
Cikkünk a 10. oldalon

Cikkünk a 10. oldalon

CserfaCserfa
Ecser Községi Önkormányzat lapja    Ecser Községi Önkormányzat lapja    XVII. évfolyam. 8. szám. 2011. novemberXVII. évfolyam. 8. szám. 2011. november

Nagyszakállú Nagyszakállú 
Télapó, Télapó, 
jó gyermek jó gyermek 
barátja. Cukrot, barátja. Cukrot, 
diót, mogyorót diót, mogyorót 
rejteget a zsákja. rejteget a zsákja. 
Amerre jár Amerre jár 
reggelig, kis reggelig, kis 
cipőcske megtelik. cipőcske megtelik. 
Megtölti Megtölti 
a Télapó, a Télapó, 
ha üresen látja.ha üresen látja.

Jön!Jön!
A Mikulás A Mikulás 
útvonalát útvonalát 
az utcai az utcai 
plakátokról plakátokról 
és a és a 
polgármesteri polgármesteri 
hivatal hivatal 
honlapjáról – honlapjáról – 
www.ecser.www.ecser.
hu – tudhatják hu – tudhatják 
meg a szülők!meg a szülők!
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Frissdiplomásokat köszöntöttek 
Ecser hagyományai közé tartozik, hogy a 
képviselő-testület ülésén a polgármester 
köszönti és megajándékozza azokat a fi a-
talokat, akik felsőfokú tanulmányaik befe-
jeztével megszerzik első diplomájukat. Az 
október 19-i ülésen Gál Zsolt polgármester 
köszöntötte Tamás Istvánt, aki magyar-
olasz szakos bölcsészoklevelet szerzett és 
dr. Galambos Attila jogászt, aki az Eötvös 
Loránd Tudomány Egyetemen szerzett dip-
lomát. A többieknek távollétükben fejezte 
ki elismerését a polgármester. A közmeg-
hallgatás során Makai József felvetése arról 
szólt, hogy az iskolai játszótér meg van-e 
nyitva a lakosoknak, mert sokszor iskola-
időben nem lehet bemenni, illetve nincs-e 
lehetőség máshol, esetleg a templom mellett 
kialakítani nagyobb területen játszóteret. 
Gál Zsolt elmondta, nincs testületi döntés 
a park sorsáról.  Idén a volt iskolaépületet 
elbontották, rendezték a területet, kivágták 
az elszáradt fákat, sövényt ültettek. A pol-
gármester jelezte, a téma terítékre került a 
testületi ülésen, illetve a civil szervezetek-
kel való egyeztetésen. Amikor elkészült az 
iskolai játszótér kihirdették, kiírták a kapura 

is, mikor lehet használni. A nagyobb közte-
rületi játszótérre több lehetőség kínálkozik, 
a képviselő-testület azonban még nem tár-
gyalt erről.

A képviselő testület ellenszavazat nélkül 
elfogadta a pénzbeli és természetbeni ellá-
tásokról szóló önkormányzati rendelet mó-
dosítását. A rendelet szakasza az alábbiak 
szerint módosul: az ecseri képviselő-testü-

let házi segítségnyújtás útján gondoskodik 
azokról az időskorú személyekről, fogya-
tékkal élőkről, akik otthonukban önmaguk 
ellátására saját erőből nem képesek, és ró-
luk nem gondoskodnak. Kivételt képeznek 
azon személyek, akik eltartási, öröklési, 
ajándékozási vagy életjáradéki szerződést 
kötöttek annak fejében, hogy róluk gondos-
kodnak. A bizottság a házi segítségnyújtás 
keretében biztosított személyi térítési díj 
megfi zetése alól 20-100 százalékig men-
tességet biztosíthat, amennyiben az egye-
dülálló, 62. életévét betöltött, szociálisan 
rászoruló személy jövedelme nem haladja 
meg a nyugdíjminimum 200 százalékát. A 
képviselő-testület jelzőrendszeres házi se-
gítségnyújtás útján gondoskodik azokról a 
65. életévüket betöltött  időskorú szemé-
lyekről, fogyatékkal élőkről, akik egye-
dülállók és egészségi állapotuk indokolja a 
segítségnyújtást. Ezen személyektől a kép-
viselő-testület átvállalja a térítési díj össze-
gét. Kivételt képeznek azok, akik  eltartási, 
öröklési, ajándékozási vagy életjáradéki 
szerződést kötöttek annak fejében, hogy 
róluk gondoskodnak. Ezen személyek köte-
lesek a 3. sz. függelékben meghatározott té-
rítési díjat fi zetni. A házi szociális gondozás 
és jelzőrendszeres házi segítségnyújtást a 
Gyömrő és Környéke Szociális Szolgáltató 
Központ látja el.

A házi szociális gondozás intézményi és 
személyi térítési díja 95,-Ft/óra, a jelző-
rendszeres házi segítségnyújtás intézményi 
és személyi térítési díja 65,-Ft/nap. Ebéd 
házhozszállítás 150,-Ft/alkalom.

A képviselő-testülete megtárgyalta a 
Községi 1. sz. Óvoda Alapító okiratok mó-
dosításáról készült előterjesztést. Döntése 

Az önkormányzat és a két óvoda vezetése 
közös elhatározásból kérdőíveket osztott ki a 
szülőknek. Ebben elsősorban a hosszabbított 
nyitva tartás iránti igény mértékét  igyekez-
tek megtudakolni a kérdőív összeállítói. Úgy 
gondolták, a szülők örülnek annak a lehető-
ségnek, ha megkérdezik a véleményüket és 
segíthetnek azon intézmények minél jobb 
működésének kialakításában, ahová a saját 
gyermekeik is járnak. Az előzetes várako-
záshoz képest lényegesen kevesebben vá-
laszoltak a kérdőívekre, ami csalódottságot 
okozott.  A két óvodában összesen 56 kérdő-
ív került kitöltésre. A kérdőívek összeállítói a 
válaszolóknak köszönetet mondanak. 

A hosszított nyitva tartás iránti igényüket 
a két óvodában csak néhányan kérték. Ennek 
ellenére a polgármester jelezte az óvodaveze-
tőknek, hogy meg kell oldják a 18 óráig tartó 
ügyeletet. Ha nem lesz rá igény, a későbbiek-

ben visszaáll a jelenlegi rendszer.
Összességében minden kérdés tekinteté-

ben elégedettek voltak a szülők az óvodák 
munkájával, felszereltségével, szakmai irá-
nyításával. Természetesen a kérdések majd’ 
mindegyikénél a válaszokban volt egy-két 
kritikai megjegyzés, illetve ötlet, javaslat a 
későbbikre nézve. A legtöbb kifogás a reg-
gelire és az uzsonnára vonatkozott, misze-
rint azok szegényesek és nem változatosak. 
A szülők hiányolják továbbá az óvónőkkel 
való párbeszédet a gyerekekre vonatkozóan. 
Szeretnék, ha a szülők közös programok ke-
retében aktívabban részt vehetnének az óvo-
da életében. 

