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Sok napirendi pont volt a képviselő-testület ülésén
A szép hagyományt folytatva, az októberi
testületi ülésen napirend előtt a település
vezetése nevében Gál Zsolt polgármester
virággal és könyvajándékkal köszöntötte
a meghívott és jelen lévő frissdiplomásokat. (Bővebben a 8-9.oldalon)
Az ülés során elfogadásra került a Zöld
Koszorú Hagyományőrző Kör, valamint
az Ecseri Horgász Egyesület tájékoztatója. Hozzájárultak a képviselők, hogy módosításra kerüljön a Fővárosi Agglomerációs Önkormányzati Társulás társulási
megállapodása, továbbá, hogy kilépjen
Pécel a Fővárosi Agglomerációs Fejlesztési Társulásából. A testület támogatta,
hogy a Vida dűlőn és a Szegfű utcában
bővítsék a közvilágítást és új lámpatestek telepítésére kerüljön sor. Döntöttek a
képviselők arról is, hogy az Andrássy Utcai Óvoda a költségvetésén túli összeget
kaphasson egy jó minőségű szárítógép
beszerzésére.
Megbízást kapott a polgármester, hogy
a Magyar Falu Program keretében a Vasút u. 6. sz. alatti szolgálati lakásra nyert
összeget kérje át az Ecser, Zrínyi utca

41. szám alatti ingatlanra. Döntés született összeg elkülönítéséről az EKO Kft.
részére, melynek célja az önkormányzat
tulajdonában lévő Petőfi utca ház javítása. A testület módosította az Ecser, I. és
II. sz. védőnői körzet határait és felkérte
a polgármestert, hogy erről tájékoztassa a Monori Járási Hivatal Népegészségügyi Osztályát, valamint a Nemzeti
Népegészségügyi Központot. Azzal is
megbízták a településvezetőt, hogy a
változások alapján módosítsa a finanszírozási szerződést is.
A testület támogatta az önkormányzat
Szervezeti és Működési Szabályzatának
módosítását. Határozat született arról,
hogy a megvásárlásra felajánlott 029/66
helyrajzi számú külterületi, rét művelési
ágú telket az önkormányzat nem kívánja
megvenni. Arról is döntöttek a képviselők, hogy a Cserfa Kuckó Óvoda részére
a testület egy év időtartamra plusz egy
dajka álláshelyet biztosít. Szintén határozat született a Liszt Ferenc Repülőtér
területére vonatkozó településrendezési eszközök módosítása véleményezési

szakaszának lezárásáról is. Ugyanakkor
a partnerségi egyeztető anyagban kiküldött települési tanulmány kiadásakor a
partnerségi egyeztetéssel kapcsolatos
észrevételt a testület megválaszolja, az
abban feltüntetett területeket a hatástanulmány kiadásakor figyelmen kívül
hagyja. Döntést hozott a testület összeg
biztosításáról a polgármesteri hivatal
informatikai eszközeinek fejlesztésére,
illetve beszerzésére. Arról is döntött a
képviselő-testület, hogy a polgármester a
Weerts Kft-vel előkészületi anyagot dolgozhasson ki és előmegállapodást írjon
alá. Határoztak a képviselők, hogy 2021.
nov. 1. – 2022. jan. 31. között Farkas
Sándorné látja el a védőnői tevékenységek elősegítését, mentorálását. Az orvosi
rendelő riasztórendszerének kiépítésére
meghatározott összeg elkülönítéséről is
megállapodtak a képviselők. Megbízást
kapott Kreizinger János tervező a Tabáni
utca terveinek elkészítésére. A képviselő-testület felhatalmazta a polgármestert,
hogy kérjen be árajánlatot a Petőfi utca
tervezésére.

Kovács-Kléh doktor üzenete az ecserieknek
Tisztelt Ecseriek! A koronavírus okozta járvány
fokozódása miatt engedjék meg, hogy az aktuális
helyzetről, problémákról tájékoztassuk Önöket.
Számításaink ellenére a negyedik hullám
rövid idő alatt felgyorsult. Egyre többen látják
úgy, hogy ez a hullám minden eddigieknél erősebb lesz. Az utóbbi napokban mi is több esetet regisztráltunk. Volt, akit már a rendelőben
kiszűrtünk. Súlyos esetről nincs tudomásunk, de
a járvány csecsemőktől megkezdve, idős korig
mindenkit érint. Veszélyben főleg az oltatlanok
vannak, de betegszenek meg oltottak is – igaz,
az oltottak esetében a betegség lefolyása általánosságban enyhébb. Van, hogy a vírus egy másik kórokozónak (pl. baktériumnak) készíti elő
az utat és utóbbi okozza majd a megbetegedést.
Az oltást beadatni még mindig nem késő. Mint
korábban is írtuk, rendelőnkben Moderna, Johnson és Sinopharm oltóanyagok előjegyzés nélkül
folyamatosan elérhetők (igaz, a nagyszámú kérések miatt pár napig a Moderna nem fog rendelkezésre állni, csütörtök-péntek körül érkezik 60
adag). Lehetőség szerint oltunk Pfizerrel is, de
ennek megszervezése és összehangolása sok időt
vesz igénybe. Így azok, akik csak a Pfizert fogadják el, kérem vegyék igénybe az oltópontokat.
Egyébként az átoltottság további növelése és
a járvány megfékezése érdekében a kormány

2021. november 22-28. között oltási akcióhetet
indít a kórházi oltópontokon. Az oltatlanok kivételesen előzetes regisztráció nélkül is érkezhetnek az oltópontra. Ez esetben regisztrációjukat a
helyszínen végzik el és oltásuk érkezési sorrendben történik. Az iskolások koronavírus elleni
kampányoltása befejeződött, azok a szülők, akik
ezt követően szeretnék 12 év feletti gyermekük
beoltani, ugyancsak arra kérem, hogy valamelyik környékbeli oltóponton jelentkezzenek (mivel részükre egyelőre csak Pfizer oltás adható).
Az igazolt koronavírus-fertőzöttek részére az
ÁNTSZ továbbra is 10 napos karantént ír elő.
Kivételt csak a tünetmentes, de oltott kontaktok
jelentenek, nekik nem kell karanténba vonulni.
A járványt tovább súlyosbítja, hogy párhuzamosan más légúti vírusok is (pl influenza) okoznak hasonló felső légúti tüneteket. Elkülönítésük
nagyon nehéz. Általánosságban azt tapasztaljuk,
hogy a koronavírus okozta megbetegedés legtöbb
esetben magas lázzal, köhögéssel, napokon át
tartó általános gyengeséggel jár. Nagyon sokan,
a megbetegedést megelőzően valamilyen tömegrendezvényen, maszkot nem viselve vettek részt.
Ezért arra kérünk mindenkit, hogy közterületen
vagy tömegben viseljenek maszkot, mossanak
többször kezet, figyeljenek jobban oda a higiéniai szabályokra. A gyanús eseteket antigén gyors-

