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Ballagás a Lakyban: 
a 8. b Gálné Nagy Krisztina 
osztályfőnök 
vezetésével ballagott 
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Sok napirendben határozott a képviselő-testület

Ecser Nagyközség Önkormányzata 
június 14-én tartotta soros képvise-
lő-testületi ülését, melynek meghívott 
vendége Laborc Krisztina pénzügyi 
csoportvezető volt. 

Az ülésen elfogadásra került a 2022. 
évi Majálisról szóló beszámoló és pénz-
ügyi elszámolás. A testület megalkotta 
rendeletét a 2022. évi önkormányzati 
költségvetési rendelet módosításáról és 
jóváhagyta az Ecseri Andrássy Utcai 
Óvoda és az Ecseri Cserfa Kuckó Óvo-
da, az Ecseri Önkormányzati Konyha, a 
Rábai Miklós Művelődési és Közösségi 
Ház, Könyvtár, valamint az Ecser Nagy-
község Önkormányzata és a Polgármes-
teri Hivatal között kötendő, a gazdál-
kodással kapcsolatos munkamegosztás 
és felelősségvállalás rendjéről készült 
megállapodást, az előterjesztés szerint. 

A képviselők tudomásul vették Fővá-
rosi Agglomeráció Önkormányzati Tár-
suláshoz történő csatlakozási szándékot 
és támogatják azt 2022. október 01-től. 
Hozzájárultak a Társulási Megállapodás 
módosításához is, a csatlakozás átveze-
tése érdekében. A képviselő-testület a 
Duna-Tisza Közi Hulladékgazdálkodá-
si és Környezetvédelmi Önkormányzati 
Társulás Társulási Megállapodásának 
III. számú módosítását elfogadta. 

Egyidejűleg megbízta a polgármes-
tert, hogy a K.F. Audit Gazdasági és 
Pénzügyi Tanácsadó Kft-vel könyvvizs-
gálói munkára 2022. évre kössön meg-
állapodást. Szintén megbízást kapott a 
polgármester, hogy a K.F. Kontrolling 
Kft-vel az önkormányzat és intézmé-
nyeinek belső ellenőrzési feladatainak 
ellátására kössön megállapodást. Fel-

hatalmazást kapott a 
polgármester, hogy a 
Generali a Biztonsá-
gért Alapítvány által 
kiírt ’Okos Zebra’ pá-
lyázatot nyújtsa be és a 
szennyvíz agglomerá-
ciós váltással kapcsola-
tos szándéknyilatkoza-
tot írja alá. 

A képviselők módo-

sították a Laky Ilonka Általános Iskola 
tanulói részére szervezendő Nyári tábor 
buszköltségeinek megtérítésére vonat-
kozó határozatot, melynek alapján a 
módosított ajánlat szerinti összeg kerül 
megtérítésre. Határoztak a képviselők 
az ajánlat szerinti összeg biztosításáról 
az önkormányzati konyha helyiségei-
ben az elektromos hálózat felújítására 
vonatkozóan is. Összeg biztosításáról 
született határozat a kátyúzási munkák 
elvégzését illetően. 

A képviselők megbízták a polgármes-
tert, hogy a Zártkerti dülő csapadékvíz 
elvezetésének biztosításához szükséges 
terek elkészítéséről írjon alá szerződést, 
valamint hogy készítse elő a Helyi Épí-
tési Szabályzat módosítását.

Az ülésen a képviselők elfogadták a 
polgármesteri beszámolót.

E N kököö éé ÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖ kk á t A ké i lőkőkőkk t d á l tték Fő á
Munkában Szilágyi Károly, Gál Zsolt és Barta Zoltán a képviselő-testület ülésén

Gózony Gábor és Horváth Tamás képviselők
- Laborc Krisztina pénzügyi csoportvezető 

és Szeverné Csekei Csilla képviserlő
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A Nagymagyari Nyugdíjas Klub meghívásának tettek eleget 
az ecseriek, mikor július 2-án buszra ültek és testvértelepülé-
sünkre utaztak. Régóta készültek erre a találkozásra, amelyet a 
koronavírus-járvány többször is meghiúsított.

A megérkezés és üdvözlés után Pozsonyba indult a társaság, 
és a városközpontban tett séta után a Prímási Palotát tekintet-
ték meg.

Nagymagyarra visszatérve mindkét nyugdíjas klub kultúr-
csoportja adott vidám műsort. A rendezvény lehetővé tette a 

régi ismerősök találkozását. Jó volt újra beszélgetni, tapaszta-
latokat cserélni és jó hangulatban együtt tölteni a napot.

Ecseri nyugdíjasok látogatása Szlovákiában

Városnézés közben a ecseri nyugdíjasok

A Waberer’s is Ecserre települ
Fejlesztési területeken további beruhá-
zás kezdődik el. A Waberer’s bejelen-
tette, hogy Ecseren vásárol logisztikai 
fejlesztéshez területet. Az előkészületi 
munkák már hónapokkal ezelőtt el-
kezdődtek, bombakutatást és régészeti 
vizsgálatokat végeztek. A területen a 
WSZL Automotív Kft. raktára fog épül-
ni a LIDL raktártól a régi vecsési út irá-
nyában. A raktár méretéről még pontos 
információink nincsenek, amint ezekről 
tudomást szerzünk, tájékoztatni fogom 
a lakosságot. 

