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Lakásfenntartási támogatás méltányosságból
A képviselő testület szeptemberi ülésén a
képviselők ellenszavazat nélkül fogadták
el az egyes és a kettes óvoda beszámolóját. Petneházi Tamásné, az egyes óvoda
vezetője megköszönte a testületnek a hat
és félmillió forintos támogatást. Ennek
révén sokkal tisztább és a mai követelményeknek megfelelő környezetben tudják
fogadni a gyerekeket, mondta. Kóspál
Zsuzsanna, a kettes óvoda vezetője is
megköszönte a támogatásokat, amit az
elmúlt tanévben kaptak. Emlékeztetett rá:
teljesen átépült az óvoda, ennek ellenére –
a három költözés miatt – a gyerekek sem-

fejlesztési céltartalékot 4,1 millió forintban állapította meg. Az egyéb céltartalék
mértéke, a jogszabály módosítása után,
78,5 millió forint lett.
A testület felhatalmazta a polgármestert, hogy dr. Varga Ágnes háziorvossal az
I. sz. háziorvosi szolgálat működtetésére
meghatározott tartalommal kösse meg
a szerződést. E szerint az önkormányzat
vállalja, hogy 2012. július 31-ig fizeti az
informatikai rendszergazda díját, az ivóvíz- és csatorna költségeket, a szemétszállítás díját, a villamos energia költséget a
jelenlegi átlagfogyasztásnak megfelelő