teszttel lehet kiszűrni, de már a beteg kikérdezésekor ez sok esetben egyértelművé válik.
Mindezek után, a rendelőben a betegforgalom
érthetetlenül megugrott (szinte folyamatosan tele
a váró). Ezért kérjük, mérlegeljék, hogy mennyire sürgető vagy halasztható az orvosi vizsgálat.
Természetesen sokan jelentkeztek a harmadik
oltás miatt és időközben az influenza elleni védőoltás is megérkezett. Egy ideig próbáltunk
időpontra rendelni, de sajnos többen jöttek időpont nélkül, mint időpontra, így ezt beszüntettük.
Konzultálni, receptet rendelni e-mailen is lehet,
a vezetékes telefonon is elérhetők vagyunk (viszont a mobil készülékek sok esetben ki vannak
kapcsolva, mert egyszerűen nem tudunk haladni
az ellátással).
Másik észrevételünk az, hogy nagyon sokan
a délutáni rendelést veszik igénybe, miközben
eljöhetnének délelőtt is (nem a sürgős esetekre
gondolva). Jeleznénk, hogy a délutáni rendelést
az aktív korosztály (munkából, iskolából érkezők) és persze az akut esetek részére tartjuk fent.
Kérem, vegyék ezt is figyelembe.
A járványügyi helyzet enyhülésére egyelőre
várnunk kell, így mindenkit arra kérünk, hogy a
fent jelzetteket tartsák szem előtt.
Együttműködésüket köszönjük.
dr. Kovács-Kléh László és Matécsa Andrea
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A zöldhulladék elszállításáról dióhéjban
Az elmúlt időszakban sokan kérdezték,
hogy miért nincs zöldhulladék-szállítás,
hiszen a fákról a levél még nem hullott le.
A Cserfa újságban külön cikkben közzétesszük a Duna-Tisza Közi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. (DTKH)
tájékoztatóját ezzel kapcsolatban. Előzetesen a szerződéssel rendelkező lakosoknak megküldi a szolgáltató az éves
szállítási ütemezést minden év elején, ezt
érdemes áttanulmányozni, hogy mindenki
értesüljön a szállítási napokról, egyébként
ezeket a honlapunkon is közzétesszük.
Ebből látható, hogy novembertől márciusig szünetel a zöldhulladék elszállítása.
Több polgármesterrel közösen egyeztettünk a hulladékszállító cég vezetőivel
azért, mert mindannyian azt tapasztaljuk,
hogy novemberben és decemberben is
jelentős mennyiségben keletkezik zöldhulladék. Ennek elszállításában kértük a
szolgáltató segítségét. A szolgáltató cég
vezetője elfogadta észrevételünket. Abban állapodtunk meg, hogy javaslatot
tesznek a szállítási napokra. Novemberben 23-át és december 21-ét jelölték meg.
Ezeken a napokon 2 db zsák helyett 4 db
zöld lebomló zsákot lehet kitenni, a többi
megszokott kötegelt 0,5 m3 zöldhulladék
és külön vásárolható kék zsák mellett.
A zöldhulladék-szállítás alakulásáról
szeretnék egy rövid összefoglalót ismertetni: Ecseren zöldhulladék elszállítás
először 2012-ben indult, akkor az ASA
Magyarország Kft.-vel sikerült úgy szerződnünk, hogy bele tudtuk tetetni a zöldhulladék-szállítást is. Aztán törvényi változás miatt 2014-ben új szolgáltatót kellett
keresnünk. 2014. 07. 01-től a VERTIKÁL
Zrt. és a Kunépszolg Kft. közös vállalásban pályázták meg Ecsert is, velük úgy
sikerült megállapodnunk, hogy korlátlan
mennyiségben elvigyék a zöldhulladékot.
2018-ban újabb törvényi változás jött, a
régi szolgáltatók már nem végezhették
ezt a feladatot. Az önkormányzatok már
nem tudnak egyedi szerződést kötni vállalkozókkal, önkormányzati társulásokban kell ellátni, elláttatni ezt a feladatot.
Ennek eredményeként 2019-től a DTKH
látja el ezt a közszolgáltatást, ismét korlátozott mennyiségben szállítják el a zöldhulladékot egységes rendszerben, a teljes
szolgáltatási területükön.
A szelektív gyűjtésről is szeretnék írni
röviden. A háztartási csomagolásihulladék-szállítás (sárga zsák) rendszerében
rövidesen változás lesz. A DTKH és az

önkormányzati társulás a hulladék-szállítás korszerűsítésére pályázatot adtak be.
A pályázat sikeres lett. Ennek köszönhetően sok más mellett, minden településen, akik a pályázat benyújtásakor tagjai
voltak a társulásnak, vagyis már akkor
a DTKH volt a szolgáltatója, részesül a
pályázaton nyert szemetesekből. Ecseren
is minden szerződéssel rendelkező lakos
ingyenesen kap sárga vagy sárga tetővel
ellátott hulladékgyűjtő edényzetet (szemeteskukát). Ezek kiszállítása néhány településen már elkezdődött, és az ígéretek
szerint tavaszig mindenhol megtörténik.
A szállítás menetéről és időpontjáról előzetesen mindenki tájékoztatást fog kapni,
a DTKH-tól és az önkormányzattól is. A
sárga szemetes mellett továbbra is lehetőség lesz sárga zsákok kihelyezésére, ezt
elszállítja majd a szolgáltató.

„A szolgáltató cég
vezetője elfogadta észrevételünket.
Abban állapodtunk
meg, hogy javaslatot tesznek a szállítási napokra. Novemberben 23-át
és december 21-ét
jelölték meg.”
Előzetesen már beszámoltam, hogy a
környező települések polgármestereivel
közösen az ipari fejlesztésekkel kapcsolatosan rendszeresen összeülünk és egyeztetéseket végzünk. Nemcsak az ipari
fejlesztésekről beszélünk, hanem más, a
települések életét befolyásoló problémákról is. Igyekszünk megoldásokat találni az
azonos feladatokra. Az egyik ilyen probléma az ívóvízhálózatok elöregedése.
Ecseren a 70-es években épült a hálózat
jelentős része, rendszeresek a csőtörések
és a vízszivárgások. Az egyre nagyobb
lakossági és ipari igénybevétel miatt a
rendszer néha túlterhelt. Pár héttel ezelőtt
a JYSK egyik alvállalkozója okozott pár

utcában nyomáscsökkenést,
ezt
megelőzően egy
Budapesten történt csőtörés miatt
volt ilyen gondunk. Egyre több
szakaszoló elzáró
került telepítésre,
hogy csőtörések
esetén csak kisebb
településrészeket kelljen lezárni a javítás
idejére, de sajnos a csőtörések szinte mindennaposak. Szerencsések vagyunk, hogy
Ecseren a vízminőséggel nincsenek vagy
csak nagyon ritkán vannak problémák.
Ecser a fővárostól veszi át a vizet, így
nincs olyan bajunk vele, mint más településeknek, nálunk nem tapasztalható, hogy
kellemetlen szaga lenne a víznek, vagy
erősen elszíneződne. Az útépítéseink és
felújításaink során fokozottan figyelünk
arra, hogy a nyomóvezetékeket és azokat a bekötéseket, amelyeket szükséges,
kicseréljünk. Ilyenkor kerülnek cserére a
tűzcsapok, és szakaszoló elzárókat is telepítünk. Ezzel egy hosszútávú felújítás
elején vagyunk, a több, mint 23 km vezetéknek a 10%-át tudtuk így felújítani,
évről évre kisebb lépésekben haladva szeretnénk elérni, hogy teljesen megújuljon
a vezetékrendszer. Terveket készíttetünk
további főváros felőli átadási pont megvalósítására, ezzel a terhelés egyenletesebb
eloszlását és stabilabb üzembiztonságot
szeretnénk elérni. Ez a bekötés reményeim szerint jövőre elkészülhet.
Az előző Cserfa számokban elkezdtem
egy ipari fejlesztésekről szóló cikksorozatot. Ezt a következő Cserfa számban
tudom majd folytatni, ahol a jelenlegi
közlekedési helyzetet és a várható változásokat igyekszem majd bemutatni. Ezt
kicsit megelőzve néhány információt
azért már most is megosztanék.
Megújul az Ecsert Vecséssel összekötő
út, az első körforgalomtól (a régi vecsési
úttól) a vecsési körforgalomig, valamint
tervek készülnek a Maglódot és Gyömrőt
összekötő 3111-es út és az Ecser M0-ás
felhajtó közötti út megépítéséről. Az M0ás ecseri csomópontjának bővítése és további útfejlesztések is várhatóak. Ezek
részleteiről, illetve egyéb közlekedésfejlesztésről a következő Cserfa számban
tudok majd beszámolni.
Gál Zsolt
polgármester
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Szűcs Lajos: az ifjúság kezében van a megoldás

