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2 Cserfal 2016. július 1. Közügyek

Képviselő-testületi ülés – június 15.

A nyár folyamán színes, érdekes programokkal vár-
juk a kicsiket, nagyokat, felnőtteket, családokat egya-
ránt. Lesz kézművesfoglalkozásunk az EKSZE szer-
vezésében négy alkalommal hétfői napokon 10 órától 
12 óráig. Ezek dátumai és témái a következők: július 
4-én az újrahasznosítással foglalkozunk, július 18-án 
üveget festünk, augusztus 1-jén kavicsot festünk, de-
korálunk, augusztus 15-én az iskolakezdésre készü-
lünk, többek között tolltartót is készítünk.

Filmekkel is készültünk a szünidőre: szerdánként 
a kötelező olvasmányok fi lmváltozatait vetítjük le itt 
a művelődési házban. (Július 6., 13, 20. 27, augusztus 
3., 10., 17., 24.)

Augusztus 16-án, kedden angol játszóházzá válik 
az egész ház.

Augusztus 25-én, csütörtökön érkezik az uta-
zó planetárium. Három csoportot indítunk (16:30; 
17:15; 18:00), természetesen túljelentkezés esetén 
módunkban áll még egy csoportnak lehetőséget biz-
tosítani a megtekintésre. A belépő díja 1.000,-Ft/fő.

A nyár folyamán jelen lesznek az Ecseri Polgár-
őr Egyesület tagjai egy biciklisnapon, valamint az 
ECSER ÖTE is ellátogat a művelődési házba. Figyel-
jék a szóróanyagunkat, facebook oldalunkat!

A művelődési ház 
szünidei programjai

Az Izland elleni meccsen az ecseri szurkolók közvetlenül a kapu mögött kap-
tak helyet. A nyíl mutatja az Ecser feliratot a nemzeti színű zászlón.

Szurkolóink közelebbről

Ecser Nagyközség Képviselő-testület június 
15-én rendes ülést tartott.

A képviselők úgy határoztak, hogy meg-
bízzák Durayné Környei Emese óvodape-
dagógust az Ecseri Andrássy utcai Óvoda 
vezetésével egy év időtartamra július 16-tól 
2017. július 15-ig.

A képviselő-testület ellenszavazat nélkül, 
hét igen szavazattal elfogadta az idei majális 
lebonyolításáról szóló beszámolót.

A testület hozzájárulását adta, hogy a Rá-
bai Miklós Művelődési Ház nyitva tartási 
ideje a nyáron csökken. Dévényi Gáborné 
intézményvezető elmondta, zajlik a nyári 
programok szervezése. Kiss Katalin isko-
laigazgatóval  egyeztettek, minden héten 
szerdán lesz a kötelező iskolai irodalmi mű-
vek fi lmfeldolgozásáról vetítés. Kéthetente 
kézművesfoglalkozás, augusztusban angol 
nyelvi foglalkoztató, játszóház lesz és szin-
tén augusztusban utazó planetárium tart 
bemutatót. A délelőtti játékfoglalkozások a 
nagyterem parkettafelújításához igazodnak. 
(A részletes nyári program cikkünk alatt ol-
vasható – a szerk.)

A képviselők úgy határoztak, hogy meg-
bízzák a művelődési ház igazgatóját, hogy a 
nagyterem parkettafelújítási munkálataira 
kössön szerződést a művelődési ház költ-
ségvetésének terhére. 

A képviselő-testület módosította az ön-
kormányzat idei költségvetéséről szóló ren-
deletét. A bevételek és a kiadások továbbra 
is egyensúlyban maradtak.

A testület megbízta a polgármestert, hogy 
a Vertikál Nonprofi t Zrt-vel a Hulladékgaz-
dálkodási Közszolgáltatási Szerződést az 
előterjesztésnek megfelelően kösse meg.

Döntött a grémium arról, hogy a polgár-
mester az ecseri körzeti megbízotti (kmb) 
iroda használatával kapcsolatos megállapo-
dást az előterjesztés szerint kösse meg. Bar-
ta Zoltán jegyző elmondta, a legelső meg-

állapodás 1997-ben született, a művelődési 
házban biztosított irodát a kmb-s részére az 
önkormányzat. 2002-ben módosították a 
szerződést és a Polgármesteri Hivatal köz-
terület-felügyelői iroda melletti helyiséget 
adták át erre a célra.  Idén májusban kez-
deményezte a rendőrség, hogy új szerződés 
készüljön.  

A képviselő-testület határozatot hozott 
arról, hogy a migránsok kötelező kényszer-
betelepítés kérdésében kiírt népszavazás 
eredményét magára nézve kötelezőnek te-
kinti.