A dicséretek sem maradtak el. Általános 
vélemény volt, hogy szívesen járatják a gyer-
mekeiket az Ecseri óvodákba, mert a szak-
mai munkával és a felszereltséggel túlnyomó 
részben elégedettek.

Kérdőívek az óvodákban – 
a szülők alapvetően 
elégedettek a színvonallal

Munkában a képviselőtestület. Az óvodákról tanácskoznak.
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Módosultak a szociális ellátás szabályai
értelmében az óvodai nevelés maximális 
létszáma két csoportban 50 fő; legfeljebb 25 
fős átlagos csoportlétszámmal. Rendkívüli 
esetben az eltérés csoportonként 5, összesen 
10 fő lehet. A Községi 2. sz. Óvoda alapító 
okiratának módosítása szerint az óvodai ne-
velés maximális létszáma négy csoportban 
száz fő, legfeljebb 25 fős átlagos csoport-
létszámmal. Rendkívüli esetben az eltérés 
csoportonként 5, összesen 20 fő.

A képviselő-testület módosította a Rá-
bai Miklós Művelődési és Közösségi Ház, 
Könyvtár alapító okiratát a muzeális in-
tézményekről, a nyilvános könyvtári ellá-
tásról és a közművelődésről szóló törvény 
alapján. A módosítás szerint a szervezet a 
nyilvános könyvtár gyűjteményét folyama-
tosan fejleszti, feltárja, megőrzi, gondozza 
és rendelkezésre bocsátja. Gyűjteményét 
és szolgáltatásait a helyi igényeknek meg-
felelően alakítja. Tájékoztat a könyvtár és 
a nyilvános könyvtári rendszer dokumen-
tumairól és szolgáltatásairól. Helyismereti 
információkat és dokumentumokat gyűjt, 
szabadpolcos állományrésszel rendelkezik, 
közhasznú információs szolgáltatást nyújt. 
A közművelődési tevékenység keretében 
működteti a művészeti létesítményt, előadó 
művészetet és előadó-művészetet kiegészí-
tő tevékenységet folytat.

A képviselő-testület megbízta a polgár-
mestert, hogy a Rábai Miklós Művelődési 

Ház belső színpadának kivitelezési munká-
lataira kössön szerződést 2 millió 600 ezer 
forint keretösszegben. A kivitelező kivá-
lasztásában Hosszú János és Szilágyi Kár-
oly képviselők segítségét veszi igénybe.

A képviselő-testület döntött arról, hogy 
az önkormányzat három járművet – egy-
egy platós kisteherautót, egy JCB munka-
gépet, illetve egy fűnyíróval és fűgyűjtővel 
felszerelhető kistraktort – vásárol 16 millió 
forint plusz áfa keretösszegben.

A község képviselő-testületének szándé-
ka, hogy a nagymértékű ivóvízveszteséget 
megszüntetesse. Ennek érdekében – első 
körben – tavasszal a külterületi ingatlanok 
bekötését szorgalmazta a testület. Felül-
vizsgálták, vannak-e illegális rákötések 
ezeken a területeken. Második lépésként 
nyáron átfolyás-méréseket végeztettek, két 
alkalommal is. Harmadik lépésként most a 
képviselő-testület felkéri a vízhálózat üze-
meltetőjét, teremtsen lehetőséget, hogy a 
Fővárosi Vízművekkel közösen – az eddigi 
gyakorlattól eltérően – havonta az átadott 
ivóvíz mérőóra leolvasását elvégezhessék, 
és ez alapján történjen meg az elszámolás. 
Ezen felül készüljön egy újabb kontroll-
mérés. A további intézkedéseket a testület 
az új vízügyi törvény meghozatala után kí-
vánja megtenni.

A képviselők megbízták a polgármestert, 
hogy a Kálvária-domb csapadékvíz-elveze-

téséhez a már megépült vízi létesítmények 
fennmaradási engedélyezési eljárásához 
szükséges – évek óta elmaradt – dokumen-
tációk és állapotvizsgálat elkészítésére kös-
sön szerződést. A képviselők újabb ajánlatot 
kérnek, s a feladatra legfeljebb 1,9 millió 
forint plusz áfa fordítható.

Ecser képviselő-testülete úgy döntött, 
hogy pályázatot hirdet a tulajdonában lévő 
1328/1 hrsz.-ú ingatlan 5 éves időtartamra 
szóló bérbeadására. A bérleti díj meghatáro-
zása a bérlő általi hasznosítás fi gyelembe-
vételével történik. A szerződés megkötésé-
nek további feltétele 3 havi kaució letétele. 

A testület döntött októberi ülésén arról is, 
hogy a Monori Városi Bíróságra ülnökként 
Jenei Lászlónét delegálja.

A testület esélyt lát arra, hogy eredmé-
nyesen részt vegyen egy óvodabővítési pá-
lyázaton. 

A pályázathoz azonban el kell készíttetni 
a bővítés tervét. A grémium úgy határozott, 
hogy az 1. sz. Óvoda egy csoportszobával 
és kiegészítő helyiségekkel történő bővíté-
sére vonatkozó engedélyezési tervek elké-
szítésére kössön szerződést legfeljebb 312 
ezer forint értékben.

Az önkormányzat képviselő-testülete leg-
utóbbi ülésén huszonnyolc nyárfa kivágását 
rendelte el Ecser területén. Emellett negyven-
egy tuskó furásáról, a fák helyének szakszerű 
eltüntetéséről is döntöttek a képviselők.

