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Cserfa2 Közügyek

Képviselő-testületi ülés – május 15.
A képviselő-testület májusi rendes ülé-

sén először a nyugdíjas-klub tavalyi tevé-
kenységéről szóló beszámolót tárgyalták 
meg a képviselők, és hét igen szavazattal 
egyhangúlag elfogadták. 

Ugyancsak ellenszavazat nélkül kapott 
zöld utat a két háziorvosi körzet, a fogá-
szati és védőnői szolgálat 2012. évi mun-
káját tartalmazó összefoglaló előterjesztés. 

A beszámolók sorában a Dél-Pest Me-
gyei Víziközmű Zrt. tavalyi tevékenysé-
géről szóló dokumentumot is egyhangú 
támogatásban részesítették a képviselők. 

A napirendi pontok között szerepelt az 
EKO Kft. tavalyi mérlegének tárgyalása, 
illetve a nem egészen egy éve létrehozott 
társaság és az ön-
kormányzat kö-
zötti megállapodás 
felülvizsgálata. Dr. 
Petky Ferenc kép-
viselő hozzászólá-
sában jelezte, hogy 
a kft tevékenysége 
jól érzékelhető a 
faluban. Érdeklő-
dött, vannak-e kül-
ső megrendelései 
a cégnek? A kép-
viselő-testület ülésén meghívottként jelen 
lévő Kun Attila, az EKO Kft. ügyvezetője 
arról tájékoztatott, hogy a lakosság érdek-
lődik a cég munkája iránt, s a visszajelzé-
sekből ítélve a megrendelők meg vannak 
elégedve a társaság szolgáltatásainak mi-

nőségével.        
A képviselő-testület módosította a falu 

két óvodájának alapító okiratát. Tekintet-
tel arra, hogy Ecser januártól nagyközség 
lett, így az óvodák elnevezésében is ennek 
megfelelően kell szerepelnie a megjelölés-
nek.

A képviselők felhatalmazták a polgár-
mestert, hogy a megújuló energiahasznosí-
tás növelését célzó kiírásnak megfelelően 
nyújtson be pályázatot a Laky Ilonka Ál-
talános Iskola napenergia és geotermikus 
energia felhasználására. 

Szintén Gál Zsolt polgármester kapott 
felhatalmazást arra, hogy nyújtson be pá-

lyázatot a Testvérvárosok polgárainak ta-
lálkozói című kiírásban foglalt esetleges 
lehetőségek kiaknázására, illetve a Viseg-
rádi Négyek országai közötti szoros re-
gionális ifjúsági, kulturális, tudományos, 
turisztikai-gazdasági és egyéb partneri 
együttműködés támogatására.

Tárgyaltak a képviselők a Golgota Bt. 
javaslatáról, hogy új urnafülkés kolumbá-
rium készülhessen a temetőben. A testület 
megbízta a temető-üzemeltető cég veze-
tőjét, hogy a kolumbárium helyének kije-
lölése ügyében egyeztessen Aszódi Csaba 
Andrással, az egyházközség elnökével. 

A Falugyűlésen vetette föl Szirt Lajosné, 
hogy dr. Gáspár Pál volt háziorvos mun-
kásságának állítson emléket a falu az or-
vosi rendelőnél lévő kősziklánál. A képvi-
selők a későbbiekben, alapos kutatómunka 
után térnek vissza a kérdésre. 

Május 27-én rendkívüli képviselő tes-
tületi ülést hívott össze Gál Zsolt polgár-
mester. Egyik témája a magyar-szlovák 
összekötő földgázszállító vezeték létesí-
tése kapcsán az önkormányzati tulajdonú 
földterületek kártalanítása volt. 

A képviselők a Central Geo Kft. által 
megajánlott összeget alacsonynak tartják.

Felkérték a Centrál Geo Kft.-t, hogy 
írásban tájékoztassa Ecser Önkormányza-
tát, milyen értékbecslés alapján állapítot-
ták meg a kártalanítás összegét.

A testület elfogadta továbbá a Laky Ilon-
ka Általános Iskola Alapító Okiratában 
meghatározott maximális tanulói létszám 
bővítésére irányuló javaslatot.

Dr. Kóspál Lajos háziorvos és Ács Rozália védőnő a képviselő-testület ülésén szó-
beli kiegészítést fűztek a napirenden szereplő írásos beszámolókhoz 

Kun Attila
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Cserfa 3Figyelő

Nehéz most a gondjainkról és az erőfe-
szítéseinkről írni, mert ezek eltörpülnek 
az árvízzel küszködő települések problé-
mái mellett. 

Májusban a helyére került az is-
kola épületében a pályázaton elnyert 
biokazán. Ennek elhelyezéséhez átalakí-
tási munkákat is el kellett végezni. Meg-
rendeztük a majálist, ami nagy örömünk-
re ismét sok embert vonzott. Felavattuk 
a „Lakodalmas-szobrot”, ami most már 
dísze a településünknek. Napokon belül 

átadásra kerül a Szent Antal utcában a 
játszótér, ami remélhetőleg sok kisma-
mának és gyereknek örömére szolgál. Az 
említett beruházások az EKO kft. szinte 
teljes kapacitását lekötötték, és ennek 
következtében a megszokotthoz képest 
egy kicsit lemaradtak a közterületi mun-
kálatokkal. Június hónapban már ismét 
visszaállnak a rendes kerékvágásba, és 
minden elmaradásukat pótolni fogják. A 
HungaroControll pályázaton több mint 
két millió forintot nyert önkormányza-

tunk a Szé-
chenyi utcai 
b e r u h á z á s 
keretén be-
lül a sétány 
kialakí tásá-
ra. Bízunk 
benne, hogy 
a rendkívül 
c s a p a d é k o s 
idő nem fogja 
hátráltatni a munkálatokat. 

Az új honlapunk is elindult, és fo-
lyamatos feltöltés alatt áll. Az átmeneti 
időszakban még a régi is elérhető. Ezen 
a felületen igyekszünk minden, a tele-
pülésünket érintő dologról hírt adni. Ha 
jobbító szándékú észrevételük van, kér-
jük jelezzék felénk, amennyiben techni-
kailag megoldható, fi gyelembe vesszük.