Ecseriek a foci EB-n
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3Cserfa      2016. július 1. IFigyelő

Játszótérbővítés az iskolaudvaron
Szeretném tájékoztatni lakosainkat a járdákkal kapcso-
latos feladatokról. A falugyűlésen is szóba került a köz-
területi járdák problémája. Sok helyen nehezen lehet 
közlekedni rajtuk, van ahol a járda állapota, van ahol 
a körülötte lévő növényzet miatt. Az önkormányzatnak 
nincs (anyagi) lehetősége az összes járda felújítására. 
A bejárás alapján a legrosszabb szakaszok felújítására 
adtunk be pályázatot. Amennyiben nyerünk, akkor ez 
néhány utcában megoldás lehet, de sajnos így is csak 
egy kisebb szakasz gondjaira jelent megoldást. A lako-
sok is építhetnek járdát, de előzetesen meg kell kérni a 
jegyző engedélyét. A belógó fák, bokrok esetében más 
a helyzet, azok nyesése az ingatlantulajdonos feladata, 
mint ahogy a járda tisztántartása, síkosság mentesítése 
is. Minden évben előkerül ez a kérdés, ahogyan eddig, 
most is kérem a lakosokat, az ingatlanjaik előtt a járdára 
belógó növényzetet kezeljék, biztosítva ezzel a rendel-
tetésszerű használatot. Egy másik probléma az árkok 
állapota. A település nagy részén földárkok vannak. Az 
árok tisztántartása szintén a lakosok feladata. Minden 
évben egy-egy szakasz rendbetételét az EKO Kft . segít-
ségével elvégezzük, de ezek kezelése már lakosaink fel-

adata. Az előző években tapasztalhattuk, hogy sokszor 
rövid idő alatt igen nagy mennyiségben hullik csapa-
dék. Előzzük meg a bajt, ne várjunk addig, amíg kezel-
hetetlen helyzet alakul ki. A jogszabályi előírás alapján 
a csapadékvíz elszikkasztása ingatlanon belül kell, hogy 
megtörténjen, vagyis nem szabad a közterületre kive-
zetni az ereszcsatornákat. Kérek minden ingatlantulaj-
donost, hogy biztosítsa az ingatlan előtti csapadékvíz 
zavartalan elfolyását. Próbáljuk a településképet szebbé 
tenni, folyamatosan dolgoznak az EKO Kft . emberei a 
közterületek tisztán, rendezetten tartásáért. Sokszor ta-
pasztaljuk, hogy egyes ingatlanok előtt a hulladékgyűjtő 
zsákok már napokkal (hetekkel) az elszállítás előtt ki-
kerülnek az ingatlan elé. A Vertikál Zrt. által év elején 
megküldött naptár alapján tudható a szállítások pontos 
ideje. Az önkormányzat honlapján is jelezzük, közzé-
tesszük minden szállítás előtt. Figyeljünk arra, hogy ne 
rondítsuk el az utcák képét az esetleg több napig sza-
bálytalanul a ház előtt tárolt hulladékkal. (Ahogy a sze-
meteskukát sem kint tároljuk.) Sokaknak okoz gondot 
az allergia. Figyeljünk egymásra, mindenkit arra bízta-
tok, hogy nyírja, kaszálja le a telkét, különösen akkor, 

ha parlagfű is van rajta.
Az önkormányzat, 

mint már az előzőekben 
is tájékoztatást adtam, 
több pályázatot is be-
nyújtott, amiknek ered-
ményéről az elbírálások 
után beszámolunk. Van 
két pályázatunk, amiről 
már kaptunk visszajel-
zést. A Bethlen Gábor 
Alap pályázata ismét sikeres volt, ami a testvértelepü-
lésekkel való kapcsolattartás lehetőségét biztosítja szá-
munkra. A HungaroControll pályázatából nyertünk 2,5 
millió forintot az iskola udvarán lévő játszótér bővítésé-
re. A munkálatok hamarosan elkezdődnek.

Az Andrássy utcai óvoda vezetői állására pályázatot 
kellett kiírni, Kóspál Zsuzsanna nyugdíjba vonulása 
miatt. A képviselő-testület 2016.07.16-tól egy év időtar-
tamra Durayné Környei Emese óvodapedagógust bízta 
meg az intézmény vezetésével.