Lezajlott a szelektív hulladékgyűjtő 
edényzet kiosztása. A DTKH Nonprofi t 
Kft. helyett az önkormányzat magára 
vállalta, hogy a szerződések egyezteté-
sét és a sárga fedelű kukák kiosztását az 
ideszállítás után elvégzi. Hat napra osz-
tottuk szét a település utcáit, 2-2 órás 
intervallumokban. Természetesen, aki 
másik időpontban tudott eljönni, nekik 
is át tudtuk adni a szemeteseket, ameny-
nyiben rendelkeztek a DTKH-val aláírt 
szerződéssel vagy helyesen kitöltött 
meghatalmazással. Az összes szemetes 

közel 80%-át 
sikerült így ki-
osztani (1137 
db). Aki nem 
tudta átvenni 
a szemetese-
ket, szeptem-
ber 12-éig a 
Polgármesteri 
H i v a t a l b a n 
h é t f ő n k é n t 
még átveheti 
munkaidőben 
(8-12 óra, il-
letve 13-18 
óra között). 

A sárga fe-
deles kukákba 
ugyanazt lehet 
tenni, mint eddig 
a sárga zsákok-
ba: műanyagot, 
papírt, fém, ita-
losdobozt. Kéri 
a szolgáltató, 
hogy lehetőleg a 
szemetesbe helyezés előtt legyen össze-
nyomva, tömörítve. Amennyiben nem 
fér a szemetesbe a szelektív hulladék, 
zsákban továbbra is kihelyezhető. Tilos 
a sárga fedeles kukába kommunális és 
zöld hulladékot tenni. Külön kiemelték, 
hogy üveghulladékot se tegyünk a sárga 
kukába, mert kézi válogatással szelek-
tálják a telephelyükön, az üveg a mun-
katársaik testi épségét veszélyeztetheti. 

Köszönöm a hivatal dolgozóinak és az 
EKO Kft. dolgozóinak a szemetesek ki-
osztásában, valamint a Gászler Kft-nek 
a segítségét az ideszállításban. Bízom 
benne, hogy a szállításban mostanában 
tapasztalt problémák megoldódnak, és 
helyreáll a hulladékszállítás rendje.

Gál Zsolt 
polgármesterZajlik a szelektív hulladékgyűjtő edények kiosztása
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Ballagás a Laky Ilonka Általános Iskolában
Elballagtak a Laky Ilonka Általános Isko-
la 8. osztályos tanulói. 2022. június 15-én 
vettek búcsút az oktatási intézménytől.
Osztályfőnökeik, Hajduvári Katalin (8. a) 
és Gálné Nagy Krisztina (8. b) vezetésével 
járták végig a virágokkal díszített ismerős 
termeket. A rokonok, barátok, ismerősök 
az udvaron várták őket virággal és lufi k-
kal. Az iskola részéről Kiss Katalin igaz-
gatónő köszönt el tőlük. Idézzük beszédét.

Tisztelt Vendégeink! Tisztelt Szülők! 
Kedves Kollégáim! És elsősorban termé-
szetesen Ti, Kedves Ballagó Nyolcadiko-
sok!

A ballagásban több érzés benne van. 
Ott van a búcsúzás szomorúsága, hiszen 
utoljára ültök így együtt a Laky Ilonka 
Általános Iskolában, de ott van az öröm 
is, hiszen megküzdöttetek valamiért és 
teljesítettétek a kitűzött célt. Benne van jó 
nagy adag feszültség, hiszen nem tudhat-
játok, milyen lesz az új iskola, ott milyen 
tanárok, osztálytársak lesznek, tetszeni 
fog-e, megálljátok-e a helyeteket? Benne 
van a megtiszteltetés, hiszen diáktársaitok, 
szüleitek, tanáraitok nektek adják most az 
összes fi gyelmüket, értetek öltözött virág-
díszbe az iskola, nektek szólt utoljára a 
csengő, ti vagytok a fókuszban ugyanúgy, 
mint 8 évvel ezelőtt, amikor először lépte-
tek be az iskolába. Hasonlókat érez most 3 
alsós osztályfőnökötök, Judit, Bea és Iza 
néni és 3 felsős osztályfőnökötök, Kriszti, 
Linda és Kati néni is. Tudom, hogy köz-
hely, de igaz: nagyon sok mindent köszön-
hettek nekik.

Gondoltátok volna 8, 6 vagy akár 4 év-
vel ezelőtt, hogy ez a nap is eljön egyszer? 
Voltak olyan időszakok, amelyek szinte el-
repültek. Egy erdei iskola, egy nyári tábor, 
egy jó kis kampánynap alatt szélsebesség-
gel múlt az idő, viszont egy keményebb, 
feleléssel, dolgozatírással, vizsgával - ami-
ről aztán kiderült, hogy - véleményetek 
szerint teljesen felesleges, eltöltött nap pe-
dig ólomlábakon haladt és soha nem akart 
véget érni.

Éljétek át a mai pillanatot, őrizzétek 
meg magatokban, hogy később újra és 
újra erőt merítsetek belőle! Erőt, mely 
most is kellett ahhoz – a 8. b-sek tudják, 
miért mondom ezt -, hogy ne repüljetek el 
a héliumos lufi k miatt, hogy leküzdjétek a 
magassarkú cipők okozta bokafi camokat, 
vagy elbírjátok a rátok halmozott tenger-
nyi virág súlyát és még ki is lássatok mö-
güle.