Az idei nyáron, mint az előző évben 
is, az óvodák nyári leállását úgy szervez-
tük, hogy egyszerre csak az egyik intéz-
mény legyen zárva. Ezzel biztosítva lesz 
a gyermekek elhelyezése.  A nyitva tar-
tásról, illetve a szünetről az óvodákban, 
illetve a honlapon tájékozódhatnak.     

Gál Zsolt
polgármester

Kemény volt a május az EKO Kft. számára

Mosógép, hűtőgép javítása. Ecseren 
ingyenes kiszállás. Minden típusú ház-
tartási gép javítása. (porszívó, mikro, 
mosógatógép, kávéfőző, villanybojler 
tisztítás, javítás.) Fodor Károly: 06-20-
935-1207, 06-20-402-5558

Pontosítás Májusi lapszámunkban a 
szervezők tájékoztatása alapján közöltük, 
hogy az EKO Kft csapat harmadik lett a 
Majális kispályás focitornáján. A társaság 
csapata valójában nem került föl a dobo-
góra. A pontatlanságért elnézést kérünk.

Zajcsökkentést
szolgáló fejlesztés

Az Ecseri Önkormányzat 2,1 millió forin-
tos támogatást nyert a HungaroControl 
Zrt. pályázatán a településközpontban 
sétány kiépítéséhez anyagi segítséget 
kereső pályázati anyagával. 

A hazai közlekedési ágazat egyik leg-
sikeresebb, állami tulajdonú, költség-
vetési források nélkül, eredményesen 
gazdálkodó Hungarocontrol minden 
évben jelentős összeggel járul hozzá a 
közös problémák megoldásához. A két 
éve létrehozott önkormányzati program 

nagyon sikeresnek bizonyult. 2013-ban 
ezért 25-ről 30 millió forintra emelték a 
megpályázható összeget.

Idén tizenhat önkormányzat tizenki-
lenc támogatásra méltó ügyet ajánlott 
fi gyelmükbe. A bíráló bizottság döntése 
értelmében valamennyi pályázó önkor-
mányzat egy-egy projektje támogatás-
ban részesülhetett.

Az Ecseri Önkormányzat számlájára 
június 15-ig érkezik meg az elnyert ösz-
szeg.   

Sikeres pályázat

Árvíz: az ecseri polgárőrök is segítettek

A Budapest Airport a napokban fejezi be új 
hajtómű próbázó létesítményének kivitele-
zését. A repülőteret üzemeltető cég zajvé-
delmi programjában is szereplő beruházás-
hoz hasonló fejlesztésre az elmúlt harminc 
évben nem volt példa Magyarországon. A 
hivatalos átadásra június 21-én kerül sor.
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Elakadt Ecseren egy, az árvízi mentésben segítő kamion június 7-én. Az EKO Kft. Elakadt Ecseren egy, az árvízi mentésben segítő kamion június 7-én. Az EKO Kft. 
vezetője, Kun Attila és munkatársa Laczkó András azonnal intézkedett. Hajnali vezetője, Kun Attila és munkatársa Laczkó András azonnal intézkedett. Hajnali 
4.15-kor  a nagyközség Volvo földmunkagépével kimentették a 24 tonnás járművet. 4.15-kor  a nagyközség Volvo földmunkagépével kimentették a 24 tonnás járművet. 

Eddig száz órányi szolgálatot adott az 
Ecseri Polgárőrság az árvízvédelem meg-

segítésére. A munkának azonban még 
nincs vége, tájékoztatta a Cserfát Hosszú 
Mihály, a polgárőr egyesület elnöke, aki  
a szervezet nevében június 7-én 120 adag 
gulyáslevest, hozzá kenyeret vitt, osztott 
szét a békásmegyeri gáton dolgozóknak.      

Köztisztviselők napja Július 
elsején az Ecseri Polgármesteri Hivatal 
zárva lesz. 1992-ben ezen a napon lépett 
életbe a köztisztviselői törvény. Július 
1-je 2001 óta munkaszüneti nap a köz-
tisztviselők számára.
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Cserfa4 Vasút

Óriásfejlesztés révén csökken a zaj Ecseren
A Budapestet délről elkerülő vasúti kör-
gyűrű – V0 – az elmúlt (és vélhetően az 
elkövetkező) évtizedek egyik legnagyobb 
vasúti fejlesztése lehet. Az elkerülő vasút 
megépülése után biztosan csökken az át-
menő tehervonat-forgalom  Ecseren, ezzel 
együtt a zaj is. A projekt megvalósítása 
még az idén elkezdődik, és a tervek szerint 
2025-re készül el teljesen. A vonatok 160 
km/h sebességgel közlekedhetnek rajta, 
hangzott el azon a Területfejlesztési Fóru-
mon, amelyet dr. Szűcs Lajos, országgyűlé-
si képviselő, a Pest megyei Önkormányzat 
elnöke tartott Vecsésen. A rendezvényen a 
térség polgármesterei, jegyzői, település-
fejlesztési szakemberi vettek részt. Ecsert 
Gál Zsolt polgármester és Barta Zoltán 
jegyző képviselte.  

Az elnök kiemelte, a vecsési fórum a ha-
todik állomása a megye nyolc helyszínén 
megrendezésre kerülő területfejlesztési 
fórumsorozatnak, amelyek egyaránt arról 
szólnak, hogyan készül a megye az Euró-
pai Unió 2014-2020 közötti költségvetési 
időszakára. A rendezvényeken folyamato-
san bővül az a megyei hivatal által elké-
szített területfejlesztési koncepció, amely 
integrálja magában a legtöbb hasznos, fó-
rumokon elhangzó felvetést, a települések, 
a vállalkozások, a civil szervezetek által 
megfogalmazott javaslatokat. Így a hetven 
oldalas induló anyag már több, mint négy-
száz oldalasra bővült.

Szűcs Lajos kiemelte, rendkívül nagy 
jelentősége van annak, hogy hazánk június 
21-ével várhatóan kikerül a túlzottdefi cit-
eljárás hatálya alól. A Bizottság javaslata 
megszületett, a végső szót a pénzügymi-
niszterek tanácsa mondja majd ki a hónap 
végén. Ez a döntés mintegy ötszáz milliárd 
forint uniós forrás sorsát határozza meg. 
Amennyiben Magyarország nem kerülne 
ki az eljárás alól, kevesebb fejlesztési lehe-
tőséggel számolhatna.