Gál Zsolt polgármester

A 2015/16-os tanévet 2016. június 17-én zár-
tuk le a ballagási és tanévzáró ünnepségünkkel. 
A tanévvégi teendőink mellett eljött a számadás 
ideje, munkánk áttekintése, értékelése. Iskolánk 
tanulmányi átlaga kiválónak mondható, hiszen 
4,37, kitűnő tanulóink száma pedig 62. Két ta-
nulónknak kell augusztusban egy, illetve három 
tantárgyból javítóvizsgát tenni. Versenyeredmé-
nyeink is az iskolában folyó minőségi munkát 
támasztják alá. Tanulóink a regionális, megyei 
és országos versenyekről (Bolyai matematika és 
anyanyelv csapatverseny, Zrínyi Ilona matema-
tika egyéni verseny, angol nyelvi versenyek, at-
létika, többpróba, népdaléneklési minősítő ver-
senyek, levelező versenyek, stb.) szép számmal 
hoztak el dobogós helyezéseket. Az éves mun-
katervünk összes célkitűzését maradéktalanul 
teljesítettük, a programokról, rendezvényekről, 
erdei táborról, osztálykirándulásokról a gyerekek 
és a szülők is elismerően nyilatkoztak. Az idei 
tanévben a hagyományos programokon kívül a 
gyerekek részt vehettek egy nagyszabású bűn-
megelőzési napon és a Száz Kéz Egyesület egész-
ségnapján is. Az egyesületnek külön köszönetet 
szeretnénk mondani ezen a fórumon is, hiszen 
ezen a megmozduláson kívül játékdélutánokat, 
nyári kirándulásokat szerveznek iskolánk tanu-
lóinak.

Mindenkinek jó nyarat, kellemes és hasznos 
időtöltést kívánunk. Találkozunk 2016. szeptem-
ber 1-jén.

Kiss Katalin igh.

A tanulmányi versenyek eredményes résztvevőinek egy csoportja

Sikeres tanévet zárt az iskola
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4 Cserfal 2016. július 1. Ballagás

Szép ünnepség keretében zajlott le idén is 
a ballagás a Laky Ilonka Általános Iskolá-
ban június 18-án. A szülőktől, hozzátarto-
zóktól, illetve a sok virágtól, léggömbtől 
alig lehetett közlekedni az iskola folyosó-
ján.

Kiss Katalin az iskola vezetője megkü-
lönböztetett szeretettel köszöntötte a bal-
lagó lakysokat. Az iskola 42 diáktól búcsú-
zott.

Mit is mondhatnék nektek? – tette föl 
a kérdést Kiss Katalin ünnepi beszédé-
ben.  – Azt, hogy a csetlő-botló, állandóan 
izgő-mozgó apróságokból ifj ú emberek-
ké váltatok? Vagy azt, hogy Kati néni és 
Györgyi néni, amikor kézen fogott ben-
neteket, pontosan tudta, hogy 8 év múlva 
itt a kisgyermekek helyett szép, értelmes, 
gondolkodó ifj ak állnak majd a szülők, 
barátok, rokonok előtt?

Benneteket ünneplünk, akik sok-sok 
arcotokat megmutattátok nekünk. Lát-
tunk benneteket vidámnak, felszabadult-
nak, harsánynak, szomorúnak, sírósnak, 
durcásnak. Láttunk benneteket ügyesnek, 
sikeres sportolónak, tehetséges 
zenésznek, jó szavalónak, diákön-

Álmaitok váljanak valóra!

A ballagók a felvételen: dr. Petkyné Medvigy Ivett osztályfőnök, Puskás Sza-
bolcs, Horváth Nikolett, Héjja Bettina, Bógyis Cintia, Csákó Dominika

Az igazgatói asztalnál Gál Zsolt polgármester, Kiss Katalin igh., Pénzes Máté, 
a művészeti iskola képviselője

A 8. b osztályosok búcsúéneke

Egy ballagó virággal: Bekő Ferenc
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5Cserfa      2016. július 1. IBallagás

kormányzati vezetőnek.
Ez a búcsú, ez az ünnep egy pil-

lanatig tart csupán, és tudnotok 
kell, hogy nincs megállás, újabb és újabb 
megmérettetések következnek. Tanul-
jatok, sokat tanuljatok, de ne csak a tan-
anyagot. Tanuljátok meg helyén kezelni 
a dolgokat, tanuljatok meg emberhez 
méltóan viselkedni, tanuljátok meg, hogy 
vigyázni kell a barátaitokra és önmaga-
tokra, tanuljatok meg felelősséget vállalni 
a cselekedeteitekért. És ne feledjetek újra 
köszönetet mondani osztályfőnökeitek-
nek, Ildikó néninek és Ivett néninek, akik 
4 éven keresztül harcoltak értetek, időről 
időre megbocsátották a kamaszkori túlzá-
saitokat és minden csínytevéseteket.