Az anya fiát siratja a 7. osztályosok Kiss Katalin rendezte, nagy átéléssel előadott produkciójában
Az 1956-os Forradalom és Szabadságharc
tiszteletére Ecser Nagyközség Önkormányzata október 22-én tartotta ünnepségét a Rábai Miklós Művelődési Házban.
A megemlékezésen beszédet mondott
Gál Zsolt polgármester és Dr. Szűcs Lajos, a körzet országgyűlési képviselője is,
aki köszöntőjében az ecseri iskola diákjaihoz szólva kiemelte, hogy az ’56-os eseményekről egészen a közelmúltig nagyon
keveset lehetett tudni. A kommunista
rezsim alatt ugyanis még otthon sem
merték elmondani a szülők, nagyszülők a
gyerekeknek, hogy pontosan mi is történt
akkor. Nagyon sok időnek kellett eltelnie
addig, amig ezt egyáltalán meg merték
kérdezni. Kiemelte, hogy nekünk most,
Magyarországon élő embereknek nagyon
nehéz feladatunk van, hiszen akkoriban
jól látszott, hogy az országot készakarva
megpróbálták szétszakítani és megpróbáltak olyan mondatokat elmondani,
amik valószínűleg sosem hangzottak el.
S nagyon érdekes, hogy ennek a forradalomnak pontosan az 50. évfordulóján,
amikor már voltunk olyan messze az
egésztől, hogy kicsit nyugodtan lehetett
volna ünnepelni, és méltóképpen ennek
a ma már 65 évvel ezelőtti történelemnek
a méltó feldolgozását megtehettük volna,
szinte ugyanazok a dolgok ismétlődtek

meg, mint ’56-ban. Hangsúlyozta, hogy
most, tehát 65 év után megint ott tartunk,
hogy emlékeznünk kell egy 65, egy 15 és
ki-ki a saját családjában kicsit korábbi
eseményekre és emlékekre.
Majd pedig azzal folytatta az emlékezést, hogy néhány, éppen az 50. évfordulóra készült könyvből elmondta, hogy mit
– jóllehet kicsit keveset ugyan – tudunk
arról, mi is történt Ecseren. A krónikák,

Dr. Szűcs Lajos országgyűlési képviselő
illetve elmondások szerint 1956. október
26-án a tanácsháza udvarán mintegy 40
fős tömeg jött össze és megválasztották
a Nemzeti Bizottságot. Nagyon érdekes,
hogy az akkori Steinmetz kapitány ut-

cai Steinmetz emléktáblát lerombolták,
és megsérült a Széchenyi – Zrínyi utcát
összekötő, a patakon átívelő híd korlátja
is. Mindössze ennyit mertek az elődök
elmondani arról, hogy mi történt 1956ban. Majd a képviselő hozzátette, hogy
szerinte ennél lényegesen több információ is van kiemelve, hogy a jelen lévő fiataloknak a következő években az lesz
az egyik feladata, hogy megkérdezzék
rokonaiktól, nagyszüleiktől, hogy mik is
történtek. 1956-ban tehát megpróbálták
a magyarokat összeveszejteni egymással,
melynek illusztrálására egy Magyarországon, Ecsertől nem olyan messze, Nagykátán repülőgépből ’56. október 28-án, tehát
három nappal a forradalom kitörése után
kiszórt röplapból olvasott fel egy pár dolgot. ’Ahhoz, hogy minél előbb meginduljon a békés termelő munka, ahhoz, hogy
a leszerelő öreg katonák mielőbb viszszakerüljenek szeretteikhez, szükség lesz
a mielőbbi rend megteremtésére. Drága
harcos barátaink! Ne kíméljétek a fegyveres banditákat! Nem engedhetjük, hogy
ezen elvetemült gengszterek, gonosztevők
lelövöldözzék katonáinkat! Fokozzátok
éberségeteket, legyetek állandóan harcra
készen! Nincs tovább kegyelem azoknak,
akik nem teszik le a fegyvert!” Nagyon
kemény szavak ezek, mondta dr. Szűcs
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Lajos, majd hozzátette, hogy mindenképpen meg kell értenünk, hogy magyar magyar ellen harcolt 1956-ban. Hangsúlyozta, hogy ez az, amit soha nem felejthetünk
el és soha nem engedhetünk meg. Ezt
követően egy későbbi röplapból idézett,
amit már a forradalom leverésére érkezett
orosz seregek küldtek szét az emberekhez:
„Mi, a magyarországi szovjet csapatok
parancsnoksága, katonái és tisztjei szólnak hozzátok. Mi ugyanúgy munkások,
parasztok és értelmiségi dolgozó emberek
vagyunk, mint ti, mi nem azért vagyunk
itt, hogy országotok elfoglaljuk. Nekünk
nem kell mások földje. Nem kell, van elég
földünk, van elég természeti kincsünk is.”
Ehhez képest – mutatott rá az országgyűlési képviselő – a bennünket nem elfoglalni akaró orosz seregek 1989-ig békésen itt
ragadtak nálunk! Beszéde végén kiemelte,
hogy 1956 egy nagyon nehéz és mindenképpen olyan ünnepe Magyarországnak,
amire mindenképpen érdemes emlékezni. Nem könnyű feladat, de a mostani
ifjúság kezében van a megoldás, hiszen
nekik lesz majd lehetőségük először, majd
amikor felnőttek, méltó módon, kicsit
hátra lépve, esetleg a nehéz gondolatokat
is elfogadva megünnepelni, a mostani felnőtt generáció után 1956-ot.
Gál Zsolt polgármester beszédében kiemelte, hogy október 23-án minden évben nemzeti színekbe öltözik az ország,
minden településen megemlékezéseket
tartanak, versek, beszédek hangoznak el,