Magyarország-Szlovákia Határon Átnyú-
ló Együttműködési Program 2007-2013 
keretében az Európai Unió (ERFA) által 
társfi nanszírozott projekt megvalósítására 
került sor. (www.husk-cbc.eu) Községünk 
és Cabaj-Čápor szlovákiai község között, 
melynek legfőbb célja volt, hogy a két 
község a kulturális és sport rendezvénye-
ken keresztül megismerje egymást (mind 
a községek múltját és jelenét). Éppen 
ezért a négy találkozóból álló programso-
rozat a Híd/Most – Ismerjük meg egymást 
elnevezést kapta. A programsorozat 2010 
őszén indult és 2011 nyár végén záródott. 
A két község közötti első találkozóra 2010 

novemberében került sor (Hagyományok 
Napja), amikor is szlovák vendégeink 
megtekintették falunk nevezetességeit 
és megismerkedtek népszokásainkkal, 
népviseletünkkel. 2011 februárjában, 
a második találkozóra ecseri vendégek 
utaztak Szlovákiába a Farsangi Ünnep-
ségre, ahol kulturális műsor keretében 
mutatták be a híres Ecseri lakodalmast. 
A szlovákiai község szomszédos telepü-
lésére is ellátogatott az ecseri csoport, 
ahol gróf Grassalkovich Antal szülőhá-
zát és a család egy kastélyát tekintették 
meg. 2011. április végén az ecseri Családi 
és Sport Majálison vettek részt szlovák 

vendégeink. Megmérették magukat több 
sportágban, illetve szórakoztató, zenés 
műsorokat hallgattak meg, majd kulturá-
lis műsor keretében mutatták be népszo-
kásaikat, illetve láthatták az ecseri civil 
szervezetek bemutatkozó műsorait is. 
2011. augusztus végén került sor az utolsó 
találkozóra, amikor az ecseri vendégek a 
szlovák községben részt vettek különböző 
sporteseményeken (fociztak és tekéztek), 
és kulturális műsorral zárták a projektet. 
A szlovákiai vendéglátók zenével, ének-
kel és tánccal búcsúztatták a hazainduló 
ecserieket.

Jelen cikk tartalma nem feltétlenül tük-
rözi az Európai Unió hivatalos álláspont-
ját.                                

 Harazin Piroska
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Megnyílhat a Medical az ecserieknek is 
Fókusz

Novemberben 
befejeződik a 
műszaki csoport 
Zrínyi utcai te-
lephelyének ki-
alakítása. Még 
a bejáratnál, a 
nagykapu mö-
gött akad némi 
betonozni való, 
és lényegében 

befejeződnek a munkálatok. Nagy vál-
tozás ez! Az iskolaudvaron végre nem a 
gépek közlekedésére, a balesetveszélyes 
helyzetek megelőzésére kell fi gyelni, nem 
vonja el a gyerekek koncentrálóképesség-
ét a traktorok, teherautók zaja. Az iskolá-
ban ezzel lényegesen javultak az oktatás 
feltételei, míg a műszaki csoport az új 
telephely használatával a település körüli 
feladatokat is hatékonyabban tudja ellátni. 
Van végre a dolgozóknak is szociális hely-
ségük, át tudnak rendesen öltözni, tisztál-
kodni, délidőben ebédelni. Mint már azt az 
előző számban említettem, küszöbön áll 
az öreg gépek cseréje is. Most már testü-
leti felhatalmazás birtokában, november-
ben megvásárlásra kerül egy univerzális 
nagykerekű kistraktor. Így a markolóval, 
fűnyíróval, hótoló la-
páttal felszerelhető JCB 
hamarosan készenlétben 
áll, hogy megkezdhesse 
ecseri szolgálatát.

Több helyen lesz szük-
ség a munkájára. Például 
a Telepen és a Kálvária-
dombon ki kell alakítani 
a víz útját. Számos részen 
az út és az árok között 
dombok akadályozzák a 
csapadékvíz lefolyását. 
A dombokat meg kell 
szüntetni, hogy a csapa-
dékvíz az árkokon át el-
vezethető legyen. Lehet 
majd akár füvet is nyírni 
vele, de jobban szeret-
ném, ha a költségesebb 
munkára használná az új 
kistraktort a település. A 
fűnyírást, kaszálást jobb 
lenne lakossági össze-
fogással elvégezni. Erre 
szép példák voltak az 
elmúlt évben. Az ilyen 

közösségi alkalmak számát a jövőben sű-
ríteni fogjuk.  A magáningatlanok előtti 
részeket az igényesebb falubeliek már így 
is szépen rendben tartják. Remélhetően 
többen fognak a jövőben csatlakozni hoz-
zájuk. 

Remélem, jó hírrel tudunk szolgálni a 
lakosság számára az orvosi ellátás színvo-
nalának javításában. 

Az elmúlt hónapokban új erőre kapott 
az a hosszú évekre visszanyúló kezde-
ményezés, hogy Ecser lakói a budapesti 
XVII. kerületben lévő Medical Centerben 
is részesülhessenek szakorvosi ellátásban. 
Természetesen úgy, hogy az Országos 
Egészségbiztosítási Pénztár (OEP) fi nan-
szírozza az igénybe vett szolgáltatásokat. 
Ecser-Maglód és Pécel összefogását talán 
már az OEP is elfogadja és akkor ismét 
lesz lehetőség ezt a modern, jól felszerelt 
egészségügyi intézményt is választani. Ed-
dig Gyömrő mellett Kistarcsára, és a Ró-
kus Kórházba mehettek lakosaink, vagy 
a vecsési szolgáltatást vehették igénybe. 
Nagy öröm volna, ha a három település 
lakosságának régi óhaja most teljesülne, 
Ecser, Maglód, Pécel összefogása végre 
sikerrel járna ezen a téren.

Még egy fontos témáról szeretnék no-

vemberi írásomban említést tenni. Ismere-
tes, hogy Ecser növekvő lakossága azzal is 
jár, hogy több kisgyerek számára kell óvo-
dai elhelyezést biztosítani. Jelenleg is több 
kicsinek adunk helyet, mint amekkora fé-
rőhellyel óvodáink rendelkeznek. Tervezi 
az önkormányzat, hogy pályázatot ad be 
az 1. számú Óvoda bővítésére. Egy cso-
portszobával szeretnénk megnagyobbítani 
a létesítményt. A pályázat beadásához az 
önkormányzatnak tervet kell készítenie a 
munkálatokra. Ez jelenleg folyik. Az 1. 
számú Óvodában jelenleg 50 férőhelyre 
55 gyermek jut. 

Az ecseri lakosság száma szerencsére 
folyamatosan nő. Ha csupán a Kálvária-
domb beépítettségére vetünk egy pillan-
tást látható, hogy a terület harmada még 
üres telek. 

Ez a rész is fokozatosan be fog népesed-
ni. Az önkormányzatnak kötelessége előre 
tekinteni, s a szociális ellátás feltételeit a 
változó adottságokhoz igazítani.

A pályázat azonban pályázat. Nincs ga-
rancia arra, hogy nyerünk is rajta. Mindent 
el fogunk követni azonban azért, hogy si-
kerrel járjunk.

Gál Zsolt
polgármester   

03.indd   4 2011.11.15.   10:13:54



Cserfa 5Mementó

„Mi volt 1956, barátom?” Aki velünk együtt 
ünnepelt, emlékezett meg e jeles napra ok-
tóber 23-án délután, talán választ kapott a 
kérdésre. 