– Útravalóul Marie Curie szavait idéz-
ném nektek:

– Egyikünk élete sem könnyű. És akkor? 
Legyen bennünk kitartás és mindenek-
előtt bízzunk önmagunkban. Hinnünk 
kell benne, hogy tehetségesek vagyunk 
valamiben, és ezt a valamit – kerül, amibe 
kerül – meg tudjuk valósítani.

Végezetül azt kívánta diákjainak a meg-
bízott igazgató, álmaik váljanak valóra!

Ballagók a felvételen: Jármai Ildikó osztályfőnök, Banya Zsolt, Esztergomi 
Katinka, Erdős Dávid

Kiss Katalin átadja a bizonyítványt Esztergomi Katinkának. Távolabb 
látható Dulka Cintia, Jármai Ildikó

Búcsúzik a 8. a. osztály nevében 
Nagy Flóra Dominika és Jankovics 
Zoltán

Almási Veronika

Pádár Attila
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6 Cserfal 2016. július 1. Évforduló

Sztancsik Anna, Káldos Ica, Rangits Zoli, Merczel Öcsi, Hrustyinszki Tercsi, Steer Judit, Seff er Pityu, Blazsek Rozika, Szabados 
Judit, Nagy Mária, Laky Klári, Képe Marika, Merczel Éva

Blazsek Rozika, Merczel Éva, Sztancsik Anna, Sarkadi Mária, Rangits Zoli, Steer Judit, Hrustyinszki Tercsi, Seff er Pityu, Képe 
Marika, Szabados Judit

Május 29-én délután osztálytalálkozót 
tartottak az Ecseri Általános Iskolá-
ban az 1966-ban elballagott diákok. Az 
Ücsörgő Vendéglőben 11 diáklány és 3 
fi ú vett részt a vidám hangulatú délutá-
ni találkozón. Bőség volt ételben, ital-
ban és jókedvben.

A jelenlévők az eredeti osztálytabló 

előtt – amely a vendéglő falán van el-
helyezve – emlékeztek tanáraikra, diák-
társaikra, a távollévőkre és az elhaltakra 
is.

Az estébe nyúló beszélgetésekből elő-
kerültek az elmúlt ötven év szép és szo-
morú emlékei.

A diáktársak elbeszéléseiből bár sok 

szomorú egyéni sors rajzolódott ki, de 
meghatározó mégis a bizakodás volt, 
s az emberi méltóság felülírt minden 
rosszat, ami történt.

Jó volt néhány órán át egy kicsit ismét 
diáknak érezni magunkat.

E gondolatokat tisztelettel 
közreadják a szervezők

Véndiákok 50 éves találkozója
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7Cserfa      2016. július 1. ITenisz

Varga Dánielné énekel

Negyedszer is sikeres volt az Ecser Open

A negyedik alkalommal megrendezett 
Ecser Open elnevezésű teniszverseny jú-
nius 4-én is sok érdeklődőt vonzott. Fő-
védnök Szilágyi Károly alpolgármester 
volt. A főszervező Antal Lajos és Sztancsik 
Csaba ezúttal is pontos menetrend szerint 
szervezte a versenyt. 

A fő cél ezúttal is érvényesült. A sportra, 
a mozgásra, az egészséges életmódra való 
ösztönzés áthatotta az egész napot. Mint 
Gál Zsolt polgármester köszöntőjében 
utalt rá, ennél nemesebb célja nem is lehet 
egy ilyen közösségi sportrendezvénynek. 
Emellett fontos, hogy a játék közben el 
lehet mélyíteni az emberi kapcsolatokat, 
s újakra is szert lehet tenni. A sportnap a 
történelmi évforduló kapcsán különleges 
jelentőséggel bírt, hiszen az Ecser Open 
ezúttal éppen Trianon 96. évfordulóján 
zajlott. A Nemzeti Összefogás Napját nem 
is felejtette el megemlíteni a polgármester.

Rákoskeresztúron a Pesti úti lakópark-
ban megrendezett sportnap ezúttal is jó 
helyszínnek bizonyult. Bojtok György és 
párja, Nánási Erzsébet – szintén a hagyo-
mányoknak megfelelően – fi nom ételt ké-
szített a résztvevőknek.

Győzött a Szabó Norbert, Petruska Ro-
land kettős. Második lett a Müller Henrik, 
Jávor Dániel páros, harmadik helyen vég-
zett az Ádám Pál, Somogy Zoltán duó.

Az egyik korábbi győztes, Szilágyi Ká-
roly állandó partnerét nélkülözve, a hosz-
szan tartó sérüléséből felépülő Sztancsik 
Csabával lépett pályára, s csak a tisztes 
helytállásban bízhatott. Végül a 11. helyen 
végzett.

