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Képviselő-testületi ülések júniusban
Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete június 14-én tartotta soros ülését.
A képviselők elfogadták az Ecseri Önkormányzati Konyha, valamint dr. Verasztó Mihály fogszakorvos 2016. évi tevékenységéről
szóló beszámolót.
A testület módosította az Andrássy Utcai
Óvoda Alapító Okiratát. Határoztak továbbá
az óvoda alkalmazotti létszámának 2 fő óvodapedagógussal és 1 fő dajkával történő emeléséről 2017. szeptember 12-étől.
Keretösszeget állapítottak meg az Andrássy Utcai Óvoda és a Cserfa Kuckó Óvoda
udvarán ütéscsillapító felület kialakítására.
Egyidejűleg megbízták a polgármestert, hogy
kössön szerződést az EKO Kft-vel az óvoda
tetőterében csoportszoba kialakítására. Az
Andrássy Utcai Óvoda tetőterében új csoportszoba létesül, 25 gyermekkel több járhat
oda szeptembertől, azért lesz létszámbővítés.
A településnek fontos a gyermek, a korábbi
időkhöz képest örvendetesen több gyermek
él Ecseren. A fejlesztés szeptember 1-ig elkészül.
Módosításra került az önkormányzat 2017.
évi költségvetése is, valamint határozat született arról, hogy rendkívüli szociális támogatásra nyújtsanak be pályázatot a „Települési
önkormányzatok rendkívüli önkormányzati
költségvetési támogatása” pályázat keretében.
A képviselő-testület a hulladékgazdálkodás
regionális átszervezésére vonatkozó javastatot
abban a formában támogatja, hogy csatlakozni kíván az átszervezendő Duna-Tisza Közi
Térségi Hulladékgazdálkodási Rendszerhez
és elviekben támogatja a Társulás alapítását.
A képviselők állást foglaltak a közterületek elnevezéséről és a házszám-megállapítás
szabályairól szóló önkormányzati rendelet
módosításában is. Továbbá Karzol utcának
nevezték el az Ecser belterület 1459/4 és
1459/5 hrsz., kivett közforgalom elől el nem
zárt magánutat.
A Zrínyi u. 24./b alatti orvosi rendelők és
a védőnői szolgálat épületének bővítése ügyében arra az álláspontra helyezkedtek, hogy
részt vesznek az egészségügyi infrastruktúra
fejlesztését célzó, a Pest megyei kompenzációs keret terhére megnyíló pályázaton. Egyidejűleg megbízták a polgármestert, hogy
ezen pályázat elkészítési és lebonyolítási feladataira az ajánlatnak megfelelően kössön
szerződést a Pro-Régió Kft-vel.
A képviselő-testület hozzájárult, hogy
a Koszta Trans Logisztikai Kft. telephelyhasználati bejegyzését az Ecser 1328/1 hrsz.
önkormányzati ingatlanra a kft. bérleti jogviszonyának végéig, azaz 2022. április 30-ig
meghosszabbítsák.
A Szinter Ecser Kft. üzemcsarnok, raktár,
irodaház építési kérelmét azzal a feltétellel
támogatták, hogy a cég vállalja írásban: a
beruházás elkészülte után semmilyen más

követelése nem lesz zaj, rezgés és egyéb kár
ügyben. Vállalja továbbá az épület olyan elhelyezését az ingatlanán, hogy az a tervezett,
Ecser Településrendezési Tervében szereplő
út megépítését ne gátolja.
Megbízták a polgármestert, hogy a Dunavölgyi Vízgazdálkodási Társulattal a módosított árajánlat alapján az Ecser közigazgatási
területén lévő csatornaszakaszok 2017. évi
egyszeri fenntartási munkálatainak elvégzésére vonatkozó szerződést kösse meg.
A testület tudomásul vette a Budapest XIV.
Hungária krt. – Kerepesi út – Ifjúság útja –
Stefánia út által határolt területre vonatkozó

Az Arany János utca, valamint a Kálvária
dombon lévő Újhelyi József, Cserfa utca teljes
hosszára és a Mikla Pál utca felső szakaszának
útépítési munkálataira vonatkozó közbeszerzési
eljárás lefolytatásával Szabó Krisztián szakértőt
bízták meg.
Az önkormányzat és az EKO Kft. közötti szerződést 2017. szeptember 30-áig hosszabbították
meg.
A Laky Ilonka Általános Iskolában 4 db belső hőmérséklet mérésére alkalmas termosztát
beszerzésével és felszerelésével, valamint a közterületi karbantartási munkálatokhoz 1 db Stihl
típusú fűkasza vásárlásával bízták meg az EKO

Moskovicz Miklósné személyügyi előadó, Szilágyi Károly alpolgármester, Gál Zsolt polgármester és Barta Zoltán jegyző a testületi ülésen
TSZT módosítását. Kérik továbbá, hogy a
tervezés során vegyék figyelembe Ecser elfogadott településszerkezeti és szabályozási
terveit.
Az ecseri Polgármesteri Hivatal bővítési
munkálataival kapcsolatos közbeszerzési eljárás lefolytatásával Szabó Krisztián közbeszerzési szakértőt bízták meg.
A Steinmetz u. 2. és a Hunyadi u. 19. sz.
alatti szociális bérlakások kéményfelújítási
munkálataira vonatkozóan felkérték a polgármestert a vonatkozó szerződés megkötésére.
A képviselők elfogadták a 2017. évi Majálisról szóló beszámolót és pénzügyi elszámolást, valamint határoztak arról is, hogy részt
vesznek a Közművelődési érdekeltségnövelő
pályázaton. Ezzel kapcsolatban megbízták a
művelődésiház igazgatót, hogy dolgozzon ki
eszközlistát a javasolt beszerzésekre.
Az autóbuszvárókkal kapcsolatban felhatalmazták a polgármestert, hogy bízza meg az EKO
Kft-t buszvárók és kiegészítő utcabútorok (hirdetőtábla és szemetes) beszerzésével és elhelyezésével.

