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Cserfa

Vendégszereplés Alsó-Szászországban

Az Ecseri Zöldkoszorú Néptáncegyüttes
felnőtt tánccsoportja az újhartyániakkal
közösen a Roteröcke németországi partner néptánccsoport meghívására AlsóSzászországba, Bad Nenndorf városába
látogatott. Az észak-németországi városka híres gyógyfürdőhely, melynek hétvégi
kulturális rendezvénysorozatába kapcsolódott be az ecseri táncegyüttes. Az idei
találkozó már a harmadik volt a két együttes között, hiszen táncosaink is jártak már
Bad Nenndorfban és két évvel ezelőtt az
ottaniak is ellátogattak Ecserre.
Az idei öt napos látogatás során kirán-

dulások és fellépések váltották egymást,
az alsó-szászországbeliek megismerkedhettek az ecseriek népviseletével, népzenéjével és néptáncával. A német közönség
nagy tapssal viszonozta tánccsoportunk
táncait. Nagy sikere volt csárdásunknak,
friss ugrósunknak, polkánknak és verbunkunknak is. A színes ecseri sokszoknyás
viselet és a jó hangulat, melyet táncosaink
a színpadon mutattak magával ragadta a
német közönséget. Az ecseriek kultúrája igazi különlegesség volt számukra,
a nézők fényképeket készítettek táncosainkkal, a ruhákról kérdezgették őket,

Díjak sokaságát nyerték
az ecseri nyugdíjasok
a XV. Szarvasi Aratófesztiválon

Az ecseriek egy csoporja. Kaszával a kezében Blága Lőrinc, Lenci bácsi

igyekeztek minden információt megtudni
hagyományainkról. A nagysikerű fellépések mellett pihenésképpen a csoport
a kirándulások alkalmával ellátogatott
az északi-tengeri Helgoland szigetére és
Celle középkori stílusjegyeket őrző óvárosába is.
A bad nenndorfiak szívesen fogadták
táncosainkat, kitűnő vendéglátásban volt
része mindenkinek, így biztosan sokáig
emlékezetesek maradnak a fellépések és
a vendéglátókkal eltöltött kellemes esték.
Két év múlva a táncegyüttes Ecseren viszonozza a németek vendégszeretetét.
2012. július 14-én a Zöldkoszorú Hagyományőrző Kör nyugdíjas kultúrcsoportja
részt vett a XV. Szarvasi Aratónapon.
Az ecseri küldöttség 15 fővel már előző
nap útnak indult, hogy a csapat szombaton reggel, a verseny napján időben a mezőn lehessen, és az aratónap feladatainak
nekikezdjen. Volt bőven feladat, hiszen az
ecseri nyugdíjas hagyományőrzők bográcsban főztek, arattak, markot szedtek és
még műsort is adtak.
A részvételen túl az ecseriek sikert is
arattak. Népviseletünk elkápráztatta a
közönséget, továbbá a különféle versenyekben is rengeteg helyezést értek el.
Az aratási reggeli és az asztal terítése
dicséretben részesült, az ecserieké lett a
legfinomabb aratóebéd díja is. A finom
zöldbableves és sertéspörkölt nokedlivel,
kovászos uborkával, valamint a mákos,
túrós és almás sütemény első helyezést ért
el a főzőversenyen, megszerezve ezzel az
aratónap vándorkupáját.
Az aratásért különdíjat kapott a csapat,
Blága Lenci bácsi pedig a legtapasztaltabb kaszás díját kapta meg.
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Új kézben a faluüzemeltetés
Idén nyáron a rendkívüli meleg meglátszik a település közterületein, bár igyekeztünk folyamatos locsolással életben
tartani a növényeket. A fűnyírások, a
patakmeder tisztítása továbbra is rendes
ütemben folynak. Az iskolában az eddig dohányzó tanáriként működő szoba
a dohányzás megtiltása következtében
elveszítette funkcióját. Az iskola vezetése úgy döntött, hogy a két tanári szobát
összenyitja. A fal kibontása után festési
munkákat végeztek, így szeptemberben
tágasabb és szép tiszta tanári szoba várja
a pedagógusokat.
Az önkormányzat konyhájában is tisztasági festést végeztünk.
Mint már előzőekben említettük, több
pályázat is beadásra került, aminek eredményeit várjuk.
Augusztus 1-től már az új önkormányzati kft látja el a településüzemeltetési
feladatokat. Nagyon remélem, hogy
ebben az új formában hatékonyabban

folyik majd a munka. A kft elődjének,
a műszaki csoportnak a vezetőjét, Réfi
Ferencet a polgármesteri hivatal dolgozói elbúcsúztatták, mivel ő nyugdíjba
vonult. A kft. vezetőjéről és a cég feladatairól az újságban külön cikkben olvashatnak.
Az ivóvíz tekintetében a szolgáltató
váltásról az előzőekben többször volt
szó. 2012.09.01-től már az új szolgáltatótól kapjuk a vizet. A pontos vízdíjakról
és a szerződéskötés módjáról időben tájékoztatást adunk. A hátralévő időben a
hibabejelentéseket továbbra is a Gyömrő
és Térsége Víziközmű Kft. fogadja, és az
esedékes számlát is feléjük kell kiegyenlíteni.
A Széchenyi utcai projekt az árajánlatok beszerzésével megkezdődött. A
képviselő-testület megszavazta az utca
felújítására elkölthető keretet, igaz az ezzel ellentétes döntésével nem támogatta
a közbeszerzési kiírás megindítását. En-

nek eredményeként a munkálatok megkezdése
csúszhat. A tervezett elképzelésekkel kapcsolatban több
tévhit kering a
faluban, ezek
eloszlatására
szeretném tájékoztatni a lakosokat, hogy az útépítéssel egy időben az árkok rendezése és az
útpadkák kialakítása is megtörténik, a
járdák rendbetételére pedig később kerülhet sor, az ABC melletti parkoló elbontásra kerül, helyette újat kell építeni.
Egyben kezelve az egész területet igen
magas költségek lennének, ezért javasoltam a különálló egységekre bontást és a
kisebb lépésekben történő kialakítást.
Gál Zsolt
polgármester

Felújították az ecseri MÁV állomást
Az
ecseri
MÁV állomás
épülete egyre
csúnyább képet mutatott.
Az utasok a
rossz körülmények miatt
sok
esetben
inkább
kint
várakoztak,
minthogy bemenjenek
a
büdös, romos
váróterembe.
Az
önkormányzat több esetben kérte a MÁV segítségét, hogy újítsák fel az épületet.
Sokáig nem történt semmi. A környező
településeken is hasonló volt a helyzet.
Hat polgármester együttes fellépésének
köszönhetően végül a MÁV illetékesei
úgy döntöttek, hogy a 120A vonalon az
összes állomást egy közös projekt keretében felújítják. Júliusban Ecseren is elkezdték a munkát. Kijavították a tetőt, az
ereszcsatornát, a nyílászárókat lecserélték. Kívül-belül új festést kapott, így kulturált körülményekkel várja az utasokat.

lan esetben kényszerből Ecsernek kellett
ellátni ezeket a feladatokat. Kérdés: az
önkormányzat jogszerűen átvállalhatja-e
ezeket a feladatokat? A peron kezelése,
síkosság-mentesítése speciális berendezéseket igényel, ezért azt jobb lenne, ha
továbbra is a MÁV végezné.
Az, hogy az épület állapota meddig marad ilyen, a most már csak rajtunk múlik.
Jó lenne, ha tudnánk vigyázni az értékeinkre.

