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Szent István-napi prog-
ramok a Széchenyi utcá-
ban, a patakparton.

2022. augusztus 20., 
szombat délután 14 órá-
tól indul a Ládavasút, 
lesznek játékok, légvár.

Üzemel a Mászófal 
– kicsiknek és nagyok-
nak egyaránt! Jönnek az 
árusok, hűsítő italokkal, 
laktató ételekkel várja a 
vendégeket a Ciklon-bü-
fé a Sörsátorban!

Az esti program 20 
órától: Jön a Zöld Koszo-
rú Hagyományőrző Kör 
Petruska Csoportjának 
új produkciója. Sötéte-
dés után kezdődik a Lux 
Mithras tűzzsonglőr-csa-
pat látványos bemutató-
ja, majd jön az Animal 
Cannnibals koncertje! 
Utána Abonyi Attila ret-
ro-disco!

A rendezvény egyna-
pos lesz, 20-án kora dél-
után szólalnak meg majd 
a színpad hangszórói 
– ezúttal nem a Sportpá-
lyán, hanem a Szerelem-
patak partján.

Az önkormányzat 
képviselő-testületének 
döntése értelmében idén 
nem lesz augusztus 20-i 
tűzijáték. 

A rendezvényre 
sztárfellépőt hívtunk 
meg: az Animal Canni-
bals biztosított minket 
arról, hogy vadonatúj 
programjukban nem 
fogunk csalódni.

Rábai Miklós 
Művelődési 

és Közösségi Ház

Bővebben 
az 

augusztus 

20-i 

ünnepségről
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Ingyenes lakossági LED-csere Ecseren

A Váci Egyházmegye és a rokonság 
fájó szívvel, de Isten akaratában meg-
nyugodva tudatja, hogy szeretett pap-
testvérünk, BAROTAI PÉTER END-
RE érdemes esperes, püspöki tanácsos, 
maglódi plébános, volt ecseri plébános 
2022. július 29-én, életének 87., papsá-
gának 64. évében szentségekkel meg-
erősítve hazatért az Úrhoz.

Paptestvérünk 1936. február 2-án 
született Kispesten. 1959. június 21-
én Vácon szentelték pappá. Káplán: 
Kispest-Munkástelepen (Wekerlete-
lep) 1959, Lajosmizsén 1959–1962. 
Expositus káplán Kígyóspusztán 1962 
–1964. Káplán: Tóalmáson 1964, Szen-
tes-Jézus Szíve Plébánián 1964–1966. 
Plébános: Táborfalván 1966–1970. 
Kisegítő lelkész: Kecskeméten 1970–
1972. Káplán: Hódmezővásárhelyen 
a Szent István Plébánián 1972–1973. 
Plébános: Szelevényben 1973–1974, 
Nógrádsápon 1974–1977, Lakiteleken 
1977–1979, Heréden 1979–1988, Lő-
rinciben 1988–1993, Mendén 1993–
1994, Gyömrőn 1994–1995, Szolnok-
Belvárosban 1994–1999. Plébániai 
kormányzó Tápiósápon 2000–2007, 
Ecseren 2007–2018. Oldallagosan plé-
bános: Heréd 2006, Héhalom 2010, 
Palotás 2010. Plébános Maglódon 
1999–2022. Püspöki tanácsos 1989, 

kállói megbízott kerületi esperes 1990, 
az Ecsegi kerület esperese 1992, Szol-
nok kerületi esperese 1994–1999.

Hűséges papi életéért Krisztus, az 
Örök Főpap adjon jutalmat az atyai ház 
örömében!
R.I.P.

Barotai Péter Endrét a Váci Egy-
házmegye, a Maglódi Katolikus Egy-
házközség és Maglód Város Önkor-
mányzata saját halottjának tekinti.

***
   † Evangélium Szent János könyvéből:
“Ezért a zsidók közül sokan elmentek 
Mártához és Máriához, hogy vigasz-
talják őket testvérük miatt. Márta, 
amint meghallotta, hogy Jézus jön, 
eléje ment, Mária pedig otthon maradt. 
Márta akkor így szólt Jézushoz: ,,Uram, 
ha itt lettél volna, nem halt volna meg 
a testvérem. De tudom, hogy most is, 
bármit is kérsz Istentől, Isten megadja 
neked.’’ Jézus azt felelte neki: ,,Testvé-
red fel fog támadni.’’ Márta így szólt 
hozzá: ,,Tudom, hogy feltámad a feltá-
madáskor, az utolsó napon.’’ Jézus azt 
mondta neki: ,,Én vagyok a föltámadás 
és az élet. Aki hisz bennem, még ha 
meg is halt, élni fog és mindaz, aki él 
és hisz bennem, nem hal meg soha. 
Hiszed ezt?’’ Márta azt felelte neki: 
,,Igen, Uram, hiszem, hogy te vagy 
a Krisztus, az Isten Fia, aki a világba 
jön.’’

***
   Én vagyok a föltámadás és az élet. 
Aki hisz bennem, még ha meg is halt, 
élni fog és mindaz, aki él és hisz ben-
nem, nem hal meg soha.

Elhunyt Barotai Endre atya

Közeledünk a nyár végéhez, lassan elkezdődik az 
iskola és az óvodák is teljes létszámmal beindul-
nak. Ilyenkor az intézményeink környezetében 
megnövekszik a forgalom. Kérek minden közle-
kedőt, hogy fokozottan fi gyeljen és legyen türe-
lemmel. Nemcsak az intézmények környezetében, 
a saját közvetlen lakókörnyezetében, hanem a te-
lepülés összes utcájában igyekezzen mindenki a 
sebességhatárokat betartani. Vigyázzunk a gyere-
kekre, vigyázzunk egymásra!
Az idei évben is többen pályáztak a „Szép kert, 
tiszta környezet” cím elnyerésére. Külön örültem, 
hogy több indulónál a Cserfa újság mellékleteként 
küldött virágmagokból kikelt virágokat is láthat-
tuk. Köszönöm az indulóknak, hogy vették a fárad-
ságot és megmutatták gyönyörű kertjeiket, gratu-
lálok mindenkinek! A következő számban néhány 
képet meg is mutatunk, bízom benne, hogy jövőre 
még többen jelentkeznek majd.