A most szerzett játéktudást is fölhasz-
nálva jövőre már az ötödik Ecser Openre 
készülhetnek a teniszezés amatőr meg-
szállottjai.  

Első lett Szabó Norbert, Petruska Roland, guggolnak a 
szervezők: Antal Lajos és Sztancsik Csaba, mellettük a 
második helyezett páros: Müller Henrik, Jávor Dániel 

Harmadik helyen végzett az Ádám Pál, So-
mogy Zoltán duó, Gál Zsolt társaságában

Sztancsik Csaba és Szilágyi Károly

Indulók és szervezők
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8 Cserfal 2016. július 1.

Hova menjünk, / milyen tájra? / Hegyre 
talán /vagy pusztára?/

Folyópartra / vagy erdőre? / Faluszéli / 
zöld mezőre? /

Lepkét fogjunk / vagy horgásszunk? / 
Vagy mégiscsak / hegyet másszunk? /

Akár erdő, /  akár folyó: / gyönyörű a /
                                             vakáció  

(Zelk Zoltán)
Zelk Zoltán szavai a nyár felhőtlen idő-

töltésére hívják fel a fi gyelmet, azonban 
nem feledkezhetünk meg arról, hogy ezen 
időszak többszörösen hordozza magába 
a veszélyhelyzeteket. Az iskola helyett az 
egész napos felelősség a családokra hárul.

A nyári vakáció nemcsak az örömöt, gya-
korta a túlzott felszabadultságot is jelenti, 
főleg az arra „fogékony” gyermekeknek. 
A táboroztatások mellett alakulhat úgy, 
hogy gyermekünk felügyeletét nem tudjuk 
a biztonságos falak között megoldani, így 
a szabadban töltött szabadság érzése során 
csemeténk fi gyelmetlenebbé, könnyelműb-
bé válhat. A statisztikák szerint az iskolai 
szünidőben, s főként nyáron ugrásszerűen 
megemelkedik a gyermekkori balesetek 
száma.

Minden szülő feladata, hogy gyermekét 
felkészítse a szünidő során adódó veszély-
helyzetekre, azok elkerülésére. Gondoljuk 
végig, hogy hol, milyen veszélyek leselked-
hetnek gyermekünkre, s még időben hívjuk 
fel ezekre és következményeikre a fi gyel-
müket.

Erősítsük gyermekünkben a felelősség- 
tudatot, mely során térjünk ki arra, hogy 

mindig úgy kell 
cselekednie, hogy 
tetteiért vállalni 
kell a felelősséget!  
Úgy tanítsuk meg a 
gyermekeket a biz-
tonságra, hogy mi 
magunk jó példát 
mutatunk nekik. 

Néhány jó ta-
nács! 

- adódik úgy, 
hogy ameddig a 
szülő dolgozik, a 
gyermek játszó-
térre, barátokhoz, 
ismerősökhöz lá-
togat el. Minden 
esetben beszéljük 
át közösen gyer-
mekünkkel, hogy csak az előzőleg meg-
beszélt helyre menjen játszani, a hazatérés 
időpontját határozzuk meg. 

- amennyiben gyalogosan, vagy kerék-
párral közlekedik gyermekünk, ne feledjük 
vele átbeszélni a közlekedési szabályok be-
tartását! 

- kerékpározás, gördeszkázás, görkorcso-
lyázás alkalmával viseljen védőfelszerelést, 
bukósisakot. 

- beszéljük meg gyermekünkkel, hogy 
idegenekkel szemben legyen körültekintő. 
Tudjon nemet mondani, amennyiben ide-
gen ember arra kéri, kísérje el valahova, 
mert mutatna vagy adni szeretne neki va-
lamit. 

- tudatosítsuk benne, hogy abban az 
esetben, ha egyedül tartózkodik otthon, ne 
engedjen be a lakásba ismeretlen személyt, 
egy esetleges telefonhívás alkalmával ne 
árulja el, hogy egyedül van otthon. 

- otthon is történhet baleset, így ennek 
elkerülése érdekében beszéljünk a gyerme-
künknek a villamos berendezések szaksze-
rű használatáról.

- az értékek megóvása is kiemelt fontos-
ságú, így készpénzt csak annyit tartson ma-
gánál, amennyi feltétlenül szükséges. 

- tanítsuk meg gyermeküknek, hogy ott-
honról történő elinduláskor gondosan zárja 
be a nyílászárókat, a lakáskulcsot ne tegye 
látható helyre. (nyakába, hátizsák oldalára). 
Figyeljen hátizsákjára, táskájára, kerékpár-
ját ne hagyja őrizetlenül vagy lezáratlanul.