Gál Zsolt polgármester
műsorokat mutatnak be. Kifejtette, hogy
azok, akik most megtöltik a termet, többségében csak a tanulmányaik során hallottak, vagy van, aki csak ezek után fog
hallani az 1956-os magyar forradalomról.
Majd feltette a kérdést, hogy mi is történt 65 évvel ezelőtt. Mi miatt lázadtak
fel az emberek és vonultak az életüket is
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kockáztatva az
utcára – jóllehet
teljesen átlagos
emberek voltak,
olyanok, mint a
most jelen lévők
bármelyike. Ezt
követően kérte
a hallgatóságot,
hogy képzeljenek el egy olyan
életet, ahol félelemben, szabadság, szabad
akarat
nélkül
kellett létezni.
Rettegni kellett
a hatóságoktól,
suttogva, titokban mondhatták
el a véleményüket az emberek,
aggódniuk kellett azért, hogy
ki, miért jelenti
fel őket, mikor
és miért jönnek
el értük és börtönzik be őket.
Majd arra kérte
a jelen lévőket,
hogy
gondolj
el, hogyan lehet
szabadság nélkül élni s hogy Drámai tánc a ragyogó emlékműsorban
ők tudnának-e.
gyar nép söpörte el. (…) A világon páratTudnák-e a szüleik szeretetben, nyugalan szabadságharc volt ez, a fiatal nemzelomban, biztonságban nevelni őket ilyen
dékkel a népünk élén. A szabadságharc
légkörben? A válasz egyértelműen: nem.
azért folyt, mert a nemzet szabadon akart
S ez a válasz, ez a határozott „nem” vitte
dönteni arról, hogy miképpen éljen. Szautcára 1956 októberében az akkori embadon akar határozni sorsa, államának
bereket, hogy kinyilvánítsák: elég volt a
igazgatása, munkájának értékesítése fezsarnokságból, elég volt abból, hogy a
lől.”
zsarnokság befolyásolja a hétköznapi éleA polgármester rámutatott, hogy a matük minden pillanatát, hogy folyamatosan
gyar nemzet történelmének egyik megaggódniuk kellett szeretteik puszta létezéhatározó eseménye 1956 történelmi pélséért is. Kiemelte, hogy e napon 1956 isdája. A forradalmat és szabadságharcot
mert és ismeretlen hőseire emlékezünk,
leverték, de nem rajtuk múlt, hogy akkor,
azokra, akik kiálltak a szabadságért, a
1956-ban nem sikerülhetett. Mégis hatalfüggetlenségért, egy normális életért –
mas részük volt abban, hogy ma egy szasokszor fegyvertelenül vagy a csak saját
bad, független Magyarországon élhetünk,
maguk által készített fegyverrel sem féltek
hangsúlyozta a településvezető kiemelve,
szembenézni a tankokkal. Az összefogás
hogy rájuk, szabadságunk megteremtőire,
erejével megtorpanásra kényszerítették
az akkori hősökre emlékezünk az ünnepi
a világ egyik legnagyobb katonai erejét.
napon.
Felléptek az ellen a rendszer ellen, amely
Az ünnepi köszöntőket követően a
a megalázáson, az emberek egymással
Laky Ilonka Általános Iskola 7. osztályos
szembe fordításán és kihasználásán aladiákjai mutatták be színvonalas produkpult. Mindszenty József ezt írta az akkori
ciójukat, melynek felkészítője Kiss Kataeseményekről: „A rendszert az egész malin igazgató asszony volt.
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Októberi eredménydömping a Lakyban
Eltelt az őszi szünet is. Remélem, hogy
mindenki kipihente magát, új energiával
töltődött fel, és sok-sok élményben volt
része.
Az őszi szünet előtti három hétben is
zajlott az élet, folyt a munka a Lakyban.
A két nyolcadik osztály megírta a digitális
kiegészítő nyelvi mérést, amelynek a célja
most főképpen nem a tudásuk felmérése
volt, hanem az, hogy teszteljék a rendszert,
a programot, a feladatokat, ugyanis jövő tavasszal az országos mérések (szövegértés,
matematika, nyelv, természettudományok)
digitálisan történnek majd hatodikban és
nyolcadikban. A pályaorientációs felmérés is megtörtént, ahol a nyolcadikosok
képet kaphattak egy teszt kitöltése után
arról, hogy milyen területeken érdemes
továbbtanulniuk. A területeket rangsorolva kapták meg, az eredményt elküldhették
maguknak e-mailben, így ez a szüleiknek
is nagy segítség lehet a pályaválasztásban.
Ide kapcsolódik a november 5-ei pályaorientációs napunk is, amely mind a nyolc évfolyamot érinti. Lesznek üzemlátogatások,
önismereti és pályaismereti foglalkozások,
volt diákjaink és középiskolák fognak is-

mertetőket tartani, különböző foglalkozásokról nézhetnek meg a gyerekek filmeket.
Október 15-én helyben írták meg a Bolyai matematikai csapatversenyre jelentkező gyerekek a területi forduló tesztjeit. Két
csapatunk jutott be a megyében az első tíz
helyezett közé: egy harmadikos és egy hatodikos csapat, a hetedikesek 13. helyezést
értek el. Gratulálunk a teljesítményhez!
Lezárultak a helyi versenyek és pályázatok is. Mint minden tanév októberében, így
az idén is népdaléneklési versenyt bonyolítottak le kollégáim, ahová nagy számban
jelentkeztek a diákok.
Az Állatok Világnapjára meghirdetett
fotópályázat is nagy sikert aratott, majdnem száz fénykép érkezett. A közönség
és a szakmai zsűri által kiválasztott fotókból (ezeket láthatták a honlapunkon és
a facebookon is) készíttettünk egy 2022es lapozható falinaptárt, amit a nyertesek
ajándékba kaptak. A Dél-Pest Megyei
Vízközmű Szolgáltató Zrt. által kiírt rajzpályázatra is elkészültek a rajzok iskolai
szinten a víz óriási jelentőségéről és hasznáról, a helyes és etikus víz- és csatornahasználatról.

A színházi előadások és kiállítások sem
maradtak ki tanulóink iskolai életéből. A
hatodikosok megnézték az István, a király
című rockoperát, illetve a 6. a osztály a Vadászati Világkiállítást is meglátogatta. November 2-án a harmadik évfolyam a Pesti
Magyar Színházban a Lázár Ervin Program keretében a Tündér Lala című darabot
tekintette meg.
A papírgyűjtésről már írtam az előző cikkemben, az érte kapott jutalomról azonban
nem. Az idei évben nem osztályokat jutalmaztunk, hanem mindenkit, aki aktívan,
lelkesedéssel vett részt ebben az akcióban.
Ők egy jutalomkártyát kaptak, ami egy
alkalommal a tanév folyamán feljogosítja
őket arra, hogy mentesüljenek felelés vagy
röpdolgozat alól. Úgy észleljük, hogy ennek óriási sikere van a gyerekek körében
(persze nem véletlenül).
Október 22-én községi ünnepély keretében emlékeztünk meg az 1956-os hősökről, eseményekről. Az ünnepi műsort a
hetedik osztály adta, a felkészülésbe rengeteg energiát fektettek, aminek meg is lett
az eredménye, hiszen nagyon ügyesek voltak.
Kiss Katalin

Hamarosan találkozhatunk a Mikulással és Krampuszával,
akik szánon érkeznek és megajándékozzák a gyerekeket
A szánhúzó rénszarvasokat ebben az évben is az
Ecseri Polgárőr Egyesület autója helyettesíti.