Az iskola 7-8. osztályos vállalkozó szelle-
mű tanulóival fogtunk össze, hosszú hetekig 
próbáltunk, szervezkedtünk. Célunk az volt, 
hogy egy olyan minőségű, hangulatú műsor-
ral álljunk a falu elé, amivel kissé közelebb 
kerülhetünk az ünnep légköréhez, hangula-
tához, amivel méltón emlékezhetünk meg 
1956 hőseiről. Nagy öröm volt számunkra, 
hogy az iskola tanulói, pedagógusai, szülők, 
nagyszülők, kicsik, nagyok, fi atalok, idősek 
vegyesen megtiszteltek minket, és együtt ün-
nepeltek velünk.  

Délután 5 órára teljesen megtelt a mű-
velődési ház nagyterme. A megemlékezést 
Gál Zsolt polgármester nyitotta meg ünnepi 
beszédével. „Emlékezzünk közösen arra az 
eseményre, amely kitörölhetetlen történel-
münkből, aminek a jelentősége megkérdő-
jelezhetetlen, ami után semmi sem mehetett 
ugyanúgy a magyar és az európai politiká-
ban, mint annak előtte.

A történelem arról szól, hogy ha valami 
nem jó irányba halad, akkor jön valaki, aki 
szól, jelez, hogy álljunk meg és gondoljuk 
újra az irányt. Ez a jelzés olykor nagyon erős, 
olykor forradalomba csap át. Így történt ez 
1956-ban is, hiszen minden a szabadságon 
múlik, minden a szabadságnál kezdődik. 
Belőle származik a rend, amely nemcsak 
„gyönyörű képességünk”, ahogy József Atti-
la mondja, hanem az ember biztonságot adó 
menedéke is. Ez a szabadság és biztonság hi-
ányzott a magyar embereknek a saját orszá-
gukban a II. világháború után szovjet mintára 

felépített, ránk kényszerített rendszerből.
A szabadság hiánya, az elnyomás béklyója 

eredményezte azt, hogy a magyarság 1956-
ban végre egységes tudott lenni, mintha va-
lami 1000 éves átoktól szabadultak volna 
fel az emberek, hiszen Dávid – ha csak kis 
időre is – legyőzte Góliátot. 12 napra térdre 
kényszerítették a korabeli világ legnagyobb 
hadseregét.

Honnan merítették a bátorságot a szinte 
fegyvertelen emberek százezrei?

Ottlik Géza így adja meg erre a kérdésre 
a választ: Nem bátor elszántság, nem hősi-
es vakmerőség, hanem ez van a szemükben: 
boldog megkönnyebbülés. Mennek együtt 
vagy külön, mély, boldog nyugalommal neki 

a tankoknak, a rájuk célzó ágyúknak, gép-
fegyvereknek. Semmi sem drágább nekik, 
mint visszanyert emberi méltóságuk.”

A polgármesteri köszöntés után az iskola 
színjátszói előadták ünnepi műsorukat. A 
gyerekeken meg sem látszott, hogy a műsor 
előtti órákban milyen izgatottak voltak, az 
ünnephez méltó komolysággal álltak hozzá 
feladatukhoz, amire mindvégig szívvel-lé-
lekkel készültek.  

A műsorból idézett gondolattal zárom so-
raim: „Ahogy a helyed nézed a népeknek 
sorában, légy büszke arra, hacsak kicsiny ko-
kárda vagy is a világnak gomblyukában.”

Oberst Marietta
felkészítő tanár

Emlékezés az 1956-os forradalomra

Az iskola hetedik-nyolcadik osztályos, vállalkozó szellemű tanulói ünnepi műsort adtak elő

Volt egyszer egy kislány, aki nővérével együtt korán árvaságra 
jutott. Ezt a kislányt úgy hívták, hogy Novotni Pancsika, most 
Dinnyés Sándorné. Édesapjukat a második világháborúban ve-
szítették el.

Édesanyjuk keservesen, szegénységben nevelte őket. 
Pancsikának már kislánykorában abba kellett hagynia iskolai ta-
nulmányait, hogy kenyérkereső legyen. A helyi óvodában kezdett 
el dolgozni, mint dajka. Mint egy felnőtt, úgy végezte munkáját.

Később már Budapestre járt dolgozni, és akkor édesapja kato-
natársától kapott egy értesítést, hogy nagyon szeretett édesapja 
Welsben (Ausztria) hősi halált halt, és ott is van eltemetve. Közben 
ez a katonatárs is elhunyt. De ez a gondolat nem hagyta őt nyu-
godni, és most, idősebb korában megkereste Szamwéber Norbert 

ecseri származású hadtörténészt, aki segített neki a kutatásban, 
és valóban megtalálta, hogy az édesapja Welsben van eltemetve. 
És akkor az elhatározást tett követte, hogy most idősebb korában 
felkeresse az édesapja sírját. Egy nap aztán leányával, unokájá-
val és annak férjével elindultak Welsbe, és valóban megtalálták 
az édesapja sírját. A sírban ketten fekszenek, a másik személy is 
magyar. Az ottani hatóságok nagy gondot fordítanak a sírok gon-
dozására, hogy még ennyi idő után is sikerült a sírt megtalálni. 

Lerótták kegyeletüket, még egyszer elsiratta édesapját, beszél-
getett hozzá. Így búcsúzott el az édesapjától.

Csodálatos, hogy ennyi idő után sikerült megtalálnia az édes-
apját.                                                                                 

                                                                                     M. J-né

Megtalálták édesapja sírját az ausztriai Welsben

03.indd   5 2011.11.15.   10:14:10



Cserfa6 Oktatás-nevelés

„Aki tud, az még nem tud mindent, de 
aki gondolkodik, az mindenre rájöhet, 
ha ehhez eleget tud!” Ez az örökérvényű 
igazság határozza meg a matematika ta-
nításunkat. Ennek jegyében már harmadik 
éve veszünk részt országos matematika 
versenyeken, egyre nagyobb létszámmal 
és szebb eredményekkel. Most ősszel is 
15 csapatunk (60 tanuló) készült – tanári 
segítséggel – a Bolyai Matematika Csa-
patverseny megyei fordulójára, melyet 
október 14-én rendeztek meg. 

Négy fős csapataink közül sokan már 
több éve készülnek együtt, és versenyez-
nek egyre eredményesebben. Úgy tűnik, 
a közös munka meghozta gyümölcsét: 
a nyolcadik osztályos Algebrák csapat 
negyedik helyezést ért el a Pest megyei 
csapatok között. A csapat tagjai: Ko-
vács Nóra, Miszti Nikolett, Engler Péter, 
Szalóki Mihály.

Ezzel az eredménnyel kiérdemelték azt 
is, hogy részt vegyenek a központi ered-

ményhirdetésen, ahol az első hat helyezett 
csapat kap jutalmat! Gratulálunk!