Néhány hónappal ezelőtt jeleztük, hogy Ecser 
Nagyközség Önkormányzata is csatlakozott az 
„Ingyenes lakossági LED csere” programhoz a 

CYEB jóvoltából, ez most talán még inkább aktu-
álissá vált.

„Cserélje le a régi izzóit, csökkentse a villany-
számláját és óvja a környezetét! A CYEB Ecser 
Nagyközség Önkormányzatának közreműkö-
désével ingyenesen biztosítja az izzókat hozzá. 
Nem kell mást tennie, mint 2022. augusztus 29-
től regisztrálni a ledcsere.hu oldalon. 

A “Jelentkezés”-re kattintva, átvevőpontként 
Ecsert választva néhány perc alatt regisztrál-
hat bárki, akinek a nevén van villanyszámla, 
és ecseri lakcímkártyával rendelkezik. Néhány 
adat kitöltését, illetve dokumentum feltöltését 
követően a rendszer az éves áramfogyasztás, 
valamint az otthonában található izzók száma 
és használati ideje alapján kiszámolja, hogy az 
adott háztartás hány ingyenes LED-re jogosult.

FONTOS! A regisztráció utolsó oldalán átvé-
teli helyként Ecsert jelölje be!

Amennyiben a regisztrációhoz segítségre van 
szüksége, keresse az önkormányzat munkatár-
sait.

A LED fényforrá-
sok használata jelen-
tős csökkenést jelent 
a villanyszámlában, 
és akár 10 éves élet-
tartamának köszön-
hetően használója 
sokkal kevesebb hul-
ladékot termel, mint 
az, aki hagyományos 
izzóval világít. Egy 
átlagos magyar háztartásban 20 db izzó talál-
ható, mely a teljes villanyköltség közel 1/3-át 
jelenti. A CYEB weboldalán – https://ledcsere.
hu/ – található kalkulátor segítségével néhány 
kattintással kiszámolható, éves szinten milyen 
megtakarítást eredményez, ha korszerű izzók-
kal világítunk otthonunkban.

Ecseri lakosoknak augusztus 29-ét követően 6 
hétig lesz lehetőségük regisztrálni a programba 
a www.ledcsere.hu oldalon.” 

Gál Zsolt polgármester 
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Honfogla(ky)ló tábor Balatonszárszón

Mint minden évben, idén is tematikus 
nyári tábort szerveztünk Balatonszárszón 
július 18-24. között. A téma a magyarok 
őstörténete és a honfoglalás időszaka 
volt. A gyerekeket hét törzsre osztottuk, 
színeket és szállásterületet kaptak (egy-
egy asztal jelképezte ezt), volt törzsfőjük 
és tábori táltosuk. A cél az volt, hogy mi-
nél több szállásterületet szerezzenek meg. 
Ehhez naponta feladatokat kellett meg-
oldaniuk: történelmi kérdések, kvízek, 
kreatív feladatok (jurtakészítés, korabeli 
ruhák rajzolása, idegen emberek felkéré-
se, hogy mondják el a Laky-szlogent, a 
József Attila Emlékház bejárása, stb.). Jó 
volt ez arra is, hogy szórakozva tanulja-
nak, illetve a pihenés mellett ismereteket 
is szerezzenek játékos formában.
Első nap strandoltunk, majd az először 
táborozók beavatása következett vicces 
próbatételekkel, a napot a Magyar vándor 
című fi lm megnézésével zártuk. Másnap 
átgyalogoltunk Balatonföldvárra, hogy 
egy órát sétahajózzunk a Balatonon, ami 
nagyon nagy élmény volt. Harmadik nap 
két hagyományőrző segítségével a gye-
rekek bepillanthattak az ősi magyar szo-
kásokba, magukra ölthettek gyönyörű 
ruhákat, íjászkodhattak és bőr karkötőt 
készíthettek maguknak. 
Csütörtök reggel megérkezett az ÖTE, 
ismét érdekesebbnél érdekesebb és egy-
ben nagyon hasznos állomásokat találtak 

ki. A táborozók megtanulhatták az újra-
élesztés technikáját és azt, hogy hogyan 
kell használni egy porral oltó készüléket. 
Olthattak tüzet fecskendő segítségével, 
egy füsttel elárasztott 
szobában tárgyakat 
kereshettek, a siófo-
ki tűzoltók kocsijával 
„bevetésen” vehettek 
részt. A nap fénypontja 
természetesen a szoká-
sos habparty volt, me-
lyet szintén a siófokiak 
prezentáltak. Az esti 
eredményhirdetés után 
Abonyi Attila szóra-
koztatta a táborlakó-
kat. A tavalyi discohoz 
hasonlóan ez is ferge-
tegesre sikerült. 
A pénteki nap a vízi-
vetélkedő napja volt. 
A hét törzs egymással 
viaskodott. Megmu-
tathatták, hogy milyen 
ügyesek a hátrafelé 
matracevezésben, a 
vízalatti híd építés-
ében májkrémes do-
bozokból, mennyire 
jó küzdők a vízi róka-
vadászatban és meny-
nyire tudják szárazon 

átjuttatni honfoglaló ruhába öltözött tár-
sukat a túlpartra. Pénteken este tartottuk 
a bátorságpróbát is, bár minden estén és 
éjszakán próbára tették a bátorságunkat a 

