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Testületi ülés – július, augusztus

Cserfa

Nyáron is ülésezett a képviselő-testület
A képviselő-testület július 6-iki ülése döntött arról, hogy az önkormányzati konyha
kifestése, illetve az iskola hátsó kerítésének megerősítése, kijavítása céljából Gál
Zsolt polgármester meghatározott összeg
felhasználása mellett – Szilágyi Károly
és Hosszú János képviselők segítségével
– tárgyaljon a vállalkozókkal a legkedvezőbb megoldás biztosítása érdekében. Ennek megfelelően ezek a munkálatok azóta
már be is fejeződtek.
A testület a Gyömrői Pedagógiai Szakszolgálat 2010/2011-es tanévben végzett
tevékenységéről szóló beszámolót egyhangúlag elfogadta. Döntött arról, hogy a
most indult tanévre biztosítja a fél logopédiai álláshely meghosszabbításának költségeit. Mint ismert, a mikrotérségi szakszolgálat látja el a logopédiai, fejlesztő
pedagógiai és pszichológiai feladatokat és
a sajátos nevelést igénylő gyerekek részbeni ellátását. Beke Annamária lett ideiglenesen a szolgálat vezetője. A szakszolgálat a 2011/2012-es tanévre is kéri, hogy
a község biztosítsa a finanszírozást. Igazgatónő részletesen indokolta, hogy milyen
feladatokat látnak el, milyen problémával
küzdő iskolás és óvodás gyerekeknek
nyújtanak segítséget. Azért van továbbra is szükség az állás finanszírozására,
mert eredmény eléréséhez hosszabb ideig
szükséges a gyerekekkel való foglalkozás.
Ez a munka Ecseren összesen 31 iskolás,
illetve óvodás gyereket érint. Szeverné
Csekei Csilla iskolaigazgató, képviselő a
vitában elmondta, hogy a logopédusnak a
szakdiplomán kívül mozgásterápiás diplomája is van, így komplexen tud foglalkozni a gyerekekkel. A sajátos nevelést
igénylő gyerekeknek összetett tanulási
problémáik vannak. így nekik ideális, ha
ilyen többirányú segítséget kapnak.
A testület júliusban módosította a 2.
számú – Andrássy utcai – Óvoda alapító
okiratát. A módosítás nyomán a csoportok száma négy, a férőhelyek száma száz
lesz. Ehhez a létszámhoz legalább nyolc
óvodapedagógus szükséges. A feladatok
kiegészülnek a speciális nevelési igényű
gyerekek készségfejlesztésével is. E feladatok bekerülnek a Laky Ilonka Általános Iskola alapító okiratába is, amelyeket
szintén módosított ezen az ülésén a képviselő testület. A módosítások között döntöttek magáról a név változtatásáról is,
amelyet szeptember 1-től visel az iskola.
A képviselő-testület megbízta Gál Zsolt