A jövő is reménytelinek látszik, hiszen 
az évfolyamonként kb. nyolcvan induló 
csapatból a harmadik osztályos Mateko-
sokk elnevezésű csapat (Bakk Bence, 
Bódis László, Csúri Bence, Nagy Kende) 
tizenötödik helyezést ért el. 

Dicséretes kezdés, várjuk a folytatást!
Természetesen azokról sem szeretnénk 

elfelejtkezni, akik nem szeretnek verse-
nyezni. Az ő érdeklődésüket a természet-
tudomány szépségei és érdekességei iránt 
egy Interaktív kiállításon keltettük fel 
október 18-án, Monoron, ahol egy Tudo-
mányos játékok, játékos tudomány cím-
mel rendezett kiállítást tekintettek meg. 
Játszott végig minden felső tagozatos ta-
nuló. 

Érdekes és tanulságos óra volt minden-
kinek!

Deme Éva
munkaközösség vezető

Ifjú matekosok sikere

A nyolcadikos Algebrák negyedikek lettek: A csapattagok: Szalóki Mihály, Ko-
vács Nóra, Miszti Nikolett, Engler Péter

Mi, nyolcadikosok nagy izgalommal ké-
szültünk a szüreti bálra. Nekünk kellett 
mindenre ügyelni, fi gyelni, mindent meg-
szervezni, ez ugyanis minden évben a 
végzős osztály feladata. 
Órákig tartó készülődések, táncpróbák, az 
alsós vetélkedők feladatainak kitalálása 
nagy kihívás volt számunkra, de együtt 
megoldottuk, természetesen a szülők se-
gítségével. 
A táncot, amit a bálon adtunk elő, magunk 
koreografáltuk. Meg is volt az eredménye. 

Közönségünk nem érte be az egyszeri elő-
adással, visszatapsoltak minket, ami per-
sze nagyon jólesett.
Úgy érezzük, megérte a többhetes munka, 
a szervezés, hiszen a buli fergetegesre si-
került, és sose fogjuk elfelejteni. 
Szeretnénk megköszönni szüleinknek a 
támogató segítséget és a sok fi nom sütit, 
amit a büfében megkóstolhatott minden-
ki, illetve köszönjük osztályfőnökünknek, 
Niki néninek a sok munkát, energiát, amit 
belefektetett a bál és a tánc megszervezé-
sébe, betanításába. 

Nyolcadikosok

Szüreti bál 

Az ősz bámulatos formái, a színek ka-
valkádjai vonzóak a gyermekek számára, 
ezeket megragadva felhasználjuk a színes 
leveleket, a különböző terméseket.

Az 1-es óvodában az elmúlt hetekben 
készítettünk termésfi gurákat pl. csigát, 
malacot, katicát stb. makk, gesztenye, dió 
felhasználásával és csuhéból babákat. 

Az őszi élményekhez nélkülözhetetlen, 
hogy minél több időt töltsünk a szabadban. 
Sétákat tettünk településünkön, ellátogat-
tunk a Héjja család gazdaságába. Megte-
kintettük a háziállatokat és megkóstoltuk 
a házi túrórudit, szomjunkat fi nom birsal-
ma üdítővel csillapítottuk. Köszönjük a 
család kedvességét.

Októberben sort kerítettünk a második 
kirándulásunkra, ellátogattunk Kecske-
métre.

Kirándulásaink során igyekszünk vál-
tozatos programokat biztosítani és minél 
több élményhez juttatni a gyermekeket. 
Először megtekintettük a Természet Há-
zat. Itt megismerkedtünk a hazai nemzeti 
parkok élővilágával, interaktív tevékeny-
ségek során ismerkedtünk az erdők sok-

féleségével, terméseivel, az állatok táplál-
kozásával. Ellátogattunk a Szórakaténusz 
Játékmúzeumba, ahol megismertük régi 
korok míves játékait. 

Kirándulásunk az Arborétumban zárult, 
ahol óriási játszótéren játékkal és sétával 
telt a délutánunk.                               P. T. 

A Kecskeméti Arborétum bejáratánál 
készült csoportkép a kirándulókról

Héjja Szabina, Ficánka csoportos óvodás 
is szemmel láthatóan jól érezte magát

Irány Kecskemét
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Cserfa 7Oktatás-nevelés

Kegyes volt a természet, szokatlanul 
sokáig élvezhették gyermekek, felnőt-
tek egyaránt a nyári napsütést. Azonban 
egyik napról a másikra előkerültek a szek-
rények mélyéről a kabátok, sapkák, az ősz 
– megfeledkezve az átmenetről – utat tört 
magának. Füstölnek a kémények, a pihen-
ni készülő természet pedig utolsó erejét 
megfeszítve gyönyörű színekkel kápráz-
tatja el az embereket.

Csoportunk, a 2-es számú Óvoda Csiga 
nagycsoportja útra kelt. Célunk az volt, 
hogy a természetes környezetben fedez-
zük fel a változásokat, keressük a leg-
újabb kincseket. Indulás előtt megbeszél-
tük a gyermekekkel, hogy hová, milyen 
céllal indulunk. A focipálya, melynek 
gondozott füve és 
zártsága lehetővé 
tette a biztonsá-
gos felfedezést, 
jó iránynak bizo-
nyult. Kiválasz-
tottuk „csoportunk 
fáját”, amelyen 
nyomon tudjuk 
követni az évszak-
oknak megfelelő 
változásokat. Fel-
fedezték a lehul-
lott leveleket, és 
boldogan ásták be 
magukat – és egy-
mást – az avarku-
pacok alá. Kipirult 
arccal, kissé elfá-
radva tértünk visz-
sza az oviba.

A felfedezé-
sek azonban még korántsem értek véget. 
Beszélgettünk, és játszottuk, verseltünk, 
énekeltünk, festettünk, rajzoltunk min-
dent, ami ősz. Ruhákat válogattunk, diót, 
mogyorót törtünk, gesztenyét gyűjtöttünk. 
Lelkes csemetéink időt, fáradságot és szü-
leiket nem kímélve nap, mint nap hozták 
a legújabb kincseket. Egy családi kirán-
dulás emlékeként egyik kislány gyönyörű 
díszt hozott a csoportba: csipkebogyó-
ból, taplógombából, makkból, gyönyörű 
színes levelekből, mohából összeállítva. 
(Néhány nap elteltével még mindig ter-
münk ékessége, csupán a csipkebogyót 
viselte meg kissé az idő. Ezt felfedezve 

egy kisfi ú meg is jegyezte: „Hát ez a Csip-
kerózsika már elhervadt!”)