alapján – a mintegy 5 kilométer hosszú,
nyomott vezetéket, amely biztosítja az
Intermodális Központ szennyvizeinek a
fővárosba történő elvezetését. A testület
megvizsgálja annak lehetőségét, hogy a
község szennyvizeinek fővárosi csatornahálózatba történő elvezetését a fenti
vezetéken, illetve az Ecser Közmű Kft.
által engedélyezés alatt lévő, a jövőben
kiépítendő további – mintegy 135 méteres – csatornavezeték igénybevételével
biztosítsa. A konkrét döntésre a vonatkozó víziközmű jogszabályok betartásával,
koncessziós pályázat kiírását követően
kerülhet sor. A tervezett 135 méter hosszúságú csatornavezetéknek
Ecser tulajdonába kell kerülnie.
A képviselő-testület ellenszavazat
nélkül döntött arról, hogy lakásfenntartási támogatás méltányossági alapon annak állapítható meg, aki nem
jogosult az normatív lakásfenntartási támogatásra, és időszakosan,
vagy tartósan bekövetkező létfenntartási problémákkal küzd. Nem
állapítható meg lakásfenntartási
támogatás olyan igénylő számára,
akinek maga, vagy családja vagyoni
helyzetéből, életmódjából és egyéb
körülményeiből joggal lehet arra
következtetni, hogy a benyújtott
igazolások nem a valós jövedelmi
viszonyt tükrözik.
A grémium határozott arról is,
Szennyvízátemelő telep Ecser határában. A testület megvizsgálja annak lehetőségét,
hogy
módosítja a szervezeti és műhogy a község szennyvizeinek fővárosi csatornahálózatba történő elvezetését a meglévő
ködési
szabályzatot. A módosítás
vezetéken, illetve az Ecser Közmű Kft. által a jövőben kiépítendő további – mintegy 135
alapján
pályázati
kiírásról és annak
méteres – csatornavezetéken biztosítsa.
tartalmáról a képviselő-testület egymilyen hátrányt nem szenvedtek. Nem maximum értékben. Dr. Varga Ágnes há- szerű szótöbbséggel dönt. A pályázatot
volt könnyű év, de megérte, mondta. Hoz- ziorvos vállalja, hogy 2012. július 31-ig meg kell jelentetni országos napilapban,
zátette, már teljes létszámmal dolgoznak, fizeti az orvosi bért és járulékait, az asz- és az önkormányzat hivatalos lapjában,
s köszönte, hogy felvehette a kollégákat.
szisztens bérét és járulékait, a takarítás valamint az önkormányzat honlapján.
A képviselők ugyancsak hét szavazattal, költségeit, az irodaszerek beszerzését, a
A testület ellenszavazat nélkül döntött
ellenszavazat nélkül fogadták el a Szent gyógyszerek, a gázhasználat költségeit, arról, hogy a község településrendezéIstván napi rendezvényekkel kapcsolatos a telefon, a veszélyes hulladékszállítás si tervének módosításával kapcsolatban
beszámolót. Gál Zsolt polgármester utalt költségeit, kisebb eszközbeszerzéseket, környezeti hatásvizsgálat lefolytatását
rá: meghatározták, milyen legyen a ren- pótlásokat. A rendelőben dr. Varga Ágnes mellőzi. Ecser község településrendezési
dezvény tartalma és a költségek. Ezt a különböző műszaki berendezések besze- eszközei módosítására kidolgozott módorendezvénysorozatot szervező Dévényi relését és egyéb műszaki átalakításokat sítási javaslatok nem teszik szükségessé
Gáborné teljesítette. A polgármester gra- csak a képviselő-testület előzetes engedé- önálló környezeti vizsgálat készítését, és
tulált a munkájához, s mint mondta, a le- lyével tehet.
a környezeti vizsgálati eljárás lefolytatábonyolítás is nagyon jól sikerült.
A képviselő-testület egyhangú határo- sát. A határozat indoklása megállapítja:
Ellenszavazat nélkül módosította a zata rögzíti: a grémium tudomással bír Ecser területrendezési eszközei részleges
képviselő-testület az önkormányzat költ- arról, hogy az Ecser Közmű Kft. kiépítet- módosítására vonatkozó – folyamatban
ségvetési rendeletét. A kiadáson belül az te – a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.- lévő – tervezési eljárásban kezdeményeáltalános tartalékot 1,8 millió forintban, a vel kötött együttműködési megállapodás zett változtatások nem járnak a terület
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Nincs veszélyben a Merzse-mocsár
környezeti állapotában olyan változással, építés intenzitása változik kismértékben Iskolatej programban a 2011/2012-es tanamely a környezeti vizsgálat készítését (40%-ról 45%-ra). A fejlesztési terület to- évben is részt kíván venni. Amennyiben a
indokolná. Ecser közigazgatási területén vábbtervezése – a területeknek a konkrét programban való részvétel feltételei nem
a nagykiterjedésű – beépítésre szánt – te- fejlesztésre való előkészítése – keretében változnak, akkor az önkormányzat folyarületek kijelölése már a község 2006-ban jelenleg is folyamatban van az egyes töm- matosan biztosítja a programban előírt
jogszerűen jóváhagyott településszerkeze- bök tervezett terület felhasználásának és önrészt. Az önkormányzat az óvodások
ti tervében megtörtént. A kijelölt területek tervezett beépítésének konkrét környezet- számára is biztosítja a tejellátást, előrelátszabályozási tervei is korábban, már 2008- védelmi hatásvizsgálata. Ez komplexen és hatólag november 1-től.
ban jóváhagyásra kerültek önkormány- részletesen vizsgálja a tömbök beépítéséA képviselő-testület 5 igen szavazattal –
zati rendelettel. Tekintettel arra, hogy a nek környezeti hatásait. Az engedélyezés- ellenszavazat nélkül, két tartózkodással –
településrendezési tervezési eljárásba re benyújtott első tömb már hatályos kör- megbízta a polgármestert, hogy az önkorillesztett környezeti vizsgálat jogszabály nyezetvédelmi engedéllyel rendelkezik, a mányzat részére 9 személyes mikrobuszt
szerinti célja a terület-felhasználásban és további fejlesztési tömbök hatásvizsgálati vásároljon 5 millió forint keretösszegben.
a szabályozásban újonnan tervezett vál- dokumentációinak készítése és az enge- A gépjármű kiválasztásában Hosszú János
tozások környezeti hatásainak értékelé- délyek beszerzése folyamatos.
és Szilágyi Károly képviselők segítségét
se, e vizsgálatot nem lehet kiterjeszteni
A képviselő-testület nem járul hozzá – a vegye igénybe.
korábbi önkormányzati döntésekre. A ProForm Kft. kérése szerint – a 0127/2,
A testület döntött arról, hogy a képvifolyamatban lévő tervezési és egyeztetési a 0127/21 és a 0127/86. hrsz.-ú ingatla- selők és a külső bizottsági tagok részére a
eljárás keretében
módosítással érintett területek nem
határosak közvetlenül a Merzsemocsárral.
Az
ecseri fejlesztési
területeket attól
új, a 31. sz. főút
felé vezető út és
egy véderdősáv
választja el. Ennek
a tervezett útnak a
keleti oldalán jelen
módosítás keretében sem változik a
terület-felhasználás, marad a terület a „különleges”
besorolása. A közigazgatási határ
melletti 500 méteres sávban nem
változik sem a
területfelhasználás, Az önkormányzat várhatóan az óvodások számára is biztosítja a tejellátást, előreláthatólag november 1-től.
sem a szabályozás. Felvételünk: az egyes számú óvodában készült, ahol szemlátomást örömmel isszák a gyerekek a tejet most is.
Ezen a területen a
2006-ban és 2008-ban jóváhagyott sza- nok belterületbe való átminősítéséhez. Az
Magyar Telekom, T-Mobile Közszolgábályozási terv és helyi építési szabályzat önkormányzat és a Pro-Form Kft. között lati díjszerződés keretében SIM kártya és
változatlan tartalommal marad hatály- létrejött Településrendezési Szerződésben havi bruttó 8000 forint értékű lebeszélési
ban. Nincs olyan hatás, amely a Merzse- rögzített feltételek megvalósultak, de a 15 lehetőségét felhasználhatja új mobil kémocsár helyi védettségének fennmaradá- évre kezelői joggal átadott Szerelem-pa- szülék vásárlási részletére is.
sát ecseri oldalról veszélyeztetné, és nincs tak meder kiépítésének szakhatósági enA testület megbízta a polgármestert, dololyan változás, ami a környezeti vizsgálat gedélye még nem került a ProForm Kft. gozzon ki javaslatot arra, milyen géppark
készítését indokolttá tenné. Az 500 méte- részéről benyújtásra. A belterületbe való beszerzése szükséges a jelenleg üzemben
res sávon túli területen, ahol a területi be- átminősítés ezen okmányok megléte ese- tartott IFA teherautó és traktorok kiváltásorolás változása miatt változás történik tén valósulhat meg.
sára a település köztisztasági feladatainak
a szabályozásban, ott is kizárólag a beDöntés született arról, hogy Ecser az ellátására.
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Az ecseri közétkeztetés jól
Október 4-én
ha valaki látta
a Duna TV-ben
a Család-barát
című
műsort,
akkor
joggal
kapta föl a fejét,
amikor Ecserről,
az ecseri iskola
menzájáról volt
szó. Azt mutatták be, hogy- ellentétben a nagy közétkeztetést végző cégekkel- itt házias ízekkel,
helyi vállalkozóktól vásárolt alapanyagokból, családias környezetben lehet elfogyasztani a gyermekeknek az ebédet.
Megszólaltattak iskolásokat is a műsorban,
akik elismerően nyilatkoztak az ételekről,
és a mennyiségről is. Egyikük elmondta,
hogy ő repetát is kért és bőven kapott.
Szerencsére a műsor a közétkeztetésnek
nem azzal az oldalával foglalkozott, amivel az önkormányzatnak, a képviselő-testületnek kell megbirkóznia. Jó érzés egy
kistelepülés számára pozitív példaként
szerepelni egy országos TV műsorában.
Sok esetben a szülőktől ellentmondásos
visszajelzéseket kapunk. Van, aki kevesli a kiosztott ételek mennyiségét, és van,
aki túl nagynak tartja az adagot. Vannak
olyanok is, akiktől olyan felvetéseket
hallani, hogy azért kapnak keveset a gyerekek, mert kézen-közön eltűnik az étel.
Az önkormányzatnak az a dolga, hogy az
esetleges visszaéléseknek még a gyanúját
is eloszlassa. Lépésről-lépésre ellenőrizzük a folyamatot. A konyha jegyzőkönyv
alapján adja át az ételt az intézményeknek
az aznapi létszámnak megfelelően. Amit
a gyerekek nem esznek meg, az moslékba
kerül, ami ugyancsak ellenőrzött módon
kerül elszállításra. Mindent megteszünk,
hogy eloszlassuk a bizalmatlanságot és a
magunk eszközeivel igyekszünk megóvni
az intézményekben dolgozó alkalmazottak becsületét, feddhetetlenségét.
Az 1-es óvodában szerencsés kimenetelű baleset történt. Egy nyárfának az ága leszakadt, amiről a Cserfa 9. oldalán részletesebb beszámoló is olvasható. Ez az eset
ismételten és nyomatékosan ráfordította a
figyelmet a település központjában lévő
fák állapotára. A faluközpont megújítási
tervében szerepel az egészségre káros, s
mint látható, balesetveszélyes öreg fák
kicserélése. Az önkormányzatnak a civil