Az augusztus 11-iki rendkívüli testülepolgármestert, hogy az orvosi ügyelet
ellátására – az előterjesztés szerint ti ülésen terítékre került a vasútállomás
– kösse meg a szerződést a Gyömrői szolgáltatási színvonalának emeléséről
Központi Ügyelet Kft-vel. Ecser OEP fi- szóló előterjesztés. A grémium úgy hatánanszírozással vesz részt az együttműkö- rozott, hogy önként vállalt közfeladatként
désben. A szerződés határozatlan idejű, 3 vállalja a település a vasútállomás és közhónap felmondási határidővel kiegészít- vetlen környéke általános üzemeltetési
ve. Ecsernek nem kerül többe az egész- feladatainak ellátását. Nem tudja viszont
ségügyi ellátást igénybe venni, ha a tele- vállalni a felelősségbiztosítás megkötését,
pülés betegei maradnak Gyömrőn, mintha a hótakarítást, a síkosság mentesítést, továbbá a peronnal érintkező vágányok taVecsésre járnának.
A képviselő-testület úgy döntött, hogy karítását és gyommentesítését. A testület
a település kösse meg a Monor és Térsé- határozatában kéri a MÁV Zrt.-t, hogy
ge Többcélú Önkormányzati Kistérségi a megállóhely üzemeltetési költségeit
Társulással a módosított
társulási
megállapodást. A
társulási
tanács
ülésén
módosult
a társulási megállapodás,
amit már
a polgármesterek
e l f o gadtak
ugyan, de
testületi
megerősítés kell
Szoros egyeztetés zajlik a MÁV Zrt. vezetésével, mi legyen a vasútálloa hatályba
mással. Ki, hogyan viselje gondját az épületnek és környékének.
léptetéshez. A legutóbbi társulási tanácsülésen a vagyon- tételesen mutassa ki. A képviselő-testümegosztás volt a fő téma. Kérdés: ha a let kéri továbbá a vasúttársaságot, hogy
kormányzat megszünteti a társulásokat, a megállóhely épületének felújításakor,
akkor mibe kerül a megosztás, milyen mint jövendő üzemeltetőt, a tervezésbe,
hányadban részesülnek a társuló önkor- a műszaki tartalom meghatározásába az
mányzatok? Az országgyűlési képviselő- önkormányzatot vonják be.
ként is jelen lévő Pogácsás Tibor válaszáDöntött a testület a Rábai Miklós Műveban elmondta, valószínűleg a vagyonról is lődési és Közösségi Ház, Könyvtár igazfog rendelkezni a törvény.
gatójának kérelméről. Ismeretes, Kamarás
Hosszú János megjegyezte, nem volt Zoltán a művelődési ház dolgozója nyughaszontalan dolog, hogy lakosságszám díjba vonult. Az önkormányzat pályázatot
arányosan fizetett a település a társulás- írt ki művelődésszervezői álláshelyre. Déba. Az elnyert pályázatokból volt nye- vényi Gáborné igazgató kérelme arra voreségünk is. Gál Zsolt jelezte: azok az natkozott, hogy az átmeneti időszakban,
intézmények, amelyeket a társulások üze- amíg az új kollega megtanulja a feladatomeltetnek, nem képezik a társulás vagyo- kat, megbízási díjjal alkalmazza Kamarás
nát. Ilyen például a családsegítő szolgálat, Zoltánt szeptembertől december végéig.
az ingatlan nem a társulásé.
Ehhez a testület hozzájárulását adta.
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A munka tovább folyik…!
pokban zajlik. A
tér új arculata november táján kezd
majd megmutatkozni. Végső formáját természetesen csak néhány
év múlva látjuk
meg, amikor az
újonnan telepített,
megerősödött,
egészséget nem károsító fák szépen kilombosodnak.
A munkálatokban részt vesznek a polgármesteri hivatal átszervezés alatt álló
műszaki csoportjának munkatársai is. A
szakembergárda megerősítése mellett a
géppark módosítását is tervezzük. A régi,
harminc éves gépek cseréje révén jelentősen olcsóbb lenne a
fenntartás és hatékonyabb a munka.
A Szent Antal utcában megszüntettük a
sitt-telepet. Az utcafronton már van kerítés. A Szent Imre utcában a tereprendezés, a
sövényültetés, további
padok kihelyezése történik. Így hamarosan
az önkormányzati telkek is rendezett terület
képét mutatják.
Az ingatlanok előtti
zöldterületek karbantartásában is előrelépésre lesz szükség.
Jelenleg a műszaki
Kelemen Örsnek és Bachta Andrásnak, hatodikos fiúk, a két jó barátnak nagyon tetszik a frissen
csoportból egy főfogkifestett, lambériázott iskola.
lalkozású és egy közhasznú munkás látja el
Szeretnénk a lakosság véleményét minél a településen a fűnyírási feladatokat. A falu
Az iskolában végeztek a festés és a lambériázás első ütemével. Az emeleten az szélesebb körben megismerni, ezért kér- rendben tartásába szeretnénk az ecseri polőszi szünetben – október 28. és november dőívet küldünk mindenkinek. A település gárokat is bevonni és elérni, hogy a lakók
7. között – festik ki a folyosót. A mintegy arculatát meghatározó, s más fontos kö- az átlagosan 16-20 méteres utcafrontokat
ezer négyezetméteres falfelület megújítá- zösségi döntések – álláspontom szerint – a közút széléig tartsák karban, ne csak a
sával úgy sikerül pótolni az évtizedes el- csak úgy születhetnek meg, ha arról a falu járdáig. Előfordul olyan extrém eset is,
maradást, hogy közben a munkálatokkal lakossága is elmondhatta javaslatait, vé- hogy valaki az árok feléig lenyírja a füvet,
leményét. El szeretnénk érni, hogy közös tovább azonban már nem.
nem zavartuk a tanítást.
Elkészült az iskola hátsó udvarának a gondolkodás eredményeként határozzunk
Szeptember 24-én szemétgyűjtési akcitámfala is. Erős, biztonságos zsalukőből arról, mitől lehet vonzó közösségi hely a ót szervezünk a faluban. Ilyen és hasonépült, jó darabig ellenáll mind az időjárás- centrum, miért jönnek ide a település tá- ló kezdeményezés már volt korábban is,
nak, mind „egyéb behatásoknak”. Az iskola volabbi részén lakók is szabadidejükben mindannyiszor sikerrel zárult.
vezetése úgy tervezi, hogy a rajzolni, fes- sétálgatni, egymással találkozni, beszélRemélem, most is így lesz. Jó lenne, ha
sokan csatlakoznának az ilyen és ehhez hateni szerető gyerekek lehetőséget kapjanak getni.
A faluközpontba ültetendő legalkalma- sonló, a falu tisztaságát érintő közös proga kopár betonfal rajzokkal történő színessé
Gál Zsolt
tételére. A temetőben megkezdődött a régi sabb fafajták kiválasztása ezekben a na- ramokhoz.
Programokban gazdag nyáron vagyunk túl,
elég csak a – talán szerénytelenség nélkül
mondható – Szent István-napi egész napos
eseményre utalni, amelyen sok ecseri talált
magának kedvére való szórakozást. Külön
értéke volt az augusztus 20-iki rendezvényeknek, hogy a település civil szervezetei
szívügyüknek tekintették a programsorozatot, és a szervezésből, a lebonyolításból
is oroszlánrészt vállaltak. Célunk továbbra sem változott. Arra törekszünk, hogy
mindenki jól érezze magát Ecseren. Ehhez
szeretne az önkormányzat, a polgármesteri
hivatal minden tőle telhető segítséget megadni a jövőben is.
Az elkövetkező hónapokban is tervezünk közösségformáló eseményeket.
De maradjunk a munkánál, hiszen abból
is van bőven.

ravatalozó épületének felújítása. Raktár és
mosdó kap benne helyet. Kicserélik a nyílászárókat, és szigetelő burkolatot kap az
épület, így rendezett lesz a terület.
Ezekben a napokban fontos állomásához
érkezik a faluközpont szépítésének folyamata is. A zöldséges épületének bontása
még az ősz beállta előtt befejeződik. Ez a
terület már az új faluközpont arculatának
része lesz, amelyért az elmúlt hónapokban
is sokan, sokat dolgoztak. A civil szervezetekkel elkészítettünk két pályázatot.
Sajnos, egyik sem volt sikeres, de mutatja
az itt élők elkötelezettségét a rendezettebb
faluközpont iránt. A téma terítéken volt a
képviselő-testület szeptember 14-iki ülésén is. Pénzhiány miatt a faluközpont megújítását nem lehet egy ütemben elvégezni,
fokozatosan haladhatunk előre.
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Szent István napi rendezvények
A hagyományoknak megfelelően, idén is
a sportpálya adott helyt a Szent István-napi programoknak, amelyek igazán szép,
napsütéses időben kerültek megrendezésre.
Augusztus 19.-én a könnyűzenéé volt a
főszerep. Elsőként a Puszta Country Band
lépett színpadra. A zene mellett itt a tánc
is szóhoz jutott, mert a western táncbemutató színesítette a programot. A fő
műsorszám, a Wall Street zenekar előtt, a
Tengs-lengs csapata lépett fel, az est zárásaként pedig a Gesarol együttes idézte
fel az elmúlt évtizedek magyar és külföldi
rock-slágereit.
Szent István nap nyitóakkordja a gólyalábas zenés felvonulás volt. A falu központjából, a menettel érkeztek meg a különböző programokban résztvevő családok,
baráti társaságok. Érkezésüket követően
két vetélkedő is elkezdődött. Az egyik
az I. Ecseri Kocsmák Közötti Kispályás
Focitorna, melyre 6 csapat nevezett be. A
torna szervezője Harsányi Csaba volt, aki
a versenyek lebonyolítását is irányította. A kupát a Fagyöngy csapata szerezte
meg, II. helyezést ért el a TIKO presszó
csapata, a képzeletbeli dobogó III. fokára
pedig az Ücsörgő csapata állhatott fel. A
helyosztó mérkőzéseken IV. lett az Arany
Söröző, őket követte az Italbolt és a Galéria Söröző. Különdíjak kiosztására is sor
került: gólkirály: Varga Máté, a legjobb