Szeretettel várunk mindenkit
2021. december 5-én, vasárnap,
egy kellemes, derűs, várakozással teli délutánra, ahonnan
ﬁnomságokkal és élményekkel telve térhetnek haza a gyermekek.
Kérünk mindenkit, lehetőségei szerint anyagi hozzájárulásával
segítsen megtölteni a Mikulás puttonyát!
Támogatását leadhatja: Ecseri Gyros Büfé , Fodrászat (Kovácsné Vári Ildikó), Kisbolt (Arany J. u.),
Papa Joe Pizzéria, Rábai Miklós Művelődési Ház, Söröző (Varga Zoltán, Arany J. - Attila u. sarok),
Szilva Cukrászda és Fagyizó, Tranzit Vegyeskereskedés

Fokozottan vigyázzunk a Mikulás és egymás egészségére!
A 6 éven felüli résztvevők számára a maszk viselése és
ező!
a távolságtartási szabályok betartása szabadtéren is kötelező!
A Mikulás csak ez esetben ad ajándékcsomagot :)
Útvonal, további információk hamarosan Facebook oldalunkon.

facebook.com/ecseri.polgarorseg
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A bátor óvodások kígyót simogattak
„Egy nemzet nagysága és erkölcsi fejlettsége híven tükröződik abban,
ahogyan az állatokkal bánik.” (Gandhi)
Az Állatok Világnapját 1931 óta ünnepeljük. Ezen a napon az állati lét minden
formája ünnepelt. A világ minden táján
számos templomban az október negyedikéhez legközelebb eső vasárnapon megáldják az állatokat. Október negyedikét azért
választották ennek a jeles napnak, mert ez
Assisi Szent Ferenc, az állatok és a természet pártfogójának is az ünnepnapja. Ez a
nap/hét jó alkalmat kínál óvodásainknak is,
hogy minél komplexebb módon ismerkedjenek meg az állatvilággal. Fontos, hogy
már gyermekkorban megismerjék a vadon
élő állatok védelmét, a felelős háziállattartás és az ember-állat együttélés szabályainak betartását.
Az Andrássy Utcai Óvodában is az Állatokat világnapja, kiemelt környezeti projektként szerepel tevékenységeink között.
Így volt ez most is, október első hetében.
Örömmel készültünk erre az alkalomra
is. A hét nyitásaként egy utazó kisállat-simogató érkezett óvodánkba (köszönjük a
Rábai Miklós Művelődési ház és Szever

Pál
szervezési
munkáját), ahol
mindenki bizonyíthatta bátorságát a kígyó simogatása közben. A
Fővárosi Állat és
Növénykert előadói szeretettel
meséltek az elhozott állatok életéről, étkezési és alvási szokásaikról.
A kígyó mellett
megismerkedhettünk teknőssel,
sünivel, kutyával
és egy szakállas agámával is. A gyermekek
izgalommal érintették az állatok testét és
tették meg megállapításaikat a tapintások
után.
A vidámságot tovább fokozta, hogy a bemutató után a Cimbora Társulat : Röfi és a
farkasok előadását nézhették meg gyermekeink. A színvonalas produkció után mindenkinek jólesett a finom ebéd és az alvás
is édesebb volt a délelőtti élmények által.

A hét többi napján szintén az állatok
álltak a középpontban. A csoportokban
rengeteg gyönyörű alkotás készült; nyuszit, cicát, rókát, csigát, sünit rajzoltak,
gyurmáztak,ragasztottak, festettek, kisállatkertet készítettek építőkockából, plüssállat kiállítást tartottak, állatokról szóló
meséket,verseket és dalokat hallgattak. A
rossz idő ellenére jól telt a hetünk, újabb
élményekkel lettünk gazdagabbak mindannyian.
Andrássy Utcai Óvoda

Zöldhulladék-gyűjtés november 23-án Naponta többször
frissül
és december 21-én
A Duna-Tisza Közi Hulladékgazdálkodási
Nonprofit Kft. az Ecser Nagyközségi Önkormányzat kérésére rendkívüli zöldhulladék
szállítást tart 2021. november 23-án és december 21-én.
Ezen alkalmakkor ingatlanonként 4 db zöld
színű zsákot szállítanak el ingyenesen, valamint az ágnyesedéket max. 70 cm hosszú kötegekben összekötve (alkalmanként maximum
0,5 köbméter mennyiségben).
Kék színű, előre vásárolható zöldhulladékos
zsáknál nincs mennyiségi korlátozás.
Kék színű, plusz zöldhulladékos zsák beszerezhető az Ecseri Polgármesteri Hivatalban,
átadás-átvételi jegyzőkönyv aláírása ellenében

az ingatlanhasználó, vagy meghatalmazottja, a
közszolgáltatás számlafizetője nevére. A zsák
átvételéhez személyes okmányok szükségesek, mivel a közszolgáltatás ellenértéke (kommunális többlethulladékos zsák árával megegyező: 249 Ft+ÁFA/db), utólag a Nemzeti
Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő (NHKV) Zrt. által kerül kiszámlázásra.
Érkezés előtt kérjük, telefonáljon. Telefonszám: 06-29/335-161
Zöld színű zsákot is tudunk adni.
A szállítók 2 db cserezsákot (zöld színű,
emblémás) biztosítanak.
Kérjük, csak az vegye igénybe a szolgáltatást, aki rendelkezik érvényes szerződéssel!

az önkormányzat
honlapja

Kedves Ecseriek! Ismételten szeretnénk felhívni szíves figyelmüket az Ecser Nagyközségi
Önkormányzat honlapjára. A naponta többször
frissülő honlap a www.ecser.hu oldalon található. A helyieket érdeklő hiteles hírek, az eseménynaptár hasznos lehet az Önök számára.
Polgármesteri
g
Hivatal

Honlap:
www.ecser.hu
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Az ecseri frissdiplomások vallomásai az életkezdésről
A szép hagyományt folytatva idén is köszöntötte az önkormányzat képviselő-testülete
októberi ülése elején azokat az ecseri fiatalokat, akik ez évben fejezték be felsőfokú tanulmányaikat. Életük e fontos állomásának
elismeréseként szerény ajándékot és virágcsokrot kaptak a település vezetőségétől.
Esztergomi Adrienn az ELTE Tanító és
Óvóképző Karán szerzett óvodapedagógus
képesítést, ami – mint a Cserfának elmondta –
világ életében mindig is szeretett volna lenni.
Az általános iskola alsó tagozatába Ecseren
járt, ám a felsőt és a középiskolai tanulmányokat már a XVII. kerületi Pál Apostol Katolikus
Általános Iskola és Gimnáziumban végezte,
ahová a testvérei is jártak. Otthon a családban
katolikus nevelésben részesültek, így természetes, hogy a szülők ilyen irányban szerették
volna folytatni taníttatásukat is. Felsőfokú tanulmányait illetően szerencsésnek mondhatja
magát, mert már rögtön az első próbálkozásra
sikerült bekerülnie az óvóképző karra, mégpedig a nappali tagozat állami finanszírozású
helyére. Az egyetem befejeztével aztán ismét
szerencsésen alakult a pályája, hiszen Ecseren sikerült elhelyezkednie is. Az utolsó félév
8 hetes gyakorlatát
ugyanis az Andrássy Utcai Óvodában
töltötte, ahol nagyon
jól érezte magát – és
vele is meg voltak
elégedve. Így már
akkor, a gyakorlat
idején felajánlották
neki a munkalehetőséget, amit örömmel el is fogadott. A
Esztergomi Adrienn
továbbiakat illetően
azonban az idén megszerzett képesítésével
nem tekinti tanulmányait még befejezettnek.
Mesterszakon szeretné továbbképezni magát,
de még nem körvonalazódott pontosan, hogy
milyen irányban. Annyi azonban bizonyos,
hogy valamilyen gyakorlati jellegű pedagógiai területen. A zene például nagyon érdekelné,
de igazából minden, ami gyerekekkel kapcsolatos. Ám e további tanulmányok során sem
szeretné abbahagyni az óvodai munkavégzést,
s az újabb képesítés megszerzését követően is
óvodában szeretne maradni. Valami miatt az
óvodás korosztály áll a szívéhez a legközelebb,
noha sok helyen dolgozott már. Talán éppen az
életkori sajátosságaik azok, amelyek minden
más korosztálynál vonzóbbá teszik számára az
ovisokat. Jelenleg 29 apróság tartozik a csoportjába, ahol még gyakornokként dolgozik
s egy pedagógiai asszisztens segíti munkáját.
A szabályok szerint ugyanis csak két év gyakornoki munka s az azt követő minősítés után
lehet csak óvodapedagógussá válni. Adrienn
Ecseren él, ahol az egész családja is lakik. Szereti a települést, annak nyugodt hangulatát, s
ugyanakkor a nagyváros közelségét is, aminek