Kft-t.
Megállapították a község területén végrehajtott szemétszedési akció során összegyűjtött
hulladék elszállításának és lerakási díjának költségkeretét is.
Felhatalmazták a polgármestert, hogy kössön
szerződést a Grassalkovich téri parkoló kialakítási munkálataira az EKO Kft-vel.
Egyidejűleg megalkották a hivatali helyiségen
és hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés engedélyezésének szabályairól, díjairól és az
anyakönyvvezetők díjazásáról szóló, valamint
a polgármesteri hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők juttatásairól, szociális és kegyeleti támogatásairól szóló rendeleteket. Végezetül pedig
elfogadták a polgármesteri beszámolót.
Az ugyancsak június 14-én tartott rendkívüli testületi ülésen a 2017. VII. 16. – 2022. VII.
15. közötti időszakra vonatkozóan kinevezték
Durayné Környei Emesét az Andrássy Utcai
Óvoda intézményvezetőjévé. A Rábai Miklós
Művelődési és Közösségi Ház, Könyvtár intézményvezetői feladatainak ellátására vonatkozó
megbízást pedig Kun Attila kapta a 2017. VI. 1.
– 2017. XII. 31. közötti időszakra.
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Sikeres Halasnap a horgásztó partján
Az előző számban már beszámoltam
Önöknek, hogy pályázati forrásból felújítjuk az épületeinket. A 7 db önkormányzati közintézményünk közül 4 db
felújítása zajlik, októberig ezek a munkák befejeződnek.
Sajnos nem nyertünk a bölcsőde építésre kiírt pályázaton, remélem egyszer
majd mi is kapunk lehetőséget. Addig
is alternatív megoldások irányában kell
elmozdulnunk.
A polgármesteri hivatal felújítása és

bővítése is tervbe van véve, nem csak
kívülről újul meg az épület, hanem belülről is. A Kálvária-dombon további
utcák lesznek szilárd burkolattal ellátva
rövidesen.
Az Arany János utca felújításáról is
döntött a képviselő-testület, itt a több
évtizede elhelyezett (elöregedett) vízvezeték cseréjét is szeretnénk megoldani, természetesen az útburkolat javítására csak a vízvezeték cseréje után
kerülhet majd sor.

Sokan látogattak ki a horgásztó mellett megrendezett Második Ecseri Halasnap rendezvényére július 1-jén. A Cserfa augusztusi számában részletes beszámolót közlünk az eseményről.

Sajnos az előző évtizedekben
vízhálózat felújítás nem történt,
így a település
jelentős részén
nagyon
roszsz állapotúak a
vezetékeink. Elkészült a temető
melletti járda, már használható, remélem sokak megelégedésére szolgál. A
templomtól az iskola irányába készül a
parkoló, bízom benne, hogy az iskolakezdésre már átadásra kerül.
A buszmegállókba buszvárók telepítéséről döntött a testület, több olyan
buszmegálló van Ecseren, ahol a helyhiány miatt nem épült váró, szeretnénk
ezt a hiányosságot is pótolni. A munkálatok során mindenki türelmét kérem.
Szeretném megköszönni a Horgász
Egyesület tagjainak és segítőinek a Halasnap megrendezését.
Azt gondolom, aki kilátogatott a rendezvényre, igen kellemes környezetben
egy jól megszervezett rendezvényen
vehetett részt.
Gál Zsolt
polgármester

Saját erőből készült el a nagyon hiányzó járda

Használatba vehették az ecseri lakosok azt a járdát, amely a Hunyadi
utcát köti össze a Deák Ferenc utcával. Ecser Nagyközség Önkormányzata saját forrásból építette meg a sétányt, amely megkönnyíti
a gyalogos közlekedést a Kálvária lakódomb és a településközpont
között. Eddig ugyanis jelentős kerülőt kellett tenni a környéken

lakóknak. A kivitelező az önkormányzat saját cége, az Ecseri Kommunális Szolgáltató Kft. volt. Közreműködött a Grácia Gold Plusz
Kft. A járda egyik oldalán megújították a kerítést, a másik oldalon
új kerítés épült. A világítást hangulatos lámpatestek biztosítják. A
sétányt gyalog, kerékpárral és kerekesszékkel lehet igénybe venni.
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„Ember lenni mindég, minden körülményben”

A ballagó nyolcadikosok az udvaron Pappné Horváth Katalin osztályfőnökkel
Szép verőfényes napsütésben kezdődött a végzős 8. osztályosok ballagása június 16-án a Laky
Ilonka Általános Iskola udvarán. S hogy a hirtelen kerekedett szél és eső nem okozott nagyobb
fennakadást, az csak az iskolavezetés időben
történt előrelátó intézkedésének köszönhető,
melyet követően a tornateremben folytatódott
az ünnepség.
A műsort adó ballagtató 7. osztály közösen
elmondott verses búcsúztatója után személyes
hangvételű, rímekbe szedett sorokkal név szerint köszöntek el minden ballagótól, kiemelve
jellemző tulajdonságaikat vagy éppen emlékezetes tetteiket, eredményeiket. Ezt követően a Pál
utcai fiúk című musical egy betétdalával párhuzamot állítva mondták el, hogy mit jelent nekik
az iskola: bár nagy a világ, de ez a hely a miénk,
nekünk ez a hazánk.
A ballagók búcsúbeszéde viszont már a tornateremben hangzott el, ahová az ünneplők a
közelgő eső elől menekültek. Ebben visszaemlékeztek, hogy nyolc évvel ezelőtt még kisgyerekként, kíváncsian ugyan, de mégis szorongva és
némi félelemmel ültek ugyanezen a helyen. Ám
az itt töltött évek – ahogy akkor a szülők, tanárok is mondták – gyorsan elszálltak. Emlékeiket
felelevenítve elmondták, hogy a 4. évfolyamon
lettek tulajdonképpen egy osztály.Most a búcsú
pillanataiban látszik fájdalom mindannyiuk
arcán, hogy innen el kell menni. Ugyanakkor
viszont némi öröm is mutatkozik amiatt, hogy
mindezeket az éveket és élményeket megélhették itt, közösen. Végezetül köszönetet mondtak
tanáraiknak és szüleiknek, akik segítették őket
abban, hogy az itteni évek szépek és emlékezetesek legyenek. Mindez természetesen nem
lehetett volna zökkenőmentes osztályfőnökük,
Pappné Horváth Kati néni nélkül, aki mindig és
mindenben segített, s hozzá bármikor lehetett
fordulni. S noha a kapun kilépve végleg maguk
mögött hagyják az iskolát s emlékeiket, ám lélekben soha nem mennek el, mert aki egyszer
lakys volt, az lakys is marad örökre. Végezetül
egy ballagó társuk saját versével köszönt el az
iskolától.