Közösen beszéljük meg, ki az a személy 
a lakókörnyezetben, akihez baj, illetve ve-
szély esetén fordulhat.

Tanítsuk meg vele a közismert fontosabb 
telefonszámokat, melyekre veszélyhelyzet-
ben szükség lehet: 

Mentők: 104, Rendőrség: 107, Tűzoltó-
ság: 105, Segélyhívó: 112

Pest Megyei Rendőr-főkapitányság
Bűnmegelőzési Osztály

Veszélyhelyzetek

Rendőrségi jótanácsok a vakációra szülőknek

Elment az utolsó ecseri asszony is, aki nemcsak az ünnepnapokon, hanem minden nap 
felöltötte híres népviseletünket. Hajdu Mariska néni büszkén őrizte az elődöktől örö-
költ hagyományokat, melyeket örömmel adott át a fi atalabb generációknak. Az Ecseri 
lakodalmasról készült archív fi lmen hallhatók Mariska néni szlovák nyelvű elbeszélé-
sei az egykori menyasszonyokról és a régi népviseletről. Hagyományőrzőink tisztelet-
tel őrzik emlékét. Isten vele Mariska néni!

Ecseri Zöldkoszorú Hagyományőrző Kör
Ecseri Szlovák Önkormányzat

Búcsúzunk Hajdu Mariska nénitől
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Szentmisével kezdődött a nap, vidáman telt 
a Szent Antal-napi búcsú Ecseren. Szeren-
csére az időjárás megkegyelmezett. Bár ló-
gott az eső lába, végül is elmaradt a rendez-
vényt tönkre tevő heves eső. 

Az árusok hosszú sorban kínálták por-
tékájukat. Volt, aki a fi úknak, mások a kis-
lányoknak árultak a harcias katonákat és a 
szépruhájú babákat. A szerencsés kicsinyek 
szép nyereményeket vihettek haza, miután 
kifogták a kismedencében békésen vára-
kozó halak egyikét-másikát. Különösen 
délután nőtt meg a látogatók száma. Akkor 
már többen ültek föl a kisvonatra, kedvelt 
volt a trambulinasztal, ahol nagyokat lehe-
tett ugrálni. Különleges mutatvány volt a 
vízhatlan henger, amelybe belebújva lehe-
tett a vízen „járni” anélkül, hogy a gyermek 
lába beleért volna a nedűbe. A dodgem ez-
úttal is meghódította a búcsú résztvevőinek 
szívét. Legtöbbször szülői, hozzátartozói 
kísérettel ültek be a kicsinyek, a nagyob-
bacskák már „saját” kocsit igényeltek és 
maguknak vindikálták az irányítás jogát és 
eszközét.

A falusi búcsúk alkalmat adnak arra, hogy 
a távolabbi vidékre származott rokonok 
meglátogassák régebbi, talán legénykori 
barátaikat és a faluban maradt rokonaikat. 
Búcsút általában templommal rendelkező 
faluban tartanak. A búcsú a faluünnep volt, 
amelyet vendégvárással, ünnepi ételekkel, 
zenével, tánccal ülnek meg.

Ecseren is mindig megkülönböztetett ün-
nep a búcsú, amelyet júniusban, a templom 
védőszentje, Páduai Szent Antal tiszteletére 
Antal napját (június 13.) követő vasárna-
pon tartanak. 

SS t ii éé ll kk dődőddött iidádá t llt

Vidáman telt a búcsú idén is a faluban
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10 Cserfal 2016. július 1. Kapcsolatépítés

Német és osztrák ügyfeleink-
nek eladó házakat, lakásokat és 
építési telkeket keresünk. Tel: 
06-20-239-7788

Ingatlan

Ez év januárjában a Zöld Koszorú Hagyo-
mányőrző Kör pályázatot nyújtott be isko-
lai tábor szervezésére az Emberi Erőforrá-
sok Minisztériumához. Mivel évek óta a 
mindenkori negyedik osztályban heti egy 
alkalommal honismereti szakkör műkö-
dik kézenfekvő volt, hogy ehhez a mun-
kához kapcsolódva nyújtjuk be a terveze-
tet. Végül egy 7 napos tábor programját 
készítettük el, mely részben Szlovákiában, 
részben pedig Ecseren a Tájházban kerül 
megrendezésre. A pályázat kedvező elbí-
rálást kapott, a megítélt összeg 1.111.000,- 
Ft volt. Így áprilisban már a konkrét prog-
ramokat szerveztük.