A frissdiplomások csoportja Gál Zsolt polgármester és Barta Zoltán jegyző társaságában
nem kkell
kköszönhetően
h
ll sokat
k utazni,
i hha valal
milyen fontos ügyintézés vagy tennivaló akad.
Ezért szeretne itt maradni s hosszú távon is ide
kötni az életét.
Szisz Nóra a Pázmány Péter Katolikus
Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Karán szerzett történelem – angol szakos középiskolai tanári oklevelet. Ez a pálya
egyébként nem volt idegen számára, hiszen
édesanyja is pedagógus. A család protestáns
vallású, így természetes volt, hogy testvéreihez
hasonlóan ő is egyházi iskolában kezdte meg
tanulmányait. S a folytatás is ezen az irányon
haladt tovább, ahol az édesanya informatikát
tanított. Ám nemcsak ez a példa, de
a gimnázium tanárai is befolyásolták
pályaválasztását. A
szakok közül pedig
a történelem volt
kezdettől fogva biztos, az angol mellett
csak később döntött.
A diploma megszerzését követően
Szisz Nóra
hamarosan el is helyezkedett – ám egyelőre nem akart tanítani, ez
kezdőként nem volt kivitelezhető. Így jelenleg
a köznevelést érintő Erasmus pályázatokon
dolgozik a Tempus közalapítványnál. Történelmi ismereteit itt ugyan kevésbé használja,
ám az általános bölcsészettudományi, szövegalakítási, kutatási jártasságára és természetesen
angol nyelvtudására annál inkább szükség van.
Egyetemi évei alatt is sokat foglalkozott már
az Erasmus rendszer nyújtotta lehetőségekkel
és több félévet töltött Krakkóban. Jelenleg pedig lengyel nyelvtudását gyarapítja a budapesti
Lengyel Intézetben. Pillanatnyilag a B1, azaz
középhaladó szinten áll s elsősorban nem a
magasabb szintű nyelvvizsga felé szeretne haladni, hanem a jövőben ezt a tudását is a munkához kötődően szeretné kamatoztatni. S noha

l
i ezer szállal
ll
Nóra nem ecserii születésű,
mégis
kötődik a településhez. Négy éves korában költöztek ide, ahol már oviba is járt, a testvérei
közül egyedül. Szülei és nagyszülei jelenleg is
itt élnek és nagyon jól érzik magukat. Mindig
is nagyon fontos szempont volt számukra a
falu nyugalma – ugyanakkor pedig a főváros
közelsége, ahová a jó vonatközlekedés folytán
rendkívül gyorsan be lehet érni. S bár munkája a fővároshoz köti, Nóra is rendszeresen itthon tölti a hétvégéit, s rajta kívül időről időre
előfordul a többi gyerek, sőt már az unokák
is. Szép emlékek kötik a Merzse mocsárhoz,
amihez közel laktak, s ahová jó volt kisétálni
csakúgy, mint oda, ahol most a Jysk logisztikai
bázis épül. S ahogy gyerekkorában és iskolás
évei alatt, éppen úgy érzi most is: Ecserre mindig jó hazajönni a nagyvárosi nyüzsgés után.
Szőkéné Vaskó Tímea a Milton Friedman
Egyetem kommunikáció és médiatudomány
szakán szerzett idén diplomát. S noha fővárosi
születésű és gyermekéveit is ott, Angyalföldön
töltötte, mégis Ecserre húzta vissza a szíve,
amikor életének egy fontos fordulópontjához
ért. Kamaszéveiben ugyanis, pontosabban
szülei válását követően az édesapja Maglódra
költözött. Így ő nyaranta sok időt töltött ott,
ahonnan átjárt Ecserre, s az akkori élmények
és szerzett barátságok azóta is maradandónak
bizonyultak. Első férjét is Maglódon ismerte
meg, majd pedig amikor elváltak útjaik, második házasságában ő vetette fel, hogy Ecser
legyen további közös életük helyszíne. Ennek
magyarázata pedig igen egyszerű: számára ma
is szépek és fontosak az itt töltött gyermek- és
kamaszévek, és szerencsére az akkoriból származó ismerősei, barátai még ma is itt laknak
a faluban. Emellett természetesen az sem volt
elhanyagolható szempont, hogy közel legyenek Budapesthez – de ugyanakkor mégis nyugalom vegye őket körül. Ezen elvárásoknak
pedig kiválóan megfelel a Kálvária domb, ahol
kevés a forgalom, ám mégis hamar be lehet
érni Pestre. A most megszerzett diplomához
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vezető út pedig több érdekes fordulót is rejt
magában. Középiskolai tanulmányait alternatív közgazdasági szakközépiskolában szerette
volna folytatni – ám nem sikerült bejutnia, így
a Vámos Ilona Ruhaipari Szakközépiskolában
érettségizett. Ezt a szakmát azonban nem nagyon kedvelte, így nem is dolgozott ilyen területen. Egy teljesen más munkakörben találta
meg számításait, ugyanis a Rauchnál 16 évet
töltött el mint területi képviselő, ami végül is
elvezette a kommunikáció irányába. A továbbtanulási tervek között fontos szerepet játszott
az új felvételi rendszer szerinti pontszámítás,
melynek követelményei szerint újra kellett
volna érettségiznie,
amit viszont szeretett volna elkerülni.
Szerencsére egy reklámban meghallotta,
hogy a Zsigmond
Király Egyetemen
(ebből alakult a Milton Friedman Egyetem) felvételiznie lehet annak, aki régen
érettségizett. Így siSzőkéné Vaskó Tímea került aztán bekerülnii a kkommunikáció
szakra,
iká
ká ió éés médiatudomány
é
amit nagyon élvezett. Sőt, tervei között szerepel, hogy jövő szeptemberi indulással ugyanitt
folytassa tanulmányait, mester szakon, állami
támogatással. A munka világát illetően sajnos
a közelmúlt kellemetlen eseményt is tartogatott
számára, hiszen a Covid járvány következtében elvesztette az állását. Ám akkor sem csüggedt s talált munkát, egy ideig még pizzafutár
is volt. Azonban hamarosan újabb szakmai
lehetőség is kínálkozott számára, így jelenleg
a Biomark területi képviselője, éppen túl a 3
hónapos próbaidőn. A régi kötődése Ecserhez
ma is töretlen, s nagyon jó érzés tölti el mindig,
ha régi ismerősökkel összefut. S bár közösségi
eseményeken való részvételre ritkán jut ideje,
régi ismerősökkel, barátokkal azonban össze
szoktak jönni. S ilyenkor bizony jóleső érzés,
amikor előjönnek a 30 évvel ezelőtti emlékek.
Sztancsik Máté 2019-ben végzett Gödöllőn, a Szent István Egyetem Gépészmérnöki
Karán, ám a korábbi ünnepélyes köszöntők
egyikén sem tudott sajnos részt venni. Először
egyéb irányú elfoglaltsága volt, tavaly pedig a
Covid járvány hiúsította meg szándékát. Oklevele megszerzését követően az első munkában
töltött éve kalandosan alakult. Egyetemi éve
alatt, a tanulás mellett 3 évet gyakornokként
dolgozott a hatvani
Bosch-nál és úgy
tervezte, hogy a későbbiekben is ott
marad. Az élet azonban ezt az elképzelést átírta. Amikor
ugyanis végzett és
így véget ért gyakornoki pályája is, jött a
Covid járvány, aminek következtében
Sztancsik Máté

