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Képviselő-testületi ülés – június 19.

laborba történő szállításának lehetőségeit
is vizsgálják.
A testület elfogadta a műszaki csoport,
az Önkormányzati konyha és a Laky Ilonka Általános Iskola 2011-es tevékenységéről szóló beszámolót.
Ellenszavazat nélkül döntött a községvezetés arról, hogy a Laky Ilonka
Általános Iskola milyen osztály, csoport
és dolgozói létszámmal kezdje meg a
2012/2013-as tanévet. Elsőtől ötödikig
évfolyamonként két-két, hatodiktól nyolcadikig egy-egy osztállyal, az elsőtől
az ötödik évfolyamig négy napközis, és
– amennyiben igény van rá – egy tanulószobai csoporttal induljon.
Összesen tizennyolc osztály működik szeptembertől az iskolában, a dolgozók létszáma megegyezik a jelenlegivel.
A testület ugyanakkor elutasította azt a
felvetést, hogy a község iskolájába nem
ecseri lakóhelyű diákot is föl lehessen venni, az első osztály magas létszáma miatt.
Határoztak a képviselők arról
is, hogy a szemétszállítási szolgáltatásra közbeszerzési pályázatot írnak ki.
Egy tartózkodás mellett a képviselők módosították a község
2012-es költségvetési rendeletét.
Ennek értelmében a település bevétele és kiadása egyaránt 538
millió forint. A kiadáson belül
Szepesiné Paulovics Csilla (Golgota Bt.) a képaz általános tartalék 7, a fejleszviselő-testület ülésén

Ecser képviselő testülete június 19-én
tartotta legutóbbi rendes ülését.
A községvezetés határozott arról, hogy
a hulladék elszállítása a temetőből a jövőben csak az üzemeltető Golgota Bt. tudtával és igazolásával történhet. Döntöttek
továbbá, amennyiben pályázati forrás segíti, a képviselők tárgyalnak arról, hogy
kamerát szereljenek föl a temető területére.
Döntés született arról, hogy az önkormányzat 24 ezer forint/hó összeggel
támogatja kisérleti jelleggel 2012. 09.
01-től 2012.12. 31-ig dr. Varga Ágnes
kezdeményezését a háziorvosi rendelőben
történő vérvétel lehetőségét. Megbízta a
képviselő-testület a polgármestert, illetve
a kezdeményezőt, hogy a másik orvosi
körzetet ellátó dr. Kóspál Lajossal vegyék
fel a kapcsolatot, hogy a szolgáltatás mind
ét körzetben elérhető legyen. A vérminta

tési céltartalék 4,3, az egyéb céltartalék
fejezete 76,1 millió forintra módosul. A
testület a költségvetési létszámkeretet 82,
a közfoglalkoztatást 5 fővel hagyta jóvá.
Engedélyezte továbbá, hogy munkaruha
vásárlás esetén lehetőség nyíljon készpénzzel történő fizetésre.
A testület megalkotta rendeletét a tiltott, közösségellenes magatartásokról, és
a tiltott, közösségellenes magatartás elkövetőjével szembeni eljárás szabályozásáról. (A rendelet tejes szövege lapunk 10.
oldalán olvasható – a szerk.)
Hat igen szavazattal a képviselők megbízták a polgármestert, kössön bérleti és
üzemeltetési szerződést a Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Kft-vel azzal
a feltétellel, hogy az árcsökkenés a közületi fogyasztókra a lakosságival azonos
mértékben történjen. A szerződés rögzítse
az alapdíjak eltörlését, illetve határozza
meg, hogy a vízdíj köbméterenként netto
250, a csatornadíj köbméterenként netto
350 forintba kerüljön.
A képviselő-testület – öt igen és egy tartózkodás mellett – úgy határozott, hogy a
Széchenyi utca felújítására 14,9 millió
forintot különít el a költségvetési tartalékból. A testület a beruházás lebonyolításával megbízta Gál Zsolt polgármestert,
előírva, hogy a munkálatok elvégzéséhez
Szilágyi Károly alpolgármester-képviselő
és Hosszú János képviselő segítségét vegye igénybe.
A képviselők tudomásul vették
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Olcsóbb lesz a víz- és csatornahasználat
Ecseren nyáron sem áll meg az élet.
A júniusi rendkívüli képviselő-testületi
ülés több határozata is markánsan és kedvezően érinti a falu lakóit.
Küszöbön áll a teljes egészében önkormányzati tulajdonban lévő Önkormányzati Kft. megalakulása, amely a település
rendben tartását eddig ellátó műszaki
csoport helyébe lép, ennek veszi át a feladatait. Mindezt remélhetőleg kevesebb
forrásból megoldva, tehát hatékonyabban
működve. Az átszervezésnek ez az elsődleges célja. Vezetője Kun Attila lesz, akit
már ismerhetnek az ecseriek. Korábban
volt például a művelődési ház igazgatója.
Az Önkormányzati Kft. székhelye ugyanúgy a Zrínyi utca 43., mint a műszaki
csoportnak volt, az önkormányzat ezt
az ingatlant adja bérbe a cégnek. A képviselő-testület úgy tervezi, hogy nyáron
megtörténik az átadás-átvétel folyamata,
s a társaság nekiláthat a település körüli
feladatok szakszerű és hatékony ellátásának. Az új Kft elérhetősége, a rendelések
menetére vonatkozó információk a következő számban közzétételre kerülnek.
Szavaztak a képviselők a víz- és csatornaszolgáltatás kérdésében is. Döntésük
azt jelenti, hogy Ecser júliustól levált a
Gyömrő és Térsége Víziközmű Szolgáltató Kft-ről, s hozzákapcsolódott a DPRV
rendszeréhez. Ez a cég szolgáltatja már
az ivóvizet, és vezeti el a szennyvizet a
településről.
A szolgáltatóban történő változással az
ecseriek kedvezőbb helyzetbe kerülnek.
Egyességünk alapján az új szolgáltató
eltörli a víz- és csatorna alapdíjat, s csökkenni fog a víz- és csatornadíj is. Ennek
már nagyon ideje volt, hiszen a környékbeli településekhez képest Ecseren voltak
a legmagasabbak ezek a díjak. A díjcsökkenés jótékony hatása várhatóan a szeptemberi számlán látszik majd meg először. A most kialakuló díjakat addig lehet
tartani, amíg a díjmegállapításra jogosult