szervezetekkel szoros együttműködésben
végzett munkája a napokban újabb állomásához lépett. Érkeznek az árajánlatok,
amikből a legkedvezőbb kiválasztása után
megkezdődhet a régi fák kivágása és platán
vagy juharfák telepítése a nyárfák helyett.
A fák a maguk szépségével díszei lehetnek
egy községnek és az emberek szívéhez is
közel kerülnek. Példa erre a Rákoskerti
eset, amikor a vasútállomáshoz vezető
Rákoskert sugárúton lévő közel nyolcvan
éves platánfákat az ottani lakosok féltették még az oda irányított buszjárat szenynyezésétől is. Terveink szerint október

Ételosztás az 1. óvodában

végére, november elejére Ecseren is megtörténik a faluközpont fáinak cseréje. Fák
telepítése a temető közelében, a Deák Ferenc utcában az önkormányzati területen
is történik. A fákat egy ecseri lakos és az
önkormányzat biztosítja. Faültetésben feladatot vállal az Ecserért Községfejlesztő
és Szépítő Egyesület, a Rákosmezeje Horgász Egyesülettel együtt. Érdeklődők jelentkezését is várjuk, mert minden dolgos
kézre szükség lesz. Tervezzük, hogy saját
területünkön faiskolát hozunk létre, amit
a műszaki csoportunkban dolgozó erdész
technikus kolléga fog szakszerűen ke-
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szerepelt a Duna Tévé adásában
zelni. Elképzeléseink szerint így jelentős
összeget tudunk megspórolni, mivel egy
kétméteres fa ára már több, mint tízezer
forint. Szakemberek szerint két – három
évre van szükség, hogy kiültethető legyen
egy csemete. Ha ezt sikerül megvalósítani, akkor évről-évre tudjuk bővíteni a zöld
területet. Itt kell megemlíteni a komposztálási terveket is. Sok zöld hulladék keletkezik, amik elszállítása évente több millió
forintba kerül. A zöldhulladék komposztálásával keletkező matériát talajjavítási
célra fel tudjuk használni a parkjainkban.
A konténerszállítás rendszerének módosításán is gondolkodunk, például egy hulladékudvar létrehozásával. Ehhez most a
megfelelő területet keressük.
Terveink között szerepel a műszaki csoport elöregedett gépparkjának megújítása
is, amennyiben ezt a képviselő-testület is
elfogadja. A régi traktorok, az öreg fűnyírók, a kivénhedt IFA már kiszolgált minket. Az állapotuk miatt az elvárásoknak
már nem felelnek meg és a fenntartásuk
sem gazdaságos.
Helyüket kevesebb, de hatékonyan
használható, markolni, havat tolni egyaránt képes traktor, s egy olyan kisteherautó vehetné át, amellyel gazdaságosabban és eredményesebben lehet dolgozni.
A gazdaságosság jegyében képviselő-testületi döntés alapján lecseréltük az öreg
Ford Transitot egy Opel Vivaró mikrobuszra. Az új kisbusszal biztonságosan lehet az iskolásokat versenyekre szállítani,
és a civil szervezetek is igénybe vehetik a
programjaikhoz.
A választásokon ígéretet tettünk, hogy a
díjak csökkentése érdekében létrehozzuk
a település saját ivóvíz-és csatornaszolgáltatását. Az ivóvíz ellátás megoldásának szóba jöhető lehetőségei között az
ecseri saját kút készítése, a fővárosi hálózatra való rákötés és az üllői magánkút
vizének igénybevétele egyaránt szerepelt.
A kérdéskörön tehát dolgoztunk és dolgozunk. Eközben a kormányzat javaslatot
tett a vízügyi törvény módosítására, amely
2012. január 1-én lép hatályba. Ebben a
kabinet regionális ellátó központokat akar
létrehozni, amihez a meglévő helyi fejlesztéseket várhatóan államosítani fogják.
Nem akarjuk, hogy a meglévő forrásaink
esetleg elvesszenek, tehát egyelőre kivárunk.
Gál Zsolt