Korábban úgy tervezték az uniós forrá-
sok elköltését, hogy a felhasználás módjába 
sem a helyi, sem a megyei önkormányzatok 
nem tudtak igazán beleszólni. Ezen a rossz 
gyakorlaton akart változtatni a megyei ve-
zetés a tavaly megindult területfejlesztési 
koncepciókészítési munkával. Szűcs Lajos 
aláhúzta, a jövőben ez a közösen kimunkált 
javaslat-együttes fogja meghatározni, mit 
fejleszthet a megye a következő hét éves 
ciklusban. 

Az előadó jelezte, a fővárost övező tér-
ség számára előnyösebbnek vélt terület-

fejlesztési lehetőségeket eredményezhető 
Budapest és Pest megye különválasztása 
a következő uniós költségvetési ciklusban 
nem megy. Az egyik ok, hogy a 2010-es 
kormányváltás idején az előző kabinet el-
felejtette benyújtani Brüsszelbe az erre 
vonatkozó kérelmet. Ám ha mégis sikerült 
volna a különválás, akkor sem lenne elő-
rébb a térség, mert egy uniós szabály sze-
rint a megosztott területek nem kaphatnak 
több támogatást, mint amennyit az előző 
uniós költségvetési ciklusban kaptak. 

E helyzet ismeretében találkozott a tizen-
kilenc megye vezetője a miniszterelnökkel 
január közepén. A tanácskozás nyomán a 
kormányzat kötelezettséget vállalt arra, 
hogy a jövőben Budapest és Pest megye 
részesedése az állami, illetve uniós forrá-
sokból arányosabb legyen az eddigieknél. 
A megyei fejlesztési források három száza-
lékos megemelésével 650 ezer lakost, Pest 
megye lélekszámának mintegy felét érintő 
területet lehet érezhetőbben fejleszteni. A 
másik lehetőség: az operatív programok 
által lefedett területekből emelik meg 15 
százalékkal a megyei lehetőségeket. Orbán 
Viktor arra sarkallta a megyei vezetőket, 
hogy a fejlesztésekből a gazdaságilag tény-
legesen elmaradottabb területek kapjanak 
inkább támogatást, ami Szűcs Lajos szerint 
– a településekkel közösen gondolkodva – 
megvalósítható. 

Segíti a térség fejlődését az is, hogy Pest 
megyének és a Fővárosnak – huszonhárom 
év után – végre jobb a viszonya. Budapesti 
kezdeményezésre megszületett egy meg-
állapodás, amely a Főváros és Pest megye 

együttműködését célozza a soron követ-
kező pénzügyi ciklusban. A jövőben nagy 
esély van rá, hogy a fejlesztések összekap-
csolódjanak. Például az út- és vasútépítések 
nem csak a fővárosban, hanem a centrumot 
közvetlenül körülvevő megyei területeken 
is áthaladnak, fejlesztve a térség gazdasági, 
társadalmi életét.                

A V0-projektről elhangzott továbbá, 
hogy ez olyan kiemelt jelentőséggel bíró 
beruházás, amely megoldást találna arra 
az alapvető problémára, hogy az országon 

áthaladó mind nagyobb teherforgalom csak 
a fővároson, illetve a Déli összekötő vas-
úti hídon keresztül áramlik át. Ez azonban 
nem elég gyors és legfőképpen nem kiszá-
mítható. A jelenlegi infrastruktúra olyan 
mértékben túlterhelt, amelyen már aligha 
lehet érdemben javítani a forgalom haté-
konyabb szervezésével. Ezért a jelenlegi 
pálya egyszerűen nem képes kiszolgálni 
azokat az ipari és kereskedelmi igénye-
ket, amelyek esetében ma már minimális 
elvárás a tervezhetőség, a húzó rendszerű 
ellátási láncok működtetéséhez szükséges 
pontosság. A rendkívüli késések és a for-
galom kiszámíthatatlansága csak azért nem 
feltűnő a közvélemény számára, mert a 
személyszállítás jelenleg elsőbbséget élvez 
a teherszállítással szemben. Ha ez megvál-
tozik, akkor az agglomerációs elővárosi 
közlekedés, illetve vasútszállítás alapvető 
nehézségekkel nézhet szembe. – Ezt sze-
retnénk a V0 fejlesztés révén elkerülni! A 
lakosság érdekei semmiképpen sem szen-
vedhetnek csorbát – hangsúlyozta végeze-
tül a Cserfa érdeklődésére dr. Szűcs Lajos. 

Dr. Szűcs Lajos előadását tartja Vecsésen a megyei fejlesztési koncepcióról
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Cserfa 5Évforduló

Bálint Ágnesről elnevezett új művelődési 
házat és könyvtárat avattak Vecsésen má-
jus 24-én, amelyet Kövér László, az Or-
szággyűlés elnöke adott át. Az eseményen 
részt vett Tarnai Richárd, Pest megye kor-
mánymegbízottja is.
Felvételünkön: Az avatóünnepségen 
Tarnai Richárd, Pest megye kormány-
megbízottja Ecser vezetőivel, Barta 
Zoltánnal és Gál Zsolttal beszélget.  

Vezetőink Vecsés ünnepén

Harminc éves az Ecseri Nyugdíjasklub

Az ünnepség elején állva tisztelegtek a résztvevők az eltávozottak emléke előttAz ünnepség elején állva tisztelegtek a résztvevők az eltávozottak emléke előtt

Az egyik alapító tagot, Mosonszki István-
nét virágcsokorral köszönti Halas János 

Színpadon az ünnepeltek, a nyugdíjasklub 
énekkara. Itthon és külföldön is fellépnek.  

Ajándék a nyugdíjasklubnak a falutól

Vidám szombat délutánt, estét töltöttek együtt 
a falu idősebb lakói és a meghívott vendé-
gek június 8-án a Rábai Miklós Művelődési 
Házban. A harminc éve, 1984. június 3-án 
Blazsek János vezetésével, ötven taggal meg-
született Ecseri Nyugdíjasklubot ünnepelték.

A rendezvény elején egy perces néma fel-
állással emlékeztek azokra, akik már nem ün-
nepelhettek a közösséggel ezen a napon.