Vízivetélkedő

A honfogla(ky)lók csoportképe
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táborba belopódzó 
aranysakálok. 
A szombat az ün-
neplésekkel telt. 
Felköszöntöttük a 
születés- és névnap-
jukat ünneplőket, 
ettünk tortát, majd 
a szokásos tábori 
esküvő keretében 
fogadalmat tettek a 
párok, ezt a „friss 
házasok” fotózása 
követte. Vasárnap 
még strandoltunk 
egy utolsót.
Mi, tanárok az idei 
évben is vártuk azt 
a pillanatot, amikor 
majd elfáradnak a 
gyerekek és a 10 
órai takarodó után 
valóban el is alsza-
nak. De mindhiá-
ba. Felvillanyozta 
őket, hogy éjszakai 
ügyeletet tarthatnak 
(amibe időnként 
bele is aludtak), 
hogy jókat beszél-
gethetnek, nevet-
hetnek. Mi pedig 
folyamatosan pisz-
szeghettünk. A tá-
borozók minden nap 

ásványvizet kaptak, dinnyét, jégkrémet, 
péksüteményt, tortát, pótvacsorát ehettek, 
teljesítményükért díjazásban részesültek.
Ahhoz, hogy ez a tábor így és ilyen áron 
megvalósulhasson, sok ember, intézmény 
segítsége kellett. Szeretnénk köszönetün-
ket kifejezni az utazásért Ecser Nagy-
község Önkormányzatának, a hagyo-
mányőrző nap szponzorálásáért az EKSE 
vezetőségének, a hajózás fi nanszírozásá-
ért a Száz Kéz Egyesületnek, a csütörtö-
ki nap megszervezéséért és a pólókért az 
Ecseri Önkéntes Tűzoltó Egyesületnek, a 
csomagok szállításáért Sztancsik Csabá-
nak, a sok fi nom falatért dr. Gróf József-
nek, az anyagi támogatásért Bán Etelká-
nak és az Ecser Nebulók Szervezetének. 
És persze ezer köszönet a tábor megszer-
vezéséért Deme Évának és a táboroztató 
kollégáimnak és „pártolóinknak” (a nyol-
cadik törzsként csatlakozott kabaroknak) 
azért a sok munkáért, amit a saját szabad-
idejük terhére végeztek.
A Laky jó! Ennyi!

Kiss Katalin

A habparty idén is a programok egyik fénypontja volt

áás áávány iivizett kkkkkkkkkkkkaka tpt kkkkkkak dididinn ééyéttttt jjjjjjjjjjjjjjjééééégégkkkkkkkkkkkkrkrkrééééééémémet
A szállás kényelmes, biztonságos épülete

Cserfa_2022_augusztus-01.indd   5 2022. 08. 06.   9:52:11



6 Cserfawww.ecser.hul 2022. augusztus 12. Környezetvédelem

Az ecseriek örülnek 
a szelektívhulladékgyűjtő-kukáknak

A szelektív hulladékgyűjtés nem újkele-
tű Ecseren, s a módszer jól be is vált a 
faluban, így ma már minden háztartás íly 
módon gondoskodik a keletkezett hulla-
dék elszállításáról. Az viszont új dolog, 
hogy az önkormányzat is besegít ebbe a 
munkába s osztja szét a gyűjtés elvégzé-
séhez szükséges edényeket. 

Gál Zsolt polgármester elmondta, 
hogy a Duna-Tisza Közi Hulladékgaz-
dálkodási Nonprofi t Kft-nek, (DTKH) 
nincs személyzete erre a feladatra. Így 

mindössze annyit tudtak tenni, hogy 
amikor az ügyfélszolgálati iroda nyitva 
van, azaz kéthetente két óra időtartamra, 
akkor tudnák csak az edények kiosztását 
elvégezni. De hát természetesen egyedül 
sokkal kisebb mennyiség kiosztására ke-
rülhetne sor. 

Így az önkormányzat – a többi helyi 
vezetéshez hasonlóan – felkarolta ezt a 
feladatot. Ennek megfelelően pedig ő 
szervezi meg az osztást, melynek alkal-
mával időre tudnak az edényekért érte 

menni a lakosok. S remélhetőleg így ke-
vesebb átfedés is adódik majd. Az eddigi 
tapasztalatok egyébként azt mutatják, 
hogy nagyon sok gondot okoznak a szer-
ződések, az azokból adódó pontatlansá-
gok, amik a DTKH nyilvántartásából 
adódnak. Azt pedig kissé nehéz kezelni, 
hogy a valaki által korábban hibásan 
rögzített szerződést a helyszínen tisztáz-
zák. De szerencsére mindennek ellenére 
nem olyan sok a kellemetlenség, hiszen 
megértőek az ecseriek és elfogadták, 
hogy a módosítások elkerülhetetlenek, 
amit az ügyfélszolgálati honlapon vagy 
e-mail címen lehet kérni. Azonban sze-
mélyesen is sokan megtették már ezt, 
s még az osztási akció kezdőnapján is 
sokan átszaladtak, hogy szerét ejtsék 
a korrekciónak. Ennek is köszönhető, 
hogy zökkenőmentesen ment az osztás. 
Az önkormányzat pedig bízik abban, 
hogy a közös erőfeszítés eredményeként 
mindenki a kukájához jut, aki szeretne. 

Egyébként számos baki adódik a tele-
pülésen mind a szelektív, mind pedig a 
zöldhulladék szállításával kapcsolatban. 
A zsákos rendszer sok bizonytalansá-
got okoz. A fő gondot az jelenti, hogy 

Farkas Tamás elvégzi az előzetes adminisztrációt az önkormányzat dolgozóinak közreműködésével...