Kiss Katalin megbízott igazgató búcsúztató
beszédében hangsúlyozta, hogy néhány percig
még nyolcadikosok azok az egykori kisgyerekek,
akik – a házon belüli szakzsargon szerint – nyolc
évvel ezelőtt az iskolai tápláléklánc alsó fokán
álltak. Ám ebből az állapotból tanulékonyan és
gyorsan haladtak előre s kitanulták az egyes tanárok rigolyáit. Megtanulták azt is, hogy együtt
mindig minden könnyebben megy. A mai napon azonban e falak közül kilépve szétrepülnek, mint a lufik. Ám reményét fejezte ki, hogy
tisztességesen felkészültek a továbbtanulásra,
s szeptemberben senki nem találtatik majd túl
könnyűnek. A szülőtársaihoz szólva elmondta,
hogy ha most ránéznek ezekre a szép, öntudatos emberekre, amikké az egykori félszeg első
osztályosok váltak, akkor elmondhatják, hogy
ez egyben az ő sikerük is. S jóllehet, a gyerekek
sok emléket visznek magukkal, de ugyanakkor
hagynak is itt maguk után. Végezetül a saját,
valamint az iskola valamennyi pedagógusa nevében erőt és kitartást kívánt a ballagóknak további életükhöz. Ám hangsúlyozta, hogy mindennél ezerszer többet ér, ha becsületes és boldog
emberekké válnak úgy, ahogy azt Arany János
megírta: „Legnagyobb cél pedig, itt, e földi létben/ Ember lenni mindég, minden körülményben”.
Szeverné Csekei Csilla igazgatóhelyettes az
ünnepi műsor után név szerint ismertette a 7.
osztályos kitűnő tanulókat, akiknek a jó munkáért járó jutalmát az osztályfőnökök adták át.
Az iskolában egyébként összesen 73 ilyen kiváló
eredményt elérő tanuló volt a most zárt iskolaévben. Ezt követően a nyári szünetre vonatkozó
közérdekű tudnivalókról és a jelenlévőket illető
tanulmányi versenyeredményekről, az online
nyelvvizsga felkészítő tanfolyamok elnyeréséről
adott tájékoztatást.
Az iskolavezetés ezt az ünnepi alkalmat használta ki, hogy elbúcsúzzon Vargáné Takács Katalin kollegájuktól, aki 40 évi pedagógusi munka
után vonul nyugdíjba. Ebből a négy évtizedből
38-at a Laky-ban töltött, generációk nőttek fel a
keze alatt, s még súlyos betegségéből felgyógyul-

va is visszajött és aktívan dolgozott. A tantestület
szavazatai alapján pedig ő lett a 2016-17-es tanév
legjobb pedagógusa, mely cím elnyeréséért járó
díjat a monori tankerület képviseletében Veszelovszkiné dr. Csóka Gabriella adta át részére.

Az elnöki asztal: Kiss Katalin igazgató, Szeverné
Csekei Csilla igazgató-helyettes, Gál Zsolt polgármester és Veszelovszkiné dr. Csóka Gabriella, a
monori tankerület képviselője

Búcsúztató hetedikesek

Búcsúzó nyolcadikos

Vargáné Takács Katalin kitüntetése
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Erdei iskola Bükkszentkereszten
Az idei tanév utolsó hónapjának, a júniusnak
két meghatározó eseménye az ötnapos erdei
iskola és a ballagás volt.
Június 6-ától 10-éig 120 gyermek és a kísérő
tanárok Bükkszentkereszten, a festői környezetben elhelyezkedő ifjúsági táborban töltöttek el öt, élményekben gazdag napot. Három
busszal indultunk a „nagy kaland” felé. Az első
állomás Poroszló volt, ahol a Tisza-tavi Ökocentrum üzemel. A diákok egy csónakos túrán
vehettek részt, amelyben megismerhették a
Tisza-tó élővilágát, megtudhatták, hogy a sás
nem, de a nád annál inkább éles és veszélyes,
hogy milyen madarak látogatják a tavat, hogy
a víz olyan mély, amilyen hosszú a hínár, gyönyörködhettek a tavirózsák szépségében. Az
Ökocentrum kilátójából a teljes tóra ráláttunk,
a panoráma megérte a sok-sok lépcső megmászását. Az akváriumban rengeteg halat, azok
tulajdonságait, különlegességeit ismerhették
meg a gyerekek. Persze a legnagyobb sikere a
vizes játszótérnek volt, ahol sokan véletlenül –
vagy készakarva? – beleestek a vízbe.
A bükkszentkereszti táborba érve az elhelyezkedés és a kicsomagolás után már várt
bennünket a finom vacsora. Az eső is eleredt,
de ez senki kedvét nem szegte, hiszen ez már
hozzátartozik a tábori életérzéshez. Az éjszaka
– mint mindegyik – zavartalanul, de nagyobb
alvás nélkül telt. A második és a harmadik nap
a túráké volt. Akik a környéket járták be, játékos feladatokat is megoldottak, a bátrabbak és
vakmerőbbek külön vezetővel nagyobb távot
jártak be, el is fáradtak rendesen. Szerdán a na-