Energia Hivatal meg nem változtatja.
Ilyen döntés mai tudásunk szerint 2014
januárjában várható. A díjcsökkenéssel
Ecseren is annyit kell majd fizetni vízért,
csatornáért, mint átlagosan a környék
többi településén. Őszintén remélem, a
napjainkban zajló szolgáltató-váltás zökkenőmentesen megy végbe.
A testület elé került a Széchenyi utca
felújításának ügye is. Az 1. számú Óvoda
és az új híd közötti útszakasz díszburkolattal való ellátásáról is határozat született. Ennek a munkának kivitelezésére
jelenleg árajánlatokat várunk. A kiválasztásnál az árakon kívül igyekszünk arra is
figyelni, hogy esztétikailag a környezetbe és a már elkészült hídhoz is illeszkedő megoldást válasszunk. Ha minden az
elképzelések szerint alakul, akkor nyár
végére el is készülhet ez a beruházás.
Hasznos lakossági fórum zajlott június 28-án a művelődési házban, amelyre
a Kálvária, és Belső-Kálvária lakódomb
lakói voltak hivatalosak. Az önkormányzat szeretné a nyáron rendbe tenni a
Kálvária útjai mentén lévő árkokat, ahol
pedig nincsenek, oda építeni. A szilárd
burkolatú utak kiépítésére nem futja a
közös kasszából. Lakossági összefogással azonban mód nyílhat arra, hogy
az úgynevezett martaszfaltos technológiával szilárd burkolatú utakat lehessen
kiépíteni. Erre már van jó példa a Kálvárián. Juhász Ferenc és lakóközössége
összefogott, és ingatlanonként 15-20
ezer forint beadásával, ami a martaszfalt
ára, sikerült kulturálttá tenni az utcát. Az
önkormányzat vállalja az útalap elkészítését és az aszfalt szétterítését. A fórum
reménykeltő eredménnyel zárult. Elkezdődik a lakossági összefogás szervezése
és, ha megteremtik a lehetőséget, akkor
szerencsés esetben őszre az árkok mellett
az utak is elkészülhetnek.
Igaz, ezek az utak nem lesznek olyan
tartósak, mintha aszfaltburkolatúak

lennének,
de
néhány
évet
bizonyosan kibírnak.
Az
Arany
János utcában
is több ponton
igyekszünk
megoldani
a
csapadékvíz
elvezetés problémáját. Szeretnénk, ha őszre itt is megoldódnának a gondok. Jelenleg a vízjogi
engedélyekre várunk, a tervek már elkészültek. Amennyiben az engedélyeket megkapjuk, rögtön megkezdjük az
egyeztetést az érintett lakosokkal, és
megkezdjük a munkálatokat.
Szólni kell még a Szent Antal utcában megvalósuló pihenőparkról, ami az
ecseriek régi óhaja. A túlnyomó többség
– a telek közvetlen környezetében élők
kivételével – támogatja, hogy az önkormányzat ezen telkén legyen a pihenőpark. Még idén telepítünk oda fákat,
helyezünk ki padokat, s néhány játszóeszközre is futja a pénzünkből. Ezek
számát később fokozatosan növelni szeretnénk.
A Gagarin utca végén, közismert nevén a Lőtéren is fejlesztéseket szeretnénk végrehajtani, hogy az is egy kellemes, családias, jobban kihasználható
közterület lehessen. Sajnos az a tapasztalat, hogy sok esetben a drága pénzből
megépített, vagy felújított eszközöket
megrongálják. Közösen kellene valami
megoldást találni, hogy milyen eszközökkel védhetnénk meg a község értékeit.
Felhívom a figyelmet, hogy továbbra
is várom a kérdéseket, észrevételeket a
polgarmester@ecser.hu e-mail címre,
amire igyekszem válaszolni.
Gál Zsolt
polgármester

a szomszédos budapesti XVII.
kerület Széchenyi utca-Gyökér
köz-Gyökér utca-Ferihegyi út által határolt területre vonatkozó kerületi szabályozási tervet. Határozatukban jelezték, hogy
Ecser Önkormányzata az eljárás további
szakaszában részt kíván venni.
Ecser tudomásul veszi Vecsés Építési
Szabályzatának aktuális módosítását. A
testület határozatában kimondja, hogy az

Ecsert érintő utak és a Gyáli-patak által
határolt gazdasági terület szabályozási
tervének egyeztetési eljárásában előzetes
közlekedési hatástanulmányt kér Vecsés
Önkormányzatától. Kimondja a határozat
azt is, hogy az eljárás további szakaszában
Ecser Önkormányzata részt kíván venni.
Döntöttek a képviselők arról, hogy a
Polgármesteri Hivatal épületének elektromos javítási munkálataira háromszáz-

ezer forint keretösszeget különítenek el. A
képviselők megbízták Barta Zoltán jegyzőt, hogy a javítási feladatok elvégzésére
árajánlatokat szerezzen be.
Döntés született a júniusi testületi-ülésen arról, hogy Gál Zsolt polgármester
egyeztessen a Hegyi Gábor és Tarnóczi
Tibor által képviselt befektetői csoporttal.
A csoport ugyanis kötbér-követelést nyújtott be Ecser Önkormányzatához.
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Az Üllői Mozgáskorlátozottak
Egyesülete 2012. májusában
pályázati programjának megvalósításához támogatást nyert, a
projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával
valósul meg. Az elnyert támogatás összege: 73.881.000,- Ft.
A projektben munkaerő-piaci
szempontból hátrányos helyzetben lévő személyek számára
biztosítunk személyre szabott
munkaerő-piaci szolgáltatásokat, képzési lehetőséget, és tartós foglalkoztatást. A projekt
2012. május 1. és 2013. október
31. között valósul meg.
„Közösen a közösségekért” A Civil
Központ és a térségi önkormányzatok
programja című, TÁMOP 1.4.1-11/22012-0019 azonosító számú projektben
Ingyenes OKJ-s képzési lehetőséget
biztosítunk hátrányos helyzetben lévő
munkanélküli személyeknek, biztonsági
őr és takarító szakmában.
A projektben Ecser Község Önkormányzata együttműködő partnerként
vesz részt. A piacképes takarító végzettség megszerzése után 1 fő számára biztosít 6 hónapon keresztül támogatott foglalkoztatást Ecseren.
A projekt célja, hogy a hátrányos helyzetű résztvevők munkaerő-piaci integrációja megvalósuljon, a munkaerő-piaci
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Pályázat

szempontból hátrányt okozó pszicho-szociális helyzet megváltoztatásával, az
egyéni hátrányok kezelésével a résztvevők munkára kész állapotát sikerüljön
megteremteni. A projektben közös célunk
a foglalkoztatási lehetőségek bővítésével
a hátrányos helyzetű személyek foglalkoztathatóságának javítása.

- a saját háztartásában legalább egy eltartottal egyedül él,
- a foglalkoztatás megkezdése előtti 12
hónapon belül GYES-ben, GYED-ben,
GYET-ben, TEGYÁS-ban, gyermekgondozási díjban, ápolási díjban részesült,
- rehabilitációs járadékban részesül,
- megváltozott munkaképességű.