kapus Borek Dávid, a legtechnikásabb
játékos: Király Zoltán, a legfiatalabb játékos: Berta Balázs, a legidősebb játékos:
Sas Lajos, a legsportszerűbb játékos: Bodor Gergő lett.
Ezzel párhuzamosan az I. Falusi Csatához is gyülekeztek a csapatok, melyet
az Ecseri Kulturális és Sport Egyesület a
Rábai Miklós Művelődési Házzal közösen szervezett meg. 5 csapat (EKSE, Fagyöngy, Kakukktojás, Szilaj, Varázs Lovas Sport Egyesület) nevezett be a vicces
családi vetélkedőre. Voltak, akik egyedi
készítésű pólókat viseltek, és csapatzászlókat is készítettek.
A 13+1 versenyszám között szerepelt többek között a „Dagonya”, azaz lepedősározás, gumicsizma-hajítás, szalmabálában
tojáskeresés, egy akadálypálya részeként
szappandobálás, lencse- és babválogatás,
favágás, stb. A horogkötésben még a polgármester is részt vett. A Zöldkoszorú Hagyományőrző Kör egy totót állított össze
a falusi élet, a hagyományok témaköréből. Utolsó feladatként a csapatoknak be
kellett járni a teljes pálya területét, ugyanis az új kenyeret ábrázoló, elrejtett fotókat
kellett összegyűjteniük. A Rákosmezeje
MGTSZ Horgászegyesület 4 tiszteletjegyét Szilaj csapata kapta, mivel ők diadalmaskodtak a horogkötés versenyében. A
harmadik helyen a VLSE tagjai, másodikként a Fagyöngy csapata, és első helyen

Népviseletben az ünnepen
az EKSE gyermek-szülő csapata végzett.
Minden résztvevő emléklapot, a dobogósok pedig oklevelet és tortát kaptak.
A győztes csapat a Hohol Attila és Társa
Bt. jóvoltából 8 belépőt nyert a Fővárosi
Nagycirkusz előadására.
A délután folyamán az Ecseri Polgárőr
Egyesület bográcsgulyással várta a ki-

Fiúk és lányok, hölgyek és urak sárral maszatolták a lepedőket a sikerért

Cserfa

Ünnep

5

Ecseren, 2011. augusztus 19-20.

„Dől a lé” a pálinkaivó versenyen. Látható: egyszerre egy pohárral nem mindenki elégedett meg!
merült csapatokat. Lehetett hintázni a
kisvidámparkban, az ugrálóvárban tombolni, kisvonatozni Ecser utcáin, kipróbálni a motoros- és segédmotoros szimulátort, melyet az V. Sebesség Autósiskola
telepített a pályára. Különböző sportprogramok is várták az érdeklődőket: volt 11es rúgó verseny, dartsozási lehetőség. Délután 2 órától a Magyar Nemzeti Múzeum
„Szent István törvénynapja” címmel történeti játszóházat tartott a kicsiknek, melyet
a Kereplő Színház Lúdas Matyi című előadása követett. 15 órától drukkolhattunk
Ecser focicsapatának, ugyanis barátságos
mérkőzésre került sor az ecseriek és a Volánbusz Zrt. csapata között.

A tervek szerint hőlégballonozásra is sor
került volna, de sajnos ezt az erős szél
meghiúsította.
Kora este, Tóth Vera dalait hallhatta a
nagyközönség, ami után a vetélkedők
eredményeinek kihirdetésére, valamint
a különféle ecseri csoportok (Western
Táncklub, Nazirah Hastánc, Nyugdíjas
Klub, E-dance) bemutatójára került sor.
A színpadi produkciók után a Sárkánylányok Tűztánc című tűzzsonglőr showja,
valamint a tűzijáték következett. A nap
zárásaként a Betty és a Happy Five zenekar hajnalig húzta a talpalávalót.
Szatmári Zsuzsanna,
Dévényi Gáborné

Támogatók: Ecser Község Önkormányzata, Monor és Vidéke Takarékszövetkezet, Ecseri Kulturális és Sport
Egyesület, Ecseri Polgárőr Egyesület,
Hohol Attila és Társa Bt., Nemes Party
Team Kft., Varázs Lovas Sport Egyesület, Rákosmezeje MGTSZ Horgászegyesület, Sportkör, ERD-KO-BÁB
Bt., YADU PLUSSZ BT – ecseri húsbolt, KO-CSE Kft.
I. Ecseri Kocsmák Közötti Kispályás
Focitorna különdíjainak felajánlói:
Cream Butik Használt Ruha Kereskedés, Ecser, Arany Söröző, Fagyöngy
Söröző, Ücsörgő Kocsma, Galéria Söröző, „TIKO” Presszó, Italbolt
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Oktatás

Gondolatok a tanári szobából
Mindig nagy izgalom és kihívás egy
újabb tanév tanárnak, diáknak, szülőnek
egyaránt. Számtalan kérdés, elhatározás,
ígéret fogalmazódik meg ilyenkor minden
érintettben.
Mi, tanárok, szeretnénk minél többet,
minél érdekesebben megtanítani diákjainknak. Feltételezzük, tanulóink azért
jönnek az iskolánkba, hogy ebből minél
többet el is sajátítsanak. A sokszor antagonisztikus ellentétnek tűnő tanár-diák kapcsolat között pedig ott őrlődik a szülő, aki
mindkét fél elvárásának meg akar felelni,
szeretne jó szülő lenni.
Iskolánk nevelői törekednek elérni,
hogy szülők, pedagógusok egymást segítve, szorosan együtt tudjanak működni
a gyermekek érdekében. Célunk, hogy
kialakuljon a nevelőtestület és a szülők
között egy olyan nevelőtársi, őszinte kapcsolat, amely maximálisan a gyermekek
fejlődését, boldogulását segíti. Elsődleges
feladatunknak tartjuk, hogy csemetéink
számára egyértelművé váljon: a jogaik
mellett bizony kötelességeik is vannak.
Ehhez kérjük a szülők támogató segítségét!
Mi pedagógusok is gyakorló szülők vagyunk, voltunk. Arra a következtetésre jutottunk, hogy sajnos olyan ideális időszak
talán sohasem lesz az életünkben, hogy
a problémák elkerülnek bennünket, de
néhány jó tanáccsal segíthetünk. Ezeket
gyűjtöttük most tapasztalataink alapján
csokorba.