pot tábortűzzel zártuk, süthettünk szalonnát,
virslit. Csütörtökön mindenki megnézte a lillafüredi pisztrángos telepet, a Farkaslyuk nevű
barlangot, ahol denevérek tanyáznak, majd libegőztünk Lillafüreden. A pénteki nap a sport
jegyében telt: pingpongban, métában, röplabdában, futásban, ugrókötelezésben mérhették
össze az osztályok az erejüket, ügyességüket.
Az idei év „Legsportosabb osztálya” címet s a
vele járó vándorkupát a 8. osztály szerezte meg.
Ezen az estén az öröm mellett a bánat is jelen
volt, ugyanis a nyolcadikosok már évek óta az
erdei tábor utolsó estéjén adnak szerenádot
tanáraiknak, ezzel köszönve meg munkájukat.
Nem történt ez másként az idén sem. Pappné
Horváth Katalin osztályfőnöknek is könnyet

csalt a szemébe a kis műsor. A hazautat is kihasználtuk. A csapat nagy része Miskolctapolcán fürdőzött, kisebbik része bobozott és vízibiciklizett. Fáradt, de annál lelkesebb csapat
érkezett vissza Ecserre.
A tanév lezárása és a ballagás június 16-án
17:00 órakor kezdődött. 33 végzős diákunk
járta végig alma matere tantermeit. Az udvari
ünnepséget – a gyülekező sötét felhők miatt - a
tornateremben folytattuk, ahol ünnepélyes keretek közt adtuk át számukra az utolsó általános iskolai bizonyítványukat. Tanulmányaikat
a jövő tanévben 15-en gimnáziumban, 14-en
szakgimnáziumban, 4-en pedig szakközépiskolában folytatják. Kívánunk nekik sok sikert,
eredményes munkát!
Kiss Katalin

Gyereknap alsósoknak luﬁval, ugrálóvárral
Akár még Kleopátrának, Egyiptom csodálatos
királynőjének is érezhette magát Kovács Csenge, a Laky Ilonka Általános Iskola 3. a osztályos tanulója azzal
a lufi-kígyóval a fején, melyet a
varázskezű művész hajtogatott
számára – saját kívánságának
megfelelően – az iskola és a
Rábai Miklós Művelődési Ház
közös rendezésű gyereknapján. Mint mondta,
kíváncsi volt, milyen érzés egy ilyen fejdíszt viselni s miután feltette, azt érezte, hogy sokkal
érdekesebb, mint gondolta. Korábban már ő is
megpróbálkozott ugyan a lufihajtogatás művészetével – igaz, csak kerek és nem ilyen speciális
hosszú lufiból – ám kísérletei rendre kudarcot
vallottak. Így most még jobban örül ennek a
sikeres alkotásnak, s meg is szeretné becsülni
azt. Ezért a gyereknap után hazavitte s betette
abba a szekrénykéjébe otthon, ahol kedvenc
plüssjátékait tartja. S a lufikígyó egészen addig
maradhat a neki ott külön kialakítandó helyen,
ameddig csak bírja - szó szerint - ’szusszal’ s ki
nem durran vagy le nem ereszt.
A varázskezű művész pedig egymás után
gyártotta a szebbnél szebb lufifigurákat az

ámuldozó gyekekeknek, kinek-kinek óhaja
szerint. Volt ott kék elefánt, zöld tacskó, sárga
repülő és lila nyuszi is. S mindenki meg is kapta,
amit kért és kedvére játszhatott vele, sőt haza is
vihette a program végén. A bámulatos ügyességgel hajtogató művész pedig Illés Teofil, aki
immár 10 éves gyakorlattal rendelkezik e tudomány terén. Elmondása szerint Budapesten,
a bohóciskolában tanulta ki ezt a mesterséget,
amit azóta is folyamatosan gyakorol. A mintegy 20 főt számláló ’Profirendezvény’ nevű
társulatával folyamatosan járja az országot,
s nem ritka, hogy egy hétvégén 5-10 gyerekr e n d e z v é ny e n
is részt vesznek.
Csak gyerekekkel s gyerekeknek dolgoznak,
akiket akkor szeret a legjobban,
ha
hangosak,
élénkek. Csapatában jelenleg 3
hozzá hasonlóan
dolgozó fellépő
ember van, a

többiek pedig arcfestéssel, csillámtetoválással,
hennafestéssel foglalkoznak, illetve az ugrálóvárat felügyelik. Az ecseri gyerekekhez pedig a
művelődési ház meghívására érkeztek.
S míg az alsó tagozatosok egy része így töl-

tötte a június 13-iki délelőttöt a Rábaiban, a
másik része felmászhatott annak a hatalmas
ugrálóvárnak a legtetejére is, amit az iskola udvarán állított fel nekik Jankovics Zoltán. S hogy
senki ki ne maradhasson egyik vidámságból
sem, egy idő után helyszínt cserélt a két csoport. S mivel a gyerek még felső tagozatban is
gyerek, az 5 – 8. osztályosok részére az ez időben zajló erdei táborban került megrendezésre
a gyereknap.
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Látványos hastáncgála már másodszor Ecseren
A mesés Kelet világát a Rábai színpadára varázsolta a Nazirah Hastánccsoport a
június 17-én megtartott második gálaműsorán. Főszervező és főszereplő Kozma
Barbara volt. Az eseményen részt vett Gál
Zsolt polgármester is.
A szebbnél szebb, ezer színben pompázó fátylakban, gyöngyökben és lenge
kendőkkel lejtő 31 fős felnőtt tánccsoport
nemcsak produkciója látványosságával,
de profi előadásmódjával is kiváltotta a
nagyérdemű elismerését. S hogy mindenki saját szemével győződhessen meg róla,
az Andrássy Utcai Óvoda csemetéiből
álló mini csoport színre lépésével ismét
bebizonyosodott, hogy ezt a műfajt sem
lehet elég korán kezdeni. Az apró táncosok nagy átéléssel előadott, igazán „fenőttes” bemutatója így méltán váltott ki vastapsot. Ez a sejtelmes hangulatot árasztó
tánctudomány kellő odafigyeléssel és eltökéltséggel könnyedén elsajátítható. Ezt
mi sem bizonyítja jobban, mint annak a
felnőtt csoportnak az előadása, melynek
tagjai valamennyien kezdőként érkeztek
a próbákra, melyek során tökéletesen elsajátították a műfaj minden csínját-bínját.
Azonban a mini és a felnőtt csoport kö-

zött van átmenet is. Ezt igazolta a Maya
csoport színre lépése. Tagjai ugyanis
olyan fiatal lányok, akik az egyszerű farmerviseletet is a mesés Kelet hangulatát
idéző öltözékké tudták varázsolni. Bemutatott produkciójukban pedig a ma divatos modern táncirányzat elemeit ötvözték
az ezeregy éjszaka varázslatát idéző motívumokkal.