Június 20-án 15 izgatott negyedikes 
diákkal indultunk a határ felé. A szállá-
sunk Mojmírovcén (Ürmény) a kastély-
szállóban volt. Első nap a helyi neveze-
tességekkel ismerkedtünk. Jártunk az ún. 
kiskastélyban, ahol színvonalas tárlatot 
rendeztek be és megnéztük a Szt. Orbán 
kápolnát. Másnap a kistapolcsányi kas-
télyban jártunk, Nyitrán pedig városné-
ző séta, ajándékvásárlás és játszótér várt 
minket. A harmadik napon Ecser test-
vértelepülésére, Cabaj-Čáporra mentünk. 
Ez a falu két korábbi rész összevonásával 
jött létre. Minket a cabaji iskolában várt 
a polgármester, az igazgatónő és az otta-
ni diákok. Ők is és mi is rövid műsorral 
készültünk, majd az egyik első osztályban 
vettünk részt rajzórán. A gyerekek közö-

sen tevékenykedtek és mindenki megtart-
hatta munkáját. Az iskola megtekintése 
után a menzán ebédeltünk, majd egy jó-
hangulatú tekézés következett. Az utolsó 
napon már csak játszottunk, felfedeztünk 
egy nagyon kellemes, hideg vizű forrást és 
ebéd után indultunk haza.

Pénteken, szombaton és vasárnap egya-
ránt 9 órakor találkoztunk a Tájházban. 
24-én Kobza Enikő segítségével agyagtá-
lakat formáztunk, és bőrből mindenki egy 
kis szütyőt készíthetett magának. Másnap 
kettéváltak a fi úk és a lányok és mindany-
nyian hagyományos munkákat végeztek. 
A kaszálásban és a többi szerszám meg-
ismertetésében Vulman Zsolt, Trepák 
Ferenc és Kun Attila segített a srácoknak, 
míg a lányok Fabók Jánosné és Petrovits 
Viktória szakértő vezetésével szoknyát 
keményítettek, vasaltak és ráncoltak. Az 
utolsó napi program hagyományos ételek 
készítésével telt. Ebben Földváryné Marti-
novics Mónikára és Dománé Szabó Krisz-
tinára számíthattunk. Délben így nagyon 
fi nom gulyáslevest ehettünk, amit a fi úk 
főztek, a második fogás pedig a lányok 
keze munkája, lekváros bukta volt.

A gyerekek végig motiváltan, teljes erő-
bedobással vettek részt a programokban. 
Mosolyukat, jókedvüket látva azt gondo-
lom, hogy az elmúlt egy hét igazán sikeres 
nyárindító esemény volt.

Jármai Ildikó

Néprajzi tábor az EMMI támogatásával

Rajzórán a cabaji iskolában

Ismerkedés a kaszálással

Ecseri műsor a cabajiaknak

Kézműveskedés

Cserfa_2016_júlus_03.indd   10 2016. 06. 27.   15:06:30



11Cserfa      2016. július 1. I

A Cserfa következő, 2016. 08. szá-
ma augusztus 12-én jelenik meg. 
Nyomdába adás: augusztus 8., 16 
óra.  Lapzárta: augusztus 1.

Lélekgondozó

Mosó- és 
mosogató-
gép, hűtő-
gép, bojler, 
mikro, por-
szívó javí-
tását válla-
lom. Klíma 
t e l e p í t é s e 
és karban-
t a r t á s a . ) 
06-20-935-
1207.

Hogyan lehetünk Krisztus munkatársai?
Természetesen nem ez az egyetlen út, de a 
krisztusi élettel együtt jár. Egyik napon je-
lentkezett telefonom egy férfi . Keresztelővel 
kapcsolatban. Nem a saját gyermekéről volt 
szó. Budapesten laknak, de a nagymama igen 
gyenge állapotban lévén szeretnék, hogy 
Maglódon legyen a keresztelő. Megkeres-
tem a nagymamát. Régről ismertem. Több-
ször kértem, hogy rendezze el belső világát a 
MENNYEI ATYÁVAL. Mindig elodázta, de 
soha nem zárta le a gondolatot. 

Nem hazudoztak neki össze vissza, nyíltan 
közölték vele a betegségének súlyosságát. 
Beszélgettünk, s felajánlottam látogatásomat. 
Elfogadta. Elrendezte belső világát Jézussal. 

