg, és a „Régi Vecsési 
útnál” lévő körforgalomban fordultak vissza. 

Szent Kristófnak, az utazók, utasok, vándorok, hajósok védő-
szentjének napján, 2021. július 25-én, vasárnap járműszentelést 
rendezett az Ecseri Római Katolikus Egyházközség és a Magyar 
Autóklub. Ecser egyike annak a néhány magyar településnek, 
ahol megrendezik ezt a szertartást. Felvételünkön: Balázs atya 
éppen Aszódi Csaba András kocsiját  szenteli meg. 

Bár az aratási munkákat az ecseri határban is a modern kombájnok végzik, a Zöld Koszorú Hagyományőrző Kör 
tagjai felelevenítették a régi betakarítási szokásokat. A kör tagjai a jövő évi falinaptárat készítik, s ahhoz idén el kell 
készíteni a fényképeket. A július pedig az aratás hónapja.
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