S hogy ne csak a látvány, de a megszólaló zene is maradéktalanul eredeti legyen,
az olyan keleti sztárok előadásában szólalt
meg, mint például Amr Dijáb, a hazájában méltán népszerű egyiptomi énekes.
S aki pedig ezen a délutánon a Rábai
nézőterén foglalt helyet, semmivel sem
helyettesíthető két és fél órás varázslat részese lehetett.
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Úrnapi áhitat, búcsúbeli szórakozás
Az ecseri templom védőszentje Páduai Szent
Antal, ezért minden júniusban Antal nap hétvégéjén, vasárnap tartják a településen a búcsút. Ennek egyházi része a délelőtti mise. Idén
a búcsú egy napra esett Úrnapjával, így a nap
első részében az Úrnapi misére és a körmenetre került sor. Mint az a korábbi években is tapasztalható volt, a falu lakói igen nagy gondot
fordítanak az ünnepi virágdíszítésre. Nem volt
ez másként ebben az évben sem, s a körmenet
útvonala most is az ecseri kertekben nőtt virágok díszében pompázott, mely látványosság
sok szorgos kéz gondos munkáját dícséri.
A szép, verőfényes délutánon látogattak el
a helyiek a Széchenyi utcába, ahová mutatványosok és árusok települtek ki az immár hagyományosan megrendezett Búcsúra. A sok finom falatot kínáló édességárusok mellett igen
nagy népszerűségnek örvendett a dodzsem is.
A két unokatestvér, a 18 éves Timi és a 8 éves
Tünde szemmel láthatóan nagyon élvezték a
vezetést. A Laky Ilonka Általános Iskola leendő 4. osztályos tanulója nem először ült már
ezen a ’járgányon’, unokanővére kezében biztos helyen érezte a kormányt. Mint mondta,
csak egy-egy élesebb kanyar bevételénél érezte
úgy, hogy mindjárt kiesik. Ám később, ha lesz

rá lehetősége, szívesen beszáll még egy újabb
körbe.
Az öt éves Sztanszky Barnabás szintén nem

’kezdő’ már a műfajban. Mint édesanyja, Burán Andrea elmondta, más alkalmakkor, mint
például a majális, édesapjával együtt szintén
kipróbálhatta már ezt. Mindezek ellenére
azonban most egy kicsit mégis félt. S noha
anyukája nem száguldozott a pályán, megpróbálta kihasználni az ütközési lehetőségeket,
hogy így még izgalmasabb legyen a menet.
A Kálvária dombi Szent István utcából érkezett Kovács Gábor és neje, Tímea 4 és fél éves
Boglárka nevű kislányukkal és a mindössze
20 hónapos Dániellel. Két éve élnek Ecseren,
így kisfiuk már itt született, tősgyökeres ecserinek számít. Rendszerint kijönnek minden
Búcsúra, hiszen ez nagyon nagy szórakozás a
gyerekeknek. Sőt, ha a focipályán van valamilyen rendezvény, oda is rendre kilátogatnak. S
míg Dániel békésen szemlélte a színes forgatag
nyújtotta látnivalókat babakocsijából, addig
Boglárka nagy bátorságról tett tanúbizonyságot, hiszen egyedül ült fel a lóra a körhintán. A
dodzsemhez azonban már nem futotta elegendő kurázsi egyedül, amit a szülők egyébként
sem engedtek volna neki. Így ott már szükség
volt a papa nyújtotta megnyugtató biztonságra.
További fotók: 12. oldal

A diákok nyári foglalkoztatásáról adóügyi szemmel
A nyári munkát vállaló diákok a foglalkoztatás és a közteherviselés szempontjából felnőttnek számítanak. Bejelentésükre, adózásukra – a diákszövetkezeten keresztül vállalt munka kivételével
– ugyanolyan szabályok vonatkoznak, mint más munkavállalók
esetében.
A diákok szülői engedéllyel 16 éves koruktól dolgozhatnak, de
szünidőben a 15 éves tanulók is vállalhatnak munkát, ha általános iskolába, szakiskolába vagy középiskolába járnak. A munkavállaláshoz adóazonosító jelre van szükség, amit a NAV-nál kell
igényelni a 17T34-es nyomtatványon. A munkavégzésről szóló
megállapodás előtt célszerű a leendő munkáltatót ellenőrizni a
NAV honlapján - az adatbázisok rovatban -, a felfüggesztett, a
be nem jelentett alkalmazottat foglalkoztató cégeknél kockázatos
munkába állni.
A diákmunkával szerzett jövedelem is adóköteles, a személyi
jövedelemadó mértéke 15%, amit a munkaadó adóelőlegként
von le a diák bruttó béréből. Ha munkaviszonyban, vagy biztosítást eredményező megbízási jogviszonyban dolgozik a tanuló,
akkor egyéni járulékot is kell fizetnie. A foglalkoztatónak a jövedelemről és a levont közterhekről igazolást kell kiállítania, amire
a diáknak jövőre szüksége lesz a NAV által készített személyi jö-