Mindenki szereti,
ha figyelnek rá
Rohanó világunkban nehéz időt szakítani
a beszélgetésekre. A gyerekeknek rengeteg mondandójuk van! Azonban ha nincs
hallgatóságuk, nézőközönségük, előbbutóbb leszoknak erről az igényükről. Nem
tudjuk meg, mi történt velük, érték-e őket
sikerek, vagy kudarcok, problémáikat,
gondolataikat nem velünk, szülőkkel,
hanem a hasonló korú barátaikkal fogják megbeszélni. Biztos, hogy le akarunk
mondani a „tanácsadó” szerepéről? Mert
ha igen, ezzel a későbbi véleménynyilvánítási jogunkat is feladjuk!

Kinek a feladata?
Gyorsabban megvagyunk, ha megcsináljuk helyettük, egyébként is kinek van ideje arra, hogy ötször szóljon: lefekvés előtt
pakoljanak be a táskájukba, ellenőrizzék
a tolltartójukat. Ha kell, inkább a munkahelyről késve „berohanunk” az iskolába
az otthon maradt tornazsákkal. Arra nem
gondolunk, mindezzel gátoljuk önállóságuk, felelősségtudatuk fejlődését.

Ez az állandó rohanás
Vannak, akik hétköznap reggelente szinte
„beesnek” az iskolába - talán még a reggeli is elmaradt - majd késő délutánig a
gondjainkra vannak bízva. Otthon este
már mindenki fáradt, mindenki csinálja a
saját dolgát. A szerencsésebbek közé tartozók, miután az „ősök” már elaludtak, a
tévé vagy a számítógép előtt tölthetik az
éjszakát.
Hétvégén sincs idő közös programokra,
legfeljebb a családi „TESCO-zás”.
Ha kiszámolnánk mennyi időt töltünk
aktívan egy hét alatt gyermekeinkkel,
megrettennénk.

Aranybánya
Egy-egy iskolatáska olyan értékeket tartalmaz, amit mi felnőttek is megirigyelhetnénk. A legújabb mobil telefonok, MP4ek, számítógépes játékok, több tízezer
forintos tornacipők, drága órák, ékszerek.
Így nemcsak a gyermekek közötti versengésnek nehéz elejét venni, de sajnos a
„vagyonmegőrzés” is egyre több nehézséget jelent. Egy gyerek közösségi életének
nem nélkülözhetetlen kellékei ezek! Nem
is tudnak értékeikre vigyázni. Sokszor mi
szülők mondunk le számunkra fontosabb
dolgokról, hogy gyermekünk „versenyképes” maradjon. Hová vezet ez?

Ellenőrzés
Attól még nem válunk „poroszos” szülőkké, ha vannak elvárásaink csemetéinkkel
szemben. Legalább hetente egyszer kérjük
el az ellenőrzőjüket, írjuk alá az érdemje-

gyeket. Ha úgy
látjuk, gond van,
menjünk el a fogadóórára. Ne
feledkezzünk
meg arról, hogy
az éremnek két
oldala van, legyünk kíváncsiak a pedagógusok „verziójára”
is.
Nincs időnk
folyamatosan ellenőrizni, hol tartanak a
kötelező olvasmányukkal, ezért – biztos,
ami biztos – megvesszük DVD-n, vagy
beszerezzük a népszerű Kötelező olvasmányok röviden című remekműveket.
Biztos, hogy a könnyebb megoldás a jó
megoldás?
Ha egész nap dolgozunk is, legyenek
szem előtt gyermekeink, ne érezzék azt,
hogy bármit megtehetnek, bárhova elmehetnek, úgysem érdekli senkit.

Ők nem mi vagyunk
Minden szülő vágya, hogy gyermeke sokra
vigye. Ha lehet, még nála is többre, hiszen
„nekünk nem voltak ilyen lehetőségeink”.
Mégis óvunk mindenkit attól, hogy saját
vágyálmaikat erőltessük gyermekeinkre.
Még ha külsőre „kiköpött apja is”, nem
biztos, hogy ő is űrhajós szeretne lenni.
Tiszteljük, szeressük egyéniségüket, fogadjuk el őket olyannak, amilyenek.
Szeverné Csekei Csilla
Igazgató
Laky Ilonka Általános Iskola

Frissdiplomásoknak!
Ecser hagyományai közé tartozik, hogy
a képviselő-testület ülésén a polgármester köszönti és megajándékozza azokat a
fiatalokat, akik felsőfokú tanulmányaik
befejeztével megszerzik első diplomájukat. Mivel erre vonatkozó nyilvántartás a
Polgármesteri Hivatalban nincsen, az önkormányzat kéri, hogy az érintettek szeptember 26-ig a Polgármesteri Hivatalban
jelentkezzenek, vagy hozzátartozóik, ismerőseik jelezzék, ha felsőfokú tanintézményben végző diákot ismernek.
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HÍD/MOSŤ – Ismerjük meg egymást!