A projekt célcsoportjába olyan munkanélküli személyeket kívánunk bevonni, akik legalább egy további feltételnek
megfelelnek:
- alapfokú iskolai végzettséggel rendelkezik,
- ötven év feletti,
- 25. év alatti pályakezdő,
- a bevonást megelőző hat hónapban
nem folytatott rendszeres kereső tevékenységet, vagy a - munkaügyi központ
huszonnégy hónapja nyilvántartja,

VÁRJUK A MUNKAERŐPIACI
SZEMPONTBÓL HÁTRÁNYOS HELYZETBEN LÉVŐ MUNKANÉLKÜLI
EMBEREK JELENTKEZÉSÉT!
A PROJEKTTEL KAPCSOLATBAN
BŐVEBB FELVILÁGOSÍTÁS KÉRHETŐ:
Hétfőtől péntekig 8 ÓRA 30-TÓL 15
ÓRA 30-IG
Üllői Mozgáskorlátozottak Egyesülete
2225 Üllő, Pesti út 124.
06-29-321-876

ÜLLŐ

Pesti út 124.

HÉTFŐTŐL PÉNTEKIG 8 ÓRA 30-TÓL
15 ÓRA 30-IG

ECSER

Bajcsy Zy. 3. Művelődési ház

2012. július 10-én 10
órától 14 óráig

VECSÉS

Károly u 2.
Telepi út üzletsor

KEDDEN 8 30-TÓL
13 -IG ÉS CSÜTÖRTÖKÖN
12-TŐL 15 ÓRA
30-IG
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Szereti Ecsert a Classic Hajógyár Kft.
Kevesen tudják, hogy az ecseri telephellyel
működő Classic Hajógyár Kft. Európában
is unikum. Nincs még hasonló profillal működő üzem sem az öreg kontinensünkön.
Persze, a Hajógyár elnevezés természetesen nem azt jelenti, hogy hajóóriásokat
gyártanak, ahogy azt az ember a szó hallatán elsőre képzelné, azok el sem férnének
az Ecseri Ipartelep épületében. De hajó a
kisebb vízi jármű is.
A Classic Hajógyár Kft. egyedi, minden
megrendelői igényt kielégítő, mahagóni
fából készülő 4-8, legfeljebb tízszemélyes
motorosokat gyárt.
Voltaképpen az ügyvezető igazgató,
Schleer Ferenc (52) hobbijából jött az ötlet. Az ügyes kezű, műszerész végzettségű,
de sokféle iparos munkához értő vállalkozó
maga részére újított föl egy kisebb hajót. Ez
olyan jól sikerült, hogy nagyon megtetszett
ismerőseinek. Sőt! Több kérője is akadt.
A tíz éves múltra visszatekintő cég saját
tervezésű és kivitelezésű, kézimunkával
formálódó hajói a tehetősebb vevők számára készülnek. Az áruk – 35 ezer eurótól
indulva – a megrendelés tartalmától függ.
Fontos az egyediség, a kézi munka, a tömegárut ugyanis a kínaiak pillanatok alatt
utána gyártják, megfojtva mindenkit, aki

torlások mellett csak a környezetbarát motorosok hasíthatják a vizet.
A benzines vagy dízel hajók hatvan-hetven kilométer/óra maximális sebességgel
képesek közlekedni. Elektromos hajtással
– takarékos üzemmódban – 10-12 kilométer/óra a legnagyobb sebesség. Takarékos
üzemmódon kívül 30 kilométer/órás sebességgel is tud menni a kishajó, körülbelül
ötven-hatvan percen keresztül.
A vállalkozást ketten kezdték társával,
Szalai Lászlóval. Öt éve hatan dolgoznak
a cégnél, s a nehéz gazdasági körülmények
között sem kellett elküldeni senkit. Tegyük
hozzá: egyelőre. Hogy mit hoz a holnap,
az kérdés. A társaság azért is ragaszkodik a
munkatársaihoz, mert a kézi munka a speciális szaktudás nagyon jó minőségben való
kifejtését igényli, amit ezek a dolgozók
tudnak teljesíteni. Mondhatni: nem csereszabatosak.
A cég kapacitása évi tíz hajó legyártása,
ami azt jelenti, hogy tíz év alatt száz járművet lehetett volna vízre tenniük. Eddig
azonban összesen harminc hajó készült el,
közülük 28 talált gazdára. Kettő bemutatóhajóként járja a kiállításokat, a kikötőket,
toborozva az újabb megrendelőket. Egyegy hajó egyébként átlagosan két-három

ciát vállal a járműre, de képesek komplex
csomagot is ajánlani az üzembiztonság érdekében, továbbá – igény szerint – a teljes
fenntartással, tárolással járó feladatokat is
elvégzik.
Segíti a cég gazdálkodását, hogy hajók

A siker kovácsai:
Szalai László és Schleer Ferenc
felújításával is foglalkoznak. Régi járműveket kívül-belül szakszerűen restaurálnak,
a szó szoros értelmében újjávarázsolnak.
Otthonosan mozognak a műanyaghajók javításában, felújításában is.
Ecsert szeretik. Jó a fekvése, a közeli autópályákon hamar eljutnak a szélrózsa minden irányába. Munkatársaik is a környékről
valók: Maglódról, Gyömrőről, Keresztúrról.
A nehéz gazdasági helyzet már évek óta
mind kiszámíthatatlanabbá teszi a cég perspektíváját. Ami tény: kereslet van a hajókra,
„csak” meg kell találni a vevőket. Az ügyvezető igazgató a marketing munka fejlesz-

Egy gyönyörűség szeli a vizet az eddig elkészült harminc kishajóból
a piacon hasonló termékkel igyekszik érvényesülni. Ezt a kézi munkát eddig nem
„irigyelték meg”. Több területen jelentkeztek már beszállítónak, akkumlátorok, más
alkatrészek esetében. A hasonlóan kidolgozott hajók készítésével azonban eddig nem
próbálkoztak.
Gyártanak vízi járműveket folyami hajózásra, benzines vagy dízelmotorral felszerelve, illetve elektromos hajtással olyan
tavakra, ahol tilos a belsőégésű motorok
használata. A Balatonon, a Fertő- vagy a
Velencei tavon már régóta él a tilalom, a vi-

hónap alatt készül el.
A vásárlók hatvan százalékban Magyarországról érkeznek, a többiek Európa más
államaiból. Leginkább Ausztriából, Németországból, Svájcból. Adtak már el tengeren
használható kishajókat is. Ezeket a parttól
legfeljebb három mérföld távolságig lehet hajtani, kijjebb tilos velük motorozni.
Balesete még egyik hajójuknak sem volt,
mindegyik kifogástalanul működik.
Mint Schleer Ferenc elmondta, ehhez
az is hozzájárul, hogy értékesítés után a
Classic Hajógyár Kft. minimálisan garan-

tésére jelenleg éppen társakat keres, hiszen
meggyőződése: csak a cég képességeinek
széleskörű tudatosításán keresztül lehet piaci áttörést elérni.
Az ügyvezető igazgatónak az üzlet, a család, a három nagy gyerek taníttatása leköti
minden energiáját. Hobbiból már nem hajózik.
Legalábbis a korábban szokásos vizeken.
Gondolatai, fantáziája tengerén azonban
annál többet. S ez már így marad, amíg
csak él. Elvégre a latin mondás is azt tartja:
hajózni kell!
Horváth K. József
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Úrnapja