vedelemadó-bevallási tervezet ellenőrzéséhez.
Munkaviszony esetében ragaszkodni kell az írásban megkötött – alapbért, munkakört, munkaviszony időtartamát, jellegét
és a munkavégzés helyét tartalmazó – munkaszerződéshez, mely
csak a törvényes képviselő hozzájárulásával érvényes. A munkaviszony létrejöttét a munkáltatónak be kell jelentenie a NAV-hoz.
A munkaszerződésben a felek megállapodhatnak havi, heti, napi
vagy órabérben, vagy teljesítménybérben is. A munkavállalónak
azonban mindenképp meg kell kapnia a minimálbért, ami 8 órás
foglalkoztatásnál bruttó 127 500 forint. A diákok egyszerűsített
foglalkoztatásban is dolgozhatnak, ebben az esetben nem kötelező az írásba foglalt szerződés.
A Nemzetgazdasági Minisztérium Nyári diákmunka programjában azok a nappali tagozatos diákok vehetnek részt, akik
a program indulásakor (július 1-jén) már betöltötték a 16. életévüket, befejezésekor (augusztus 31-én) pedig még nem múltak
el 25 évesek. A programmal a diákok a területi, települési önkormányzatoknál vagy önkormányzati fenntartású intézményeknél
kaphatnak munkalehetőséget. A diákok június 19-étől regisztrálhatnak az illetékes járási hivatal foglalkoztatási osztályánál.
Nemzeti Adó- és Vámhivatal
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Akinek Juhász Ferenc költő volt a súgója…
Ünnepélyes keretek között zajlott az Irodalmi
Kör ez évi utolsó foglalkozása május 31-én.
Ennek pedig az adta különös apropóját, hogy
vendége volt Farkas László író és felesége,
Erzsike.
Mint Vágvölgyi Lajosné, a Kör vezetője
bevezetőjében elmondta, a Farkas házaspár
meghívása nem a véletlen műve, hiszen mindketten rengeteg szállal kötődnek a térséghez és
Ecserhez, s tulajdonképpen pályájuk is innen
indult.
Az egykori ifjú, fekete hajú ecseri pedagógus
visszaemlékezett pályafutásának indulására a
katedrán és az országos irodalmi életben egyaránt. Elmondta, hogy maglódi születésű révén
már akkor problémát jelentett neki, hogy melyik focicsapatnak is drukkoljon, hiszen iskolai
tanulmányai viszont Ecserhez kötötték. Ám ez
csak egy apró kis probléma volt ahhoz képest,
hogy anyját kizsákmányolónak, apját pedig
az ’egyéb’ kategóriába tartozónak bélyegezte
a politika, mivel volt egy családi vállalkozású
kisboltjuk Maglódon. Ebbe ő is besegített és iskola után rendre beállt dolgozni. Az akkoriban
Maglódon szolgáló Gáti István atyának feltűnt
a szép beszédű serdülő Laci, ezért bátorította,
hogy legyen pap s szolgálja a közösséget. Ez
a lehetőség komoly csábítást jelentett, s hogy
végül is nem erre vitt tovább az útja, az sok
mindennek köszönhető. Az ecseri iskolaévek
után kőbányai gimnáziumba került, ahol le is
érettségizett. Közben az ’50-es években államosították maglódi kis boltjukat, s mivel apja
az ’egyéb’ kategóriába tartozott, nem lehetett
szó egyetemi továbbtanulásról. Így levelező tagozaton szerzett tanári diplomát Pesten
a tanárképzőben, majd amikor Laky Károly
igazgató egy magyar szakost keresett – ami
akkoriban hiányszak volt – Ecserre esett a választása. Az itt töltött évek során találta aztán
meg a lelki békét, s egész ifjúságának minden
nehézsége és szépsége itt teljesedett ki. Magánéletének is fontos állomása ez, hogy élete
párját, gyermekei anyját, Erzsikét is itt ismerte meg. Történt aztán egy napon, hogy Aczél
György, nagyhatalmú pártvezető bizalmasa,
Bándi elvtárs behívatta a minisztériumba. Szorongó szívvel indult el, hiszen előző nap éppen
felpofozta egy tanítványát – ami egyébként
nem volt jellemző – így gondolta, hogy ezért
fogják felelősségre vonni. Ám nem így történt.
Arról tájékoztatták, hogy új irodalmi lap indul,