létszámstoppot rendeltek el, így tehát eltűnt a
biztos hely lehetősége. Sőt mi több, még elhelyezkedni sem tudott. Szerencsére egy rokon
révén, aki építési vállalkozó, segédmunkásként
sikerült munkalehetőséget kapnia. Itt nagyon
sokat tapasztalt, aminek eredményeként ma
már érzi a különbséget: télen nem jó kint lenni,
így jobban tudja értékelni jelenlegi irodai munkáját. A múlt év augusztusában kezdett el ott
dolgozni s éppen egy háznál tevékenykedtek,
amikor egy különös véletlen folytán ott találkozott egy hölggyel, akinek a férje olyan végzettségű embereket keresett a cégéhez, mint
ő. Így találta meg azt a munkát, amit jelenleg
már egy éve végez és nagyon élvezi. S reméli,
hogy jó is benne, s ezt mások is így gondolják. Kicsit belelát az üzlet világába is amellett,
hogy kell hozzá a műszaki háttér. Sőt, a nyelvtudására is szükség van, s használja nap mint
nap. A nyelvvizsgára tehát esetében nemcsak
a diploma megszerzéséhez volt szükség. Máté
így azon kevesek közé tartozik, aki szerencsésen jött ki a Covid járványból, s a kényszerhelyzet szülte fizikai munka tapasztalatait is
jól átlátja. Egyébként ecseri születésű és általános iskolai tanulmányait is itt végezte. Mint
mondotta, tudomása szerint a Sztancsik família
eléggé szerteágazó, s már az 1700-as években
itt voltak. Jelenleg is Ecseren él és lehetőségei
szerint részt is vesz a helyi élet eseményeiben.
Így az Ecser SE-ben focizik is, hiszen az irodai
munka után jól jön egy kis fizikai megterhelés.
De az egyesülettől már nem szeretne elmenni,
hiszen nagyon jó annak közösségformáló ereje
is és nagyon szereti. De nemcsak az egyesülettől, hanem magától a falutól sem szeretne
megválni. Jó az elhelyezkedése, nyugalmas és
zaj nélküli az élet, s egyébként is ide köti minden. Rengeteg barátja, ismerőse van, s nagyon
furcsa dolognak kellene ahhoz történnie, hogy
mindezt megváltoztassa.
Engler Péter az Óbudai Egyetem Gazdálkodási és Menedzsment Szakán, a pénzügyi
szakirányon szerzett oklevelet ez évben. Általános iskolába Ecseren járt, s amikor média
szakon megkezdte középiskolai tanulmányait,
még nem volt pontos elképzelése, hogy milyen
irányban is szeretné azt folytatni. Így aztán nem
meglepő, hogy amikor végzett, már más szakon
volt. Az érettségit követően jött rá, hogy a kereskedelem lenne számára a megfelelő, ezen a
területen kellene tevékenykednie. Az ’Európa
2000’ Gimnázium egyébként családias légkörű,
ahová nap, mint nap vonattal járt be Ecserről.
Egyetemi évei alatt azután 2 évig lakott a fővárosban is albérletben – ám a szíve mindig
visszahúzta Ecserhez, ahol abszolút családias a
környezet, s mindenki ismer mindenkit, aminek
ő inkább az előnyeit élvezi. Arra a nyugodtságra
pedig, amit a település nyújt, neki mindenképpen szüksége van. A két évi pesti albérlet után
pedig úgy tervezi, hogy nem költözik el Ecserről. A gazdálkodás és a menedzsment egyébként
annyira kapcsolódik a kereskedelemhez, mint a
kereskedelmi marketing, hiszen ugyanazokra az
alapokra épül. (Két szak volt az egyetemen, az
egyik Kereskedelem és marketing, a másik Gaz-

Cserfa

2021. november 19. l

9

dálkodás és menedzsment, utóbbi az, amire ő is
járt. A szakirány mást jelent, fogalmazhatunk
specializációként is vagy szakosodásként is.)
Péter a pénzügyi szakirányban látott legtöbb lehetőséget. Az egyetemet és az ott folyó oktatást
igen kiválónak tartja – de számára az is nagyon
nagy megtiszteltetés volt, hogy ott lehetett. S bár
a vége a járvány miatt online formában zajlott,
nagyon élvezte az egyetemi éveket. S mindezért
nagyon hálás a szüleinek, mert nélkülük nem sikerült volna, ők tartották benne a lelket. Nagyon
szerencsés helyzetben érzi magát, mert olyan
családba született bele, ahol mindent megkapott, főleg szeretetet. S bár nagyon sok fiatalhoz
hasonlóan ő is követett el jónéhány hibát– de
szerencsére mindig időben sikerült visszakapnia a kormányt. Most pedig, a végzést követően
ismét visszatért a gyökereihez. A 2 év albérletben töltött idő pedig rávilágított, hogy milyen
az, amikor az ember magára mos, főz s a tanulás
mellett elvégzi a mindennapi munkát is. Idén januárban, az államvizsga letétele után egy héttel
már munkát keresett. Megszűnt ugyanis az aktív hallgatói jogviszonya, s ha nem talál állást,
munkanélküli lesz. Így először a Samsungnál
sikerült elhelyezkednie, ami 3 hónapig tartott.
Értékesítési területen dolgozott, ami a pénzügyi
és kereskedelmi vonalba ugyan beletartozik, ám
mégis úgy érezte, hogy ennél többre hivatott,
s az elvégzendő feladat nem jelentett számára
igazi kihívást. Innen a Toyota Buda szalonba
vitt tovább a pályája, ahol már fél éve, mint autóértékesítő dolgozik. Ez a munkakör viszont
már teljes mértékben összefügg a szakmájával,
hiszen az ügyféllel és finanszírozással kapcsolatos kérdésekkel is foglalkoznak s lízingkalkulációkat is készítenek. Ebben a munkakörben
érezte meg, hogy milyen az, amikor más pénzével kell gazdálkodni. S nagy örömmel tölti el,
hogy a vevői visszajelzések alapján meg
is vannak elégedve a
munkájával. A munka pedig izgalmas,
hiszen nem lehet
tudni előre, hogy ki
milyen problémákkal, igényekkel és
személyiséggel rendelkezik.
Mindezt
pedig fél perc alatt le
Engler Péter
kell szűrni. De nemcsak a feladat, hanem a társaság és minden más
egyéb körülmény is nagyon jó ezen a helyen.
Péter azonban mindenre nyitott és szeretne más
területeken is mindent megtapasztalni. Nagy
örömet okoz számára a munkában szerzett siker, s minden egyes szerződésnek úgy tud örülni, mintha valami jót tett volna a világgal. Családja tősgyökeres ecseri, s Péter is nagyon erős
szálakkal kötődik a faluhoz. Így mind a magán,
mind pedig a további szakmai pályáját is lehetőség szerint a közelben szeretné leginkább elképzelni, ahol van szakmai kihívás és a csapat
is jó. S ha időközben rátalálna a szerelem, azt
is inkább itt képzelné el, megpróbálná Ecserre
csábítani.
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Hajnalig táncoltak a tűzoltók az idei bálon
Harmadik alkalommal szervezte meg a
Tűzoltó bált Ecseren az Ecseri Önkéntes
Tűzoltó Egyesület (ÖTE). Ezúttal október 16-án, a Rábai Miklós Művelődési
és Közösségi Ház adott otthont a rendezvénynek, ahol 120 fős vendégsereg ropta
a táncot hajnalig. A jó zenéről Abonyi Attila hangulatmenedzser gondoskodott. A
vendégek a belépőjegy megvásárlásával