Az elmúlt 
években min-
den arcotokat 
megmutattátok: 
láttunk benne-
teket megszep-
pent, félős, iz-
guló diáknak, 
elesettnek, vi-
dám, felszaba-
dult, időnként 
harsány kisgye-
reknek, min-
denkinek az 
idegeire menő, 
nagyhangú, a 
jogait folyama-
tosan hangozta-
tó kamasznak, a 
fociért élni-halni 
tudó sportoló-
nak, jó versmon-
dónak, énekes-
nek, tehetséges 
rajzosnak, sze-
relmesnek, az 
ötödször elvett 
telefonjáért kö-
nyörgőnek. Vol-
tak persze borús 
pillanatok is: 
veszekedések, 
lógások, öltözői, 
mosdói ki sem 
mondom, hogy mik, osztályfőnöki, igaz-
gatói fi gyelmeztetések, hosszú beszélge-
tések az igazgatói irodában és az osztály-
főnökökkel a folyosó rejtett zugában. De 
fátylat rá, ez már a múlt.

Jogos az Önök öröme is, hiszen gyerme-
kük a mai napon ünnepélyes keretek kö-
zött elhagyja az ecseri iskola falait. Együtt 
örülhettünk sikereiknek, bánkódhattunk 
kudarcaik miatt. Köszönjük támogatásu-
kat, hisz gyermekeik útját egyengetni a 
közös felelősségünk.

Szeretnék egy kis ajándékkal köszönetet 
mondani a 8. a és a 8. b osztályos SZMK-t 
vezető szülőknek, akik 8 éven keresztül se-
gítették, támogatták az osztály munkáját:

• Holkóné Csanádi Mártának
• Tatár Gabriellának
• Kozma Barbarának
• Frankó Adrienn-nek
Kedves Búcsúzó Nyolcadikosok!
Egy nagyon híres francia író és fi lozó-

fus, Albert Camus ezt írta:

„„Senkinek sem kötelessége, hogy nagy 
ember legyen, már az is nagyon szép, ha 
valaki ember tud lenni.””

Ezt kívánom nektek én is. Tudjatok 
embernek lenni minden pillanatban, és 
amikor majd a 30 vagy 40 éves osztály-
találkozótokon eljöttök az akkori Lakyba, 
az akkori igazgatónak azt mondhassátok: 
igen, boldog emberekké lettünk, ehhez 
pedig a család mellett az alapot itt kaptuk 
meg.

Most pedig átadom az utolsó általános 
iskolai bizonyítványotokat, kérlek ben-
neteket, hogy a nevetek elhangzása után 
gyertek ki érte. Mindenkinek szívből gra-
tulálok, szép nyarat, jó pihenést és további 
sikereket kívánok!”

A ballagási ünnepség folytatásaként a 
7. osztályok műsorát hallgathatták meg a 
jelenlévők.

A gyermekek műsora után az iskola volt 
kémia tanára, Mosonszki Ferenc énekelt a 
ballagóknak.

S ki kk k l é h

Ballag a 8. a. Hajduvári Katalin osztályfőnök vezetésével
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Június 8-át nem szoktuk ünnepelni, óvo-
dánkban idén mégis különleges volt ez a 
nap. Egyrészt azért, mert szinte minden 
kisgyermekért apukája vagy nagypapája 
érkezett délután, másrészt azért, mert most 
nem indultak haza.

Ez a második alkalom ugyanis, hogy a 
közelgő apák napját barkácsolós délután-
nal ünnepeltük az oviban. Hisz talán nincs 
is annál nagyobb kincs, mint a közösen át-
élt élmény, a közös játék, az együtt töltött 
idő.

Így aztán egy igazán férfi as munka várt 
apákra-gyerekekre: egy repülőgép készítése!

Az elmúlt hetekben gyűjtött műanyag 
palackokat és mindenféle maradék papír-
jainkat használtuk fel az alkotásokhoz, ez-
zel kapcsolódva a június 5-i Környezetvé-
delmi Világnap nemes céljához, miszerint 
irányítsuk a fi gyelmet a környezetszennye-
zés következményeire, az újrahasznosítás 
fontosságára.

A repcsiken kívül az apukák fantáziája 
is szárnyalt… egyedi megoldásokkal gaz-

dagították a prototípust, a gyerekek pedig 
különféle díszítéssel tették tökéletesé kis 
járműveiket.

Kedves Édesapák!
Öröm volt látnunk, milyen türelmes, 

vicces, kreatív, kitartó, odaadó szülei 
vagytok ezeknek a gyermekeknek. Bizto-
sak vagyunk benne, hogy maradandó em-
lék lesz ez a nap gyermeketek számára és 
számotokra is!

Boldog Apák napját kívánunk!
Cserfa Kuckó Óvoda

Apák napi barkácsolás az óvodában

Mind az 54 nyolcadikos továbbtanul
A 2021/22-es tanév összességében teljes év 
volt, bár az első felében osztályok kerültek 
karanténba akár többször is. Ez nem aka-
dályozott meg bennünket abban, hogy az 
augusztusban összeállított mukatervünk 
szinte minden elemét meg tudjuk valósíta-
ni akár az oktatási-nevelési célkitűzéseink, 
akár a programok terén, csupán a farsangi 
iskolaszintű nagyrendezvényünk maradt el 
a pandémia miatt. 

Két év után ismét megrendeztük a Jóté-
konysági estet, újra erdei iskolába mehetett 
150 diák, volt kampány- és fordított nap, a 
témaheteket is megtartottuk. A gyerekek 
színházba, állatkertbe, cirkuszba, múze-
umokba mehettek a Lázár Ervin Program 
keretén belül. 