Végre lesz egy hely, ahova eső, hideg
esetén az ecseri dolgozni vagy iskolába
utazó lakos be tud menni, amíg vár a vonatra. Nem utolsó sorban az sem mindegy,
hogy a faluba érkező, vagy innen induló
utazó milyen benyomást szerez településünkről. Az állomásépület környékét
is szeretnék rendbe tenni. Egyeztetés folyik a MÁV-val az állomás és környéke
üzemeltetési feladatainak megosztásáról.
Tapasztalatból tudható, hogy a MÁV igen
kis energiát folytat az épület, illetve a
peron környékének takarítására. Számta-

A szebb
környezetért
Az önkormányzat elindította a Szép Kert,
Tiszta Környezet elnevezésű pályázatot.
A képviselő-testület nagy örömére, sokan
jelentkeztek rá. Az erre a címre érdemes
ingatlan tulajdonosok augusztus 19-én
kapják meg a Szép Kert, Tiszta Környezet cím elnyerését igazoló táblát, amit kihelyezhetnek a ház falára. Reméljük, ettől
többen kedvet kapnak arra, hogy még nagyobb figyelmet fordítsanak a környezetükre.
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Eredményes a Vághi Kft.
Az ecseri Ady Ipartelepen 1991 óta működő Vághi és Társa Kft. családi vállalkozásként alakult. Vághi József (54) – édesapja nyomdokain haladva – édesanyjával
és húgával, Milassiné Vághi Évával alkotja az alapvetően alumínium- és cinknyomással készülő alkatrészek gyártását végző társaságot. Termékeiket a gépiparban,
az építőiparban, az autóiparban használják föl. A termelőmunka Ecseren zajlik, a
könyvelés pedig a szomszédos XVII. kerületben. Előbbit – egy tízfős vezető grémium élén – Vághi József, a könyvelést
testvére, Milassiné Vághi Éva irányítja.
Velük dolgozott a Vághi testvérek édesapja, id. Vághi József is, aki 2005-ben
bekövetkezett haláláig szintén a társaság

dolgozók megfelelő ellátása céljából – a
szociális és irodaépületet emelték az ingatlanra. Érdekesség, hogy az öntőüzem
hőjét az irodai épületben is fölhasználják.
A megoldás növeli a cég gazdaságosságát
és csökkenti a környezet terhelését.
Az elsősorban betanított munkáskezekkel dolgozó társaság termelése hatvan százalékban exportra kerül, főleg német piacra, a többit belföldön értékesítik.
Tevékenységük a kokillaöntéssel kezdődött, majd az úgynevezett ZN nyomásos
öntőgépek hadrendbe állításával teremtődött meg a nagysorozatú, automatikus
gyártás lehetősége. A fejlődés harmadik
állomása az alumínium nyomásos öntőgépek megjelenése a kft termelésében.

Készülnek az alkatrészek. A dolgozók segítik a robot munkáját, amely a rács mögött működik és folyamatos szolgálatban három műszakban termel.
alapembere volt. A sors megadta számára, hogy tizennégy évet dolgozzon együtt
gyermekeivel.
Vághi József egyébként kertészként
érettségizett. A családi vállalkozás azonban szakmai irányváltásra késztette. Az
idők során megszerezte az öntészettel
kapcsolatos szinte valamennyi szakképesítést, hogy versenyképes tudással rendelkezve vehessen rész a vállalkozás irányításában.
Tevékenységük alapjait még az – ahogy
mondani szokták – „átkosban”, azaz az
1990-es rendszerváltoztatás előtt rakták
le. A vállalkozás 1991 előtt, még budapesti székhellyel, kisebb ipari jellegű szervezetként, bedolgozói munkát végzett.
Ecseri telephelyük korábban egy termelőszövetkezeti ipartelepeként működött. A
közel 8000 négyzetméteres terület megvásárlása után mintegy 3000 négyzetméteres üzemcsarnokot építettek. Később – a

Ma már 12 alumínium öntőgéppel
dolgoznak. Mindegyiket automatikus
hőntartó és adagolókemencével, továbbá
formaleválasztó lefújóval látták el. Három
éve megkezdték az öntőgépek robottal
történő felszerelését, megteremtve ezzel a
három műszakos termelés feltételeit, növelve a termelés hatékonyságát.
A ZN nyomásos eljárást hat öntőgéppel
végzik. Az ezekkel a gépekkel készített alkatrészelemek súlya a pirinyó, grammokban mérhetőtől a két kilónál nagyobbakig
terjed.
Fő vásárlójuk a légtechnikai, pneumatikai berendezéseket is gyártó világcég, a
Festo Ag magyarországi leányvállalata, a
Festo AM Kft.
Ecser egyik legnagyobb vállalkozása
napjainkban 98 embernek ad munkát. Közöttük vannak helyiek is, de jellemzően a
környék kistelepüléseiről és Budapestről
járnak hozzájuk dolgozni. A telephely jó
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földrajzi fekvése, a vasúton mindössze
25 percre lévő főváros közelsége jó lehetőségeket kínál a cég számára a legrátermettebb szakemberek kiválasztásában. A
2008-ban bekövetkezett gazdasági válság
a Vághi és Társai Kft-t is érzékenyen érintette. A termelés 2009-ben hatvan százalékkal esett vissza, ami a foglalkoztatást
is visszavetette: negyven embert kellett
elbocsátaniuk. Mint Vághi József kiemelte, a nyomásos öntésben szerencsére érezhetően változott a helyzet, s a tavalyi év
közepétől az iparág újra lendületet kapott.
A cég Ecseren jól érzi magát. Vezetői jó
kapcsolatot ápolnak mind a helyi vállalkozókkal, mind pedig a falu vezetésével,
mondta végezetül Vághi József.
Horváth K. József