...aztán kézhez kapta az edényt is
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eltűnnek a zsákok, vagy pedig nem ad-
nak cserezsákot. Eddig főként ezekkel 
a rendellenességekkel kellett megküz-
deniük a lakosoknak amellett, hogy sok 
helyen szét is szóródott a hulladék. 

Ezen túlmenően pedig még az utca-
kép is sokkal szebb, hogy ha a szelektív 
hulladékgyűjtés napján a kukák állnak 
az utcán, nem pedig mindenféle zsákok. 
S remélhetőleg nem kell majd annyit 
küzdeni a zsákok pótlásával sem, amiket 
sokszor elvitt a szél vagy nem adtak újat.

Így minden szelektívhulladék-gyűjtési 
napon számos bejelentés érkezett mind 
az ügyfélszolgálatra, mind pedig az ön-
kormányzathoz, amit a helyi vezetés 
minden esetben továbbított az ügyfél-
szolgálathoz. Sőt, abban is igyekeztek a 
DTKH segítségére lenni, hogy lehetővé 
tették cserezsákok átvételét a polgár-
mesteri hivatalban is. A kuka remélhető-
leg e téren is segíteni fog. 

Itt viszont várhatóan azzal a nehézség-
gel kell majd szembenézni, hogy a ku-
kákba egy-másfél, legjobb esetben kettő 
zsáknyi hulladék fér majd bele. Tehát 
az otthonokban jobban össze kell majd 
tömöríteni a hulladéktípusokat ahhoz, 
hogy több beleférjen. És természetesen 
nem azzal a módszerrel, hogy a kukába 
tapossák bele, mert akkor meg majd nem 
jön ki belőle. 

Pont az első kukás szállítási napon le-
hetett olyan jeleneteket látni Ecser utcá-

in, hogy a kukásautó oldalához ütögették 
az új kukát, hogy kijöjjön belőle a bele-
szorult szemét. 

Tehát mindennek a technikáját majd 
még meg kell tanulni a közeljövőben, de 
a polgármester reményét fejezte ki, hogy 
a kukákban történő hulladékelszállítás 
még mindennek ellenére is könnyebb 
lesz majd. Emellett úgy érzi, hogy az 
ecseriek örülnek a változásnak, hiszen 
az említettek nekik is nehézséget jelen-
tettek. 

Nem volt könnyű harc a zsákok-
kal való küzdelem, illetve azok he-
lyének megtalálása az otthonokban. 
Nyilvánvalóan kertes házakban köny-
nyebben meg lehet oldani a kérdést, 
de ott sem mutat jól, ha össze-vissza 
vannak dobálva a zsákok a kertekben. 
A kuka ennél sokkal esztétikusabb meg-
oldás, amit a polgármester remél, hogy 
mindenkinek a megelégedésére lesz és 
várhatóan el is szállítják majd. A sikeres 
megvalósításhoz azonban szükség lesz a 
szakcég, az önkormányzat és minden, a 
folyamatban részt vevő szereplő együtt-
működésére. 

A legfontosabb pedig az, hogy a szállí-
tócég korábbi nehézségeinek orvoslásá-
val egy kis levegőhöz tudott most jutni. 
S még szerencsésnek is mondható Ecser, 
mert számos más településhez képest lé-
nyegesen kevesebb nehézséggel vészel-
ték át ezt az időszakot. 

Az új módszer bevezetésével pedig 
Ecser ismét tett egy lépést előre a fejlő-
dés útján – hangsúlyozta befejezésül Gál 
Zsolt polgármester.

Farkas Tamással, a hat éve a Kálvári-
án lakó ecseri lakossal a szelektívhulla-
dék-edény osztáson találkoztam a Zrínyi 
utcában. Egyedül jött átvenni az edényt.
Mint mondja, talán nem is telik majd 
meg teljesen, de sokkal jobb így, mint 
a zsákokban gyűjteni. A zsák gyakran 
kiszakad, a szemetet szétfújja a szél. Jó 
lesz, ha ezek sorakoznak majd a hulla-
dékgyűjtési napokon a kapuk előtt, nem 
pedig a szemeteszsákok.

Kaplár János szintén a Kálváriáról, a 
Szent Antal utcából jött. Az önkormány-
zat ugyanis körzetekre bontva kérte a 
lakókat az edények átvételére. Kaplár 
úr fontosnak tartja a szelektív hulladék-
gyűjtést. Nevelő hatása a családban is 
érződik. Úgy gondolja, hogy az eddigi 
két zsákja meg fog tölteni egy kukát. 
Az edényben azonban kényelmesebb a 
tárolás.  

Máté Attiláné a Vörösmarty utcából 
érkezett. Ő is örül a kukának. – Egye-
dül élek, se férj, se gyerek, azért is jó, 
hogy könnyebb a szeméttel bajlódni, ha 
van kuka. Az önkormányzat jól végzi a 
munkáját, nagyon odafi gyel arra, hogy 
mit szeretnének a lakosok, milyen intéz-
kedések szolgálják az ecseriek érdekeit 
– hangsúlyozta a nyugdíjas asszony.          

A munkamegosztás a kuka átvételében is gyakran érvényesült 
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Csillámtetkó és arcfestés is volt a táborban
Idén is megrendezésre került a Száz Kéz 
Egyesület nyári napközis tábora, ami jú-
nius 27-től július 1-jéig tartott. Az eddigi 
évek táboraihoz hasonlóan jó hangulat-
ban, talán még azoknál is jobban sikerült. 
A rettentő hőség ellenére is minden napot 
boldogan zártunk azzal, hogy „holnap 
találkozunk”. A 70 táborozó gyermek 
jókedvéért 21 ifjúsági segítő és 4 felnőtt 
volt a felelős az 5 napon át, valamint volt 
pár vendégünk, akik egy-egy délelőttöt 
vagy délutánt varázsoltak színesebbé. A 
napi programokon túl a táborban 
2 trambulin, Cornhole, fonalazás, 
Viking-sakk, nyilazás, gólyaláb 
és a legnépszerűbb játék, a cso-
csó szórakoztatta a táborozókat.
Na, de mesélek kicsit részlete-
sebben is a napokról, bár az él-
ményt nem fogom tudni átadni 
írásban, de megpróbálom.