A most 86 éves Farkas László az Új Írás első számával
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kellett tehát szembe néznie, egy egyszerre borzasztó és gyönyörű döntést kellett meghoznia:
elmegy-e a szabad gondolat irodalmi világába vagy marad báránykáival Ecseren. Végül
is meghozta a fájdalmas döntést, ami aztán
mindvégig bántotta is: elvállalta az akkor induló Új Írás irodalmi lap szerkesztését s február
1-jével elment Ecserről. Mint mondta, mindig
az értéket kereste, amiben Juhász Ferenc volt
a súgója: a költészet maga a világmindenség,
amelyben egyik művész felragyog, a másik
meg kihúny. Ezt az értéket keresve és szolgálva műveit is ’irodalomszolgaként’ írta alá.
Akkoriban egyébként már némileg enyhült a
politikai megtorlás is, s az ENSZ nyomására a
börtönviselt írók is megszólalhattak. Igyekezett teret adni a fiataloknak is, meg a Gulágról
haza kerülteknek. Olyan alkotók jelentek meg
az általa szerkesztett irodalmi lapban, mint
Pilinszky, Weöres Sándor, Kertész Ákos, a ké-
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Nobel-díjas Kertész Imre, Jeles
András, sőt maga Czeizel Endre is, akiről talán
kevesen tudják, hogy egykor a szépirodalom
felé is bontogatta szárnyait.
Az Új Írásnak aztán 30 évig volt a főszerkesztője, miközben az abban publikálók köre
időről időre változott. S arra a kérdésre, hogy
hogyan tudott ennyi ideig egy lapnál maradni,
azt szokta válaszolni, ami mindvégig is alkotói
hitvallása volt: a többieknek koncepciója volt
– én meg dolgoztam. S ez az alkotó munka az,
ami végig kísérte egész pályáját.
S amit ifjú éveiben Ecseren kapott, a kitartás,
az összetartozás és a közösségért való kiállás,
a lelki töltés mindig vele volt és vele van ma
is. Ezért is tett nagy örömmel eleget az Irodalmi Kör meghívásának, ahol ’Veres Március’
című önéletrajzi könyvét is dedikálta az igen
szép számban jelen lévő közönségnek, aminek
soraiban számos egykori tanítványa is helyet
foglalt.
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A szürke ló bőre mindig fekete, csak a szőre fehér
Május 28-án immár harmadik alkalommal
rendezte meg az ecseri Varázs Lovas Sportegyesület a Lovas Napot a Szalaska dűlőben. A
színes rendezvényre kilátogatók biztosan nem
bánták meg, hogy a Gyermeknappal egy időre
eső programot választották az ilyenkor szokásos játékos szórakozási lehetőségek közül.
Mint Takács Sándor, az egyesület edzője
elmondta, tagságuk jelenleg mintegy száz főt
számlál, s a belépés nincs korhatárhoz kötve.
Nyolc versenyzőjük van, a többiek pedig főként
tanulók, illetve sportolók, s közülük is többen
szeretnének egykor majd versenyezni is. Foglalkozásaikon elsősorban edzéseket tartanak,
így nem lehet őket hagyományos lovardának
tekinteni, hiszen edzéseik nem sorolhatók a
hagyományos szabadidős programok közé. Pillanatnyilag kb. 16 lovuk van, melyek egy része
saját, más része viszont a versenyzőké. Eddigi
versenyeredményeik még elég változatos képet
mutatnak, hiszen csak nemrég kezdték el ilyen
természetű aktivitásukat, azonban már vannak
országos szintűek is. Elsősorban western versenyeken vesznek részt, amiről tudni kell, hogy
ezt űzik a legtöbben. Főként Amerikában népszerű, de Európában is számos hódolója akad.
Mag yarországon pedig mintegy
háromszázra
tehető ezen
lovasok száma, míg a
díjugratóké
némileg na- Takács Sándor
gyobb, kb. 400 fő.
A bemutatón saját lovasaik mellett meghívott vendégek is felléptek. Az aprók és nagyok
nagy érdeklődése mellett előadott műsor igen
érdekes és változatos volt. Először egy nem
mindennapi ismereteket is nyújtó lószínbemutatót láthatott a vendégsereg. Itt megtudhattuk például, hogy a szürke lovak csoportjába
tartozó amerikai appaloosa fajta ismertetője a
testnyílások körüli enyhén rózsaszínű bőr, továbbá hogy a legyes szürkének a szőrön lévő
apró fekete foltok adják a legyes jelleget, nem
pedig maga a bőr más színű helyenként. S bizonyára azon sem sokan gondolkodtak még
el, hogy mi a különbség a szürke és a fehér ló
között. Ezt a kérdést is könnyen el lehet pedig
dönteni, hiszen a szürke ló bőre mindig fekete, csak a szőre fehér. Tehát tulajdonképpen a
fehér részek nem mások, mint szőrfoltok. Az
amerikai paint horse fajtának ugyanakkor barna színű a bőre, s a szőrfoltok adják foltos jellegét. A sárga ló viszont a sörény-, a farok- és
a lábszőrzete színéről kapta nevét. Az amerikai
appaloosa-ra jellemző pöttyösség pedig az alsó
részeken mindig látszik egy kicsit. S maguk a
rendezvény főszereplői, a felvonuló lovak közül a kisbéri félvér ’Bobek’-ről tudni kell, hogy
ő egy kicsit kiszámíthatatlan, ugyanis egy ló-

mentő alapítvány szabadította ki korábbi helyéről, ahol ideálisnak egyáltalán nem nevezhető körülmények között tartották. A Varázs
Lovas Egyesületnek pedig mintegy hároméves
küzdelem után sikerült elérnie, hogy ismét
használható állapotba kerüljön. A múltját
azonban így sem sikerült teljesen elfelejtenie.
A pej elnevezést ugyan sokszor használjuk, ám
nem biztos, hogy pontosan tudjuk, mit is jelent. Nem mást, mint hogy a ló sörénye, farka
és lábvégei feketék, fedőszőre pedig a sötétbarnától a világosbarnáig árnyalódhat. S hogy
mindezek az ismeretek szemléletesek is legyenek, valamennyi színtípust egy-egy egyesületi
ló mutatta be, lovasainak felvezetése mellett. A
következő műsorszám a földről idomítás volt,
ami tulajdonképpen a lovak alapkiképzését jelenti. Erre akkor van szükség, ha a lovas még
nem tud felülni a ló hátára, netán fáj annak
lába vagy háta. Ilyenkor is edzésben kell azon-