A harminc év történetét Sosovicza János-
né, az Ecseri Nyugdíjasklub és Kultúrcso-
port elnöke idézte föl. Sosoviczáné maga is 
rendkívül aktív. Énekel a kórusban, táncol a 
tánckarban, az ecseri hagyományokat felele-
venítő és bemutató előadásokat tart a falu 
határain belül és kívül tartott rendezvényeken 
egyaránt.   

A nyugdíjasokat elsőként a falu polgármes-
tere, Gál Zsolt köszöntötte. A Szlovák Ön-
kormányzat nevében Aszódi Csaba András, 
illetve a Zöldkoszorú Hagyományőrző Kör 
nevében Lukics Gábor üdvözölte a klubot. 
Elismerő szavakkal méltatta a szervezet mun-

káját Bodnár Gábor, a Nyugdíjasklubok és 
Idősek „Életet az éveknek” Pest megyei Szö-
vetségének elnöke, Bajzáth István, a Gyöm-
rői, illetve Lajos Pálné, a Maglódi Nyugdíjas-
klub elnöke is. Eljöttek a klubtagok felvidéki 
magyar barátai is.  

Gál Zsolt polgármester előbb az ecseri fi a-
talok nevében köszönte meg azt az iránymu-
tatást, amit a klub a falu ifjúsága számára ad. 
Az önkormányzat nevében elmondott köszö-
netében pedig kiemelte, hogy kétszáz taggal 
a nyugdíjasklub a település legnagyobb civil 
szervezete. A klubtagok a falu minden ren-
dezvényén képviseltetik magukat, legyen szó 
közös szórakozásról, vagy éppen társadal-
mi munkáról. Gál Zsolt idézte Orbán Viktor 
szavait, miszerint a kor nem érdem, hanem 
állapot, amivel teljes mértékben egyetértett. 
A nyugdíjasklub harminc éves fennállása, 
életteli működése azonban munkával szer-
zett eredmény, amire joggal lehet büszke, s 
büszke is minden ecseri – zárta gondolatait a 
polgármester.
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Új bajnok a II. Ecser Open-en

Indulók és támogatók egyaránt nagy számban voltak az idei teniszversenyen az ÁBV Teniszklub rákoskeresztúri sporttelepén

Az időjárás csaknem meghiúsította a II. 
Ecser Open amatőr tenisztorna május 18-i 
rendezvényét. Az éjszakai eső feláztatta a 
pályákat, így a kilenc órai kezdés odalett. A 
főszervezők, Sztancsik Csaba és Antal La-
jos azonban nem hagyta annyiban a dolgot. 
Korán kimentek a pályára, lesöpörték a sa-
lakról az itt-ott tócsává nőtt vizet. S bár egy 
éjszaka körbeküldött sms-ben a verseny 
halasztásáról értesítették a benevezetteket, 
a már reggel felragyogó nap sugarai és a 
szervezők odaadó pályakarbantartó mun-
kája révén mégis sikerült megtartani a vé-
gül nagyszerűen sikerült sportrendezvényt.

A lapunkban is közölt felhívás nyomán 
megtelt a keret, tizenhat páros nevezhetett, 
s nevezett is. A családtagokkal, hozzátarto-
zókkal együtt több mint ötven ember töltöt-
te ragyogóan a szombatot a rákoskeresztúri 
ÁBV teniszklub ligetes pályáján a Home 
Center csendes utcácskájában.

A csapatok korra és nemre való tekin-
tet nélkül állhattak rajthoz. Fiúk-lányok 
vegyesen, öregfi úk és – ha lettek volna – 
öreglányok is üthették volna a labdát. A 
jelen lévő hölgyek azonban kivétel nélkül 

fi atalok és csinosak voltak, a résztvevő fér-
fi ak nagy örömére.

A verseny meglepetését is hölgy közre-
működéssel okozták. A tavalyi győztes, a 
Szilágyi Károly-dr. Simon Szilveszter pá-
ros kapitulált a Szabó Norbert-Török Eme-
se kettős teljesítménye előtt. Így Szilágyi 
Károly, Ecser alpolgármestere, a verseny 
fővédnöke csapattársával együtt kénytelen 
volt sportszerűen gratulálni a legjobbak-
nak, jóllehet nagyon fenték a fogukat az 
idén először átadásra került díszes vándor-
serlegre. Ez azonban most nem jött össze.

A végül 11 órától elindult verseny a 
sporttelep mind a négy pályáján zajlott. S 
amíg a csapatok mérkőztek, a tavalyi sza-
kácsteljesítménye alapján idén is jó okkal 
meghívott Bojtok György és párja nekilá-
tott a verseny végén tálalt, hihetetlenül jól 
sikerült ételek elkészítéséhez. Székelyká-
poszta, sertéspörkölt és halászlé főtt a bog-
rácsokban a Zádor Hús Kft. támogatásnak 
köszönhetően.

A nagyszámú felajánló egyike Fehér 
István (59) volt. Rákoskerten lakik, de 
Ecseren született, s elköltözése óta is ezer 

szállal kötődik a 
faluhoz. Ott élnek 
rokonai, barátai. 
Természetes volt, 
hogy a hívó szóra 
jön játszani, és tá-
mogatást is nyújt. 
Családi vállalko-
zása pékségeket 
és cukrászdákat 
üzemeltet Zugló-
ban, ennek révén 
a versenyzők bőségesen el voltak látva 
különböző ízesítésű rétesekkel, briósokkal, 
pogácsával, másféle sós süteményekkel. 
Fehér István tizenöt éve teniszezik a ba-
rátaival. Korábban fociztak, játszottak az 
ecseri öregfi úk csapatában is. Az évek szá-
mának gyarapodásával azonban sportágat 
váltottak. Az ÁBV teniszklubban télen-
nyáron játszanak, szerencsére a sátor alatt 
is kitűnőek a feltételek. – Mozogni kell! Ez 
nem szólam, ez az ember egészségmegőr-
zésének egyik fontos eszköze! – foglalja 
össze a lényeget Fehér István.