Segítsünk
Lócinak!
Tisztelt ecseri lakosok, vállalkozók!
A kétéves Lóránt életének megmentése
érdekében szeretnénk a község összefogását kérni.
A szülők és az orvosok a kisfiú megszületése óta mindent
megtettek, hogy a
gyermek
meggyógyuljon, de a betegség
makacsnak bizonyult.
Beck Lóránt János
betegségéről röviden
tájékoztatjuk Önöket.
Az egész két hónapos
korában kezdődött.
2010 szeptemberében
egy rutin vizsgálat alkalmával a jobb mellékveséjében neuroblastomát (idegsejtből kialakuló daganat) diagnosztizáltak.
Ekkor Lórántot megoperálták és eltávolították a jobb mellékveséjét. 6 hónap elteltével egy MR vizsgálat kimutatta, hogy
sajnos Lórántnál újra kialakult a rettegett
kór és IV-es stádiummal került vissza a
kórházba. Itt egy 6 kemoterápiás blokkból
álló protokollal kezdték kezelni. Ahogy
vége lett a Madarász utcai kórházban a
kezeléseknek, egy hétre rá már be is kellett költözniünk a Szent László Kórházba, ahol egy nagy dózisú kemoterápia és
egy autológ őssejtbeültetés várt Lócusra.
Kb. egy hónap kórházi bent tartózkodás
után steril körülményeket kellett Lócinak
biztosítani otthon. Idén februárban kontroll MIBEG vizsgálatra
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A Polgárőrség óvatosságot kér a lakosságtól
A Polgárőrség életében ez az év a megújulás éve. Az új Polgárőr törvény elfogadásával az Országgyűlés kinyilvánította, hogy a
közbiztonság megteremtéséhez szükséges
és nélkülözhetetlen a polgárőrség munkája.
Úgy gondoljuk, nincs magasztosabb dolog, mint önként, ellenszolgáltatás nélkül
mások biztonságáról gondoskodni. Egyesületünk célja továbbra is a közbiztonság
erősítése. Polgárőreink járőrözéseikkel
ebben az évben is több alkalommal akadályoztak meg éjszakai betöréseket és
rongálásokat. Ennek ellenére mindenkinek óvatosnak kell lennie, és betartania
az alapvető biztonsági szabályokat.
Úgy tapasztaljuk, hogy sok gyermek
kószál éjjelente felügyelet nélkül az utcákon. Gyakran előfordul, hogy értelmetlen
rongálásokkal töltik az időt. Néhány napja vette fel a térfigyelő kamera, hogy két
fiatal halad a Zrínyi utcában. A Széchenyi
utca sarkán lévő kápolnához érve az egyikük a beton virágládát belökte az árokba,
majd’, mint aki jól végezte dolgát, tovább
sétált. Megvolt az aznap esti szórakozása.
Vajon ő nem hiányzik a szüleinek? Tudja
mentek, ahol sajnos Lórántnál
újra daganatot diagnosztizáltak.
Újabb 4 kemoterápiát és ezen felül még
14 sugarat is előírtak Lócinak.
Itthon minden lehetséges kezelést végigcsináltak és már nem maradt mást esélye a kicsinek, mint a javasolt bécsi kezelés. Kint egy úgynevezett immunterápiás
programba vennék fel Lórántot a Szent
Anna Kórházba, mert ez itthon sajnos
nem elérhető. Amiről eddig tudnak, hogy
ez egy kb. fél éves kezelés lesz első körben, de lehet, hogy ennél még hosszabb.
Ehhez szeretnének kérni a segítséget!
A bécsi kezelés nagyon sokba kerül – 4
és fél millió Ft – ezért fordultak a nyilvánosság felé (TV2 AKTÍV műsor) is. Látva
a kisfiú akaraterejét és vidámságát kérjük
Önöket, hogy adjunk esélyt gyógyulására!
Bankszámla szám: OTP Bank:
11773061-00240316, Név: Fung Brigitta/ Beck Lóránt János,
Telefonszám:
0620/386-83-26, Lakcím: 2233 Ecser
Arany J. u. 8. A Cserfa újság megjelenése után a Gyógyszertárban és a Szilvi
fagyizóban (Rákóczi u 4.) gyűjtődoboz is
áll rendelkezésükre. Köszönjük:
Barna Sándorné és Matuszka Lászlóné
szomszédok

az anyja, apja mivel tölti a fiuk az időt? Kik
a barátai? Arra kérjük a szülőket, hogy jobban figyeljenek gyermekeikre! Az éjszaka
nem a gyerekeknek való!
Szinte minden nap felhangzik az utcákon
a hangszóróval haladó autóból a jól ismert
mondat: „Megérkezett a hulladék vas felvásárló!” Az engedély nélkül bóklászó sze-

Elhunyt Tátrai Ferenc
2012. július 21-én
életének 68-ik évében elhunyt Tátrai
Ferenc, az Ecseri
Polgárőrség
tagja.
A család gyászában
osztozva
emlékét
kegyelettel
őrizni
fogja az Ecseri Polgárőr Egyesület. Az
egyesületben odaadóan végezte a munkáját kilenc és fél éven keresztül. Ösztönözte a tagokat, értük kiállt, szerette az
embereket.
Nyugodjon békében!

mélyek célja sokszor az ingatlanok megfigyelése. Néha be is csengetnek a házakba,
próbálják kinyitni a kaput. Ne engedjék be
ezeket az embereket az udvarukba! Az ő
céljuk a bejutás, ha benn vannak, már bármi előfordulhat. Lehet, hogy kevesebbet
fizetnek a vasért, lehet, hogy ellopják az
értékeket, de extrém esetben lehet rablás is
a dolog vége. Ha akkumulátort is elvisznek, akkor már bűncselekményt követnek el, hiszen az akkumulátor veszélyes
hulladék, azt csak engedéllyel rendelkező
kezelheti. Aki e szabályt megszegi a hulladékgazdálkodás rendjének megsértése
miatt felel a bíróságon.
Ahhoz, hogy közbiztonságunkra jobban tudjunk vigyázni, többször kellene
jelen lennünk a község utcáin. Ezért kérnénk, hogy azok a 18. életévüket betöltött, büntetlen előéletű polgárok – férfiak
és nők – akik ambíciót éreznek magukban ahhoz, hogy szabadidejükben velünk
együtt vigyázzanak községünk nyugalmára, jelentkezzenek egyesületünk tagjai
közé.
Hosszú Mihály

Megalakult az EKO Kft.
2012. július 31-ével Ecser Község Önkormányzata megszüntette az addig működő
műszaki csoportot. Helyette megalakult
az EKO Kft (Ecseri Kommunális Szolgáltató Kft), mely ügyvezető igazgatójának
kértek fel engem, Kun Attilát.
A tisztséget örömmel elfogadtam, hiszen ez a kis hangulatos település mindig közel állt hozzám, ide járt a lányom
iskolába, itt volt elsőáldozó, így a helyi
programok révén nagyon sok emberrel
ismerkedtem meg és kötöttem barátságot.
Hatalmas lelkesedéssel látok neki feladataimnak, rengeteg tervem, új elképzeléseim vannak, melyekben szerencsére Polgármester úr és a teljes képviselő testület
is támogat.
Úgy gondolom, hogy a változás, bár
jelentős és meghozza majd a várt eredményeket, nem vált senki kárára, hiszen
a korábban a műszaki csoportban dolgozó
ecseriek a továbbiakban egy új, korszerűbb cég alkalmazásában bizonyíthatnak.
Jelenleg a kft tevékenységi köréhez tarozik a parkok kezelése, önkormányzati
területek rendben tartása, intézmények
karbantartása.