Az első napunk a szokásokhoz 
híven alakult. Regisztrációval 
indítottunk, ahol minden érkező 
gyermek kapott egy névtáblát és 
egy tornazsákot. Reggeli után, 
amikor mindenki megérkezett, 
megtörtént a tábor köszöntése, 
Lesti Bence, a tábor vezetője 
által. Ezután pedig a gyermekek 
megtudták, hogy a csapatverseny 
miatt ki melyik csapatba került, 
amelyek a délelőtt folyamán 
összegyűltek és közösen megal-
kották a csapat nevét és zászla-
ját. Volt mindenféle ötletes név: 
Rózsaszín Tigriscápák, Világító Chio 
Papagájok, Cetcápák, Nap csapat, Dínók, 
Hurrikánok és Kaktuszok. Ezen a napon 
még terítéken volt egy Tábori Quiz és 
egy csapatépítő program, amit az ifi  se-
gítők bonyolítottak le, saját csapataikkal. 
Az első napot egy kis csillámtetkóval és 
arcfestéssel zártuk, a gyerekek hatalmas 
örömére.

Kedden délelőtt egy mini portyát ter-
veztünk az iskola udvarán és az ecseri 
templomkertben elhelyezett állomások-
kal, viszont mindezt az eső megpróbálta 
elmosni. Nem hagytuk magunkat és új-
raterveztük az állomásokat, majd bent az 
iskola épületében valósítottuk meg a por-
tyát. Ebéd után pedig a felhőket elűzvén 
2 busszal elmentünk az Újpesti Tarzan 
Parkba, ahol rengeteg játék és vidámság 
várta a gyermekeket.

A szerdai napunkat a Szabadtüzi Lo-

vagrend csapata fűszerezte meg egy kis 
főzéssel. A csapatok a délelőtt folyamán 
elkészítették az ebédjüket, Bud Spencer 
híres káposztás babját. A tavalyihoz ha-
sonlóan idén is nagyon élvezték a főzés 
minden percét és minden csapat nagysze-
rű étellel büszkélkedett a nap végén. A 
délutáni programunk a nagy melegre való 
tekintettel rengeteg vizes társasjátékozás 
volt, valamint a hőn áhított csillámtetkó-
zás második fordulója.

Csütörtökön sportnappal indítottunk. A 

hét állomáson a gyerekeket megmozgat-
tuk egy kicsit. Volt például trambulinos 
activity, Cornhole, rókakeresés és célba-
dobás. A sportolás után a gyerekek kipró-
bálhattak egy, Urr Imre által készített asz-
falt dodgemet, amivel egy akadálypályán 
mehettek végig. Ebéd után 3 hatalmas 
vízicsata bontakozott ki az aszfalt pályán. 
Volt ott vízibomba, vízipisztoly, de a kre-
atívabbak pohárból és palackból is öntöt-
ték egymásra a vizet. A vízi csata után a 
gyerekek kaptak egy-egy jégkrémet, így 
a nagy melegben végre egy kicsit lehűlve, 
a délután további része szárítkozással és 
még több játékkal folytatódott.

Az utolsó napunkon délelőtt megláto-
gatott minket Bódis Gergely, alias Bogyó, 
aki egy fantasztikus solymász bemutató-
val és gyönyörű madarakkal kápráztatott 
el bennünket. Betekintést nyerhettünk a 
ragadozómadarak világába, megtudtuk 

például, hogy a nagy melegben hogyan 
kell hűteni a madarakat és láthattuk, ho-
gyan zajlik egy madár tanítása. A délutáni 
programunk, még egy kis aszfalt dodgem 
és játék után az eredményhirdetés volt. A 
csapatok ugyanis pontokat kaptak például 
az elkészített zászlajukra, a Tábori Quiz 
kitöltésére, valamint a portya és a sport-
nap állomásain is. Az eredményhirdetés 
és ajándékozás előtt, (de már a tömérdek 
mennyiségű talált tárgy kiosztása után) az 
ifi knek és a felnőtt segítőknek köszöntük 

meg a rengeteg segítséget. 
A gyerekek hatalmas tapssal díjazták a 

tábori segítőket, így köszönve meg, hogy 
ilyen jól érezhették magukat az elmúlt öt 
napban. Végül pedig kihirdettük a csapat-
verseny eredményét és mindenki választ-
hatott magának egy ajándékot.

A tábort viszont nemcsak tárgybeli 
ajándékokkal, de hihetetlenül sok élmény-
nyel és új barátságokkal hagyták el a gye-
rekek péntek délután, azzal az ígérettel, 
hogy jövőre is biztosan jönnek.

Köszönjük a Laky Ilonka Általános Is-
kolának, hogy biztosították számunkra a 
táborhelyet, valamint köszönjük az Eko 
Kft-nek a padokat, asztalokat, sátrakat, a 
fát a főzéshez és köszönjük, hogy segítet-
tek a tábori kellékek szállításában is. Nél-
külük nem sikerült volna ez a tábor.

Barcsa Erika

Gyerekmosolyok a csillám- és arcfestés után
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Kézművesek

Locsizás

Akik vigyáztak rájuk 

A Cserfa következő, 2022. 09. szá-
ma szeptember 23-án jelenik meg. 
Nyomdába adás: szeptember 16.  
Lapzárta: szeptember 12.