A legizgalmasabbnak a gyümölcssaláta 
készítése bizonyult. Miután beszélgettünk 
arról, hogy melyek azok a gyümölcsök, 
amelyek most érnek, mindenki elmesélte, 
hogy otthon a kertben melyik fáról tud-
nak érett gyümölcsöt szedni, elterveztük, 
hogy salátát készítünk belőlük. Igazi, őszi 
gyümölcssalátát. Izgatottan vártuk mind-
annyian ezt a napot. Hatalmas mennyi-
ségű almát, körtét, szőlőt, szilvát hoztak 
a szülők, kevésnek bizonyult a kisasztal, 
amelyen gyűjtöttük, és kicsinek a tál, 
amelyben elkészítettük. Az egészség meg-
óvása érdekében a gyerekek megmosták a 
gyümölcsöket, és tisztára mosott kézzel 

láttak munkához. 
A szőlőfürtöket 
leszemeztük, a 
szilvákat kima-
goztuk, az almák 
és körték maghá-
zát kivágtuk, ez-
után a letisztított 
darabokat kisebb 
kockákra vágták a 
gyerekek. Mielőtt 
összekevertük a 
mézes-citromle-
ves salátalével, 
próbára tettük 
tapintásukat, ízle-
lésüket. Csukott 
szemmel válasz-
tottak valamit a 
kínáló tálról, és 
kóstolás után kel-
lett megmondani, 

milyen gyümölcsöt ettek. A nagy érdek-
lődésre való tekintettel a tál többször is 
körbejárt…   

A közösen végzett tevékenység „meg-
hozta gyümölcsét” úgy érzem, ritkán esz-
nek ilyen jó étvággyal természetes vita-
mint a gyermekek.

Az őszi témakör lezárásaként még előt-
tünk áll a kiállítás megszervezése: gyűj-
tött képekből, termésekből. Egy olyan 
kiállításé, melyet csodálhatunk, tapintha-
tunk, beszélgethetünk róla, és talán felidé-
zi ennek a néhány kellemes őszi hétnek a 
hangulatát. 

Ferenczei Éva, 2-es számú Óvoda

A Csiga csoportosok 
őszi élményei

Az elmúlt hónapokban sok változás tör-
tént az 1-es óvoda megjelenésében. A 
nyári felújítást követően most sikerült az 
elavult közel negyven éves óvodai öltöző-
szekrényeket lecserélnünk. 

A gazdaságosságot szem előtt tartva 
nem kész bútorokat vásároltunk, hanem 
gondosan megterveztük, milyen bútorok-
ra lenne szükségünk, és ezeknek az igé-
nyeknek megfelelően méretre szabatva 
rendeltük meg a szükséges bútorlapokat. 
Köszönetet mondunk Jármai Zoltán kép-

viselőnek, a szülőknek, a kollektíva tag-
jainak, akik társadalmi munka keretében 
segítettek minket abban, hogy modern, 
esztétikus és praktikus szekrények állja-
nak a gyermekek rendelkezésére. Öröm-
mel tapasztaltam, hogy a szülők fontosnak 
érezték azt, hogy segítsenek, és tegyenek 
annak érdekében, hogy szépüljön óvo-
dánk. A közös munka eredménye, hogy a 
kész termékek megvásárlása helyett ezzel 
a megoldással, több mint 200 ezer forintot 
sikerült megtakarítanunk.

Bízom benne, hogy máskor is segítsé-
günkre lesznek a kedves szülők, és még 
többen vállalnak feladatot a gyermekek 
érdekében.

Petneházi Tamásné
Óvodavezető

Szép, új óvodai 
öltözőszekrények, 
több százezres 
megtakarítással

Hosszú Mihályné fogja, Jenei Hajnalka 
fúrja a bútorelemeket

Az új szekrények
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Cserfa8 Megújítás

Halottak napja a már szebb 
és kulturáltabb temetőben

„Feledni valakit, lehetetlen csoda,
Mert akit szerettünk, azt nem feledjük 

soha”
Október 31. és november 1. Mindenszen-
tek és Halottak napja. Mindenki a sze-
retteire emlékezik és, ha évközben nem 
is, vagy csak ritkán, de most felkeresi 

elhunyt rokonainak, ismerőseinek sírhe-
lyét. Az ecseriek is igazából most szembe-
sültek azzal, hogy a temető rendbe tétele 
megtörtént, és az előző beruházásból ki-
maradt mosdó és a szerszámtároló építése 
is befejeződött. A képviselő-testület dön-
tése nyomán az elmúlt hónapokban felújí-

tották az öreg épületet – felvételünkön a 
sírok mögött, a háttérben látható –, a régi 
illemhelyet, az oda nem illő létesítményt 
pedig hamarosan elbontják. A régi ravata-
lozó előtti féltető már el lett bontva. Mára 
két, rendezett épület nyújt szolgáltatást a 
temetőben. 

Több ember jelezte, hogy nagyon örül 
annak, hogy végre van mosdó, ami na-
gyon hiányzott eddig, és az is jó, hogy a 
romos épület sem csúfítja tovább a kör-
nyezetet. Ennek rendbehozatala valóban 
közakarat volt már Ecseren és jó, hogy az 
önkormányzatnál is nyitott fülekre talált. 

Többen kifogásolták, hogy a Halottak 
napját körülvevő hosszú hétvégén cukor-
kát árusított egy kereskedő – állítólag a 
polgármesteri hivatal engedélyével – a 
temetőben. Kiderült, hogy a közterület-
foglalási engedély a temetőkapun kívülre 
szólt, és elsősorban kegyeleti tárgyak, s a 
használatukhoz szükséges eszközök – mé-
cses, gyertya, gyufa – árusítását engedé-
lyezte. A lakossági bejelentések nyomán  
a polgármester, a polgárőrök segítségé-
vel,  a cukorkaárusítást megszüntette, az 
árust elküldte.     

Gyors 
intézkedés a
bejelentésre

Szép az ecseri sírkert. Megújult a héttérben látszó régi épület is. 

Köszönet mindazoknak, 
akik Molnár Istvánné és 
fi a, Molnár László 

temetésén részt vettek, 
sírjukra koszorút, 

virágot helyeztek el.
A gyászoló 

Földváry család 

Köszönet-
nyilvánítás

Maglód központ-
jában KIADÓ 28 
m2-es üzlet/iroda-
helyiség. 
Érdeklődni lehet: 
06-30-460-8876

Kiadó helyiség

A Magyar Televízió egyes csatornájának Domovina című nemzetiségi magazinjának 
október 24-i adása számolt be a Váci Egyházmegye kezdeményezéséről: az Ecseren 
október 8-án megrendezett szlovák-magyar imanapról. A rendezvényen az egyházme-
gyéhez tartozó szlovák őslakosságú katolikusok a két népért, közös céljainkért, népeink 
közti békéjéért imádkoztak. 