A szenvedés is lehet Krisztus munkatársa.  
A velencei fi lmfesztivál egyik évében első 

díjat nyert egy francia fi lm: „Szüksége van-
e Istennek az emberre”? A cselekmény egy 
kalózkodó kis tengeri szigeten játszódik le. 
A lakók összekülönböznek a plébánosukkal. 
Elűzték a szigetről . A templom zárva. Tho-
mas, a fi atal sekrestyés takarítja a templomot. 
Az emberek kezdenek odaszivárogni. Kérik, 
hogy imádkozzon, tartson ájtatosságot. Ké-
rik, hogy egy haldoklónak adja fel a bete-
gek kenetét. Egy fi atal halász megöli anyját, 
meggyónja, s kéri, oldozza fel. Végül arra 
kényszerítik, hogy misézzen. De nagyon jól 
tudja, érténytelen, akár a feloldozása, vagy 
a betegek kenetének kiszolgálása. Dadogva 
próbálja az átváltoztatás szavait. Készülődik. 
Ekkor jön a hír: a püspök jött vizitálni a szi-
getre. A záró kép: a püspök elkezdi a misét a 
kistemplomban. 

Istennek igen is szüksége van az emberre. 
Az átváltoztatás akkor történik meg, ha van 
felhatalmazott személy, (pap), aki elismétli 
az átváltoztatás szavait. 

Szent József menekítette Heródes elől a 
Fiát. Az apostolok osztották ki a kenyeret. 

Apostolokat választott, akik előkészítették 
az embereket a Fiának a fogadására. Cirennei 
Simon segítette a kereszthordozásban. Vero-
nika kendőjével törli arcát. Mindazok, akik 
zúgolódás nélkül viselik a szenvedés terhét 
és azt felajánlják, munkatársai lesznek. 

Jézus ajándékozó lelkülettel szenvedett. 
Veronikának kendőjét, a katonáknak köntö-
sét, a jobb Latornak üdvösséget, Jánosnak az 
édesanyját, ellenséginek imáját. 

Aki azzal jön, hogy megmagyarázza a 
szenvedés értelmét, nem mond igazat. A 
szenvedés misztérium. Krisztus is akkor tet-
te a legnagyobbat, mikor tehetetlenül függött 
a kereszten. Belesimulni az Atya akaratába. 
„Ha lehetséges, múljék el e pohár, de ne úgy 
legyen, ahogyan én, hanem ahogyan Te aka-
rod.”

„Vállával alája feszült a keresztnek…
Szétnézni alóla csak ezután kezdett…   
Ki ez a férfi ú? – Simon odafordul.
Éppen mond, rángatják újra fel a porbul
Feláll, egy pillantás, csak egy, a szemébe,
Jézus Simonéba, Simon az övébe:
Veti neki vállát máris a nagy fának,
Megyen a Jézussal, föl a Golgotának.  
(Sík Sándor: Keresztút)

Barotai Endre plébános

Az Ecseri Római Katolikus Egyházközség 
és a Magyar Autóklub Közép-Magyaror-
szági Regionális Szervezete Szent Kristóf 
Napi Autószentelést tart Ecseren 2016. jú-
lius 24-én, vasárnap, a 09.30. órakor kez-
dődő Szentmise után.  Szeretettel várjuk a 
Kedves Híveket autóikkal együtt. A jármű-
veket a Széchenyi utcában szíveskedjenek 
leállítani.

Meghívó 
autószentelésre
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eldugott 

Véget ért a 2015/2016-os bajnokság Pest megyében. A II. osztály Kö-
zép csoportjában játszó Ecser S. E. a 7. helyen végzett 41 ponttal. 

Bükkszentkereszt: kirándulás az erdőben

Településünk önkéntes tűzoltói is csatlakoztak a Nemzetközi Gyermek-
nap alkalmából tartott Nyitott szertárkapuk programhoz. Az ország 283 
pontján várták a tűzoltók a gyermekeket és minden érdeklődőt. Az Ecser 
ÖTE és a Gyömrő ÖTE tagjai készségesen mutatták meg a gyermekek-
nek a különféle eszközöket és vonták be őket a „munkába”.

Bükkszentkereszt: romantikus este – gyertyafényben

A tanév végén Bükkszentkeresztre utaztak az Ecseri Laky Ilonka Általános Iskola tanulói, hogy 
az utolsó teljes tanítási hetet csodálatos természeti környezetben töltsék. Odaúton Noszvajra lá-
togattak, megnézték a barlanglakásokat. A táborban vadregényes kalandokban volt részük. Tú-
ráztak Lillafüredre, szafari busszal járták be az erdőt. A bátrabbak éjszakai túrán is részt vettek. 

Megismerkedtek a gyógynövényekkel és sportnapon edzettek a vakációra.
Hazafelé Egerben megnézték a várat és fürödtek a strandon.
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