Cserfa

Ecseriek II. Ulászló király nyomában
Mozgalmas reggelre ébredt Ecser június a nagycsalád többi tagjával. Sajnos, ja- alakították ki a gyönyörű sziromformákat.
10-én, vasárnap. Az úrnapi díszítésben je- nuárban meghalt. Már tavaly sem volt A szoborfülke ugyanis tavaly szeptemberleskedő családok és segítőik öt órakor kel- olyan állapotban, hogy részt vehetett vol- ben készült el, akkor is szentelték meg,
tek, hogy ki-ki a maga stációjánál elkészít- na a munkában – mondja Fias Sándorné, helyet adva az évtizedeken át a templom
se a virágszőnyeget, ünneplőbe öltöztesse a zöldkápolna „gazdája”. – Mi most úgy raktárában őrzött Hétfájdalmú Szűzanya
az egykor lerombolt négy ecseri kápolna díszítünk, hogy rá is emlékezünk – teszi szobrának.
mai utódait a Polgármesteri Hivatal előtt, hozzá a segédkező Sztancsik Ferencné.
Az Úrnapja katolikus főünnep az Eua templom mellett, illetve az Isten házával
A Harazin-Jámbor család eddig hosszú charisztia tiszteletére, teljes nevén az Úr
éppen szemben lévőt, és a minap elkészül- éveken át a templomkertben helyezte el a Testének és Vérének ünnepe. Magyarortet a Szerelem-patak új hídján. Már előző virágkölteményeket, idén először a Hét- szágon és több más országban a húsvéti
nap is járták a határt, hogy a díszítésekhez fájdalmú Szűzanya szoborfülkéje előtt időt lezáró pünkösd vasárnap után két
nagy mennyiségű mezei virágot
héttel tartják. Jellemzően körgyűjtsenek. A hatalmas mennyiJúnius elsején került sor a felújított Szé- menet kapcsolódik hozzá. A
ségű rózsaszirmot pedig a falu chenyi utcai nagyhíd felavatására. Az érdeklődő közönsé- körmeneten Magyarországon –
népe adta össze. Aszódi Csaba get Gál Zsolt polgármester üdvözölte, aki elmondta, hogy más országoktól eltérően – négy
András pincéjében például, aki- az eddig megtett lépések után tovább folytatódik a telepü- stáció van: négy oltárt állítanak,
nek vezetésével a Polgármesteri lésközpont szépítése. Másik két híd felújítására is sor kerül, amelyet az Oltáriszentséggel véHivatal előtti terület öltött szín- és a búcsú után az utca burkolata is megújulhat. Aszódi gigjárnak a hívek. Az úrnapi körpompás virágruhát, kosárszámra Csaba András az Ecseri Szlovák Önkormányzat elnöke menetnek saját liturgiája van. A
álltak a különböző színű virág- mondott hídavató beszédet.
stációknál a négy evangéliumból
szirmok. Bőségesen volt miből
A hídon álló Prágai Kisded szoborról elmondta, a szo- olvasnak, és a pap az égtájak felé
dekorálni a többi három helyen bor az ecseri templomot díszítette évtizedekkel ezelőtt. Az áldást oszt. Az Eucharisztia szeris. Slehovszki Istvánné Anna akkori Ecseri Rózsafüzér Társulat ajándékozta templo- tartása Jézus kenyérről és borról
vasárnap kora reggel hozta ado- munknak, mely később raktárba került. A sérült szobrot az utolsó vacsorán mondott szamányát a díszítéshez. – A hagyo- a Hagyományőrző Kör restauráltatta – a sors fintorának vait és ottani cselekedetét jelemány miatt fontos a körmenet és köszönhetően – kétszer is, hogy méltó dísze lehessen telepü- níti meg. „Vegyétek és egyetek
a virágdíszek készítése. Gyerek- lésünknek. Az eredeti szobor Prágában található. A barokk ebből mindnyájan, mert ez az én
koromból emlékszem rá, akkor alkotás a gyermek Jézust ábrázolja a kor ízlésének meg- testem”(...) „Vegyétek és igyatok
is így volt. Nem vagyunk már felelően főúri viseletben, koronával, királyi palástban, bal ebből mindnyájan, mert ez az én
sokan, régiek, s a hagyomány kezében a földgömböt jelképező almával, áldást osztva. A vérem”.
megtartása révén még inkább itt- szobor Spanyolországban készült az 1600-as évek első feA monstrancia vagy ostenhon érezzük magunkat Ecseren lében. Kultuszának fénykora a 18. századra tehető, amikor sorium (a latin monstro, illetve
– mondja.
‘megmutatni,
a hódító protestáns svéd csapatok is tiszteletüket fejezték ki ostendo,
– Anyukám díszített évekig, iránta.
bemutatni’
igéből)
a kaB. Z.

Hídavatás

Az ünneplők a Prágai Kisded
szobrához érkeznek

Cserfa
tolikus egyházban az Eucharisztia
vagy más néven Oltáriszentség
ünnepélyes megmutatására szolgáló kellék, amelyben látható a szentostya.
Az úrnapi körmenettel Magyarországon és másutt is összeforrt a virágszőnyegek, a falusi virágsátrak, a virágokkal
díszített oltárok képe.
Az első adatok magyarországi megünnepléséről 1292-ből és 1299-ből valók.
Az 1501-es budavári körmeneten részt
vett II. Ulászló király is.
Az Oltáriszentség úrnapi körbehordozásának a néphagyomány a gonoszt, a
betegségeket és a természeti csapást elűző erőt tulajdonított.
– A hetvenes évek közepén egy tűzoltóversenyt rendeztek itt, az ecseri főutcán, éppen Úrnapján. Nyilván nem
véletlenül. A következő években pedig
egyszerűen betiltották az itteni körmenetet. Húsz évig a templom mögött ünnepeltük az Oltáriszentséget – emlékszik
vissza Aszódi Csaba András.
– A Budapesti Taizé Találkozóval jöttünk vissza a Széchenyi utcára a körmenettel a 90-es évek elején – mondja
Jármai Ildikó, aki családtagjaival a hídon
lévő Prágai Kisded szobrának fülkéjét és
környékét díszítette. – Taizé egy város
Franciaország közepén, Burgundiában.
1940 augusztusában telepedett le ott Roger testvér. Megalapította a Taizé Közösséget, melynek célja a keresztények közti
szakadások orvosolása volt. A közösséghez egyre többen csatlakoztak, kezdetben protestánsok, majd később katolikusok is. Nemcsak több országból, hanem
már minden földrészről vannak tagjai a
közösségnek! Minden év végén tartanak
találkozót Európa valamelyik országában. Akkor a Budapestre érkezőket a főváros környéki egyházközségekben szállásolták el. Ecserre 200 olasz, lengyel és
szlovák család érkezett. Az akkor alakult
fiatal közösség megmaradt, s minden évben nagy örömmel készülünk az Úrnapja megünneplésére – így Jármai Ildikó.
Közben elszaladt az idő. A hajnalban
kelt családok tagjai befejezték a munkát.
Ecser központját gyönyörű virágszőnyeg
fonta körbe. Fél 11 tájban véget ért a
szentmise, s megindult a mintegy százötven hívet magában foglaló körmenet.
Hupka József plébános a második stációban megáldotta a Prágai Kisdedet.
Az egykor lerombolt négy kápolna
helyén ismét teljes lett az emlékhelyek
sora. Az ecseriek féltik és ápolják hagyományaikat.
H. K. J.