Antal Lajos (46) főszervező 

Fehér IstvánFehér István
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c i v i l -
ben szintén 
rendezvények 
szervezésével 
f o g l a l k o z i k : 
gyógyszerészek-
nek, orvosoknak 
kongresszuso-
kat, továbbkép-
zéseket hoz tető 
alá. Az Ecser 
Open-t tavaly először a Gödöllő Open min-
tájára, válaszként szervezték meg, miután a 
gödöllőiek meghívták oda az ecseri sport-
társakat játszani. Így vissza tudják hívni 
őket. Nagy álmuk, hogy Ecseren is legyen 
teniszpálya, de anyagi lehetőségek hiányá-
ban arra egyelőre várni kell. A főszervezők 

kettőse, a Sztancsik-Antal páros végül a ti-
zenegyedik helyen végzett.

A verseny indulói között korelnökök 
voltak az Ádám-testvérek. József (64) és 
Ödön (62), illetve Pál (72) és István (67) 

alkotott egy-egy csapatot. Csodálatos volt 
nézni, ahogy a nem mai Ádám-”gyerekek” 
mozogtak a pályán. Frissen, tele derűvel, 
életkedvvel, sportszeretettel. Van köztük 
nyugalmazott gazdasági szakember, vál-
lalkozó, ketten 
pedig különböző 
oktatási intéz-
ményeket vezet-
tek aktív koruk-
ban. Tizenketten 
voltak testvérek, 
ma már – sajnos 
– rajtuk kívül 
csak egy lány-
testvérük van az 
élők sorában. A nagycsalád minden évben 
egyszer összejön, hetvenhatan vannak. – 
Népesebb a család, mint egy kisebb lagzi 
vendégserege, mondja nevetve Ödön. Sze-
retetben, összetartásban élnek, ami a mai 
világban példaértékű lehet mindenki szá-
mára. A két páros a mezőny első felében 
végzett: Pál és István nyolcadik, József és 
Ödön ötödik lett.

József és Ödön a versenyzők szavaza-
tai alapján elnyerték továbbá a Legszim-
patikusabb Csapat díjat. – Nagyon tetszik 
az Ecser Open. Látszik, hogy a szervező 
munka, a támogatók begyűjtése sok erő-
feszítést igényel, mondja Ádám József. A 
jó hangulat, a sport mellett a baráti kapcso-
latok erősödéséhez is nagymértékben hoz-
zájárul az esemény. – A tenisz jobbá teszi 
az embereket! – húzza alá a rokonszenves 
sportember.

 Dr. Simon Szilveszter (37) tavaly a 
győztes páros tagja volt, idén meg kellett 
elégedni a harmadik hellyel. – Nem szíve-
sen, de beletörődtünk a vereségbe – mondja 
mosolyogva. Az erdélyi származású doktor 
Budapesten él. Reumatológusnak tanult, 
szakvizsgát azonban nem tett. Orvosi ta-
nácsadóként dolgozik egy gyógyszergyár-

tó cégnél, ami jobban szolgálja családja 
jövőjét. Hobbi szinten csontkovácsként éli 
ki az egyetemi évek alatt szerzett gyógyító 
ismereteit.

Az eredményhirdetésre este hét után ke-
rült sor. Addigra kiürültek a bográcsok is. A 
szép kupák, az első háromnak járó érmek, 
az oklevelek hiánytalanul odakerültek a 
gazdáikhoz. Barta Zoltán, Ecser jegyzője a 
délután folyamán látogatta meg a verseny-
zőket, Gál Zsolt polgármester pedig végig 
kint volt a sportnapon. A verseny nyitása-
kor ő köszöntötte a társaságot, és alkonyat-
kor ugyancsak ő adta át a díjakat, illetve a 
tombola nyereményeket.

A III. Ecser Open jövő májusban minden 
bizonnyal ismét várja a hagyományápoló 
sportembereket, hozzátartozókat, családta-
gokat. 

Az Ádám-fi vérekAz Ádám-fi vérek

Antal LajosAntal Lajos

Dr. Simon SzilveszterDr. Simon Szilveszter

A győztes páros a vándorserleggel: A győztes páros a vándorserleggel: 
Török Emese és Szabó NorbertTörök Emese és Szabó Norbert

Gál Zsolt polgármester köszönti a főszervezők csapatát: Antal Lajost és Sztancsik Gál Zsolt polgármester köszönti a főszervezők csapatát: Antal Lajost és Sztancsik 
Csabát, kettősük a versenyben a tizenegyedik helyet szerezte megCsabát, kettősük a versenyben a tizenegyedik helyet szerezte meg
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Járási hivatalok egységes ügyfélfogadási rendje
ECSER 

ügysegédi 
ügyfélfoga-

dás

MAGLÓD 
ügysegédi 
ügyfélfoga-

dás

ÜLLŐ 
kirendeltsé-
gi ügyfélfo-

gadás

VECSÉS 
törzshiva-
tali ügyfél-
fogadás

VECSÉS 
okmányiro-
dai ügyfélfo-

gadás

VECSÉS 
gyámhivatali 
ügyfélfoga-

dás

MAGLÓD 
gyámhiva-

tali ügyfélfo-
gadás

Hétfő  08.00-12.30
13.00-18.00 13.00-16.00  08.00-12.00

13.00-16.00 08.00-20.00 12.30-16.00 13.00-16.00

Kedd 08.00-12.00 08.00-12.00 08.00-20.00

Szerda 08.00-12.00
13.00-17.30 08.00-18.00 08.00-12.00

12.30-18.00 08.00-20.00 08.00-12.00
12.30-18.00

08.00-12.00
13.00-17.30

Csütörtök 08.00-12.00 08.00-12.00 08.00-20.00 08.00-12.00

Péntek 08.00-12.00 08.00-12.00 08.00-20.00 08.00-12.00 08.00-12.00

A Gyermeknap a világ sok országában ün-
nepnap. Magyarországon 1931-től ünnep-
lik, akkor még gyermekhétnek hívták, de a 
gyermekek nagy sajnálatára 1950 óta már 
csak egy napig és mindig május utolsó va-
sárnapján tartják meg.