A célok közt
szerepel a rugalmasabb, költséghatékonyabb működés, és ezek által
a gyorsabb iramú,
látványos fejlődés,
a lakosság igényeinek megfelelő élhetőbb
környezet kialakítása és fenntartása.
Ezen felül kedvező árakkal kívánunk
szolgáltatást nyújtani az ecserieknek konténerszállítással, magánterületen történő
fűkaszálással és gépi földmunkákkal. Az
előbbi tevékenységek díjszabásairól a
Cserfa következő számában olvashatnak
az érdeklődők.
Szeretném, ha az EKO Kft. megalakulásával és tevékenységével hatékonyan
szolgálná az Ecseren élőket, ezért szívesen fogadunk minden építő jellegű javaslatot, segítséget, melynek érdekében megadom elérhetőségeimet. Cím: 2233 Ecser
Zrínyi Miklós utca 43. T: 06 30 6061739 ,
E-mail cím: ekokft@gmail.com
Tisztelettel:
Kun Attila
ügyvezető igazgató
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Hűsítő Brandecker az Apponyi utcából
Ezekben az olykor kifejezetten forró nyári napokban kinek nem esik jól egy pohár
hideg sör.
Az ecseriek kitüntetett helyzetben
vannak, hiszen ha tetszik, akkor – igazi
lokálpatrióta módjára – helyi készítésű,
egyedi, kézműves Brandecker márkanevű nemes italt is kortyolhatnak. Kovács
Márton (54) vezetésével a KO-CSE Kft.
bizony nagyszerű, minőségi sört készít,
ami nem pasztőrözött, s benne van a B
vitamin.
A társaság éppen
h ú s z
esztendeje jött létre Kovács Márton
és Csendes István
együttműködése révén.. Néhány év után Csendes István
üzletrésze is a Kovácséké
ké lett,
így az üzem családi vállalkozásként működik azóta is.
A vendéglátós családból
ádból származó cégtulajdonos húsz évig
az otthonról hozott vendéglándéglátós hagyományokat követte. A Bácska-beli
Csátalján nagyszüleinek üzlete is volt,
amihez jégverem is
sősortartozott. Csátalja elsősorlepülés,
ban magyarok lakta település,
de laknak ott németek is. Az államosítással azonban minden családi
énelem még a Baja
vagyon odalett. A történelem
sodorta Magyarorközeli falucskát is elsodorta
szágtól.
A vér azonban nem válik vízzé. A család az áttelepülés után előbb Tiszabőn élt,
udapestre. Ecserre,
s 1964-től költözött Budapestre.
aluba” – ahogy Ko„ebbe az aranyos kis faluba”
b éérkezk
vács Márton emlegeti – 1982
1982-ben
tek.
A sörfőzde megindítása előtt nagy péküzemet vezetett Kovács úr, kilenc autó
hordta szét a 20 pék, összesen negyven
alkalmazott által sütött kenyeret, pékárut.
Aztán a hat tulajdonos üzletrészét egyikőjük megvette, így új vállalkozás után
kellett nézni.
Alapvetően a család vendéglátós múltja
és a társukkal, Csendes Istvánnal, a Pestről éppen Ecserre kiköltöző nyugdíjas
szomszéddal való találkozásuk indította
el a helyi sörfőzde létesítését.
– Nagyon nehéz volt az kezdet – emlékszik vissza Kovács Márton. – A biz-

tos családi háttér, a jó munkatársak nélkül nem ment volna. Az is sokat segített,
hogy a család előző foglalkozásaiból meg
voltak a kapcsolatok a kisüzletekkel,
kocsmákkal, presszókkal. Alig kezdtük
el a munkát, jövedéki termék lett a sör.
Egymást érték az ellenőrzések. Rendre új
nyomtatvány került forgalomba. Előfordult, hogy az ellenőr tőlem kért segítséget
a kitöltéséhez, mert még Ő sem
te – idézi a múltat.
ismer-

Húsz
é 440 ké
ű
ö
éve
kézműves
sörfőzde működött az országban. Mára ez
a szám a tizedére esett vissza. Az egyik
legnagyobb gond: magasak az energiaárak. A hűtő például a kft-ben egész nap
megy, nehezíti a gazdaságosságot. A nagy
sörgyáraknak nem jelentenek konkurenciát. A teljes magyarországi sörtermelés fél
százalékát teszi ki a kicsik „főztje”.
– A jelenlegi kormánytól kaptunk segítséget. A kabinet a jövedéki adót kis
mértékben mérsékelte, de nekünk a kicsi
is könnyebbség. Látszik az intézkedésen, hogy a kormány meg akarja tartani
a kisüzemeket, bennük a munkahelyeket.
Jót akar az embereknek. Ez, persze, kor-

mányzati érdek is – hangsúlyozza Kovács
Márton. – A KO-CSE Kft. például tizennégy embert foglalkoztat. Szerencsére a
válság ellenére sem kellett elküldenem
senkit. Tíz éve közel ezzel a létszámmal
dolgozunk. Az előző kabinetek azonban
soha semmilyen könnyítést nem adtak a
kicsiknek– mondja a cégtulajdonos.
Pedig van gond bőven. Télen például
nagyon visszaesik a forgalom, gyakran
hogy csak 1-2 főzet foa felére is. Volt, hog
gyott, holott nyáron akár hetente
többször is szállítanak egymegrendelőnek. Előegy m
fordult, hogy a melefor
ggebb évszakokban
megkeresett bevételt a téli költségek
föl is emésztették.
– Szükség volt
egy biztonsági láb,
egy másik jövedelemtermelő ágazat
le
létrehozására. Ez lett az
létr
belföldi árufuvarozás, ilbelföl
letve a csomagszállító szolgáltatás. Kényszer szülte,
gáltatá
muszáj volt beindítani
de mu
mondja Kovács Már– m
ton.
A cég egyébként sokáig ccsak a legkedveltebb
láger típusú sört készítette. Ezt keresik legtöbben.
pilseni söA kesernyésebb,
kesern
röket inkább az ínyencek isszák.
Fél éve jelent meg a kínálatukban a natúr
világos mellett a ba
barna sör, valamint a
bodzás barna és a bo
bodzás, illetve narancsos világos sör. A gyártási
g
technológia
t ák Schwechatról
S h
h tró való. A Bécs melosztrák,
letti település jelentős haszonra tett szert
a 19. századi osztrák iparosítási hullám
következményeként. Sok vállalat, melyet
ekkoriban alapítottak, a mai napig létezik,
például a sörfőzde is.
A Brandecker nem a legolcsóbb sör,
de nem is a legdrágább. Nem érződik az
árakon, hogy egyedi módon előállított
kézműves termékről van szó. Hordóban
és literes flakonokban hozzák forgalomba. A környező településeken is kialakult
már a törzsfogyasztók tábora. Rendszeresen szállítanak mások mellett Maglód,
Gyömrő, Vecsés közértjeibe, italboltjaiba. Budapest és Csongrád
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Hagyományőrző dartsverseny