Közbiztonság
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Hőségben is közlekedünk!
Fogadjon meg néhány jó tanácsot, hogy
ne történjen baleset:
Ha az autó elviselhetetlenül felmelegedett, várjon egy kicsit az indulással. Nyisson ki minden ajtót, hogy a megrekedt
hőség távozhasson!
Lehetőleg árnyékban parkoljon!
Használjon fényvisszaverő árnyékolókat, amelyeket az ablakba helyezve valamelyest csökkenthető a túlmelegedés
A nyitott ablakkal való vezetés a legkedveltebb módszere a hő kiegyenlítésnek, amelynek alkalmazása hosszú időn
keresztül nem ajánlott (a vele járó zajterhelés fokozza a stresszt, illetve a huzat
egyéb egészségügyi problémákat okozhat). Amennyiben van, használjon klímát.
Ügyeljen arra, hogy a külső és belső hőmérséklet között ne legyen nagy különbség, hiszen azt nehezen viseli el az emberi
szervezet. Ne irányítsa magára közvetlenül a hideg levegőt, mert ez szintén egészség károsodással járhat.
Rekkenő hőségben ne töltse tele a tan-

kot, mivel magas hőmérsékleten az üzemanyag térfogata megnő, ezért szivároghat,
és fennáll a veszélye annak, hogy akár be
is gyulladhat.
Gondoskodjon a megfelelő folyadék
pótlásáról, mert ennek hiánya könnyen
rosszullétet okozhat.
Útközben - mivel a meleg megterheli
a szervezetet - tartson pihenőt. Frissüljön
fel egy pohár (alkoholmentes, legjobb
ilyenkor a víz) itallal, illetve egy pár nyújtó-, vagy hajlító gyakorlat is segíthet javítani a közérzetet.
Nagyon fontos! A kisgyerekeket és az
állatokat az autóban vagy gépjárműben
soha ne hagyja bezárva (árnyékban sem),
mivel a gyorsan emelkedő belső hőmérséklet életveszélyes lehet!
Kérjük a közlekedésben résztvevőket,
hogy legyenek türelmesek és körültekintőek. Figyeljenek egymásra, balesetmentes közlekedést kívánunk!
Pest Megyei Rendőr-főkapitányság
Baleset-megelőzési Bizottság

Fokozott ellenőrzés Pest megyében
Fokozott közbiztonsági és közlekedésrendészeti akciót rendelt el az idegenforgalmi szezonra való tekintettel a Pest megyei
Rendőr-főkapitányság vezetője. Az akció
célja a hazai és külföldi turisták személyés vagyonbiztonságának megteremtése, a
bűncselekmények és szabálysértések számának visszaszorítása, a jogellenes cselekmények megakadályozása, valamint a

közlekedési balesetek megelőzése.
Az akció helye: A Pest megyei Rendőrfőkapitányság illetékességi területe.
Időtartama: június 25-től szeptember 15ig. A fokozott ellenőrzés időtartama alatt
a járművezetőket többször is ellenőrzés
alá vonhatják az intézkedő rendőrök.
Türelmüket, megértésüket köszönjük.
Pest Megyei Rendőr-főkapitányság

Polgárőrök Ecser nyugalmáért!
A Polgárőrség évek óta védi Ecser lakosságát, éjszakai nyugalmát. Most ismételten
megerősítették az éjszakai szolgálatot, hogy
mindenki nyugodtan alhasson.
Jászberényben tartották 2012.06.23-án a
2012. évi Országos Polgárőr Napot. Ezen a
rendezvényen Ecser polgárőrei is részt vettek, ápolván a jó kapcsolatot a más településen működő társaikkal.
Ezen a rendezvényen részt vettek a rendőrség és a katasztrófavédelem egységei is.
Az ilyen kötetlen beszélgetésre lehetőséget
adó találkozók alkalmat adnak arra, hogy a
Rendőrség és a Polgárőrség jó kapcsolatát
megalapozza.
Ecser büszke lehet a polgárőrségére, mert
együttműködve az Önkormányzattal, Pol-

gármesteri Hivatallal a rendezvények biztosításán felül, az összes közösségi munkából is kiveszik a részüket. Minél többen
vannak, annál hatékonyabban tudnak dolgozni. Kérjük azokat a fiatalokat, akiket
érdekel a polgárőrség munkája és szívesen
lenne tagja egy ilyen csapatnak, jelentkezzen az egyesület tagjai közé. Szép és nemes
feladat.
Ne felejtsük, hogy ezek az emberek a szabadidejüket áldozzák fel a közösség érdekében, és ezt mindannyian köszönjük nekik.
Ezúton tolmácsoljuk a Polgárőrség elnökének köszönetét is , miszerint nagyon
örülnek a lakosok és a Pátria Takarékszövetkezet által nyújtott anyagi támogatásoknak.
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Erdei iskola Bükkszentkereszten
Minden iskolai év legkiemelkedőbb és leginkább várt eseménye
a tanév végi erdei tábor. Ugyanolyan lelkesedéssel várják diákok
és tanárok egyaránt. Így volt ez az idén is. Június 8-12 között az
ecseri felsősöktől és a hozzájuk csatlakozó 4. a-soktól volt hangos a bükkszentkereszti Völgy utca. Mindenki tudta, ha Pappné
Horváth Kati néni szervezi a tábort, akkor lesz ott sok-sok érdekes program, sport, vetélkedő és rövidnek egy cseppet sem
nevezhető túra. Várakozásunk be is igazolódott.
Indulás után először Diósgyőrbe érkeztünk, ahol a várban a
Borsodi Fonó elnevezésű rendezvény
több
helyszínen
kápráztatta el gyerekeinket.
Megismerkedhettek a népi
mesterségekkel,
részt vehettek hagyományőrző lovasok íjász bemutatóján, Nagy Lajos
korabeli lovagok ruházatát, fegyvereit és ügyességét csodálhatták meg, rendhagyó
történelemórán gyarapíthatták tudásukat, ahol Erzsébet királyné
(alias Kiss Kati néni) apródjait és udvarhölgyeit is kiválogatták
rátermettségük alapján. A nap végén (kicsit fáradtan és a naptól
leégve) elfoglaltuk a szálláshelyünket.
Másnap Bükkszentkereszten maradtunk. Itt kaptunk bepillantást abba, hogyan készül a kenyérlángos, milyen nyomot hagy
a vaddisznó és az őz, milyen növénnyel, mit lehet gyógyítani.
Este pedig fellobbant a tábortűz, de sajnos közbeszólt a szokásos
eső, így a szalonna és a virsli nyersen fogyott el. Vasárnap a tantestület nagyobbik része aggódva leste az eget: vajon a betervezett túrát is elmossa az eső? De aztán elhatároztuk, egy életünk,
egy halálunk, belevágunk. Nem kis izgalmak után (a beígért kis
emelkedőkből jó nagyok lettek, araszolva, fától fáig ereszkedve) megérkeztünk Lillafüredre. A csapat bátrabbik része még