Természetesen a szülők mindent meg-
tesznek a gyermekeikért az év többi nap-
ján is. Gondoljunk azonban bele, hogy 
nem követünk-e el hibát azzal, hogy a sze-
münk fényének egyre-másra ajándékokat 
veszünk, csak azért, mert megengedhetjük 
magunknak. Lehet, hogy elég egy fél óra 
közös hempergés a fűben, vagy egy kis 
kavicsdobálás a tócsába. Esetleg elmesél-
hetjük azt is, hogy régen, amikor mi vol-
tunk gyerekek, hogyan töltöttük az időt, 
milyen játékokkal játszottunk. 

Egy ilyen hagyományos játékokat fel-
elevenítő gyermeknapi programra invi-
táltuk a II. számú óvoda gyermekeit és 
szüleiket. Helyszínként a Tájház udvarát 
választottuk, hiszen a maga hagyományos 
tárgyi kultúrájával, népi jellegével inspi-
ráló környezetként mutatkozik a falu köz-
pontjában. Úgy éreztük, hogy ezt a szép 
épületet, a tárgyi örökségeivel, emlékeivel 
együtt úgy kell megőriznünk, hogy köz-
ben élővé tesszük azt.

Nagy örömmel indultunk el hát, remél-
ve, hogy az idő kedvezni fog nekünk. A 
már berendezett udvar várt minket. Hét 
állomáson szerezhettek pecsétet kicsik és 
nagyok egyaránt. Volt célba dobás konzer-
ves dobozokra, zsákba futás, játék horgá-

szat, labdaterelgetés bottal, szlalom futás 
ping-pong labdával, babzsákdobás, méz-
gyűjtés. Az ovisok boldogan futkároztak 
egyik pályától a másikig, s amikor már 
minden pecsétet begyűjtöttek, érkezhet-
tek a meglepetések. Arcfestés és lovaglás, 
vattacukor, fagyi és perec. A jó hangulatot 
tovább fokozta a Vándorok zenekar vi-
dám, zenés gyermekműsora. Amikor fel-
csendültek a régi gyermekdalok, a szülők 
is táncra perdültek. Ez a nap minden gyer-
mek számára élményteli volt. Köszönjük 
mindazoknak, akik felajánlásaikkal és 
segítségükkel mosolyt csaltak azoknak az 
arcára, akik a legfontosabbak számunkra. 

Köszönjük a támogatást: Ecser Nagy-
község Önkormányzatának, a Szlovák Ki-
sebbségi Önkormányzatnak, az Eko. Kft.-
nek, az Ecseri Polgárőr Egyesületnek, 
a Varázs Lovardának, Varga Dánielnek, 
Ézsiás Andrásnak, Szilágyi Károlynak és 
az összes szülőnek, aki részt vett az előké-
születekben. 

Durayné Környei Emese

Családi nap a Tájházban
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A Cserfa következő, 2013. 07. száma július 
12-én jelenik meg. Nyomdába adás: július 
09.  Lapzárta: július 02.

Megterhelő feladatokon vannak túl a vég-
zős diákok. Januárban  a központi írásbe-
li felvételi vizsgát tették le magyarból és 
matematikából. Ezután kezdődtek a szó-
beli felvételik, elbeszélgetések. A 26 vég-
zős április végén tudta meg, hegy melyik 
középiskolába nyert felvételt. Közülük 14 
főt gimnáziumba, 9 főt szakközépiskolá-
ba és 3 főt szakképzőbe vettek fel. A gim-
náziumok között szép számmal akadnak 
igazán jóhírűek is: Karinthy Frigyes Két 
Tanítási Nyelvű Gimnázium, Szent Lász-
ló Gimnázium, Madách Imre Gimnázium.

A Laky Ilonka Általános Iskola 98 tanulója 
és 10 tanára június 3-a és 7-e között Parád-
fürdőn töltött öt feledhetetlen (esős) napot.

Az erdei iskola nemcsak szórakozás. 
Ezen a héten a gyerekek játszva, saját ta-
pasztalatokat szerezve tanulnak, bővítik 
történelmi, földrajzi, biológiai, természet-
védelmi ismereteiket, fejlesztik kreativitá-
sukat, problémamegoldó képességüket.

Az indulás napján már programok vár-
tak minket, az 5-6. osztályosok Kékestetőn 
és egy andezit bányában jártak, míg a 7-8. 
osztályosok a Mátrai Hőerőműben tettek 
látogatást, illetve egy külszíni bá-
nya „holdbéli” tájait ismerhették 
meg. Délután elfoglaltuk a szál-
lást, felfedeztük a tábor környé-
két, és – természetesen – semmit 
sem aludtunk. (Minden nap zaj-
lott az élet nappal és – a tanárok 
nem kis bánatára – éjjel is.) Ked-
den a testmozgásnak hódoltunk, 
ez volt a sportnap. Métáztunk, 
számháborúztunk, tollasoztunk, 
asztaliteniszeztünk, sőt még fu-
tóversenyen is összemérhették 
a gyerekek az állóképességüket. 
Szerda délelőttre ismét szétvált 
a csapat, a kisebbek Sirok vá-

rában idézték fel a magyar történelmet, 
a nagyobbak pedig a recski munkatábor 
múzeumában és barakkjában tették ugyan-
ezt. Közös helyszín volt egy struccfarm 
és a bükkszéki strand. Az idő kivételesen 
kegyes volt hozzánk, a felhők megkegyel-
meztek nekünk, így nagyokat csúszdáztak 
és lubickoltak a gyerekek a sós vízben. A 
nap végén – mert már hiányzott volna – 
bőrig áztunk egy portyán, ahol különböző 
feladatok megoldásával számokat kellett 
keresnünk, kitalálnunk. Ebből állt össze 
egy telefonszám, amelynek felhívásával 

egy „ökobombát” tudtunk hatástalanítani. 
Persze hibáztunk, és így az ország terüle-
tén jónéhányan tették fel hívásaink után a 
kérdést magukban: Mi az az ökobomba? 
Ki szórakozik velem? Most tényleg terror-
támadás fenyeget?