A rákoskerti platánfasor, az új buszjárattal
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A környezeti nevelés aktualitásai
Az 1960-as években fogalmazódott meg
először a fejlett nyugati társadalmakban
a környezeti nevelés gondolata. Súlyos
problémákat, testi, lelki, egészségkárosodásokat eredményezett a városiasodással
és a megnövekedett népsűrűséggel öszszefüggésben a kezelhetetlen mennyiségű
hulladéktömeg, levegő-, víz-, hangszenynyezés. A tarthatatlan helyzet megállítására először környezetvédő megmozdulások
indultak el, később pedig a törvényhozás
szintjén is fontos döntések születtek.
Magyarországot a nyolcvanas évek végén érte el a „zöld hullám”. A kilencvenes
évek elején környezet-, és természetvédő
mozgalmak és egyesületek szerveződtek.
A környezeti problémákra érzékeny pedagógusok is változtatásokat sürgettek a
nevelés terén. Napjainkra a környezeti nevelés széles körben ismert és elfogadott,
találkozhatunk vele az óvodáktól egészen
az egyetemekig.
Intézményünk nevelői is kidolgozták a
helyi környezeti nevelési programunkat,
mert hisznek abban, hogy itt az iskolában
nyílik leginkább lehetőség arra, hogy a
gyermekekben elültethessék a „fenntartható fejlődés” szellemiségét és gyakorlati
alapjait, valamint, hogy diákjaink megérthessék és magukévá tehessék a globális
szemléletet.
A személyiségfejlesztés a környezeti
nevelésben is hasonló jellegű feladatok
megoldásán keresztül valósul meg, mint
bármely más – pl.: anyanyelvi- matematikaoktatás – területein. Ezek az ismeretnyújtás, szemlélet- és magatartásformá-

lás. Gyermekeinknek meg kell tanulniuk
gondolkodni, hogy ismereteiket felhasználva helyesen tudjanak cselekedni. A
korai környezeti nevelés elengedhetetlen,
hiszen a gyermekek által befolyásolható,
milyen társadalmi, környezeti értékrend
alakul ki a jövőben.
Az oktatás előtt álló kihívás tehát, hogy
a gyermekek szemléletmódját a kezdetektől olyan irányba tereljék, mely gondolkodásukban és megnyilvánuló cselekedeteikben is a fenntarthatóságot szolgálják. A
környezeti nevelés színtere iskolánkban
nem csupán a 45 perces tanítási óra, a
mindennapi iskolai életben is jelen van.
Néhány ezek közül a teljesség igénye nélkül: törekszünk kialakítani a környezetkímélő, takarékos magatartást és életvitelt
az intézmény falain belül is. Igyekszünk
rászoktatni tanulóinkat az erőforrásokkal
való ésszerű gazdálkodásra pl.: környezetbarát fogyasztási szokások, hulladékkezelés, víz-, energiatakarékosság.
Versenyekkel ösztönözzük diákjainkat
környezetük rendjének megóvására. Részt
veszünk községünk közterületeinek ápolásában, az ehhez kötődő takarítási akcióiban. A szelektív hulladékgyűjtés jelentőségének felismerése és szükségességének
belátása érdekében egész tanévben gyűjtjük az elhasznált elemeket, a papírt, a pet
palackokat és a műanyag kupakokat.
Az iskolai élet tudatos alakításával (tanulás, levegőzés, mozgás, pihenés, étkezés ideje) a gyerekek helyes napirendjének kialakítása a szándékunk.
A séták, kirándulások, erdei iskola al-