Kovács Márton cégtulajdonos
megye a legnagyobb piacuk, de
szívesen isszák a Brandeckert
Szombathelyen és Nyíregyházán is.
Természetesen az ecseriek is szeretik a Brandeckert. Sokan egyenesen a
cég székhelyére, az Apponyi utcába járnak vásárolni. Elmaradhatatlan hűsítője a nemzetközi futballmeccseknek is.
Nagymagyar és Jányok szlovák-tót falu
csapatával szoros kapcsolata alakult ki az
ecseri öregfiúknak. Évente egyszer találkoznak. Brandecker sör nélkül azonban
már nem kezdenek el futballozni a csapatok. – Kétszáz korsó biztosan elfogy egyegy meccs előtt – mondja Kovács Márton.
Azt már mi tesszük hozzá, hogy annál nagyobb elismerés nem kell egy sörfőzdének, mint amikor egy fejlett sörkultúrával
rendelkező ország polgárai szólnak elismeréssel az ecseri sörről.
A márkanév eredetét nem nehéz kitalálni. Kovács Márton nagypapája volt
Brandecker Márton, keresztnevét tőle
örökölte a cégtulajdonos. S hogy a helyi
sör csillaga még várhatóan hosszú ideig
ragyog a honi sörkultúra egén, arról a cégtulajdonos gyermekei gondoskodnak. Fia,
lánya fantáziát lát a sörkészítésben, és szívesen dolgoznak a családi műhelyben.
Lehet rá számítani, hogy a maga idejében a stafétabotot is átveszik.
(H. K. J.)

Újra eljött a nap: július utolsó hétvégéje,
amikor – most már mondhatjuk – hagyományszerűen megtartottuk a nyár egyik
legnagyobb versenyét a Rábai Miklós
Művelődési Házban. A III. Ecseri Nyílt
Steel Dartsversenyre, melyet a lakodalmas jegyében rendeztünk, idén is nagy
volt az érdeklődés.
Szokásos módon minden vendég lakodalmas kitűzőt kapott, nevezéskor pedig
egy kis ajándékkal (kulcstartóval vagy
Ecser térképpel) kedveskedtünk a versenyzőknek. Először az Ecseri Zöldkoszorú
Néptáncegyüttes táncát csodálhatták meg.
Ecser község polgármestere, Gál Zsolt köszöntötte a „dartsnépet”, ezután – mivel
a tavalyi verseny győztese, Bezzeg Nándor sajnos egyéb elfoglaltság miatt nem
tudott eljönni a versenyre, jelenlegi klubjának vezetője – Sütő András (Vasas SC)
tűzte fel immáron a második szalagot az
EKSE DC vőfélybotjára. A színpad ezután
egy öltöztető szobává vált, tanúi lehettünk
egy menyasszony-öltöztetésnek, melyet
Sosovicza Jánosné prezentált.
Amíg a lányok kalácsot, a fiúk bort
osztogattak, elkészült a sorsolás. Idén
érkeztek vendégek Budapestről: Sarok
Sörbár DC , PSC, Vasas SC, Siketek
SSC, Dömsödről: Dö-Mik DC, Pécsről:
Pécsi DC, Székesfehérvárról: Sport DC,
Vecsésről: VSE, valamint klub nélküli
játékosok Budapestről, Salgótarjánból,
Vecsésről. Hamarosan 10 táblán el is kezdődött a verseny. Miközben a játékosok
egy része a dobóvonalnál állt, a többiek

a helyszínen kulturális kiállítást tekinthettek meg, melynek egyik legszebb és
legértékesebb darabja az 1940-es évekből
való menyasszonyi ruha volt. Az előtérben volt megtekinthető több kisfilm az
előző versenyeinkről, valamint a gyömrői
Árvácska Állatmenhely lakóin is próbáltunk segíteni.
A délidőre elkészült a babgulyás, melylyel csillapíthattuk éhségünket, majd
délután
a finom
lakodalmas sütemények
kerültek
asztalra.
Ha jó a hangulat, gyorsan megy az idő,
szokták mondani. Mi is így éreztük. Estére kialakult a végeredmény: a Lucky
Loser versenyét Kozselka István (VSE),
a nők versenyét Szarka Zsuzsanna (Vasas
SC), a férfiak versenyét pedig Melisek
Zsolt (PSC) nyerte meg. Gratulálunk a
díjazottaknak!
Köszönjük André Ildikó, az Ecser község Önkormányzata, az Ecseri Barkácsbolt, Harazin Ferenc, a Rábai Miklós Művelődési Ház, Szatmári László, Sztancsik
Józsefné, a Vecsés SE Darts Klub, a
Zöldkoszorú Néptáncegyüttes, valamint
Zsigár Cecília segítségét, munkáját!
Találkozzunk augusztus 18-án (szombaton) a II. Falusi csatán a futballpályán!
Szatmári Zsuzsanna
EKSE elnök

Indul a fociszezon
Még a sorsolás hátravan, nincs meg a bajnokság meccseinek időpontja, de tény:
Ecser megyei harmadosztályú felnőtt labdarúgó csapata augusztus 20. táján játssza
első mérkőzését a 2012-2013-as bajnokságban. Szilágyi József, az Ecser SE elnöke elmondta továbbá, a megyei bajnokság
B csoportja megszűnt, ezzel 16 csapatosra
duzzad a mezőny; az együtteseknek nem
kell egymással annyiszor játszani, mint
korábban. Még nem tisztázott az sem, melyik körzetben indul az Ecser SE. Eddig
az ócsai csoportban szerepelt a gárda, ott
szerezte meg a harmadik helyet.
Az eredményesség következmény lett,
hogy az ügyesebb játékosokat elcsábították felsőbb osztályban játszó csapatok. A
távozó négy helyére igazoltak ugyan öt új