Idén a szülők is újra betekinthettek az 
iskolai munkába a nyílt tanítási napokon, 
a leendő első osztályosoknak „előkészí-
tőt” tartottunk. Az intézmény Pedagógiai 
Programjába épített Komplex alapprog-
ram is zajlik a délelőtti órákon és a dél-
utáni alprogrami foglalkozásokon, a jövő 
tanévben ez már az első három évfolyamra 
érvényes lesz. Újra központi eleme volt az 
iskolai munkának a környezettudatosságra, 
fenntarthatóságra nevelés, számtalan órai 
és tanórán kívüli program, projekt kap-

csolódott hozzá. (természettudományos 
gyakorlatok, szelektív hulladékgyűjtés, Au-
tómentes világnap, A világ legnagyobb tan-
órája, Planet 2021, 
Fenntarthatósági 
témahét, virágül-
tetés, faültetés, 
stb.) 

Az idei tanév-
ben megrendezés-
re kerültek a helyi, 
területi, országos 
versenyek is, aho-
va nagy számban készítettük fel tanulóin-
kat. Meg is lett az eredménye a tehetséggon-
dozás ilyen formájának, ugyanis jónéhány 
előkelő helyezést értek el gyerekeink a te-
rületi és országos megmérettetéseken. Saját 
területi sakkversenyt is szerveztünk, ezt ha-
gyománnyá szeretnénk tenni. A felzárkóz-
tatást és fejlesztést is megkapják a diákok, 
hatodik évfolyamig a szakértői bizottság 
által előírt órakeret 100 %-át, ami roppant 
szerencsésnek mondható. 

A tavaly májusban megírt országos kom-
petenciamérés eredményei 2022 júniusá-
ban láttak napvilágot. Hatodik és nyolcadik 
évfolyamon mérték a tanulók szövegértési 
és matematikai kompetenciáit, kiváló ered-
mény született, 6. évfolyamon (mostani 7. 
osztály) mindkét területen jóval az országos 
átlag felett, 8. évfolyamon (tavaly ballagott 
8. osztályok) szövegértésből országos átla-
got, matematikából az átlag feletti teljesít-
ményt mutattak tanulóink. 

Az intézmény tanulmányi átlaga 4,3, a 
349 tanuló közül 65-en dicsekedhetnek ki-
tűnő tanulmányi eredménnyel, senki sem 
bukott meg, így augusztusban elmaradhat 
a pótvizsga. 

54 nyolcadik osztályos tanuló ballagott, 
40 beiratkozó kisdiákunk van a következő 
tanévre, tehát ismét két első osztályt tudunk 

indítani. A hiányzások rekordot döntöttek, 
de ezen nincs is mit csodálkozni, hiszen a 
karanténba kerülést szinte egyetlen osztály 
sem úszta meg. 

A lemorzsolódással veszélyeztetett tanu-
lók (átlaguk 3,00 alatti, az előző félévhez 
képest 1,1 vagy annál több a rontás, bukás) 
száma is mindössze 3 fő, a felsős diákok 1,7 
%-a. Mindhárman 3,00 alatti átlaggal ke-
rültek be ebbe a körbe. Minden nyolcadi-
kosunk továbbtanult, az 54 gyerekből 26-an 
gimnáziumban, 24-en technikumban, 4-en 
pedig szakiskolában folytatják tanulmánya-
ikat.

Bátran kijelenthetjük, hogy eredményes, 
sikeres tanévet zártunk. Mindenkinek kel-
lemes nyarat, sok-sok pihenést és élményt 
kívánok.                                    

                                                 Kiss Katalin 

A Laky Ilonka 
Általános Iskola 
nyári irodai 
ügyeleti rendje
A Laky Ilonka Általános Iskola nyári iro-
dai ügyeleti rendje, amely az ügyintézést 
jelenti, a következő:
- július 27. 9:00-13:00.
- augusztus 10. 9:00-13:00.
- augusztus 17. 9:00-13:00.

Nyilvánosságra hozta a 2021-es országos 
kompetenciamérés eredményeit az Oktatási 
Hivatal, amely a kiemelkedő teljesítményű 
iskolák listáját is közzétette. Örömünkre 
ezek között az oktatási intézmények között 
szerepel az Ecseri Laky Ilonka Általános Is-
kola.

„Az országos kompetenciamérés adatai 
alapján azonosíthatók az olyan iskolák, ame-
lyek jobb eredményt érnek el, mint az tanu-
lóik korábbi eredményei alapján várható vol-
na, azaz az átlagosnál nagyobb az ott folyó 
pedagógiai munka fejlesztő hatása” – olvas-
ható az Oktatási Hivatal oldalán a kiemelke-
dő teljesítményű iskolákról.

A 8. évfolyamosok eredményei alapján az 
átlagosnál nagyobb mértékben fejlesztik a 
diákok matematikai képességeit, és az elmúlt 
öt mérési évben legalább kétszer a kiemelke-
dő teljesítményű iskolák közé kerültek.

A teljesítmény elismerése

,, 
ss 
-
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Kiss Katalin 
intézményvezető
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Pizsiparty a ballagó nagycsoportosokkal
Ez a nap is úgy indult, akár a többi nyár 
eleji délelőtt a Cserfa Kuckó Óvodában, 
mégis kicsit másként, izgalommal teli. 
Minden elballagott gyermek izgatottan 
várta, vajon mi fog történni délután? Kér-
dezgették a programokat és az eseménye-
ket.