„A zene összeköti a nemzeteket”
- találkozó Cabaj-Čáporon
2011. augusztus 27-én és 28-án került
sor a Magyarország-Szlovákia Határon
Átnyúló Együttműködési Program 20072013 keretében az Európai Unió (ERFA)
által társfinanszírozott Partnerséget építünk együttműködés „Híd - Ismerjük meg
egymást” elnevezésű projektjének negyedik találkozójára. A projekt legfőbb célja
volt, hogy a szlovákiai Cabaj-Čápor település és községünk, Ecser lakosai megismerjék egymást, illetve egymás múltját,
jelenét és kultúráját, különböző kulturális
és sport programokon keresztül.
Az augusztusi találkozó, mely egyben
az együttműködés záró találkozója volt,
Cabaj- Čáporon került megrendezésre. A
találkozón fontos szerepet kapott a zene,
a muzsika, mely, mint közös nyelv köt
össze minket. Ecser község részéről 50
fő indult útnak, akik között képviselték
magukat fiatalok, idősek, gyerekek, táncosok, nyugdíjasok és sportolók is, illetve
természetesen a község vezetése – polgármester, jegyző és az Ecseri Szlovák
Önkormányzat elnöke – is részt vett az
eseményen.
Az érkezést követően a szlovákiai község vezetősége fogadta az ecserieket a
Polgármesteri Hivatalban, ahol egy kis
kiállítást tekinthettek meg a vendégek
az egy éves közös projekt eseményeiről.
Ezt követően a község egyik templomát
tekinthették meg az ecseriek, ahol csodá-

Szlovák és magyar focisták

Ecseri táncosok Cabaj-Cáporon
latos orgonaszó mellett tölthettek el egy
kis időt, és hallgathatták meg a templom
történetét. A nap fő eseménye volt a sportdélutánon való részvétel, ahol az ecseriek
tekében és fociban mutathatták meg tudásukat. A sportos ecseriek fantasztikusan
helytálltak, és a versenyszámokban a má-

A résztvevők egy csoportja
sodik helyezéseket hozták el. A sportolók
mellől nem hiányozhattak természetesen
a szurkolók sem, így a megfelelő hangulat
is jelen volt a versengés közben. A szombati napot közös vacsora és hajnalig tartó

mulatság zárta, mely előtt az ecseriek rövid táncot és énekeket mutattak be, illetve
a két község vezetősége ajándékokkal köszöntötte egymást.
A vasárnapi nap szentmisével kezdődött, ahol az ecseriek népviseletbe öltözve vettek részt, melyet a vendéglátók
nagyon megköszöntek. Az ebédet követően került sor a kulturális műsorra, ahol
több csoport, így az Ecseri Zöldkoszorú
Néptáncegyüttes felnőtt és nyugdíjas csoportja is bemutathatta műsorát. A szlovákiai község lakói ízelítőt kaptak mind az
ecseri táncanyagból, népviseletből és népzenékből, hiszen mind a fiatalok, mind az
idősebbek táncolták az ecseri táncokat és
viselték a sokszoknyás ecseri viseletet, illetve énekelték az ecseri dallamokat.
A vasárnapi napot fogdással zárták, ahol
a községek vezetői és a projektet lebonyolítók megköszönték mindenkinek a három
éve fennálló kapcsolatot, összegezték az
egy éves projekt megvalósulását (a négy
esemény teljesülését) és természetesen
céloztak a kapcsolatok jövőbeli ápolására is. A hazainduló ecserieket énekszóval,
zenével és tánccal búcsúztatták a helyiek,
és még akkor is muzsikáltak a busz mellett, amikor útnak indultak a vendégek,
hiszen „a zene összeköti a nemzeteket.”
A projektet a Magyarország-Szlovákia
Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 keretében az Európai
Unió (ERFA) társfinanszírozza. www.
husk-cbc.eu
Harazin Piroska
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Októberben népszámlálás!
A 2011. esztendőt a népszámlálás éveként
is emlegetik majd a jövőben. Hazánk eddigi történetében összesen tizenöt ilyen
jeles év akad. Az első az 1869-es esztendő
volt. Az idei a 15. a cenzusok sorában.
A mostanit megelőzően 2001-ben kértek hasonló, átfogó adatszolgáltatást az
ország lakosságától. Az utóbbi évtizedben tehát az akkor kialakult kép volt az
irányadó. Vajon hogy alakult a népesség
száma, iskolázottsága, lakáshelyzete, milyen az ország gazdasági, egészségügyi,
szociális, kulturális ellátottsága? Hol, milyen fejlesztések szükségesek? A törvény
értelmében a 2011. október 1-jén 0 órakor fennálló helyzetet tükröző számok a
következő esztendőkre – pontosabban a
következő évtizedre adnak eligazítást. Az
eddigi gyakorlat szerint ugyanis cenzust
tízévenként tartanak hazánkban. Az időközönkénti népszámlálások végrehajtása a Központi Statisztikai Hivatal (KSH)
törvényből fakadó kötelessége.
Legyünk őszinték: az ilyesfajta „faggatást” – még ha csak ritkán kerül is rá
sor – az emberek többsége nem kedveli. Egyre többen vannak, akik nem
akarnak ajtót nyitni idegennek, mások
ódzkodnak attól, hogy személyes adataikat ismeretlenek előtt feltárják, sokan
attól tartanak, hogy adataik illetéktelenek
tudomására jutnak, megint mások kevés
szabadidejüket sajnálják. A Központi
Statisztikai Hivatal a 2011. évi népszámlálás előkészítésekor olyan megoldások
kidolgozásán fáradozott, amely messzemenőkig eleget tesz a törvény által előírt
adatvédelmi követelményeknek, ugyanakkor az emberek számára a legkevesebb
kényelmetlenséggel jár.
A lakosságnak a mostani népszámlálás alkalmával immár lehetősége nyílik
arra, hogy eldöntse: számlálóbiztossal,
vagy nélküle kívánja kitölteni a kérdőíveket. Ha valaki a kérdőív önálló kitöltése
mellett dönt, további két megoldás közül
választhat: papír, vagy internet. A legmo-

dernebb, leggyorsabb, leginkább idő és
környezetkímélő megoldás kétségtelenül
az internetes válaszadás. Szeptember utolsó napjaiban a számlálóbiztosok minden
háztartásba eljuttatnak egy azonosító-, és
egy belépési kódot. Aki nem a számlálóbiztossal, sőt, még csak nem is papíron kívánja kitölteni a kérdőívet, annak október
16-ig lesz nyitva az az internetes kapu,
amin keresztül – a belépési kódot kulcsként használva – eljuthat a kérdőívekhez.
A kérdések helyes megválaszolását a
programba beépített magyarázatok segítik. A KSH azokra is gondolt, akik nem
rendelkeznek internettel. Érdekükben
közintézményekben, pl. könyvtárakban,
faluházakban, internetes kitöltő helyet,
úgynevezett e-pontokat hozott létre a hi-