A csütörtöki nap erőpróba volt, a nagy 
túra ideje. A 6 km fele még zökkenők nél-
kül telt, de onnan jött a „haddelhadd”. So-
kan megtanulták, hogy a lejtőn nem lehet 
megállni, még többen azt, hogy bokáig érő 
sárban, fatörzsekbe, gyökerekbe kapasz-
kodva felfelé sem könnyű a haladás. De 
az Ilona-völgyi vízesés csodálatos látvá-
nya és a túra utáni szalonnasütés minden 
nehézséget feledtetett. A zárónapon Sástón 

boboztunk, szórakoztunk, majd 
délután 4-kor visszaértünk Ecser-
re, hátizsákunkban és szívünkben 
sok-sok élménnyel (a nyolcadi-
kosok szerenádjával, a táborban 
szövődött diákszerelmekkel, a 
nagy nevetésekkel…), amit há-
lásan köszönünk Pappné Horváth 
Katalin tanárnőnek, aki 5 éve fá-
radhatatlanul szervezi, tervezi és 
kivitelezi ezeket a táborokat.

Külön köszönet illeti a két Ko-
vács Ildit, akik szintén ötödik éve 
lakatnak jól bennünket a fi no-
mabbnál fi nomabb ételekkel.

Kiss Katalin

Erdei iskola Parádfürdőn

Központi Orvosi Ügyelet
Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, 
hogy 2013. június 1-től a Rescue-Med 
Kft. látja el az orvosi ügyeletet Gyömrő-
Maglód-Ecser térségekben.

A két ambuláns ellátó hellyel és szak-
orvosokkal működő ügyelet személye-
sen, illetve súlyos esetekben kihívással 
érhető el, ezen kívül orvosi tanácsadás 
miatt is hívható.

AZ IDŐBEN HÍVOTT SEGÍTSÉG ÉLE-
TET MENTHET!

Ha az alábbi tüneteket észleli magán, 
vagy hozzátartozóján, azonnal a 104-et 
hívják:

* Hirtelen kezdődő, erős tarkótáji fájda-
lom, kettős látás, arc féloldali torzulása, 
beszédzavar (agyvérzés jelei), 

* Hirtelen kezdődő mellkasi nyomás 
(nem napok, hetek óta fennálló), baloldali 
kar zsibbadása (szívinfarktus jelei),

*  Mérgezés

* Bármilyen töréssel, nyílt sebbel járó 
baleset
Tanácsadásért hívják az ügyelet telefon-
számát!

Az időben érkező, minőségi ellátás érdeké-
ben kérjük Önöket, hogy az ügyeletet és a 
104-et otthonába csak indokolt esetben hívja!

AZ ORVOS INDOKOLATLAN 
HÁZHOZ HÍVÁSA MÁS ÉLETÉT 

VESZÉLYEZTETHETI!

Maglód: 2234 Maglód, Rákóczi u. 7. (A 
szakorvosi rendelőintézet épületében)
H-Cs: 18-08 óráig, P: 16-08 óráig, Szo-V, 
valamint munkaszüneti napokon: 08-08 
óráig
Telefonszám: (29) 526 140
Gyömrő: 2230 Gyömrő, Szent István út 
55.
H-P: 18-22 óráig, Szo-V, valamint mun-
kaszüneti napokon: 08-20 óráig
Telefonszám: (29) 332 233

Jó gimikben folytatják
diákjaink tanulmányaikat

Látogatás az egykori recski munkatáborban
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10 Úrnapja Cserfa

Közel száz ecseri öltött ünneplőt, s vett 
részt a hagyományos, az Úrnapja tiszte-
letére megtartott körmeneten június 2-án. 

Az Úrnapja katolikus főünnep az Eu-
charisztia tiszteletére. Teljes nevén az Úr 
Testének és Vérének ünnepe. Magyar-
országon és több más országban a hús-
véti időt lezáró Pünkösd vasárnap után 
két héttel tartják. Jellemzően körmenet 
kapcsolódik hozzá. A körmeneten Ma-
gyarországon – más országoktól eltérően 
– négy stáció van: négy oltárt állítanak, 
amelyet az Oltáriszentséggel végigjárnak 
a hívek. A stációknál a négy evangéli-
umból olvasnak föl, és a pap az égtájak 
felé áldást oszt. Az Oltáriszentség úrnapi 
körbehordozásának a néphagyomány a 
gonoszt, a betegségeket és a természeti 

csapást elűző erőt tulajdonított.
Az úrnapi körmenettel Magyarorszá-

gon és másutt is összeforrt a virágsző-
nyegek, a falusi virágsátrak, a virágok-
kal díszített oltárok képe. A körmenet 
útvonala és a stációk helyszíne Ecseren 
június 2-án is virágdíszbe borul.  A hí-
don lévő Prágai Kisded szobor és kör-
nyéke díszítését a Jármai és Esztergomi 
családok, illetve a Rózsafűzér társulat 
végezte. A Polgármesteri Hivatal előt-
ti budkát és a gyalogjárót az Aszódi és 
a Csalami család borította virágdíszbe. 
A Takarékszövetkezet épülete előtt a 
Blazsek család szorgoskodott, míg a 
templomnál, a Hétfájdalmú Szűzanya 
szobor díszítése a Harazin és Jámbor 
család munkáját dicsérte. 

Gyönyörű virágdíszek készültek idén isGyönyörű virágdíszek készültek idén is
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Cserfa 11Lélekgondozás

Pádovai Szent Antal, templomunk védőszentje 
A nagyközségi bácsú idején különösen 

aktuális  egyházi rovatunk cikke Páduai 
Szent Antalról.

***
Sajnos templomunk védőszentjének ün-
nepéből „VENDÉGSÉG LETT”. Egy rö-
vid kis életrajzot szeretnék most közölni. 
Liszboaban (Lisszabon) 1195. augusztus 
15-én született. Padova mellett 1231. jú-
nius 13. halt meg. Előkelő és vallásos szü-
lők gyermekeként született. 15 éves korá-
ban szülővárosában kolostorba vonult. A 
körülmények miatt itt nem talált nyugal-
mat. Két év múlva a coimriai Santa Cruz 
kolostorába ment. Békés nyugalmat kere-
sett. Teológiai tanulmányokat folytatott. 
Itt történt végleges fordulat életében. Ma-
rokkóból elhozták az első ferences vérta-
núk holtestét. S itt találkozott a kolduló 
testvérek közösségével. Felébredt benne a 
vágy, hogy közöttük éljen. 

Elindult Marokkóba, hogy vértanú le-
gyen. A Gondviselés másképpen rendel-
kezett. Súlyos betegség érte utol. Haza 
kellett jönnie. A hajó heves viharokba ke-
rült, s így Szicília partjainál kötött ki. 