Imanapunk az M1-en
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Fejlődik a falu sportélete
Civil szervezetként is dolgozik a 2009-ben 
újjáalakult Ecser Sportegyesület. Elnökét, 
Szilágyi Józsefet (47) éppen a napokban je-
gyezte be a cégbíróság. Elődje, Szűcs Tamás 
vállalkozó, családot alapított, a munka és a 
család mellett már nem jutott idő az egye-
sületre. A szervezet alelnöke Szilágyi József 
lánya, Szilágyi Edina, titkára Nagy Zoltán.

– Családi vállalkozásnak tűnik, de nem 
az, társadalmi munkában dolgozunk – szö-
gezi le az elnök. – Lányom élete összenőtt 
a sporttal, a tánccal. Korábban az E-dance 
Hip-Hop Tánciskola is része volt az egye-
sületnek, de szeptembertől kivált. Önálló 
vállalkozásként működik a művelődési ház-
ban.

Régen ifjúsági, felnőtt és öregfi úk csapatai 
is volt az egyesületnek, napjainkban viszont 
csak a felnőtt együttes létezik. Most dolgoz-
nak azon, hogy egy utánpótlás csapatot is ki 
tudjanak állítani, keresik az ecseri iskolával 
való együttműködés lehetőségét.

A községnek öröme van a felnőtt focis-
tákban. Pest megye III. osztályában, a déli 
csoportban, az ócsai körzetben kezdték ősz-
től a szezont, és bár az Üllő és a Szigetcsép 

ellen a közelmúltban kikaptak, még így is 
dobogós helyen állnak.

A csapatot 2009-ben kezdték szervezni. 
Tavaly még nem is indultak bajnokságban, 
csak maguk szórakoztatására játszottak. A 
bajnokság azonban más, fokozza a verseny-
szellemet, hatékonyabbá teszi a munkát. – 
Látni kellett volna, milyen büszkén húzták 

magukra a fi úk Ecser község mezét – mond-
ja Szilágyi József. – A csapathoz tartozás 
erősíti a kötődést a településhez, függetlenül 
attól, hogy a 25 leigazolt, közülük 19 játék-
engedéllyel rendelkező játékosból „csak” 
heten helybeliek. A többiek a környékről 
jönnek, Maglódról, Keresztúrról, máshon-
nan, de szívvel-lélekkel Ecserért küzdenek. 
Hetente három edzést tartunk, vasárnap pe-
dig meccs van. Egyre nagyobb az érdeklő-
dés a mérkőzések iránt, szülők, ismerősök, 
szurkolók mind nagyobb számban jönnek ki 
egy-egy hazai találkozóra.

A község számára fontos a sport, az egész-
séges életmód népszerűsítése, feltételeinek 
javítása. Az utóbbi időszakban a pálya és lé-
tesítményei is megújultak. A klubház körbe 
hőszigetelő vakolatot kapott, ezzel meg is 

szépült az épület. A pályát 
hetente kétszer nyírják, 
öntözik. Az egyesületnek 
két fúrt kútja van, onnan 
az öntözővíz. A nyári szá-
razság azonban olyan nagy 
volt, hogy mind a két forrás kiszáradt. Ezt 
megsínylette a pálya gyepe. Bár az ősz sem 
csapadékos, de lassan mégis helyreáll a rend, 
egyensúlyba kerül a talaj vízháztartása.

Az Ecser Sportegyesület civil szervezet-
ként is részt vesz a település életében. Má-
sokkal közösen szerveznek programokat, 
végeznek közhasznú munkát a település szá-
mára. Most például ők is közreműködnek a 
faluközpont megújításában, az öreg, egész-
ségre ártalmas nyárfák cseréjében. Tervezik 
a közeljövőben sportnap és sportbál meg-
szervezését is. Szilágyi József fontolgatja 
azt is, hogy beáll polgárőrnek. – Sajnos, nyár 
óta nagyon elharapództak a betörések, pedig 
Ecser sokáig csöndes kis falu volt. Szeret-
nék így is dolgozni azért, hogy megfékezzük 
a biztonságunkat veszélyeztető jelenségeket 
– mondja Szilágyi József.

Az egyébként autóbuszok vizsgáztatásá-
val foglalkozó közlekedési szakember sza-
badidejében autószereléssel is foglalkozik, 
illetve megy a pályára, szervezi a sportéle-
tet.

– Örülök annak, hogy mind többször az 
iskolai tornaóráknak is helyet biztosítha-
tunk. S annak is, hogy sokan járnak le futni a 
sporttelepre. Jóval egészségesebb, mint a ke-
mény aszfalt, ami tönkreteszi az ízületeket.  
A létesítmény a lakosság előtt mindig nyitva 
áll, emellett nagy ünnepek rendezvényeinek 
gyakori helyszíne is – jelzi az elnök.

Az ecseriek érzékelik a falu sportjában, 
civil mozgalmainak életében történő válto-
zást. Elismeréssel gondolnak rá. 

Szilágyi József

A csapat
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November 18. péntek 18-20 óráig
Adventi készülődés
Adventi koszorúkészítés (koszorúalapot és 4 
db gyertyát kérjük, mindenki hozzon magá-
val)
November 28. hétfő 18 óra I D Ő P O N T -
VÁLTOZÁS!
P. Szabó József: 5000 év – 7 főváros
Kalandozások Kínában
Könyvbemutatóval egybekötött vetített képes 
ismeretterjesztő előadás
A belépés díjtalan!
December 2. péntek 15-17 óra
Kreatív Kuckó
Karácsonyi ajtó – és asztaldísz-készítés

December 4. vasárnap 16 órától
Mikulás 
Kézműves foglalkozások gyermekeknek: 
üvegmatrica és lampion készítés, gipszfi gura 
festés
Egész délután forró tea, szendvics, csoki-szö-
kőkút
18 órakor Mikulás műsor: A titokzatos hó-
ember
December 9. péntek 17-20 óráig
Adventi készülődés
Mézeskalács sütés
December 16. péntek 17 óra
Mindenki karácsonya
Ecseri csoportok bemutatói

Sztárvendég Csonka András
Egész délután forró tea, forralt bor, sült geszte-
nye, sült kolbász 

A rendezvényekről és a tanfolyamokról to-
vábbi részletes információ a művelődési ház-
ban kapható.

Rábai Miklós Művelődési és Közösségi Ház
2233. Ecser, Bajcsy-Zsilinszky utca 3. 

Telefon: 06(29)335-346
www.ecsermuvhaz.hu

A Rábai Miklós Művelődési és Közösségi Ház 
novemberi, decemberi programjaiból

A Cserfa következő száma de-
cember 16-án jelenik meg. A lap-
zárta időpontja: december 6.