innen is továbbindult megnézni a Kecskelyuk nevű barlangot,
ahol denevérek tanyáztak, és itt él Magyarország egyetlen (bár
azóta kiderült, hogy nem az egyetlen) vak futrinka populációja. Ez nagyon tetszett a gyerekeknek, sőt Pappné Kati néninek
saját szavaival élve élete legnagyobb, földöntúli élménye volt
ez.(Köszörülte is a nyelvét ezen az egész tantestület.)
A hétfői napé volt a sport. Az osztályok asztaliteniszben, röplabdában, tollaslabdában és métában mérhették össze az ügyességüket. A legsportosabb osztály címet a hetedik nyerte el. A
napok vidáman, sok
nevetéssel teltek, de
ezen az estén könynyek is gyűltek a
diákok és tanárok
szemébe,
ugyanis
ekkor adták a ballagó nyolcadikosok a
szerenádot. A hetedikesek és a nevelők
meglepetése pedig
három
mécsesekből kirakott szív volt. Az utolsó nap önfeledt fürdéssel telt az
egerszalóki szálloda strandján. Volt itt minden: pezsgőfürdő,
csúszda, „műugrás”, tanárok lenyomása, Zsolt bácsi részéről
pedig akkora vízsugár kifröccsentése a medencéből egy-egy
csúszdai megérkezés után, hogy még a parton állók is eláztak.
Mindenki fáradtan érkezett meg Ecserre kedden este, ami nem
is volt csoda, mert véleményem szerint kevesen mondhatják el
magukról, hogy a négy napon kétjegyű számjeggyel leírható órát
aludtak.
Végezetül szeretnénk köszönetet mondani mindazoknak, akik
támogatták táborunkat, kis és nagy Kovács Ildinek a rengeteg
finom kajáért, és Pappné Horváth Katalinnak, aki évek óta fáradhatatlanul tervezi, szervezi ezeket a táborokat, amellyel életre
szóló élményekhez juttatja tanítványait.
Kiss Katalin

Győztek az ecseriek a Foci EB-n
Sima „horvát” győzelem született az ecseri óvodások által lejátszott Olaszország – Horvátország találkozón a „Foci EB az Aquaworlden” rendezvénysorozaton június 14-én – tudósított a totalsport.hu. A
kétszeres bajnok Szepessy László játékvezetése és
az „olaszok” érdekében bevetett cselei ellenére az
OTP-MOL Bozsik Intézményi Programban résztvevő gyerekek nem törődtek az igazi meccs papírformájával, így nem lett szoros a találkozó.
– A Bozsik program idei évi lezárásaként hívták
meg a csapatokat az Aquawordl-be. Nagyot fürödtek, utána a füves részen fociztak egy jót gyermekeink – mondja Kóspál Zsuzsanna óvodavezető. – A
végén a kivetítőn közösen nézték a mérkőzést. Az
időjárás is kedvezett, nagyon jól érezték magukat
gyermekeink. Pólót is kaptak, és nem utolsósorban

a sport szeretetét, egészséges életmódra
nevelést, és ezen alkalommal vízi élményekhez is jutottak a kicsinyek – értékelt
Kóspál Zsuzsanna.

Cserfa

Elballagtak

Június 15-én tartották a nyolcadikosok
ballagását az Ecseri Laky Ilonka Általános Iskolában. A 28 tanuló 2004-ben
kezdte meg elsősként tanulmányait és
most érkezett el a búcsúzás ideje. Név
szerint a következő tanulók ballagtak el:
Bakk Norbert, Baráth Péter, Bekő Réka,
Csóka Nikolett, Engler Péter, Fagyas
Dávid, Fazekas Fanni, Hornyák Tímea,
Horváth Laura, Kovács Bálint, Kovács
Nóra, Lakatos Klaudia, Márkus Krisztián,
Miszti Nikolett, Nagy László, Petky Beatrix, Pusztai Árpád, Szabó András, Szabó
Georgina, Szabó Regina, Szalóky Mihály, Szemán Adrián, Szilágyi Nóra, Szirt
Ádám, Tátrai Timon, Varga Máté, Veres
Sándor, Zsuga Alexandra. Osztályfőnök:
Kókai Nikoletta. A tanulók közül hárman
értek el kitűnő tanulmányi eredményt.
Kilencen gimnáziumban, tizenhatan szakközépiskolában, hárman szakiskolában
folytatják tanulmányaikat. Sok sikert kívánunk!
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Jótékonysági bál az iskolában
Idén ismét megrendezésre került a Laky
Ilonka Általános Iskolában már hagyománnyá vált Jótékonysági Bál, melyet
az alsó tagozat tanítói, tanulói és szüleik
szerveztek.
A program műsorral kezdődött. Az első
felvonásban a felső tagozatosok színjátszó csoportja az
Üvegtigris light
című vidám színdarabot adta elő
Kiss Katalin és
Oberst Marietta
rendezésében. A
fergeteges sikert
aratott humoros
előadás után a
második felvonásra az alsós
osztályok készültek. Láthattunk zenés, táncos jeleneteket,
hallhattunk dalokat, verseket és bemutatkozott a furulya, a torna szakkör és az angol tagozat is, sőt még fitness bemutató is
volt. Ismét megbizonyosodhattunk arról,
hogy mennyi tehetséges diák jár iskolánkba, akikre büszkék lehetünk.
Az est második részében tombolahúzás
és diszkó szórakoztatta a közönséget.
Természetesen nemfeledkezhetünk meg
a hatalmas háttérmunkáról sem, melyet
pedagógusaink és a szülői munkaközösség

végzett, annak érdekében, hogy rendezvényünk színvonalát növeljék: az elsősök
hangulatos dekorációja, a másodikosok
türelmes kapuügyelete, a harmadikosok
szolgálatkész büféje, melynek gazdag
kínálatához az iskola szinte minden szülője hozzájárult, végül a tombolaárusítás,

lebonyolítás, melyet az izgatott negyedik
osztályos tanulók segítettek. Emellett lehetőség volt pártolójegyek vásárlásával
is támogatni a programot. Munkájukat és
segítségüket köszönjük.
A nagy érdeklődés, a zsúfolásig megtelt tornaterem mutatja, hogy szükség van
ilyen és ehhez hasonló rendezvényekre,
hiszen lehetőséget ad mind a gyerekeknek, mind a felnőtteknek arra, hogy vidám, szórakoztató perceket töltsenek el
együtt.
Kunné Kántor Katalin

Bronzérmes az Ecser SE Védekezzünk!