vatal. Ezeken a helyeken az adatvédelem
teljes biztosítása mellett, nyílik lehetőség
a népszámlálási kérdőívek számítógépes
kitöltésére.
A kérdőívek megválaszolása háztartásonként átlagosan 25-30 percet vesz
igénybe. Fontos tudnivaló, hogy a kérdőíveket háztartásonként mindenki azonos módszerrel: interneten vagy papíron
önállóan kitöltve, avagy interjú keretében
töltheti ki.
Az adatvédelmi követelmények a népszámlálás minden területén érvényesülnek. A kérdőíveken nem szerepelhet a
válaszadó neve, a válaszolás teljes anonimitás mellett történik.
A népszámlálásról szóló törvény biztosítja azt is, hogy a felvett adatok a későbbiekben ne legyenek összekapcsolhatóak az
adatszolgáltatókkal.
A népszámlálásban
résztvevőket szigorú
titoktartás köti. A kitöltött kérdőívek öszszegyűjtése, feldolgozása szabályozott
rendben történik. A
cenzus célja ugyan-

is nem az, hogy az egyes személyekről
gyűjtsön adatokat, hanem hogy a lakások
és a népesség összetételéről, legfontosabb
jellemzőiről adjon információt.
Az internetes kitöltést az adatszolgáltatók az egyedi azonosítók és belépő kódok
segítségével teljesíthetik, amely garantálja, hogy illetéktelen személyek ne férhessenek az adatokhoz. A papír alapú kérdőívek a megyei népszámlálási irodákból – a
biztonságos szállítási követelményeknek
megfelelően – közvetlenül az adatfeldolgozás helyszínére kerülnek. A címek és a
kérdőíveken szereplő adatok feldolgozása
egymástól függetlenül, elkülönítetten történik. A feldolgozást követően a címeket
és a népszámlálási adatállományt a KSH
egymástól elkülönítetten tárolja. Az adatbevitelt követően a papír kérdőíveket
megsemmisítik, a keletkezett papírhulladékot újrahasznosítják. A felhasználók számára történő adatkiadások, a
kiadványok, tájékoztatási célt szolgáló
adatbázisok előállítása a legszigorúbb
adatvédelmi szabályoknak megfelelően
zajlik. Az adatközlés statisztikai összesítések formájában történik.
Biztonságunk érdekében
Hazánkban ez év októberében csaknem 40 ezer számlálóbiztos közel 5 millió címet, 4,4 millió lakást keres fel a
népszámlálás lebonyolítása érdekében.
A számlálóbiztosok sorszámmal ellátott
okmánnyal kötelesek igazolni, hogy megbízatásuk e munkára szól. Az igazolvány
a garancia arra, hogy az illető a lakásba
kizárólag a népszámlálás miatt szándékozik bejutni. A közelgő népszámlálás alkalmából együttműködési megállapodást kötött a Központi Statisztikai Hivatal és az
Országos Rendőr-főkapitányság. A megállapodás célja a lakosság előzetes és közérthető tájékoztatása, a népszámláláshoz
bármilyen módon kapcsolható bűncselekmények, szabálysértések megelőzése. A
megállapodás szerint A vagyonvédelem
és az áldozattá válás megelőzése érdekében a 2011. október 1-je és október 31-e
– pótösszeírással november 8-a – között
sorra kerülő, minden háztartás személyes
felkeresésével végrehajtott cenzus időszakában az ORFK a megyei (fővárosi) rendőr-főkapitányságok bevonásával bűnmegelőzési kampányt indít.
Központi Statisztikai Hivatal
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Figyelem: lejár
az adó befizetési
határidő!
Felhívom szíves figyelmüket arra, hogy
szeptember 15. napja adófizetési határidő.
A gépjárműadó és az iparűzési adó II.
félévi előlegét kell ezen a napon befizetni.
Az Önök tájékoztatása érdekében a napokban került kézbesítésre az adószámlákkal kapcsolatos egyenlegközlő, mely
tartalmazza a talajterhelési díj, az iparűzési adó, a gépjárműadó (teljesítményadó,
súlyadó) és a késedelmi pótlék augusztus
22-ei adatait.
Az egyenlegközlővel kapcsolatos kérdésekben állok szíves rendelkezésükre!
A gépjárműadó befizetéséhez szükséges
postai utalványokat év elején már postáztuk. Amennyiben új csekkre van szükségük kérem, azt szíveskedjenek telefonon
(06-29-335-161) vagy személyesen jelezni.
Azok a vállalkozók, akik számlavezetésre nem kötelezettek és adójukat postai
utalványon szeretnék befizetni, kérem,
szintén jelentkezzenek telefonon vagy
személyesen!
Török Ildikó
adóhatósági főmunkatárs