Mint azt korábbi lapszáma-
inkban jeleztük, a község ön-
kormányzata a Széchenyi utca 
és az ABC környéki területet 
élhető közösségi térré terve-
zi átalakítani. Írtunk arról is, 
hogy e témában már hónapok 
óta folyt a közös gondolko-
dás a civil szervezetekkel.  A 
térrendezés jó alkalmat kínál 
arra, hogy a kiöregedett, el-
száradt, egészségre káros, a 
készíttetett szakvélemény sze-
rint balesetveszélyes nyárfák 
helyébe újakat ültessenek. 

A fakivágási munkák no-
vember 2-án megkezdődtek, 
és azóta be is fejeződtek. A 
tuskók kiszedése, a takarí-
tás és a tereprendezés van 
már csak hátra. A facseme-
ték vásárlása is folyamatban 
van, jelenleg árajánlatok be-
szerzése folyik. A megfelelő 
kereskedő kiválasztása után 
elkezdődik az új fák ültetése.
(Platán, Hárs és Juhar)

Az önkormányzat a kivá-
gott fákat folyamatosan szál-
lította tűzifának rászoruló 
családokhoz. Több mint 20 
családnak tudott így segíteni. 
A fa egy részét saját intézmé-
nyei fűtéséhez használja föl. 

Megkezdődött a fák cseréje
a faluközpontban

Dől az első nyárfaDől az első nyárfa

„Esik a hó, itt a tél,
a Mikulás útra kél.

Körbenéz és integet,
megérkeztem gyerekek!”

Kedves Szülők és gyerekek!

Lassan itt a december, és mint minden 
évben, idén is ellátogat Ecserre a Miku-
lás. December 4-én, vasárnap minden 
gyermek nagy örömére személyesen is ta-
lálkozhatunk a Télapóval. A Polgárőrség 
Mikulása és a krampusz – a korábbi évek 
hagyományához híven – kora délután in-
dul, hogy körbejárja a települést, és kis 
csomagokkal kedveskedjen a gyerekek-
nek. (A szervezők köszönettel fogadnak 
minden felajánlást, ami gazdagabbá teheti 
az ünnepet a gyerekek számára. A támo-
gatásokat Hosszú Mihály házában, a Pe-
tőfi  utca 19-ben vagy Varga Zoli kocsmá-
jában fogadják.)

A Mikulás-várás felfokozott hangulata 
délután 4 órától a Rábai Miklós Művelő-
dési Házban folytatódik, ahol kézműves 
foglalkozások és mesefi lm vetítés várja a 
gyerekeket. Lehet ezen a napon ablakmat-
ricát és lampiont készíteni, gipszfi gurát 
festeni, hogy gyorsabban teljen az idő a 
Mikulás műsor kezdetéig. 

18 órakor a Batyu Színház: A titokzatos 
hóember című előadása várja a családokat, 
ami után a gyerekek személyesen ellen-
őrizhetik a Mikulás zsákját, hogy „cukrot, 
diót, mogyorót rejteget a zsákja.”

„Cukrot, diót,
mogyorót...”
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Vecsés és Ecser együtt dartsozott

Szlahó Csaba, Vecsés polgármestere is 
eljött az  I. Vecser Kupa – családi progra-
mokkal is egybekötött – nyílt darts verseny 
megnyitójára október 22-én, amelyet a 
country jegyében rendeztek Ecseren a Rá-
bai Miklós Művelődési Házban. 

Már az elnevezés is utal rá – Vecsés, Ecser 
= Vecser –, hogy a két település dartsosai 
szoros kapcsolatban vannak egymással. 

2008 decemberében alakult meg az Ecseri 

Kulturális és Sport Egyesület, amelynek 
egyelőre egy szakosztálya van, a darts. 
Létrejöttét a vecsési dartsosok segítették, 
Massza Sándor vezetésével. Alapvető cél 
a sporton kívül a helyi társasági élet fel-
lendítése, közösségi programok szervezése 
gyermekeknek, felnőtteknek egyaránt.

Szlahó Csaba érdeklődésünkre elmond-
ta, Vecsésen az anyaegyesület része a darts 
szakosztály. Emlékeztetett rá, hogy sokáig 

ez a sportág kocs-
mai szórakozás-
ként volt nyilván-
tartva, ám ez már a 

múlt. Aki eredményeket akar elérni, annak 
kitartóan és komolyan kell foglalkozni vele. 
Sok edzés, jó koncentráció- és állóképesség 
kell hozzá, amit csak rendszeres gyakorlás-
sal lehet megszerezni. Jól hangzott a neve 
is a rendezvénynek, mondta a polgármester. 
A Vecser Kupa arra utal – amellett, hogy a 
darts szakosztályok barátkoznak – Vecsés 
és Ecser lakói még több szállal kapcsolód-
hatnak egymáshoz. Ez nagyon fontos. A 
szomszéd településeknek jó együttműkö-
désben kell lenniük egymással. Ez Vecsés 
és Ecser tekintetében példásan megvalósul, 
mondta végezetül Szlahó Csaba.      

Szlahó Csaba, Vecsés polgármestere, Massza Sándor, Szatmári Zsuzsanna a két település dartsosainak vezetője és Gál Zsolt, 
Ecser polgármestere a jó hangulatú, családi ünnepen, az I. Vecser Kupa rendezvényen a Rábai Miklós Művelődési Házban. 
A country jegyében megrendezett viadalon a cowboykalapok és kockás sálak is emelték az esemény hangulatát. 
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ELŐZETES Mátrai József és felesége 60. házassági évfor-
dulója alkalmából a Cserfa decemberi száma riportot közöl a jeles 
jubileum tiszteletére október 15-én köszöntött házaspár életéről.  
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A gazdaságosság jegyében, képviselő-testületi döntés alap-
ján, a polgármesteri hivatal lecserélte Ecser öreg Ford 
Transitját egy Opel Vivaro mikrobuszra. A 9 személyes jár-
mű használt, de újszerű állapotban van, két éves, 4,2 millió 
forintba került. A hivatal téli gumi garnitúrát kapott hozzá, 
továbbá a regisztrációs adó, az átírás és a vizsgáztatás költ-
sége is benne van az árban. Az új kisbusszal biztonságosan 
lehet az iskolásokat versenyekre, rendezvényekre  szállíta-
ni, és a civil szervezetek is igénybe vehetik a programjaik-
hoz. Felvételünkön: beszállás az iskolaudvaron. 

A falu „új” mikrobusza

Vecser Kupa, 11. oldalSport, 9Sport, 9. oldal. oldall
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