AA CsCsererfafa kkövövetetkekezőző 20202222 0909 szszáá

Honlap: 
www.ecser.hu
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Kedves Testvérek! Mindnyájatoknak 
köszönöm, hogy megtiszteltetek azzal, 
hogy eljöttetek. Amikor erre a prédiká-
cióra készültem, felidéződött bennem, 
hogy 4 évvel ezelőtt milyen lelkesen köl-
töztem ide. Milyen tartós, hosszú távú 
tervekkel. Mennyit fúrtam-faragtam, 
szereltem, barkácsoltam. És ez kölcsönös 
volt: mekkora szeretettel és büszkeség-
gel fogadtatok! Mennyi segítőkészséggel 
a ház körül, a kertben, a templomban, a 
pályázatokkal kapcsolatban. Hogy éltük 
át együtt a templom belső restaurálásával 
járó nehézségeket és örömöket. A Fel-
nőtt Közösség és az Ifjúsági Közösség 
létrejöttét és működését. A fi lmklubot, 
a Dalárdát, az örömöket és a gyászt is. 
Hittanosaink táborait, a pásztorjátékokat, 
a keresztutakat, az elsőáldozások ké-
születeit. Az egyházközségi szentség-
imádásainkat, a hétköznapi és ünnepi 
szentmiséinket, az azokra való közös 
készületet lelki és fi zikai takarítással, 
díszítéssel. A helyi hagyományaink 
közös ápolását. Három éves közös ké-
születünket a NEK-re. Rengeteg sok 
emlék tolult fel bennem, annyi, hogy fel-
sorolni lehetetlenség. Megtapasztaltam a 
nagylelkűségeteket felém is és egymás-
hoz is a faluban. Megértettem, mit jelent 
a Ti hrdì Ecerania. Akkor is, mikor más 
került bajba, és akkor is, amikor én. Ve-
lem voltatok a covidom előtt, alatt, után.

És igen: 4 évet szolgáltam köztetek, de 
valójában csak 3-at. Az ígéretes, kezde-
ti, közös lelkesedésünk után már másfél 
évvel megjelent a covid. A karanténok, 
kijárási tilalmak, maradj otthon, hívek 
nélkül kamerába misézés, online hittan-
órák időszaka. És megfogyatkozott a 
kapcsolatunkból az, amit olyan nagyra 
értékeltem: a személyesség. Helyét át-
vették a képernyők. Majd pedig elkezd-
tük tapasztalni a postcovid szindrómát. 
Engem ez utóbbiak így, ahogy felsorol-
tam, összességében maguk alá gyűrtek. 
Nem tudtam már ellátni a szolgálatomat. 
Amire kis, 8 éves korom óta tudatosan 

készültem és erre építettem fel, tettem rá 
az egész életemet: a papi hivatásomat 20 
évig tudtam gyakorolni. 

Azután váratlanul munkaképtelenné 
lettem. Sosem gondoltam volna, hogy 
valaha ez történik velem. Mindig hosszú 
távra terveztem. És egyszerre csak kiszá-
míthatatlan lett az egészségi állapotom, 
kórházból kórházba, orvostól orvosig jár-
tam. Ez már lassan 1 éve tart, de még to-

vábbra is instabil vagyok. Az Úr minden-
kinek a lehető legjobbat készíti, hiszem, 
hogy nekem is. Hogy a papi szolgálatnak 
milyen módja az, pl. hogy valaha is le-
szek-e újra olyan stabilan munkaképes, 
mint 20 évig voltam, vagy valami mással 
ajándékoz meg, azt egyelőre még csak Ő 
tudja. Nekem meg kell találnom, el kell 
kérnem Tőle az Ő tervét. Nem könnyű, 
nehezen viselem a bizonytalanságot, a 
segítségetekre szorulok ebben. 

A gyerekkori egyházközségembe, ahol 
a szüleim most is élnek, szeretettel befo-
gadott az ottani plébános atya és a hívek. 
Úgy is, hogy onnan 21 éve, a pappá szen-
telésemkor kirepültem, napi kapcsolat-
ban veletek voltam, köztetek éltem, úgy 
éreztem, hogy közétek tartozom. Ezzel 
enyhítettek azon, hogy nem találtam a 
helyem sehogy sem hosszú hónapok óta. 
Amikor múlt héten 2 napra ide költöztem 
azért, hogy összecsomagoljak, 2. nap 
már úgy éreztem, hogy megint otthon 
vagyok...

Püspök Atyától azt kértem, hogy amíg 
nem leszek hozzá elég stabil, addig hadd 
ne legyek most önálló, hanem valaki 

mellé helyezzen. Ő megkereste ehhez 
a lehető legalkalmasabb paptestvért és 
augusztustól mellé helyezett. Nagyon 
hálás vagyok ezért a döntésért mindket-
tőjüknek, de elsősorban az Úrnak. Még 
akkor is, ha meg kell szoknom, hogy 10 
év önállóság után ismét beosztott leszek: 
most jobb lesz így.

Látok előre több nehézséget, de ezeket 
most nem sorolnám fel. Hanem az imái-
tokat kérném. Nagyon, de nagyon hálás 
vagyok minden imádságotokért, ame-
lyekkel kísértétek mind a betegségemet, 
mind a szolgálatomat. Ugyanerre a két 
szándékra kérném az imáitokat továbbra 
is. Az ószövetségi olvasmányban a köz-
benjáró ima fontosságára, értékére hal-
lottunk példát. Az ilyen ima nem Istent 
változtatja meg, mert Ő változhatatlanul 
tökéletes. Nem Ábrahám kedvéért mó-
dosította a döntését, hanem Isten eleve 
tudta, hogy ha lenne annyi, akkor 10 igaz 
ember kedvéért is megkímélné Szodomát 
és Gomorrát. Hiszen Ő végtelenül irgal-
mas volt mindig is, csak ezt pár ezer év-
vel később nyilatkoztatta ki nekünk, Szt. 
Faustina nővéren keresztül. Szóval nem 
Isten, hanem a közbenjáró, az imádko-
zó ember változik meg, látja másként a 
dolgokat, mint azelőtt. A párbeszéd során 
fejlődik, alakul, érik. Ahogy Ábrahám az 
elején még csak 50 emberben mert gon-
dolkodni, a párbeszéd, az ima végére már 
10-ben is mert, amit azelőtt el sem mert 
volna képzelni. Az evangéliumban pedig 
azt hallottuk Jézustól, hogy kérjetek és 
kaptok. 