Aztán eljött a várva várt este, remények-
kel és várakozással teli. A tornateremben 
felállításra került az ugrálóvár, amit min-
den gyermek kipróbált. Csillogó szemek-
kel érkeztek sorban egymás után az isko-
lába készülők és persze a kisebb testvérek 
is kíváncsiskodni. Persze ezt a csodaszép 
színes csúszdát nekik is ki kellett próbálni!

Az időjárás kegyes volt hozzánk. Így 
amint összegyűltek az óvodából elballa-
gott gyerekek, már indultunk is elhelyezni 
a szépen megfestett emlékköveiket az itt 
töltött néhány év emlékére.

Kellemes nyári szellő futott át az udva-
ron, közös élményekre és játékra hívogató.

A délelőtt során színes szalagos geszte-
nyelabdák készültek. A gyerekek sorba áll-
tak, hogy összemérjék, ki milyen messzire 
tudja eldobni a gesztenyelabdáját. Vízi-
pisztolyokkal a célbalövést lehetett gya-
korolni. Aztán következett a botos játék, 
amelybe felnőttek éppen úgy csatlakoztak, 
akár a gyerekek s ugyanolyan izgalommal 
vettek részt benne. Játszottunk színes ejtő-

ernyővel, átfutós helycserés játékot. Gör-
gettünk labdát, ügyelve arra, hogy a labda 
az ejtőernyőről ne essen le, felelevenítet-
tük a kedvenc mondókákat és énekeket 
is. A sok játékban bizony jól elfáradtunk, 
megéheztünk. Vacsorára érkezett is a friss 
pizza, amit minden gyermek örömmel, jó-
ízűen fogyasztott. 

Kis pihenő után a programok tovább 
folytatódtak. Éjszakai elemlámpás gumi-
cukor-kereső hadjárattal és karaoke parti-
val. Míg az elfáradt gyerekek nyugovóra 
tértek.

Másnap az ébredőket fi nom gőzölgő 
virsli várta, és amire a reggelijüket elfo-
gyasztották, már a szüleik is megérkeztek 
a csemetéjükért.

A pizsiparty jó hangulatban telt. A gye-
rekek számára ezzel lezárultak az óvodás 
évek. Pihenésre még itt a nyári szünet, a 
nyaralás és a gondtalan szünidő. Aztán 

pedig szeptemberben, újult erővel, tettre 
készen várja őket az iskola.

De azért, ha erre járnak, nézzenek be 
hozzánk, hogy mosolygós arcukat ismét 
láthassuk!

A ballagóknak a pizsipartyval lezárult az óvodában töltött korszak

Erdei iskola és osztálykirándulások
Mozgalmas napjai voltak a Laky Ilonka 
Általános Iskola tanulóinak és pedagó-
gusainak. A felsősök erdei iskolában tá-
boroztak a Velencei tónál, míg az alsó-
sok osztálykirándulásokon vettek részt, 
majd pénteken az iskolai „portya” várta 

őket.
A felsős osztályok Velencére utaztak. 

Eveztek, hajókáztak, sőt fürödni is le-
hetett a tóban. Ellátogattak a Pákozdi 
Katonai Emlékparkba. A táborhelyen 
sportfoglalkozások és számháború vár-

ta őket.
Az alsós osztályok hazánk különböző 

helyeire utaztak, hogy bővítsék ismere-
teiket. Többek között jártak Dunavar-
sányban, Esztergomban, a tápiószelei 
Blaskovich Múzeumban.

Az alsósok sok helyre utaztak a tábor során

A felsősök Velencén és környékén táboroztak
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Kozma Barbara irányításával június 11-én került megrendezésre a IV. 
Hastáncgála az ecseri Rábai Miklós Művelődési Házban. Az eseményt 
– a zsúfolt ház mellett – megtekintette Gál Zsolt polgármester is.  

Mint Kozma Barbara a Cserfának elmondta, az elmúlt két év nehéz 
volt számukra. Nemcsak a szervezőknek, hanem az énekeseknek és tán-
cosoknak egyaránt. A színpadi produkciók, az élő fellépések háttérbe 
szorultak, és csak bizakodhattak abban, hogy a koronavírus-járvány 
okozta rémálom minél hamarabb visszavonul. 

Kozma Barbara kiemelte, hogy erre a rendezvényre inkább a visz-
szatekintés volt a jellemző. A fellépők kedvenc táncaikból mutattak be 
részleteket, közéjük csempészve azért újdonságokat is. 

A hastáncról, mint műfajról szólva elmondta, a tácot rendeteg néven 
ismerik. Eredeti arab neve: Raks Sharki. Szó szerinti fordításban azt 
jelenti, hogy a Keleti világ tánca. A világ egyik legrégibb ősi táncáról 
van szó, amely generációkról generációkra száll. 

A műsorban fellépett énekét gitáron kísérve Oláh Laura (Lala) is, aki 
egy Britney Spears dalt adott elő, illetve vendégfellépőként az ecse-
ri kötődésű Gébele Martin is énekelt a közönségnek első lemezéről, 
amelynek különlegessége, hogy ez most magyarul jelent meg. A műsor 
második felében egy duettet is előadott Lala és Martin.  

Az est egyik meglepetése volt, amikor Kozma Barbara két lányá-
val, Laurával és Flórával lépett színpadra. Kozma Barbara a Cserfának 
elmondta, óriási dolognak tartja, hogy életében azt csinálhatja, amit a 
legjobban szeret, a táncot, amibe 20 éve kóstolt bele először. Az meg 
végképp kifejezhetetlen öröm számára, hogy saját gyerekeivel együtt 
léphet színpadra.  A kulturális esemény hatalmas közönségsikert aratott. 