Köszönetnyilvánítás
Köszönetet mondunk mindazoknak,
akik

Steer Ottó
hamvait utolsó útjára elkísérték, sírjára koszorút, virágot helyeztek.
A gyászoló család
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Az óvodai beszoktatásról
Az óvodába lépéssel új életszakasz kezdő- lehetőség van arra, hogy a testvérek egy
dik a gyermek életében. Az elválás nagy csoportba járhassanak. Gyermekeinket
kihívás elé állítja a családot.
arra neveljük, segítsék kisebb társaikat
Óvodánként más-más szokások alakul- ebben a nehéz időszakban és így legyen
nak ki a beszoktatással kapcsolatban. A ez a későbbiek során is.
beiratkozást követően arra szoktuk biztatAz óvodakezdés első benyomásai megni a szülőket, hogy keressék fel többször a határozzák a gyermeknek és a szülőnek
gyermekükkel közösen az óvodát, ismer- az óvodához való viszonyát, a pedagókedjenek meg a pedagógusokkal, a dadu- gusokkal kialakuló kapcsolatát. Mi arra
sokkal, az új környezettel, az ismeretlen törekszünk, hogy minél könnyebbé váljon
játékokkal.
ez az időszak a hozzánk érkező családok
Szeretettel szoktuk invitálni a szülő- számára.
ket és csemetéiket
egy-egy nyilvános
rendezvényünkre.
(Mikulás várás, farsangolás stb.) Így
pozitív élményekkel
távozik a gyermek,
ami ösztönzőleg hat
rá, hogy újból ellátogasson óvodánkba.
Mi pedagógusok
és gyakorló szülők
is tudjuk, hogy nagyon nehéz az elválás, ezért szeretjük és Az újrafestett ajtótokok szépen fehérlenek. Lapunk megjeleösztönözzük a szülő- nésekor már a megszépült ajtók is a helyükre kerültek.
ket az anyás beszoktatásra. Lehetőséget
Gondos odafigyeléssel igyekszünk csoteremtünk arra, hogy az első napokban portszobáinkat hangulatos dekorációval
együtt ismerkedjenek az óvó nénikkel. berendezni, így minden évszakban váltoTudjuk jól az anya, apa jelenléte bizton- zik a helyiségek hangulata.
ságot jelent a gyermek számára. Azonban
Ez a tanév nemcsak az új gyermekek
az sem jó, ha túl hosszúra nyúlnak ezek a számára hozott változást, a régebbi óvoközös időszakok, mert akkor a gyermek dásaink számára is újat hozott az idei tanszámára az lesz természetes, hogy szülei év, hiszen egy megújult óvodában tudtuk
mindig vele vannak az oviban.
fogadni a gyermekeket. A kollektíva, a
Többnyire minden gyerkőc találko- gyermekek és a szülők nevében is közik ismerőssel az óvodába lépéskor, ez szönjük.
is segíti a beilleszkedésüket. Óvodánk
Petneházi Tamásné Gabi néni
rendkívül családias községi óvoda, így
1.sz. Községi Óvoda
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Szabadidő

Rábai Miklós Művelődési és
Közösségi Ház programjaiból
Szeptember 14. szerda 10 óra
Mesesarok
Csillaghúr Együttes zenés gyermekműsora
Szeptember 25. vasárnap 16 óra
Hornád Néptáncegyüttes műsora
A Hagyományőrző Kör meghívására Ecseren
fellépő kassai Hornád Néptáncegyüttes műsora.
Szeptember 30. péntek
A magyar népmese napja
9 óra Népmese olvasó verseny gyerekeknek 2
korcsoportban: 3-4., 5-6. osztályosoknak
11 óra Batyu Színház: A szegény ember gazdagsága
12 óra Eredményhirdetés, díjátadás
Október 1. szombat 17 óra
Teadélután az Idősek Világnapja alkalmából
Zsuzsa Mihály: 50 fölött kezdődik az élet című
vidám, zenés műsora
Október 7. péntek 15-17 óra
Kreatív Kuckó
Sok szeretettel várjuk a gyerekeket és az anyukákat közös kézműves foglalkozásunkon, ahol
termésfigurákat fogunk készíteni.
Október 12. szerda, 10 óra
Mesesarok
Kereplő Színház: A Nap, a Hold és a Csillag
című élőszereplős, bábos gyermekműsora
Szeptemberben induló foglalkozások mozogni vágyó felnőtteknek:
> Hastánc hétfőnként 18-19 óra között
> Aerobic kedden és pénteken 18-19 óráig
> Etka jóga csütörtökönként 18.30 órától
> Pilates keddenként 19-20 óráig
> Reggaeton kedden és csütörtökön 19-20

óráig
> Gyógytorna (10 fő jelentkezése esetén indul) hétfőn és szerdán 18-19 óráig
Szeptemberben induló mozgásos foglalkozások gyerekeknek:
> Hastánc hétfőn 16-18 óráig és csütörtökön
17-18 óráig
> Akrobatikus rock and roll szerdánként
16.45-17.45 óráig
> E-dance Hip- Hop Tánciskola kedden és
csütörtökön
Elhelyezkedést segítő tanfolyamok
> Teherautó-vezető, autóbusz-vezető, szállítmányozás szakirány
> Svédmasszőr tanfolyam
> Gépírás tanfolyam
> Számítógépes tanfolyam
> Autósiskola
A részletekről érdeklődni lehet a Művelődési
Házban.
Közösségeink
Baba-mama klub
Minden hónap első hétfőjén 10-12 óráig.
Nyugdíjas klub
Klubnapok heti rendszerességgel.
Cili Cili muzsika
Zenebölcsi hétfőnként 9.30 órától.
Zöld Koszorú Hagyományőrző Kör
A Kör fő célja az ecseri hagyományok, a népi
kultúra megőrzése, ápolása.
Western táncklub
Klubest és táncoktatás kéthetente szerdán 1922 óráig.
Babamasszázs
Foglalkozások hétfőnként 10 órától.

Megkezdődött a fociszezon
Megkezdte bajnoki szereplését az Ecser Se
felnőtt labdarúgó csapata. Első mérkőzésükön az Üllő II. csapatát fogadták. EcserÜllő II. 1-0, A második fordulóban Szigetcsépen vendégeskedett a csapat, ahol

nemcsak az ellenfél csapatával kellett megküzdeniük, hanem a játékvezető szeszélyeivel is. Szigetcsép – Ecser 0-1. A következő
fordulóban hazai pályán Szigetszentmárton
volt az ellenfél. Ecser – Szigetszentmárton
3-1. A csapaton igen
nagy fejlődés vehető
észre, köszönhető
ez többek között annak is, hogy a hazai
meccseken
egyre
több a néző, szurkoló, akik jelenlétükkel
és szurkolásukkal
buzdítják a csapatot
a győzni akarásra.
A csapat és a vezetőség nevében megköszönik a különféle
támogatásokat.