futballistát, ám ezzel együtt Metz György
edzőnek nyilván újra kell építenie a gárdát, hogy ismét legalább olyan eredményes lehessen, mint az előző szezonban.
A bajnokság kezdetére az egyesület az
önkormányzattal közösen fölszereli azt a
Pro-Form Kft. telephelye felé eső kapu
mögötti labdafogó hálót, amivel megelőzhető lesz, hogy a játékszer átrepüljön a társaság területére. Tervezik továbbá, hogy a
focipálya mellett, vagy a focipálya Ady
utcával ellentétes oldalán sprinterpályát
építenek. Ez azért is fontos, mert az utóbbi időben örvendetesen megszaporodott
azon lakosok száma, akik főleg reggelente rendszeresen lejárnak futni-kocogni a
sporttelepre. Számukra is új lehetőséget
nyitna a sprinterpálya megépítése.
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Iskolai kedvezmények
Az ingyenes
tankönyvellátásról
A tankönyvpiac rendjéről szóló 2001.
évi XXXVII. törvény tartalmazza milyen
formában jár a tankönyvek ingyenes biztosítása.
Eszerint az iskolától történő tankönyvkölcsönzés, napköziben, tanulószobában
elhelyezett tankönyvek igénybevétele,
használt tankönyvek biztosítása, illetőleg tankönyvek megvásárlásához nyújtott
pénzbeli támogatás minden olyan tanuló
részére jár, aki
tartósan beteg,
testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság
együttes előfordulása esetén halmozottan
fogyatékos,
pszichés fejlődés zavarai miatt a
nevelési, tanulási folyamatban tartósan
és súlyosan akadályozott (pl. dyslexia,
dysgraphia, dyscalculia, mutizmus, kóros
hyperkinetikus vagy kóros aktivitászavar),
három- vagy többgyermekes családban él,
nagykorú és saját jogán családi
pótlékra jogosult,
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül – a tankönyveket
ingyenesen kell biztosítani.

Cserfa

Oktatás-nevelés

Az igénylés feltételei
Az igénylés feltétele, hogy a tanuló (előző év) november 15-éig leadja a
23/2004. OM-rendelet 5. mellékletében
szereplő Igénylőlap a tanulói tankönyvtámogatáshoz I. Normatív kedvezmény
iránti igény című adatlapot.

A
tankönyvcsomagok
irányárai a 2012/2013-as
tanévben:
1. évfolyam 10.410 Ft
2. évfolyam 12.815 Ft
3. évfolyam 14.800 Ft
4. évfolyam 13.985 Ft
5. évfolyam 15.080 Ft
5.270 Ft (emelt szintű angol)
6. évfolyam 14.750 Ft
14.870 Ft (emelt szintű angol)
7. évfolyam 19.275 Ft
19.445 Ft (emelt szintű angol)
8. évfolyam 19.405 Ft
20.345 Ft (emelt szintű angol)

Jármai János köszöntése. A 90. életévét betöltött Jármai Jánost köszöntötte a minap Gál Zsolt polgármester és Barta Zoltán jegyző. Jármai
János 1922. július 12-én született Ecseren, sokgyermekes családban. Több, mint
40 évig volt hivatásos gépkocsivezető a Magyar Postánál. Jelenleg lányával és vejével él. Sokat olvas, és mindezt szemüveg nélkül! Szereti a sportközvetítéseket.

Az ingyenes és kedvezményes étkezésről
Gyermekétkeztetés esetén a rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményben részesülő bölcsődés, óvodás, az 1-8. évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban
részt vevő, illetve a fogyatékos gyermekek számára az intézményi térítési díj
100%-át kedvezményként kell biztosítani. Az e körbe nem tartozó, de
a/ rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek és tanulók
után,
b/ a három- vagy többgyermekes családoknál gyermekenként,
c/ a tartósan beteg vagy fogyatékos
gyermekek, tanulók után az intézményi
térítési díj 50%-át kell biztosítani.
Ecser Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2011.(XII.14.) Ör. számú rendelete értelmében az iskolai napközis térítési díj 510Ft/fő/nap, a menzás
étkezési díj 410 Ft/fő/nap.

A jogosultság igazolása
A kedvezményekre való jogosultság
előzetes igazolása nélkül a kedvezmény
nem vehető igénybe!
Az ingyenességre, illetve a kedvezményekre való jogosultság megállapításához
mindkét esetben (ingyenes tankönyvellátás, ingyenes, kedvezményes gyermekétkeztetés) az alábbi igazo-lások bemutatása szükséges:
* a családi pótlék folyósításáról
szóló igazolás (bérjegyzék, pénzintézeti
számlakivonat, postai igazolószelvény
vagy a munkáltató, illetve munkahellyel
nem rendelkező esetében az Államkincstár Területi Igazgatóságának családi pótlékról szóló igazolásával),
* tartósan beteg tanuló esetén szakorvosi igazolás,
* sajátos nevelési igény esetén a szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye,
* rendszeres gyermekvédelmi támogatás esetén az erről szóló eredeti határozat.

Renoválás
A nyári karbantartó munkálatok során
újrafestették a Rábai Miklós Művelődési
Ház házasságkötő, illetve nagytermét. Az
udvaron pedig megújult a gépkocsi parkoló burkolata.
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Tábori levél

Ügyességi próba a magasban
A Laky Ilonka Általános Iskola tanulói 2012. július 10. és 16. között
Káptalanfüreden táboroztak és a tábor fő
témája/játéka az Ufók voltak.
„Ge Ufina!
Sikerült elvegyülnöm a földlakók gyerekeinek káptalanfüredi nyaralásán. Szerencsére épp egy UFO tábor kellős közepén
találtam magam. Képzeld, a földlakók
olyan fejlettek, hogy még a gyerekeiknek
is van saját űrhajójuk, amely egy különleges anyagból (al)ufóliából készült.
A földlakó utódok az álcázás művészei.
Testük színváltó fekete, rózsaszín, piros,
kék, zöld, sárga alakba is átalakulhat.
Fejükre maszkot készítenek, amellyel
felismerhetetlenné válnak. Fegyverzetük egyszerű. A lebegéssel még bajban

vannak, így a legkisebbek reggeltől estig
próbálgatják technikájuk fejlesztését egy
trambulin nevű földi eszközön. Az ifjak
éjjel vidámabbak, szívesen osonnak az
éjszakában, így nappal gyakran összeszűkült szemmel látni őket. Nem sokat alszanak, tehát kell lennie valami különleges
energiaforrásnak, ami feltölti őket. Jókat
esznek, számomra ismeretlen összetételű ételeket: pizza, gulyásleves, húsleves,
bolognai, rántott hús, pörkölt, grill hús,
hamburger, palacsinta.
A földlakók furcsa szokása, hogy mindennap megfürdenek a nagy vízben, majd
a táborban újból lemossák magukat. Ők
csak Balatonnak hívják a vizet, amelyben
gömböt hajigálnak, fröcskölik egymást,
magasba dobálják a kisebbeket. Nem is

A 2012/2013-as tanév
kezdésével kapcsolatos
információk
Gólyatábor:
Pótbeíratás:
Pótvizsga:
Tankönyvárusítás:
Tanévnyitó ünnepély:
Első tanítási nap:

aug. 27-31. (hétfő-péntek)
aug. 27. (hétfő) 9-10
aug. 28. (kedd) 8.00
aug. 29. (szerda) 8-13
aug. 30. (csütörtök) 12-17
szept. 02. (vasárnap) 17.00
szept. 03. (hétfő) 7.45