Harmadik helyen végzett az Ecser SE labdarúgó csapata a bajnokságban. A bronzérmeket Nagy György, a Magyar Labdarúgó Szövetség Pest Megyei Igazgatósága
Ócsai Térség Versenybizottságának titkára adta át – évzáró ünnepség keretében – a
Rábai Miklós Művelődési Házban. Az egyesület köszönetet mond Varga Dániel autószerelőnek és a Material 95 Kft-nek a támogatásért.

Tájékoztatjuk a Tisztelt Ingatlan-tulajdonosokat és a földhasználókat, hogy az
élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény szerint
a földhasználó köteles az adott év június
30. napjáig az ingatlanon a parlagfű virágbimbójának kialakulását megakadályozni, és ezt követően ezt az állapotot
a vegetációs időszak végéig folyamatosan fenntartani. A növényvédelmi bírság
legkisebb összege tizenötezer forint, a
legmagasabb összege tizenötmillió forint, a területnagyságtól függően. Kérjük
a földhasználókat, hogy a parlagfű elleni
védekezési kötelezettségüknek tegyenek
eleget! A belterületi parlagfüves ellenőrzéseket a Polgármesteri Hivatal július másodikán megkezdi. Belterületi földekkel
kapcsolatos bejelentéseiket Molnár Sándor közterület-felügyelőnél tehetik meg a
Községházán. Telefon: 06-29/335-161
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Ecser Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
10/2012. (VI. 19.) önkormányzati rendelete a tiltott, közösségellenes magatartásokról és a tiltott, közösségellenes
magatartás elkövetőjével szembeni
eljárás szabályozásáról
Ecser Község Önkormányzata Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, és a Magyarország
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 51. § (4) bekezdésében, valamint a helyi önkormányzatokról
szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján
a következő rendeletet alkotja:
1. Általános rendelkezések
1. § E rendelet alkalmazásában tiltott,
közösségellenes magatartásnak az a magatartás minősül, amely a társadalomra
nem veszélyes, ezért szabálysértésnek
vagy bűncselekménynek nem minősül, de
a közösségi együttélés szabályaival ellentétes, és a Képviselő-testület e rendeletében tiltott, közösségellenes magatartásnak
minősítette.
2. Eljárási szabályok
2. § Az e rendeletben meghatározott tiltott,
közösségellenes magatartás elkövetőjével
szemben ötvenezer forintig terjedő helyszíni bírság, illetve százötvenezer forintig
terjedő közigazgatási bírság szabható ki.
3. § A tiltott, közösségellenes magatartás
elkövetőjével szemben helyszíni bírság
kiszabására
(1) a közterület-felügyelő, a közterületfelügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény 1. § (8) bekezdése alapján,
(2) a Polgármesteri Hivatal erre felhatalmazott ügyintézője jogosult.
4. § A tiltott, közösségellenes magatartás
elkövetése miatt a közigazgatási hatósági
eljárást hivatalból a közterület-felügyelő
vagy a Polgármesteri Hivatal ügyintézője
észlelése alapján kell lefolytatni –ideértve
a természetes vagy jogi személy, továbbá
jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet bejelentése alapján kezdeményezett
és a közterület-felügyelő vagy a Polgármesteri Hivatal ügyintézője által ellenőrzött észlelést is.
5. § A tiltott, közösségellenes magatartás
elkövetése miatt a közigazgatási hatósági
eljárás lefolytatása a polgármester hatáskörébe tartozik.
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Rendelet
6. § A közigazgatási bírság mértékének
megállapításánál figyelembe kell venni
(1) az elkövetett tiltott, közösségellenes
magatartás súlyát és a felróhatóság mértékét,
(2) a hat hónapon belüli ismételt elkövetést,
(3) az elkövető személyi körülményeit,
jövedelmi viszonyait, amennyiben az erre
vonatkozó tájékoztatásra önként nyilatkozik.
7. § A tiltott, közösségellenes magatartás
elkövetése miatti eljárásban a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL.
törvény rendelkezéseit az e rendeletben
foglalt kiegészítésekkel kell alkalmazni.
3. Tiltott, közösségellenes magatartások
8. § Tiltott, közösségellenes magatartást
követ el az, aki
(1) a közterületet a rendeltetésétől eltérően közterület-használati engedély nélkül,
vagy a közterület-használati engedélyben
foglalt feltételektől eltérően használja,
(2) a közterület gondozott zöldterületére, parkosított területére járművel ráhajt,
vagy azon járművel várakozik,
(3) a közterületen telepített virágokat,
egyéb dísznövényeket leszedi, vagy
egyéb módon károsítja,
(4) a közterületi térfigyelő kamerát elmozdítja, illetve annak rendeltetésszerű
használatát akadályozza,
(5) járműroncsot közterületen tárol,
(6) hatósági jelzéssel nem rendelkező járművet - amely a közúti forgalomba csak
ilyen jelzéssel vehet részt - a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.)
KPM-BM együttes rendelet 59. § (3) bekezdésében foglalt határidőn túlmenően
közterületen tárol,
(7) jármű iparszerű javítását közterületen
végezi,
(8) járművet közterületen mos,
(9) hirdetést, plakátot hirdetés részére ki
nem jelölt helyen helyez el,
(10) ingatlanának gyommentesítéséről
nem gondoskodik,
(11) az ingatlana előtti járda, járda hiányában egy méter széles területsáv, ille-

tőleg ha a járda mellett zöld sáv is van,
az úttestig terjedő terület tisztántartásáról,
gyommentesítéséről nem gondoskodik,
(12) az ingatlana előtti járda, járda hiányában egy méter széles területsáv hó
eltakarításáról, síkosság-mentesítéséről
nem gondoskodik,
(13) az ingatlana előtti vízelvezető árok,
áteresz, kapubejáró tisztántartásáról nem
gondoskodik, a csapadékvíz akadálytalan
lefolyását nem biztosítja,
(14) az ingatlana előtti járda űrszelvényébe belógó növényzet megfelelő visszavágásáról, nyeséséről nem gondoskodik,
(15) az avar és kerti hulladék nyílt téren
történő égetését nem a 17/2005. (X. 14.)
önkormányzati rendelet 25. §; 26. §; 27.
§-ban foglaltak szerint végzi,
(16) a szelektív hulladék gyűjtésére kijelölt helyen, ott el nem helyezhető fajtájú
hulladékot helyez el,
(17) a csapadék elvezető árokba szennyező anyagot juttat,
(18) a temető területére engedély nélkül
gépjárművel behajt,
(19) a temető területére vakvezető kutyán
kívül állatot bevisz,
(20) a temető területén nyitvatartási időn
kívül látogatóként tartózkodik,
(21) a temető területén a kegyeleti helyhez nem méltó magatartást tanúsít,
(22) a temető hulladékgyűjtő konténerébe
a temető területén kívül keletkező hulladékot helyez el,
(23) aki a felügyelete alatt álló kutyát póráz nélkül viszi közterületre, vagy a közterületen póráz nélkül vezeti.
4. Záró rendelkezések
9. § E rendelet 2012. július 1.-én lép hatályba.
10. § E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a közterületek használatáról és
rendjéről szóló 3/2010. (III. 18.) önkormányzati rendelet 10. §-sa hatályát veszti.
Gál Zsolt polgármester,
Barta Zoltán jegyző