Két év után újra nagy sikerű 
hastáncgála Ecseren

Kozma Barbara Baranyai Beáta

Lala és Martin énekel

A MAYYA és az Izisz csoport

A Mini csoport

A Nazirah együttes botos tánca

Színpadon a család: Lala, Flóra és Barbara

Cserfa_2022_július_03.indd   7 2022. 07. 16.   8:03:06



8 Cserfawww.ecser.hul 2022. július 22. Közösen

Hagyomány: Úrnapi körmenet a gyönyörű virágszőnyegen
2022. június 19-én, vasárnap kora este Úrnapi szentmisét 
tartottak az Ecseri Római Katolikus Templomban. A mise 
után körmenettel ünnepelték Úrnapját. A 19 órakor kezdődő 
misét megelőzően az ecseriek délután virágszőnyeggel dí-
szítették fel a templomtól a Községházáig a Széchenyi utca 
mindkét oldalát. Köszönjük minden lelkes segítő munkáját, 
akik a nagy hőségben szépítették a főutcát! Köszönet a sok 
virágért, virágsziromért!

Dr. Csiba Tibor esperes úr a körmenetben, az oltáriszent-
séget palástjával tartva kereste fel a hívek által készített négy 
állomást. Ezen az egyházi ünnepen nagy számban jelentek 
meg a helyiek, sokan népviseletet öltöttek.

Aszódi Csaba 
András és az 
alatta levő ké-
pen a hölgyek 
készítik 
a virágszőnye-
get

Hosszú sort alkottak 
a körmenet tagjai 
végig a Szechenyi 
utcán. Képünkön: az 
Ecser Emlékmű mel-
lett haladnak el.  

Csiba Tibor esperes az oltáriszentséggel a kezében a körmenet élén

A Nyugdíjasklub tagjai közül többen népviseletet öltöttek az ünnepi 
alkalomra

Cserháti Lász-
ló és család-
tagjai joggal 
büszkék alko-
tásukra

Aszódi Csaba András kongatja 
a búdka harangját a körmenet 
tiszteletére
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Templomunk búcsúját ünnepeltük
Június 13-a Szent Antal napja. Az e nap-
hoz legközelebb eső vasárnapon, június 
12-én tartották az Ecseri Templom bú-
csúünnepét. Az Ecseri Római Katolikus 
Templom védőszentje Páduai Szent An-
tal. Ezen a jeles napon Dr. Csiba Tibor 
esperes úr celebrálta a misét. Páduai 
Szent Antalon kívül megemlékezett ar-
ról, hogy Szentháromság vasárnapja 
van, valamint hálát adott a most véget 
érő tanév kegyelmeiért.

Énekkarunk az alkalomhoz illő éne-
kekkel készült az ünnepre. Bevonulás-
kor a következőt énekelték:

„Föltekintünk a szegénység ködfelhő-
in át,

Páduának csillagára, Szent Antal te-

rád.
Bízva hozzád fordulunk, bajainkban 

gyámolunk.
Hallgat szádra, hő imádra Jézus, jó 

Urunk”
Felajánláskor a Dicső Szent Antal 

című ének hangzott fel:
„Dicső Szent Antal, Isten kedveltje,
Ki a mennyekben tündökölsz fent!
Liliom-tiszta, kinek karjába’
A kisded Jézus édesen pihent.
Te csodatevő, ki száz bajunkban
Érezteted szent segélyedet:
Szívünkből áldunk, általad várunk
Az Úr Istentől dús kegyelmet.”
Áldozásra szlovák nyelven énekelték 

a „Svätý Anton” című tót éneket.

Mit jelent a búcsú?
Védőszentünk emléknapja halálának, 

azaz mennyei születésének napja: jú-
nius 13. Miket is jelent a búcsú kifeje-
zés? Elsődleges jelentése a távozáskor 
történő elköszönés. Ebből származik az 
egyik egyházi jelentése: a tisztítótűz-
ben esedékes ideig tartó tisztulástól való 
részleges vagy teljes elbúcsúzás, azaz a 
búcsúnyerés szavunk. Másik egyházi je-
lentése a templombúcsú, ami a templom 
védőszentjének ünnepnapja. A búcsú 
napjának lényege az, hogy magunk és 
elődeink nevében, egész napos, őszinte 
örömmel, szívből adjunk hálát minket a 
mennyből pártfogoló védőszentünk min-
den segítségéért.

2022-ben kétszáz önkéntes mentőszervezet jut pályázati támogatáshoz 
központi forrásból. Az erre vonatkozó döntést jóváhagyta a BM Orszá-
gos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság főigazgatója. Az Ecseri Önkéntes 
Tűzoltó Egyesület 272.184-Ft-ot fordíthat ruházati termékek beszerzé-
sére.

Az önkéntes men-
tőszervezetek erősí-
tésének elsődleges 
célja mindig is a te-
lepülések önvédelmi 
képességének növe-
lése volt. A szerve-
zetek bevonásával 
emelkedik azoknak a 
létszáma, akik hely-
ben vállalhatnak sze-
repet a károk, különös tekintettel az egyre gyakrabban előforduló viharok 
okozta károk felszámolásában és a helyreállítási munkálatokban. Jelen-
leg országosan több, mint húszezer önkéntes áll beavatkozásra készen az 
emberek biztonsága érdekében.