A bálon az ŐTE vezetősége megköszönte
Szatmári Zsuzsannának és Kozma Barbarának a hatalmas sikert aratott ecseri Jerusalema táncban nyújtott közreműködésüket.
támogatták az ÖTE tevékenységét, a bál

Kapacitásbővítés
Elkezdődött az M4 autóút üllői-gyömrői
csomópontjának átépítése. A fejlesztéstől
az ecseri lakosok azt várhatják, hogy kevesebb autós választja “menekülő” útnak
településünk belterületi útjait. Ha megszűnnek az M4 csomópontban a torlódások, akkor remélhetőleg több gyömrői
és még keletebbről érkező járművezető
választja a kibővített csomópontot.
Az M4 autóút fejlesztése nagyban segítette a régió infrastruktúráját, azonban
az útra való fel-, illetve lehajtás a Gyömrő-Üllő csomópontnál autósok ezreinek
tette bosszússá a reggeli munkába jutását, vagy az esti hazatérését.
Ennek hamarosan vége, hiszen elindult
a csomóponti körforgalmak bővítése, illetve lámpás forgalomgyorsító szabályozása.

Szűcs Lajos az üllői polgármesteraszszonnyal és Gyömrő polgármesterével
A munkaterületet dr. Szűcs Lajos országgyűlési képviselőnk kezdeményezésére átadták a kivitelezőknek.
A sokak által várt beruházás előreláthatólag ez év végére/jövő év januárjára
készül el.

jelmondata is az volt, „Legyél ott, hogy
mi is ott lehessünk”.
Ki kell emelni a helyi és Ecseren kívüli
vállalkozók segítőkészségét – amit ezúton
is hálásan köszönünk –, akik nagylelkű
felajánlásukkal segítették az egyesület
munkáját.
A bálon a tombola fődíja – a Gászler
Kft. ajánlotta föl –, egy 100.000 forintos
utazási utalvány volt. Felajánlást tettek
még:
Frédi-Béni Autócentrum; Kovács Mihály; Kovácsné Vári Ildikó; Jakab Imre;
EXSAFE Kft.; Arany János utcai ABC;
Italdiszkont; Inci Hentesüzlet; Harap-6
Büfé; Gumimánia 2002 Kft.; Horgászegyesület; Siegel Ildikó; Prémium Zöldség és Gyümölcs; Ecseri Papírbolt;
Csillag Mini Vegyesbolt; Káplár Család; Tranzit Vegyeskereskedés; Auchan
Áruház Maglód; Szilva Cukrászda; Ilcsi
Kozmetika; Faház Kocsma; KO-CSE Kft;

A szervezők egy csoportja
Barkács Bolt Ecser.
Köszönjük minden egyes támogatónak,
felajánlónak, hogy hozzájárultak a III.
Ecseri Tűzoltó Bál sikeréhez.
dr. Molnár Zsuzsanna
az Ecser ÖTE tagja

Elkészült Ecser új körforgalma

A biztonságos közlekedés feltételeinek megteremtése közös érdek. Ezt a célt tartotta szem előtt a Centermodul-1 Kft., mikor új körforgalom építése mellett döntött az M0 autóutat településünkkel összekötő 31110. jelű úton. A körforgalmi
csomópont déli ága a gazdasági övezetben lévő telephelyek megközelítését szolgálja. Északi ága lesz a kezdőpontja annak az útnak, amelyet Ecser Nagyközség
Önkormányzata épít meg a lakott belterület, főleg az Ady Endre utca tehermentesítése céljából.
A körforgalmat a Közlekedés Fővárosi Tervező Iroda tervei alapján a Betonút
Mester Kft. építette meg. A műszaki ellenőri feladatokat a Magyar Közút Nonprofit Zrt Pest megyei Igazgatósága végezte.
A műszaki átadás után a járművek már használhatják az új csomópontot, így
régi terve valósult meg az építtetőnek.
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NEK beszámoló 3.
Az Eucharisztikus Kongresszuson szebbnél szebb programok és misék voltak,
nagy gratuláció jár a szervezőknek ezért.
De nemcsak a külsőségek fontosak, hanem az is, ami mindeközben a te bensődben lejátszódott. Én inkább ezekről az
élményeimről szeretnék írni.
Két dolog fogott meg a legjobban az
egészben. Az egyik a közösség. Az, hogy
nem vagy egyedül a hitben, sőt több százezer másik ember van itt Magyarországon, aki ugyanabban az Istenben hisz,
mint te és akkor még nem esett szó a külföldi testvérekről. Ministránsként megtapasztalhattam, hogy mennyi sok, velem
egyidős fiú és lány szolgál az Úr Jézusnak

az oltár körül. Felemelő érzés tudni: nem
vagy egyedül.
A másik az anyai szeretet. Ahogy az
anyukám - kis túlzással - maratont futott
velem, csak hogy a lánya tudjon ministrálni és láthassa a pápát, miközben ő pontosan tudta, neki egy bizonyos kapu után
vissza kell sétálnia a hosszú úton, aztán
kivetítőn néznie azt, amit én élőben láthatok. Ez az önzetlen szeretet gyönyörű
példája. Legszívesebben felvittem volna édesanyukámat a Szentatyához, mert
megérdemelte volna. Szűz Mária mindenkiért közbenjárt azon a napon.
Barta Dorottya

Első találkozás Jézussal

Hét ecseri gyermek járult első alkalommal szentáldozáshoz 2021. október 3-án,
a vasárnapi szentmise keretében az Ecseri Római Katolikus Templomban Csiba
Tibor esperes úr elé. A gyermekeket Dr.
Tanczik Balázs plébános úr és Dr. Fülöp
Krisztina hitoktató készítette fel a jeles
napra.
Mi is az elsőáldozás?
Elsőáldozó minden olyan katolikusként

megkeresztelt ember lehet, aki a 7. életévét betöltötte, kellő felkészítésben (hitoktatásban) részesült, szentgyónását elvégezte, már legalább két éve hittanra járt,
és részt vett a vasárnapi szentmiséken.
Az első áldozás tulajdonképpen nem
más, mint az első találkozás szentsége az
Eucharisztiában jelen lévő Jézussal. Az
elsőáldozók szülei személyesen kérik e
lehetőséget a lelkipásztortól.
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Nagysikerű szüreti bált szerveztek a Laky Ilonka Általános Iskolában. Az est fő produkciója volt a két nyolcadik
osztály táncelőadása. Képünkön a 8. a tanulói mutatják be tudásukat.

A közönség lelkesen tapsolt a produkcióknak

Az EKSE által szervezett dartsverseny is népszerű volt a suliban

Itt pedig a 8. b-sek táncolnak