A Cserfa következő száma augusztus
10-én jelenik meg. Nyomdába adás:
augusztus 7. Lapzárta július 30.
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Lélekgondozás

A tűz közelében
Jézus idejében egy férfi megközelítette őt
és így szólt: Mester, másokkal együtt én is
nagyon jól tudom, hogy Isten Fia vagy, és
az igaz útra oktatsz mindenkit. Mégis meg
kell mondanom, hogy követőid, akiket
apostoloknak nevezel, és a közösségedben
élnek, nekem sehogy sem tetszenek.
Észrevettem azt is, hogy nem sokban
különböznek a többi embertől. Nem is
olyan nagyon régen az egyikkel volt egy
erélyes összetűzésem. Különben tudott
dolog, hogy követőid egymással nem
mindenben értenek egyet, és nem is nagyon szeretik egymást.
Ismerek közülük egyet, aki zavaros
anyagiakkal foglalkozik.
Éppen ezért nagyon őszinte kérdéssel
fordulok hozzád:

Lehetek én is hozzád tartozó, ha apostolaiddal nem sokat törődök?
Ha megengeded, azt is megmondom,
hogy nem szívesen vagyok keresztény,
de semmi közösség, semmi egyház és egy
apostol nem érdekel. Jézus szeretettel és
figyelemmel hallgatta.
Ide figyelj! – mondta neki. – Volt egyszer egy kis embercsoport, akik szívesen
leültek egymással és beszélgettek. Amikor
rájuk sötétedett, összegyűjtöttek egy csomó fát és tüzet gyújtottak.
Szorosan egymás mellett ültek és melegedtek. A tűz az arcukat is megpirosította.
Az egyik egyszer csak meggondolta magát és kivált közülük. Kezébe vett egy égő
fát, és egy magányos helyen ő is leült.
A fadarab egy ideig az ő kezében is

Múzeumok éjszakája
Ecser 2012-ben csatlakozott a Múzeumok
Éjszakája országos rendezvénysorozathoz. Június 16-án két helyszínen vehettek részt az érdeklődők a programokon: a
Tájházban és a Szent Antal Templomban.
Délután 4 órakor verőfényes napsütésben
várták a népi kismesterségek képviselői a

Tájházban a kosárfonás, a szőnyegszövés,
a lószerszám és a fazekasság iránt érdeklődőket. A mestereket ki lehetett faggatni
szakmájukról, de a vállalkozó kedvűek ki
is próbálhatták, hogyan készülnek a különböző tárgyak-eszközök. Nagy örömére szolgált mindenkinek, hogy nem csak
a gyerekek, de a felnőttek is odaültek a
fazekas korong, a szőnyegszövő keret
mellé, és lázasan próbálgatták a fogásokat. Aki kitartó volt, az haza is vihette az
általa elkészített tárgyat.

A bemutatókkal és kézműves foglalkozásokkal párhuzamosan szakszerű vezetéssel meg lehetett tekinteni a Tájházat,
illetve 18 órakor Aszódi Csaba tartott vezetést a Szent Antal Templomban. A Tájházban az Ecseri Zöldkoszorú Néptáncegyüttes tagjai „viselet-bemutatót” tartottak:
minden
táncos másmás viseletbe bújva
fogadta a
látogatókat. Később
műsort is
adtak.
A délután
folyamán
befűtöttek a
kemencébe
is, és hamarosan finom
illatok terjengtek a levegőben. Mindenki nagyon
várta az első sütést: magyaros kenyérlángossal látta vendégül a jelenlévőket.
Pillanatok alatt elfogyott a friss, meleg
harapnivaló, még szerencse, hogy további
adagok sorakoztak a konyhában sütésre
várva, így mindenkinek jutott az ínycsiklandó ételből.
A program következő pontjával meg
kellett várni a sötétedést, amikor megnyithatta kapuit a Pajta-Filmszínház. A
Néptáncegyüttes korábbi fellépéseiről ké-
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égett és világított. Nem kellett sokat várni,
elhalványodott a tűz, és ki is aludt.
A férfi sötétben maradt és vacogott a
hidegtől.
Nem sokat gondolkodott, fölállt, fogta
az elszenesedett fadarabot és visszament a
barátaihoz, a fát a tűzre dobta, és az hamarosan lángot fogott. Ő meg leült a barátai
mellé. Melegedett és a tűz fénye visszaverődött az arcáról.
Jézus mosolyogva hozzáfűzte:
Aki hozzám tartozik, az a tűz mellett
marad, mint a többi barátaim. Ezt azért
teszik, „ mert én azért jöttem a világba,
hogy tüzet hozzak oda, és nem is akarok
mást, mint azt , hogy égjen.”
Mint tudjátok a Gondviselés úgy Gondolta: SÁPBÓL, Ecser lett. Ezt üzenem
nektek: maradjatok a TŰZ MELLETT.
Barotai Endre
plébános
szült filmek vidám pillanatokat szereztek
a nézőknek.
Az Ecseri Zöldkoszorú Néptáncegyüttes, a Hagyományőrző Kör tagjai és a
Rábai Miklós Művelődési Ház munkatársai nevében köszönjük mindenkinek, aki
ellátogatott a helyszínekre, hogy velünk
voltak ezen a szép délutánon és estén.
D. K.

Közérdekű
hívószámok

Mentők-Központi
Orvosi Ügyelet
104
Patika
702-388
Háziorvosi rendelő
(Dr. Kóspál Lajos)
335-969
Háziorvosi rendelő
(Dr. Varga Ágnes)
335-168
Fogorvosi rendelő
(Dr. Verasztó Mihály)
336-067
Védőnői szolgálat
335-968
Gyömrő és Térsége
Víziközmű Kft.
330-082
Polgármesteri Hivatal
335-161
Posta
335-179
Maglódi Rendőrőrs
325-107
Eurovill
06/40-980-030
(Közvilágítási hibabejelentés)
fax: 29/530-101
Ecseri Polgárőr Egyesület 06/20 488-2257
06-30/245-22-68

SZENT ANTAL NAPI BÚCSÚ
JÚNIUS 17