A mentőszervezetekben tevékenykedők létszámának növekedésével 
arányosan a beavatkozások száma is emelkedett, tavaly összesen 2 ezer 
359 katasztrófavédelmi műveletben vettek részt az önkéntes mentőszer-
vezetek. A beavatkozásokhoz az elhivatottság és a szakmai tudás mellett 
megfelelő felszereltségre, a kor kihívásainak megfelelő technikai eszkö-
zökre is szükség van. Ezért a korábbi évekhez hasonlóan a katasztrófavé-
delem idén is kiírta azt a pályázatot, amely az önkéntes mentőszervezetek 
tevékenységéhez kapcsolódó járművek, működési költségek fi nanszíro-
zására, védőruházattal való ellátásukra, valamint a mentőszervezet tagjai 
oktatásának, vizsgáztatásának támogatására nyújt lehetőséget a központi 
költségvetésből.

Lapzártakor érkezett a hír: 
az Ecseri Önkéntes Tűzoltó Egyesület további támogatásban része-

rült. Ezúttal 671.730- Ft többletet költhetnek a közfeladataik ellátására. 

Támogatásban részesült 
az Ecseri Önkéntes Tűzoltó 
Egyesület

Az ÖTE Ecser járműve

Közterületfelügyelő kerestetik
Az Ecseri Polgármesteri Hivatal pá-
lyázatot hirdet közterület-felügyelői

munkakörének betöltésére.
A közszolgálati jogviszony időtar-

tama: határozatlan idejű közszolgálati 
jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes mun-
kaidő

A munkavégzés helye: Pest megye, 
2233 Ecser, Széchenyi utca 1.

A munkakörhöz tartozó főbb tevé-
kenységi körök:

A közterületek jogszerű használa-
tának, rendjének, tisztaságának védel-
me; jogsértések hatékony megelőzé-
se, megakadályozása, megszüntetése, 
szankcionálása; az önkormányzati 
vagyon védelme; a közterületen enge-
délyhez kötött tevékenységek jogsze-
rűségének ellenőrzése; közreműködés 
a közrend, közbiztonság védelmében, 
térfi gyelő kamerás rendszer fi gyelése; 
a közösségi együttélés alapvető sza-
bályairól, valamint ezek elmulasztá-
sának jogkövetkezményeiről szóló 
1/2013. (I.30.) önk. rendeletben meg-
határozott feladatok ellátásában való 
közreműködés.

Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény meg-

állapítására és a juttatásokra a köz-
szolgálati tisztviselőkről szóló 2011. 
évi CXCIX. törvény rendelkezései 
és Ecser Nagyközség Önkormányza-
tának vonatkozó rendeletei az irány-
adók.

Pályázati feltételek:
• Magyar állampolgárság,
• Cselekvőképesség,
• Büntetlen előélet,
• Középfokú képesítés,
• Felhasználói szintű MS Offi  ce 

(irodai alkalmazások),
• B kategóriás jogosítvány,
• Vagyonnyilatkozat tételi eljárás 

lefolytatása,
• 6 hónap próbaidő vállalása
A pályázatok benyújtásának módja: 

Postán vagy Elektronikus úton Szabó-
Gedei Klaudia részére a polgarmes-
terihivatal@ecser.hu e-mail címen 
keresztül

 Személyesen: Szabó-Gedei Klau-
dia, Pest megye, 2233 Ecser, Széche-
nyi utca 1. 

Bővebben: www.ecser.hu

A parlagfű elleni védekezés elsősorban az ingatlan tulajdonosának, 
illetve használójának a kötelezettsége. A hatóságok feladata, hogy – ameny-
nyiben a tulajdonos/földhasználó nem tesz eleget a kötelezettségének – a 
mulasztók költségén elrendelik az ún. közérdekű védekezést, emellett nö-
vényvédelmi bírságot szabnak ki – tájékoztatott a Pest Megyei Kormány-
hivatal.Fontos tudni, hogy a hatósági intézkedéshez (közérdekű védekezés 
végrehajtása, bírság kiszabása) nem szükséges a sérelem — egészségká-
rosodás — bekövetkezése, e körben elégséges a védekezési kötelezettség 
elmulasztásának megállapítása. Bővebben: a www.ecser.hu honlapon.
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Sok kiszuperált háztartási berendezéstől 
szabadultak meg az ecseriek 
Eredményesen zárult június 11-én az 
ecseri önkormányzat és a FE-Group Inv-
est Zrt. együttműködésében megszerve-
zett elektronikus hulladékgyűjtési akciói.
Mint a falubeli Koczkás László, több el-
használt berendezését a gyűjtőkonténerbe 
rakó érintett lapunknak elmondta, nagyon 
jó, hogy az önkormányzat lehetőséget 
biztosított a fölöslegessé vált elektromos 
hulladék elszállítására. A járvány ebbe is 
közbeszólt, ezért kellett többet várni az 
alkalomra, mint általában szokásos.

Lád-Csorba Tí-
mea, az FE-Group 
Invest Zrt. straté-
giai fejlesztője a 
Cserfának kiemel-
te, már a gyűjtés 
megszervezésé-
nek előkészítése 
is gördülékenyen 
ment, amiben az 

önkormányzat munkatársa, Gere Katalin 
segített sokat. A lebonyolításban pedig 
Valyon Tibor. Lád-Csorba Tímea hozzá-
tette, a lakosság összetartó, nagyon segí-
tőkész volt, sokan egymásnak el is hozták 
a kijelölt helyszínre elromlott tv berende-
zéseiket, hűtőszekrényüket, tűzhelyeiket, 
mosógépeiket.