Én is imádkoztam értetek: szeptember 
óta minden vasárnapi szentmisémben azt 
kértem az Úrtól, hogy közületek ki meny-
nyi áldást esdett le a számomra, kapjon 
ő is ugyanannyit. Hogy tapasztaltatok-e 
ilyen gyümölcsöket, az nagyon érdekel 
engem. Megköszönném, ha – aki ilyet 
tapasztalt, az – legalább négyszemközt 
tanúságot tenne felém arról, hogy imáim 
meghallgatásra találtak.

Összefoglalva: zörgessünk az Úrnál 
továbbra is kitartóan, mert Ő gyönyör-
ködik az olyan lélekben, aki a Vele való 
kapcsolat által egyre inkább az Ő képmá-
sára formálódik. Még egyszer megkö-
szönöm az együtt töltött éveket, minden 
szereteteteket és bízom bennetek tovább-
ra is. Legyetek szentekké, az Úr áldjon 
benneteket!

Balázs atya

Balázs atya búcsúzó prédikációja
A Római Katolikus Egyházban nyáron került sor a megyéspüspök által eldöntött 
személyi változásokra. Marton Zsolt váci megyéspüspök Dr. Tanczik Balázst felmen-
tette az ecseri plébánia plébánosi szolgálata alól és kinevezte Vác-Alsóváros (Erdő-
kürt fíliával) és Vác-Felsőváros plébános-helyettesévé. Dr. Csiba Tibort minden ed-
digi feladata megtartása mellett kinevezte Ecser plébánia plébániai kormányzójává. 
Dr. Tanczik Balázs 2022. július 24-én este tartotta meg búcsúmiséjét. Balázs atya 
négy éven át szolgált nálunk. Beszédében elköszönt az ecseriektől. A hívek nevében 
Esztergomi Zsolt akolitus kívánt minden jót további munkájához. Köszönjük Balázs 
atya szolgálatát és jó egészséget, sok sikert kívánunk Neki új állomáshelyén.

Balázs atya búcsúzik az ecseri hívektől

Cserfa_2022_augusztus-01.indd   10 2022. 08. 06.   9:52:44



11Cserfa      2022. augusztus 12. lwww.ecser.hu Lélekgondozó

Református konfi rmáció
A Maglód-Ecser-Mende-Sülysáp-i Re-
formátus Egyházközségben idén május 
22-én tizenhárom hetedik-nyolcadik 
osztályos fi atal konfi rmált. Maglódról 9, 
Ecserről 2, Pécelről 1 és Kókáról 1 gyer-
mek; 4 lány és 9 fi ú. Negyven kérdés-fe-
leletben foglaltuk össze református szép 
hitünk lényegét; mit tudhatunk: Istenről, 
Jézus Krisztusról, a Szent Lélekről, a Bib-
liáról, az imádságokról, az úrvacsoráról, 
az ünnepeinkről és a gyülekezetünkről. 
Az első kérdés így hangzott: Mit jelent a 
„konfi rmáció” szó? A válasz: Ez a latin szó 
azt jelenti: „megerősítés”. Keresztelésünk 
alkalmával szüleink és keresztszüleink 
jelentették ki: szeretnék, ha Jézus Krisz-
tushoz és az Ő egyházához tartoznánk. 

Konfi rmációnkkor mi magunk erősítjük 
meg: Jézus Krisztushoz és az Ő egyházá-
hoz szeretnénk tartozni.  A második kér-
dés pedig így szólt: Milyen „megerősítés” 
történik Isten részéről a konfi rmációban? 
A válasz: Jézus Krisztus megerősíti Szent 
Lelke által a keresztelésünkkor tett ígére-
tét: „Veletek vagyok minden napon a vi-
lág végezetéig!” (Ez volt Jézus Krisztus 
utolsó mondata. Máté evangéliuma 28. 
fejezet 20. versében olvashatjuk.) – Útra-
valóul: személyre szóló áldó igét kapunk 
Istentől lelkipásztorunk által.

Életre szóló, nagy ajándék életünk 
kezdeténél, a keresztelésünkkor elhang-
zott Jézus Krisztus-i ígéret: Velünk van és 
velünk marad minden nap a világ végé-
ig! Ezt az ígéretet kisbabaként akkor még 
nem érthettük, de szüleink számára nagy 
bátorítást jelenthetett. Szüleink-kereszt-
szüleink arra tettek keresztelésünk alkal-
mával ígéretet, hogy úgy fognak minket 

nevelni a családban, a hittanórák által és 
a gyülekezetben, hogy minél inkább meg-
ismerhessük Jézus Krisztus szeretetét. 
Majd ezt követően konfi rmációnkon mi 
magunk hallhassuk meg Isten konfi rmáló/
megerősítő ígéretét: velünk marad mind-
örökké! És most már ne csak a szüleink, 
mi magunk  konfi rmáljuk/erősítsük meg: 
mi magunk is szeretnénk vele maradni. 