kalmával nemcsak
szülőfalunk és hazánk
különböző tájainak természeti
értékeit ismerik
meg diákjaink,
hanem a helyes viselkedés
tudatos alkalmazását is. A
mindennapi élet
során gyakran
mi, felnőttek is
szembesülhetünk azzal, hogy az emberek
egyáltalán nem gondolnak bele, hogy cselekedeteiknek, tevékenységüknek, döntéseiknek a környezetre nézve milyen hatásai lehetnek. Nem feledkezhetünk meg
arról, hogy milyen példát mutatunk! Ha a
gyermekeink azt látják otthon vagy a környezetükben, hogy a fogyasztásra inkább
a pazarlás a jellemző, séta helyett rövid
távolságokra is autót használunk, vagy
nem vigyázunk a környezetünk tisztaságára, akkor nagyon valószínű, hogy nem
a legszerencsésebb irányba alakul az ő
környezeti attitűdjük sem.
Leszögezhetjük, a környezeti nevelés
nem csak az iskola feladata! Mi felnőttek,
szülők, nagyszülők is tehetünk azért, hogy
a jövő nemzedék számára élhető környezetet hagyjunk hátra és ez nem csak a telekhatárunkig érvényes!
Szeverné Csekei Csilla
Igazgató
Laky Ilonka Általános Iskola

Váci egyházmegyei
regionális szlovák-magyar
imanap Ecseren
– Nagy megtiszteltetés számunkra, hogy a Váci Egyházmegye kezdeményezésére Ecseren rendezték meg a
szlovák-magyar imanapot, amelyen az egyházmegyéhez
tartozó szlovák őslakosságú katolikusok a két népért,
közös céljainkért, népeink közti békéjéért imádkoztak
– hangsúlyozta Gál Zsolt polgármester az október 8-i
körment alakmából a Cserfának.
Az imanapon először szlovák-magyar-latin nyelvű ünnepi szentmisét mutatott be Tóth Domonkos nagyszombati segédpüspök és dr. Varga Lajos váci segédpüspök.
Utána körmenet indult az Attila utcai Panenka Mária
szobrához szlovák nyelvű litánia imádkozásával. Idén
már a második alkalommal rendeznek ilyen találkozót a Dr. Varga Lajos váci és Tóth Domonkos nagyszombati segédpüspök
a Panenka Mária szobrához tartó körmenetben
Váci Egyházmegyében. Az elsőt Vácott tartották.

Cserfa

Szemünk fénye

7

„Állati” varázslat a lovardában
életmódjukkal és még simogatásra, etetésre is volt
lehetőségünk.
Nagyon nagy élmény
volt pulykacsaládot, liba-,
kacsacsaládot látni.
A sok kis nyuszitól alig
tudtuk elhozni a gyerekeket.
Nagyon köszönjük Takácsné Tényi Krisztinának
és Takács Sándornak, mert
nagyon kevés óvodának
van ilyen lehetősége, mint
nekünk Ecseren.
Szeptemberben még külön örömünkre szolgált,
hogy egy évnyitó bulival
kedveskedett nekünk a
Gézengúz együttes.
Szeretettel köszöntünk
minden szülőt és gyermeket az új tanév alkalmából.
Kóspál Zsuzsanna
óvodavezető

Az idei tanévet már a felújított és
kibővített Andrássy utcai Óvodában kezdtük. Kilencvenöt kisgyermek jár intézményünkbe, a picurkák először lépték át óvodánk
küszöbét. Először váltak el szüleiktől, otthonuktól. Nem könnyű
sírás nélkül beilleszkedni még akkor sem, ha sok testvér és ismerős
van az oviban. A művelődési ház
szervezésében előadásra mentünk
3 csoporttal, amit nagyon élveztek
a gyermekeink.
A nagyobbaknak igyekeztünk
más programokat is szervezni. A
nagycsoport és a középső csoport
a természet-társadalom-ember témakörben látogatást tett a Varázs
Lovardában. A Takács család tagjai, akik a lovardát működtetik,
évek óta lehetőséget biztosítanak
nekünk a lovaglásra. Most a már
kibővített „állatparkjukat” is megnézhettük.
Lehetőségünk volt megismerkedni a ház körül élő állatokkal,

Csimpánz-show a ketrecben
Minden óvodában, így nálunk, a
Grassalkovich Téri Óvodában is rendkívül fontos, hogy közösen élhessük át a
gyerekekkel az új ismeretekhez való hozzájutás élményét, a felfedezések örömét.
Ezért minden évben több kirándulást is
szervezünk, ahol az óvodások megismerhetnek új helyeket, tapasztalatokkal gazdagodhatnak és felszabadultan élvezhetik
a játékot. Ezeknek a kirándulásoknak igen fontos
szerepe van a közösségformálásban, az összetartozás
érzésének kialakulásában.
Az idei első utunk Veszprémbe vezetett, ahol meglátogattuk az állatkertet. A
hagyományos állatkerti állatokon kívül olyan élőlényekkel is találkozhattunk,
melyeket hazánkban csak
itt tekinthetünk meg.
A gyerekek élvezettel
sétáltak az ösvényeken,
melyek mindig egy-egy új

helyre vezettek. A gyönyörűen kialakított
kifutókon megcsodálhattuk az orrszarvúcsaládot, a tevéket, a lovakat és antilopokat is.
Rengeteg új hüllőt, kétéltűt, madarat
és emlőst láttunk. Nagy kedvencek voltak a szurikáták, a macskamedvék és az
óriás teknős, de a legnagyobb élményt a
majomházban lakó fiatal csimpánz nyúj-