Cserfa

A gáz- és
távhőtámogatás
új rendszere
2011. szeptember 1-től a szociális és távhőtámogatás beépül a lakásfenntartási
támogatás rendszerébe, mely az önkormányzatoknál igényelhető.
A jogosultsági jövedelemhatárt, a törvény az öregségi nyugdíjminimum 250%ában (71.250.-Ft) határozza meg. Így a
gázár támogatás megszűnésével támogatás nélkül maradó jogosultak többsége,
befogadásra kerülhet a lakásfenntartási
támogatás rendszerébe.
A jövedelemszámítás alapja a jelenlegi
egy főre jutó jövedelem helyett, a háztartás szerkezetét jobban kifejező fogyasztási egység lesz.
Az eljárás során vizsgálni kell az igénylők vagyoni helyzetét, mellyel kiszűrhetők
a támogatást nem jogszerűen igénylők.
A kérelem-nyomtatványok a polgármesteri hivatalban beszerezhetők, az
ügyintéző Irsikné Sipos Ildikó igazgatási
csoportvezető.
A döntést egy környezettanulmány előzi meg, majd az Ecser Községi Önkormányzat Oktatási és Szociális Bizottsága
bírálja el a kérelmeket.
A támogatást elsősorban természetben
kell nyújtani, tehát az önkormányzat a
szolgáltató felé utalja a megállapított lakásfenntartási támogatás összegét.

Szakképesítésszerzési
lehetőség
ÁLLAMILAG ELISMERT OKJ-S
DAJKAKÉPZŐ INDUL A XVII.
KERÜLETBEN 2011. OKTÓBERÉBEN. A RÉSZLETEKRŐL
ÉRDEKLŐDNI LEHET:
06-20-37-37-201
A Cserfa következő száma október 14-én jelenik meg. A lapzárta időpontja: október 4.
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Hal és horgász vigyáznak egymásra Ecseren
Hohol Attila nyerte a Jármai József Emlékversenyt augusztus 28-án, az Ecseri
Horgásztavon megrendezett horgászversenyen. Az 1985 óta működő Rákosmezeje
Horgász Egyesületnek mintegy 50 tagja
van, akiknek nagy része a meghirdetett
rendezvényen megjelent és közülük közel
harmincan el is indultak a versenyen. Az
első helyezett zsákmánya összesen 13,6
kg volt, amely 7 pontyból tevődött össze.
Második Trepák Gábor 13,1kg, harmadik
Seregély Zoltán 9,8 kg hallal. Örvendetes,
hogy a gyerekek között is volt induló. Eb-

Mostanában kissé fő a feje az egyesület
vezetésének a tó vízszintje miatt, ugyanis
az jó egy méterrel alacsonyabb a szokásosnál. Keresik a vízpótlás lehetőségét,
nehogy vészesen leapadjon a tó, elvéve
sok ember kellemes szabadidős elfoglaltságát.
Az Ecseri tó és környéke azok számára
is ideális, akik csak csendre, nyugalomra,
pihenésre vágynak. Méhész Pál az egyesület elnöke elmondta, a község ipari parkja mögött megtalálható tó reggeltől estig
nyitva van. A tagokon kívül, napi jegy
vásárlása
esetén bárki kedvére
horgászhat.
A részleteket a www.
ecserito.
hu portálon
meg lehet
tekinteni.
Ott jártunkkor
Tóth Kálmán
41
éves fiatalembernek
kedvezett
leginkább
a
szerenMéhész Pál és Matuszka László leméri Tóth Kálmán három szép cse. Három
pontyát, amelyek az újság borítóján láthatók. A dobogóra-jutáshoz g y ö n y ö r ű
azonban ez a szép teljesítmény is kevésnek bizonyult.
ponty volt a
hálójában,
ben a csoportban Matuszka Levente – az várva, hogy Matuszka László és Méhész
egyesület vezetőségi tagjának, Matuszka Pál lemérje őket. Hetente kétszer-háromLászlónak az unokája – lett az első 2,1 ki- szor biztosan kint van a tavon. – Hal néllós zsákmánnyal, mögötte Emődi Ferenc kül még sohasem mentem haza! – mondja
végzett 1,9 kg-mal. Az egyesület elnöke büszkén. – Csodáelmondta, hogy szeretné, ha a gyerekek, latos érzés, amikor
fiatalok is nagyobb számban érdeklődné- eltűnik az úszó a
nek a horgászat iránt. A pecázás tartalmas víz alatt, az orsó
elfoglaltság lehetne nekik is, hiszen jó recseg, a bot hajlik.
levegőn, kellemes környezetben, felnőt- Ilyenkor többnyire
tek segítségével űzhetnének egy olyan megvan a hal – tesportot, ami felnőtt korukban is hobbiként szi hozzá. Legtöbbmegmaradna. A fiatalok ritkán kacsin- ször – a kistestű
gatnak manapság a pecabot felé. A gyér keszegek és káráutánpótlás miatt nem a horgász, inkább a szok mellett – ponty
horgászat van pácban manapság.
akad a horogra, de
A nádassal szegélyezett, 70x40 méteres más, nemes halak
Ecseri tó vízmélysége a két-három métert is kerültek már a
is eléri. Ragyogóan kialakított helyeken hálójába. A Jármai
lehet nekiveselkedni a horgászatnak.
József Horgászver-

senyen erjesztett kukorica vonzotta számára a legtöbb halat. Módszere: előbb
beetet, aztán kis idő múlva kezdődhet az
éles horgászat. A kifogott halakat többnyire szépen, finoman visszaengedik. Jut
néha a fazékba is, de elsősorban nem a
zsákmányért horgásznak. Az elfoglaltság
jelenti az örömöt számukra. Tóth Kálmán
speciális gyógyító spray-vel kezeli a halak száját, ahol a horog megsebezte.
A horogszúrás egyébként az ecseri horgászok szerint nem okoz nagy sérülést,
így fájdalmat se a halnak. Nem egyszer
előfordult, hogy korábban kifogott, majd
visszaengedett halat kis idővel később
újra kifogtak, miután ráharapott a csalira.
Ahogy a halra, egymásra is hasonlóképpen vigyáznak a Rákosmezeje Horgász
Egyesület tagjai. Jó társaságot, összetartó
közösséget alkotnak.

Regionális
Szlovák Imanap
A Váci Egyházmegye Regionális Szlovák Imanapot tart Ecseren
október 8-án, szombaton. A programban lesz ünnepi szentmise a
Szent Antal plébániatemplomban
11 órától, délután kettőtől körmenet Panenka Máriához, fél négytől
hagyományőrző szlovák folklórműsor és táncház a Rábai Miklós
Művelődési Házban.

Szent István-napi
vigasságok Ecseren
4-5. oldal