1222 nyara végleges fordulatot jelentett 
számára. Rendi elöljárója Forloiba küldte 
több rendtársával, hogy pappá szenteljék. 
A közös étkezésnél kijelölték szónoknak. 
A parancsnak engedelmeskedett. Teljes 
szerénységgel fogott hozzá, de mennél 
tovább beszélt, annál élénkebbek és mele-

gebbek lettek a szavai. A Szentírás teljes 
ismeretéről tett bizonyságot. 

Szegény prédikátorként faluról falu-
ra, városról városra vándorolt. Saját éle-
te hitelesítette, amit szavaival tanított. A 
szabadon vállalt szegénység erőt ad az 
embernek, a gazdagság viszont elgyengít. 
Mert hamarosan saját vagyonának szolgá-
ja lesz. Ha veszteség éri, szomorú lesz.  

A”szentírás szekrényének” nevezték. 
Gyakran megesett, hogy beszéd közben a 
Szentírás szavai tódultak ajkára. A hallga-
tók nem emberi szavakat hallottak, hanem 
az Írás örökérvényű igéit. 

Isten utáni vágyakozása gyakran visz-
szavitte a magányba. Az emberek iránti 
szeretete hamarosan kiragadta a csendből. 

1224-ben Dél-Franciaországba 
ment. Prédikációjában nem ócsárolta a 
tévtanítókat. 1227-ben ismét visszatért 
Felső-Itáliába. Itt folytatta munkáját. Az 
óriási munka azonban teljesen felőrölte 
egészségét. Alig 30 éves korában meg-
halt. IX. Gergely pápa tíz hónappal a halá-
la után szentté avatta. Sírjánál számtalan 
imameghallgatás és csoda történt. 

Antal nem riadt vissza attól, hogy ken-
dőzetlenül kimondja ott az igazságot, ahol 
fontosnak tartotta. Egy temetés alkalmá-
val, amikor könnyelmű szónokok, (gon-
doljunk egy-egy polgári temetésre) az el-
hunytnak olyan erényeit szokták dicsérni, 
amelyek sohasem voltak. Fölkérték, hogy 
mondjon beszédet, egy gazdag ember te-
metésén, akinek fösvénységét és szívte-
lenségét sokan ismerték. A Bibliának ar-
ról a helyéről beszélt: „Ahol a kincsed ott 
a szíved”. Befejezésül azt mondta: „Hogy 
pedig lássátok, hová juttatja az embert 
kapzsisága, tudjátok meg, hogy a halott a 
pokol tüzébe került, a szívét pedig a pén-
zes ládájában lehet megtalálni.” S amint 
mondják,  a temetés 
után a rokonok fel-
nyitották a pénzes 
ládáját, s annak al-
jában élő eleven do-
bogó szívet találtak. 

Az élet példája 
arra tanít: Ne feled-
kezz el arról, hogy 
a föld javait Isten 
minden ember szá-
mára adta. Ha neked 
több jutott, az nem a 
tied, csak a te kezed-
be adta Isten, hogy 

annak add oda, akinek Ő szánta. Innen 
származik az, hogy „alamizsnálkodásra” 
ösztönöz, ha közbenjárását kéred. 

Hamis felfogás. „Én hiszem, hogy van 
Isten, mert engem mindig megsegített”. A 
szentek élete, akár csak Szent Antalé arra 
tanít:”A földi élet nem cél, csak eszköz, 
hogy az örökéletet elérjük.”  A szentek 
közbenjárnak érettünk, hogy a Gondvise-
lés elsősorban az üdvösség útjára vezes-
sen bennünket. 

Az igazi Krisztuskövető – a hétközna-
pok óráiban – mindig meglátja Isten sze-
rető Gondviselését. 

Mindenható örök Isten, ki Pádovai 
Szent Antalban népednek hathatós köz-
benjárót adtál kérünk, engedd, hogy az 
ő segítségével törvényid szerint éljünk, és 
mindenben érezzük oltalmadat.  

Barotai Endre plébános
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Május 20-án Pünkösdhétfőn tartották az ecseri templomban a bérmálást, Május 20-án Pünkösdhétfőn tartották az ecseri templomban a bérmálást, 
melynek keretében húszan részesültek a Szentlélek ajándékának szent-melynek keretében húszan részesültek a Szentlélek ajándékának szent-
ségében. A szertartást dr. Varga Lajos váci segédpüspök vezette. Felvéte-ségében. A szertartást dr. Varga Lajos váci segédpüspök vezette. Felvéte-

lünkön: bérmálkozók egy csoportja a templomban.lünkön: bérmálkozók egy csoportja a templomban.

Vidám reggelikészítés az erdei iskolában 
Parádfürdőn. Cikk: 9. oldal  

Az erdei iskola idején a csodálatos Ilona-völ-
gyi vízeséshez is ellátogattak a diákok  gyi vízeséshez is ellátogattak a diákok  

Pásztor Jánosnét kilencvenedik születésnapja alkalmából Gál Zsolt Pásztor Jánosnét kilencvenedik születésnapja alkalmából Gál Zsolt 
polgármester és Barta Zoltán jegyző köszöntötte. A jeles eseményen polgármester és Barta Zoltán jegyző köszöntötte. A jeles eseményen 
átadták az ünnepeltnek Orbán Viktor miniszterelnök emléklapját is.átadták az ünnepeltnek Orbán Viktor miniszterelnök emléklapját is.

AA

Szirt Lajost és feleségét (képünk előterében) látogatták meg a Magyar Szirt Lajost és feleségét (képünk előterében) látogatták meg a Magyar 
Siket Sportérmesek Klubjának tagjai a majálison. Mint megírtuk, Szirt Siket Sportérmesek Klubjának tagjai a majálison. Mint megírtuk, Szirt 
Lajos vízilabdázóként siketlimpiai bajnok is volt 1957-ben Milánóban. Lajos vízilabdázóként siketlimpiai bajnok is volt 1957-ben Milánóban. 
A vendégeknek Gál Zsolt polgármester személyesen mutatta meg a falu A vendégeknek Gál Zsolt polgármester személyesen mutatta meg a falu 

múzeumát, a Tájházat. múzeumát, a Tájházat. 
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