totta a gyerekeknek, igazi kis különszámmal szórakoztatta őket. A séta közben sort
kerítettünk egy kis piknikezésre is, ahol
mindenki elfogyasztotta az otthonról hozott elemózsiáját, közben beszélgettünk,
megosztottuk egymással élményeinket és
élveztük a napsütést. A gyerekek elmesélték, hogy kinek melyik állat tetszett a legjobban, és melyiket látta már máshol is.
Természetesen ez a nap sem múlhatott
el játék és szórakozás nélkül, kipróbáltuk
a felújított és izgalmas „dzsungel játszóházat”.
Az elvarázsolt játszótér
minden kicsi és nagy képzeletét megmozgatta, indákon
és kötéllétrákon mászkáltak,
fa csúszdákon suhantak,
rengeteget futkároztak és
nevettek, miközben különleges hüllők és egy lajhár
vette őket körül.
Sajnos az indulás ideje is elérkezett, így búcsút
intettünk Veszprémnek és
elindultunk Ecser felé, de a
közös élmények és emlékek
még sokáig megmaradnak.
Baranyi Viktória
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Hatalmas „égi taliga” Ecser felett
Először landolt egy Airbus A380-as repülőgép Magyarországon, a Budapest Liszt
Ferenc Nemzetközi Repülőtéren október
2-án a déli órákban. Ecser határában, a
repülőtér kerítése mellett ezrek táboroz-

tak le, várva az óriásmadár megérkezését.
Fényképezőgépeket, videófelvevőket beélesítve kémlelték az eget, mikor húz el
a fejük felett ez a nagyszerű „égi taliga”.
Ismerjük a dalt, ugye? „Kimentem a ko-

Leszállt az óriás. Ablakaiban magyar zászlók.

Darts

Nézelődők egy csoportja

mámmal a libalegelőre./ Megláttam egy
repülőt fent a levegőbe’./ Hej! Koma! Micsoda égi taliga?/ Hogy az Isten csudájába
került az oda?”
Néhány pillanat volt csupán a csoda,
amíg a repülőgép elhúzott a fejek fölött a
magasban, s erre a néhány pillanatra ezrek
voltak kíváncsiak. Még mondják, hogy
nem érdeklődő, nem innovatív a magyar
ember!
A Lufthansa, Európa legnagyobb légitársaságának pilótái gyakorló repülés
keretén belül látogatták meg a magyar
repteret. A gép 73 méter hosszú, 24 méter
magas és 79 méter szárnyfesztávolságú,
526 utas befogadására képes. A repülőgép felső szintjén található vadonatúj
First Class kabin nyolc rendkívüli méretű
ülésével egyedi koncepciót tükröz. Szintén a felső szinten található a Lufthansa
díjnyertes Business Class osztálya, amelyen 98 ülést helyeztek el. A repülőgép fő
fedélzetén található a rendkívül tágas és
komfortos turista osztály, amely 420 utas
befogadására képes.
– A Lufthansa 1967. augusztus 24-én
érkezett először a magyar fővárosba, akkor még a Boeing 727-es sugárhajtású
géppel. Később, 1985. június 15-én ismét
a Lufthansa volt az első, amely a világ
akkor legnagyobb utasszállító gépét, a
Boeing 747 Jumbo-t Budapestre hozta.
Most viszont, amikor az Airbus A380-ast
köszöntjük, ebben egyúttal azt is látni,
hogy mennyire fontos partnere Magyarország Németországnak, akár üzleti, akár
turisztikai szempontból – hangsúlyozta
Jost Lammers, a Budapest Airport vezérigazgatója.

Családi programokkal kötik egybe az I. Vecser Kupa nyílt dartsversenyt, amelyet október 22-én, 9.30 órai kezdettel rendeznek a Rábai Miklós Művelődési
Házban. Felvételünkön a vecsési anyaszervezet képviselője: Massza Sándor, és
az általuk világra segített ecseri klub vezetője, Szatmári Zsuzsanna.
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Hagyomány

A Népmese Napján
A Magyar Olvasástársaság 2005 tavaszán
felhívással fordult mindazokhoz, akiknek fontos a népmesék fennmaradása és
a mesékben élő bölcsesség továbbhagyományozása, hogy csatlakozzon ahhoz a
kezdeményezéshez, amely szerint szeptember 30. – Benedek Elek születésnapja – legyen a népmese napja. E gondolat
jegyében rendezték meg a népmese napját
első ízben 2005. szeptember 30-án.
2011-ben Ecseren is csatlakoztunk e nemes gondolathoz, és szeptember 30-án a
Rábai Miklós Művelődési Ház felhívására népmese olvasó versenyt rendeztünk a
3-4. és 5-6. osztályosok számára.
A nagy napon gyerekzsivajjal telt meg a
Művelődési Ház nagyterme. A Laky Ilonka Általános Iskola alsó tagozatának tanulóival és az 5-6. osztályos gyerekekkel
színültig megtelt a nézőtér, hogy meghallgassák azt a több mint, 40 tanulót, akik
a felhívásra kiválasztottak egy-egy mesét,