ban tartani, hogy ne felejtsen.
Persze akkor is a földről idomításnál kezdődik a munka, ha egy friss lovat akarunk betanítani és nem szeretnénk, ha földhöz vágna
minket. S azok, akik már rendelkeznek némi
ismerettel a lovaglás tudományából, nagy elismeréssel szemlélhették a szentesi Fássy Edina
western bemutatóját, aki országos szintű versenyzőként is ismert.
Gere Imre kislányával, valamint Pille és
Csillag nevű pónijaival Ócsáról érkezett. Fogathajtó számukban annak lehettünk szemtanúi, hogy a két kicsi póni milyen könnyedén
és pontosan repíti a fogatot a kihelyezett akadályok között úgy, hogy még az azok tetejére
helyezett teniszlabdák sem esnek le.
A reining bemutató keretében western díjlovaglást láthattunk, aminek főszereplői Babinszky Zsuzsa és tanítványai voltak. E színvonalas előadásban a legképzetteb lovak voltak
láthatóak. A következő attrakció egy igazi világszám tulajdonosának bemutatója volt:
Buck Viktor különleges tudománya a ’puszta
12’-es mutatvány, amikor is a csikós 12 lovat
hajt egyszerre, miközben kettőnek áll a hátán.
S jóllehet ezt a Guinness-rekordot itt most nem
láthattuk, viszont ennek egy sajátos változatát
varázsolta elénk. A főszereplő pedig egy magyar szürkemarha bika volt, mely fajtáról tudni
kell, hogy lényegesen nehezebben kezelhető
és idomítható, mint a ló. Most azonban mégis
könnyű léptekkel lépett a színre, s szemmel láthatóan nagy kedvvel és fegyelemmel adta elő a
rá kirótt szerepet.
A programban szerepelt még reining bemutató, western díjlovaglás is, melyben a legképzettebb lovak szerepeltek. S természetesen nem
is lett volna igazi lovas a rendezvény anélkül,
hogy a látogatók maguk is ki ne próbálhatták
volna képességeiket ezen ősi, s szerencsére
egyre népszerűbb magyar tudományban. Így
lehetett lovagolni pónin, valamint nagylovon
is, kinek-kinek bátorsága és ügyessége szerint.
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Amit a szeretetről tudni kell (VI)
– Ferenc pápa gondolatai nyomában
Mindent remél: Nem veszíti el a jövőbe
vetett reményt. Aki tudja, hogy a másik
képes megváltozni. Mindig reméli, hogy
lehetséges az érlelődés. Ez nem azt jelenti, hogy minden megváltozik ebben az
életben, de magábafogadja annak az elfogadását, hogy bizonyos dolgok nem úgy
történnek, ahogyan elgondoljuk. Isten
egyenesen ír annak a személynek görbéin
és kihoz valami jót azokból a rosszakból,
amelyeket az illető nem tud legyőzni ebben az életben.
A szóban forgó személy, miden gyöngeségével együtt, hívatott a menny teljes
örömére, miután Krisztus átalakította. Ott
az ember teljes valója, a jó fog felragyogni.
Az ember földi életét a remény természetfeletti fényénél szemléljük, az a tökéletesség, mely most a földi életben még nem
látható.
Mindent elvisel: Azt jelenti, hogy szilárdan kitart, még az ellenséges környezetben
is. Dinamikus és kitartó ellenállás, mely
minden kihívás legyőzésére képessé teszi.
Egy jó adag merész hősiességet, minden
rosszindulatú áramlattal szemben, erőt,
jóakaratot nyilvánít ki, amelyet semmi
sem tud megrontani. Nem számít, hogy
mit tesz, te lásd meg benne Isten képmását. Mikor alkalom adódik arra, hogy
legyőződ ellenségedet, nem teszed meg.
Egyedül a gonosz rendszerek legyőzéséra törekedj. Szeresd azokat az embereket,
akiket ezek a gonosz rendszerek foglyul
ejtettek. Az adok-kapok csak újabb gyűlöletet szít.
A családban ápolni kell a szeretet eme
erejét. A szeretet nem engedi, hogy uralkodjék rajtunk a harag, mások megsebzése, megvetése vagy a bosszúvágy.
A Szentlélek képessé teszi a házastársakat arra, hogy úgy szeressék egymást,
ahogy Krisztus szeretett bennünket. A há-

zastársi szerelem arra a képességre jut el,
amelyre természete szerint jut el. Természetes, hogy ez fejlődés eredménye.
Egy aranylakodalmas házaspárnál tett
látogatásom alkalmával történt. Beesteledett. Beszélgettünk. Egyszer csak a
„Mama” felállt. Készült a kúthoz a vödörrel. A „férj” szeretettel megszólalt: hagyjad
anyu, majd én kimegyek.”
Azon házastársak, akiknek jut arra is
ideje, hogy együtt imádkozzanak, hogy
megköszönjék újra és újra egymást a
Szeretet forrásának, az Atyának. Akik a
Szentlélek fényénél meglátják a másikban
az Teremtő által adományozott jót. Akik
gyakran táplálkoznak az Oltáriszentséggel,
s képesek a kiengesztelődés szentségében
újra és újra találkozni. A kegyelem képessé
teszi őket, hogy már itt a földön részesítsék
egymást abban az örömben, melyet Krisztus küld rajtuk keresztül egymásnak. Azt a
szeretetet senki nem tudja számukra megadni, mert Isten úgy döntött, hogy csak ők
tudják egymásnak adományozni.
Nem az a lényeg, hogy a másik megtettee, hanem én mit tettem.
Egy idős férfi temetésén mindenki csodálkozott, hogyan került pap a halálos
ágyához. Nem éppen a vallásóságáról volt
híres. Ott elmondtam a temetésen: ez az
idős „Mama” az oka. Aki így mondta: „kemény ember volt.” Krisztus megjutalmazta
áldozatát. De ezt csak az érti meg, aki hisz
az örökéletben.
Krisztus feláldozta magát értünk, értem,
megérdemeltem?
Úrnapja nekünk nagyon nagy ünnepünk. Nem a körmenet és a virágok a
lényege, hanem hogy imádságos lélekkel vegyük körül a kenyérben rejtőzködő
Krisztust és táplálkozzunk Vele. Ekkor
tudjuk egymást az Ő szeretetével szeretni.
Barotai Endre plébános

Mosóés
mosogatógép, hűtőgép, bojler,
mikro, porszívó javítását vállalom. Klíma
telepítése
és karbantartása.)
06-20-9351207.

Köszönetnyilvánítás
Szeretnénk köszönetet mondani
mindazoknak, akik

Szigetvári László
temetésén részt vettek,
sírjára koszorút,
virágot helyeztek el.
A GYÁSZOLÓ CSALÁD
A Cserfa következő, 2017. 08. száma augusztus 11-én jelenik meg.
Nyomdába adás: augusztus 7., 16
óra. Lapzárta: július 31.

Barotai Endre plébános az oltáriszentséggel a kezében érkezik a virágszőnyeggel díszített járdán a templom
melletti kápolnához. A körmenet résztvevői felkeresték mind a négy kegyeleti helyet a nagyközség központjában. Mindegyikhez virágszőnyeg vezetett, és a szent helyek ünnepi díszben várták a körmenet érkezését.

A gyönyörűséges virágszőnyeg az
ecseri járdán

A Kálvárián élők egy csoportja a búcsú forgatagában