értem, hogy lehet így élvezni a nedvességet?!
A táborlakókat mindennap próba elé
állítják. A földlakók gyermekei bátrak,
kitartók, vidámak. 10 méter magasan is
másznak a fák lombjai között, átcsúsznak egyik fáról a másikra. Különleges
vízi járműveken közlekednek. Szeretnek
drótszamáron hosszú utakat megtenni.
Speciális földjárművön siklanak nagy
sebességgel a hegyoldalon. Kivételes képességeiket az éjszakai bátorságpróbán és
a speciális lézeres útvesztőn is bizonyították. Az idősebb ifjoncok különféle akadályok elé állították a kisebbeket. A földlakók mindig beavatják az új táborlakókat,
akik maszatos képpel büszkén tesznek
fogadalmat az ifisek előtt.
A legmulatságosabb az volt, ahogy utánozták a mi földönkívüli szertartásunk
szerinti párválasztást, UFO esküvőt. A 28
pár összeillesztette homlokát, fülét, tomporát, de kihagyták a legfontosabbat, az
orruk egyesítését. Látszik, hogy hiányos
a bolygóközi hírszerzésük.
Ha a Földre szeretnénk jönni, jobban
meg kell ismernünk a felnőtt földlakók
életét is, hisz annyira különböznek egymástól. A tábor vezetői közül volt, aki
biztosan vízi ősöktől származott, más
verselő poéta, mütyürkéző, hajnallal ébredő, tyúkanyó, földi finomságok készítője,
szervező volt. A földlakók sokban segítik
egymást, ezt át kell vennünk tőlük. Nemsokára hazarepülök!
Ufiú”
PHK
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Szent István napi rendezvények
Helyszín: Ecser, Ady Endre utcai Sportpálya
2012. augusztus 18. szombat
10 – 15 óra VI. Ecseri Focitorna és Főzőverseny
15 – 17 óra II. Ecseri Falusi Csata – tréfás csapatvetélkedő az Ecseri Kulturális
és Sport Egyesület és a Művelődési Ház
közös szervezésében
17 – 18.30 óra Ecseri csoportok bemutatói
Nazirah Hastánc bemutató (Felkészítő
tanár: Kozma Barbara)
Western Táncklub bemutatója (Klubvezető: Takács Sándor)
E-Dance Hip Hop bemutató (Felkészítő
tanár: Szilágyi Edina)
Nyugdíjas Klub műsora (Klubvezető:
Sosovicza Jánosné)
Zöld Koszorú Hagyományőrző Kör
műsora (Felkészítő tanár: Szilágyiné
Suba Éva)
18.30 – 19.30 óra
Gyömrő Színház bemutatja: Fame Star Popshow
Közreműködnek a Gyömrő Színház tagjai, a Joydance Táncstúdió és a
Starlight Dance Company táncosai
20 – 21 óra Tengs - Lengs: „Csak a Stones” Tisztelgés az 50 éves Rolling Stones
előtt
21 – 01 óra Utcabál Abonyi Attilával és
Dj. Gagával
2012. augusztus 19. vasárnap
10 – 11 óra Batyu Színház: Jancsi és Juliska bábelőadás
11 óra Szitakötők Táncstúdió és Táncegyüttes bemutatója
11 – 14 óra Tulipántos Népi Játékpark és
népi vetélkedők gyerekeknek
17 – 17.30 óra Az év együttese: Children
of Distance
17.30 – 18.30 Irish Feet – ír sztepp tánccsoport fellépése
19 – 20 óra “Ezerarcú harmonika...” Orosz Zoltán harmonikaművész koncertje
Fellépő művészek: Orosz Zoltán - harmonika, Balogh Zoltán – gitár Bata István –
basszusgitár
20.30 óra Tűzijáték
FELHÍVÁS
VI. Ecseri kispályás focitorna és bográcsos főzőverseny
Helyszín: Ecser Sportpálya
Tervezett időpont: 2012. augusztus 18-án

10-órától
Közkívánatra az idei majálison nagy sikert
aratott közös foci – és főzőversenyünk
folytatódik! Várjuk minden olyan főzni szerető személy, baráti társaság, civil
szervezet, munkahelyi kollektíva jelentkezését, akik örömmel vennének részt az
idei Szent István napi rendezvényünkön.
Célunk az együttlét örömének biztosítása,
összekapcsolni a labdarúgás szerelmeseit
a főzés szerelmeseivel. Természetesen mi
is tudjuk, hogy lesznek olyan csapatok,
akik csak fociznának, vagy akik csak főznének, a jelentkezéseket így is elfogadjuk.
Nevezési díj: egy versenyre való nevezés
esetén: 3000ft/csapat
Mindkét versenyre való nevezés
esetén: 5000Ft/csapat
A főzőverseny zsűrijének elnöke Magos
Zoltán a TV Paprika mesterszakácsa lesz!
Jelentkezni lehet 2012. augusztus 16-ig
(csütörtök) a művelődési házban a nevezési díj befizetésével együtt. A verseny
napján már nincs lehetőség utólagos nevezésre!
FELHÍVÁS
II. Ecseri Falusi Csata küzdelmeiben
való részvételre
Helyszín: Ecser Sportpálya
Tervezett időpont: 2012. augusztus 18-án
15 órától
Vállalkozó szellemű családi, baráti, civil
szerveződésű csapatok jelentkezését várjuk a II. Ecseri Falusi Csatára!
Csapatlétszám: minimum 6fő – maximum
10 fő, ahol a gyerekek gyorsaságának és
a szépkorúak élettapasztalatának egyaránt
jelentősége lesz.
Ami a részvételhez elengedhetetlen:
1. jó kedv
2. vállalkozó szellem
3. csapatszellem
Jelentkezni lehet a Rábai Miklós Művelődési és Közösségi Házban 2012. augusztus 16. csütörtökig.
Nevezési díj nincsen!
Nyári művészeti napközis tábor a művelődési házban
2012. augusztus 27 - 31-ig naponta 8-tól
17 óráig
Sok szeretettel várunk nyári művészeti
napközis táborunkba, ahol a gyerekek érdeklődése, életkora, motivációja alapján
egy festőművész, egy dobművész és egy
drámatanár segítségével életre keltünk