Kovács Istvánné tanárnőtől Román
Kristóf Mátyás 4. b osztályos tanuló veszi át a díjat

melyet a közönség előtt felolvastak, elmeséltek.
A tanítók és tanárok felkészítő munkájának köszönhetően nem volt könnyű dolga a zsűrinek. Az I-II-III. helyezetteken
túl több tanuló is oklevelet kapott a versenyen nyújtott kimagasló teljesítményéért.
Hogy gyorsabban teljen az idő, amíg a
zsűri meghozza döntését, a gyerekeket a
Batyu Színház Szegény ember gazdagsága című előadása szórakoztatta. A népmesei motívumokat felhasználó darab nagy
sikert aratott.
Eredmények:
3-4. osztály: I. Bankó Anna Petra, II.
Román Kristóf Mátyás, III. Kiss Mátyás
Oklevelet kaptak: Galbavi Barnabás,
Gombos Regina, Banya Zsolt, Héjja Bettina, Várnai Adél
5-6. osztály: I. Fazekas Regina, II. Iski
Fanni, III. Héjja Erika. Oklevelet kaptak:
Száz Erika, Gombos Petra, Groska Fanni
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Letörött az ág,
baleset nem történt

Csúnya látvány. A hivatal azonnal cselekedett.
Letörött a fa ága és beesett az 1. számú
óvoda kertjébe szeptember 21-én a kora
reggeli órákban. Gyerekek még nem tartózkodtak az udvaron, baleset szerencsére
nem történt. A közterületen álló fát azonnal kivágták. Gál Zsolt polgármester korábban rövid időn belül két alkalommal
vizsgáltatta meg a környező fákat, mindannyiszor azt a szakvéleményt kapta, hogy
ez a fa egészséges. Épp ideje kicserélni a
központ fáit. Az ördög nem alszik.

Szentségimádás
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Újra méltó helyen a hétfájdalmú szűzanya szobra
A Hétfájdalmú Szűzanya ünnepén, szeptember
15-én ismét méltó helyre került az ecseri templom egyik régi szobra. A helytörténeti értékű
szobor korábban az ecseri plébániát, majd hosszú
ideig a templom belső terét díszítette, később évtizedekig raktárban őrizték. A szobor azt a bibliai
jelenetet ábrázolja, amikor a keresztfáról levett
halott Krisztus testét édesanyja ölébe helyezik.
Az Ecseri Szlovák Önkormányzat és a Zelený
Veniec Hagyományőrző Kör, valamint templomi
közösségünk fontosnak tartja a település helytörténeti és szakrális értékű emlékeinek megőrzését.
Elődeink és községünk gazdag katolikus múltja iránti tiszteletből helyeztük a szobrot méltó
helyre – a templom előtti térre –, hogy ismét látható legyen mindenki számára. A szentségimádási óra után meghatottan álltak az idősebbek a szobor előtt, akik közül többen fiatalkorukban látták
utoljára a raktárban őrzött kegytárgyat.
A kis szoborfülke szentelésére szeptember 18án, a vasárnapi mise után került sor. A szentelési
szertartást az egyházi ifjúsági énekkar énekei tették ünnepélyessé.

A Rábai Miklós Művelődési és Közösségi Ház
októberi, novemberi programjaiból
Október 22. szombat,
kapunyitás: 9.30 órakor
I. Vecser Kupa
Nyílt steel dartsverseny a Country jegyében
– családi programokkal: kézműves foglalkozás, mesefilm vetítés. Szervezők: EKSE Darts
Club, VSE Darts Klub, Varász Lovas SE, Rábai Miklós Művelődési Ház
Október 23. vasárnap, 17 óra
Az 1956-os forradalom és szabadságharc tiszteletére rendezett ünnepi műsor és filmvetítés
Közreműködnek a Laky Ilonka Általános Iskola tanulói.
Október 29. szombat, 21-03 óráig
Halloween party
Dj: Abonyi Attila
Jelmezverseny!
Belépőjegy váltható a Művelődési Házban és
a Fagyöngyben.
Elővételben október 26-ig: 600 Ft
A rendezvény napján: 1000 Ft
November 4. péntek, 15-17 óráig
Kreatív Kuckó
Ezen a foglalkozáson a gyertyaöntés technikájával ismerkedünk meg.
November 9. szerda, 10 óra
Mesesarok
Fabula Bábszínház: Mazsola és Tádé
Zenés bábjáték

A belépés díjtalan!
November 12. szombat, 20-03 óráig
Márton napi bál
Zenél a Göndör zenekar.
További részletes információ a művelődési
házban kapható.
Novemberben induló új foglalkozások
Festő- és rajzműhely
14-100 éves korig, november elejétől hetente
egyszer délutánonként.
Rajz- és festéstechnikák megismertetése, elsajátítása; rajzkészség egyénre szabott fejlesztése; rajzpályázatokon való részvétel; felvételire
felkészítés felnőtt és gyermek korcsoportban.
Oktató: Hudacsek László
Részvételi díj: 5000 Ft/hó
Az oktatás min. 5 fő jelentkezése esetén indul.
Népi ének oktatás
A tanfolyam heti egy alkalommal szombatonként indul.
Oktató: Dely Tercia népi ének és citeraoktató
Részvételi díj: 2000 Ft/alkalom
Az oktatás min. 5 fő jelentkezése esetén indul.
Citera oktatás
A tanfolyam heti egy alkalommal szombatonként indul.