A stratégiai fejlesztőtől megtudtuk azt 
is, hogy a cég apró alkatrészekre bontja a 
berendezéseket és újra hasznosítja azokat. 
Semmi nem megy tehát kárba. 

Összességében kijelenthető: minden 
várakozást felülmúlt az érdeklődés a 
gyűjtés iránt. Az ecserioek 90 köbméter 
elektronikai hulladékot adtak le. Köszö-
net illeti kiváló együttműködésüket! Kö-
szönjük a szakcég és Valyon Tibor közte-
rület-felügyelő úr munkáját!

Lád-Csorba Tímea

Koczkás László és mellette álló fi a örült a lehetőségnek, több öreg masinájuktól szabadultak meg.

A gyűjtés kulturált körülmények közt zajlot. A tisztaságra különösen 
ügyeltek a cég és az önkormányzat képviselői.

2022. június 17-én késő délután elsodort 
a sülysápi személyvonat egy nőt Ecser és 
Rákoskert között a nyílt pályán. A sérültet 
a mentők kórházba szállították.

A szerelvényen több, mint negyven em-
ber utazott. Ők a tűzoltók közreműködé-
sével szálltak át az értük küldött mente-
sítő járatra.

Elsodort egy 
embert a vonat
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A Cserfa következő, 2022. 08. szá-
ma augusztus 12-én jelenik meg. 
Nyomdába adás: augusztus 5.  
Lapzárta: augusztus 1.

Lélekgondozó

AA CsCsererfafa kkövövetetkekezőző 20202222 0808 szszáá

Honlap: 
www.ecser.hu

Személyi változás 
az Ecseri Plébánián

Marton Zsolt váci megyéspüspök sze-
mélyi változásokat rendelt el a Váci Egy-
házmegyében.

Dr. Tanczik Balázst felmentette az 
ecseri plébánia plébánosi szolgálata alól, 
és kinevezte Vác-Alsóváros (Erdőkürt 
fíliával) és Vác-Felsőváros plébános-he-
lyettesévé.

Dr. Csiba Tibort minden eddigi fel-

adata megtartása mellett kinevezte 
Ecser plébánia plébániai kormányzójá-
vá.

Dr. Tanczik Balázs 2022. július 24-én, 
vasárnap 18. órakor köszön el az ecseri 
hívektől a templomban.

Köszönjük Balázs atya szolgálatát, és 
jó egészséget, sok sikert kívánunk Neki 
új állomáshelyén.

Néprajzi tábor – két év után újra
A Zöldkoszorú Hagyományőrző Kör 2016 
óta rendszeresen pályázik néprajzi-nép-
ismereti tábor szervezésére. Sajnos az el-
múlt két évben a vírushelyzet megakadá-
lyozta a táborok megrendezését, de nem 
adtuk fel és töretlen lelkesedéssel és nagy 
örömmel vágtunk neki ebben az évben is 
az utazásnak.

A Szlovákiában töltött öt nap számtalan 
programot tartogatott. Volt benne város-
nézés Pozsonyban és Révkomáromban, a 
bajmóci vár megtekintése, a helytörténeti 
gyűjtemény felkeresése Ürményben, mely 
településen egyben a szállásunk is volt. A 
kapcsolódási pont minden esetben gróf 
Grassalkovich Antal élete és munkássága 
volt, aki Ecser egykori földesuraként a falu 
újjáélesztését és a templom építését is vég-
hez vitte.

Tovább építettük a jó kapcsolatot szlo-
vákiai testvértelepülésünkkel Cabaj-
Cáporral is, hiszen meglátogattuk az ot-
tani iskolát (a tanév Szlovákiában június 
30-ig tart) és közös foglalkozásokon vet-
tünk részt szlovák gyerekekkel. Mivel vé-
gig rekkenő hőség volt, egy délután még 
egy vidám fürdőzés is belefért a folyama-
tosan bővülő mezőkeszi strandon.

A tábor anyagi fedezetét pályázati úton 
a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt., az Ecseri 
Szlovák Önkormányzatot és felajánlásból 
az ecseri Pro-Form Kft . támogatta.

Jármai Ildikó
Révkomárom, Klapka György szobra
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Kéklámpás találkozót tartottak július 9-én 
az Aeroparkban. A járművek konvojba 
szerveződtek és rendőri felvezetés mellett 
izgalmas felvonulásra indultak az Aero-
park-Vecsés-Ecser-Vecsés-Aeropark út-
vonalon. Köszönjük, hogy idén is eljöttek 

Ecserre!

Június 21-én Ecseren rendezte meg küldöttgyűlését a Jegyzők Országos Szövetsége (JOSZ). A Rábai Miklós Művelődési Házban 
Barta Zoltán ecseri jegyző köszöntötte a küldötteket, akik az ország minden megyéjéből érkeztek. A rendezvényen megjelent Dr. 
Gyergyák Ferenc, a Települési Önkormányzatok Országos Szövetségének főtitkára. A tanácskozáson áttekintették a Szövetség el-
múlt évi szakmai munkáját. Sor került a pénzügyi beszámoló elfogadására is. A JOSZ ismét Tóth János urat választotta elnökévé. 
Megválasztották az elnökség tagjait is, majd jó alkalom adódott a szakmai tapasztalatcserére.

Motoros felvonulást tartott a Farkasfalka Motoros Baráti Kör június 26-
án Ecser és Maglód utcáin. 11. éve alakultak meg és így népszerűsítették 
kedvenc hobbijukat, a motorozást.
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