egy történetet. Az együtt töltött 5 nap alatt
játékokat tanulunk, zenélünk, rajzolunk,
festünk, szobrászkodunk, majd az 5. nap
végén felállítjuk a képeinkből, szobrainkból létrehozott kiállítást, végül pedig
bemutatjuk szüleinknek, barátainknak azt
a produkciót, amit a héten közösen kigondoltunk és megalkottunk.
Tanárok: Gaál Ildikó rendező, drámatanár
Salamon György festőművész, Martonosi György dobművész, A tábor minimum
10 fő jelentkezése esetén indul! Jelentkezési határidő: 2012. augusztus 17. péntek
A programokról további részletes információ a művelődési házban kapható.
Rábai Miklós Művelődési és Közösségi
Ház 2233. Ecser, Bajcsy-Zsilinszky utca
3. Telefon: 06(29)335-346
www.ecsermuvhaz.hu
Kiemelt támogatók:
Ecser Község Önkormányzata, Nemes Party
Team Kft., Pro-Form Kft, Szinter Ecser
Porlakkszóró Kft., UniCredit Bank
Támogatók:
AGIP Töltőállomás, Autó Derzbach Kft., Autó
Villamosság és Computer javítás, Bóta Tamás
(villanyszerelés), Decathlon Maglód, Dékány
Tibor, Efi Car Kft., Ecser Autó Kft., Ecser Kehely Patika, Ecseri Húsbolt, Ecseri Gazdabolt,
Fazekas Tartósító és Kereskedelmi Kft., Fogd
Gábor - Papírbolt
Foltrade Kft., Grácia Gold Kft., Grafo Könyvkiadó, Grédics redőnyök, árnyékolók www.
gredicsredony.hu, Gyurda 2007 Kft., Hohol
és Tsa Bt. Ivett szépségszalon, Ital Diszkont
Maglód, Kazán-Ház, Ko-Cse Kft., Kossuth
Nyomda. Koszta Sped Kft. M+M Café és
Vendégház, Márai Mérnöki Iroda Minden ami
öntözés, minden ami kert, Trupper kéziszerszámok, Műszaki vizsga Autószerviz, Nap 19
Kft., Rauch Hungária Kft., Szilva Cukrászda,
Uzonyi Erzsébet és Uzonyi András,
Vághi és Társai Kft., Varga Dániel – Autójavító, Weszky Kft. Márkafüggetlen Autószerviz.

A Cserfa következő száma szeptember 14-én jelenik meg. Nyomdába adás: szeptember 11. Lapzárta:
szeptember 4.

Cserfa

Húsz éves a magyar
szívátültetés
Orvos-beteg találkozót tartottak július 14én a szívátültetettek Gödöllőn, amelyen
részt vett Matuszka László ecseri szívtranszplantált is. A Szív a szívért Alapítvány főtitkára, Matuszka Lászlóné a magyarországi szívátültetés megkezdésének
huszadik évfordulója alkalmából köszönő
emléklapot adott át a Gödöllőn működő
Gottsegen György Kardiológiai Intézet
orvosainak és ápolóinak.

Két szívátültetett: Aranyos István,
Matuszka László (kék felsőben), illetve dr. Szabó Zoltán professzor, Bekker
Dávid igazgató-helyettes, főorvos és dr.
Szabolcs Zoltán szívsebész az orvos-beteg találkozó szünetében

Közérdekű
hívószámok

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

Lélekgondozás
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Ne várj tovább, tedd meg ma!
Temetésre készülök. A több, mint 25 évi
lelkipásztori szolgálatom során ki tudja,
hányadikra.
Ismertem és kedveltem az illetőt. Hirtelen ment el. Megsiratom. – Vajon, ha tudta volna, hogy már csak rövid ideje van,
hogyan búcsúzott volna, mit hagyott volna
testamentumként, végrendeletként ránk?
A napokban olvastam egy halálos beteg, egy elmenni készülődő ember sorait. Olyan nagyon mélyről, olyan nagyon
a titkokra rálátón, a lényegből kóstoltan
ír. Ez az ember visszatekintve az Életre,
az Út végén… megértett az élet titkából
valamit. S amíg teheti, belekiáltja, vagy
inkább suttogja felismerését a nagyvilágba… hogy mi, akik még élhetünk, élhessük az Életet, az Életet éljük.
Gabriel García Márquez irodalmi Nobel-díjas soraiból idézek: „Ha az Isten
megajándékozna még egy darab élettel,
azt maximálisan kihasználnám. Értéket
tulajdonítanék a dolgoknak, nem azért,
amit érnek, hanem azért, amit jelentenek.
– Keveset aludnék, és többet álmodnék.
– Hanyatt feküdnék a napon, fedetlenül
hagyva nemcsak a testemet, a lelkemet is.
– Szárnyakat adnék egy kisgyermeknek,
de hagynám, hogy magától tanuljon meg
repülni. – Annyi mindent tanultam tőletek
emberek! Megtanultam, hogy mindenki a
hegytetőn akar élni, anélkül, hogy tudná,
hogy a boldogság a meredély megmászásában rejlik. – Megtanultam, hogy egy
embernek csak akkor van joga lenézni
egy másikra, amikor segítenie kell neki
felállni. – Mindig mondd azt, amit érzel
és tedd azt, amit gondolsz. – Ha tudnám,
hogy ma látlak utoljára aludni, erősen átölelnélek, és imádkoznék az Úrhoz, hogy
lelked őre lehessek. – Ha tudnám, hogy
ezek az utolsó percek, hogy láthatlak,
azt mondanám neked, „szeretlek”, és
nem tenném hozzá
ostobán, hogy „hiszen tudod”. – Mindig van másnap, és
az élet lehetőséget
ad nekünk arra,
hogy jóvátegyük
a dolgokat. De ha
tévednék, és csak
a mai nap van nekünk,
szeretném

elmondani neked, mennyire szeretlek,
és hogy sose felejtelek el. – Senki se fog
emlékezni rád a titkos gondolataidért.
Kérj az Úrtól erőt és bölcsességet, hogy
kifejezhesd őket. Mutasd ki barátaidnak
és szeretteidnek, mennyire fontosak neked. – Senkinek se biztos a holnapja, sem
öregnek,
sem fiatalnak. Lehet,
hogy
ma
látod utoljára azokat,
akiket szeretsz. Ezért
ne várj tovább, tedd
meg
ma,
mert ha sosem jön el a
holnap, sajnálni fogod
azt a napot, amikor nem jutott időd egy
mosolyra, egy ölelésre, egy csókra, és
amikor túlságosan elfoglalt voltál ahhoz,
hogy teljesíts egy utolsó kérést. – Tartsd
magad közelében azokat, akiket szeretsz,
mondd a fülükbe, mennyire szükséged
van rájuk, szeresd őket és bánj velük jól,
jusson időd arra, hogy azt mondd nekik,
„sajnálom”, „bocsáss meg”, „kérlek”,
„köszönöm” és mindazokat a szerelmes
szavakat, amelyeket ismersz.”
Ennyi. Ez Márquez testamentuma. Ezt
hagyta ránk, a még élőkre. Ha gondolod,
és tudsz… kezdj vele valamit. Mondjuk:
elkezdeni, megpróbálni élni… így. Mindenki maga dönt.
Bálint Klára,
református lelkipásztor,
mentálhigiénés szakember

Első lett az Ecseri Jót-Evők csapata Verőcén, a
Csattogó völgyben az I. Kárpát-medencei Történelmi Hadikonyha Szemle és Főzelékfőző versenyen

A nagy melegben rendszeresen
locsolják a közterületi növényeket

Marokszedők ( 2. oldal)

Megújult állomásépület (3. oldal)
Németországban jártak (2. oldal)