Micsoda áldás, micsoda megerősítés 
egy egész életre nézve! Nem vagyok és 
nem leszek magamra hagyva! Isten, a vi-
lág teremtője, aki annyira szeretett, hogy 
Jézus Krisztusban eljött hozzánk és az 
életét adta értünk és most Szent Lelke 
által van velünk, és ha engedjük, ben-
nünk. Ez azt jelenti, hogy velem/bennem 

van általa az erő, a békesség, az öröm, a 
szeretet, az élet! Ez azt jelenti, hogy ha 
engedem, átitathat magával az erő, a bé-
kesség, az öröm, a szeretet, az élet. És 
kell-e ennél több, mint érezni, hogy VAN: 
erőm, békességem, örömöm, szeretetem, 
azaz életem! Bármikor, amikor nehéz, 
amikor fáj, amikor elkeseredünk, szabad 
elcsendesednünk és megéreznünk, hogy 
nem vagyunk magunkra hagyva! Van, aki 
belülről bátorít, erősít, utat mutat, szeret.

A gyerekekkel hittanóráink során (az 
ecseri iskolában húszon év óta tartunk 
rendszeresen hetenkénti hittanórát min-
den évfolyamnak) átbeszélgetjük a bib-
liai történeteket, hogy azok főszereplői 
hogyan tapasztalták meg Isten jelenlétét, 
segítését. Hittanosaink bizalommal meg-
oszthatják a saját történeteiket; megta-
nuljuk, hogyan lehet egyszerű szavakkal-
érzésekkel megszólítani Istent. Nyaranta 
egy közös hetet tölthetünk el a Balatonnál 

egy-egy „szeretet-táborunkban” (ahol az 
ecseri polgármester is meg szokott lá-
togatni minket, két hatalmas dinnyével 
megajándékozva a tábort). Remélhetően, 
hittanos gyermekeink szíve mélyén elve-
tődött, elvetődik „a mag”, ami majd az 
élet mindennapjaiban szárba szökhet.

A konfi rmáltaknak a korábban konfi r-
mált fi ataljaink „ifi t” tartanak, ahol be-
szélgethetnek a Biblia és az élet dolgairól, 
pingpong csatákat vívhatnak, közösen 
mozizhatnak vagy éppen pizzázhatnak... 
a gyülekezet nagy családjával pedig a va-
sárnapi istentiszteleteken találkozhatnak. 

A gyülekezet lelkipásztora minden 
konfi rmandusunkat egy-egy személyre 
szóló igével áldott meg, amely igét, mint 
életre szóló ajándékot ki-ki magával vi-
hette az ünnep alkalmából kapott saját 
Bibliájába beírva. 

A konfi rmáció ünnepi istentiszte-
let bárki számára megtekinthető a Fa-
cebookon a következő linken: https://
www.facebook.com/klari.balint/vi-
deos/954202358605326/

Szeretettel hívogatjuk ecseri reformá-
tus testvéreinket - de bárki mást is - a 
vasárnap 10.30 órakor, az ecseri reformá-
tusokkal közös templomunkban (Maglód, 
Ady utca 15.) kezdődő istentiszteleteink-
re, amelyet élő, online adásban (és azt 
követőn bármikor) bárki megnézhet a 
Maglódi Református Gyülekezet nyitott 
facebook oldalán. Az online istentisztele-
teket minden alkalommal megosztjuk két 
ecseri facebook felületen is: az „Ecser- 
Fokozzuk a tempót!” és az „Ecseri min-
dennapok” oldalon. 

Kérjük és köszönjük református test-
véreink évenkénti egyházfenntartói já-
rulékuk (7-10.000.-Ft/év/fő 18 éven 
felüliek) intézését is személyesen a temp-
lomban, vagy utalással: Maglódi Re-
formátus Egyházközség, Takarékbank: 
65100039-10033702-00000000. Meg-
köszönjük ezen a felületen is, hogy az 
Ecseri Önkormányzat minden évben egy 
egyszeri anyagi támogatással is kifejezi 
megbecsülését az ecseri reformátusokkal 
közös református gyülekezetünk számára.  
Ügyintézéssel a 30/20 90 710-es telefon-
számon vagyok megtalálható.  

Áldás békességet kívánunk Mindany-
nyiójuknak!                              

                                          Bálint Klára                                             
református lelkipásztor, 
mentálhigiés szakember
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Szent Kristófnak, az utazók utasok, vándorok, hajósok védőszentjének napja előtti vasárnapon, 2022. július 24-én járműszente-
lést rendezett az Ecseri Római Katolikus Egyházközség és a Magyar Autóklub. Ecser egyike azoknak a településnek, ahol idén is 
megtartották ezt a szertartást. A mise után Dr. Csiba Tibor esperes úr szentelte meg a templom és a plébánia előtt felsorakozott 
autókat. A résztvevők Szent Kristófot ábrázoló kulcstartót és az Autóklub erre az alkalomra készült matricáját kapták ajándékba.

Csomagátvevőhelyet telepítettek a Szé-
chenyi utcába. Az önkormányzat a he-
lyet biztosította, a Packeta Hungary 
pedig gondoskodik az üzemeltetésről. 
Reméljük, az automata a lakosság meg-
elégedésére szolgál. A Z-BOX önkiszol-
gáló csomagautomata éjjel-nappal üze-
mel a hét minden napján. Csomagját 
érintésmentesen veheti át. A Z-BOX a 
Packeta mobilalkalmazással nyitható ki.

Salgótarjánban léptek fel a Zöldkoszorú Hagyományőrző Kör tánccso-
portjai 2022. július 29-én. A XXVI. Nógrádi Nemzetközi Folklór Fesz-
tivál keretében rendeztek Szlovák Napot a nógrádi megyeszékhelyen. A 
Petruska Tánccsoport három táncot adott elő: Hegyközi táncok, Zem-
pléni karikázó és Nógrádi szlovák táncok. A Zeleny tánccsoport műsorán 
Sáros megyei táncok, Felföldi friss, Békési táncok és új átdolgozásban 
Óecseri táncok szerepeltek.
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