Oktató: Dely Tercia népi ének és citeraoktató
Részvételi díj: 2000 Ft/alkalom
Az oktatás min. 5 fő jelentkezése esetén indul.
Művészi torna
A Szitakötők Táncstúdióval közös szervezésben művészi torna – balett foglalkozás indul a
művelődési házban 3-8 éves gyermekek részére. A Stúdió 3 éves kortól foglalkozik gyermekekkel, Berczik Sára módszerei alapján.
Tanár: Holecz Anna Beáta modern táncpedagógus. Foglalkozások: szerdán 17-17.45-ig és
pénteken 16-16.45-ig. Tájékoztatás és beiratkozás november 2-án, szerdán 17 órakor a művelődési házban. Részvételi díj: 5500 Ft/hó
A rendezvényekről és a tanfolyamokról
további részletes információ a művelődési
házban kapható.
Rábai Miklós Művelődési és Közösségi Ház
2233. Ecser, Bajcsy-Zsilinszky utca 3.
Telefon: 06(29)335-346
www.ecsermuvhaz.hu

A Cserfa következő száma november 18-án jelenik meg. A
lapzárta időpontja: november 8.
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Pezsgő életet élnek az ecseri nyugdíjasok

Férfiak fellépése a Férfinapon. Halas János, Mátrai József, Varga Dániel, Kurunczi Lajos és Halas István.
Ecseren a nyugdíjas asszonyok is szeretik
a nyugdíjas férfiakat. Ezt abból az egyszerű tényből lehet leszűrni, hogy a falu
Férfinapját nem május 19-én, Ivó napján
tartják, amikorra éppen a Nemzetközi
Férfinap esik. A májusi dátum félhivatalos
jelszava: „Felvirradt a mi napunk, nyakló
nélkül ihatunk!” Nos, Ecserre ez nem érvényes. Itt a Férfinapot szeptember 18-án
tartották, s egyáltalán nem az alkohol volt
a főszereplő.
Mint Sosovicza Jánosné, az 1983-ban
alakult Ecser Községi Nyugdíjas Klub
nevű civil szervezet vezetője felidézi,
a 206 tagot számláló társaság többsége
évente négyszer biztosan összejön. Először a Nőnap és az Anyák napja tiszteletére tavasszal, aztán így ősszel Férfinapra,
majd Erzsébet és Katalin nap idején bálozni, illetve akkor, amikor az éves beszámolót tartják, február táján.
Ezen kívül, persze, a legaktívabbak he-

Az Idősek
Világnapján
Önmagát
becsüli
meg minden nemzedék azáltal, hogy
tudomásul veszi: a
világ nem vele kezdődött – idézte Sütő
András szavait Gál Zsolt (képünkön)
polgármester köszöntőjében, amit az Idősek Világnapja alkalmából október 1-én
tartottak a művelődési házban az ecseri
nyugdíjasok tiszteletére.

tente többször is találkoznak, főleg, akik
tagjai a tánccsoportnak.
A nyugdíjasokból verbuválódott ugyanis 1989-ben egy Kultúrcsoport. Táncolnak, énekelnek, fellépésekre járnak.
Ennek lelke is Sosovicza Jánosné, aki a
színpadon sem ijed meg a saját árnyékától. A magyar nótán, a népdalokon kívül
operettet, táncdalokat is énekelnek. Legutóbb, a Férfinapon például a Csárdáskirálynőből énekelték a Hajmási Pétert.
Sajnos, a nyugdíjasok között kevés a férfi.
Az éneklésre kapható még kevesebb. Az
operett dalokban pedig csak kettőre lehet
építeni közülük.
A nyugdíjasok részt vesznek még a
Zöldkoszorú Hagyományőrző Kör munkájában, amely szervezetet Lukics Gábor
vezeti. Itt főleg magyar és szlovák népdalokat énekelnek, népi táncokat adnak elő.
Keresik az ecseri kötődésű dalokat, van
belőle jó kis műsorra való. A táncosok
közt is kevés a férfi, a tizenkét tagú tánccsoportból csak kettő.
A művelődési házban gyakorolnak, van,
mikor többször is hetente. Fellépéseik a
környező települések nyugdíjas találkozóin vannak, illetve a
Nemzetiségi Találkozókon. Legtávolabb Szlovákiában
léptek föl. Legutóbb
Cabaj-Caporon.
Járnak a Felvidékre
Pozsony mellé is,
Nagymagyarra, az

ottani nyugdíjasokkal van szoros kapcsolatuk. Civil szervezetként gyakran mennek kirándulni. Legutóbb Ópusztaszerre
vitt a buszuk, illetve a melegvízes fürdő-

Sosovicza Jánosné és Halas János sikeres jelenete
ket keresik föl, érthető okokból.
Sosovicza Jánosné 2000 óta nyugdíjas
klubtag, 1993-óta él nyugállományban.
Adóügyi főelőadó volt a Tanácsi Költségvetési Elszámolási Hivatalban. Két fia,
négy unokája van.
Még sokáig szeretné szervezni az ecseri
nyugdíjasok életét.

„Hej! Koma! Micsoda égi taliga?
Hogy az Isten csudájába került
Cikkü
nk a 8
. olda
lon
az oda?”

